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Academia das bellas-artes - emendas do
senado á resolução da camara dos deputados
que su'bstilue diversas cadeiras naquella
academia, - pag. 33.

Eleição da mesa (Julho), -pag. 23.
Sahelll eleitos, presidente, o Sr. Araujo Lima;
vice-presidente, o Sr. Araujo Vianna; 1°, 2",
3• e 4° secretarios os Srs. Muniz Barreto,
Belisario, Odorico Mendes e Coroelio França;
supplentes, os Srs. Mascarenhas e Ferreira
de Castro.

AmnisUa para os criminosos de sedições
e rebelliões na provincia do Pará - projeclo
do Sr. visconde de Goyanna, concedendo-a,pags. 9, _39 e 5'53..
Asse1nbléa geral - decreto prorogando-a
por mais um mez, - pag. 445,

e
Credito - para supprir o deficit de 2,400
contos no corrente anno financeiro (proposta do governo), - pags. 177, 408 (parecer das commissões), 417,569,578 e 579.

D
Denuncia - sobre o decreto de 18 de
Março e portarias do governo que annullão
as eleições da Parahyba ê Sergipe (apresentada pelo Sr. Henriques de Rezeude), pags. 48, 199 (parecer da ,com missão especial), 326, 336, 346 e 542. (Vid. o 1º vol.
deste anno.)
Duqueza de Draeança - parecer
das commissões de orçamento e diplomacia
concedendo uma prestação de 50:000$ a
S. M. a Sra. duqueza de Bragança, - pags.
158, 450, 548 e 568.

Eleição da mesa (Agosto), - pag. 250.
Sahem eleitos, presidente, o Sr. Araujo
Lima ; vice-presidente, o Sr. Araujo Vianna ;
lº, 2°, 3° e 4° secretarios, os Srs. Cornelio
França, Belisario, Muniz Barreto e Odorico
Mendes; supplentes, os Srs. Mascarenhas e
Ferreira de Castro.
Exercito (proposta do governo pedindo
que seja elevado, desde já, a 15,000 homens),
- pag. 41.

F
Fixação das forças navaes-sua discussão,
- pags. 19, 26, 476, 483 e 542.

Orão os Srs. Tristão (riiinistro da. marinh1;1),
Paranhos, Rodrigues Torres, Rezende, Souza
e Oliveira, Francisco do Rego, Rebouças,
Limpo de Abreu, Vasconcellos, Maciel Monteiro e Rodrigues Torres.
Fixação das forças de terra - pags. 11, 35, 391, 483 e 542.

discussão,

Orão os Srs. Seara, Rebouças, visconde de
Goyanna, José Salurnino (niinistro da. guerra.),
Rezende, Veiga Pessoa, Lima e Silva; Paulo
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Barbosa, Rapbael de Carvalho, Francisco do
Rego e Souza e Oliveira.

Fixação da receita geral do imperio para
o anno financeiro de 1838 - 1830 - sua
disc1Jss!lo, - pags. 343, 350, 358, 369, 381,
391,401,410, 423, 430 e 443.

Orno os Srs. Rezende, Souza Martins D11ai-te e
S(lv:1, Rt>bouças, Via1rna, Alves Brdnco (mimotro da .fazendq,), Hollanda Cavalcanti
Araujo RibeJro, ~laciel Monteiro, Calmon:

Pnranhos, bmrnndes da Silveirn, Raphael
de

Carvalho, Cavalcanti de Albuquerque

Calmon, Vasconcellos, Castro e Silva Galvão'
Rodrigues Torres, Ramiro, Alvares Machad~
e Cornelio França.
projecto do Sr. Som.a e
~l!vc1ra propondo !l recrutamento e engaJa~uento de estrangeiros no exercito, - pags.
4,'i, 59, 74, 83, 90, 100, 103, 184 e 208.

Fo~-ç~s de terra -

Fusão (Vid. Reiinião, etc.)

G
Gua.-da ·~~cioua_l - proposta do governo pedindo autonsação para destacar
4,000 homens, - pag, 561, 563 (parecer da
commissao), 580, 584, 593, 599 e 609.

Oc·çarueuto d,, despeza e ftxaç.ll.o da
--receita geral do 1rnperio, para o exercício de
1838-1839- discussão,- pags. .J84, 512,
.
628 (emendas do senado) e GS8.

de Carvalho, Fernandes da Silveira, Carneíro Leko, Rebouças,
AlvareB M,\Chado, Limpo de Abreu, Souza
Martíns, Calmon, Assis Mascare11l1as, Hol. landn Cavalcanti, Corne!io França, Rezende,
Maciel Monleirn, Vasconcelk,;:, -,iscontle de
Goyanna, Souza e Oliveirn, Francisco do
Rego e Ramiro.

Orãa os· Srs. Raphael

Or~aniento da despeza

do minisferio

dos negocios estrangeiros, para o exerdcio de

1838-1839 -sua discuss:.\0,- pags. 310,
315 e 327.

Orno os Srs. Maciel :Monteiro, Montczuma

(minisfro dos estrangeiros), Va;;collcellos,
Rezende, Rebouças, Limpo de Abreu e
Calmon.

Oi·çaiuento da despeza do ministerio da
fazenda, para o exercicio de 1838-1839sua discussão,-pag. 337.

Orão os Srs. Veiga

Pessoa, Alves Branco

(ministro da Jazendri), Rezende e Ferreira
.

Fn\m;ia.

Orçamento da despeza do ministerio da
Interpreta~ão do acto addiciona1- p,·
r~cer da comm1ssã.o das assembléas legisla·
tivas propondo-a, - pags. 68 e 139.

L
Locaç~o de serviços - emendas do senado
ao proJecto da camara dos deputados - su1:1
adop~ãO, - pag. 390. (Vid. o 1º vol. deste
llllllO.)

guerra, pira.o e](.ercicio de 1888-1839"'-sua
discussao,-pags, 202, 211, 218 e 228.
Orào os Srs. Veiga Pessoa, Rezende, José
~atu.rnino (ministro da !?ueri·a ), Rodrigues
roi:res, Paranhos, Franmsco do Rego, Cor·
nel10 França, Lima e.Silva, Souza e Oliveira
Martim Francisco, Maciel Monteiro e Calmon'.
0rçaJUento da despeza do ministerio do
iroperio, para o exercício de 1838-1839sua discussa.o,-pags. 48, 104, 114, 123, 132,
140, 148, 161, 172 e 177.

Orão os Srs. Rodrigues Torres, Ahes Branco
(m,_inistro do iniperio), Paula Araujo, Car-

M
Melhoramento do meio circulante pa~s. 241, 4,51, 453,454, 456, 468, 477 e 520.
(V1d. o 1" vol. desle anno,)
Mini~t,~o!ll a;eslado-r~s~lução permittindo

aos mm1stros d estado assistirem as discuss/Jes
da camara, - pags. 17, 24, 33. (Vid o 1•
·
yo!. deste nnno.)

neiro Le!io, Paulino, V.isconcellos, visconde
de Goyanna, Souza Marlins, Viatrna, Lim?o
de Abreu, Martim Francisco. Calmon Figueira de Mello, Galv!l.o, Bar~eto Ped~oso
'
Henriques de Rezende e Paulo Barbosii.
Orça1nent.o da despeza do ministerio da
justiça, para o exercicio de 1838-1839-sua
discussi\o,-pags. 231, 248, 255, 272, 286,
298 e 310.

Grã.o

os

Srs. Catnéro

Lel\o, Nonteiuma
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(niiniatro da justiça), Hollanda Cavalcanti,
Cornelio França, Rezende, Barreto Pedroso,
Maciel Monteiro, Vasconccllos, Raphael de
Macedo e Rodrigues Torres.
Orçamento da despcza do ministerio da
marinha, para o exercício de 1838-1839sua discussão,-pag. 102.
Orão os Srs. Rezende, Tristão (inini8tro da
marinha) e Rodrigues Torres.

p
Prorogação da as!'lemhléa geral. (Vid.
assembléa geral, etc.)

R
Regente do imperio-officio do Sr.
Diogo Antonio Feijó renunciando aquelle
cargo,-pags. 547, 5-50, 553, 558 e 591 (juramento do regente interino).
Reunião das duas camaras, na íórma do
art. 61 da constituição, para discutir as
emendas feitas pelo senado á proposição da

'7

~

camara dos deputados,-pags. 483, 512, 523

e 531.

s
Sessão imperial do encerramento,- pag.

649.

Sessões secretas para tratar de ne·
gocios relativos á rebellião do Rio Grande,
-pags. 250, 251, 252, 323, 824, 517 e 537.
Subsidio dos deputados-parece r
da commissão de pensões e ordenados ele·
vando-o para a proxima futura legislatura,pags. 31, 226, 231, 327, 350, 357 e 400.
Suspensão de garantias nas províncias do
Pará e Rio Grande do Sul-proposta do
governo,-pags. 561, 563 (parecer da commissao), 603, 611 e 615.

T
Tribunal da tomada e revisão das contas
das repartições encarregadas do recebimento dos dinheiros publicos - proposta
do governo para sua creação:--pags. 188 e 397
(parecer da commissao , )
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1837
-GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS
OSr. Visconde da Goyanna obtém a palavra
pela ordem, e declara que o Pará está n'nm
PRESJDENCIA DO SR, ARAUJO Lili.~
estado deploravel, e que é certamente a mais
infeliz província que existe no Brazil. Tão inSuirnARIO.-Expediente .-Projecto de amnistia feliz é' esta província que a saa representação
para o Parú..-À.presen.tação de varias pro- nacional nll.o corresponde áquillo que devia
jectos.-Ordem do dia.-- Gr,ntimiação da ser, pois é apenas uma, pequena represenl!lção
dim1.ssão da -fi.xação de forças de terra ; de tres membros, e essa mesma está mutilada.
adopção de varios art-igo8 additivos ; a pro- Mostra que no Pará não existe constituição ;
posta é adaptada para passa,· á terceira dis- que até esta palavra alli se nll.o conhece ; que
cussão.
a constituição emfim na.o existe em nenhum
dos seus artigos ; porq1Je não ha artigo algum
Pelas 10 horas procede-se á chamada, e que esteja em execução. Obse!'va qne quando,
achando-se presentes cincoenta e tres Srs. depn- nesta camara, se venlilo11 a questão de sustados, ahre-se a sessão : Jê-s·e e approva-se a pensão de garantias para o Pará, elle deputado
acta da antecedente.
mostrára os inconvenientes que se havião de
Faltão com causa participada os Srs. Raphael seguir, porque suspendendo-se dous ou tres
Albu· de C,.1rvalho, Abranches, Souza Martins,
paragraphos da conslilui<;âo, se 11::wia de enquerque· ::i:::avalcanti, Maciel, arcebispo e Duarte tender que toda a constituição ficava suspensa,
Silva ; e sem parlicipaço.o os Srs. Pontes, e assim aconteceu. Mostra, pelos actos praHollanda, Paula Allmquerque, Francisco do ticados pelo actua1 presidente da província, que
Rego, Peixoto, Barbosa Cordeiro, Luiz Caelle nl!o 1·econhece garantia alguma, e que já
valcanti, Sebastião do Rego, Coelho da Silva, disse que acabada a suspensão de garantias
Ernesto, Ferreira França, Cornelio, Galvão, não quer viver alli nem mais um dia, porque
Azevedo Brito, Pedroso, Ramiro, Lessa, Oli111tO quer viver sngeito á lei. Alli, quando se
veira Braga, Alcibindes, bispo de Cuyabá e Al- quer que um individtto seja preso, a casa é
varenga.
cerca<la, e se elle por temor foge, manda-se
agarrar todos os seus bens, e pôr· em praça
EXPEDIENTE
pela vigesima parte. Nll.O tendo esse individuo
Dá-se conta do expediente fa~endo-sc menção culpa alguma, vem a passar pela desgraça de
de uma felicitaçllo da camara municipal de V(lr em praça todos os seus bens, e serem possui dos por outros.... E' por isso que· elle depuSabará, que é recebida com especial agrado.
Entrao em discussão, e são approvadas as tado, quando se tratou nesta camara da lei · a
que já se referio, disse que não temia tanto a
redacções das seguintes resoluções :
1. • Approvando a pensao de 200$, concedida suspensão de garantias sobre causas de pequena
entidade, como temia que ficasse suspensa toda
a D. Maria Luiza Freire.
2.• Autorisando o governo a fazer extrahir a constituição, o qlle assim !!)e tem observado.
cinco loterias, a beneficio da nova matriz da Os soldados que forll.o remettidos de Pernamparochia de Nossa Senhora da Gloria desta buco, para no Pará ajudarem a restaurar a
causa da legalidade têm soil'rido muito, têm
ctnte.
8. • Approv:mdo a tem~a de 280$, concedida sido pranchados e fuzilados por qualquer cousa :
a D. Maria Joanna Pinto Gaviao, a D. Maria . t~- so:tfrido ainda muito·mais que serem fu.
zilados, têm soffrido surras de mil e seiscentos
Polucena Pinto Gaviao e D. Brites •Pinto
açoutes 1! 1 De. que lhes resultou a morte, a uns
Gavião.
Sessão ein Iº de Julho

TOllO U

2
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Sli:SSÃO EM 1 DE JULHO .DE 1837

no acto do castigo ; rt outros, npe1rn;; e11travão
no hospital ! ! !. .. Nao é pois possivd 11ue haja
uma província que se possa comparnr· con1 o
Pa1·á !... Por qualq::c1· objecto insignificante, é
logo um homem prese, e relllellido para btmlo
d!! uma embarcaçrw qtie ser\'c de prc~igfanga.
O illustre orador continua a enumerar as desgraças daqucllu província, e mostra por um
impresso que apresenta, que já estão acabados
os rnpti vos porque deveria progredir essa suspensão de garantia~, pois já se nao falia senão
em festejos, lurninarias, etc., pela restai1rnção
das armas da legalidade. Moslrn finàlmente que
os sediciosos do Pará sempre proclamárão a
mesma con~tituiçao, e a mesma fórrna de governo, e nunca entre clles houve outro systerna,
como, po1· cxem.plç, o da republica ; o que sim,
dera motivo u essas desordens fôt·a a rivalidade ;
porém, elles já estil.o castigados mais qno sobejamente ; já são doze mil homens os mortns :
e j:i todos estão reduzidos a ultima miseria.
Conclne remeltendo á mesa o seguinte projecto, que é julgado objecto de deliberação, e vai
a imprimir para eutrat· na ordem dos trabalhos :
« A assembléa gornl legislativa resolve :
« Arl. 1. º F'icilo amnistiados tod1,1s os criminosos compt·ehendidos nas sedições e rebellioes acontecidas até o presente, na província do Pará.
cc Art. !:l. • Ficao revogadas todas as leis em
contrario.
,e Paço da camara dos deputados, no iõ ele
Julho de 1837 .-- Visconde ele Goyanna. "
Entra em discussão o seguinte parecei· :
11 A commissão do or,;amento depois ele examinar attentamente o requerimento junto dos
direc:tores da companhia brazileira de paquetes
de vapor, e mais papeis annexos remeltidos pelo
gov1::mo,·se persuade de que uao exige medida
alguma legislativa o caso de que se trata, e é
p_or isso de parecer que se l'\:euvie o reque·
r1mcnto ao governo, para este o deferir· como
fôr de justiça.
cc Paço da camara dos deputados, em 30 de
Junho de 1837 .-J. de Araiyo Ribeiro.-Hollanclci Cavalcanti. "
Fica adiado por se pedir a palavra.
E' approvado o seguinte parecer da commissão de commercio, agricultura, industria e
artes:
" Francisco de Paula Santos, negociante da
cidade do Ouro Prelo, requereu á esta augusta
camara, na sessão passada, a concessão ele ter·
renas diamantinos nas margens do rio Geqllitinhol)ha, para nelles estabelecer uma companhia, com o fim de extrahir diamantes, e
arêas auriferas. A commissüo de commercio,
etc., á qual foi. presente a pretençao do supplicante entendeu, que se lhe podia deferir com

a resoln\:..'lo que leve a hon1·a de propôt·, em
rlata de 16 d<;: Agosto do dilo anno, e que se
aclm impt'Cfa,a sob n. 135.
e
,e Eulmndo essa resoluçüo com o parecer
respedivo em discussão, é adiada ; sendo na
presente ses~ão posta novamente em discussão,
é outra vez adiada a requerimento do Sr.
deputado Vianna, para quando se tratasse de
urna lei gemi a respeito de terrenos diamantinos.
<< O mesmo supplicante agora representa á
esta augusta camara, que este ultimo adiamento nada menos importa do que uma total
invalidação da empreza que p1·ojectára, por isso,
que a demora por elle causada vai destruir
todos os seus calculas, e dish·ahir os capitaes
destinados para levai-a a eITeito, e pede que
11110 se lhe demore a concessil.o dos terrenos
mencionados na resolução adiada.
« A commiss1!.o referida, á qual foi presente
a representação do supplicante, considerando :
lº, que os capitaes destinados a semelhantes
emprezas, não podem esperar por muito o seu
emprego, sem gl'ave prejuízo, .ao qual, com
razão, não se suje-itão os emprezarios : 2º, que
em semelhantes casos uma demora pt·olongada
vem a sei' equivalente a uma fo1·,aal denegaçno :
3º, que na.o é essencial que a concessao pedida
pelo supplieante seja precedida de uma lei
geral, é de parecer, que a resolução adiada
entre novamente em discussão, afim de que
· esta augusta camara decida de sua sorte, como
entender justo e conveniente.
« Paço da camara dos deputados, 30 de Junho
de 1837.-João Antonio de Lemos.-Antonia

João de Lessa. »
Julgão-se objecto cfe deliberação e vão a imprimit- os seguintes pt·ojectos :
u: A assembléa gerallegislativa resolve :
·</ Art. 1. º Fica ereada no · Rio de Janeiro
uma faculdade de sciencias naturaes.
« Art. 2. 0 Sua sede será no muzeu nacional.
cc Art. 3. º As doutrinas que a formaráõ serão
as seguintes : chimica, physica, botanica, zoologia, mineralogia, geognosia.
« Art. 4. º Estas ·doutrinas serão ensinadas
em qual1·0 annos, e por quatro professores, a
saber: no lº, chimica e physica; no 2º, repetição de chimica e botanic.i ; no 3º, mineralogia
e zoologia; no 4º, geognosia.
« Art. 5.º Haverão dous suhslilutos: um para
as'.cadeiras de chimica, botanicu e zoologia, e o
outro para as outras.
« Art. 6. 0 O governo fica autorisado a nomear
os professores e substitutos de entre os nacionaes e eslt·angeii:os qlle julgar dignos, e depois
da primeira nomeação as vagas que houverem
de professores seril.o preenchidas pelos substitutos, e as destes por opposição, e proposta ··
da faculdade ao governo.
« Ârt. 7 .º O governo fica autorisado a fazer
os estatutos da faculdade,
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SESSÃO EM 1 DE JGLIIO D.E'. 1837

rr Art. 8." Ficn tambcm au!orisaclo a fazer
as dcspezas necessarias para manter a faculdade
cam os ),!h0nilo1'.Íos e 11Lcn,i~ neccssarios, e a
dis1)ender lodos <:Js annos 1:200$ com reaclivos,
e remonta de in~trumenlos.
" Art. 9. 0 Os estL1danles que se quizerem
habilitar pura esta faculdade, aprcsenlaráõ os
exames de bmrwnidade exigidos pal'a a facul·
t.lade de medicina,
" Art. 10. Os estudantes qLie apresentarem
· exnmes das ma terias desla faculda,1e ao ministro do imperio, obterão deste c,1rla de
bacharel em sciencias nall!l'acs, rrrssada cm
nome do impcrntlur, e gozaráõ ch\s honri1s e
prerogativ:.is concedidas pelas leis existentes
aos bachareis pela universidade de Coimlm1.
« Arl. 11. Oi'. profossores e subslilutos terno
o mesmo ordenado decretado parn os cu1·a:os
jurídicos.
" Art. 12. Um dos substitutos servirá de
secretario, pelo que terá 200$000 de gratiíicação.
" Art. 13. Haverá dous porteiros; um en·
canegado dos laboratorios com o ordenado Lle
500$, e outro das aulas com o ele 400$000
a11nu~_es.
« Art. 14. O ministro e secretario de estado
dos negocios do irnperio é o director e inspectur
desta faculdade ; e o professor mais graduado
será o seu irnn1ediato na policia do estabelecimento.
,, Art. 15. Ficao revogadas as leis em con·
lrario.
« Paço da camara dos deputados, 1 º de Julho

de 1837.-Pa·it/o Barboza clct Sil·va. "
" A ::issembléa geral legislativa resolve:
" Fica erecta em igreja parochíal a capella
de S. Christovão, sita no bairro dcsla cidade,
assim denomino.do.
« Os limites desta parochia serão: ao sul, os
rios denominados de Manoel Caetano Pinlo e
da Joanna, até as vertentes da serra de J:1earepaguá, consetvando em todo o demais circulo
a a11tiga divisão da parochia do Engenho Vell10,
de que é desmembn:u.la.
« Ficão revogadas as leis cm conlrurio.
" Paço da camara dos deputados, 23 de
Junho de 1837 .-Antonio João de Lc.jsa. ,,
" A assembléa geral legislativa resolve :
" Ficão isentos do imposto da decima urbana,
pelo espaço de cem annos, depois da publícaçuo desta lei, lodos os predios que se edificarem sobre tcnenos alagadiços entre o bairro
da cidade nova e o da praia Pequena inclusivamente.
" A camara municipal legitimará a sua qualidade, na conformidade desta lei, dimda a seus
propridarios as necessarias clarezas, para verificarem sua respectiva isençilo.
« Ficão, _nesta parte, revogadas as disposições
em contrario. .

11

« Paço da camara dos deputados, aos 24 de
Junho de 1837.-.Antonio João r.le Le.~sa. ,,
A's 11 lioras, inlroduzido o Sr. 1ninistro da
gucrrn, conlí1rna a díséussilo adiada cio ar(. 2", e
emendas apoiar1as, dll proposta do governo que
fixa as forf;.:s de terr~.
OSt', Seara :-A et,mara sabe que cu só
devo_ dar batalha ao Sr. deputac1o Vasconcellos,
m,edmnte as suas, provocaçõc~ <le houtem ;
corno elle n,,o esta no campo, eu me reservo
pura o prirneirn encontro. T,1.tnbcm desejava
refntar a do1J\rina exq11isita crn qne se achu
concebida ll erneuda (!r, illustru depu:.D.clo, o Sr.
Salurnino ele So11w e Olivcir,\; mas como o
meu camarada nàO se acha uQ casa, nr10 pl'O·

sigo.

OEfr. :B,ebO\\ÇaS, dí;; que a r~11.ão apresentatia
pelo Sr. Seara, para ceder ela palavra, tnmbem
seria de grnndc ponderação para elle orador
dei:rnt· de falíar; todavia, twtará da questão
principal, aiuda que nilO seja com a mesma
energia por não estar presente o honrado
membro a quem tlesejn responder.
Depois de cledarar que votará pela emenda
do Sr. Francisco do Rego, excepto na parte cm
que autorisa ao governo a alterar a força como
lho convier, passa a responder a alguns dos
topicos do discurso do Sr. Vasconcellos. A pri·
meira parte deste discurso foi uma recomrnenilaç!lo .ao governo de persuadir-se gue, com a
constituição i1eve ter toda a força no animo elos
brazileiros; e qne neste estado de contemplaçao
devêra fundal' toda a salvação que se deve
espernr da provincir, do Rio C:randc. O orador
observa que, para o governo pôt' em acçao e
fozet· effoctivas as leis, cuja execução lhe
curnpt·e, é preciso, para isso, dar-lhe meios, e
não sómente esperar da consciencia de brnú·
leit-os, aliás refractarios da constituição, que
elles hajão de lorn«r á união. Alem de que
esta conten,plação que o honrado membro
espera para pacificar o Braz[l, é inconciliavel
com a que produzia em contratiedade ao Sr. ministro da guerra, quando este senhor disse <1t1e 11
decrelaç-ão de forças extraordinarias que pedia,
podia obrnt· · moralmente, conseguir um effeito
saudavel ainda qne se nfto conseguisse pôr em
aclividade toda a força, ao que o honrado membro
acudio, dizendo que os refractarios do füo
Gt·ande eslavllo possuidos de uma idéa, da qual
provavelmente não se afas!arifl.o por influencias
momes que se podião esperar de um ac!o legislativo, e que, por consequencia, seria necessario organisat· as guardas nacionaes, pôl-as em
serviço activo, e destacal' a tropa ele li11l1a paru
o Rio Grande. Seria para desejar, qllc o
honrntlo membro mostrasse como concilia estas
duas proposições.
O orador combate a oulta idéa do mesmo
nobre depubdo a quem responde, quando julga,
inclinado á opinião de outro honrado membro,
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que só se lleve gmmlrir os h·es pontos no Rio
Grande; e qne, segundo as noticias de qu:i foi
publicador na canura, cm desnccess:u-io
· angmcnto de forças para occupar os po_utos
recuperados. P:u·ece a elle orndor que, amda
mesmo consegnida a pacificaçno do Rio Grande,
é conveniente alli uma nova guarnição dirigida
por uma autoridade que alli não tenha estado
durante a conftngraçao, nem tenha tomado
parle nas medidas enll\o tomadas. A medida,
adoptada pelo honrado membro, de exclusivamente conservar os tres pontos, nil.o
parece de modo algum conveniente, nem
conforme á polilica e hnrnanidac.le, porquanto
as pessoas que estão nos lugares dominados
pelos refractrarios têm ainda esperança de
que nllo são abandon:idas, nem estilo fón.1
da tutela da r;ausa publica do Brazil, e
por isso, necessario é esperançal-os de que um
dia, mais proximo ou mais rernolo, sc1·ão salvos
rlas forças refractarias ; e por outro lado
abandonar os refmctarios ao systcmn que têm
adaptado poderia ser conveniente se clles fossem
destituidos da qualidade de homens brazileiros.
Mas considerando que elles não sao arraigados
cm seus principias, abandonai-os 6 de espel'8r
qt\e se dilacerem entre si: e nenhum brazileil'o
rleve querer que os republicanos de Piratinim
fiquem abandonados a essas dissensões, tanto
mais que isto 11110 fere só os republicanos, mas
o povo pacifico que se acha entre elles.
Refuta lambem o orador a idéa emitlida de se
augmentar a imposição de mais 15 por cento
sobre as carnes seccas estrangeiras; medida que
se admira fosse aconselhada ao governo como
conducente á pacificação do Rio Grande. Considerando o estado em que se achão as provincias
do Bra:zil, que de necessidade devem dar
consumo a este producto, considerando que de
Buenos-Ayres se deixe, em consequencia desta
imposição, de importai· este genero ás provincias
do Brazil, principiando pelo Rio de Janeiro,
padeceráõ fome, ou então pela necessidade do
genero, a im[>osiçao virá a recahir sobre os
agricultores do Rio de Janeiro, Bahia, Per-.
nambnco, Sergipe, etc., e então na occasill.O em
que têm de contribuir -::orei sangue, com dinheiro para a pacificaç!l.o do Rio Grande, ter!l.o
ainda suas fabricas de serem carregadas eom a
imposição de mais 15 por cento, ou reduzir-se a
não poJer manlêl-as pela falta deste genero.
Além de que, a fazer-se este beneficio aos estancieiros do Rio Grande, é de receiar qne os
sapateiros, alfaiates, marcineiros e outros artistas das províncias mais populosas do Brazit
que se azedão com a introdncção de producto~
semelhantes aos seus, de paizes estl'angeiros, se
revoltem para obter o mesmo beneficio, afim de
que haja uma igual imposição sobre estes produetos de paizes estrangeiros, para tirar a
vantagem que considerão não poder obter em
razão da importação d~sses productos.

Quanto à emenda do Sr. Sonza e Olivei1·a,
ella intenta completar a proposta, de que ainda
11110 se trata, na pal'te relativa á rnodifica~:ão
da lei da guarda nacional, e por e:l!a o ornllor
nuo vota, reservando-se para occasino opportuna
emilli1· o seu voto a respeito; obse!'vando, comtudo, que com esta emenda haveria falta de
boa fé para com o;; alistados na guarda nacional;
lembrando que, no tempo das milícias, o individuo qualificado miliciano, e qne satisfazia
sua~ obrigações, ntlo era recrutado por maneira
alguma; e qne o guárda nacional, que selem
fardado e se presta
serviço, tem tanto direito
como outros que a emenda não comprehendt: no
rccl'lltamento, para ser isento da tropa de linha.
Dem,iis, segundo a lei da guat·da nacional,
póde-se destacar indivíduos della para entrnr
cm scniço activo, mas sempre na qualidade de
guardas nucionaes ; e se, poi~, se póde exigir o
serviço que se pretende sem se faltai· ·á boa fé,
para que faltar á fé publica, fazendo o gnarda
nacional soldado de primeira linha, envolvendose nisto as injustiças que hão de exercer as
autoridades enca1-regadas dessa selecçi.'lo ?
Quanto ao recmtamento para a tropa de
linha, observa que, na Bahia, a mór parte dos
individ1.1os que se podem prestar ao serviço das
armas, estilo divididos nas seguintes classes:
tropa de linha, força de policia, residindo na
capital, e o restante nos destacamentos, gnardas
nacionaes e guardas policiaes comarcaes, á
disposiçl\o dosjuizes de direito:; e afóra desses indivíduos, os que restilo, com mui poucas excepções, silo faccinorosos e vadios que se achão
na dependencia dos prepotentes em certos lugares. Ora, se as mesmas autoridades que
existem s!lo os encarregados do recrutamento,
o recrutamento tem de produzir mui pouco
elfeito, observando pelo que se passa na Bahia.
Mas a contar com os individues já alistados na
guarda nacional, considerando estes individuas
soldados, deve attender-se que os mais
promptos para o serviço, os que pelo seu com•
portamento e morigeração, tornao-se, por isso
mesmo, mais independentes, não procurão padrinho, e por consequencia serão elles os · que
serão forçados a um serviço acti vo das armas, o
que é injustiça. Demais, considerando o facto
em relação á. nossa lei fundameutal que chama
para o serviço da defesa do paiz, tanto para
combater os inimigos externos como internos,
a todos o cidadãos brazileiros, sem exceptuar
um só; por que raz!lo combinando este preceito
tão santo, tão conforme ao systema represen·
tativo, tão congenito ao grande principio democratico que faz a base de nossa lei fundamental,
n!l.o se ha de accommodar este preceito aos
nossos costumes, á nossa utilidade, e utilidade
que reclama lodo o Brazil ? Se, por exemplo,
o deputado nao póde pessoalmente combater,
não fôr tao idoneo como outro homem de costumes mais rigidos, se o clerigo não póde, se

ao
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não póde o juiz de direito, ou o desembargador,
porque razão nl!.o hão de ser qnolisaclos em
dinheiro, pari\ que com esse dinheírn faç~o
maior interesse u outros individuos, t.fim tle
que prestem o serviço rigoroso do tributo de sua
vida? Ha de havei· homens inteiramente privilegiados na dMl'ibuiçao dos ber.eficios, emquanto todos os individ,ws indicados para
serem soldados de linha, sacrificão suas vidas
em favor do paiz, e nas vantagens sl!.O os que
goz11o menos dos bencficios da sociedade? Seria,
pois, melhor que se propuzesse uma lei que
generulisasse esta iinposição de sangue, contribuindo-se com dinheiro quando se nilo conlribúa com a propria pessoa.
O orador, llepois de mais algumas considerações, obse1·va que, podendo-se notar á vista
do que tem dito, nil.o se saber como, na.o se
podendo recrutar, vote por uma força semelhante á que se pretende no project.o,
lembra, por isso, que offerecendo-se vantagens consideraveis, póde ser que muitos
individues que se têm presta.do ao servi<;o
das guardas policiaes, quer permanentes das
capilaes, quer comarcaes, venhão presta1·-se
voluntariamente ao serviço, .e tambem aquelles
que entrando no serviço activo das guardas nacionaes nil.O hajll.o de tirar as mesmas vantagens
que poderião haver do serviço voluntario da
tropa de linha, mediante as vantagens que se
11ouver .de determinar. Sobre .todas essas probabilidades que existem para um cecrutamento
voluntario, o govtrno, depois de quotisadas as
províncias, fará o c11lculo do terço de estrangeiros, para cuja vinda não serâ necessal'io
dous a.nnos, nem o numero de cinco mil, para
o que seria necessario n:io contar-se com a
trnpa existente.
Conclue declarando que não approva, nem
nunca approvou, a nomeação do presidente que
· se mandou para o Pará, munido de poderes
extraordinarios, que, segundo já ouvia, têm sido
demasiado excedidos com gravame irreparavel.
Não approva nem nnnca approvou essa nomeação e procedimento do presidente, porque
tendo as desordens do Parâ origem desde a
aurora da independencia em dissensões de nascimento, nll.o se deveria mandar para alli um
homem natural de Portugal, e de m~is, no Rio
de Janeiro, com o labéo de restaur:idor;
homem que nlio podia set· idoneo para a pacificação do Parâ, e o facto o mostra , e se elle
era conveniente no estado de conllagraçll.o
daquella p1·ovincia, menos conveniente é depois
de ter-se conquistado quasi todos os pontos da
província. Convém alli restabelece1· a 01·dem;
e por consequencia, é necessario que se mande
um homem revestido do caracter de pacificador,
e que vá munido da amnistia que se acaba de
propôr.

OSr, Visconde de Goyanna. :-.:A

materia

está !no debatida, que sobre ella nada posso
dizer; está dito quanto se podia dizer; voto
pela emenda da commissão. Fallo para acudir
a urn reclamo feito hontem ; e que nã.o deixa
de ser em ,desar de minha missão, e mesmo das •
fadigas com que tenho trabalhado a favor do
Pará. Um dos Srs. depnlados (o Sr. Vasconcellos), muito meu amigo, e qlle, talvez, por esta
intimidade é qne se tenton a dizer quanto era
possivel, disse publica111ente hontem que os
deputados do Parâ nada l1avi110 apresentado, á
vista do estado deploravel da provincia, e concluio dizendo que os repl'Csentantes do Pará
nada tinhno declarado. Aqui achei uma especie
de malignidade (apoiados), e malignidade
digna de algum reparo. Senhores, eu cuido que
nllo preciso 11pl'ese11tar argumentos para provar
quanto me lenho declarado em favor daquella
provincia (apoiado) ; antes, pelo conlral'io,
tanto tenho dito, quer o anuo passado, quer o
anno atrazado, que observei em um das sessões
que o mesmo Sr. deputado que me fa:.1 esta increpaçno, tomou o desafogo de se retirar da
sala, dizendo que nno podia mais ouvi!' repetições da mesma materia. Ora, Sr. presidente,
é ainda mais nutavel a censura deste Sr. deputado, sendo inteiramente opposto · e contradictorio a tudo quanto eu havia dito. Eu
podia tomar o expediente qne t0mou o meu
companheiro, o Sr. Seara, de· n9.o fallar por
esse Sr. deputado não estar presente. EJle está
presente, mas nll.o quer ouvir; sabia perfeitamente que ·ambos nós· tínhamos de fallar, e
não quiz ouvir, l'etirou-se da sala. E' notavel,
Sr. presidente, que o mesmo Sr. deputado que
tanto se me oppôz o anno passado e atrazado,
que tanlo me combateu a respeito das proposições que avancei em favor daquella província,
seja o· mesmo que diga que nós não temos
nada declarado a respeito do Pará ! ! ... Note-se
que ha poucos dias fallei nesta materia ; ten_ho
fullado nella muitas vezes, e na segunda-feira
fallei aqui nesta camara, e prometti que havia
propbr um projecto de amnistia, e diz o Sr.
deputado que os deputados do Pará nada têm
declarado ! ! . . . Parece que o Sr. deputado só
quiz inculcar que os deplltados do Pará nada
têm feito em favor daquella proviucia, que,
pelas cartas que disse ter dalli recebido acha-se
u'um estado deplo1·avel.
Disse mais o Sr. deputado, a quem me refiro,
que elle conhecia que os paraenses não devião
ser julgados pelos seus adversarias. Esta proposição não deixou de me fazer despertar recordações do que se .passãra aqui na camara.Os paraenses n!lo devião ser julgados pelos seus
contrarios-proposiçãO diametralmente opposta
ás suas asserções, quando combateu os meus
argumentos ácerca da suspensilo de garantias.
Eu então dizia que a provincia estava. dividida
em dous partidos , que o partido vencido não
podia ser jul~ado pelo partido ve!lcedor, nM
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podia ser julg?.d0 pelos seus contrario~, dizia
justamente u que o S,·. dcpn!ado ,,gora diz.
Disse mais o Sr. deputado q11c alli nao h,wia
gu~nl;1s naciouaes em fúrnrn rcgnltu·, nern que
• Sl' parecessem )::t1,,rdas nacion,,es. E' j11starncnte o que cu dizia quando cornl,:üi a suspensão de gan111tic1s, mosframlo rinu ,dli não
Jrnviiio gnarclas nacionnes nem nttnc:, liulião
apparecido gLwrdas em fórn1ü; e sómente ajuntamento de hotnens estrnngeirns no pair., que
se arvol'úrno em rnilit:J.l'es, em g11,Jl'das nacionacs, a pretexto de b,\ler set1s inimigos. Eu
já disse isto rnuil,is ver.es nesta cat\rn1·a; e o
Sr. deputado hoje concorda coum1ig-o. Tudo isto
são contradicções manifestas, e eu sín,to qne o
Sr. depulado não esteja presente... mas leve
muita raz:10 em se relime ; e alé mais um
motive houve; o Sr. deputado conltiJceu perfeí.tarnente as 1'c" 2s que eu tenho toc<1do na materia, esperava qt:e algnm dia eu acordasse do
lctlw!'go em que haria cal1ído.
Sr. presidente, quando o cn\businsmo cresce,
o unico remedio -ê deixal·o precipitar; ha de
chegar o momento da calma e da rellexão, e
então é occasiao. Póde ter certeza o St. deputado que quando vi o entllusiasmo com que elle
se oppllnha aos meus argumentos e sustentava
a suspenso.o de garantias, eu esperei que algum
dia elle se desdissesse. Hontem se desdisse o
Sr. deputado ; antes, mesmo eu esperava que o
fizesse.
Ba poL1cos dias esse Sr. deputado, revolvendo
a sua esphera incomniensuravel das evasivas,
avançou aqui uma proposiça.o de B,:onjamin
Constant, dizendo que o systema conslilucional
era o system a das transições. Disse eUe aqui,
em occasiao de ser apanhado em outra conlrarlicçuo semelhante, o que é bem VL1lgar nelle,
que .º systenrn repr€s;,ntalivo era pl'oprio das
transições, e, por consequeucia que não duvicl;Jva declarat· (Jlle nl!.o profüssava principias
fixos_; porque . segnia as circumstancias ; e só
as cn·cums(ancrns erão como a btissohi. que o
dírigi!lo para este ou aquelle norte. Quando o
S:'. deputa?º a vauçou esta proposição, eu disse
ca cornmigo-tenho meio caminho ~ndado
meu projeclo de esperar que ellc se desdig~
está perto de realisar-se. Note a cam3ra que
tempo ha que o Sr. deputado ~v~nçou esta
. proposíçll.o _de _Benjamin Constant sobre o systema cor1stit~c1onal ; desde ala eu esperei que
elle se desd,s;;esse. Que elle se desdisse a
camara é testemunha ; e nada mais me rcõl~ a
dizer.
Dá-se po1· discutida a matel'ia. Põe-se a
votos o artigo da proposta e nãO ó approvado.
E' approvaJa a· emenda da eommissao. A primeira parle da emenda do Si', Soma Oliveira é
regeitada, a segunda julga-se prejudicada. E'
approvada a emenda do Sr. Francisco do Rego
. ein ambas us parles. E' regeitada a emenda do
Sr. Veíga Pessoa, e prejudicada a do $r. Seara.
0

A seguinte segLinda emenda c1dditiva da commiss1\.o é apoiada e, sem debate, approvatla.
" O g;ovemo fica au!ori~udo a convidar para
o serviço os individuas qne, tendo já servido
no exercito, ol,tiver:io suas baixas; e a contradal' com os que existem ainda com prnça, e
est,,o no caso de let· baixa por terem acobado o
seu tempo de serviço, a continuar no mesmo
serviço, dando a u_ns e :i outros, como i;rntificaçao, :ilém do soldo que lhes pertencer, cmquanto forem praças de pret, uma quantia igual
ao mesmo soldo. »
E' apoiada e enlra em discussno a seguinte
terccim emenda additiva da commissi\o :
« O governo fica, desde já, autorísado a
conc0der licença, com vtJncimenlo de fotnpo
e meio sohlo, aos officiaes avl!lsos, que sendo
desnecessarios ao serviço assim o quizerem ; e
pol' estas !icenps nenhuns emolumentos pagaráõ os licenciado~. J>
·Depois de breves observaçüe~ dos Srs. ministro, Rezende, Veiga Pessoa, Seara e Lima,
o S1·. Patdo Barhosa querendo conciliar os interesses dos olllciaes de secretaria na percepçao
dos emolumentos, com o menor onus dos
oiücíaes que obtiverem licença, prnpoe qnc
por estas licenças os officiaes paguem um dia
de soldo.
E' lida e apoiada esta emenda do Sr. Paulo
Barbosa:
« E por estas licenças pagaráõ um dia de

soldo.-Pmilo Barbosa. »
Julga a ma.leria discutida, é approvado o
artigo 3º additivo da commissno e regeitada a
emenda do .. Sr. Paulo fü1rbosa,
Segue-se a discussão do seguinte :
« O governo fica igualmente autodsado a
conceder uma gratiíieaçtio de campanha, correspondente á terça [)Dtle do respectivo soldo,
além dos mais venci'uentos. a todos os indivíduos que fizerem parte· das r'X pediç<'.les
dirigidas a qualquE:r ponto do imperio, 011 11elle
se acharem, e cooperarem para o restabelecimento da ordem. »
E' approvado sem discussão.
O Sr. Vasoonoe11os n!lo encontrando na lei
do recrutamento aulorisação parn admiltir
subsliluíos, e entendendo ser isso conforme aos
nossos costumes, e nD.o trazer incon venienle
algum, pois que se preenche o fim admi!tindo
taes substitutos, ou pern1itlindo que fiquem
isentos os recrutados, offerecendo urna quantia
pccuninria que sit·•rn para ô governo ajustar
\'Oluntaríos, propõe o seguinte artigo additivo:
<< Os rect·utados poderáõ dar substitutos idoneos ; e quando nilo sejil.o esles considerados
taes pelo governo, poderaõ eximir-se do serviço,
enlrnnth para os cofres pub!i(,os com a quantia
de 400$, que serão exclusivamente applicados
ao ajuste de volunt1u-ios. "
E' apoiado.
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OSr. José Saturnino ('ministro da g11ei·ra) :
-Quando o governo tem de tirar um certo numero de recr1:1tas de uma classe numerosa.
como, por exemplo, na conscripção, onde são
incluidos lodos os individ110s tlaquellu classe,
então se póde admittir sub~titlito ; mas quando
o governo está autorisado para recrutar os individuas que julgar necessarios, pal'ece que não
é admissivel, pol'que recruta-se, por exemplo,
un1 homem que está dentro de ce1·ta classe; apparece como substituto outro, que lambem está
sujeito ao recrutamento ; se o governo tiver de
o admiltir para substituir o primeiro recrutado,
seguir-se-h:. que ficará com menos um recruta;
o que não julgo admissivel. Quanto á quantia
pecuniaria, se o corpo legislativo o julgar conveniente, nl'io me opporei, mas acho que a de
400$ é summamente forte, de modo que só
viráõ os pobres, :iquelles que não puderem dispensar 400$. Não posso admittir a emenda
porque diminue o numero dos recruta veis, e demais não esll\belece a responsabilidade. Póde
ser recrutado um individuo que o~governo
julgue que não desertará, que lenha familia e
amor ao paiz, e apresentar por substituto um
que não esteja nestas circurnslancias, e deserte ;
em tal caso ficai-á responsavel o substituto ? A
emenda o não diz.
OSr. Rebouças não entende que as objecções
apresentadas pelo Sr. ministro possão desvanecer o fundo de justiça que acha existir no
artigo ; pois que não são sómente os recruta veis,
que estilo em circumstancias de succeder aos
que tenh!!o sido presos para soldado, havendo
muitos individuas que, por lei, estão isentos da
praça, em circumstancias de servir, bem como,
por exemplo, os filhos de 1·iuvas, os soldados
que já precuchêrao o tempo de serviço e por
isso obtiverão baixu, etc.
O Sr, José Saturnino (ininisti·o da guerra)
explica que os seus argmuentos forão fundados
_ na generalidade em que o artigo additivo está
concebido, argumentos que desapparecerião, no
caso de que ella fosse concebida do modo por
que o Sr. Rebouças a havia interpretado. S.
Ex. não duvida admittir o artigo additivo, no
caso de admittirem as idéas do Sr. Rebouças,
e declarando-se a re~ponsabilidade.

O Sr. Vasooncellos entende que o seu artigo additivo n:io tem os inconveniehtes ponderados pelo Sr. ministro, pois que, admittindo-se
que sejão recrutaveis os cidadaos de 18 a 35
annos, hão de ficar muitos recrutavei~. O orador
affirma que o seu artigo additivo suavisará o
rigor do recrutamento, mórmenle no estado
actual, em que não estilo bem organisadas as
autoridades encarregadas de recrutar ; podendo
o recrutamento servir de pretexto a muitas
vinganças ; indo-se procurar para sentar praça
ao filho ·de uma familia, a quem se quer perseg1iir; accrescendo a is!o que, na.o havendo

15

faculdade para admittir substitutos, muitas vezes
será íorçado a sentar praça o filho de um grande
negociante ou lavrador, que beneficiaria mais
o paíz conservando-se na sua casa, do que
empregado no serviço militar. Declara que quer
ainda offerecer outro artigo additivo, para que
estes substitutos não fiquem isentos do serviço
a que são obrigados pelas leis do paiz ; artigo
que o nobre orador não quiz olierecer junto,
por temer set· accusado de quert!r sorprender
a eamara.
Quanto á observação do Sr. ministro, de que
é mui carregada a quantia de 400$000, com
que o recrutado tem de entrar para os cofres
publicas, no caso de não ser o substituto consirado idonéo, o orador diz-aquelle que nfi.o
tiver esta quantia, soffra ; é até um axioma de
direito qui non habet ili cii-re, luat in pelle.

O Sr. José Saturnino (ministi-o da gue1,·a)
responde que ainda não está determinado que
o recrutamento comprehenda àos individuas de
18 a 35 annos, havendo alguns Srs. deputados
já manifestado a má opinião de que querem
limitar mais o circulo dos recrutaveis; e que
nll.o póde servir de base 1Jma disposição, qne
não só ainda não foi decretada, mas até nem
passou na camarn. Observa que, com as excepções estnbelecidas na actual lei do recrl1tarnento, não se podem preencher os corpos,
quanto mais haver as sobras, que suppõe o Sr.
Vasconcellos. A respeito do novo artigo additivo,. S. Ex:. mostra que não se tira de um serviço successivo a mesma vantagem, que de um
serviço siiriultaneo ; e que é necessario que as
forças obrem simultaneamente, Daqui conclue
que o novo artigo additivo não satisfaz.
O Sr. Vasoonoellos confessa que a lei actual
de recrutamento tem muitas excepções, mas
observa que excedeu muito ainda á conscripçno
da França; que, segundo as idéas que della tem,
elle, orador, não comprehende senão as pessoas
da idade de 20 a 25 annos, O que, pois, ha de
mais nas excepções das nossas leis. de recrutamento, fica mais que compensado pela grande
povoação sujeita ao recrutamento de 18 a 35
anr10s. Até se recruta a l1omens que não po.àem
adquirir a qualidade, geito e altitude militar.
Por isso entende que na execução da lei do
recrutamento· tem havido algum desleixo, ou
talvez alguma humanidade.
Estou persuadi~o, diz o orador, de que, executada a lei com pontualidade, podia-se, talvez,
inteirar a força de primeira linha. (Apoiados.)
.Mas, V. Ex. deseja sujeitar ou admillir ao exercito estrangeiros, e já disse em outra occasião
que preferia admiltil-os nos corpos brazileiros,
a tel-os em corpos separados; ora, sendo assim,
eis muitos recrutandos, que, entretanto, se
podem offerecer como voluntarios. Em uma
palavra, quero que V. Ex. fórmc pela arithmetica
politica, um quadro da população, e veja quanla:s
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pesso(ls ficuo sujeitas ao recrutamento, da idade diz o Sr. deputado; mas é necessario tomar em
de 18 a .3.5 a11nos, e convence1·-se-ha de que consideraça.o a populaça.o de cada um dos
seu receio não tem solidez nem fundarnento.
paizes, e tambem o terreno que ha a defender.
Demais, o governo tem mandado recrutc1r na O recrnlamento nil.o póde conservar uma regtiarda nacional; n~.o sei se V. Ex:. o tern feito,
laçrto fürn com a populaçllo, porque cumpre enmas parece-me que em algumas provincias carar lambem a linha que ha a defender. Se,
se tem effectivamente recrutado .na gnarda com effeito, mna· naç1io tem !!!.o pouca popu·
nacional.
lação que nao possa defender o seu territorio,
Qnantos fill1os de fümilir, nao· ficão assi111 cahe, não existe, O Brazil é extenso, tem pouca
sujeitos ao recrutamento? Quantos filhos de população ; parn occorrer á sua defeza ha dous
fainilia, de pessoas aba~tadas, que em suas casas meios : ou o recrutamento nacional mais carconlribuirião mais para a prosperidade do es- regatlo, ou o recrutamento estrangeiro; do contado, do que servindo no exercito? Quantos não
trario nao póde mantet' a sua independencia.
ficão sujeitos ao recrntamento? E não será A guarniç:10 de um paiz é uma defeza vital
razoavel, não exigirá o bem publico o admitque se deve fazer por força. Quando um
lirern-se substitutos? O inconveniente lembrado doente chama urn medico para receit,1r, niio
pelo Sr. ministro, só terá lugar no principio . pergunta se é caro o remedia ; manda a rec1:ita
da execuçao, mas depois nãO haverá este incon- para a botica, e procura meios para pagar.
veniente, porque apparecerá o s;erviço simul- Se isto acontece com um particul,,t·, quanlo
taneo, com a maior utilidade de serem os sol- mais com um estado que deve manter a sua
dados mais exercidos no serviço militar. Uin
intcgl'idade? Se a naçil.o não tem dinheiro ; se a
soldado póde adquirir em pouco tempo, a in- naçãO nao tem gente, façamo-nos ern gente e
strucç!lo ordinaria da armn em que vai servi t·; dinheiro; irnit"mos nísto o doente que manda
mas para ganhar o espi rito do corpo, que é o preparar remedi os caros.
move! das grandes acçõe; ern todos os excreilos,
Se tivesse passado a proposla sobre recrusó o póde conseg11ir em lres ou quatro ar1nos,
lamenlo, outrn seria a minha opinitto; mas,
que é quanclo, pelas nossas leis, obtém baixc1. para adaptar emendas, nllo posso basear-me
A minha emenda, pois, até vai fazei' com que no
senão nas leis que estno sanccionadas.
exercito haja pessoas mais trnquejadus no serO nobre deputado disse que se tem recrutado
viço militar, que po~sfto melhor descmµcnhar a na guarda nacional: é para mim facto novo...
sua missão. NãO desc:ubro inconveniente algL1m,
nunca tal ouvi! Ett li uma porlarb da adminissenão no calcula que V. Ex:. fónna, e de que tr,içllo passada, mandando recrutar cidadãos
nãO apresentou dados, de a nossa populaç:i.o
indevidamente alistados na gL1arda nacional ;
ser composta de tres milhües <le habitantes.
mas aqt1elles cidatlMs n!lo e1·ao guardas nacioNão sei se o Bl'azit tem estc1. populaçM, mas naes: tinhão nella sido admiltidos por abuso,
não achará individuas de 18 a 35 annos, em · e-·ueü1·era nece3sario que tal potfaria existisse,
nurne1·0 para formar um exercito de 10,200 porque só pudern ser gLtanlas nacionaes os que
prar;as? Se o Sr. ministro nos pudesse aprepara isso têm a qualificaçlto da lei.
sentar uma eslalisli<.:a do p,liz, corn declarncões
Quer o nobre deputado que eu faça um calque nos conve1icessem, enlilo eu offoreceiia a culo, ou sujeite á arithmctica politica a populaçno
emenda qtie o Sr. ministro quer, declarando
do Brazil. Este calculo n9.o é neeessa,·io, pot·qtze,
que possão ser substitutos sómente os que 111\0 olhando para as leis das guardas nacionaes, que
fonHn recrutaveis.
comprehende a todos os cidadi!.os, que têm a
Penso, portanto, que a medida proposta não reuda de 200$, renda que nenhum homem util,
póde ser regeitada; ao menos nao lenho e que trnballrn deixa de ter no Brazil, clarcí fica
ouvido reílexoes que fação mudar a minha que ninguem t·esta para ser recrutado. Qualquer
opinillo: pelo contrario, entendo que assim paiz, onde houver uma lei sernelhanlé, e onde
teremos no exercito soldados mais exercidos no es;ejão isentos do recrutamento todos os indiviserviço milita~· , e que a minha emenda, em duas alistados na guarda nacional, ha de acharvez ~e empe1orar, vai melhorar o serviço' do se nas mesmas cit·cumstancias, e n!\o terá ciexercito.
dadão algum para tropa de primeira linha,
Lê-se a seguinte emenda:
Diz o nobre deputado que a acção sucessiva é
"O, substitutos nn.o lkuo isentos de servir o mais vantajosa do que a simultauea, porque no
tempo a qtic s[l.Q obrigados, além do qne ser- fim dú certo numero de annos teremos mevirem por outrem. Salva a reducçJ.o.- ;-"awon: lhores soldados. Assim é, mas esta providencia
está dada na lei, que autorisa uo governo para
cello,. J)
convidur os individues, que obtívetfl.o bai:..a por
E' <>poiada,
terem completado o serviço, para
OSr. José Sat·arnino (1ninistru da giwra): a servir com certa vantagem , equea continuem
quererem
-.Nao conheço as Jeis de recrutamento de cidadãos servir com esta vantagem, melhor é
todos os paizcs; talvez o Sr. deputado esteja
que a receba.o do governo que dos patticu!ares.
mais ao facto dellas ; supponharnos que é como
Julgada a matcria discutida sao approvados
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os artigos addilivos do Sr. Vasconcellos, e passa
a proposta parn terceira discuss11o.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje : ás onze horas terceira dis·
cussão das forças de mar ; e á uma hora eleiç110

da mesa.

Levanta-se a sessà.O depois das duas horas.
Sessão em 3

de ~Julho

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO T.ll>IA

SmDIARJO, -

Expediente. -

Ordem do dia.-

Disci1ssão da. reso/iiçcio que permifte aos ministros de estado ass-istirem, ás dúcussões da
camwra.-Tercefra discussão da fixação de

Jorça,5 de mcir.
Pelas dez horas procede-se á chnmRda, e Jogo
que se reune nurnero legal de Srs. deputados,
abre-se a sessão ; lê- se, e approva-se a neta da
antecedente.
Fallão com causa participada os Srs. Albuquerque Cavalcanti, Souza Martins, Pontes,
Peixoto, Ramiro, Oliveira Braga e Valerio ; e
sem participação os Srs. Macedo e Luiz·Cavalcanti.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente, lendo-se os se·
guintes ol'ficios :
1.• Do ministro da guerra em resposta a
outro desta camara, datado de 28 do corrente,
em que se lhe solicita a copia da resposta que
tiver dado o presidente da província de S. Pedt·o
ao officio que lhe dirigío · o governo, exigindo
esclarecimentos sobre o nome elo filho do fallecido coronel Albano de Oliveira ; participa
que ainda até agora se 11110 recebeu a informaç:lo que, por aviso de 3 de M.aio deste anno,
se pedira ao referido presidente· sobre o equivoco liavido no sobrenome do agrnciado.-Fica
a carnara inteirada. •
2.º Do mesmo ministro, remetlendo uma
consulta do conselho supremo militar, um
officio do presidente da provincía de Pernambuco, uma representação annexa do commandante das armas da dita provincia : 'tudo
relativo ao augmento que solicita nos vencimentos dos officiaes de todas as classes do exer•
cito, e oull'as providencias du competencia do
corpo legislativo. ...,.. A' commissao de pensões e
ordenados.
3." Do ministro d;. fazenda e i11lerina111ente
encarregado dos ntgocios do imperio, enviando
os exemplares dos actos legi:;lalivos da assembléa
provincial de S. Paulo, que farão promulgados
na sessno do corrente anno. -A' commissao
das assembléas provinciaes depois de impressos.
4. 0 Do mesmo ministrn, enviando as cópias
dos aclos legislativos que forl\o ultimamente
TOMO It

promulgados e publicados pela asscmbléa legislativa da província elas Alagôas. - O mesmo
....
destino.
5.º Do mesmo ministro, remettendo um
officio do presidente da provincia de S. Paulo,
de 30 de Junho ullimo, com o qual o ministro
satisfaz ao requisitado no officio que lhe foi dirigido por ordem desta camara, em 8 de Agosto
de 1836, sobre o dizimo do café e assucar que
se arrecada na dila província. - A quem fez
a requisiçao.
6. 0 Do mesmo ministro, communicando que,
em satisfaç!to ao officio desta camara, que se
lhe dirigio em data de 20 do corrente, solicitando cópias das portarias que mandúrao proceder á nova eleição em Sergipe e Parahyba,
para a proxima legislatura, bem como a~ cópias
de quaesquet· docnmentos qne lhes forem relativos, remelte as cópias dos avisos de 9 de
,Taneiro, e 6 de l\larço elo corrente an no, ácerca
<las mencionadas eleições, e os officios constan fes da relação inclusa, etc. - Ao Sr. deputado que fez a requísiçao.
7.º Do secretario do si-nado, participando que
o senado approvou, afim ele enviar á sancção
imperial, a resolu\110 que approva a pensão
conferida a D. Maria Ramona Pires Rorlrigues,
mai do fallecido segundo' tenente da armada
nacional, JoM José Roctrigues. - Fica a camara
inteirada.
Faz-se menção de requerimentos de parles
que vão ás. commissões respectivas.

ORDEM DO DIA
Entra em discuss.10 o projecto de. resolução
que permitte aos ministros de estado assistirem
ás discussões da camara.
O SR. PRESIDENTE declara existir sobre a
mesa uma emenda do Sr. Veiga Pessoa que
diz, em lugar de - resolve - decreta-, a qual
emenda offerece ao apoiamento.
A emenda é apoiada e entra em discussão;
e não havendo quem peça a palavra, dá-se por
discutida, e posta a votos, não se approva.
Continua, por conscquencia, a. discussão
sobre o lº artigo tla resolução, que é o seguinte:
« E' permittido aos ministros de estado assistirem ás sessões das camaras legislativas, e
tornarem parte nas suas discussões, salvo o caso
de st:ssao secreta, para a qnal será necessario
convile especial da respectiva camara. »
O Sr. Veiga Pessoa detlara qne nao ach_a que
seja tão facil, como dJ< o pareci:r d,1 comm1ssão,
que esta resolnçao em nada offenda, nem seja
contraria .í. CüllStitui,,ao. O illuslre orador lê o
arligo d,\ r.onstituiçílü que falia sobre a divisão
e harmonia dos poderes, e observa que, vindo
todos os ministros assistir ás discussões, porque,
segundo a resolução, todos elles podem vir,
deve-se suppôr que vem todo o governo, e nisto

3
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ncha alguma difficuldade e julga ser contra a dizendo que sna pessoa e1·a necessaria, 11110 só
para dar as informações que acamara precisasse,
dívisao de poderes. Tamhern fun<la a sua rccomo para receber em face a censura de seus
p11gnanr.ia no outro al'ligo ,ia' constituição q~e
veda aos deputados q11c silo nomeados rm- actos. Ouvindo isto, perguntou o orador a esse
membro da constituinte, se ainda estava com as
nistros de estado tomarem assento na camara,
sem que de novo sej110 reeleitos : q11er ser es- i<léas de 1821, 011 n11o ; e po1· assirn apanhal-o
na inexperíencia tornou-se sen inirnig_o. Erufitn
clarecido a respeito desta queslil.o ; e havendo
nesta casa um Sr. deputado qne póde muito se os ministros quizerem entreter :i Rssembléa
bem esclarecer esta materia, depois de o ouvir sem narla fazerem, prolongando as discussões
pa1·a no fün dizerem que nada se fez, é ainda
poderá então dizer se deve votar pela resolução;
mais um motivo para que se vote pela resopor ora na.o.
OSr. Barreto Fed.roso diz qne um dos il- lução.
lustres membros da commissll.o apresenlára o
OSr. Martim Francisco oppõe-se ao artigo
seu parecer pela maneira seguinte : não julgo
da resoluçllo, fundado em que elle é anti-constiopportmia a medida qtte om se 711·opõe, pelas tucional e oeioso, porque desnaturalisa a conrazões que terei a honra de cxpilr á cmnara stituição, e porque o julga perigoso. Julga-~
quando ella s1 discuta, etc. Como este illustrc mais ou menos inconstitucional ; primeiro, por
membro da commissão não edá presente, e que a constituição dividia os poderes, e a cacomo acha conv_eniente que a camara ouça as
ma1·a não é casa de ministros de estado, é sim
suas razões, é por isso que tem de propôr o de deputados, onde têm assento os legisladores,
adiamento desta resolução, para que se discuta e um unico artigo da constituição que permitte
quando elle estiver presente.
aos ministros tomarem assento na camara, é só
·O adiamento proposto é apoiado, o sem deno caso de propostas do poder executivo, e
bate regeitado.
nem isto obriga, faculta a constituição : o legislador, pois, não teve em vista que os ministros
Continua a discussão do art. 1 . º
tivessem assento -na cama1·a. Desnaturafüa a
O Sr. Visconde d.e Goyanna admira-se ele medid'a que se discute a coustituição ; e poderia
ver uma especie de torpôr na camara, a respeito ler lugar se a nossa consliluiç!!.o fosse conforme
de uma materia aliás tão importante, e por isso, á do anno VIII da França, ou do anno 1834
e paro. suscitar a discussão sobre ella pedio a
onde competia no governo a iniciativa das leis ;
palavra, Declara votar pela idéa de que os mimas entre nós a iniciativa das leis não compete
nistros tenh!lo assento na camara, porém não ao governo, mas
sim aos membros das camaras.
lhe agrada a fórma porque está redigida a resoConsentir aos ministros assento na catnara é de
luçii.O: Lembra o como na Inglaterra se intro- facto dar-lhes iniciativa
se não directa, indirectaduzia este systema, e o motivo que a elle deu
niente ; porque então são elles que dirigem
origem ; e porque da presença dos ministros na todas as leis que
na camara forem apresentadas.
camara, alguein possa rec·eia1· que se enfraqueça De ordinario no
syslema constitucional não se
a vehemencia com que os representantes do governa sem maioria
; mas o ministerio, em
• povo possil.o accusar os ministrog, e pugnar · contacto continuo
com a maioria, se não für
pelos diraitos da naçll.O, mostra que em naçi1o
autor de quasi todos os projectos de lei por
alguma da Europ::i tem-se apresentado este exmeio dos membros da maioria, é pelo menos
emplo ; pelo contrario, occasiõe., têm havido
emendador, additador de todas as leis, e a con·
dos ministros fugirem da camai·a, com todo o
sliluiçü.o está de facto desmtluralisada. Então é
excesso ; e até taes exemplos têm se presenciado
mister fazer outras mudanças na constituição ;
entre nós. Lembra mais que, quando principor exemplo, o velo torna-se desnecessario ; o
piárão- a vogar as idéas constitucionacs entre
senado clesnaturalisa-se, toma-se uma segnnda
nós, questões familiares houve sobre esle ponto;
c:uuara dos deputados, nllo tem no.da mais a
l10uve quem lembrasse que na conslituiçil.o hrazileira devêm incluir-se um artigo para a as- fazer senão a admissao de todas as cousas do
sistencia dos ministros de cslado na camara. ministerio. E' ociosa a medida, porque se é
para informar que os ministros vêm tomar asEntre elle, orador, e outro que foi deputado
efficaz na!l icléas livres, um facto aconteceu a sento na camara, dous meios ha para isso , o
este respeito. As idéas de um e outro ácorca dos oflicios e dos Cünvitcs. E' prejudicial, por
deste objecto erão oppostas, isto cm 1821. No que: demora as discussões, os deputados da opemtanto sendo ambos nomeados de,,ntados á posiçã.o tendo de responder a seis ministros,
assembléa consliluinle, por occasirio' de uma muito tempo se levará, e se prolonga1·áõ demais
participação do então ministro da fazenda, hoje as. discussões. Emfirn, o contacto continuo dos
ministros com seus agentes que têm assento na
marquez de Baependy, de que todas as vezrs
que faltasse á camara, ficasse entendido que era cama1·a será demasiadamente perigoso,
por seus afazeres, essa mesrnit pessoa que tanto
O Sr. Rodrigues Torres vota contra o artigo
se oppuzera á idéa de assistirem os ministros que se discute. O artigo 54 da conl!fünição
na camara1 censurou grandemente o ministro, permitte aos -ministros assistirem ás discu~sões
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de: suas propostas, depois do parecer da commissll.o respectiva da camara, e por cousequencia, neste arligo, existindo uma excepçao
fórma a regra em contrario. Nno sabe como se
pódc revogar este artigo ua constituição, ainda
que não possa ver nelle materia coustilucional,
com uma unica discussão l!lo rapida, tão passageira, como que arrancada e sorprendicla â
camara ; e por isso, pede nesta occasião o apoio
de um nobre ex-ministro que se tem mostrado na camara t!lo propugnadot· dos artigos
da constituiçao, para representar, faier mover
11 camara a votar contra semelhante resolução,
que ~m verdade l'evoga um al'ligo da constituiçllO, que podia-se revogai· por via de u'l'ua
ki, mas não por uma resolução, por uma dis·
cussão tlio rapida, em tjue atê se n/:\0 quei·
ouvir as razões de um membro da commissão,
que se oppõe a semelhante medida.
Declara que em geral entende que é conveniente, que os ministros tenho.o assento no seio
das camaras legislativas ; mas havendo o governo querido estabelecer entre nós uma douhlina, inteiramente nova, doutrina que o governo, seus adherentes e seus asseclas apregoão
continuamente, de que· a iniciativa das leis
pertence unicamente ás camaras legislativas, e
que o governo está isento de propôr leis, e que
só lhe compele executai-as, e como em geral
convém mais que o governo proponha os actos
legislativos convenientes aos interesses do paiz,
por isso, entende que .já que o governo se
esforça para nllo cumprir com este dever seu, a
camara deve, por. todos os meios, forçai-o a
cumprir com semellrnnte dever, e por isso,
obrigai-o a fa:r.er propostas. E se os ministros
desejll.o assistir ás discussões das leis, a camara
concedendo a faculdade de assistir ás discussões, unicamente quando se tratar de suas
propostas, força-os a propôr as leis por estarem;
~ais que nenl~u~ membro da camara, habilitados a conhecer das medidas que o paiz rec~ama. Recusa, pois, seu voto á medida que se
discute, mas ainda quando estivesse persuadido
ela _necessidade de se approva1·semelhante dispo~1ç110, entende nao se1· prudente .revogar um
artigo da constituição, por via de uma resoluçll.o
que tem apenas uma discussllo.
A discussão fica adiada, por annunciar-se a
chega~a d~ Sr. ministro da marinha, que é introduzido · com as formalidades do costume, e
tem lugar a terceira discussão da proposta que
fiJl:a as forças navaes para o futuro anno financeiro.
« A assemhléa geral legislativa decreta :
« Art. 1.º As forças navaes activas ordinarias
do imperio, para o serviço do anno que ba de
correr do 1º de Julho de 1838 a 30 de Junho de
1839, constaráõ das embarcações que o governo
julgar necessarias, nll.o devendo as suas respectivas tripolações exceder a 1,800 praças de
todas as classes.
_
--··
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« At't. 2º. A força do corpo de artilhat·ia da
nrnrinhu, em e!Tectiviuade de serviço, não excederá a 600 praças.
« Art. 3". Em ciL·cumstancias extraordinarias
as forças decretadas no urt. l º poderáa se1· elevadas a 3,000 praças, e a 1,000 as do art. 2·'.
« Art. 4º. Só poderáõ, desde já, ser aspirantes os discipulos da academia da marinha
approvados no primeiro anno malhematico, e
gnu1·das-marinha, os que tiverem completado
o curso dos estudos respectivos.
« Art. 5º. O governo fica autorisado para
ajustar 01aruja a premio, preferindo os nacionaes aos estrangeiros ; e não havendo quem
queira assim engajar-se, poderá recrutar, na
fórrna da lei, as praças necessarias para complelur as forças acima decretadas.
« Art. 6°. Para preencher a força designada
para o corpo de artilharia da marinha, o govemo fica, desde já, autorisado a convidar para
o serviço os individuas que tendo já servido no
exercito, ou no dito corpo, c,btiverão suas
baixas ; e a contractar com os que existem
ainda com praça, e estão no caso de ter baixa
por haverem acabado o seu tempo de serviço, :1
continuar no mesmo serviço, dando a uns e a
outros, corno gratificação, além do soldo que
lhes pertencer, emquanto forem praças de pret,
uma quantia igual ao mesmo soldo, e quando
nao possa conseguir pelos meios acima indicados
completar a mencionada força, poderá recrutar
na fórma da lei.
« Art. 7º. Ficllo suspensas as promoções dos
offi.ciaes de fazenda, saude, apito, capella e
nautica, que não forem indispensaveis para o
nos
serviço das embarcações designadas
arts. 1° e
" Art. 8". O governo fica, desde já, autorisado
a elevar successivamente a dez o numero das
compaêhias de imperiaes marinheiros, abatendo-se esta força da decretada no art. 1°.
« Art. 9º. Os officiaes da armada, de artilharia
da marinha, de fazenda e nantica, quando estiverem embarcados em navios armados em
guerra perceberáõ mais roei o soldo de seus respectivos postos, além dos vencimentos que
actualmente percebem.
« Art. 10. As promoções dos officiaes da armada nacional serl\o feitas em conformidade
das leis que a regulavi:l.o antes da publicaça.o
<!a lei de 15 de Outubro de 1836, ficando esta
•
desde já, revogada.
« Art. 11. O governo fica autorisado. a conceder licença com vencimento de tempo e meio
soldo, aos ofliciaes de artilharia da marinha, que,
sendo desnecessarios ao serviço, assim o quizerem, e igualmente aos officiaes ua armada
para embarcarem em navios da marinha mer·
cante ; e por estas licenças nenhuns emolumeutos pagaráõ os licenciados.
« Al'l. 12, Fioão derogadas as leis em contrario. 11

s.•
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Auw,us VuzF.s : - Votos, votos, votos!

O Sr. Tristão

(minlho dft mcuinlw) : -

Parece-me que a ma(eria aclu-se suf(it;ientemente discutida ; mas como a cornrniss:1o
treu um córle de 700 praças no numero das qLte
o governo pedio no artigo 1", é justo que apreseute as su,1s razoes, a ver se me convence,
que com 1,800 prnç.as o go vemo póde satisfazer
a todas as e:xigencias ; o que eu a ló agora não
tenho ouvido ; apenas tenho percebido que a
illustre cornmissão, desejando dar nt11 córte na
prnposta, lembroL1-se de diminuir 700 prn,?'s ;
bem podia dimi,rnir 900 ; mas não nos disse
ainda, que com as 1,800 praças se podia precncl1cl' as embarcações que é necessario collocar cu1 diversos pontos do illlperio. Na
carcneia dessas informações, eu peço ao Sr.
presichinte, que hnja de convidar a illustre
cornmissno, a que haja de esclarecer-me de
modo que me po::isa convencer.
Au:u~us VozEs: - Votos, votos, votos!
OSr. Raphael de Carvalho (pela 01·dem) : Tenho esl,1do doente ha mais tle uma semana,
e ,,usente desta casa ; desejo, por isso, saber o
que e que se discnte.
U31 Sn. DEPUTADO : E' a terceira discussão
da i1xaçao de forças de mar.
·

O Sn.

RAPHAEL DE CARVALHO : -

uistro veio ?

u~, SR. Ds['(;TAoo: O

O Sr. rni-

Pois n!lo; está alli.
Oh ! está

SR. R.~PIIAEL DE CARVALllO : -

ahí !.... Dem.
ALGUM:1.S

Voz.:s : - Votos, voto,;!

OSr. Seara diz que lhe parece que se quer

zombar do Sr. ministro ; as vozes de valos,

votos, indicão que se ponha o Sr. minis_lro no
meio da rua, e por consequencia ... (Muito& siisuri·o ; não Sll o,wa o honrado membro.) Per-

suado-me, que a um deputado nesta tribuna é
livre emittir a opinião que lhe parece....
ÂLGUNS SENHORES; ]\Ias deve respeitar as
convicções alheias.
O Sn. SEARA: - Eu desejava que isto não
tomasse ar de brincadeira, eu não sou holllem
para brincadeiras,

O Sn.
Pum!...

RAPH-AEL DE CARVALHO : -

Pum !. ..

O'SR. SEARA: - Eu peço ao Sr. presidente,
que convide ao Sr. rn i nistro a declarar quaes
sao os artigos que elle pretende que sejãO
emendados. Como sou deputado ministerial,
estou promplo a mandar :í. mesa emendas no
sentido em que S. Ex. fallar, e por isso limitome a fazer a V. Ex. este pedido.
O Sr. Tristão ( m-inistro da marinha )
diz que já declarou as enJlmrçações que julga
necessarias nos diversos pontos do í111pel'io, e
"j.i foz um detalhe muito economico das praças

nccessarias ; 111cn que nrio ouvio ainda combalidas as suas l'l\1/.ues senão por um rnodu arbitrario, dir;endo-sc qLte se dirninuiãu 700
praças. Observa que as praças indicadas no
arligo primeiro da µroposla e que julga uecessarias silo 2,500 ; e que deseja que passe tal
qual esse artigo.
O Sr. Rebouças ob~erv,1 que no artigo 9º nno
se faz mençao dos ofliciaes de saude, que
lambem deseja comprehender na disposição do
artigo, para o qne mnntlará emenda á mesa.
O Sr, ~ezende lembra tambem dever-se compreheuder no artigo os officiaes de cupella.
Parece-lhe não deve passar este artigo corno
está redigido, pois que del!e se pôde julgar que
das vantageos ahi mencionadas são privados os
officiaes eG1barcac.los a bordo dos navios em
rneio armamento e os que ernbarcrto em tians·
portes e charruas.
E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Rebouças:
,r Accrescente-se ao artigo 9º-saude, capella
e apito. >>
OSr. Paranhos lembra que a resolução de 15
de Outnbro do anno passado permittia ao governo promover os officiaes do exercito e armada
que prestassem relevantes serviços no Rio
Grande e Pará, idéa que este anno foi com·
batida na camara em razão de arbitrariedades
praticadas nas promoções, arbitrariedades de
que não está ao facto, antes está persuadido que
nas promoções dos officiaes da armada, quanto
ao Rio Grande do Sul nao houve injustiças. De
dous officiaes que se disse forão promovidos
sendo paisanos e estt·,rngeiros, sabe que elles
fot·M offieiaes de commiss!!.o, mas em 1829
farão declarados officiaes da armada, e quanto
á sua naturalidade elles:a juslificárão cornpetenÍemente: de um tem documentos onde isto se
prov~; quanto a outro no Jornal do Cormnercio
de hoje leu sua justificaçãü. Entende que é
conveniente a autorisação ao governo de promover pelo merito, porque sabe-se que, apezar
da resolução de Outubro do anno passado, tem
havido repugnancia, pretextos de molestia, para
nil.o se marchar para o Rio Gt·ande e Pará, e
sendo assim, o que não acontecerá logo que
constar que existe só em vigor a lei que promove os oifü:iaes só por antiguidade? De certo
que o official antigo sendo nomeado para
marchar para qualquer das províncias procurará
prete:..:tos de se escusar a este serviço, dirá que
se outro mais moderno se distinguir e fôr
promovido, em consequencia de seu merito, é
necessario que e!Je como mais antigo seja promovido.
Parece-lhe que o artigo em discussão poderá
soffrer duas intelligendas. Tratando-se da
fixaç!!.o de forças navaes póde entender-se que a
disposição do artigo é relativa sómente á
armada : mas tarubem, sem absurdo, póde en-

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 09:48 - Página 5 de 7

SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1837
tender-se qne fica revogada tocfo a lei de 15 de
Outubro de 1836, quet' relativa á armada, quer
ao exercito. Quanlo á armada paret;e-\he que
dahi não viria muito grande mal; mas quanto
ao exercito julga que esta disposição dá um
golpe na causa da legalidade na província do
Rio Grande ; porquanto entendeu o Sr. Arnujo
fübeiro dever reservar as promoções para o fim
da luta, e então se podião examinar bem os
serviços de todos aquelles que estivessem nas
circumstancias de serem promovidos; mas o Sr.
Antero julgou que ellas erão necessarias antes
para dar um estimulo; e como não pôde obter
com facilidade todos os documentos e informações relativas aos officiaes, fez uma proposta
quanto ao exercito, bastante p,,rcial ; ficando
fóra das promoções muitos ofliciaes que lrabalhár!lo desde o pl'incipio e constantemente
têm trabalhado a favor dn. causa da legalidade,
e é por isso que mandará uma emenda para que
se supprima o artigo 10 ; e no caso que não
,passe a suppressão, diga-se no fim do artigona parle relativa á armada.
A seguinte emenda é apoiada :
"Supprima-se o art. 10. No caso de não
passar a emenda de suppressão -- diga-se no fim do art. 10, na parte relativa á aru1ada."
O Sr. :Rodrigues· Torres, respondendo ao
nobre orador qne o precedeu, lembra que, em
virlu de das p~omoções feitas em consequencia
da resoluçao do anno passado, praticou-se gra·
vissima injustiça de se preterirem officiaes que,
em verdade não tinhi!.o sido empregados no
Rio Grande, mas que tinhão prestado relevantes serviços ao paiz, e cujos direitos estavi!.o
garantidos na lei que lhes assegurava a promoçilo na fórma marcada na mesma lei; para o
que pede ao nobre deputado, a quem responde,
qu& lance os olhos sobre um requerimento, que
se acha na aamara, de grande numero de officiaes da armada, depois do que, e do illustre depulado have!' bem meditado as consequencias
fa.laes da resolu<;,ll.O do anno pasl5ado, espera que
11110 insi,;lirá na emenda que offereceu. Parecelhe que ha 120 ou 150 ofíiciaes da armada que
forão preteridos, e que isto deve fazer grande
peso no co1·po legislativo, para que semelhan !es
autos n:to se continuem a praticar, m6rmente
quando esses aclos nllo si!.o exigidos pela necessidaue; pois que se poderiao promover os officiaes que fizessem relevantes serviços no Rio
Grande e Pará, por outros meios sem que se
ferissem os direitos que out1·0s havião adquirido, e que aliás havillo prestado serviços importantes em outras occasiões. Nem julga que,
a revogar-se a resolução do anno passado, ni!.o
haverá meio de fazer com que os officiaes da
armada queirão aceitar as commissões de embarcar para o Pará e Rio Grande ; tal suppo·
sição seria a maior injustiça ao corpo da armada, é mesmo um ferrete que sobre os officiaes
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da armada se lança, declarar no seio da camara,
que na mal'inha militar a insubordinaçao tem
d1egado a ponto que não ha um o11icial que
cumpra com seu tlever quando é nomeado para
commissões desta naturnza, se o governo nao
acompanhar essa orden1 com a promessa de uma
prornoç/l.o; e se com effeitu a insubordinaçao
tem chegado a este ponto, o que nega, se com
effuito os nossos officiaes são t!l.O indignos de
vestir a nobre farda de um official da armada,
entD.o o corpo legislativo bern longe de promover officiaes desta natureza, deve fechar-lhes
inteiramente as portas da promoção, mas a
maxima parte dos officiacs da armada não esto.o
nestas circumstancias : ellcs têm muito pondonor, muito ponto de honra militar para, sem
precisar de semelhante estimulo, cumprir com
seus deveres.
Concorda que a passar o artigo revoga-se a
resolução de 15 de Outubro do anno passado,
mesmo na parte que diz respeito aos officiaes
do exercito ; mas nota ao nobre deputado que
na lei de fixaçM de forças de terra que se
acabou de discutir, 11110 se inseria um artigo
que vedasse ao governo promover no exercito ,
ficândo pois o governo com a faculdade de re•
compensar, não s6 os serviços até agora prestados por ofiíciaes do exercito no Rio Gra1~de e
Pará, mas até aos que prestart:!ll serviços para
o futuro, e por consequencia nao são lão fortes
os motivos que o nobre deputado, o Sr. Paranhos, tem para insistir na suppressão do
artigo.

OSr. Pa.ra.nhos declara não querer de fórma
alguma lançar um ferrete sobre os officiaes da
armada; só disse o ~1ue lhe constava, que
algum official antigo da armada sendo nomeado
para embarcar para o Rio Grande, procuraria
motivo para se deixar ficar no Rio de Janeiro,
porque estava persuadido que o gov,erno, a
querer promover algum outro que se distinguisse no Rio Grande e Pará, tem de promover
o mais antigo, porque a lei diz que para se promover um oflicial pot· merito, é riecessario promover a tres mais antigos. Depois que passou
a resolução de 15 de Outubro, ·entendeu que a
lei sobre as promoções tinha ficado revogada,
mas outi·os não entendem assim. Dando-se a
intelligencia de ficar revogada a lei anterior,
rehtiva aos officiaes da armada, claro está que
se no.o podia dizer que esses officiaes tinhl!.o
sido preteridos, visto que nao havião prestado
serviços nos lugares na lei designados. Quanto
a nao passar artigo algum na lei de fixação de·
forças de terra que vede as promoções, lembra
que têm passado certos artigos nas leis de
fixação de forças, que se tem considerado disposições permanentes ; e sabendo-se que estavao vedadas as promoções no exercito, e que
só as pei·mitte a resoluçl!.o de 15 de Outubro,
revogada ella, parece que ficao subsistindo as
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disposições nnleriorcs, isto é, que são prohihidas

as promoções.

OSr. Il.odrigues Torres cxplit:a o seiilido cm
r1ue fallou a respeito tia resolução ele 15 de
Outubro, rcsoluçno que linha crn si um pt'incipio de injustiça, porque tirav,1 aos officiaes <la
armada dir~itos adquiridos em virtude da foi
anlerio1·.
O.Sr. :Rezende diz.que por nll.o offende1· direitos adquiridos· é que vota peli emenda de
suppressao; porque muitos orticiaes que preslárãO serviços relevantes no Pará e Rio G1·ande,
mas que nao liver!íO a fortuna de entrar nas
informações dadas pelas autoridades qne ·anteriormente forao para es3as provincias, forao
preteridos ; por exemplo, no Pará, onde o presidente Andréa informou a respeito dos officiaes que estavlio com elle, sem altençlio aos
que já tinhll.o p1·estado relevantes serviços ; no
Rio Grande, onde, segundo informou um nobre
deputado, aconteceu o mesmo ; e por isso passando o artigo ficao otl'endidos direitos adquiridos. NAo deseja que fiquem sem premio os
que p1·estao relevantes ser\'iços, e preferidos
por outros qnE: se furtAo quanto podem aos trabalhos da guerra.
·
O Sr. 'l'ristã.o (ministi·o da 11u1rinlta) depois
de notar as classes de oft'iciaes nno comprehendidos no art. 9°, lémbra a necessidade de officiaes de apito a bordo dos navios, o· pequeno
soldo que percebem, e por isso não concorda 'com
o artigo do modo por que está redigido. Observa,
quanto ao art. 10, que muitas r.azões se têm
expendido para revogar a lei do anuo pílssado;
mas nao vê que dessa revogaÇlio se preenchAo
os fins que alguns dos nobres deputados inculcão, que é evitar as preterições, e· animar os
ufficiaes benemeritos. Para animal' os officiaes
benemt:1·itos não basta que se attendá aos serviços relevantes, é mister attender ao merecimento pessoal, aos conhecimentos da profissão;
porque o caso de ter entrado n"uma acção da
qual, pela habilidade do commandante, se sahit·
com a victoria, não se segue que um. of!icial,
talvez insufficiente, que nessa vez entron em
combate, vá pi·eferir officiaes de muito merecimento. Considerimdo que todos ti verão parte
no mesmo navio ou na mesma esquadt·a para o
bom exito da acção, olha-se para todos os indivíduos como praticando relevante serviço, e a
lei que se pretende revogar tolhe a reproducçao
deste mal. No emtanto, o governo não fica por
isso habilitado a promover o merecimento, por
que a camara nll.o declara qual o merecimento
especial que o governo deva attender; a lei do
anno passado declarou o merecimento especial,
especialisou os lugares. Se a camai-a quer que o
governo, para o futuro, attenda só ao merecimento que se chama extraordinario, guardando-se a lei das promoções, nAo precisa mais
que exprimir isto, porque então o governo já

sabe que deve considerar como merecimento,
os set·viços relevantes que se fizerem nos dous
pontos do imperio. Altcndendo-se que o governo irá pt·omover 11u conformidade Ja lei, fka
sanado lodo o receio que tem a camaru de se
introduzir o mesmo mal. Declara receiar fazer
uma prnmoçao, considt'rando tonas os que
füzem serviços relevantes no Pará e Rio
Grnntlc pelas razoes já expeudidas, e que escusa
repelir. Persuade-se que a revogação da lei do
anno passado, n!lo vai remediar os prejuízos
que os officiaes soITrerlio. Não concorda com as
razões expendidas pelo S1·. Torres. Posto que
a glol'ia e honra ·militar sejão o movei das
almas nobres, todavia, as necessidades da vida
nos obrigno a desprezai-as, quando não as
vemos ligadas :1 fortuna. Não basta dizer scjrio
honrados, é preciso prestar-lhes meios; nao
sendo ajudados, podem se subtrahir ao serviço,
com razao; pot·que urn joven official da armada
que se vê preterido, e sem esperança ele poder
avançar, vai procurar outra profissão, e moços
de muito merecimento têm feito isto, pedindo
sua reforma.
O Sa. FRANCISCO DO REGO : - E porque?
O Sa, TrusTÃO ( ministro da 11iarinha ) :
- Porque uao vêm esperança alguma de
accesso.
O SR. FRANCISCO DO REGO : - Pela proposta
do Pará.
O Sa. TRISTÃO (miiiistro da marinl1a ) :
- Não, senhor; perdôe-me, nao se culpe ao
governo, que nada mais fez que executar a lei.·
O orador observa que seria ociosa qualquer
observação que a este respeito fizesse, porque
nao fa1·á p1·omoçao emquanto o corpo legislativo nao determinar que se faça a divisão,
que propôz, dos officiaes incâpazes de se emp1egar em serviço aclivo, dos que eslAo em
circumstancias de prestarem serviços.
OSr, Souza e Oliveira. não duvida votar do
accôrdo com o Sr. ministro, para que se com•
prehendao tambem, no ar!. 9°, os officiaes dt!
'apito, mas não assim os officiaes de saude, que,
pela legislaç1io em vigor, já têm a gratificação
de 40$ mensaes, além de comedorias ; e que,
se tambem percebessem o meio soldo de suas
respectivas patentes, ficarião mais bem aquinhoados do que os officiaes da armada.
Vota contra a primeira. e a favor da segunda
pat'te da emenda do Sr. Paranhos.
Não voto pela suppressão do artigo, diz o
orador, e creio que estou de accordo com o
Sr. ministro. O Sr. ministro nAo deseja, pelo
que lhe temos ouvido, que as promoções da
armada sejão feitas sem attenção á antiguidade,
por mero ubitrio ; creio que S. Ex. não deseja
esta autorisaçliO. O seu escrupulo de admittir o
art. 10, como se acha redigido, me persuade
ser pelo receio que tem de ficar com os braços
alados para remediar as injustiças que, pela lei
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1,5 de Outubro de 18:30, se tem feito a
olliciaes da armada. Que houve injnsliça na
execuçll.o desta lei, creio que é facto de que se
não póde duvidar; o mesmo ministro que a
executot1 foi o primeiro que nos principiou a
inculcar esta injustiça no relatorio, e mesmo
a desculpar-se della; e o Sr. minist1·0 actual
tambem confessou que tinha havido estas injustiças, e não só o reconheceu expressamente,
como mesmo, em uma proposta que ap1·esenlou,
quí:r. incluir um artigo, cujo fim é, creio, remediar estas injustiças, quando quer ser autorisado para chamar ao serviço muitos officiaes
que, por se verem preteridos, pedirü.o as suas
reformas com grande prejuízo. Ora, á vista
disto, c1·eio que o primeiro passo a dar é 1·evogar a lei de 15 de Outubro, para obstar á
continuação das injustiças, pois nll.O sei como a
camara poderá remediar as commettidas, deixando em pé a lei que a ellas deu lugar. Concordo em que se habilite o governo para remediar essas injustiças. Ha poucos dias, foi
apresentado nesta casa um requel'imento concebido em te1·mos bastante fo1·tes e ene1·gicos,
assignado por um grande numero de officiaes
da armada, que foi·ao victimas das injustiças
praticadas na execução da lei citada ; o numero
dos assiguatarios é bastante avultado ; queixllo-se
de urna maneira muito energica, e sem duvida,
creio, que as suas . snpplicas devem ser altendidas, au!orisando o governo para . desmanchar
as injustiças feitas, revogllndo a lei de 15 de
Outubro.
Demais, o Sr. ministro quer que nas promoÇ(les da armllda se haja respeito á antiguidade.
Ainda nMo estamos inteiramente de accordo.
Eu desejo saber como S. Ex. quer que o artigo
seja redigido, porque não duvidarei subscrever
a redacção, e mandai-a como emenda á mesa.
O Sr. 'l'ristão (minÚstro da niarinlia) : - Levanto-me para dar algumas explicações 110 nobre
deputado que acabou de fallar, que não n1e el!,·
tendeu ; ou eu me não expliquei bem, o que
será mais certo.
Eu não sustentei o artigo 10, que prohibe as
promoções, que revoga a lei de 15 de Outubro,
nem lão pouco combati a emendá que propôz a
suspensão desta parle do artigo 10 ; o que eu
disse, foi quo linha havido preterições na armada, lendo-se lambem deixado de altender ao
merecimento de serviços relevantes de alguns
ofliciacs da armada, pl'aticados no Purá, aos
quaes o presidente attual deixou de contemplar.
R.,;vogando-se a lei fica o governo inhabilitadó
para atlende1· a esses relevantes secyiços, e fica
a corpora,;-:10 da mat·inha tambem privada dos
accessos que lhe c11bem de 3/4 dos officiaes ; e
no fim de tudo disse eu que, ainda existindo a
lei, certamente não farei promoção na marinha,
emquanto nllo passai· o artigo da minha proposta, em--<jue peço á augusta camara que os
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officiaes da armada sejao divididas cm duas
classes. Eis o que eu disse.
Se a camara quer altender aos officio.cs de
marinha, faça uma lei dete1·111inando que o governo promova os a!líciaes que forll.o preteridos
com aquella antiguidade, ainda que se lhes não
dêni vencimentos ; p~rque estou persuadido de
que os officiaes despresaráo os vencimentos,
comtanto que contem antiguidade daquella
data. Mas isto talvez se nao possa fazer, porque
ha o.fficiaes que estorv!l.o o accesso dos outros, e
n!lo é conveniente fazer uma promo\:lio de 100
ofliciae s, comprehendendo homens insul'íicienles.
Mas tu do isto são 1•nzões po.1·a se ap1·esenlarem
na occ~sil!o de discutir-se o artigo da minha
proposta que trata da divisão das classes. Combati a idéa da necessidade urgente t.le revogar a
lei com o fim de se não produzir o mesmo mal ;
e o que disse eu ? Que podia ficar subsistindo a
lei de 15 de Outubro, ficando o governo nas
promoções, obrigado a cingir-se ás nossas leis
de promoções : é o que eu disse : e que razaes
dei ? Silo estas que eu repilo~não se revog::mdo
a lei, fica o governo autorisado para promover
os officiaes que o presidente do Pará deixou de
contemplar, e vai buscar os tres quartos dos
officiaes que, em razão da lei das promoções,
devno ser promovidos.

OSr. Francisco do :Rego assenta que, no
caso de que. pudesse ser concedido ao governo o
arbítrio de promover, de maneira nenhuma se
deve limitar ao Rio Grande ou Pará, mas dar-se
o arbitrio sem limite algum, porque, officiaes
haverá que· em outi·os pontos fação serviços tão
relevantes como os que esl!l.o no Rio Grande e
Pará! Pronuncia-se contra a primeira parte da
emenda do Sr. Paranhos, mostrando que n!l.o
só é considerado o valor em acções distinc!as,
mas lambem o merecinaento pessoal,etc., e que
o official que tem boa nota esl4 seguro que entrará na promoção; o que nll.o aconteceu com a
pr,omoçllo feita no Rio Grande e Parã, em qne
ficarllo prejudicados muitos officiaes de boa
nota. Entende que deve ser revogada a lei de
lõ de Outubro, na qne julga estar de accordo o
Sr. ministro, com muito pequena divergencia,
que o orador não póde bem descobrir em que
consiste, pois que lhe parece que o Sr. ministro
reconhece a inutilidade .:ia lei, e a necessidade
de reparar as injustiças feitas, o que se não
póde dar, fican.do subsistindo a lei. Não
admitte lambem a segunda parte da emenda <la
Sr. Paranhos, porque se o arbítrio é prejudicial
na ma1·inha, lambem o é no exercito, e por con~
sequencia, cumpre derogar a lei.
A uma hora da tarde fica a materia adiada, e
o Sr. ministro se retira com as for~alidades do
costume.
Procede-se á eleiçllo da mesa, e silo eleitos:
para presidente, o Sr. Araujo. Lima com 52
votos ; vice-presidente, o Sr. Araujo Vianné\
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com 44 ; 1º secrelal'io, o Sr. Muniz Barreto
com 59 por desempate á sorte com o Sr. Belisario; 2º dilo, o Sr. Belisario 59; 3º dito, o
Sr. Odorico 48; 4° dilo, o Sr. Cornelio
França 41 ; supplentes ; o Sr. Mascarenhas
com 38, e o Sr. Ferreira de Castro com 27
por desempate á sorte com o Sr. Chicorro.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, e levanta a sessão depois das
duas horas.

Sessão em 4
PRESJDENCJA
SmrnARIO.-

de Julho

DO SR. ARAU1O LIMA :

Expediente. -

Ordem do dia. -

Conti11ua9ão da discu,são do 1º a1·ligo d:z

1·esolução que pen1iitte aoB ·niinidroB de eata_do
assisl-ii'ein (18 se.~sões. da camara. -Tercemz
discuBSão da .fizar;ão de foi-r;aa de mar ;
adopçúo do pi·ojerio.
Pelas 10 horas procede-se á chamada, e logo
que se reune numero legal de Srs. deputados,
abre-se a sessão ; lê-se e approva-se a acta da
antecedente.
Fallão com causa participada os Sl's. Souza
Martins, Pontes, Albuqu!!rque Cavalcanti, Assis
Coelho, Oliveira Braga, Duarte Silva e Alvarenga
Ferreira; e sem participar o Sr. Luiz Ca·
valcanti.
E"ll:.PEDlENTE
Dá-se conta do expediente, lendo-se os se•
guintes officios:
l.º Do ministro da fazenda e interino do
imperio, remetlendo a copia ,io decreto qlle
concede a Affonso de Albuquerque e Mello,
alfere:! de caçadores, a pensão annual de 264$,
equivalente ao soldo da sua patente, em consideraç110 aos seus bons set·viços prestados nas
províncias do Pará, Maranhllo, S. Pedro e
Santa Catharina.-A' commissM de pensões e
ordenados.
2.º Do mesmo ministro, enviando a copia. do
decreto que concede ao padre Bento José Labre
Marte! a pensão annual de 200$, em consideraçãO aos bons serviços por elle prestados a
favor da legalidade na província do Pará.-A'
mesma commissão.
3, • Do secretario do senado, remettendo as
emendas feita.s e approvadas pelo senado ao
projecto de resoluç!!o da cainara dos deputados
sobre a academia de bellas-artes.-A imprimir.
O SR. Oooruco MENDES pede a palavra pela
ordem, e requer a dispensa .da impressão destas
emendas, por serem muito faceis, e poderem
entrar em dii;cussão, sem que sejlltl impressas.
O SR. PRESIDENTE consulta a camara se acaso
dispensa a impressão das emendas. Decide-se

pela affirmativa;

4.º Do mesmo secrclal'Ío reenviundo a proposição desta camara, que annulla a disposição
dos arls. 3°, 4° e 5° da lei n, 6 da assembléa
legislativa da província do Ceará de 1~ de Maio
de 1835, á qual o senado nll.o tem podido dar o
seu consentímento.-Fica a camara inteirada.
Faz-se menção de requerimentos de partes,
que vãO ás commissões respectivas.
O Sr. Gonça.lvas Martins obtem a palavra
pela ordem, e pede ao Sr. presidente a leitura
do parecer da commissao do orçamento sobre a
representaç!l.o da companhia dos paquetes de
vapor, que havia ficado adiado na sessao do
pt·imeiro deste mez ; e mostra que este negocio
é de grande interesse publico, e se deve votar
sobre elle.
O Sa. 1° SECRETARIO lê o parecer a que o
illuslrc deputado se refere.
O Sr. Oornelio Franga declara as duvidas
que tem para na.o votar já sobre esll\ materia,
e mostra que ella se não póde decidir de repente, e por isso µede que ella seja dada pai·a
discussão na ordem do dia de amanhã.
OSr. Souza e Oliveira. observa á camara, que
quando se leu este parecer, um illuslre deputado pedia· a palavra, e depois cedeu delia.
Agora o illustre deputado que acaba de fallar,
se acaso quer que fique para outro dia a discussão, então _peça a palavra para combater o
parecer.
Torna a ficar adiado o parecei·.
O Sr. :Ma.oial Monteiro remette á inesa o seguinte requerimento, depois de o fundamentar:
cc Que se peça.o informaçoes ao governo : 1•,
sobre a época desde a qual principiarão as
emissões de bilhetes ou letras do lhesouro ; 2º,
sobre o melhodo ou processo empregado nestas
operações ; 3", sobt·e a imporlancía lotai das
emissões, e particular de cada uma; 4°, finalmente, sobre. o quantitativo de tacs letras que
existe em circula9!!0. »
Postos a votos, é approvado.

ORDEM DO DIA
Continua a discussi1o adiada na sessão anterior sobre o 1º artigo da resoluç!l.o ·que permille aos ministros de estado assistirem ás
sessões da camara, e tomarem parte na discussllo.
OSr. Gonçalves Martins sustenta a resolução
demonstt·ando que é ella convenicnle, e não
apresenta a inconstitucionalidade que um honrado membro, que a combateu, nella enxergou.
Objeclou-se que ella era inconslitucional, porque
o artigo da constituiçao, que admille aos
ministros na camara para sustentar suas pro·
·postas, firmt\ a regra de que elles não devem
ser admillidos em outras occasiões. A este argumento se observa que, do artigo da. consti-
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tuição que dá o direito aos ministros de discu·
tirem as suas propostas, não se segue qne a
camara n!iO possa facultar a sua vinda em
outras occasiões, e que, se isto é inconstitucional, enlllo, em caso nenhum além desse, a
camara os póde admiltir: mas, tanto a camara
assim não tem entendido, que, para a discussão,
de qualqller projecto de lei de algum Sr. deputado ou de alguma commiss!lo, tem-se convidado o ministro por indicação de qualquer
membro da casa; logo, podem os ministros vir
á co.mttra em occasiõcs em que não se discutão
suas propostas, sem que isso seja inconstitucional. Disse-se mais contra a resoluçao, que,
por uma consequencia especial, nao devem ser
admittidos ngora os ministros, porque convém
forçal-os a apresentar propostas, sabendo cllcs
_q1,1e fórn deste caso não podem apresentar-se na
camara : a isto se responde que, admiltidos os
ministros á camara, mais fncilrne.ote apresenla1·áõ as p1·oposlas; porquanto,. o ministro,
apresentando uma proposta, contando com mais
cinco collegns para dcfendêl-a, mnis faciltnente
a trará á carnara : e se se quer, pois, facilitar
as propostas da parle do poder executivo,
deve:se facultai· a vinda dos ministros.
Como é que, da admissllo dos ministros em
todas as sessões, tira-se a iniciativa aos mem·
bros da camara ; e como é que disso se torna
desnecessario o veto P O veto. existe em paizes
onde os ministros são admillidos na camara.
Quanto ao a1·gu1nento de ser prejudicial a presença dos ministros, influindo assim no voto
dos seus agentes, -lembra que, pelo facto de os
ministros não assistirem ás discussões, os deputados nao deixao de te:r certeza que suas idéas _
Si:lo conhecidas, nem os ministros precisãO de
estar presentes para saberem quem fa!lou a
seu favor ou a favor de suas idéas ; têm os
jornaes, têm os amigos no seio da camara que
disso os informãO, e nM sll.o argumentos taes
que rnostrM a inconveniencia da medida. ·
Tambem se disse que- a medida era prejudicial, por causa do disperdicio do tempo.
Vê-se, a este respeito, o tempo que se leva nas
discussões da camara; mas, seja qual fôr o
tempo, o que é prejudicial ao paiz é que as leis
passem sem que haja opposição, som que haja
um ·choque dos dous lados ; é preciso que se
conte com uma opposição na camara, e que as
leis passem por discussões fortes, depois de argumentações de parle a parle; e isto acon·
leceró. com a presença dos ministros, que con·
vidará a opposiÇão a foliai· e a responder aos
seus at·gumentos, e deste choque resultará
proveito para a boa confecçãO da lei.
· O orador conclue fazendo, em sustentação da
sua resolução, outras observaçoes, que não
pudemos ouvir.
A discussão fica ndiada por annunciar-se a
chegada do Sr. ministro da marinha, e con·
'rOli!O II

2õ

linna a terceira discussllo adiada da proposta
de fixação de forças navaes.
O$!', :Etebouças suslenla a sua emenda~ observando que, para se julgar muito superior o
augmento que tiverão os officfaes de sande, é
mister considerar que este augmento seja um
beneficio, nao um vencimento ordinario, indispensavel para sua subsistencia, como a camara
assim julgou na segunda discussao da proposta,
generalisando esse augmento, não sómente aos
que estivessem embarcados ou empregados nos
hospitaes; mas a todos; e que, dando-se entre
elles dífferença quando embarcados, quer pelo
trabalho, quer pelo risco, quer pela privação de
commodidades· ordinarías, deve-se manter o
mesmo principio de equidade e utilidade, a
respeito de todos aquelles que embarcãO.
Tam:bem sustenta a emenda na parle relativa
aos capelllles e olli ciaes de a pilo. Opina pela
nl1o cassação da resoluçao do anno passado,
que autorisou ao governo a promover. Divide
os offici.ies em duas series ; uma dos que tendo
já servido não farão contemplados immediatamente para obterem · esse pl'emio por falta de
informações, os quaes de rigorosa justiça devem
ser contemplados, não o serão uma vez cassada
a resolução, e se elles sao benemeritos e mais
idoneos que os premiados, mais injustiça se
pratica ; a outra seria composta dos que, sendo
benemeritos, podem ser agora en1pregados pelo
governo, e fazerem consideraveis serviços na
pacificação das duas provincias, estando elles
na expectativa das promoções ordinarias : uão
podem obter os mestnos beneficíos com aquelles
que já têm sido premiados. A cassação da lei é
tanto mais fóra de razão da parle dos legisladores, quando as circumstancias que existillo no
tempo da sua· confecção, se dão hoje. E se,
pam cassal-a, argumenta-se com os abusos, o
meio de cortar abusos não é cassar as leis, é
. empregar os meios legaes do poder legislativo,
censurando, esclarecendo, chamando á barra o
ministro que faltou, inverteu a vontade das
medidas que o corpo legislativo confiou de suas
attribuições. Se pela razão de abuso se deve
cassar leis, ha muito deve1•ia ser cassada a constituiçllo. De mais não se deve considerar o
corpo legislativo tão imprevidente que não alcançasse a probabilidade de abusar com a lei
-que se fez o anno passado.
Conclue observando que, passando o ar!. 10,
por cuja suppressão vota, uão fica. a resolução
do anuo passado sem effeito pelo que respeita
ás promoções do exercito de terra ; primeiro,
porque na lei que se discute só se trata da re·
vogaç!lo da resolução relativamente aos indiyiduos de que ella exclusivamente trata ; em
segundo lugar, porque o artigo_nao emprega a
1:-xpressão propria, mas sim revoga a lei na
pa1·te relativa á legislação de que se trata.
OSr, Fra.noisc0 da lego combate a idé.i de

.. __4
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ser precisa a resoiução d?~ 5 ~e Outubro, parn
que o governo rcpnre as 111Jusl1çus comrncllu hs.
Hc:;pondemlo aos nrg11mentos do pl'eccdcule
o,·uuor, lernbrn o que já na anle1·ior sessllo
dissera que, se acaso nfto se \imitassem as propostas iis províncias do Rio Grande e Pará, poderia ler lu"ar em parle o que disse o honrado
membro o Sr. Rebouças, mas limitando-se as
promoções aos que servirem nesses dous pontos,
não sabe como o governo possa promover a
outros ol'liciaes de mais merecimento que não
cstcjfto nas duas províncias. Impossível acha
que com a resolução de 15 de Outubro possa o
Sr. ministro reparru· as injusliças p_raticadas ;
elle mesmo disso que não estava disposto a prnmove1· segundo ,1 rcsol ução ; e que, scntlo essa
lei prcjurlicinl e perigosa, devo ser ri:voga1la
qrnmto anltJs ; pois que não se ignora os dos·
gostos que tem caus;1Clo, e a confosrro que tem
introduiido.
OSr. Rebou9a.s explica a sua opinião rcs·
pendendo ao Sr. Rego Barros.
•
OSr. Souza e Oliveira declara-se contra a
primeira parte da emenda do Sr. Rebouças :
eslamlo, ncsla parte, ministerial, de accordo
não sô com o actual Sr. ministro da marinha,
como com sh1 antecessor, que julgou que a gratificação de 408000 rnensaes que se havião decretado para os cirurgiões da:.irmada, nao os devião elles receber senão quando embarcados,
ou no serviço dos hospitaes, artigo da proposta
sustentado pelo actual Sr. ministro da marinha, quando na discussão fez ver que os cirurgiões da armada vinhão a ter pot· este 111000
um soldo superior ao de um capitão ele fragata,
contando com o augmento, meio soldo e comedaria. Observa qne, com razão, farão excluídos do art. 9° os cirurgiões da armada
porque, além dos vencimentos que já têm e que
lhes são communs com os officiaes da armada,
gozão da grntilicação de ·10$000 que percebem,
quer embarcados quer desembarcados, no que,
pensa que o illustre deputado, sustentando sua
emenda, ·na.o tem bem reflectido.
Não póde deixar de votar contra a suppressão
do art. 10 pedida pelo Sr. Paranhos; porquanto o unico argumento a favor dessa suppressàO é que a resolução de 15 de Outubro
deve continuar para o governo reparar as injustiças que se tem praticado, o que não se consc-gue, como bem demonstrou o Sr. Frn;icisco do
Rego. Nesta parte tambem está de accordo com
o Sr. ministro e promplo a conceder as medidas que forem reclamadas para l'epar.ir as
gr:wes injustiças praticadas com os officiaes cb
armada que forilo preteridos com a resoluçrw
que se deve revogar quanto antes, resolução
que, no pensar do Sr. Torres, era o aniqnillamento da marinha, e que, só r,or cega obstinação se deseja sustentar, por isso que o
me,mo ministro que a solicitou e executou

conheceu ns injustiças que com ella se pmti,:avão, q11c deu occasifln á ref'orma de muitos
olfü:iacs idoncos, e cujo, effeilos são belll dcscnvolYidos na representação de grande numero de
olliciacs il,1 armada q11c se ,1cha na carnara, e
da qual dá lciturn.

O Sr. Rezende declara continuar obstinad~menle cego, em sustentar que se premie o
merito. Reconhece, com o governo no seu relatorio, que ha officiaes que não devem, e outros
que não podem ser empregados, e esses que
nessa circumstancia estão, não devem servir de
estorvo-á cureira dos que preslão relevantes
serviços, não se escusão ao trabalho, e sa.o
capa,,cs para o serviço. Ha officiaes que derramarão o seu sangue pela causa da legalidade,
e para esses 6 que quer que a resoluçao fique
em pé, para que seus serviços fiquem recom·
pe11saclos. Lembra que, quando se fallou na
expedição do Pará, for!lo convidados varios
offieiaes para ella, que se escusarão. Não esligmatisa a antiguidad e; quer que ella tenha a
parte qm, lhe toca na vida militar, mas quer
preferir o merito relevante á antiguidade simplesmente .
E' apoiada a seguiule emenda do •Sr. Rebouças :
<< Contemple m-se na~ disposiç,1es do ar!. 9º
lambem os aspi1·antes e guardas-m arinha. »
O Sr. Limpo de Abreu diz que pedio a
palavrn para offerecer uma emenda qne já teve.
a honra de oITerece1· á consi dcrução da camara,
afim de atitorisal' ao governo para, em circumstancias extraordin arias, elevar a força de
mar a quatro mil praças, desde já. Já na segunda
discussão expôz os motivos que o incluzirãa a
offerecer esta emenda. Não considera as provincias elo Rio Grande e Pará em circnmstan cias
tão favoraveis, que o governo não necessite empregar, desde já, maior força de mar, do que a
que actLrnlmente existe em ambas as províncias.
Lembrn que de 0rclinario as noticias boas que
se espalhão nesta côrte, ao menos, quanto á
província do Rio Grande do Sul, são quasi
sempre, ot1 desmentidas pouco depois, ou
rriesmo subslituidas por outras mais verdadeiras. Ha poucos dias, na camara, alguns
nobres deputados exaltarão de jubilo, pensando
que a provinci,, do Rio Grnncle do Sul estava
quasi pacificada, em cnnsequencia de noticias
ele gazelas e cartas purticulares ...
O SR. VAscoNCELLos :-Peço a pah1vra.
O SR. Lrn!l'o DE AnREu :-Mas creio de que
bastaráõ dous ou tres dias para sabermos o!Jicialmc11te que os negocios elo Rio Grande do
Sul eslavRo nas mesmas circumstan cias ou em
pciorcs. E' certo que as forças dissidentes passarão o rio de S. Gonçalo ; e, sendo assim, eu
creio qne é mais: um motivo para nos acautelarmos, para habilitarmos o governo a lançar
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n,r,ó ele rccm·sos que são indispensaveis para
lcrllli,úr qunnlo :mlus aqltell:1 gnerra civil q_ue

:,;e r,ti prolongmido muito.
O orador lembra que, pelo relalorio e mappa
do Sr. ministro da marinha, quasi tres mil
praçns se achão empregadas; e que este numero
de praças não tem sido sul1icie!'lte para se conseguii• a pacificação das duas provincias, o que
se mostra, não só pelo faclo, como por informações dos presidentes de uma e outra provincia, e por isso convém pôr á disposição do
governo mais mil praças para empregal-as _conforme melhor convier ao serviço publico.
Temos, continua o orador, questaes muito
importantes de politica externa a 1·esolvcr, c
para que ellas possão ser resolvidas com vantagem e decoro, não só do governo, como principalmente da nação brazilcira, entendo que o
governo deve ler os meios que são precisos
para este fim, fazer tratados e convenções que
nao sejão indecorosos uo Bmzil. E' faclo constante do relatorio que se acha na canrnrn, que
o terrilorio neutro do Oyapock e~tá occupncto !lOl'
tropas eslrangei1·as; e esle facto cousta omcialmente á .camara dos Srs deputados. E' facto
que o governo de Chiquitos tem concedido sesmarias na província de Ma!to Grosso. (A1JOiado.s,
algitmas risadas.) E' outro facto que temos de
entabolar tratado com Montevidéo, em que se
determine cffectivamente os limites do lcrt·itorio
do imperio. 'Es~as questões de vem sei· consideradas pelos nobres deput®os com muita
attenç!io. Quando o terl'itorio do imperio fôr
estrangulado, quando a integridade deixar de
existir, nessa occasião os nob1·es deputados n!io
se riráõ, mas querera.o atfribuir ao governo toda
a rulpa, como é costume. E para que não se
possa increpar o governo injustamente é que
offereço a emenda, embora caia, para elevar a
força a quatro mil praças.
Depois de fazer algumas observações ácerca
da resolução de 15 de Outubro de 1836, da
qual fôra um dos defensores; o orador contintm
assim:
Diz-se que esta lei ferio direitos adquiridos.
Se acaso nós queremos dar a signifiMção mais
extensa a estas palavras, eu nll.o sei qual é a
lei que tem por fim alguma reforma que não
tenha ferido direitos adquiridos. A lei que
autol'isou ao governo a fazer a reforma dos
arsenaes, não atacou por ventura direitos adquiridos daquelles que forão demittidos, substituidos por outros? A lei que autorisou ao governo a reformar a alfandega não ferio direitos
adquiridos quando farão demittidos serventuarios antigos, experientes e lionrados, para
serem substiluidos por moços inexperientes,
cheio;; de presumpçao e vaidade? Se por ventura, senhores, isto se não póde negar ; se, no
rigor da palavra, não tem havido, talvez, uma
lei que lenha por fim a reforma no pessoal de
qualquer administraçã'O publica; que, segundo o

27

modo com que se lêm exprimido os illustres
depulutlos dt1 opposiçilo, n1l.o tenht1 fel'ido direitos adquiridos; como, senhores, como só á
lei que auto1·isou o governo a premiar o mel'ecimento, os serviços relevantes prestados nas
duas províncias do imperio, é que· se faz lão
prolongada guerra?
O orador conclue que, se o governo nao julga
necessaria a continuaçãO da lei, é, todavia, preciso que o governo seja revestido de meios
quaesquer para recompensar serviços.
Lê-se e é apoiada a seguinte emenda:
« O governo fica all!ol'isar!o a elevar, desde
já, em circmnstancias cxtraordinarias, a força
t.lecrctada no ai'ligo a 4,000 [H'aças.
" Paço ela cnnrnra dos deputados, em 4 de
Jnlho de 1837.-J~impo de Abreu. ,,
OSr. Vasconcellos, pa1·eccndo-lhe que o Sr.
Limpo tlu Abreu l[llir. inculcar que ellc, orador,
espulh:'.lt·u nolicins favoraveis â legnlidade no
Rio Gl':lndo do Sul, pam obslm• que se désscm
us medidas nccessi11·ins para a s11a pacificaçtlo,
di2. que huvia lido em l'olhas daqm::lla provincia (c1uc no.o sabe se chegàrao ao conhcmento do govemo, mas que entregou a quem
as pudesse füze1· cltegar ao gove1·no), as noticias
que allirmára ser interessantes, e lhe pnrcciil.o favoraveis à causa da legalidade. Ora,
nao sabe se póde ser altribuido a desejo de
obstar a que se dêm medidas para a pacificaçno
do Rio Grande do Sul, o apontar o que contém
as folhas daquella provincia sobre o progresso
àa causa da legalidade. Declara que nno tivera
noticia das eommunicações officiaes a que se
referio o Sr. Limpo, e que desmenlhto as noticias dadas nas ditas folhas.
O nobre ex-ministro, continua o ·orador,
quer elevar a força activa a 4,000 praças, e a
unica razão é porque dentro de pouco tempo
tet·emos contestações serias com alguma naçao,
com a França, com Bolívia, com Montevidéo ; e
se o governo nãa fôr habilitado com forças sufficientes para alcançar negociações honrosas ao
paiz, não se queixem do governo ... na.o se rião ...
e aproveitou-se dest11 oceasião para nos declarar
que todas as culpas se attrihuem ao governo.
Sr. presidente, eu não tenho de me arrepender
de uma só das imputações que tenho feito ;
porque todas tenho visto realisadas com grande
dôr de meu coração. Ora, para obtermos negociaçaes honrosas com a França, com Bolívia,
com Montevidéo, por meio de apparato de força,
serao bastantes 4,000 praças... (.Apo-iado8.)
Muitas vezes me quero persuadir de que o nobre
ex-ministro está r.ombando de nós (apoiados) ;
4,000 praças para impôr á França! ! ! Quando
ouço produzir razões semelhantes, não desejo
continuar o meu discurso. Não- entrarei, pois,
no exame da necessidade desta força.
O Sr, ex-ministro passou depois a defender a
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lei de arhitriu, contra a qual muito clamámos
nesta casa. Algtrns Srs. depulados da minoria
enlendino que u lei da promoçao necessilava de
alguma reforma: cu !'ui o unico ..que disse q11e
a· lei antiga ern melhor: lt·es quartos por antiguidade e ·um qtiarto por me1·ccimenlo. Eu
estou nesta opinião, e não me lembra de ter
visto lei de naçao algnma tao sabia como esta.
O nobre orador lembra, quanto ás remunerações pecuniarias de serviço, que a camara
tem sido alé accclerada em .:cpprovar quanta~
pensões o governo tem dado a officiaes da armada que se têm distinguido no senriço das
duas províncias, não tendo ainda regeitauo
unrn só, e não tendo ellas eneonlrado a menor
l.llllJosiç,ão, sendo antes approvada~, grantle parle
dellas, por votações 1111animcs. Daqui cu11clue
que a sustcnla\:ao cta lei do arbilrio se lot·11a
absolutamente dcsnecessarin.
Pergunta ao SI'. ministro se na denomina<;rto
-de officiaes da arrnada-s:-IO cornprchnndidos
os guardas-marinha, que o nobre oratlor no
imno passado propOz que vencessem lambem
meio soldo, quando embarcados cm navios
al'mados em guerra.
O SR. TRISTÍÍO ( in'Ínistro ela marinha ) :
- N1to, senhor.
o SR. VASCONCEL!.OS: - l'fao entendo.
O SR. TRISTÃO (ministro dei mai-inha):-0
Sr. deputado me perguntou se os guardas-marinha est1lo ou não comprehendidos na denominaç1lo de officiaes ela armada; respondo que
n1l0. Posto que os guardas-marinha pelas leis
antigas se reputem alferes, não têm patente.
O Sa. VAscoNCELLos vota pela emenda que
comprehende no beneficio de meio soldo os
guardas-marinha, idéa, que, sendo approva<la
na camara no anno passado, fôra regeitada no
senado, com o fundamento de que os guardasmarinha nl\o trabalhão a bordo, ou cousa semelhante, quando o nobre orador entende que
fazem muito serviço a bordo. Quer tambc:•,
comprehender neste beneficio os aspirantes, e
n!i.o sabe se este augmento será bastante para
haver os officiaes necessarios na armada. Pede
ao Sr. ministro que dê algumas informações a
este respeito, pois o Sr. ex-ministro Maciel asseverou, que erM poucos os aspirantes, talvez por
falta de meios, por uma parte, e por outra, a
·demora nas pr.001oções ; e lambem se, com este
meio soldo, se ministra um incentivo para haver·
os aspirantes necessarios.
OSr, 'I'ristão (inini.stro da niai·inha);-Estou
prornpto a l'esponder ás perguntas do nobre
deputado, para mostrar-lhe em quanta. eonsideraç1lo o tenho, e que mesmo nao receio das
coarctadas, que o nobre deputado me queira
fazer.
Temos 84 alumnos na academia dos guardasruarinha, numero, que me parece sufficiente

para ir supprimlo na armada ns faltas, que poderâõ occo1-rci·, por morte ou doen~,a~ dos o!Iicincs. Eis um,1 rclaç10 dos guardas-marinha
que têm com plelado us estudos, e eslil.o nas circurnstancias de ser promovidos a ~egundos
tenentes, com declar·açllo elo tempo, em que
acabarão os estudos, e dos embarques qne têm
feito; e mantiei aviso ao quartel-general, exigindo as informações, que a respeito delles têm
exhibido os cornmandanles das embarcações.
Satisfeito isto, declaro ao nobre deputado que a
minha intenç;\o é fazer uma promoç:'tO, promover os guardas-marinha habilitados a seg1111tlos tenentes. Gnardas-marioha que concluirão os csl11dos, lemos 11 : alumnos aspirnnles 110 ll:rc.eirn anno, 3\): porla11to, tlaqui a
um anno, 011 poueu 111;,is, ou daqL1i a dous a1J11os,
se pasdat· a 111iuha proposta, podí!rnos contar
colll ;}O segu 11dos lencn tes.
Os gual'das-marinhn e aspir,rnles, lll\O devr.m
ler au~rnento de soldo ; e a mzào ó Psln : e;la~
ptw,1ns consi1lcl'llo-sc ainda como filhos ele f,1milia, <Jue estno ao abrigo de seus pais. Já o
soldo de guarda-marinha é an111t;.;jado, porque
se llie cle11 o que corresponde ao alferes rio
exercito. Os maiorts cuidados, ou attenções ela
camara <le1'em recahir sobl'e as patentes, que já
se repulllo chefes de familia. Em todas as partes
os guardus·marinha e aspirantes tinhüo uma
grntificaç1lo, ou soldo tão pequeno, que apenas
lhes pot.leria chegar parn o vestuario. Eu fui
guarda-marinlw e tinha 6$: e1·a o soldo naquellc
tempo : e o cio segundo tenente pouco ménos
era do que hoje: havia uma grande de,proporção. Portanto n1lo advogarei a causa dos
guardas-marinha, até porque se demorl!.o só
um r,nno naqL1elle posto, 11aquell11 praça, ou
dous, se passar a minha proposta, para passarem
a segundos tenentes ; entretanto que o segundo
tenente não pôde ser promovido a primeiro,
senão quando se resolve uma prnposta na armada. A demora dos guardas-marinha é limitad,,, entretanto que a dos segundos tenentes
nJu lem limite de tempo. Parece que esta razão
é mais que sufficiente para se não incluirem no
augmenlo de soldo.
O Sr. Vasoonoellos, á vista da razão que
ouvio ao Sr. ministro, expõe a raz1lo principal
que o moveu, no anno passado, a propô1· o
augmento de soldo-, e foi a escassez de comedorias que tinhão estas praças, e seu limitado
soldo. Vota, portanto, a favor da entenda do
Sr. Rebouças.
Deseja saber se o governo se julga com autoridade para retirar guardas-marinha da companhia de imperiaes marinl1eiros, sem que
tenhão frequentado a academia.
Responde ao Sr. Limpo, a respeito da lei de
arbitrio, que não ha paridade entre os officiaes
de marinha e os officiaes·,da alfandega, que,
mesmo pelos actos do ministerio a que per-
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tenccu o Sr. Limpo, crno dcmitlidos r1uamlo
o governo quüt·ia.
Pergunla se o Sr. ministro já eslú iuformado
de ler o chéfe tla força maritima no Rio Grande
do Sul, Greenfell, proposlo um armistício aos
rcbelúes, e se foi para isso aulorisado pelo go-

verno.

O Sr. Tristão (ministro da 1na,1·inha) :-Quanto á primeira pergunta responderei ao

or-

nobre deputado-ainda se · não recehêL·ão
ficios de Greenfell depois da ultima discussao a
que assisli.-Quanto á segunda, posso allirmar
ao nobre deputado, que não foi autorisado pelo
governo para fairnr a ca11itulaçao.
OSr. Maciel Monteiro advoga a necessidade
da rcvogaçno da lei de 15 de Oul11bro de 1836.
l\foslra que o governo podia remunerar com
pensoes sem que livesse motivo para desconfiat•
do patriotismo da camara dos Srs, deputados,
cujos membros têm até corrido adiante do governo propondo a urgencia· das concedidas.
Apoia a opinil\O do Sr. Vasconcellos de que não
ha relriç!io alguma entre officiaes militares e
empregados das alfandegas; e lembra a este
respeito que a autorisação de reformar as alfandegas, nil.O envolvia o arbítrio de esquecer serviços prestados, que a assembléa geral queria
que se respeitassem a respeito dos empregados
daquellas repartições, que tendo-se conduzido
beqi, e sendo proómr, tinhllo direito á conservaçãO de seus luga_res. Neste lugut· observa que
!lS expressões do Sr. Limpo a este respeito
s!lo mais uma individnalidade, do que um argu·
1nento; e parece-lhe que nllo tivera em vista
senão ferir, ou injuriar ao Sr .. S,1turnino, dizendo que tiohão sido lançados fóra, moços
·inexpertos, muito rapazes, inchados de vaidade;
facto este a que incumbe ao ex-ministro da fa.
zenda dar resposta. Em abono do S1·. Saturnino
lembra otestemunho fo.voravel do corpo do
commercio desta ))raça, do qual bem se via que
o Sr. Saturnino tinha desempenhado bem os
seus deveres.
Promincia-se contra a emenda,· que· eleva a
força a 4,000-praças, não só porque segundo os
relatorios e falla do throno, não ha desconfiança de que se perturbe a tranquíllidade do
Brazil, mas tàmberu porque, pata se concluir
tratado com alguma. nnç1l0, não reconhece a
~1ecessidade do ler uma for~11 respeitavel -para
impôr aos povos com qncm tivermos de tratar.
Mostra que é necessario eslar mui alheio da
geographia para enunciar o absurdo de querer
collocar uma a·rmada em M,jtto-Grosso, e que
se este argumento não tendia a provar a neces·
sidade de força naval, enlao era uma necedade,
urna expressllo sem siguificaçllo.
Conclue o seu discurso mostrando que o
Sr. Limpo, que tem lamentado a perda de
tempo na presente sessão, prolongava os de-

bates offerecendo emendas, que, como esta,
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têm o caracter d::i rc•pl'Ovação, a respeito das
quaes já a c:i.mar:J. se hwia munifüstado clara·
rncnlc, reprovumlu-as n,1 segnnt!a tliscussao;
com o que parecia qucrcr,se.,.azer perder tempo,
e dar azo a que alguem sligmalíse o comporlarnento da camam. Ganhará alguem com isto?
Tulvez o governo seja nisto interessado : e por
isso se1·,í elle oratlor breve, continuando a votai'
c9nlra e!las; e pedirá á camara que não gaste
muito tempo em as discutir.
O Sr. Tristão (mini-stro da mai"inha) responde ao antecedente orador, dizendo que o
nobre t.leputado não tem razao para aifirmar
que o governo fica habilitado pam poder recompensar oi! se1·viço3 rdevanles c1ue se prali·
carem agora no sul c no noi·te. O 11obre deputado lronxe em 1mwa ai! pensões que a camara
promptarueute tem approvado, dadas a indivíduos que pralicarllo taes serviços. O governo
deu pensões nn conformidalle da lei. A lei
manda dar eslu~ pendões áquelles qne forem
mutilados. Ora, parece que o nobre deputado
deve fazer distincçll.o dos individuas empregados
naquelles dot.1s pontos que se achao inutilisados pelo combate, e dos outros que deixão de
ser recompensados, que pi·alicarão igunes serviços. Portanto, nli.o fien. o governo habilitado
a premiar senllo aquelles indivíduos, que, depois do compate, appai·ecêrao mutilados. Nesú,
parle tem cnhitlo o argume11!0 do nobre deputado.
Eu mais de uma vez me tenho pronunciado
contra a lei de 15 de Outubro de 1836: enlrelanlo não sou contradictol'io, quando digo que
se esta eamara quer evitar a repetiç!lo dos
males que urna lei póde prodnzir, nao é- acabat·
com a lei ; o 1·emedio é obrigar o governo a
que, na execuçao daquella lei, tenha em vista
as leis de marinha, que mandão.promover contemplando os tres quartos por antiguidade;
ent!lo fica em pé a lei que premia o merecimento tlistinctu, e observa-se a lei que manda
reg11lar os tres quartos pot· antiguidade. Mostra
que ainda assim nao ficaria satisfeito, porque se
contemplal'ião sómente os serviços especiaes
praticados naquelles pontos especiaes : era preciso geue1·alisar mais.
Ora, se o governo não fica autorisado para
premh1r os serviços relevantes naquelles dous
ponlos ameaçados, como ficará depois ltabilitaào·
a empregar officiaes nestes pontos ? Pois um
offlcial, não leudo esperança de recompensa, ou
seja por uma pensão, com o que me conformo
mais, ou por 11111 posto, quererá de bom grado
expôr-se ás. privações que se soffrem no Pará,
expôr a sua vida às flechas dos caboclos, passar
miseravelraente, como a maior parte delles, sem
provisões algumas ; de modo qne alguns têm
mot·rido, e outros adoecem ? Não será consen·
taneo, e conforme á boa ra:.111.\0 que se marque
um pl'emio a otliciaes que expoem a sua vida e
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~aurlc naqucllc ponto e no outro? Como fica o nub\'e deputado pert2nce da1· a satisfaçao, porque
governo revog,111do-se esla lei? A Icí deve ser dus p:ilavi-as q11e eu disse cm geral fez ap·
revogada, mas para ser subs!il11ida por ou!m plic~çao especiill.
11:ell10r; rnas esia disposiçno é que uUo vejo na
OSr. Maciel Monteiro dii qne, se esli~esse
caaiara. En já disse que ainda quando subsista convencido de ler ul'ft-11,\idn ;10 Sr. Snturniuo,
esla lei nào usarei· della, porque n1io podet·ci
serl;.1 o prirneiro a t·etrnetar-se, 1nas está confazer promoções emquanlo nllo vir que os ofvencido do contwrío, e i:rn!o que apresentou
ficiHes benemeritos preteridos sejão indem- en1 sen abono um te:;lenrnnho mnílo authentico
uisados uos prejllizos que soll'rerão . .Nesta parle elo commercio rle:sta prar;a, o que o nobre
me parece que o nobre deputado lambem não orador ente1tde que, só pela logic,1 do Sr.
tem raz!lo.
Limpo, se póde re;;olver em censura. Reconhece
O nubre deputado achou ser absurdo o que não ter o direito pal'lamentar de dai· interdisse o Sr. Limpo de Abreu, qua1Jdo, para pretações ao que pensão os outros Srs. depu·
mostrar a necessidade do augmento de forças, tados, mas a usar de stia intelligencia, que o
persuade de que o Sr. Limpo costlltna ferir 03
di~se que o governo de Chiquitos tem ,fado sesmarias em ten-as que nos pertencem ; e ex- seus collegas atrai,oadamente, e depois procurn
clamou-quer collocar força marítima no Mallo destrnir o effeito de suas prnposi<;ões, o qu<1 não
Grosso P O nobre deputado não sabe que na consegue,
Em resposta ao Sr. mini~lrn, ad vcl'le f!lle as
provim:ia de l.lfollo Grosso lemos já barcas cauhonciras ? Ignora a. necessidade de elevar esta canhoneiras de Mallo·Grosso sno gtial'ncci<lrts ue
fol'ça para dcfcndcl· o forte de Coinihra, amea- índios e não de 1m1rinheiros.
çado pelos visin!tos ? Ignora o nobre deputado
OSr. Rodrigttes·Torras pron1111cia-sc contl'a
por venturn que o Paragu.1y nas ínumlaçõcs o augrnento do força n -!,000 praças pcllls rar.õcs
apresenta mais de 80 leguas de largura, e que já e1111nciadas. Entende qne deve ser revo5ada
sã.o precisos barcos para t1·ansilur aquelle sertã.o? a lei de 15 de Onluhro, e que o governo nl\o
Como é, pois, absurdo dizer que se eleve a força está privado de d,,r remunerações µecuniarias,
de marinha daquelles lugares? Era preciso qne sugeitando-as depois á approvnçno da aso nobre deputado viesse propôr, por exe111plo, sembléa.
força marítima na China ; mas no Matto
Julgando-se a matería discutida, havendo ceGrosso ! .. , nllo lhe posso achai· absurdo. Eu hoje
llidu da palavra os Srs. Calmon e Limpo, é ap·
mandei lavrar um aviso que logo hei de assignar, provada e adoplada a proposta por 47 votos,
nomeando um official para commandar essas com a emenda do Sr. Rebouças ao art. 9",
barcas; e mando activar a conslrucçil.o de outras sobre aspirantes e guardas-marinha, e accrebarcas que lá se estão construindo.
scentando as palavras-saude e capella-, fi.
Tambem nno acho rnZão qlle o nobre depn· cando regeitadas as demais.
O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia as
tado dê como certo aquillo que ~,arcce. Parece
cerlo que o governo quer isto; logo, é certo ! l l duas propostas do Sr. ministro da guerra, e,
De sorte que se parece que o governo vio o antes do meio dia, o mesmo q1Je vinha para
vampiro, é certo. Ernfim, senhores, islo para hoje, principiando pelas emendas do senado i
mim é logica nov11. Quando estudei logica en- resolução sobre a ar.adem ia das bellas-artes.
Levanta-se a sessão depois das 2 horas.
sinavão-se as regras de argumentação, e de discorrer com acerto ; vou percebendo que hoje ha
urna logica nova parlamentar, qüe me parece
avessa de todas as regras, e transtorna todas as
Sessão en1 8 de Julho
regras de argumentação. Foge-,e do objecto,
toma-se a elle, e no fim de muito follar appaPRESlDENCIA DO SR, ARAUJO 4'1MA
rece zero, que vale nada. E' o que vejo.
Sum1ARIO.-Expediente.-Api·esenta.ção de uin
O Sr. Limpo :-Ao St·. Maciel Monteiro inprojeato para o 8ubsid·io dos deputados, e
cumbe dat· uma salisfaçao ao Sr. Saturnino, a
voto separado.-Adopçãa de varias pm·ecei·e8.
quem offendeu mui directamente (apoiados), e
- Ordem do dia,-Adopção das emendas do
não eu, que aliás estaria prompto a d:il-a, se por
seiwdo ao projecto de reBolução sobre a acaventura o tivesse 4uerido offender. Eu disse que
demi,;,, das bellas-w·tes.-Re,r;e·ição do pi·ojecto
na reforma das alfandegas tinhri.o sido subde resolução que perinitte aos ininistros de
stituídos servidores honrado~ e experientes, e
estado assistirem âs sessões. - Ad.opção em
na.o inexpertos e· inchados de vaidade. Não sei
terceira d'i.scussão da proposta sobre a fixação
onde o nobre deputado achou este direito parde forças d.e tei-,-a.
lamentar de interpretar as minhas intenções.
Eu não posso ler em vista offonder a ningue111
Pelas 10 horas, procede-se á chamada, e
quando emitto proposições geraes, aponto factos, achando-se presentes 55 Srs. deputados, abre-se
e n!lo cito pessoas. Por isso nno tenho que dar a sessao ; lê-se, e approva-&e a acta da antesati~façao, senao, estaria prompto a· dál-a. ; ao cedente.
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F'altão com p~,rticipaçao os Srs. Odorico,
Sonza Martins, Pontes, Miranda, Albuqncrquc
Cavnlcanli, llollandai Bar})Osa Conleiro, Hnmiro, Lessa, Bl'aga, Paulo Barbosa, Rodrigo,
Valerio e Duarle e Silva ; e sem ella o Sr. Luiz
•
Cavalcanti.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente, lendo-se os seguintes officios :
1.º Do ministro dos negocios estrangeiros,
enviando uma copia da ratificaçM do contracto
matrimonial do Sr. D. Pedro I com a Sra.
Princeza D. Amel ia, por parte da Sra. duqneza
de Leuchtemberg, viuva.-Remette-s e a quem
fez a requisição.
2." Do ministro do imperio, remettendo os
autogl'aphos das duas resoluções da assembléa
gcrul, uma approvando a tença de 220$ concedida ao coronel José de Frias e Vasconcellos;
e a outra a de 150$ a D. Leonor Canlhofer de
Baumann, nas quaes resoluções o regente, em
nome do imperador o Sr. D. Pedro II, consente.
- Para oarcliivo.
3.º Do presidente de Minas Geracs, enviando
os exem piares dos aclos legisla ti vos, que na
assembiéa daquella provincia se tem promulgado sob ns. 75 a 84, sendo estes os ullitnos da
sessn.o ordinaria do corrente anno.- A' com·
missão das assembléas provinciaes, detiois de
.
impressos.
4.º De Felippe Nery de Carvalho, presidente
da commissão da praça do commercio desta
côrte, em resposta ao officio que, por ordem
desla camara, lhe foi dirigido, para que com·
munique á mesma o termo media do camhio
entre esta praça e a de Londres em cada mez,
desde Outllbro de 1835 até hoje ; e desejando
dar prompta resposta a esta incumbrncia, depois de recorrerá collecção dos preços correntes
publicados desde aquella époc:,, dirigia-se a(Js
correctores de maior giro, e ela nota dos mesmos,
que tem a honra de juntar, ver-se-ha que o
cambio só corneçou a variar de Outubro de
1836 para cá, podendo tom::tl'·se a cotaçl\o da
nota, como o lermo meclio, que se deseja saber.
- A' commis,mo encarregada de propur o melhoramento do meio circulante.
Fnz-se mençllo de requerimentos de parles,
que vlío ás commissües respcl'livas, e entre
elles a representação dos membros do supremo
conselho militar, pedindo a approvaçM de urna
resolução vinda do senado, com a clat1. de 30
de Setembro de 1833, pela qllal se pretende
augmentar a gratificação dos membros do sobredito tribu_nal, que desde que foi estabelecida
não tem sido accrescentada.-A o Sr. presidente
pa.ra a tomar em consideração.
O Sr. Veiga Pessoa obtem a palavl'a pela
ordem, e observa ao Sr. presidente, qne esta
representação versa sobre uma resolução que já
-·-existe na casa e veio do senado, a qual está
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impressa sob o n. 180 ; e por isso lembra a
S. Ex., e lhe perle que haja de continuar com a
discussão deste negocio, que ficou adiado nR
sessão do anno passado; pois que ha raLões
bastantes para se attender á supplica que fazem
os vogaes do conselho supremo militar.
Lê-se, e vai a imprimir o seguinte projecto,
com o voto em separado :
<< Devendo-se, em conformidade do art. 39
da constituição do imperio, fixar na ultima
sessão de cada legislatura, o subsidio para a seguinte, a commissil.o de pensões e ordenados,
afim de cumprir-se este preceito offerece para
ser discutido o seguinle projecto :
cc A assem biéa geral legislativa decreta :
" Art. 1. º O;; deputados para a proxima
seguinle legislatura venceráõ o subsidio de dous
contos e qnatrncentos mil réis, pagos pela
mesma maneirn até aqui praticada,
<< Art. 2." No tempo das sessões legislativas
cessaráõ sómente os vencimentos e ordenados
dos empregos e officios, que se não podem
exercer conjunctamente durante as mesmas
sessões, salvo se o deputado ou senador, nno
quizer receber o subsidio.
« Art. 3.º Além do subsidio acima perceberáõ
os deputados uma indemnisaç.tto para as despew~
da viagem da vinda e volta, no principio e fim
da legislatura, que lhes será arbitrada pelos
presidentes das provincias. Esta disposição com prehende OB supplentes quando tiverem de vir
tomar assento e voltar.
cc Art. 4." Ficão revogadas todas as disposições etn contrario.
" Paço da camara dos deputados, 1° de Julho
de 1837.-J. F. de Toledo.-Gomes da Pon•

seca."

" O abaixo assignado é de parecer que se
adapte o seguinte projecto de lei :
<< A assembléa. gernl, ele.:
" Art. 1.' O subsidio d os deputados para a
seguinte legislatura, é fix:ado em seiscentos mil
réis mensaes, quer na3 sessões ordinarias e suas
p1·orogações, quer nas exlraord inarias.
"Art. 2.º Durante a legislatura nenhum
deputado poderá exercei· emprego algum, exceplo os de ministros de estado ; os quaes
unicamente poder:i.õ accumular o subsidio com
os seus competentes ordenados.
"Art. 3.º Continuar-se-ha a abonar a mesma
ajuda de custo parn as despezas t.le vinda e
volta, que se acha marcada para a presente
legislatura.
« Paço da camara dos deputados, 4 de Julho
de 1837.-F. P. Almeida e Albiique1·qm1.n
Entrno em discussao, e são approvados sem
debate os seguintes pareceres :
<< A commissa.o de marinha e guerra, vendo
o requerimento e documentos de Egydio José
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de Lorena, 1° tenente Llo corpo de engenheiros,
em qne pede n esta augustn camarn n concessno
de uma licença po1· tempo do cinco annos, com
os seus vondmentos de soldo e gralilic,11,~õus de
commissão llCliva, correspondente,\ sua patente,
afim de ndquit-ir os conhecimentos praticos
convenientes á instrncçllo lheorica que tem
ganho na sua profiss!to: a commissão é de
parecer que se remelUio os papeis do supplicante ao governo, solicitando-se deste os pt·ecisos esclarecimentos, e a sua opinião a
respeito.
« Paço da camara dos depnlados, 4 de Julho
de 1837.-.Liina e Silva.- Pinto Pefrcoto.- F.

do Rego.»
Outro da commissno de consliluição :
« Foi presente á commissão de constituição
um officio do ministro e secretario de estado
dos negocios do imperio, em que expoe, que
havendo (J vereador· da cmnara municipal desta
cidade Luiz de Menezes Vnsconcellos de Drttmond, suscitado duvida sobre a nacionalidade
de Manoel Moreira de Castro, secretario da inspecçl\o-.de saude do porto desta mesma cidade,
declara nllo se ter conformado a dila cumara
com a opiiiiào do referido ve1·eador, e posto que
lhe pârcça infundada a duvida do mesmo vereador, remelte a esta augusta camara lodos os
documentos relat-ivos a tal objecto, para que a
assembléa geral resolva o que julgar juslo, visto
que o governo se não repula autoridade competente para prgferir decisão. A commis$ãO lendo
examinado attentamente os ditos documentos,
e papeis, veio no conhecimento de que Q veremlor Menezes se fundârn, para negar a qualidade de -cidadno brazileiro ao sect·etario da
inspecção de saude deste podo, no facto de ser
o dito secrelnrio nascido em PL1rtugal, e de não
residir nesta côrte ao tempo da proclamação da
independencia · nella; o que o dilo vereador
pretende demonstrar: lº, com uma certidão
dos assentamentos do registro do porto desta
capital, no qual se diz nao constar, que o dito
secretario Moreira entrasse neste porto no anno
de 1822, mas isim no anno de 1823, vindo de
passageiro na galera dinumarqneza .A·«roi·a que
deu entrada no dia 20 ele Setembro do dilo
anno; 2º, com uma certidão du secretaria dos
negocios estrangeiros, por onde consta, que o
dito llforeirn no anno de 1822 ni\o tirnn passaporte ulgum; 3º, com uma certidão passada
pelo comma~1dante da f?rtaleza de Willcgaignou,
na qual se dtz não conslu1· ter o dilo Moreira
sahido dtsta côrte no anno de 1822 ; 4º, com
uma certidão da secretaria da policia, pela qual_
consta ter-se a presentado na dila secretaria o
mencionado Moreira em 24 de Setembro de
1823, vindo de Hamburgo por Inglaterra, e
Porto, a viajar .
"O secretario da inspecção de saude cJ.ito Manoel ~oreira de Castro allega em seu requel'i-

menta, ciue clle chegára a esta côrle em Junho
de 1822, e ·que nella se conservát•a até Dezern bt·o tio ilito anno, época em que se dil'igira
a H:m:bnrgo, donde regressárn com escala por
lng!alen·a e Porto, entrnndo de novo nesta cikte
em Selem bro de 1823. Pretende nll.o ter trazido
passaporte ela 1" vez, que entrára nesta côrte, e
ter sido incluido na matricula do navio quando
se ausentou em Dezembro de 1822, e com essa
allcgaçllo quer explicar o facto de nllo constar a
sua primeira enlrnda em Junho, e sua partida
em Dezembro de 1822 das certidoes apresentadas pelo vereador Moreira.
cc Além disso mostra o dilo Moreira por competente cerlidllo ler jurado a consliluiçlio polilica do imperio no lº de Dezembro de 1824,
e haver justificado pe1·ante o juiz de fóra do cível
desta cidade, no anno de 1828, a sua. qualidade
de cidadão, por. ha\·er provado a sua residencia
nesta cidade em 1822 , e mostra igualmente
estar na posse dessa qualidade de eidadno, havendo-se como tal nalt1rnlisado negociante na
junta do commercio, tendo servido como guarda
nacional, como jurado, e finalmente sido provido no lugar de secretario da inspecçllo de
saude, emprego que ·mostra ler desempenhado
satisfactoriamente.
cc A commissão á vista dos documentos offerecitlos tanto pelo vereador Menezes, como pelo
secretario da inspecção de saude MaMel Moreira àe Castro, entende que ainda que haja
alguma duvida sobre o facto da vinda deste para
o Brnzil, e sua residencia nesta côrle, no espaço
que decorre desde Junho até Dezembro de 1822,
comtudo se não póde contestar no dito secretario
ao menos a qualidade de brazileiro naturalisado,
visto que dos pt·oprios documentos apresentados
pelo referido vereador consta, ter o dito secretario
vindo para: esta côrte em Setembro de 1823,
tempo em que se achava ainda em vigor o decreto de 14 de Janeiro de 1823, que dava a
quulid11de ele cid:idll.Os brazileiros aos portuguezes que viessem estalielecer o seu domicilio
no imperio, com a condição de adherirem á sua
causa ; e assim parece á cornmissão que o dito
secreta,·io pelo menos se acha nas circumstu1,cias do conselheiro do supremo tribunal de·
jnstiça, Francisco Albei'lo Teixeira de Arag1l0,
e do desembat·gudor José Verneck Ribeiro de
Aguilar, os quues têm sido conservados nos empregos que cxerci1lo por lei· esta camara entendido que o referido decreto lhes em favoravel. E como nem o governo nem n nrnioria da
camara municipal desta côrte tem duvida a
respeito do direito do dito secretario, pois que
não annuirao á opinião do vereador Menezes,
parece á commissão que não é necessario neste
caso medida alguma legislativa a semelhante
respeito.
« Paço da camarn dos deputados, aos 30 de
Junho de 1837.-Carnefro Leão.-Manoet Pa- ,

ranhos da Silva Velloeo.-GonçalveB Martins.»
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O Sa. HENRIQUES DE REZENDE remette á mesa
as cópias dos avisos do governo, que havia
· pedido em consequencia de uma indicaçao que
fizera.
·

ORDEM DO DIA
Ênlrão em discussão por sua ordem as seguintes emendas do . senado ao projecto de
resolução vindo da camara dos deputados, sobre
a academia das bellas-artes.
"O art. 1° redija-se assim:
« Na academia das bellas-artes a cadeira de
osteologia, myologia e physiologia das paixões,
passará a ser de analomia e physiologia das
paixões; e fica restabelecida a cadeira de gravura.
11 O art. 2º redija-se assi rn :
tt Será separada a substituiçllo da cadeil'a de
desenho da substituição da cadeira de pintura
historica.
cc O art. 3º como está.
" O art. 4° da mesma fónna .
" Os arls. 5° e 6° supprimidos.
" O art. 7° passa a ser o Õº.
« Paço do senado, 1° de Julho de 1887.-

Marquez de Baependy, vice-presidente.-Conde
de Valença, 1º sec1·etario. - Lufa José de Oli2º secretario. "

'V1Jira,

Todas as emendas são approvadas e ndoptadas sem debate.
Continua a -discussãO adiada do lº artigo do
projecto de resolução que pennitte aos ministros
de estado assisfü-em ás sessões da camara e
tomarem parte nas discussões.

O Sr. Souza e Oliveira diz que lhe parece
que a maioria da camara está embaraçada com
as dif'ficuldades que encontra ácerca da adopçlio
deste projecto. Observa que, posto que a constituiçao permitta refot·mar seus artigos, ainda
os mais importantes, todavia, não consente que
o sejãO por ·via de um simples projeclo de
resolução com uma unica discussão. Diz que
nenhum direilo mais importante ha, pal'a os
minisll·o~ da corôa, que a influencia que possll.O
exercet· nas deliberaçoes das duas camaras ; e
que é para isso que se quer que elles · tenhão
assento na camat·a : mas sua opiniã9 é que o
artigo, que lrala da presença dos ministros na
cainara, ó constitucional, e por isso não póde
ser alterado por uma resoluçàO. Nao julga
muito permciosa a assislencia dos ministros ua
camara, nem tem duvida, redigindo uma con·
i;tituiçao, em dar-lhes este dfreito, fundado em
muito boas razões de publicista ; mas, nao se
tratando disso, e sim da nossa constituiçao, esse
artigo da constituiç!lo, que pel'l11ittc aos ministros discutirem as suas propostas, sendo
constiluciono.l, porque marca direitos e attribuições, na.o póde ser reformado por uma lei
ordinaria, e menos por uma resoluçll.O. Observa,
sobre o artigo 2º, que elle está redigido de
TOMO lI

33

maneira que parece dar aos ministros o direito
de votação ; pois que não é no regimento da
camara que se determina que os ministros nao
votem, mas na constituição, e póde-se entrarem
duvida se, por esta resolução, lambem fica
reformado o artigo da constitaiçno, que veda
aos ministros da corôa a vótação nas discuss0es
em que houverem de intervir,

O orador conclue dizendo que uma com,ide-·
raÇãtl ainda tem de apresentar, resultante de
um facto da administração actual, e que o faz
votar ainda contia esta faculdade de se alterarem doutrinas constitucionaes por meio .de
resoluções, e mesmo por -meio de decretos;
esse facto é que um dos membros da actual
administração foi nomeado deputado para a
futui·a legislatura, e, depois de sua nomeaçno,
foi cluunado ao mi11isterio 1 pelo que perdeu o
luga1· de deputado; mas parece que a administl'nção actual põe em duvida este artigo constitucional, pois que não consta que tenha expedido ordem á província respectiva, para se
preencher a vaga, ou paro. se saber, na fórma
da constituição, se esse illustre ministro é reeleito. E porque não só vê isto da parte da
adminislraçào, como tamblm1 vê que ella põe
em duvida o princípio da iniciiitiva sobre impostos e sobre recrutamentos, Yola coutra o
projeclo.

OSr. ~ebouças lambem considera a resoluçao inconstitucional; e por isso votará contra o
adiamento e conti-a a sua conversão em decreto,
e votaria contra tndo que fizesse com que a ca·
mara a dem9rasse e não lhe clésse logo uma
decisão sol_ernne negativa. Entende que n!lo se
póde fazer uma lei, que não seja uma inducçãO
ou corollario da lei fundamental ; não se póde
dizer que a resolação de que se lrala, seja uma
inducçllo, um corollario da constituição. Considerando a grande maidma da constituição, da
divisno e attribaições dos poderes, vê que ella
fez dependente a conservação do edificio social
da guarda dessa divisao, que seria alterada, se
acaso na ·balança que mantém o equilibrio dos
poderes, se puzesse um peso de mais que laça
perder· este equilibrio, o que acontece com n
reRo!ução como mostra1·á. Attendendo-se para a
disposição relativa a consulta1·-se os eleitores de
novo, sobre a reeleição de um deputado que
aceita o ministerio, vê-se qne a admissão dos
ministros, sem dependencia desta qúa!íficaçno, a
arbítrio da camara, é uma contrariedade manifesla a esle i1rligo da constituiç110. Consultando-se ainda a constituição em outro artigo,.
vê-se que se concede aos ministros, nãO uma
attribuiçllo, mas uma faculdade de assistirem ás
discussões de suas propostas ; e a passar a resoluç!lo, não seria uma faculdade, porque faculdade é para o ministro, que, orgão do poder
executivo, apresentou a sua proposta ; mas
vinha augmentar-se no poder executivo attri•
õ
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Jrn içoes que ntto tem nem é compativel que
tenha, e allribuições não horn ng 2neas, nrns hc1

lcrogene" s: pou1u,.1r'.!", '.1 lei f1mdn11H?nl;,I [1·:1-

Ltlldo tlo corpo leg1slat1vn, nilo co1ilemplo11 o
potler execntivo, e pela n,soluçi\o púde-sc apresentar o poder xecul11·O 1:a cnnrnrn. D1:fc1_,rl)!11·se
n re~olução, di1.endo-so que, se ac:tso os m!!11slros
n:l.o se podem apresenta r u~ ~amar:;, tom _das
occasiões marcadas· na conshlmção, rnconst1lucio11al <, o regimento que concede que elles
venl1fto lomaT parle nas discussões de negocios
q,:e po1· elles ll[tO forão inslrni~os ; ma~ ~lém
ele qur entrto trata-se de conv1da_r o m1111slro
e nao ministrns, ou o corpo exccnl1vo, e enlao _4
previ,rnienlc consullriLla a c111nar:1; h~ a adverl11·
que os ministros v0i11 na mente t!e 1nfonnar e
não -disculir; porqnc a c,.11m11·,1 entende, que
sendo os niiuislros idoncos pam i11fo1'lnar a respeito tk tod,ls o;; negocios r111e lenduo ao e~crcic:io das func\,ões deste ramo tio corpo lcgislatirn é mais conveniente q1ie elles cm vez de o
fa,'.''r por c1.1111m111Jica\,ões oJ'/iciacs, o fação pcssoalme11l e; e se por venlt1ra, quando elles vêm
dar e,osas infomrnr,:Oes, lêrn tomado parle 11:1s
discussões, e\ abu.so cfue se n,w deyc at!111iltir.
O ornllor ollHerva qne, qun11tlo lllesmo não Je0

ves~e vvlat· eonl1·a a l'G~olução, em CJhccHcai;.;in ú
lei fundamental, e só til'csse de discorrer corno
estadista, votaria ,,inda contl'l\ a r~svlll(;àO, pot·
que offerece maior uurnero de inconveniencias,
que dP con veniencias, ,enclu cst,,s tlc tal orde:n,
que não podem passar de speciost1s ; pois que a
uuica mai, forte pl'OceJe do exemplo de du,,s
nações, que passao pelas nrnis cultas e mais lia·
l.Jeis no exercicio das f'tlucções do governo reprel:entati vo ; exemplo, que ntw uo~ pó,le ser
applicado, consullando a sn:. origem, sua analogia úposteriori; não póde ter applicaçi\o pat·a
nó,, consultandú a sua orige1n, porque o direito
de legislar naquelles paizes, partia da 1nesma
autoridade qLte exercia o potler excculivo ; nào
se marchou ahi elas attrilrnições dc1s camaras
cm favor do poder executivo, mas contramarchou-se do poder cxcculirn para o legisbtivo .
Na.o tem applica.ção o exernplG1 consu·ltando-se
a sua analogia, attendeudo-sc ao mnuero ele
. rnembros da e.amar-a dos com1m:ns em Inglaterra, e da dos deputados em França, ao da
noss:.t ; e iJUblicislas mui notaveis, considerando
o direito de serem os ministt'os ta1nb,m1 depu·
tarlos, entende;m que e~rn mesma tlieoria que se
cofüiderava 1rrni rnlios:1 p,1l"a a Inglaterrn, não
po:lia ser cm voga ,1 respeito da Fcnnça, µor ser
na Inglaterra a cam~t·a ,hs com,nuns lllllito
mais 'numeros a em membros que a t.!os dcputadJs na França; e se alti co11sidera,·a-se uma
incouveniB,~eia na carta, que os ministros fo,sein
rneff1bros lia camara dos depLlla,los, nno se1·vin<lo o exemplo da c:,rnrnca elos cornmuns, que
era H1L1ito mais numerosa, tal exemplo não
serve p~rn o Brnzil, onde ha muito menor contacto de analogia ua nossa camara com qualqulêr

das duas. C:onch1c moslrun(lo o inconvenieute
da deurnrn dos trabalhos, e outros que da rcsoluç:lO se seguiriao.
OSr. Oomelio ao principio julgou convenicin le
a res0li1ç:',o, n,as já n:\o é rles(a opinião, á vista
du t1isc11ssrw que tel11 havido, Nada tem a accrcs·centar ao q11c se tem dito sob1·e a materia ; nrns
ouvindo o ,11w disse um illllslrc deputado sobre
o não ler-se mnntlarlo proeet!er á nova eleição
n'uma prnvincia, ·omle fôrn nomeadG deputado
púa a seguinte legislatnra um dos acluaes ministros, pedi o a palavra parn fazer algumas
ob,;ervaçoe,. J11lga que o ministel'io eslá persuadido que um dos sc11s membros, que fura
1101J1eado dep11tado para a segr1inle legislalurn,
nf\o está ~ujeilo a passar pela rceleiçM, qnando
é caso julgado na camara qne, uma ver. que o
ci,hdão lenha obtido votos t:c seus conslil11inlcs
p11ra ser deputado, já o é; e acontec/Jtl com o
Sr. L11cio Sorires Teixeira de G,rn\'êa que,
ainda nti.O declarado depulac\o pela. apUra!;ão
provinci,1!, a aamara tleelarou que só pelo foclo
de cllc (er aceitado o m inislcrio, linha pcnlido
o seLI lugar 1w camara. Reqner po1· esla occasião ao Sr. presidente que haja de convidar a
commis~ão de constituição [< dal' um p,uecer
qualquer sobrr: uma indicação qtie, elle depu·
Lulu, offercceu sobre o facto acontecido com o
Sl'. Limpo de Abreu, (lLIC, estando no minislel'io, obteve licença corno ministro de estado
pam estar fóra da côrle.
.
Lembra os sr>guintcs at·ligos do Si·. Ibiupina :
,e Passando o artigo primeiro accrescenlem-se
o.s ,;egnintes artigos ac!rlitivos : l". ~enh~iru
deputado, durante a legislatura, podera aceitar
émprcgo publico dos que confere o governe.
2.º Nlío pockrá ser eleito deputado o que exercer
cm11t'cgo publico, segundo o at'tigo antecede nte."
Como artigos additivos ficão para enlrnr em
cliscu~são depois d0s da resolução.
O Sr. Gon9a,l,,es :Martins em sListentação
ria resoluçao lembra que a idéa que ella inclue
11110 é nova na ca,;a, pois que já o Sr. Torres,
por occasião da. discu.ssão de uma resolução
que augmentava os ordenados dos ministros
ele estado, offcreccu, corno emenda, um projeclo
em que vinlia est:1 idéa, que teve a approvaçao
de muitos dos principacs oradores da oppo·
siçüo; elo (Jl.le se rnoslra q11e a rnalcria nno 6
tão inconstitucional. Re,opondendo aos novo~
argumentos hoje apresentrcdos, di,; que se é
uma faculdade n admissão dos ministros na
can1arn para uefenc!er suas propogtas, ampliando-se esta foculcladc, nilo se augmenli\O
attribuiço es. Tambem não é eirncto que os
ministros q11ando vêm á canrnm, fórn du dis·
cussi:io de suas prnpostas , é só para infot'mar,
e n~o parn discutir ; e nem porque então se
consulte previamente a vontade da camarn,
ficaria sanada a inconslitucionalidade, se a
houvesse. Deelarn que u intenção com que foi
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redigido o arligo 2°, não foi sen:to parn qne se
continuasse na pratica·até agora seguida, de os
ministros a~;;islil'em tis discussões e retiraremse na occasilto •la votaç:10. Nao crê que tempo
se perca quando se 111'.o füçl\o muitas leis, ou
que m11ito tempo se perca empreganrlu-o em
discussões uteis. Não chora o tempo senão
quando elle se emprega cm questões qne não
scjü.o de utilidade r,ubli~a. Conclue, depois de
mais algumas observações, declarando vobr pela
ememla que ha pouco app~rcccu.
Dá-se por discutido o art. 1º, qut:f posto a
,·olos é rcgeitado, o resto julga-se prejndica<lo.
E' introduzido na sala o Sr. ministro Lia
guerra, e tem lug.>r a 3• discussM da pt·opost:1
([ne lixa as forças de terra.
cc A assembléa geral legislaliva decreta:
e1 Art. 1. 0 As forças de lerrn para o anno que
ha tle correi• do 1° do Julho 1838a 30 LleJunho
de 1839, se comporM:
« I. Da officialiclade e mais praças para oilo
batalhões de caç,11l ores, quatro corpos de ca vallaria, cinco de artilharia de posição, um tle
artilharia 11 cavallo, e do corpo de ligeiros da
província de i\Iatto-Grosso,
• " II. Do estado-nu1ior do exercito, segundo a
organisaçilo decretad,\; dos ofliciaes engenheiros: dos officiaes avulsos; das compbnhias
de artífices do trem de árlilharia ; e das rep,11··
tições e:xislenles.
província
« III. Das divisões do rio Doce
de Minás Geraes; das duas companhias de
ligeiros da provincia çlo Mamnhil.o ; dos pe·
uestres da província do Espirita-Santo; e de
uma companhia de ligeiros na. pl'Ovincia do
Goyaz.
. cc Al'l •. 2.• Os corpos designados no§ 1° do
at·ligo antecedente, consel·vat·áõ a organisaçl'lo
determinada no decreto e nrnppa de 4 de Maio
de 1881, de,,.f.'ndo ser o maxiino da força de
lodos estes corpos, em circumstaucias ortlinarias, oilo mil e duzentas praças, o em extraordinarias, dez mil e duzentas praças ; podendo,
coml.udo, o govetuo diminuir a mesma força,
quando julgar conveniente, só no numero dos
soldados, em os corpos que fôr desnecessat'ÍO
conservar no estado completo. E para manutença.o da sobredita força, fica o govemo autorisado a re~mtat• na. confot·midade das leis
existentes.
« Art. 8.0 - I. Os recrutados po<leráõ dar
snhstjtutos idoncos ; e quando na.o sejãO estes
considerados taes pelo governo, poderáõ eximrrse do scl'viço, entrando para os cofres publicos
com a quantia de 400$000, que serão exclusivamente upplicados ao ajuste de vol11ntarios.
,, IJ Os substitutos não ficat·áõ isentos de
servil; o tempo a q11e sao obrigados, além do
que set·virem por outrem.
,, Art. 4.º O governo fica, desde já, autorisado
a conviua.l' para o serviço os indivíduos que,

na
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tendo já servido no exercito, obtível'!l,O suas
liai:,as ; e a contractar com os que existem
ain,.la corn praça, e e~lll'> 110 caso ele ler baixa,
µor terem acabado o sctl tempo de serviço, a
continuar no mesmo sNviço, dando a nns e a
outros, como gr8lilicação, além do soldo que
lhes perten ccr, w;quanlo forem praças de pret,
uma quantia igual ao mesmo soldo.
" Art. 5." O mesmo governo fica lambem
autorisado, d11sde ,já, a conceder licnnça, com
ve,1cimenlo de tempo e meio soldo aos officiaes
avulsos, que sendo clesneccssarios ao servh;o
assim o quízerem; e por estas licenças nenhuns
ernolmn entos pagaráõ os.licenciados.
cc Arl. 6." Fica igualmente autorisado o gl)·
v,1rrio a conceder uma gratificação de camp,rnlrn, correspmvlente 6. terça parte do respectivo sol,iu, ;,Jérn dos mais vencimentos, a
todos os individ11os que fizerem parte das <'X·
pcdi,;ões dirigid,,s ,í l/t1alqner ponto do impel'io,
ou nelle se acharem, e coopernrem pam o restabelecimento lia ordem.
cc Al't. 7." Picão <lerog:i.da;; as leis em contrnrio. »
ALom1As VozEs :-Votos, votos, votos!

OSr. Eapha.el d.e Oa.1~a.lho ;-Quero mandar

um arligu addilivo á mesa. Desejava, se fosse
possível, que o Sr. ministro nos informasst• se
tem havitlc promoções no exercito, corno rne
disset'llo Ler havido um dia destes.
OSr. José Sa.tii.rnino (111,inisfro da gue1·,·a):
-Nilo, senhor: houve promoQãO em virtude
d:1 lei qne. 1nandot1 despachar aq u elles offi •
ciaes que fizessem relevautes serviços no Pará
e Rio Grande, riias isto níio é do meu tempo ;
é antigo. No llleu rninisterio só se promovcll
um offü.:ial pat·a Matto-Gros50 .
O Sr. Veiga. Fessoa., depois de a motivar,
remette á mesa a seguinte emenda que é
.
apoiada: ·
,, No fim do artigo 2º, ·depois das palavrasleis existentes-accrescente- se-observando-se
possível as disposições a este resquanlo
µeito decretadas no artigo 11 da lei de 2,5 de
Agosto de 1832. "
Tambem é apoiado o seguinte at·tigo additivo
do Sr. Raphael de Carvalho :
« Fica~ prohibidas as pl'Omoções no exercito. >>
OSr. ·José Saturnino (-ininisti·o ela gwwrn)
tratando da ernerida do Sr. Raphael tle Carvalho, ·diz que não póde conhecer a razil.O que
teve o nobre dep11tado para apresental-a ; e
p_or isso supplica-lhe de expender os m_otivos
que tem para oITerecer essa emenda, pois que
apenas perguntou se tinha havido promoçõ&s, e
tendo em 1·esposta que nao, apresentou a
emenda, quando dessa resposta não podia jul~ar
a necessidade da emenda. Dech,ra nno ter feito
pt·o·moçõelS no cxernito, á excepçao de um

fôr.
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lenenlc ele al'lilhal'ia parn Matto-Grosso ; para o
que o govemo está autorisado. Deseja. ouvir as
razões do nobre deputado, porque, pelo que
tem-se expenclido nas discussões a respeito desta
lei, e dt1 proposta, lcH1-sc mostmdo a necessidade de liavcr promoções no exercito. A
respeito da emencla do Sr. Veiga Pessoa, diz
que não se lcmhrn de se haver opposto á.
'emenda desse nobre deputado em segtmda discnssno, mas observou que !!te parecia a emenda
desnecessaria ; porque as disposições de que a
emenda fallàva já esta vil.o providenciadas.
OSr. Veiga. Pessoa., nllci sabendo se o Sr. ministro da guerra continuará no ministerio, ou
se set·á subslituido por outro, que lenha o typo
de justiça que distingue ao Sr. ministro, continua a insistir na necessidade de sua emHnda,
para prevenir que sobre umas provincias carregue demasiadamente o recrutamento, como
aconteceu a respeito da provincia do nobre
orador, e outrns sejno alliviadas deste onus no
todo 011 em parte.
O Sr. José Sa.turnino (ininist1·0 da r;ue1·1·a)
continua a impugnar a emenda, mostrando que
quem a ler ha de entender que as palavras
quanto fôi· z;ossit>el se referem á difficuldade de
ter uma estatistica exacta, pois nenhuma é a
difficuldade de fazer o calculo das praças que
em cada provincia se devem recrutar. S. Ex.
concordaria na emencla se ella dissesse-quanto
·l'ôr compativel com o bem publico.- Continua
a pronunciar-se contra a opinião de que as
provincias rebelladas devao dar maior contingente para o restabelecimento da ordem; reproduzindo razões já apresentadas na 2• discussll.o.
OSr. Veiga. Pessoa. responde que as palavras
a que se refere o Sr. ministro não forão incluídas na sua emenda, por julgar que nll.o
fosse capaz de fazer o calculo o Sr. ministro da
guerra, em quem o nobre orador reconhece
tanto saber, que muito se gloriaria de ser seu
discípulo, mas sim para prevenir os abusos em
que tocára no seu discurso antecedente.
OSr. I?.ezende, quel'endo habilitar o governo
para elevar a força ao numero completo, para
que tenha os meios que entende necessarios
para occorr~r ás necessidades
estado, propõe
que a cond1çao de guarda nacional não isênta
do recrutamento, uma vez que o individuo nao
fôr comprehendido nas excepções do .decreto
de ~822. Declara n~o ser da opinill.o de que
adm1ttamos estrange1rns para nos melter -juizo
em casa, mas que aos brazileiros incúmbe sustentai· as instituições. Accrescenta que, quando
se .admi~tissem estrangeiros, esses não querel'lllo Y1r para serem commandados por olliciaes brazileiros, mas por officiaes seus, o que
seria até indispensavel, para que entendessem
a:s vozes de seus ofiiciaes, e nllo acontecesse
como com o exercito de Xerxes, que se perdeu

?º

por ser muito numeroso, e nil.o se entenderem
uns com os outros.
Pat"Cce-lhe q11c o adigo 8° é de$lmctivo do
recrutarn~tllo, pois que poderia um recrulado ·
fr buscar um estropiado que, nno tendo por
isso a qualificaçao necessaria, nao pocleria ser
atlmittido a pagar 400$ ; o que lambem poderia
dar lugar a mnitos abusos da parle dos que
fossem encarregados do recrutamento. E' de
opinião que os recrutados sll.o mais proprios
para· procurar pessoas que os suhslituiio. Entende tambem que a circumslancia de ser o
substitiito sugeito· a servir o tempo a que é
obrigado, além daquelle que tiver de servir por
outrem, fará com que taes substitutos dillicilrnente appareção.
O Sr. Francisco do Rego pede á camnra
que obsen'e que a redacç!lo do arl. 2° 1111.0 está
muilo de acco1·do com o vencido, pois que, na
sua disposição, se. não inc:luil'ão as idéus consignadas na emenda uo nobre orador, approvada em segunda. discL1ssiio. Torna a apresentar,·
como sua, a emenda olíerecida pelo Sr. Souza
c Oliveira, na segunda discussão, sobre o rect'Utamento para preencher a força decretada. Pronuncia-se contra a emenda do Sr. Rapbael de
Carvalho sobre a suspens!i.O das promoções, nao
só porque poderá haver necessidade de promover; como parn que a classe militar se
persuada de que a caniara se nll.o oppõe a promoções, mas o que quer é que se não promova
sem necessidade. Entende que seria boa a idéa
do Sr. Veiga Pessoa no caso de ser o recmta111ento feito por couscripção, mas pela man~ira
porque se quer que seja feito é impralicavel;
pois que, tendo-se admittido que o exercito
seja um meio de correcçao para quantos vadios
"ha no imperio, impossivel era fazer o calculo
na proporção dos deputados de cada provincia.
São apoiados os seguinte~ artigos adiltivos,
pa1·a serem collocados onde convier :
« Para conservar esta força no seu estado
completo, ·o governo poderá recrutar de entre
os i:idadãos brazileiros de l.8 a 25 annos de
idade, ainda que sejao qualificados guardas
nacionaes, comtanto, que não tenhão a seu
favo1· alguma das excepções designadas nos
arts. 6°1 7°, 8° e 14 das inslrucções de 10 de
Junho de 1822, ficando revogadas as mais
excepções; tendo lambem lugar esta disposir;ão
desde já, para completar as forças decretadas
para o anno de 1837 a 1838.-Francisoo do

Rego.,,

Mais a seguinte emenda de redacção ao
art. 2º, que é apoiada :
« A organisação dos corpos de que trata o
§ 1" do art. lº será a mes1na determinada no
decreto e mappa de 4 de Maio de 1831, á excepçl.lo do numero de praças de pret, que poderá ser alterado .em cada corpo, conforme
convier ao governo, devendo, em circumstancias
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01,Jinarias set· o maximo das forças nos differentes corpos Je 8,200 homens de lodas as
classes.
« Em circumstanci;1s porém extraordinarias,
esta mesma força poderá ser elevada a 10,200
praças.~P. do Rego."

O Sr. Lima. e Silva

responde que a com-

rnissao redigia tudo qnanto se venceu nn casa,
aproveitando as ideas da emenda da cornmiss!l.o
que tinhão rela1;ão com o art. 2°, e da emenda
do Sr: Francisco do Rego, que nll.o deveria ler
passado por conter idéas inteiramente contrarias, que nilo podia destrnir a emenda da
com missão.
o SR. FRANCISCO DO REGO recl:ima a exe•
c11yão do vencido, entendendo que, tendo-se
posto á votação o illtigo salvas ~s emendas, e
tendo estas sido approvadas, esta ultima votação
tinha prejudicado o artigo. Continua a sustentar
que o art. 2° não fixa a força ordinaria.
O SR. LIMA E S1LvA sustenta que o artigo
fixa a força ordinaria, e o que se teve em vista
foi deixar ao governo a faculdade de diminuir
a força, quando julgasse que esta diminuição
pudesse te1· lugar, e não obrigai-o a conservar
nece~sariamente a força ordinaria de 8,200

praças.
Apoia-se a seguinte emenda :
,,. A substituiçao do meu artigo substitutivo.
lerá lngar desde já,- F. do Rego.»

O Sr, Souza. e Oliveira. pede que o Sr. ministro declare se deseja que seja approvada a
emenda que elle, orador, apresentára ém segunda discussao, e hoje o Sr. Francisco do R,ego
offet'eceu como sua, a qual lhe parece não ser
prejudicial ao governo, antes muito de accordo
com as medidas que o goverI?,o tem pedido;
observando que, na colonia de S. Leopoldo e
de Nova Friburgo, extslem habeis soldados,
que já têm conhecimento da língua e· dos
habitas do paiz, e aos quaes faltará apenâs
preencher a formalidade de se apresentarem
nas respectivas camaras munieipaes, para
obterem a naturalisaçao, e desejando habilitar
o governo para obter de prompto uma força
para acudir ao Rio Grande do Sul, propõe-se a
offerecer uma emenda, para que, depois das
palavras do art. 4º-os individuas-, se accrescente-nacionaes ou eslrnngeiros.
Vem ã mesa a emenda seguinte :
" No art. 4" depois das palavras - os indivíduos - accrescente-se - nacionaes ou e'strangeiros.- Soiiza e Oliveira. >l
E' apoiada.
O Sr. Raphael de Carvalho, receiando
que o governo promova officiaes effecti vos, despresando os avulsos, sustenta a necessidade de
fica1·e1n suspensas as promoçCies ; funàado
lambem nas palavras do relatorio - ou nllo
devllo ser (empregados)-, e no silencio que

37

o Si·. ministro i;unrdára a respeito desta parle
do l'elalorio.

OSr. José Sa.turnino (1nini~t1·0 da gucrra):Respoude que j:i explicou, em oulra oec,tsião, a
inlelligencia que dá ao artigo <lo relutorio política e necessaria foi a lei que prohibio as
promoções, etc.-, e por isso se limitou a
observat· que o seu antecessor, quondo diz não devão ser - , não podia designar senil.o os
que na fórma d<'l lei - não devão ser empregados, porque a lei o veda, por impossibilidade
physica, etc. C:onclne esta parte do seu discurso, mostrando que não póde descobrir nisto
o desejo de abL1sar, q Lle receia o Sr. B.aphael de
Carvalho, e que não ha motivo algum para,
antecipadamente, se suppôr que o governo promoverá officiaes [Jreterindo avulsos ; .não sendo
passive! que se possão tomar as medidas que
sM rnclamadas pelas necessidades publicas, se
a falta de confiança nos membros da administraçllo fôr tal que nem a mereça S. Ex:., no
que nãO tem culpa, nem o seu successor, que
ainda se não sabe quem será.
S. Ex. responde ao Sr. Saturnino que, nas
circumstancias de uma lei ordinc1ria, nenhuma
duvida tem em admiltir a emenda que hoje
apresentou como sua o Sr. Francisco do Rego,
mas que para suqstituir a proposta, ella é muito
minguada,' e S. Ex. fará a diligencia para que
ella não passe.
Adapta a emenda do Sr. Souza e Oliveira ao
art. 4º e agradece ao seu illustre autor a sua
lembrança.
E' lida e apoiada a seguinte emenda de redacção do Sr. Lima e Silva:
" O art. 2º seja redigido da seguinte fórma:Esta força será con8ervada no seu estado completo, segundo a organisação determinada nó
decreto e mappa de 4 de Maio de 1831 ; e o
governo, para que ella nllo soffra mingua, continuará a recrutar na conformidade das leis
existentes : podendo o mesmo governo, em
circumstancias ordinarias diminuir a sobredita
força, quando assim julgue -conveniente, só no
numero dos sõlclados, em os corpos quê ftlr
desnecessario mauter no estado completo.Lirna e Silva.»
Proroga-se a sessão por um quarto de hora.

O Sr. Il,aphael d.e Carvalho continúa a sns·
tentar a suã opinião.
Julga-se c,oncluida a discussão, e retirando-se
o Sr. ministro com as formalidades do regimento, se procede á votação.
Sao regeitadas todas as emendas, e o projecto é àdoptado e rernettido á commissão de
redacç!lo,
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia
seguinte: - o parecer adiado da com missão de
orçamento sobre os paquetes de vapor, e os
prejectos n. 31 de 1837, n. 77 de 1836, n; 327
de 1835, n, 42 de 1837, n. 135 de 1836, n. 59
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de 1837, n. 172 de 1/:;:.36, n. 27 de 11-,;37, n. 48
de 18:l+, n.3::5 t!e 1887, 11. 36 de 1887, n. 513
d,, 1835, pri11ci;:i;1ndo-se JH:la prupo,la do go-

prclaçiio autlicnlicri á resolução de 25 de Nove111hro de 1880, a q11a! v:1g:une1it,, ordena q11e
a faz,,11da de S:,11ta C:rn" s,j co111p,·,:,hemle o~

vel'nn pnr:t o n11g1nc11t0 du l\~rç:is 1 qu;:ndo cvu1-

Lerrenu~ en1 Pt!ju cíl',.~!)i,::~ .; lt:?:i!.in1:\ i1nss~ ~e :u~l1ava o Sr. D. Pe:lro i no dia 25 de rviarc;o do
J ,):2-1, SL!lll dd.enuiuar po~;iliva1nenlc, se t:1es
sú se clc•1:w co11sidcrar os terrenos postos em
e11ilma o:; aforam1,11to naquella épor,a, ou se
:u1uellc~ mesmos ciue j.i se neltavf,o co1J1prelie11clidos en1 1111111 a11tisa 111etlição l'eita pelos jusuiL12, j11lgad,1 por s1e11lenç.1, etc., r-;tc.
« Pnç,o ela ca1nm·a dos d,Jp11tados, (j de ,Julho

ptH·eça o Sr. nliuhtrn da gnL i'l'a, que par:t e~~e
fiin fví c011vid:~do. Lev~ulia a sc.•3s:10 ús 2 hor;•~
c20 minutos.
1

--

PRES!DJ::NCIA DO Sll.

Afl.lliJO LBIA

Sumumo. ·- Expeàieulc.-.A clopçúo _ele vario.;
;,m·eceres de commi-l,ão.-Ordcm do clia.Reyeição dei JJNpodci do governo 11cdi,ido que
o e.rercito s1ia cle~de jâ elevado c1 quinze mil
hnmens.:_Di.,cn.ssã.a d1, pa1·ec131· da contmi6,;ão
do orçamento, âce1:ca elo requerimento da clirectoria dos paquetes de vapoi·.
Pelas l O horns, procede-se á cl1~mada, e
achando-se preseptes 5-1 Srs. deputndos, abt·e-se
a sessão; lê-se, e approva-sc a acla ela antt:cedenle.
Falli\o com pal'licipação os Srs. Souza i'>fartins, Po11~es, Cosla Miranda, Alhuquerq11e
Ca_valcanl1, Francisco do Rego, Halllit·o, Oli~<;,1ra Braga, Alvareng·a Ferrr,ira e Duarte
S1,va; e sem ell:.i os Srs. Hollanda Luiz
Cu valcunti e Leosa.
'
EXPEDIENTE

D:i-se cont,1 do expediente, lendo-se os segmntes oHicios :
1. 0 Do r.iinislro do impcrio, remellendo os
autographos de d 11as resoluções da assem biéa
geral, a primeira apµrov ndo a tenr;a nnnual
de 120$000' concedida no tenente coronel José
da Si] vcir11. Sampaio ; e a scg11nda declarando
que os emprc·gados das enmorus legislativas s/\o
empregados. publicos amovíveis, segnndo parecer co11ven1e11te á camara a que pérlencerem.
--Para o archivo.
2.'' Do secretario do se11ado, participando
que, por offido do ministro e secretnrio de
estado dos negocios da marinha, constou ao
!nesmo senado, que o regente, em nome do
imperador o St". D. Pedro II, consente na resolução approvando a pensão conferida a D. Maria
Rarnona Pires Rodrig11es,-Fica a camarn inteirada.
E' ren1elÜdo :i 3" co111111issão de fozenda 0
requerimento da impel'ial irmanJadc da sa'nta
Cruz dos Militares, pedindo a conccssao de
doze loterias.
·

Lê-se, e approva-se o seguinte requerinwnlo:
. cc Requeiro que a commis5rtO de justiça, á
vista do parecer do anno passado da com missão
do exame dus contas do tutor, que ajunto a
este requerimento, dê com urgencia uma inler-

de 1837.- P. JJa.rbow."
Lê:n-se, e c11t.-,-w 1\m di,;cus:,;ao por ;rna onle1u
os Sl·:,1iintes p:1recerns, que são t1)Jµruva,los:
, " A ~~seml.il(a 1novi11eial dtt Parc1hyha do
Norte dll'lge a 1:sla <'.:t11,arn umn rupt·0,~11tação,
pedindo a c;t1nsignayüo de algnn1a quanlia para
acabamento do c:í.es come,,:ado na capital tfa
provineia, afi,11 de impedir a destrnii;:10 do
podo, que, sen't aquella •oi1ra, em pane.os
annos licará i11tcir;:,11cnt,! ob5truidu; e accrescentaudo, que o orça:nenlo da dcspcza, que se
poderá fazer con1 o mencionado d.e,, fôt·a já
remellido :10 rninislerio da fazenda.
« A 3' con,missão de faze11da, para dar seu
parecer defluilivo a la! respeito, requel' que se
peça ao governo o orçamento das despmms das
obras que se prelé!ude construir, com todas as
demais informações que o mesmo governo
puder dar sobre este assumpto.
"Paço da carnara dos deputados, 5 de Julho
de 1837 .-0. J. de .Arairjo Vfonna.-M. D.
d.e Toledo. i,
" A commíssilo de pensões e ord8nac1os examinou o requcrimcnlo do m1dre Frnncisco
Gomes de Sou.za, em que sê queixa cio presidente da provinda da Bahia não lhe haver
tnantlado p.igar o ortlen,ldo de 300$, a qne ellc
se julgou co111 direito, e sim o de 240$, qLie
percebia ao tempo que foi j,.ibilaLlo, em consequencia da lei provinda[ de 14 de Abril de
183G; e :i vista das razões exarada, nos despachos do referido pre:;idente, pruferidos nos
requerimentos que o supplicanle ajnnta, é a
commissão de parecer, que elle deve recorrer
á assembléa legislativa claquella província, a
CJU?m julga compefü a rlecis1\0 deste negocio,
pois que se lrnta de um empregado provincial,
jubilado em virlude de lei peculiar, e que deve ·
ser µugo pelo rcspedivo cofre.
-" Paço da carnara dos deputados, 19 de Junho
de 1837.-J. F. de Toledo.-Gomes da Fon·
SfCa. -F. P. Almeida À lbnquerque."
" D. Ceei lia Piada Modesto, vinva de Fran·
cisco Rodrigu~s Mode~lo, capitão da l' linlw,
representa, que ~endo seu marido prestaào 22
ann~s ele serviço mcompletos, fez as camp,rnbas
do sul ern 1811 e 1812, assim como as de 1816
e 1824, as~istindo á sorpreza do forte de Santa
Thcreza, e em diversas acções, em uma das
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cji.wes J'oi ferido gra vemenle e prisioneiro, cc,11seg11indo ao depois escapar-se do inimigo; qnc,
lendo senido com dislincçno, 1111nca teve re·muneração alguma, vindo a fallcccr prematuramente pdas molestias adr111irlclas naqncllas

campanhas, e no sitio de Mo11levidéo: pede por
conseguinte qne se llw conceda a metade do ref"erido soldo, visto ter ficado rednzida á misel'ia
cnm um filho ll1t!nor, e não poder alimentar-se
corn a quantia de 7$500, quarta parle do dito
soldo qne unicamente percebe.
" cc C:omquauto a commissão de pensões e oruenados Julgue que os serviços allegaqos 3!10
dignos de atlenç!IO, á f'ace dos documentos que
os comprovno, todavia, entende lambem que
elles pC1dem ser recompensados, sem que piwa
isso seja mister dispenslr-se ua Jei, pois que ao
govprno cahe remunel'U!-os, concedendo n titulo
de pcnsi\o o que falta para inteirar o meio soldo
que a supplicante pt·elende: é porlanlo de parecer que se l_he remctta o dito requerimento,
afim de o deferir como achar de justiça.
(( Paço da camara dos deputados, 3 de Julho
de 1837 .-J. F. de Tolcdo.-Goines da Fon-

uca.. -F. P. Almeida Albuquei-que. »
OSr. Visconde de Goya.nna. pede a palavra

pela ordem, e declara que o foz p:ua recomm~ndar ú camara a provincia do Pará, e fullar
a favor della, pois que lodos sabem o estado deploravel em que se acha aquella prorincia, e
que a suspensão ele garantias deve estar hoje
alli acabada. Peue portanto a urgencia para a
discussão do seu proje<!tn de amnistia, nrto para
que se discuta hoje, porque a ordem do dia já
está dada, .mas propõe a urgencia para que seja
o primeiro objccto da ordem do dia de amanhã,
parque a ordem do dia que honlem se deu, ha
de levar-se com ella o dia de hoje, de ti.manha, e
talvez depois.
A urgencia proposta é a1:oiada e entra em
discussao.

OSr, Limpo d.e Abreu não duvida votar pela
urgencin, mas quer que seja convidado o ministro rcupeclivo da justiça para assistir á discussao do projecto, e prestar á camara todas -as
·infol'mações, todos os esclarecimentos que precisiir sobre està importantíssima ruateria: e
como deseja que se sâiba quo elle deputado faz
este requerimento, qmilquer que seja o seu re·
sultado, por isso pede que se lhe mande papel
·
para escrever.

OSr. Clima.co diz qne quando qualquer Sr.
deputado pede que se dê para ordem do dia
um objeclo, _S. Ex. o Sr. _presidente póde accede1·
a esta rogat1va, e por consequencia, que necessidade ha que isto entre em discussão, quando
S. Ex. pot· si o póde fazer P E' portanto de
parecer, que o Sr. presidente não deve pôr este
objecto á votação, e o deve determinar porque é
da sua altribuiçt\o. ·

OSr. Visconde de Goya.nna. declara não po<ler
annuir uo que pcdu o Si·. clcputudo ( Limpo de
~\b1"e11 ) •JUc ~e oppoz a este mesmo objel!to lia
um turno, e se tem mostrado hostil á provincia
do Purá, e que por - isso pede a assistencia do
ministro, as~istencia que não houve na discussão
das oulrns amnistias. O illustt·e orador entrn ua
duvida se depois tfo estar npçiacla asna urgencia
póde ou não retirai-a, e deixa isto á discrição
do Sr. presidente.
VoZEs : - Póde, póde.
O

SR.

V1scoNDE DE

GoYANNA : -

Entno retit·o

o meu requerimento de urgencia.
Com o consentimeuto µacamara é relir11da a
urgencia proposta.
O Sr. LrnPo DE ABREU: - Peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE: - Já o Sr. deputado re-

tirou o seu requerinicnlo e se vai entrai· 11a
ordem do dia.
O SR. LntPO DE ABREU insistindo por obter
a palavra declara que, quando se tratar desta
m ateria, fa llará nessa occasião.
O Sr. Ferreira. França. obtem a palavra
pela ordem, e pede ao Sr. presitlente que
queira tratar ao Sr. deputado um pouco mais
civilmente, que queira um pouco mais seguir
os termos que deve seguir, porque eslá sahindo
fóra delles_. Faz este requerimento ao Sr. presidente, ·implorando-lhe iambem o seu perdão ;
e mostra que todos os deputados estão :;Ili encarregados de promover o bem publico, e que
o Sr. presidente fôra um pouco arrebatado em
negar a palavra ao Sr. deputado.
o Sa. PRESIDENTE diz que negára a palllVJ'a
porque entendeu que o Sr. deputado Limpo
pedira a palavra para apresentar um requerimento, qnando a hora dos requerimentos já
está passada.
OSr. Limpo de Abreu reconhecendo que
requerimento não póde ler lugar já, por isso
pede a palavra para requerer a iugencia, pura
que se elle lêa. O requerimento que quer ofierecer é para que, como é natural, que se dê
para ordem do dia de amanh!l o projecto de
amnistia, se convide ao St·, ministro da justiça ;
porque então abl·evia-se o tempo, e não pediria
o adiamento da materia, quando ella se discuta.
E' um requerimento propriamente ele. m·rlem ;
pois que deseja pedir á camara que, quando o
Sr. presidente dê para ordetn elo dia esta materia importantissimn, esteja autorisado a convidar u Exm. ministro da justiça a assistir á discussão. Parece-lhe melhor, mais conforme á
ordem e regulal'idade do trabalho, que se convide ao Sr. ministro r.la justiça a dar as informações necessarias sobre objecto tão impor-

seu

tante.

·

A urgencia pedida é ªP'?_iada, e entta em

discuss9o.
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Lê-se o seguinte requerimento do Sr. Limpo
de Abreu:
" Requeiro que quando se dei· para ordem
do dia o projecto de amnistia para a província
do _Pará, seja convidado para assistir á discussão
o Exm. ministro da justiça.}>
OSr. Figueira d.e Mello julga que, segundo
o regimento, o negocio não é urgente. Seria urgente que se chamasse o ministro da justiça <:se
acaso o projecto fosse dado para a ordem do dia
de amanhã ; mas ao Sr. president!') é a quem
compete dar esse projecto para a discuss!l.o :
por consequencia ntlo ha semelhante- ui,gencia.
O Sr. Ferreira França. lembra que se o
SL-. presidente der a amnistia para amanha se
discutir, nll.o ha de ser no mesmo dia que se ha
de convidar ao ministro, nc, caso ·que se julgar
que o ministro deva· ser chamado ; e por isso
julga que o negocio deve ser já decidido, mesmo
porque é brevíssimo.
O Sr. Limpo d.e Abreu diz que entra nestas
cousas, como todos, de muito boa fé.
O SR. VAscoNCELLOS :-:Apoiado.
O SR. Ln1Po : - O que desejo.unicamente é
dar regularidade e andamento aos nossos trabalhos. Se eu nll.o entrasse neste negocio de
muito boa fé, ntlo apresentaria hoje o requerimento. Se eu pretendesse der.:orar a discussão
do projecto de lei de que se vai tratar, reservaria-me para amanhã, quando principiasse a
discussllo pedir o adiamento, afim de que fosse
convidado o Exm. ministro : mas como não ·
desejo senão dar regularidade e adiantar os trabalhos da camara, por isso hoje offereço o meu
· requerimento, ila supposição de que S. Ex. dará
para ordem do dia de amanhã esse pro)ecto de
lei que julgo urgente ; e que julgo de muita necessidade que se tome, uma vez que se apresentou, uma resolução a respeito, ou.que se ap·
prove a amnistia tal qual foi offerecida, ou com
modificações, ou, emfim que se -regeile ; mas
desde que se encetou um projecto semelhante,
estou muito convencido que é preciso resolvei-o,
e resolvei-o quanto antes, para que o espírito
publico, não ficando muito tempo em esperanças, saiba o pensamento da camara a respeito dos negocios do Pará: Se V. Ex., porém,
não houver de dar para ordem do dia de amanhã
o projecto, então sou o primeiro a reconhecer
que o requerimento nil.o é urgente, e que
amanhã se poderá tratar delle; mas como en- ·
tendi que V. Ex. pareceu annuir, depois que
fallou o Sr. visconde de Goyanna, a que se desse
para ordem do dia o projecto, por isso julgo
que, nesta hypothese, o meu requerimento nllo
póde deixar de se considerar urgente, como é
urgente o projecto ; e na minha opinillo creio
que se não póde discutir o projecto de amnistia
sem que esteja presente o Exro. ministrg !!!!justiça, para que · a camara possa bem discutir ,

esse projecto, para poder obter informações de
facto de qne elle neces.ita, como creio, para
poder tomar uma deliberação que s~ja justa e
digna do corpo legislativo.
OSr. Rebouças vota para que se convide
ao ministro ; mas deseja que o requerimento
seja redigido de outra fórma ; quer que o ministro seja convidado para ser presente á discussão e dar pessoalmente as informações que
acamara lhe pedir ; porque não considera que
o ministro possa vir assistir á cliscussao de um
acto que nào é proposto pelo podet· executivo.
U11 Sit. DEPl"TADO: - E' da nrgencia que se
trata.
O SR. REnouçAs: - A urgencia depende do
arbítrio do Sr. P.residenle ; se o S1·. presidente
dâ para ordem ilo dia de amanhã o projecto, o
convite deve ser íeito hoje.
O SR. ALcmrADES requer ao S1·. presidente
que simplifique a malel"Ía ; pois que toda a discuss!l.o depende do arbítrio do Sr. presidente,
se dá ou não esta materia para ordem do dia de
amanha.
OSr. Rezende vota para qne o ministro seja
convida do a assistir á discussãO deste projecto,
embora se discuta amanha ou depois.
Dá-se por discutida a urgencia, que é approvada. E entra em discussão o requerimento
do Sr. Limpõ, com uma emenda do Sr. Rebouças, para que o convite seja para assistir á
discussão e dar pessoalmente as informações
que a camara lhe pedir..
O reqnerimento do Sr. Lfmpo é approvado, e
regeilada a seguinte emenda do Sr. I;lebouças :
« Que o convite seja para ser presente á discussão, e dar pessoalmente as informações que
acamara lhe pedir.-Rebouças.))

ORDEM DO DIA
Entra em discussi'lo o_ parecer da · rommissao
_do orçamento, áéerca do requerimento dos directores da companhia Lrazileira de paquetes
de vapor.
E' apoiada a seguinte emenda addiliva ou
'
subslituiliva:
« Que se reenvie o requerimento ao governo
declarando-se-lhe, que, pelo n1·t. 0° tio dec~et~
de 31 de l\fa_rço do corrente anno, a companhia
não está obngada :.i. pagar os direitos de 15 por
cento, que pagão ns embarcacões que se nacio•
na_lisão, e p_or isso a camara ~ntcnde que não é
mister medida alguma legislaliva.-0. F1·ança.}i
OSr. Gonça~ves Martins julga que, se o pa·
recer da comm1ssno na.o satisfaz lambem n!l.Ó
satisfaz a emenda do Sr. Corn;lio · porque aduvidanão consiste só nesses 15 'por cento
mas em _mais :tlgum_a cousa. Para que o barc~
..1:strangeiro seJa nac1onalisado, ntlo basta pagar
15 po1· cento, é preciso que o mestre seja bra·
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zileiro, e Ires quartos da lri polação o sejno.
Torlos estes obstacnlos achou a companhia que
uno sunicientes para precisar de explicaçil.o.
Alé mesmo ha nm r,rtigo do tratado com a
l nglalerra, cm que se diz que só serão embar,•açõcs brazilcirGs as que forem construidas
no Dr«zil ; e no tr,üüdo com· a França se diz as
eoniilrnidas e possuídas, A quetcr-s·e pois dar
alguma explicaçào hu de elh1 ser sobre todos o~
ohjectos, do contrario melhor é que se nll.o tome
ncul1un1a.
OSr. Cornelio opina que a cam:ua póde declarar que o; pnqu.eles de vapor não p8guem os
1B por cento ; e q11e, npesar do lralado com a
lnglalena, pó de ui zer q Lle es~as eu1 Li,m:a,;Oes
possào gozar da v::mlagew das naciouaes. O ljLW
nfto deseja é que se n3.o diga cou~a algnrnG,
porque, ;,presentando o goYerno as suas razões
:i C'.amarn, julgando que essas duvidas não podeu1
proredcr, porque a lei é clara, n[w se deve
simple~mente dizer que se remdla o negocio
ao governo, porque nft') ha duYilla nenhuma;
deve-se cbr alguma razão porque se julga geie
nll.o é aece~saria medida legi~hltiva, Se o illuslrc
deputado, que acabou tle fallar, assenta qne a
rnzrw, que se apr~êenla na erneudc1, não é
ba,tantc, apresente outra ; quanto a elie, orador,
julga que bastava dizer o que eslá na emenda,
qne é a principai questão; isto e, que essas
embarcações não devem pagar os 15 por cento
das embarcações estm11geiras que se natL1ralisão,
pol'que essas embarcações são verdadeiramente
nacionaes. Deinais, t1uando se. tratou da companhia de Niclherny, nenhuma duvida appa-receu; as embclrc,t<;Oes da companhia forno
feitas em Liverpool, e uão pagárão os 15 por
cento. A emenda, pois, deve passar.

O Sr. Vianna não póde entender o pnrecer
da illustre commissi'io de orçamento, e por isso
pede aos illustres rnem bros deli a Laj1to de esclarecer acamara. Entende que, parn urn barco
ser nucionalisado brnzileiro, é preciso que pague
lõ por cento, que a lei estabeleceu em favor d,i
caixa de amortisação; é preciso qtie seja embandeirado brazileiro, que lenha lres quartas parles
da tripolaçãu brazileira, e qne tenha um mestre
brazileiro. João Tarrand Thonrnz entende que
os paquetes, uma vez empregados 110 serviço da
nação, ficão ULt<.!Íonulisados brazileiros ; o governo, a quem elle se dirigio, ·di;: que entende
desta uianeira; e, a illListre com missão, dil;endo qLte se remellll.o os pap~is ao governo,
e o mesmo que dizer que se conforma corn a
opiniao do governo. A camarn deve allender
aos inco1,venicntes que! dahi i·esul!ão. Barco
nenhurn nosso póde, na conformidade do tratado cotn a Inglaterra, ser consideraclo brazileiyo, s~m que se satisfação essas condições
acuna ditas ; esses barcos de vapor vão-se e,npregar em se1·viço de muita impol'!ancia, vão
conduzir malas e outros effeilos do governo ;
TOMO II

e reconhecerá a l nrrlalerra como barcos brazilciros laes embarcações ? Se a Inglaterra fizet·
alguma tlesf'eila a algllm desses paquetes, teremos nós direilo de reclamar. sendo nós os
que violamos o lra 1cac!o a que nú~ s11jdlámos? ...
Havendo, pois, essas duvidas, como é que se
quc1· remetter o pr,.rcc/ér ao governo ; e mesmo
como, á vista da lei em vigor, pócle o governo
dar semelhante intelligenc:ic1 ao contrado? Deve
fazer-se todo o favor ti companhia, a mais im·
porlantc, sem duvida, que lemos tido entre nós,
mas é preciso que este favor seja foi to em termos
aptos. Cumpre rlesonel',1r a companl1ia de pagar
os 15 por cento ; mas nas outras conclir;ões nao
lia ínconvcni,,ntc alg·um, Nenhum incotwenicnte lia que essas ernbarcições sejao embandeiradas á brazileirn, e que srjão tripoladas col!l
bra1.ileiros.
Pelo que l'espeit~ á emenda cio Sr. Cornelio,
o orador julga não den,r ella passar.; pois que
ha lei que obri::;a aos parlicul,ucs a pagar 15
por cento, quando qnizerem que as embarcações estrangeiras passem a naeionaes, e então
o goveri10 não póde dispensar lrn lei, sem que
seja por um acto legislativo.
A discussão fica adíada ror annunciar-se a
chegada do Sr. n,inistro da guerra, que é introduzido com as formalidades do estylo, e tem
!t1gat' a segunda discussão da proposta do governo, principiando a discusstio pelo seguinte:
« Art_. 1 º. O 15overno fica, desde já, autorisado
a elevar a força do exercito, para o anno financeiro de 1837 a 1838, á metade mais da que
foi decretada. "
O Sr. I1,ezenc1e vota contra o artigo, fundado
na declarnção feita pelo Sr. ministro, de que a
ma$SU dos cidadãos recrnlaveis no Brazil era
inferior á foi·ça decretada para o anno financ1::ito da lei, isto é, dez mil homens ; e, sendo
assim, absurdo seria autorisar ao governo a
elev::lr a força a qninze mil homens ...
O Sa. JosÉ SATUR:-srno (ministro da gw:rra):
- Peço a palavra.
O Sa. FlEZENDE : - Dirá' o Sr. ministro que
pedio a p,1lana, que o governo pede a autorisação para engajar estrangeiros cm numero de
cinco mil homens: mas ainda assim era
ausnrdo, porque, corno a massa dos recrutaveis
é inferior !i fot·ça deCl'elada, ainda que o governo recrutasse tres parles da força decretada
nunca chegaria a co1111..Jetar os quinze mil
homens que peile. Com urna emenda que se
apresentou n ~ discnssão d,t fixação de forças
de terra, pretend<eu-sc augmentar a massa dos
recrutaveis, sug;eilando ao recrutamento os
guardas nacionaes 11110 comprehendidos nas
excepções das instrucçoes de 1822, e então o
governo poderia não só completar os 10 mil
homens, mas até os 1õ mil; mas a emenda
cahio, e o governo ficou eorn a mesma massa
diminúta ele recrutaveis no Brar.il. Ora, se o
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governo ni'lo tem podido rccr,1lar a força de l_ü
mil praças, porq11e n massa dos recmtavc1s
não chega, tem de })l'Cenchet· 11sta força com o
terço de estrangcirns: ele nrnnci1·a qnc, em vez
de elevar a força a 15 mil homens com estrangeiros, vem a ficar em 10 mil, metade nacionaes e metade de estrangeiros. Podcr-se-lu.1
dizer que, com o outro artigo, modifica-se o
recrnlamento, mas ainda se não trata deste
artigo ; e, emquanto a elle não chegn, e porque
tem-se de preencher a força com o (JUe dispõe
o art. 2º, vota, desde ,iá, contra o primeiro.
Oulra ra7.ã0 porque o Ol'adqt· vota contra o
primeiro artigo, é poi·que esta furça não pódc
ser rccmlada sem que se peça um credilo su pplemcntur. PussanJo, o anuo pas;;ado, no Cl'u<lilo supplemenl,tr, a funestíssima idéa de que o
governo não devia dai· contas delle sen1lo
uepoici da pacificação do Rio Grande ; Lle maneirn, que se a provincia, longe de ser pacificada, se desmembrasse, o governo mmca tlaria
contas.
Declara nao du1•idar em que se chamem
estrangeiros para o Brazil ; m_as, suas vistas a
este respeito, são. diversas das do governo.
Aulorisaria ao governo n m:rndnr chamar cinco
mil homens da Europa; mas, quizera que esses
cinco mil homens viessem como colonos,
embora coionos armados, organisados como
guardas nacionaes. Quizera, por exemplo, s1ue
esses colonos mandados para o Pará, dislribuidos em districtos, formarião uma força sem
pertencer ao exercito ; a qual serviria, não só
para a prosperidade do irnperio, por meio de
sua industria, como para conter as invasões de
nossos visinhos, e mesmo as correrias dos
indios.

OSr. José Sa.turnino (mini~tl'o ela

guei·ra):

declara que disse, que a massa dos cidadi'los
recrutaveis, dach a lei actual do recrutamento,
não podia chegar a quinze mil homens, nem
mesmo a dez mil, ou talvez a cinco mil, porque a experiencia tern mostrado que ni\o é
possível recrutar -cinco mil homens, apezar dos
grandes esfo1·ços que se tem feito. Mostrando
os embaraços da lei, o orador pede a remoça.o'
desses embaraços; e, no artigo segundo, indica-se o meio de completar a força pedida no
artigo primeiro, que nao póde pass:ir isoladamente. Se, com a lei actunl, não se póde recrutar 10 mil lwmens, muito menos se poderáõ
cornpletar 15 mil. A proposta é um lodo complexo, de modo que supprirnido o nrligo 1°,
ficar:iõ prejudicados os outros. Não é absurdo
ter-se dito, que a nrnssa elas pessoas recrutnveis,
era infel'ior á que aqui se pede. Já declarou
que o numero de tropas pedidas, era em relavão
ao terrilorio que se tem de defender. Seja a
populaÇão muita ou pouca, o territorio sempre
se ha de defender, e a extensão de terrilorio é
que regula o numero de defensores; e atlendendo

á extensão do tcrrilorio a derender, pedio o recrutamento mais l)Xtenso, no que ni\o oITenrleu
a constituiçrw, que obriga a todo o cidadão a
peg,u· em ,1rm:is parn a dt:feza do puiz. Póde-se
fazer o recrntamenlo mais extenso, sem detri rnenlo da industria. Altendendo-se ás modificações que pedio na lei do recmtamento, e
á medida de engajamento 'de estrangeiros, não
se póde deparar absurdo na ·proposiçao que elle
orador emiltio.
Quanto á·obset"vação de ter cahido a emenda
proposta na lei de lixnção de fórças de terra, o
orador ohserva qne essa lei é para caso 0l'·
dinario, e a proposta trata de caso exlraorclinario; e porque cnU.lo tratava-se d1;; fixar
a for\:a para o caso ordinario, talvez por isso a
comara não julgasse necessariu essa-extensão
de recrutamento; e é natural que de 1838 a
1839 as pt'ovincias est-,jilo pacificnd,1s.
O mais que disse o orador antecedente, o Sr.
ministro julga pertencer a outi·os artig:os, que
ainda não estão em discussao, e po1· isso nada
dirá, t·eservando-se para fallar quando os ar·
ligas entrarem em discussão.
Quanto ao receio que tem o nobre deputado,
q11e o gove1•110 peça um credito supplemental',
responde que muito bem receia; pois. que,
claro é que, augmentando-se a força, se as
rendas ordinarias não chegarem, preciso é um
credito supplementar. A necessidude da força,
coulinua o Sr. minisll'O, está demonstrada,
quanto a mim, mathcmaticamenle. Eu fiz o
detalhe de 15 mil homens ; onde se devem
empregar, e o fiz <le maneirn inespoudivel; l'allei
em cada uma das parccllas, não negárão ; e
com elfeito poder-se-hão dispensar lres mil
homens no Pará, mil em Multo-Grosso, cinco
mil no Rio Grande ? Certo que não. Se, pois,
nao se póde negar cada uma das parcellas,
tambem se não póde negar a somma dellas; e
quinze mil homens são necessarios uma vez
· que seja necessaria cada uma das parcellas.

OSr. Eezende observíl que resta saber se a
camara convém nessa distribuição que fez o Sr.
ministro, no que clle deputado não convém; mas
qualquer que seja a distribuição, não vota pela
força geral. Quanto i emenrfa qne cahio, lembra
que ella tinha o de-~de já.; e por consequencia,
attcndendo ás forças decretadas para este anno,
au toris,wa ao governo a recrutar na guut"da
nadonal aquellcs·· individuas nãO eomprehencirlos em algumas ex.cepçõcs dns inst,·ucções de
18:22, o que era necessal'io para poder passar o
artigo 1°, porque se o Sr. ministro pede mais
metade das forças decretadas pretende encher
esta metade com estrangeiros, precisa de meio
de recrutar : e sem a emenda que passou oú
outra que a valha, nll.o póde elevai:' a força ao·
e~tado completo decretado ; pois que, segundo
diz o mesmo Sr. minislt·o, nem mesmo cinco
mil homens se podem recrutar ; e eis-aqui
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porque clle orador, entende que é absurdo
decretar-se quinze mil homens, estando a camara em opposiçil.o a sujeitar a guarda nacional

ao recrutamento.

.

OSr. José Saturnino (ministro

dei guerrn)
diz que está persuadido que a camara dos Srs.
deputados quer o mesmo que quer o governo, e
só ha de divergir nos uwios. Para elt::var a força
ao seu estado completo é que apt"esentou a sua
proposta ; e por ora está co1Hencido que os
meios que apresentou silo os melhores , se
outros se apresentarem melhores. acceúerà de
boa vontade ; mas estü persuadido tfue a camara quer que o Brazil se defenda e que se
mantenha a integridade do imperio. Nao sabe
como por não passui· a emenda ficou a proposta prejudico.da, como paiecc concluir o
nobre deputado. Por acamara dt•spresar essa
emenda 11ão se pó<lc coucluir que n11o quer
esle augmento; tulvcz fosse a mente ela camara, despresar a emenda por fr trntat· ela
1,roposla que se tliscutc. Nll.o se púde nei,ar
que a guarda m1eiuntLI chuurnm.lo a si Lodos
os cidadaos capait::s de pegar cm at·mus, não
deixou ninguern parn o serviço de tropa de
linha; e pot·Lunto com a lei actual não se pótle
recrutar 11inguem. Esta evfdenciu que não podia
escapar á camara tlos Srs. deputados faz pensar
que a razão porque cahio a emenda não foi pelo
deadejá; mas porque eslava para entrar em
discussao·a lei que dava providencia a este mal ;
e porque julgou que para o caso ordinario não
era necessario es:sa providencia·; ainda que
julgou mal; pois o que acontece é que a guarda
nacional em tempo ordinario faz todo o serviço
tia guarnição com pesaclo incommodo de todos
os eidadaos que, quando nao podem e.om este
serviço, pagilo quatro mil réis por uma guarda,
sujeitando-se o pobre officíal de carpinteiro que
não póde pagar guarda a deixar de recebel' o
seu jornal, ele. Tendo mostrado a necessidade
de augmentar (\ circulo dos cidadãos recrutavcis
deseja ser convencido que está em erro, para
ver se póde sahir em harmonia com todos os
senhores Que se oppoem á sua opinião.
Dá-se por discutido o artigo, que a pedido
do Sr. Ferreira França, é sujeito á votação
nominal.
Votão a favor os Srs: -Alcibíades, Bhering,
Paranhos, Cerqueira Leite, Mendes dos Santos,
Liwi•o, Fernandes Torres, Raphue\ de Carvall_10, Paula Araujo, Gonçalves Martins, Castro
e Silva, Marcondes, Gurgel, Lima e Silva, Dias
de Toledo, Chicharro, Floriano de Toledo,
Alvan,s Machado, Castro Vianna, Gomes da
Fonseca, Fel'reira de Castro, Rebouças, Messias,
Carvalho, _Santa Barbara, Pinto Peixoto, Paulino, Fernandes, Manso, Peixoto de Albuquerque, Bt·ito Guerra, Rapliael de Macedo, ·
Costa, Araujo Ribeiro, Seara, Paula Albuquerque, Maria. de Moura, Mirnnda ·Ribeiro,
Odorico, Aranha, Fontes e Paulo Barbo:ia.
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VoUio contra os Srs: - Sebastião do Rego,
arcebispo da Bahia, Assis .Mascarenhas, Alvares
Vieira, R.ciende, Veiga Pessoa, Bnrboza Cor11eiro, Ribeiro Pessoa, Cost,1 Machado, Pinto de
Mendon<;n, Ibiapina, Figueira, G,1lvi10, Maciel.
Monteirn, Abranclies, Vital, Paim, Soares do
Couto, SattH·nino, Lui7. Carlos, Calmon, Climnco, Monte, bispo do Cuyabá, Vianna, Lemos,
Ernesto, Rodrigues R1rboza, Ferreira Ft·ança,

Paulo José de Mello, Martim, Amaral, Rodrigo,
Souto, Vasconcellos, Barreto Pedroso, Honorio,
Rodrig11!'s Tones, visconde de Goyanna,
Araujo Yiauna, Col'llmbá, Fortuna, l\faranhão,
l\foniz Barrclo, B1,lisario e Cornelio França.
O nrt. l" ó regeitado por 46 votos contra. 42.
O Sn. Pn ..smEN'fE observa que o seguinte

art. 2º acl1a-sc prejudicado :
" Art. 2." Para completar esta força, ~ca
igualment<'

auturi~atlo o governo a enga3ar,

<lenlro ou fóra do imperio, individuas propdos
pal'il o serviço militar, bem como a recrutar
lodos os bratileiros de 18 a 35 annos de idade,
que não forem casados, viuvos com filhos, ou
filhos unicos de viuvas, comtanto que, uns e
outros, vivüo no seio de suas familias. »

O Sr. Souza. e Oliveira. nilo julga o artigo
prejudicaclo; pois qne pensa poder-se reproduzir a emenda offerecida na discussão da
fi:q1ção de forças de letra, que dá quanto é
necessario p:1ra o governo acudir de prompto
á pl'ovincia de S. Pedro do Rio Grande do
Sul.
O Sr. José Sa.turnino (niinistro da gmwra)
diz que não sabe se póde fallar nesta questão
de ordem. Observa que com a lei actual do
recruíamento não é possível recrutar o numero
mareado na lei ordinaria, que é o que ficou,
como a tem demonstrado e escusa repetir.
Deseja ouvir responder aos seus argumentos,
o que se nao tem feito; apenas se diz que
o governo nlto tem incumbido do recrutamento
a homens babeis ; mas nno sabe que habilidade
haverá no mundo que faça apparecer homens
onde os não ha á face da legislação. Pt·eciso
é que a carnara dê remedia, que é augmental'
a massa dos reerufaveis·: e se não passar a
providencia que se acha na proposta, não sabe
como se possa remediar esse mal. Observa que
se ridicularisou o governo por mandar 40 homens
para o Rio Grande ; nias para se mandai· esses
40 homens custou suores. de s~ngue. O recrutanrnnlo é summamente dispendioso, e com eHe·
se gasta muito mais tempo do que gastaria se
fosse mais amplo. Ha certo numero de homens
a quem se dão gt·atificações, e que são encarregados do recrutamento; de·s em 6 dias apresenlão um recrutado, e muitos destes sao perdidos por estarem incluídos nas isençoes. O
Sr. ministro conclue que deseja que .. se lhe
explique a mancil"a por que se póde completar
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a força dacrelatla, supponc!o qne quando se
décrcla trni.1 força não ó para ficar em papel.
OSr, Ferreira França observa ql.l.ll o Brnzil
lodo está dividido em quarteirões, cujos inspectorcs podem th.ll' infm·maçües exactas a respeito dos individuas l[UC nclle~ 111urão, e assim
nenhuma difficuldade lhe µarnce havet· em se
saber a gente desoccvpada, e que vive do lm·
bailio dos outros, para ser recrntada, vi~to que
se tem assentado que os dcsoccupudos sejil.o
aquelles a quem se entreguem as armas para
füzer a guerra, conlra a pmtica seguida de todos
os,anima~s, dos qnne~ 11t10 os fracos, mas os
mais fortes I! poderosos se apresenlfio para a
dcfeza. A' vista disto na.o acha no ·r~crntarnento
a c1il1iculclade que encontra o Sr, miuislro.
Guncluc mostrando que o artig<J em discussão
está prejudicado.
OSr. José Satumino (miní-~trn da g1ten·ci)
re:1ponde qirc a impossibilidade do recrutamento, 11asce tlu lei da gmmla nacional cha111ur
a si lodos os chladãos e>1pazcs de pegar em
armas, e de isenl,11· do ser1•ir;o de 1• linha aos
cidndãos qualificados guur<las nacionaes, e não
da dil1icL1l1\ade de saber quem habita os quarldrões, em q11e está dividido o impel'io. Prova
a sua p_roposiç:10 com a lei, cujos artigos lê na
parle respectiva, mostrando depois, que posto
11110 esteja definido o qut: é -renda liquidatem-se entendido estar comprehendida aquella
que se consome, e assim deve entet1d~r-se 1 que
nrio será qualificado guarda nacional, quem nfio
tiver esta renda; ou antes que todos os capar.es
de pegar em armas, serno comprebendidos na
mesma gua!'da, pois que, tio Brazi! ninguem ha
que, exercendo industria, nM tenha e5ta renda.
OSr. :Rezenél.e j:ilga lambem prejudicado o
artigo em discussão. Para provar a possibilidade
de recrutar, citou o facto de Pernambuco, onde
se recrutou sem violcncill, podendo ter-se feito
o mesmo na Bahia, por exemplo, que, sendo
cidade mais populosa, deve ter u111Ío1· numero
de vadios. Conclue dizendo que á camara compete tomar a iniciativa, e dai' ao governo meios
de completar a força. O nobre ora1lor se compromette a apresentar uma resolução [l,Ha este
fim na se~são do dia 7.
OSr. Maciel Monteiro tambem entende que
o artigo está prejudicado, mas quando não
estivesse, votaria contra elle pelas l'azões apresentadas na primeira discussão, e nao refutarias,
da sua inconstitucionalidade, por ser privativa
da camara a iniciativa sobre recrutamento.
Nao acha exacta a arlírmativa do Sr. rni11istro de que na lei-da guarda nacional se cornprehendem todos os inclividuos capai;es .de
pegar em armas, pois lhe parece haver excepçao a respeito dos libertos das capitaes que
são recrutaveis piira a primeira linha.
ALGUNS Sns. DEPUTADOS lembrão que os li-

?ertos e_sl~o compreltenditlos ; o que nilo podem
e ser C>l11c1::!es.

O Sn. l\fAcmL l\,fo;,irEitw, cool.inu,rndo, responde ao Sr. minfat!'O que S. Ex. não pôde
ignol':\r que lrn uma grnnde 4uuntidmle de vadios e1n louas as capitaes, (!ll!, consumin.do, 11a
verdade, mais de 200$, nao lêm cornludo modo
de vida, e 1:-'01' isso e~lão sujeitos ao recrutamento. Para mostrar a possihilidatle de se erfcilua1' o recrutamento, reproduz o exemplo
citado pelo St·. Rez<.!11de a respeito de Pernambuco, e declara francamente que entende que o
governo não t.em levado a força ao estudo completo, porque não tem querido : pois se sinceramente <1ni;:c'°:,c recrutar, ilm govtirno qne, na
opinião ri() nobre 01·udor, dP.n snllos tl\o altos
q11e t1·an:;p,1r. o-; liadP., ,!a conslitniçãO e da lei,
a respeito da imprensa e eleições, não lhe
parece que plldesse ach,Jr-se emb.1ra;;ado com a
lei da guarda nacional, que :,\iás linha sido reyogada, em parte, pcht lei po~ teriur do recrutamento que pnssot1 no anno prnx imo passado.
O Sr. J'osá Sa.turnino (minist,·o da gtterrn)
mostra que o artigo nao eslâ prejudicado na
parle que diz respeito á modificaçl:\o na lei do
recr11tamenlo, pot·cpte, um::i vez que se julgue
que com o systema actual não se póde levar a
força ao estatlo completo, como &e tem exuberautemeute µrnvado, necessario é tomar em
consideraçã,) o artigo.
O ot·ador, á vist,, da lei, mostra que os libertos são compreltendidos na lei da gnarda •
nacional, pois q11e ella diz que serll.o guard~s
nacional:s todos os cidadãos que tiverem_ 200$
de renda ; e cidadãos s!lo, na fórma da constituição, lodos o~ nascidos no Brazil, quer ingenuos, quer libertos ; á vista do que, S. Ex.
mosti-a qne ficou de pé o seu argnrnento fundado na lei. Quanto á affirmativa de que ba
muitos indivitluos que gastão mais tle 200$ e
nil.o têm modo de vida, S, Ex. responde que
taes indivíduos sil.O cavalheiros de industria, expre, '~º mais delicada com que se designão
ce!'[c,J ladrões, que devern ir para a cadêa
(apoiados), e nàO ser recrutados ; pois S. Ex.
não quer lHdrões no exercito.
S. E:s:. observa que nao podendo, á vista da
lei, qnalq11er cidad!io com o rendimento de 200$
deixar de ser guarda nacional, e como tal isento
da 1ª linhn, deve sllppôr que esta lei não teve
rigorosa exec1:1<;ão em P.ernambuco, aliás impossível seria ler-se effeiluado o recrutamento, a
que se referil'a.o alguns Srs. deputados ; e que,
por consequencia, este exemplo não prova a
possibilidade de recrutar.
Mas diz-se, continua o nobre ministl'o, que o
governo ató aqui na.o tem sido escrupuloso em
s~ltar por cima da lei e da constituiça.o, e que, á
vista disso, a lei das guardas nacionaes lhe não
deve servir de embaraço para levar a effeito o
recrutamento ! ! Senhores, é verdade que o go-
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verno na.o tem sido escrupuloso em exect1tar a
cons!itt1içao e as leis, deve sei-o daqui por
diaute; sel-o-ha muito e muito.
S. Ex. não está na intelligenciu de que a lei
das gt1ard-1s nacionaes fosse derogada pela do
recrutamento do auno passado, qtie marca certas
isenções novas, que n!lO comprehendem os indivíduos já alistados na guarda nacional.
·
Lamenta a falta de expressões com que possa
convencer ao Sr. Maciel Monteiro da sinceridade
elo governo ; mas disto na.o lhe ficão remorsos,
quando considera que sao palpaveis os embaraços da lei, a que se referio, para provar a
impossibilidad e do recrutamento.
Aproveita esta occasião, para declarar que,
ou elle se enganou bontem, quando respondeu
a uma interpellação do Sr. Raphael de Carvalho, a respeito das promoções feitas pelo governo, ou o redaclor do Jornal do Cainmercio
nno ouvia bem, quando diz que S. Ex. não
promovêra o!'ficial algum em virtude da lei que
alltol"isou a promover officiaes por serviços prestados no Pará e Rio Grande elo S11! , pois que,
no tempo de seu ministerio foi despachado um
official general, em.virtude dn autorisação dada
na citada lei, além do alferes para Matto
Grosso, que S. Ex. referira na sessno de honlem.
S. Ex. faz esta correcç!io, para que se nll.ci imagine que enganou a camara.
Pondo-se a votos, decide-se que o art. 2º está
prejudicado.
Entra em disCU$S!lo o art. 3º:
« Art. 3.0 O engiijamento de estrangeiros
não excederá da terça parte das forças recrutadas e engaj,1das, guardâda, quanto fôr possive1, a mesma relação, pelo que respeita ás
forçns estacionadas ou em operação em qualquer
ponto do imperio. »

OSr. Barreto Pedroso entende que lambem
está prejndicado, assim como toda ·a proposta.
OSr. Climaco exceptua dos prejudicados os
arts. 5º. 6° ·e 7.°
OSr. Souza e Oliveira. não duvida votar que
todos os artigos da proposta estão p~·ejudicados,
se lhe fôr perrnittido apresentar duas emendas
substituitivas, que entrem logo em discussão.
OSr. Maciel Monteiro declai-a que rias suas
e.K.pressões a respeito do governo, nao quiz comprehendet· ao Sr. ministro. a quem muito respeita, e de qnem f6mrn a melhor opinião possível.
Parece-lhe melhor qne o Sr. Souza e Oliveira apresente amanhã as idéas consignadas
nas emendas organisadas· em projecto.
Dando-se a nrnteria- por discutida, julga-se
prejudicado o artigo 3°, assim como os seguintes:
· « Art. 4.~ A disposição do artigo 2" é extensiva lambem aos alistados na guarda nacional,
ale a completa pacificaçno da proviucia do Rio
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Grande de S. Petll"O, ficando para este fim suspensa, pelo mesmo tempo, a disposiça.o do ar·
tigo 9º da lei de 18 de Agosto de 1831.
« Art. 5.º Abonar-se-ha aos voluntarias a
gratificação de sessenta a noventu mil réis, que
lhes será paga em pl'est,1ções de tres em tres
mezes, d.indo-se-lhe a primeira no acto da ve·
rificaçilo ela praça.
« Art. 6.° Estes mluntarios aerviráü sómente
o tempo marcado na lei de 6 de Üútubro de
1835, findo o qual, quel"enclo continuar a servir
se lhes abonará a gratificação estabelecida no
artigo 4° da lei de 26 de Agosto de 1835. "
Segue-se a discussão do artigo 7º.
<< Ar!. 7. 0 A oJ"ganisaçi!o dos corpos desta·
cudos das guardas nacionaes, para o serviço das
guarnições, sci:á fcila pelo governo na côrtc, e
pelos presidentes nas provincias, precedendo
informaçll.o dos commundantes superiores, se·
gtmdo as qualificações dos artigos 121 e 122, e
disposições dos artigos 126, 127 e 128 <la lei de
18 de Agosto de 1831, revogados todos os
demais artigos do respectivo titulo da mesma
lei.»
E' lida e apoiada a seguinte emenda:
cc Ao artigo 7. º Para completar as. forças de cr!ltadas para os annos do 1837 a 1838, e de
1838 a 1889; o governo fica autorisado -a re•
cruhll' d'entre os cidadãos brazileiros de 18 a 25
mmos de Idade, _ainda que sej!lo qualificados
guardas ·uacionaes, comtanto que não tenhão a
seu favor alguma das excepções designadas nos
artigos 6º, 7º, 8° e 14 das instrncções de 16 de
Junho de 1822, ficando re,•ogadas as mais ex•
cepções , - Oliveira.>>

O Sr. Carneiro Laãc pronuncia-se contra a
emenda,
porque sendo ella approvada,
Íl'á annexa á proposta para o senado, que poderá
a<lmiltir artigos da proposta, pela qual poderia.o
votar aqnelles senhores, que entendem necessaria alguma reforma sobre a lei do recru·
-lamento, vindo-se assim a ferir o artigo da
constiluiçilo, que declara privativa da camara
dos Srs. deputados, a iniciativa sobre recrutamento. Não está comtudo opposto a que, em
um projecto da casa, se discuta alguma reforma
dit lei do . recrutamento, que se mostrar ser razoavel. Parece-lhe inexacta a proposição de que
a lei das gnardas nacionaes chama todos os
homens capazes para pegar em armas, e nao
deixa recrutar algum para a 1ª linha; não só
porque o facto de ter recrutado na província do
Rio de Janeiro, nll.o co111prehendido o municipio, mais das 620 pessoas calculadas para
esta província pelo antecessor do Sr. ministro
.da gue1-ra, e do recrutamento de muita gente
feito em Pernambuco, prova o contrario, como
porque pela lei das guardas nacionaes estão
· sujeitos ao recmtamento os .filhos de familia.
OSr. Souza. e Oliveira., para evitar a divergencia nascida de fórnia entre deputados de
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accôr,lo em pri11cipios, pede licenç:., p:irn retirar
a sua emend;1, comprunielle11do-sc a ;;preseular
l1.l!lanhft a:s :=1,1;1:s ídéus redjgiúas cm prújedo, e
pedir a urgciida, p,na Jugo ler lugar a discusstto.
O S;i.. P:..RANIIOõ lPmbra que o Sr. presidente
po1lia declarar logo qne esta maleria entraria
na ordem do cli,1, p,,ra S. Ex. assistir á discussi\u.

O SR. CARNEIRO LEÃO responde que é neccssario primcirn que a carnarn decida a lll'gencia
e dispense a impressão.
O SR. RrnnETO PEDROW pede que se ponlia·
a votos, se o arligo estú prejudicado.
Dc,:ide-se pela affirintitiva.
O Sr. ministro se retira com as rormnlidadcs
do cost11tne, ús 2 horas menos um quarto.
Entrei e!ll cliscnssão o parecer da commi,sno
do orçamento. sobre a intelligencia eh palavra
-,rncionalisados-, incluída no contract1J celebrado com os emprezarios do, paquetes tlc
v2.1ior, e emend,, do Sr. Cornelio, adiada nesla

s<:ssão.
Depois ele bceve discussno, em qne lomi.\o
parte os Srs, Carneiro Leão e illaciel Monteiro,
fica a malet·ia adiada-pela horn.
O SR. PRESIDENTE dá para arriem do dia a
mesuia de hoje, accrescenrlo, às 11 horas, a clisc11s,;:'io do orçamento do ministerio do irnperio,
e a nomeação da cornmissão especial que lem
de examinar a denuncia dada pelo Sr. Rczende,
por onde principiára a ordem do dia.
Levanta-se a sessão ás 2 horas.

Sessão en1 .,- de .Julho
PRESIDENCIA DO SR. ARA UJO LIMA

SmrnARrn.-Experlienle.-Ordem do dia.-Ptojecto de recnitainento offereciclo pelo Sr.
8ouza e Olivd;·a. -Nomeação d,; co1mni<1são

qge deve conhecer da demmcia do Sr. Rezende.-DiBcussão do pa.rece1· da coininissão
do 01·çamento, ácerca do requerimento da

dú-ectoria dos vaquete., de vapoi·.-Dúw.;são
do m·çamento do min1'.1Jte1·io do impci·io.
Pelas dez horas procede-se á chn ma da, e
achando-se presentes sessenta e dous Srs. deputados, abre-se a sessno; lê-se, e approva-se a
acta da antecedente:.
Fallao com causa participada os Srs. Souza
Martins, Palites, Albug11crque Cavalc:anli, Azevedo Brito, Assis Coelho, Oli~·eira Braga, Alvarenga Ferreira e Duarte e Silva; e sem participarem os Srs. Luiz Cavalcanti e Costa
Miranda.
EXPEDlENTE

Dá-se conta do expediente, Je_ndo-se o seguinle officio ;

m.:

1837

Do 11;inislro de iIJ1µerio, parlieipa11rlo que o
rr-:iµ;en~e, en1 nome de i1nperadot· o Senhor D.
Pcdru II, ficúra i1Jlé·i1·;u_lo da~ pts:;o,,s q11e farão
clelh~:S para fonn:lrdn :-~ 1nesa de;-;la ca1nara no
corrente 11ll!Z.-·Fiea a ca1ua1·a inleir,,da.
Rernclle-,e á co1111llissrto do orç111nenlo o
rnappa demon~lralivo das operaçoes do papelE1or::>da.

Approva-se a redac<;ão da t·esolui;üo sobre a
acadctnia das bellas artes, com as emendas do
senado.
Approva-se o seguinte parece;•:
" l\I.1noel Pereiru Heitor de Macedo, e ,José
Jaco,ne Doria, aquelle, csnivi\o ela matricula da
gen!e do mar, este, eserivno da p~garloria no
nrsenal de marinha na provincia da Bahia,
rcpresentão ele novo á c8ta augusta camara
contra a urnneira desigual, porque se exec11lárn o
decreto de :2 de Abril ele 182.5, excluindo-se os
supplicantes do melhoramento de ordenado que
elle rnnsidera ; ,. p, lem que s0ja o governo
íllllot irndo a. n·parar a injusli,;a,
indcmnisamlo-os do q11e clcvião receber, s,: o dei:reto
fôra exaclamente observado.
" 1f 3• corn miss1\o de fazenda concorde coni a
illuslre cornmissão de 1835, acha que é jnsla a
pretenção dos supplicanles, porquanto, lendo-se
delcrniinado pelo citado decreto, g11e o ordenado do;; empregados civis do t,rsenal da marinha da Bahia fusse igualado ao que percebião
os do arsenal desta côrtc de classes semelhantes,
e est.1ndo provado pelos documentos juntos aos
requerimentos inclusos, que as classes a q11e
pertencem os supplicantes, s1\o semelhantes ás
dos escrivães da mesa grande, existentes na
data do decreto, pois que as funcções destes
erão idenlicas ás dos supplicantes, a comrnissão
não depara com rnzào pela qnnl percebendo
agnelles 7208000 ann11aes, 'icasse111 estes no
seu antigo vencimenlo de 300$000, privados
assim dos 4208000, difTerença entre o~ dous
ordenados. Entende pois a commissã0, que a
~xcl11siio dos snpplicnntes foi menos justa, e
entende l,11nbeni, corno a illnslre commissllo de
183,5, que para coaigir o defeílo da ex.ecnçào
do decreto não seria 111 is ler acto algn 111 do
poder legislativo, e bastaria rcmetter ao governo
os requerimentos inclusos, os quaes nlio deixarião de ser deferidos favoravelmente pelo Exm.
11,ini,tro actual eh marinha, que sendo intendenle da marinha na Bahia assignou em favor
clns supplicantes a representação de 20 de
Janeiro de 1826, dirigida ao governo pela j1rnta
da fazen•la dnq11clla província. Ob,ervando
poré,n q11e o mit1islro não tem á sua disprn;ição
quantia alguma parn esse fim votada na lei do
· orçamento, julga a commissão que convém
habilital-o c0mpetentemente. A' vista do ex1 posto é a cornmissão de parecer que na lei do
orçamen!o se vote quantia sufficienle para indemnisar os supplicantes da differença dos dolls
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ordenados, desde o dia em que começou a ter
execuçllO o decreto de 2 de Abril de 1825 nlé
2 de l\In.io de 1834, em 1111c prindpiarão a perceber o ordenarlo de 800$000, que c,ra têm .
,r Paço da camara dos d,ipnlados, 4 de Julho
de 1887 . - Chnclido José ele Ara'l;jo Vicmna.

47

um de 200$000 annnacs, pago pelo respectivo
co!'re.
cc Paço da carnar,\ dos dcpt1h\llos, 5 de Julho
de 1837.-Gomes da Fonf!eea..-F. P. de Alineidci Albuquerq11e .-J. P. do Toledo. "
Tem o mesmo destino este outro parecer :
-.Man1,el Dias de Toledo.
« O cidadão Frnncisco Antonio Soares, reJulg,ldo ohjcclo de deliberação, e indo a imprimir a resolução annexa, approl'a-se este presenta que tendo obtido duas recommendações desla camara ao governo para attender,
parecer :
rc A D. l\faria Ursulina Alves da Horta, con- e remunen,r os seus relevantes serviços feilos
cedeu o governo, por decreto de 11 de Agosto a prol da independencia, ellas não têm sido
de 1835, a pensno mmual rle 825$000, em attendidas, pois que nenhuma recompensa se
lhe conferio até hoje, pelo que requer novaremuneração dos serviços do scn fal!ecido marido o conselheiro José Joaquim de Miranda e mente ser ao menos iudemnisado dos prejuízos
que solrreu, com a perda dos empregos que
Horta, pr1::stadC)s µelo esp3ço do 33 annos, e em
conformidade do disposto em diversas cartas tinha em Portugal, po1· se haver mostrado adherégias, que dão diL"eito ús viuvas de desembar- renle.á causa do Brazil, sua patria, para onde
regressou; allegando, como exemplo, as mercês
gadores a uma sP.melhante rernuneração, corno
expüe em seu parecer o proem·ador da cot·ôa, feitas 110 conselheiro José B,rnifacio, ao ma·
rechal Lima, e a outros que coopernrllO para a
soberania e fazenda nucional ; ein taes circum·
independencia, ou fizerão serviços allendiveis,
stancias, pois, a cotnrnissfio de pensões e orde« A commissllo de pensões e ordenados
nndos ofl'erece para ser discutido o seguinte
tendo examinado escrupulosame nte os docuprojecto de resolução :
•
mentos apresentados pelo supplicante, observa
« A assembléa geral lcgishtliva resolve :
que com effeilo os serviços allegados s~ achao
« Artigo <mico. Fk•a approvada a pensão an·
comprovados por aUestações do conselheiro José
nual de 825$000, concedida por decreto de 11
Bonifacio, quando ministro do imperio, pelo
de Agosto de 1835, a D. Matia Uraulina Alves
1·egente actual, senador Vergueiro, Dr. Antonio
da Horta, em remtmerai:ão ::los serv iças do seu Carlos Ribeiro de Andrada e outros, que forão
n::al'ido o conselheiro José Joaquim de Miranda
teste1mmhas oculares, como deputados pelo
e Hot·ta.
Bt-azil ás côrtes àe Lisboa ; assim lambem pelo
voto separado de um dos membros da 3" com« Paço da camara dos deputados, 5 de Julho
de 1837 . - J. F. de %ledo. - F. de Pau.la missão de fazenda, o qual foi approvado ~r
esta camara em o 1º de Outubro de 1831, regei•
Atm,eida Albuqtierque. »
tando-~e o parecer da mesma commissão, ? que
<< Tem o mesmo destino o seguinte parecer :
deu lugar á primeira recommendaçã o citada,
ff Na commissãO de pensões e ordenado$ foi
fiualmente pela commissãa de justiça civil, no
visto o requerimento dos officiaes, amanuenses
seu parecer approvado em 10 de Setembro de
e porteh•o da secretaria da policia, que pedem
1836, de que resultou a segnnda recommenaugmcnto de seus ordenados, allegando que im-. daçao.
possível lhes é satisfazei· ás obrigações de ;;eus
" Sendo pois patente que no voto separad?, e
empregos com lãa mesquinhos vencímentos ;
no parecer acima indicado se reconhece a 1mseu requerimento é inslruido com uma favoportancia dos serviços allegados, e havendo
ravel informaçào do chefe de policia, e certida.o
esta camara· pelo faclo de sua approvaçao made seus ordenados, que na verdade basta
nifestado que se não recusaria a dar.º seu conennocial-os, para ficar provada a ju;;liça de
sentimento á qualquer recompensa JUSta e rasua pretenção. Os officiaes da secretal'ia da
zoavel, que se lhe concedesse, nem_ por isso o
policill lem ca,ia um 300$000 de m·denado, os
governo o altendeu, e pelo co11lrar10, escusou
amanucnses 150$000 e o vor-tei1·0 200$000, ao a sua
pretenc;ão depois de ouvir o procurador
q11e só acct·esce ç_erca de 400$000 dos emoluda corôa, soberania e fazenda nacional, o qual
mentos divisiveis por 3 oJJiciaes e 6 amadeu um parecet· favara1•el, dive1gindo sómente
nuenses, o que evidentementll fórma um venquanto a comprehender- se 11'.1- indenmisaçao
cimento muito áqucm das nec.essidades ela vida
requerida os empregos de official contado!' das
n'um paiz corno a capital da impedo; e por
fabtícas reaes e thesoureiro-mó r das bullas,
isso é a commissã.o de parecer que lhe!! defira
por não mostrar o supplicanle ~t1t •os cons~rcom a seguinte resolução :
vava depois que entrou no tixe1·c1c10 de official
« A assembléa geral legislativa resolve:
da secretaria d'estado dos negocios da guerra ;
por serem incompativeis, e mesmo de no« Artigo unico, Os officiaes da secretaria da
meação. interina o de thesoureiro das bullas.
policia, os amanuenses e porteiro, além de seus
ordenados, perceberáõ uma gratificaçao cada
« A' vista do expoato a commissao julga con•
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venien!e offorecer; para ser discutido, o sc-guínte
projecto de resolução :
" J\ a~sembléa i:;crnl kgisluliva resolve ;

" Artí.;o uuico. O governo indeurnisará ao
cidad~o Francisco Antonio Soares, do ordenado
do emprego de official tfo secretaria de e.,tado
dos nego1:ios da guerra, do reino de Portug,11,
que perdeu por occasiãO da ímlependencia do
füazil.
" Paço da camara dos deputados, em 4 de
Julho de 1837. - J!. P. Almeida Albuquerque. - J. P. de Tu{eclo. - Goineil da Fon·

seca. "

Approva-se l;:rnibem o seguinte parecer :

cc A com missao de pensões e ordenados, a
quem forào remettidos QS requerimentos dos
lentes proprietario, e substituto da aula do
comrnercio , do secretario da a•:ademia dos
guardas·rnarinha, elo escrivãO d,l matricula
das embnrcaçúes mercantes, e do ajuúante do
porteiro da secretaria de estado dos ne 6ocios da
marinha, perlindo :wgrnento de ordenado por
diversos motivos allegados, e entre elles a
perda de ·emolumentos, que algnns perccbiao, e
for&o abolidos, requer que pelas repartições
compelentes se peça informações ao govrmo
a respeito da pretenç1lo de cada um delles.
u Paço da camara dos depuladds, 3 de
Julho de 1837.-J. F. de Tuledu. - Gomes ela
Fonseca.- F. P. Almeida Albuqnei·que. "

ORDEM DO DIA
Nomeação da con1111iss!lo especial para conhecer da denuncia dada pelo Sr. deputado
Henriques de Rezende, sobre o decretb dEJ 18
de Março, e as portarias do governo que mandáríw annullal' as eleições da Parnhyba e Ser·
gipe.
OSr. Seara pede a palavra pela 01·dem e
diz: - Como são <lous os rniuistros que se pretende accusar, desejo que V. Ex. mande
nomear duas commissaes, uma para cada
ministro.

OSr. Souza e Oliveira tem a palavra pela

otdem, e diz que a pedira para propô1· a 1a·geueia;-afüu de se lêr hoje a pro1Josiç!lo que,
na sess!lo de hontem, promeltéra apresentar, a
qual já se acha na mno do Sr. 1° secretario · e
para que se dispense da impresslio, e entre :1a
ordem do dia de amanhã, convidando -se ao
Sr. winislro da guerra p,;ra assi:;tir á discL1s,ão.
A urgencia proposta é apoia,h, e, juJo·ada
0
disculictu, approva-se.
O Sn. 1° SECI\ETAnrO p.1ssa a lêt o projecto
do illus!re- àeputado, que é o segui ale :
" A asscrnbléa geral lE,gislati va resolve:
« Art. l.º Para completar as !'orças de terra,
decrntadas para os annos de 1837 a 1838, e ele
1838 a 1839, o governo fica autorisado para
recrutar d'entre os cidadMs brazileiros de 18 a·

2:3 annos de idade, os que forem idoneos para o
scrviçn, ainda que sej:1.0 qualificados guardas
na(;ionacs, comt;rnto que não tenhão a sen favor
algnrna dns excepçóes designadas nos arti,,os 6º,
7º, 8° e 1.4 das inslrncções ile 10 de Jur~lw de
1822, ficando revogndas as mais c:xcepçGes.
"Arl. 2.° Fica igualmente o governo auíorisado a engajar para o excrdto, como prDças
de pret, os estrangeiro-; que já nelle 3ervirão, e
abli1·cr1\o su,is baixas ou forM demillidos ,
dando-ll1es uma gratificação igual ao respectivo
soldo.

. " P,1ço da

camara dos

deputados, 7 de

Jullio tle 1837.-S. ele Souza e Oliveira. "

Julga-se objecto de de]ibnraç.'10Eº de novo prnpost3 a lH'fíenciap elo illustre
d0puludo o Sr. Sanza e Oliveira, para nuc o
projccto entre: em discussão amanhã, ·e se
convide o rninislro d.i guerra.
Dando-se por discutida, 6· posta a votos e approradu. E' di$pensada a inqH·essão do projeetu,
e se approva que seja conviúado o S1·. ministro
da guerra.
O SR. PRESIDENTE consulta a camara sobre,
se deve ser 11111a com missão especial, ou duas,
para conhecer da denuncia do Sr. Henriques de
Rezende, COlllO indicou o Sr. Seara; decide-se
que seja um·a.
Procede-se á nomeação da cornmissão, e
sahem eleitos os Srs. : Miranda Ribeiro, com
30 votos ; Amujo Ribeiro, 30; e lbiapina, 29.
Continuando a discussll.O adiada do parecet"
da c~mmissão de ~ts:amenío, :ieerco. do.s companhias de paqueles de vapor; depois de follar
o Sr. Araujo Ribeiro, sustentand o o parecer,
fica ainda a discnssilo adiada por annunciar- se
a cliegada do Sr. rninistrn do imperio que é
introduzido com as formalidades do e~tylo, e
tem lugar a discussão do seguinte artigo e seus
paragraphos da lei do orçamento para o anno
financeit-o de 1838 a 1839 ; sendo apoiadas as
emendas da commissao,
CAPJTOLO 1

.Minwtcrio dos negocios elo imperio.
" Ai-l. 2.º O mini~tro e secrelariu de csbt!o
dos negocios do Íl!lperio, é autorisado a dispeuder em todo o imperic, no anno finauceiro
desta lei :
,, l.º Com a dotação de S.
:M. o llllpernrlor, alimentos,
ordenado do tutor, mestres
e despt•zas d,, íntrncçào da r/
milb impel'ial. . . . .
230:064$0 00
. " 2.~ Com o, regente do
1mper10, secretana de estado
e seu expediente, presidentes das províncias, e ajudas
de custos para os mesmos_ .
134:470$0 00
. " 3.º Com o corpo legislativo e suas secretarias . . •
484:708$0 00
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" 4.º Com as escolas
maiores de instrucç:to publica, aca<!emia das bellt1sarlcs, e museu
"5.º Com a jnnta do comrnercio, e empregados de visitas de saude nos portos rnaritinios.
« 6.º Com o correio geral ...
" 7:' Com canaes, pontes,
estradas geraes, e conslrucção
do momrn1enlo levantado á
imlependencia no Ypit·ai1ga ..
(e 8." Com despczas evenluaes . . . . : . . . . , , . ,

121:.510$000

>l9:200$000
140:000$000

84:000$000

40:000$000
1,273:952$000

No ?Jmnicipio da côi·te
9,º Com as escolas menores
de instrucção publica, bibiiotheca pnblicc1, e jardim
.
.
bota nico.
" 10. Com o passeio publico,
vaccina e illurninaçao. . .
" 11. Com as obras publicas.
«

41:688$000
83:540$000
127:892$000

253:120$000
Em.endas ela com míssuo.
« Artigo 2" minislerio do imperio,

,, ll. Com o regente do imperio, secretaria de esbdo
e seu expediente, presíd~nles de prnvincias e
Bjuda de custo pé!ra os

mesmos, . . . . .
,, VI. Com o correio geral. .
« VIU. Com despeza~ ~ven tnaes, inclusivH 8 eontns de
réis, para premiar e fo vorecer as arles e industria
do paiz.
« XI. Com obras pubfüas. .

130:000$000
1B0:000$000

38:000$000
120:000$000

Não é apoiada uma emenda do Sr. Pinto de
Mendonça, para, depois da emenda da commi~São, sobre obra;; publicns, se dizer-« inclu·
sive dez conlos de réis para a conl.inuaçll.o da
obra da ~!fandega da província do Ceará » i,or dever ficar reservada parn o ministerio da
fazenda, a 4ue pertence.
O Sr. Rodrigues Torres declara duvidar
votar pelo parrigrapho do arligo 1 º, tal qual se
acha redigido pclc1 illustrc commissilo, por encontrar englobado ncsle parngrnpho com a
dotaçuo de S. M. Imperial, e alimentos tfa
princeza imperial, o ordenado dCI tutor e
mestres da imperial familia. Atlcndendo q11e
a dotaçrto do imperador nao está fixada por
lei permanente, na.o deve ficar englobada com
TOMO II

ou iras despezas variaveis, de modo que se pudesse entendei' que a camara deixava a arbítrio
do governo reduzir ou mesmo augmenlar esta
dotnçao como bem llie pn tecesse. Parece, poi,,
que se .deve praticar o mesmo, ao menos emq n:mto nt\o lia lei permanente a esle respeito,
que se lia pratico.do tod0s os annos na le1 do
orçamento, para que nrio fique a Rrbitrio do
~overno angrnenfo1· ot1 diminuir estu dotaçM,
mdo eugloballa com outras despezas variaveis.
Esta observaçll.o se applica lambem ao paragrapho 2º, para que nrto seja englobado com
outras àespezas o 01·dcnado do regen!e cio imperío.
No § 7°, o governo pede para canucs, por.lcs
e estrndas geraes, e const.rucçã.o do monlllnento
da independencia no Ypiranga, a quantia de
84 cont0s de réi~ ; sendo qnatro para t'sla
ultima obra, e oitenta para canaes, pontes e
est.rucbs gemes. O govel'no não se funda pura
eote pedido senão em disposições da lei anlctiot, não liavendo justificado a necessid,,de
desta lJ •rnntia, n1'lo dixeudo para qne obras quer
applical-a, não tendo apr·esent»clo o orçamento
das obras, nem os seus respectirns planos, o
corpo legislativo sem esclarrcimentos de aua·
lidade alguma, sem saber o fin1 a que se destina
tal quantia, não póde por ella votar. E como o
Sr. ex-ministro elo imperio no "eu relalol'io
n11o dá informações alg11rnas a este respeito,
apenas vê-se abi poucas palavras sobre a 11ecessid,1de do concerto da ponte do Parahybunu,
sobre a conlinuaçào da eslruda de Paraty, o
orador entende 4ue sem ullel'iores inforrnações
do S1·. rninist1·O actual, não s6 informa,.ôes que
for;ao persuadir da 11ecessiducle de obras para
que pedem 80 contos de réis, mas mc%mo os
planos e orçamentos dessas obras, não se póde
vornr por ~ssa q1mntiu.
Qwrnto ii cons1gn?.çi'lo de r1uatro contos pam
o monumento do Ypincnga, havendo-se o anno
passado votado igual q11anlia para esse fim, o
governo ainda nada disse a este r11speito á
camara; e assim nt\o sabe o orador como ,se ha
de votat' pela quantia que se pede. Se o S1'. ministro do imperio tivesse mtindado proceder a
um plano e orçam8nto de sen1ellrnnte obra, a
camarn podia com conhecimento de cansa calcubr se devin fazer com que a nação carreg:1ssc
com um onns, pan, obter um monumento que
servisse de gloria para o paiz; nias, sem estas
informações não póde votar a qnantia.
Lé-se no relatorio do antecessor de S. Ex.,
que o gov01·11O querendo µromover, como lhe
cumpre, os interesses da agricultura do paiz,
µrim eira mom,ncial da riqueza pnblicu, mandára co ll traclar por via de nosso ministro em
Paris, duas familias de agricultores da escola
de Fcllernberg na Su_issa, para virem empregar-se no jardim botanico desta cidade. O
orador, não sabendo a que trabalhos o goYemo
destina essas duas familias, se a trabalhos unica·

,.,
t
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mente mttnuaes ou se a trabalhos mais mentaes, mais lhcoricos, isto ~." se as destina meramcnt~para lrabalharlores, ou se para dircctorcs do nosso jardim bcitanico, pol' isso cspcrn
que o St·. ministro haja do infot·mat· a carnarn
n semelhante respeito : informações dt.l tanto
mai;; importancia que nada déve mel'ecet· lllilÍS
o esmero do nosso governo rlo qnc a protccçl\o,
e melhoramento da agricultura, entendendo
qne, se o governo se tivesse posto :í. trsta do
movimento progressivo nc:ste ramo de interesse
publico, se tivesse empreg:ido lodos os seus
esforços para crear algum estabelecimento pai:a
pt·omover este importantíssimo ramo de riqueza publica, te1·ia feito um dos mniores serviços ao paiz ; infelizmente no.o entende que
assim se tenha praticado ; mas, talvez que nessa
medida do governo esteja. o germem de um
desenvolvimento para a nossa agricultura que
prcmetta grandes beneficios ao paiz ; e como
elle orador quizera então com todas as suas
forças coadjtn•ar ao gov~rno em tão louvavel
intento, espera que o Sr. ministro haja ele dar
algumas informações a este respeito.

OSr. Alves l31•a.11co (minist1·0 elo im11erio):-

Julga fanlastico o receio qne tem o nobre deputado de que indo englobada a dotaçno de
S.M. Imperial com onti-~s despezas, o govcmo
r;ossa dimiµuil-a ou augmental-a; porque, posto
que a dotação do monarcha não esteja fixncla
em lei permanente, todavia, desde a lei do
orçamento de 1831, tem-se sempre entendido
que a dotação é de dnzentos contos de réis; e
nno é cluquellas despezas que são ot·çaclas, mas
sim ~aquellas que se considerão certas e inyariave1s. A camara vaiando quantias para alimentos e dotação de S. M. Imperial nno orça,
fixa. Os alimentos da princeza imperial esta.o
na mesma razão.O governo jámais poderá fazer
diminuição nessas quantias ; e o illustrc orador
fez de certo modo injuria ao go,,erno suppondo
que elle algum dia faça reducções em taes despezas, que se considerão fixadas, certas e invariaveis.
A's observações do illustre deputado sobre
obras publicas, S. Ex. nota que em verdade nfl.o
estão especialisadas ; mas a pratica constante
e de ordinario seguida. nos relatoi:ios dos ni
nistros, tem sido sempre dar apontamentos a
r::ste respeito, e nos balan~os vêm as despezas
que se têm feito com as obras, Não poderá já
informar ao nobre deputado rprnnlas obras
existem projectadas e postas em andamento;
mas a respeito de algumas póde dizer q11e. não
s1\0 inferiores á quar1tia pedida. Po1· exemplo,
a conc:lusíl.o do canal da Pavuna, o qual Lendo
sido examinado ha pouco ternpo pelos engenheiros Conrado Jacob .de Niemeyer e Fran,
cisco Cordeiro da Silva Tol'rcs, foi decidido que
só para o desentupir do lodo ó necessaria a
4uantia de vinte e quatro contos de réis ; e se

esta qnanlia ó precisa para este trabalho, muito
maiot· sed. precisa parn a continuação da obra ..
Qwrnlcl ti nova estrada íla serra tio Parat.y, o
Sr. C,inrntlo ,hcob infut·n1:rndo ao governo a
este i·espcito, diz qne nM appt·ov<1va muito esta
ohr:\ puhlica, m,1s como clla cst.í muito adiantada, :1,~e:1ta que úcvc conlin11ar; l.:ndo-sc
gasto muitos contos rle r6ís em fazer-se 800 e
tantas braças, rcsli\o 400 e tantas, qne é preciso
concl11ir, parecendo-lhe q11e nno se póde gastat'
menos de vinte e trc~ conlos de réis. Existe
ainda o concerto du ponte do Parahyhuna, e
outras ohrns Llcsignadas no relatorio do Sr. exminist1·0 do impel'io, o que mostra que a quantia
de oitenta co11los de réis nno 6 exagcrnda para
a sua continuação, e mesmo de outras obras
qne apparcçil.o no commto nnno e que sej!to de
utilidade, pois n:10 deve ficar o governo sem
quanti3s disponiveis p:irn taes obras, o que póde
set· de grande detrimento ao commercio e sua
coinnrnnicação.
Qtwnto ao monumento do Ypiranga o Sr. ministro diz que existe a planta e orçamento desta
obra na camarn dos senadores que o reclamou,
e que lambem podcrino ler Yinrlo para a camnrn dos Srs. depntados se o tivesse exigido.
A quantia para a obra está calcu lacta sobre essa
mesma planta. Ainda se não deu principio á
oh1·a, posto que na lei do orçamento corrente
se tivesse consignado quantia para ella; mas
como ns leis do orçamento cad11c110 no fim do
anno, bom é, e é costume, conservar a mesma
quantia para continuar a obra, e não pa1·ar
quando cl!u se nno possa concluir no anno
financeiro.
A respeito das fntnilias suissas S. Ex. diz que
n!lo crê que l'llas venhtto dirigir o jardim hotanico; vêm prnlicnr o methodo de Fellemberg
e instruir os agricultores quci quizerem aproveitm-se dc~sc ensino. Crê que não vêm trabalhai• mechanicamentc, fazer o que chama
trabalho braçal; mas sim um trabalho pratico
reunido á theoriu.
OSr. Rod1•igues Torres diz que desgraçadamente na.o o salisfizerào as iníormações do
nobre ministro sobre o englobamento que notou;
ainda insiste no inconveniente que esse englobamento apresenta.
Sobre obras publicas pede á camnra que
note como o Sl". ministro sustentou a necessi-..
dade de se dccrc!nr 80 contos de réis para este
anno de dcs~ie;:a. S. Ex. disse que não estava
ao facto das obras publicas existentes no impet·io ...
O Sa. Ar,n:;; BI\ANCO (inin-istro do iinperío) :
-Eu, o que tlissc foi, que nl\o podia dur um
detall1e miud0 e circumstnnciado das obras
publicas que existem em andamento ou
daquellas que se possao projectar e isto é
diverso do que dizer que não esla~a ao facto
das obras publicas.
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O SH. RooRJGUES Tor.nlls continuando, diz
que a camnrn deve attender que o Sr. ministro

ac,1ba de diZl'I' que 11l\o 1;·~be das obras qn1: se
tlevou1 pl'ojectar, e no cmtanto o governo pede
80 contos de réis.
Apesar do Sr. ministro não poder dar cil'Cumstanciada infol'maçao sobre <lifl'erenles obras,
o orador lembra <JUC S. Ex. Mo se esqueceu de
f::llar no canal da Pavuna e na estr·ada de
Parnly; e foi com a existencia dessas duas
obnis, e com a necessitlade de occorrer ás desp~r.as que el!l,s µadem exigir, que sustentou a
quantia pedido por seu antecessor. Mas se silo
precisos 24 contos para limpeza do canal, e
igunl qtrnntia para completar o acabamento da
estrada de Purnly, consignou já o corpo legislativo 120 coutos parn obras publicas ; e até a
camara especittlisando a estrada de Paraty,
decretou para est:1 obra, durante o anno financeiro que corre a quautia tle 24 contos; por
isso nrto so.o neccssul'ios mais f'undos que os já
votados, e assim rm quantia para obras publicas
na.o se deve mclle1· em linha de conta, esta da
estrada de Parnly. QLurnlo uo canal da Pavuna,
se o que foi indilado pelos engenheiros deve ser
feito durante o unno financeil'o que col'l'e, já
tem o governo fundos necessarios para isso, e
não deve exigir que durante o futuro anno finauceiro se consignem quantias para tal obra.
O ol·ador nüo sabe como com a ponte do Parahybuna se exige i,i enorme quantia de 80
contos de réis ; nem mesmo póde conceber como,
exigindo essa ponle ser concerlada com toda a
brevidade, o nobl'e ministro qt1eira fazer uso dos
recursos que lhe lião de se1· dados na lei do
·futuro anno financeiro. Além de que paree:e-lhe
que esle concerto J'oi orç,tdo em quanlia muito
iufürior a 80 conlos, pal'a prova do que, chama
em sen apoio o Sr. presidente do Rio de Ja,
neiro, e o Sr. miuislro do imperio. Segundo a
sua memoria o orçamento feito pelo engenheiro
que examinou a ponte, n!lo monta, talvez, a
cinco contos de réis.
Parece-lhe que obi·as publicas de imporfancia
não devem 'Sel' feitas como siio as que estão a
cargo do governo geral, conforme o methodo
até agora seguido. No.o se deve votnr quantia
para obra publica, sem que primeir·o se apresente o plano e orçamento da obra.
Nilo desculpa ao nobre rninislro pela maneira
porqt1e infol'mou a respeito das duas familias da·
escola de Fellemberg. O nobre ministro nno
estar ao facto de negocio que corre por sua re•
partição !... Elle disse que julga, que crê que
usses agricultores nao viráõ empregar-se em
trabalhos manuaes. Ou o governo 111andou con·
tractar esses homens para virem presidir o
nosso jal'dim botanico, ou em alguma escola de
agricultura que tenha tençM crear, e vem
prestar serviço puramente theorico ; ou o go·
1erno con,idou agricullores para que viessem
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prestar um tt-abalho puramente manual, de·
baixo das visl,1s de um dircctor com conhecin1cnlos necessarios pat·a semelhante serviço ; e
isto de,·c estar marc:atlo nas instrncções dadas
pelo governo ao nosso.agente em I<'ranc;a, e o
nobre ministro devêra estar hubílilado a dar
as informaç·oes a respeito. Se o governo teve a
idéa de 111:rndai· engDj:w homens com a inslrucção uecessaria pat·a se pôr á testa de semelhantes eslabelecimenlos no nosso paiz, ol!e,
orador, está prompto a concorrer com sen voto
pa~a a realisa<;ão de projectu liio patriolico; e
para isso é que exigio as informações <lo nobre
ministro, as quaes nil.o o satisfizerão, porque o
nobre ministro deu a entender que es;;es homens virino a ser directores e ao mesmo tempo
lrabal li adores.
O orador conclue observando, sobre o monumento do Ypiranga, que, se o nobre ministro
entende que é preciso uma requisiçao da camara, para que a planta e orçamento da obra
sejão presentes á camara, elle, orador, em
tempo compelente, fará um requerimento neste
sentido ; ruas; desde já, deve observar que, para
se fazer a obra, é 11ecessario offerecer um
projecto :,utorisanào ao governo a fazet· a obra,
e (recretando-se, desde logo, os fundos necessarios, para que a obra se faça de um modo
digno do fim a qua todos se propoem quando
a querem realisar. Vota contra a quantia
pedida para esse monumento, porque entende
que, por esse· modo, não se pórle preencher os
fins que teve o governo e o col'po legislativo.

O Sr. Alves :Sra.nco (ministro do imperio),
em resposta ao nobre deputado, diz que nno se
oppõe a essa idéa de se apres'.lntur na camara.
o orçal1lento da obra, mas oppõe-se á ídéa que
emittio o nobre deputado, porque entende que,
por simphs informac,l).o do governo, pôde a
assembléa geral votar esta quantia, nll.o havendo
nislo inconveniente nenhum.
Quanto aos agrícul!ol'es de Fellemberg, observa que o govi;rno nã.o mandou buscar homens
meramente theoricos, ou meramente trabalhadoz·es manuaes, mas sim homens que reunem
á pratica a theoria necessaria para explicar os
phenomenos da vegetaçno. São agl'icultores
illus!rados: se algumas vezes trabalht\O mochanicamente, explicao, ao mesmo tempo, os
phenoroenos da vege!açao por meio da theoria.
Tambern nao vêm dirigir o jardim bota nico :
essa escola nada tem com a. direcção do jardim.
Quanto ás obras publicas, S. Ex. observa que
nao disséra que nilo estava ao facto das obras
que actualmente estão em andamento, nem das
que se deveriã.o projectar; mas sim que nao
podia dar um miudo detalhe dellas ; e o illustre
deputado ha de concordar que é impossivel
que, no pouco tempo que elle, orador, está no
ministerio, pudesse. dar um detalhe miudo e
circmnstanciado das obras que estão em anda-
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menlo, e, muito menos, das que se poderi1\o
projeclar.
Concluo repr duzint'lo nlgumas idéas, já
emillit!as, áccrca da$ obras pL1blicas em antlamcnto, e do cnglob:.uncnlo da dotação de S. i\'.I.
Imperial e de SLtas Altews.
OSr. l?a.ula Araujo, pam que n!l.o conlinne
a desproporç!l.o cxlrnordinaria, entre os vencimentos dos empregados do r.orreio elas differentes províncias do impcrio em 1·eluçno aos da
côrte, desproporção já reconhecida por muilos
Srs. deputados, quando se Lrutou do melhoramento de taes vencimentos, propõe a seguinte
emenda ao § liº :
« Os administradores dos correios da Balda e
Pernumbuco, venceráõ annualmeu{c, 1:600$.
Os do Mamnhão, S. P,wlo. l\iinas e S. Pedro,
1:200$. Os das Alagôas, P,u·á, Parahyb,i e Ceat·ti,
800$. Os das outras provincias, -lOOSOOO.
cc Os mais emp1·egados dos correios, ú excepção
dos que \'encem dfarias, ter1\o nrnis um terço
dos 1•encirnentos que actualmente percebem. »

E' apoia-da.

OSr. Carneiro Leão

previne á cama1·a de
que em lugar de apresentar emendas de re~ncção, como lhe parece deveria fazer na qnahd,:de de deputado da opposição, vai sujeitar á
deliberação da casa, emendas para augmenlo
de despeia, as quaes espera mercção appro\'ação, pela vantagem publica que dellas devem
resullar.
Tendo observado do relataria elo Exm. tutot·
de S. M. o Imperador a necessidade de
~cahar .º. ~orreão da quinta da Boa-Vista, e a
nnposs1b1hdade de que esta. obra continue a
ser feita pelas economias da dotaçao : e considerand?. demais a necessidade de adquirir as
mob1has, que são necessarias pat·a o decoro do
thron?, propõe que se accrescente na dotação a
quantia de 50 contos para as obras e construcções da casa imperial.
Concordando com a opinião do Exm. tutor
exarada no dito relataria, da necessid11de de se;
S. M. o Imperadot· habitualmente acompanhado de pessoas que o fação ter idéas exactus
das cousas, propõe que na despeza que se
faz com os mestres de S. M. o Imperador,
se accrescente desde já 4:800$000 para dous
mestres, um dos princípios elementares e
e'.'pedmentaes das ~ciencias naturaes e phys~cas, e outro de l!lteralura e sciencias positiv.as, declarando ser para cada mestre annualmente 1:000$000, a titulo de ordenado e
1:400$000 a titulo de gratificação; slipar~çlto
que o orador faz, por ser a pratica com os
mestres da casa imperial. Pede o auxilio do
S1-. ministi·o para que possa.o passar estas duas
emendas.
E1;1 seguida manifesta o desejo, de que acha
pssu)do, de, longe de diminuir, augmenlar as
consignações para obras publicas, mas deseja

que se designem as obras em que essas consignações serito appli•J:,das ; mas não oITerece
e1ncnd,, a este 1·cspuito por falta de Rlguns
dados, con10 ,1 respeito. ria~ estra,las que devem
sei· consideradas como geraes, no numero das
quaes entende devei· sei: compreheutlidr,, na
fórma da lei de 1828, aquella qne communica
com o Rio ele Janeiro e l\Iinas Gcraes, cnja
asscmhléa provincial, nll.o deveria lei· tomado
sobre si a constrncção desta estrada, se ella
pertence á união.
O orador espera que os Srs. deputados
membl'os da l'cspectiva assembléa provincial
lhe dum as infom1açoes necess,1rias parn seu
governo.
OSr, Paulino diz sobre a adrninistrnçll.o das
obrns publicas que 111na das consas, que mais
se deve t<!l' e111 vista, é antes de começai' uma
obra_ examirmr as for1;as, e depois de começada,
cont:n11ar nelln t•om pcl'severnn~:a ; parn que se
nn_o lfüpundão os di11hei1·0:s publicas sem proveito, como tem acontecido pela pratica seguida
palas ad1ni11istt·açües, que enlt-e nós se succedem
com mui la rapidez. Em lugar de mandarem
rontinnar nas obras começadas por outras
administrações, fazem-as pat·ar, e principiar
outras ; apresentando-se em resultado muitas
obras principiadas e nr:u huma acabada.
Para ebvim· este inconvenienle, julga necessario que na lei se declare as obrns a que ha
de ser applicada cada uma das quantias.
Informa que as obras que sno feitas por conta
do governo geral no Rio de Janeiro são : - A
e~trada da serra do Paraly, que tem uma consignação mensal de 1:000$, e cujo fabrico está
~m andamento, posto que, segundo as ultimas
mformações o seu plano é mó.o, sendo a estrada
lançada por cima da· sert·a quasi sem declívio
algum, de modo que é mui dillicil transitar por
e~la : o que comtu~o, tem sido em parte remediado pelo engenhell"o que tem feito algum melhoramento.-A estrada da Mambucaba muito
importante, mas ql!le está parada. Acc1·~scenta
que rnpresento11 ao ministerio do imperio sobre
o _estado da _ponte do Parahybuna, que tem dous
pilares muito estragados. Nilo sabe a quanto
monta o orçamento a que mandou proceder o
governo, mas crê que esta despeza nao poderá
exceder de dous a tt·es contos de réis, parecendolhe que estas obras, que têm de ser feitas por
conta do governo geral, nllo podem passar àlém
de 20 contos de réis.
Mo_stra que a duvida do Sr. Carneiro Leao, a
respeito elas. estradas que devem ser feitas por
conta da umão, nasce da classificaçllo de uma
lei de 1829, que não é bastante clara, a este respeito.

o SR. FIGUEIRA DE l\'IELLO propõe as seguintes
emendas ao artigo 2º :
« II. Com o regente do imperio secretaria de

estado, presidentes, etc., 128:000$000.
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III. Com o corpo legisl:ttivo e suas secre·

tarias. 4G0:000$00CI.
rc IV. Corn as e:ic.:oias rnaiores de instrL1cçrto
• publica, academia Ji,s b,:ilas-llrles e museu,
112:000$000.
«VII.Com pontes, estrndas e canaes,50:000$.
" VIII. Com despezas eventuaes, 30:000$000.
Silo apoiadas.
O Sr. V~sooncellos, depois de adve1-Lir que
tendo estado occupado a tratar sobre o, meios
de melhorar o meio circulante, receia tomar
parte nesta rliscuss!i.o, continua assirn :
Sr. pt·esidente, antes de entrar na materia
lenho de fai:er uma pergunta ao Sr. ministro, e
é se será conveniente aunexar a repartição do
irnpcrio á da fazenda ou negocios estrangeít·os.
A razão que me move a fazer esta pergunta é
vêt· que lm mais de dous annos estas pastas têm
andado sempre interinas. Ora, nrto se podendo
suppôr que um governo illustra<lo accumule
trabalho que nllo possa ser despachado por um
só individuo, e que a lei enc:u·rega a dous indi·
viduos, desejo saber se podemos íaze1· na
reparli,,no do irn.perio a economia de 11:800$
annuaes, ou reunindo á esta pasta a da fazent!a,
ou a dos negocios eslt·angeiros, como se entender roais conveniente. Não sou assás inslrnido
nos pormenores destas adroinistrações, nllo sei
qual dellas terá mais relaçrto, se a do imperio
com a dos negocios estt·angeiros, se a do imperio com .ª da fazenda. Faço esta pergunta
porque dcseJo alguma economia para o paiz. Se
silO accumulaveis as repartições do imperio
com a da fazenda ou estrangeiros, se o traballw
do ministerio do imperio póde ser bem desempenhado, accumulando-se o trabalho uo
ministerio da fazenda, escusado é que haja duas
repartições distinctas e separadas. Ora, que é
possível esta economia os factos o dernonstrão.
Ha dous annos o ministerio do imperio anela
interino, já por molestías e incommod1Js, e já
por viagens de nobres ministros, ou outras
ra~õ~s. ~ra, e1_1 tenho ouvido asseverar que o
mm1ster10 do nnperio só por si póde occupar
um home1~1 de muita actividade; basta o grande
peso da mspecçao dos estudos maiores, Assevera-se nesta cas11, e parece-me que passa por
certo, que as actuaes escolas de direito e medicina nao est~o bem re~uladas. Um Sr. depu·
tado, e não sei se mais alguns, asseverou nesta
casa que havia um novo metbodo de os alumnos
perderem o anno, não por falta dos alumnüs,
mas por falta. dos lentes. Eu fributo o devido
respeito ao Sr. deputado que isto asseverou ;
mas _ha ~e me perdoar ; eu estou mn tanto
doutnnario ~a escola sceptica (risa.das), e nao
quer~ ~creditar que tal aconteça. Aqui invoco o
scept1c1smo do nobre ex-ministro ao imperio.
O SR. L1lllPO :-Apoiado.
O_ S_R, VAscoNa~LLos: -E' passivei que a
admm1straçao do 1mperio esteja em tal desleixo
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que se pcrcão 03 annos nM por falta de alumnos,
mas elo;; lentes r Se é possível, é uma cousa
nova t1't hist!lt·i,i ,l,.1s eslt!llos, ao menos de que
eu tenho uotída. Ora, nao sei se as mesmas
lei,, que rcgulão estes estudos, têm algumas
c?usas qne não esHio rt1nito ,10 par dos conhe•
cimentos <lo tempo. Talvez que na época em
que mct·eceril.o a sancção do poder Jeaislativo
brazileil·o, ellas fossem perfeitas ; mas, 0presentemente, algumas reformas se p0tleriao ter feito
n_os estudos de direito, e nos estudos de mediema; entretanto, as ,,ousas estão no mesmo
estado. _Eu nao n~e desvaneç? de ser grande
progressista; dcseJO ser carnrnhaúo para o
melhor, mas lentilmente. Nem nos relatorios
que consultei, nem MS propostas que têm sido
apresentadas á casa, apparcce uma meclillu de
progresso.
·Esta reflexão me parece contraria á fusão das
duas pastas do impcrio e fazenda. Se ha tanto
que fazer na repal'lição do impedo ; se lrn tanto
que fazer na reparl!çao da fa1.enda, como estão
reunidas estas duas pastas? Como se lem julgado dever reunir o intel"ino ao ordinario ?
Eu fallei uos eslndos maiores, mas dei um
salto medonho. Penso que as mesmas escolas
de primeiras letras estão om um atrazo de·
~lora~el. C1Jnsu1tei estes chamados~mappas, que
l?rão impressos com o t·elatorio desta reparllç!lo ; dclles se vê que no Rio de Janeiro, na
maior população do imperio, não têm as escolas
mais de 40 a 50 discipnlos. Isto prova convincentemente que as escolas nao pt·estão. Se taes
escolas fossem estabelecidas em uma aldêa, ou
lugar deserto, nao era de admirar que tivessem
sómente '10 discípulos, mas na capital do imperío serem as escolas frequentadas po1· tão pe·
queno numero de alumnos, é prova que grande
desleixo ha no ensino da mocidade aliás as
escolas serillo frequenta,las por 100, 200, 300
ou 400 alumnos, ou ainda mais. Sobre o ensino
mutuo, por exemplo, o que não temos ouvido dos
ditfürentes ministros da repartição do irnperio ?
P!-1rece que ultimamenie se àsseutou que o
ensir10 mutuo não era naturalisavel no imperio
do Bra~il, que n!lo se podia transplantar para
este pa1z, que era plan\a que nao medrava no
Brazil ! Não se produzirão provas desta impossibilidade : o governo nao nos disse cousa
alguma a este respeito ; contentou-se em as·
severat· que o ensino mutuo não se dava muito
bem neste paiz ; que estranhava-o ! Ora, bem
que eu entenda que o ensino mutuo nao faz
progressos em todas as escolas, todavia estou
convencido de que, por exemplo, na capital do
iruperio podia fazer progressos admiraveis ;
entretanto o governo nada absolutamente nos
disse a este respeito, e até parece que assentou
que não·devia fazer mais experiencia alguma,
e que porque algtiellb conheceu ql1e o ensino
mutuo não era proveitoso, não se devia fazer
outra alguma averiguação. Este facto tambem me
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faz crêr qnc lm necessidade de muito lre.bt1lho, de
muita intelligencia, de multa actividude na reparlicrto do imnerio: 111,lS o foc:lo que oboervo,

gtmlus que tenho a fazer, e por isso tne limito
pol' ora, a estas.

e (!110

0 1H;bl'e deputado pt•l"gUul:1 se a reunião da

IJÓõ [OllO~

C~l;\lllOS

úllSC!'VUlll]O, Ó (Jll~ SU

entende que é poss111el acctn,iular-se a t·c1H1l'lt<,\i'lo
do i111perio com a tia füzeucla ou com u dos
nep;oeios edt·augeiros, e assim cslon em gl':rnde
clil1iculdade, se hei de propôr a fu;:fao dos dous
rninisterios, ou o qLICl Be ha de fazer a este respeito. Desejo ouvir ,t opini!i.O do nobre ministro
que se acha presente, afim de que me possa
deliberar sobre alguma emenda, q11t: pretenda

fazer.
Desejo l,unbem snber do uobt·u ministro tlo
iinperio, passando a objecto mnilo dil'cr,;o, ~e a
poute tia Paraliyb11na é cousidcrada ::.1e1:al ou
provincial: e ig11,tlmenle ~eu estrada qlle ,lé,la
capital segue para l\linns Get·,ws é g<irnl ou provit:cial. Os mi11ci1·os pagão taxa iti11c1·aria :.í
proYiucÍi, do Rio lie Janeiro; entrdanto essa
estrada nllo se concerta, .ou nl\o está como devia
eslar. Desejo sabet· se o 1ninistro ass,rnta 11ue
se1·á bom declamr que Iodas as vezes que 11111a
proviucia perceber taxa itinernrin pot· uma
estrada, e a província nao a concel'tat·, esta
estrndu deva pc:rtencet· ao g()verno gemi ; poi·
que aliás gÍ'avc.s c:on!esla~:ües ~e podem seguir.
Pol' esta occaiiião desejo saber que duvida
occorret1 a respefto de um contracto, que Lourenço Antonio do Rego pt·etendeu celebrar com
o goYerno a respeito da conslrucção do urna
estrada.
-

OSr. Alves Brancc (miniJtrv doimpm·io):-

pa~la Jo imperio com a de ontra repal'tição é

co1J1pati1"d co111 o lrn!.i;d!to de cada nma das
pasbs, pura \'t:r s,: :;e re:;oh'e a apresetlllH nma
emend,1 para que :;e fundão as duas pastas.
Direi que em minha opinião cada uma elas
pastas tem baslanle lL·abalho para homem de
não mediana aclividade, e por isso nao podem
pennanenlernente ser reunidas; mas is~o não
obsl,t a que o po,;s:to estar tempornriurnente,
alé que u po<lct· que nomêa os mini~trn~ en- ·
lcmla l!',iC deva co:uplctat· o miui~lcrio, ou
me~mo o3 rninislt·os assiu1 1·esolvãa cntrn si.
Isto nno ó novú, p,irquc se !em praticach> muitas
ve1.e~, e eteiu quu, como tem sido tempo1·aria111cnlc1 cum pe<Jueno 'detrimento do ~ervi1;0
pubiico. Eis a cxplica\:tto que posso dar ao
nulH·e deputado a cstu l'Cspeilo.
Outrn ob:Scrvação

fez o nobre deputado a

1'esr.1eílo de uma uova mnueira de perde1·e111 o~
estudante:', o rmno nos cursos juridicos. Di.ssc
que alguns têm 11et·dido o auno por falla dos
lentes. Crnio que esta observaçãO, talvez se não
basêa em um exame circumspeclo que lenha
feito o illuslre deputado, a respl¼ito do facto:
para dizer melhor, na.o tenho noticia de que em

montanha.
.
Desejo saber tambem se será possível levantar uma planta da estrada, e orcar as despezas. Tenho ouvido que estes orçamentos se
fazem perfeitamente, e que mui rarns vezes
acontece, sendo o orçamento feito por quem
sabe, exceder a despeza ao orçamento. O nobn:
ministro parece que não está muito de accôrdo
com estas idéas, e qne entenue que o Ol'Çamento
não é ordinariamente approximado á dcspeza
l'eal. Mas o orçamento pat·a uma esti·ada não
póde ser feito por ,juem não entenda, mas pol'
quem lcvanlt! a planta; e entao não s1, póde
cornmeltergrande erro na avaliação das Jespezas.
Eu desejo ouvir o Sr. ministro sobre estes
dous objectos, e depois continuatei a fazer outras

algum dos cursos juridicos acontecesse que
algum estudante perdesse o anno por falta do:1
lentes : julgo o facto improvavel.
Outra observação fez o nobre deputado, a
respeito das escolas primarias. Entende o nobru
deputado que as· escolas do municipio nao
prestão, por isso mesmo que poucos discípulos
as lrequenlão. Eu não sei que isto seja urn
signal de que a$ escola,; nilu p1:osl~m, mórmente
no mnnicipio da côrte, onde existem muitos
collegios particulares, pa1·a que mais se inclinão
os pais de fan1ilia, que mandao os seus filhos de
preferencia para aqnelles collegios, pelo pt·ejuizo semen!ado cm factos muito anteriores,
porque no governo transado as escolas publicas erão abandonadas; os pais no Brazil po1·
muito tempo nli.o se desenganárão; mus o r~clo
de serem mais frequentados esses collegios do
que as escolas, na.o prova que estas sejão más;
!llas sim o prejuízo que existe: tenho ouvit.lo
muitos pais de familia queixar-se dos collegios,
e entretanto, elles são mnis frequentados.
Eu entendo que o nobre deputado, quando
inf,mnou que as escolas do paiz sãO más, nos
havia apresentar dados positivos, e não con ·
jecluras, que se poderião destruir por outras
conjecturas, quaes as que apresentei bi)seadas no
prejuizo do paiz. Mas como não apresenta facto
positivo, que demonstre que as escolas são más,
e que os mestres que ensinão são máas; creio
que tenho respondido cabalmente ã sua obser-

perguntas. Não quero complicar muitas pec-

vaç.ão.

Diz-se que se nilo concluio o conlracto pot·
haver comp!icJ.çilo de governo geral e pl"O·
vincial : ' quizera set· bem esclarecido a este
respeito.

Ora, eu tenl10 lambem de offer~cer uma
emenda pa1·a que urna eslrnda destx capital siga
á ponte do Pi,tl'aliybuna: quero que esta estrnda
seja aberta, sem que os passagei1os paguem
taxa. O que n!lo sei é como se ha de fazei· esta
estrada, se lambem set'á como se tem concertado, ou constrnido a estrada de Paraty, q11e
se diz que vai em linha rec!a no cimo da
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O nobre deputado pergnnta, se a estrada que
se~ue daqui para Minas, é geral ou provincial.
Sobre isto narla vP.jo de fixo. Uns diiem que são
geraes aquellns estradas que ligão os pt"Ovinci,1s
cnti·e si. Eu entenderia prJL' c;;trnda geral,
aq11ella qnc comrnunir;asse as caritacs elas p1·0vincias com a do imperio; considHimdo a côrle
como um centro, donde partissem os diversos
raios. Nao considemria geral n nenhuma d,1s
outras, m,1s provinciaes ou mnnicipaes, segundo o 1n,1ior serviço qne fizessem IÍ p1·ovincia
ou município. Assim, eu consideraria geral a
estrada que vai da capital d::i imperio á capital
ela província de Minas.
Quanto a ser possível lev,rntar-se a planta de
urna obra, e orçar a sua despeza, no.o acho im11ossihilidarle ncnlmma; mas ainda que o íllnstre dcpnlado diga que lhe parnce muito impossivel, q11e precisamente se calcule a despeza
pnra uma obra, os factos têm mostrado o coo•
lrurio. Poderá tet· isto acontecido com obras ele
parliculai-cs, mns nas do governo, quasi sempre
a tlespeza excede ao orçamento. A estrada da
serra 'de P:mily, foi orçada em 18:000$000, e já
se tem gasto 46 contos. Dir-se-ha que isto acontece por má adminislraç1lo, mas não basta
dizei-o, é preciso apontar factos. Nao sei o que
o governo poderá fazer mais do que faz para o
bom andamento das obras publicas: tem lançado milo de regulamentos, tem procurado homens de probidade e intelligencia para - presidir
ás obras, e entretanto, sempre a despeza excede
ao orçamento ; o qne me autorisa a crer que
ordinnl'Íamente as obras são orçadas em menos
do que aquillo em qlle devem importar. Não
duvido que em parte, esta maior despeza, provenha de falta da parte dos operarios : mas é
impossível que o governo seja ta.o bem servido
como os particuia1·es, que os empregão com
todo o esmero e vigilancia a respeito de suas
obras; por mais vigiJancia que lenha o governo,
sempre ha de acontecer mais ou menos, e as
obrt\s do governo seril.o sempre feitas por maio1·
preço, do que as dos particulares. Daqui nasce,
que alguns têm dito, que a arremataçao é a
melhor maneira de se fazerem as obras publicas.
Eu não sou desta opinião: assento que antes
o_governo faça as suas obras por administraçM,
arnda que gaste rnais: em uma ou oult·a ac\mittirei o principio, de que mais convém a arrematação, mas ger'>\lmente fallaudo, nno sou
propenso a est.1s arremataçocs.
São apoiadas as seguintes emendas do Sr.
Carneiro Leão :
K A' despeza que se íaz com os mestres de
S. M. Imperial, accrescente-se - desde já 4:800$ para dous mestres, nm dos princípios
elementares experimentaes das sciencias 11aturaes e physicas, e outro de litteratura de
sciencias positivas, declarandp seT para cada
i:nestre annualmente 1:000$ a titulo de arde-
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narlo, e 1:400$ a titulo de gt·atificaç1lo.-Oaí'·
nefro Lelfa. »

· OSr. Vasconcellos :- Eu nã.o fui entendido
pelo nobre ministrn como eu desejava_. Nao
asseverei que as escol.is nao crllo bot1s, e que
os mestres erão máos : eu me referi ao relatorio do ex-ministro do impeda : e o que diz ...
(l8) ... diz q1Je ostas uscolas sã.o frequenta das por
40 a 50 alurnno,. Ora, conclui eu que as escolas têm algum defeito : não asseverei qlle
o deft:ito procedesse dos mestres, nem da lei,
nem dos ordenados : nao entro nesta indagação:
referi-me ás infonnações do governo, e á vista
dellas eu disse, em uma capital como o Rio ele
Janeiro, as escolas, mesmo de ensino simultaneo, deviao ter rn:iis de 100 alumnos, e não
30 on 40. Pe1·dôe-me o nobre ministro ; longe
de mim toda e qualquer individualidade: nno
quero offünder a pessoa alguma, e portanto não
qnero lambem ofl'e.ndet· aos mestres de primeiras letras : o meu desejo é conciliar todos os
brazileiros. Fiz esta obser•,açllo á vista das informaçOes do gove,:uo : se o defeito procede dos
mestres, não sou en que o digo, é o governo
qne apresenta o facto consignado no relatorio.
Mns o Mbre ministro quiz escusar a gravidade desta falta, com a ponderação de prejuizos,
que muitas vezes obstll.o a abraçar-se o bem ;
mas, porque estes prejuizos nao se realisãO em
outros lugares ? Eu poderia prodl!zir muitos
factos, em Minas _ha pequenas povoaçoes, onde
frequentno as escolas publicas 100 · e mais
alumnos, pelos professores · que ensinao, pela
diligencia que a administraç1lo emprega na fiscalisação destas escolas, e pelos recursos, que
poem á disposiçãO da autoridade para obstar os
abusos.··
Notei que o nobre ministro nada disse sobre
o ensino mutuo. F,,i um dos objectos, sobre
que insisti um tanto. Já não haverá noticia
4elle no imperio ? Parece isto provavel, porque
ha muito que os relatorios não toe/lo nesle
objecto : e p6de ser que n1lo haja escola de
ensino mutuo no Rio de Janeiro. Fôra preferivel que as escolas da capital do imperio olferecessem modelos e normas para as outras provincias. O governo geral está mais habilitado
do que os governos provinciaes, para chamar á
capital do im;ierio todo o genero de instrucç110
qtie se conhece no mundo. As prqvincias po·
deriao mandar aqui alumnos para frequentar
estas escolas normaes. Assim se evitava que,
por exemplo, a provinda de Minas . para re·
formar as escolas menores, ou de mstrucção
primaria, mandasse alumnos á Europa fre·
quentar essas escolas; e evitaria lambem as
delongas e despezas.
Mas o que noto é que, tendo-s(;l até o pre·
sente declarado que a unia.o, tão estreita como
era antes da reforma, e os muitos objectos, a
cargo dos minislt·(!s; obstavao ao prol?resso,
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depois da reforma marchamos no mesmo sentido ou ainda pcior ; ao menos observo que
nllo 1 ha tanto esmero em algnns objectos; por
exemplo, 110 ensino mutuo. Talvez nma irléa
fixa a esle respeito, seja má para o progresso
nas $Ciencias; mas permilta-se-mc que en
tambem tenha minha creatura querida. Eu entendio. que n!lO se devia ter abandonado o
ensino mutuo.
O nobre orador lê uma pequena parte do relatorio, e continua ; não sei se são cavadores
de enxada os suissos que o governo mandou
vir. Não estou bem certo dos aperfeiçoamentos
suissos ; não sei o que vêm aqui fazer estes
homens, nem sei de que conhecimentos clles
devem ser munidos para ensinarem no iin ·
perio. Nao me refiro ao actual minislerio : injustiça fôra imputar-lhe factos porque nl1o pótle
responder. Refiro-me ao seu antecessor; desejára que me explicasse que passos deu para
os progressos intcllecluaes no imperio : era um
favor, não feito a mim, mas feito ao paiz pelo
nobre ex-ministro do imperio, se clle nos quizesse explicar como con:;eguio fazer avançar as
sciencias, como procurou aperfeiçoar as escolas
de instrucção publica ....
O SR. LIMPO :-Nil.o estou resolvido por ora.
O SR. VAscoNCELLos :-Deus Nosso Senhor
faça com que o Sr. ex-ministro do imperio
queira corresponder a um desejo tão justo.
O SR. L1MPO : - Póde ser.
O SR. VAscoNCELLos :--Todos os annos se
consignao dinheiros para as despezas da instrucção primaria, despezas a que qnasi se não
póde negar o voto Hem perigo da repütar,ao :
iustrucção primaria..... ! como se ha de privar a
população desta -indisponsavel instrucção, desta
chave de todos os conhecimentos humauos?
E lá vai o voto. No segundo anno, 11110 se nos
diz que beneficias recebeu a populaçao destas
escolas ; apenas vem o magro rP.latorio, que
nos diz o numem de alumnos que frequentárllo as aulas, ·e nada mais ; e em conclusão
pede mais dinheiro ! 1 ! Deste modo.as cansas
nll.o podem marchar, nem podemos justificar o
nosso voto, se nào tornarmos mais estreitas
contas ao ministerio, pelo emprego dos dinheiros publicas.
As escolas de direito e rnedií!ina, além de·
não darem um passo ávanle, esta.o de maneira,
que nno sei se o Sr. Vigueirn de l\follo, ou o
Sr. Ibiapina, nos asseverou qne era moda nos
cursos jnridicos, e parece, que tambeu1 nas
escolas_ de medicina, pet·r.ler-se o anno, ni\o por
falta dos alumnos, mas dos lentes...

O SR. PAULA ARAuJo :-Está enganado.
O Sa. VASC0NCELL0S :-Desejava -ser interrompido pelo Sr. deputado que acaba de affir·
mar que estou enganado. Se o nobre deputado

qner dar alguma explicaçrio, peço-lhe que me
interrompa.
O Sn. PAULA AnAuJo :-Como me permiti.e
interrompei-o, dír.;i que o nobre deputado está
enganado; não ha cxt:mplo ele alumno te1· perdido o anno em algu1na das escolas medicas
por falta de lente.
O Sr.. VAscoNCELLOS :-Sr. presidente, eu
hoje estou incomrnunicavel : oa meus incommodos me privão de procurar os circulas em
que eslas noticias se obtem ; mas até ouvi, não
sei se nesta casa, ou fóra, que ha um facto
nolavel em uma das nossas escolas de me·
dicina. O illmtre deputado e o nobre ministro
do impcl'io qneirAo decidir se é engano meu,
ou se cslon enganado pai· alguem.
Dizem-me que hou\'C nm estudante que
perdeu um anno, e qn,i o estudante citou o mestre
para mostrar que o mestre é que tinha perdido o
anno e ni'lo clle. (RisaclCls.) Longe de mim toda
e qualquet· imputaçao falsti; na.o é este o meu
intento; mas como o nob1·e · deputado, com
tanto descmba1·aço, me accusou de engano, eu
me refiro até a aulas de processos. Decida,
portanto, se o engano é meu, ou do nobre de·
•
putado.
Sr. presidente, eu sinto muito ler de dirigir
ainda amanh!I. algumas inlerpellaçües ao nob1·e
ministro do imperio ; parece-me que o nobre
ministro não esta\'a preparado para responder
a algumas ele minlias observações de que fez o
obsequio tomar apontamento, Amanha terei o
prazer de ouvir os esclarecimentos a este respeito.
Desejo que o governo geral faça uma estrada
da capital do imperio á ponte da Parahybuna,
cobrando a taxa itineraria em razão do capital
qne empregar na estrada ; mas, parece que
esta minha lembrança acha o mesmo obstaculo
qne já encontrou a celebraçi\o do contracto a
que já me referi. Por isso, peço ao Sr, ministro
que venha disposto par,t satisfazer a esta pergunta ; visto qne o nobre ministro do imperio
não está resolvido a nos dar agora estes esclarecimentos.
Pe,;o ao nobre ministro que me perdôe alguma impertinencia ; talvez seja mais m~udo
amanha, e entno exponha a minha opinião
sobre e~tradas, presidentes, ajudas de custo, e
alguns outros ohjeclos dt> mais importancia, a
cu,ia discussão o relatorio é que cita,
Desejo tamhem, que venha preparado prira
dar esclarecimentos sobre o emprego que tem
dado aos dinheiros consigna.dos na lei do orçamenlo para pontes e estradas. No anno
p11ssado fiquei satisfeito com a informação do
ministro do imperio, que disse que tinha empregado parte do dinheiro na construcçP.o de
uma estrada para.Pouso Alegre.
O ·Sa. Lmeo DE ABREU : -E passei por ella,
O SR. VAscoNCELLos : - Eu lhe agradeci

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 09:54 - Página 1 de 10

SESSÃO EM 8 DE JULHO DE 1837
tamanl10 olm)quio ; !ahcz seja provincialismo,

ma~ eu fiquei satisfeito. Nesle anno, fui examinar o relalorio com muito cuidado e attenção,
segundo a importancia do objeclo, e declaro
que não c1100nlrei esclarecimento, ou explicação
ahrnrna ; e entretanto, para pontes, estradas e
cn;mes 80 contos de réis .... ! ! ! Que pontes,
quP. ~stradas, que canaes ? E' o canal da
Pavuna .... ! ! ? Senhores, nl\o quero falla1·
nisto ; até não sei o que diga (apoiadoa) ....
\'Ceei.o offencler alguem ! E' a estrada da serra
de Parnty, com estrnda em linha recta para o
cimo... !?
P~ço perdão á camara. Prclenrlo ser aman~ã
t1111 lanlo muis prolixo ; eu entendo c1nc a d1scusrillO não prejudica ao andameulo da causa
publica. Vou de aceordo com um Sr. dc-pntado
peln Bnhi:i, que disse que a discussão é urna
resistencia cow,líl11cionnl ás precipitações. Parece-me que estou expondo a sua opinião, ao
menos ne:,la parle.
·
Reservo para amanhil a continuação, no caso
de que acamara entenda que ni\o deve votar
hoje ; do contrario, cedo da palavra.
O Sr. ministro se retira com as formalidades
do costume.
O Sn. PnESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, menos o orçamento, e a discussàO do projecto sobre o 1·ecruta111e_nto : e levanta a sessão depois das 2 horas.

Sessão e1n 8 de Julho
PRESIDENCIA DO SR. AHAUJO Lil\IA

SumtARlo. -

Expediente. -Ordem do dia.-

Discztssão do pro.facto rle 1·ec1·utame1.to du Sr.
Souza e Olivefra ; incidente áce'l'ca ele um
gum·da nacional 1·eo1·utado ; adopçã.o elo profecia pw·a passai· á segw1da

disct18Bão.-

.Arlopção do pa,·ecer ela com,nissão do rm;ainento, áce1·ca da comprr.nlvfo de paqiietes de
vctpm•.
Pelas tlez: horns.da manhã, p~·ocede-se á chamada, e, achando-se p1·esenles cincoenta e lres
Srs. <lepulados, abre-se a sesstlo ; lê-se, e ap·
prova-se a acta da antecedente.
Falti\o com causa cornmunicad11 os Srs.
Abranclies, Odol'ico, Soui-.a Mal'tins, Pinto de
Mendonça,Pontes,Alb11qt1erque Cava!canli, arcehisp0,Muniz Ba1·reto, lbmiro,Oliv.eira Braga, Alvarenga Ferreira, Duarte e Si! 1•a, Soares do Couto
e Costa lllirantla; e sem participarem os Srs.
Luiz Cavalcanli e Manso.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expedhrnte, lendo-~e um of·
ficio do S1·. dep11ta:io Soares do Couto, participando que na.o poderá C!Hnparecer nas quatro
TOMO

II
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ou cinco proximas sessões da canrnrn. -Fica a
camara inteirada.
E' remcttido á commissllo de pensões e orde·
nados o requerimento de José Antonic, de Mi·
randa Ramalho.
O mesmo Sr. secretario passa a lêr os seguintes pareceres e projectos:
1." « A' commissi!.o de commercio, agricultura, industria e artes foi presente o requerimento de Adão Oliveira de Carvalho, no qual
expõe, que, Jepois ele liaver vencido nao _pe·
quenas difficuldades, estabeleceu nesta capital,
na rua de Vallongo i;i. 143, uma fabrica de
pentes de todas as qualidades, de unha, de
cliifre, tartaruga e morfün, montada sobre machinas da ultinia perfeiçao, para o que lhe fora.o
nece~so.rios exlmonlin:nios sacrificios, fazendo
vir opera rios inglezes afim de montar aqui às
ditas machinas e fazel-as trnbalhar; e pede á
esta augnsla cnnrnra a concessão de quatro loterias de 100 contos de réis cada uma, debaixo
das condições que lhe aprouver fixar.
« A commisstlo examinou a fabrica do supplicante, que achou em muito bom pé e h·abalhando com muila perfeiçtlo ; e considerando
que a lei assegura premio ao introductor de
uma industria estrangeit-a no paiz, que este
premio póde consistir em auxilio e favor, e
outrosim que muito convém animar e prnmover
o desenvolvimento da industria nacional, coadjuvando os esforços dos que introduzem no paiz
estabelecimento 1ie tanta. utilidade, é de parecer
que se defü-a ao mesmo supplicante com a se..
guinte resolução :
« A assembléa geral legislativa resolve :
« Art. l.º O go,;erno fica autorisado a conceder quatro loterias de 100 cqntos de réis cada
uma a ÀdãO Oliveira de Carvalho, para applicar o seu pro·iucto á conservação e augme~to
de uma fabrica de pentes poi· e!le estabelemda
ne:;.ta côrte, debaixo das condições seguintes :
« 1. • As loterias sP.rão reguladas pelo _phtno
elas que forão con~edidas para o mo,ntc-p10 d~s
empregados publ1cos, e não poderaõ ser extrahidas em menos espnço que o de dou$ annos,
nem m11is de duas cada anno.
« 2.• O proprietario da fabrica provará perante
o governo o emprego que fizer do pr?duclo da
1• loteria no augmento da mesma fabrica,~ não
poderá extrahir a 2•, sem que o lenha feito, e
.
assim seguidamente alé á ultima.
« 3." Findo o prazo de 10 annos será obrigado a recolher ao ~he~?uro a met:~de d~
quantia -que receber, hqmoado o produclo da~
loterias, e passados outrns 10 annoiil rec?lherá
a oulra metade. Estas sommas serão apphcadas
á amorlisaçll.o da àivida publica inl~ma.
« 4.ª O go,•eroo exigirá as garantias_ : fianças
necessarias para segurança da cond1çao antecedente.
.
cc 5, • O referido proprietario não podera tras-

8
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abcl'lo contt·a o empregado, 1hc fará perder nm
passar a outrem o dominio tia fobl'ica, sem qnc
nnnt', on mais, se assim lhe fôr j11lgado p~l?s
0 seu novo propriet:n·io se snjeile aos onns detr-ibnnaes compelentes, 1n1rn haver o benchcto
clarados na presente lei.
.
desta lei.
" Arl. 2.° FicD.o revogadas toous ns leis, etc.
« Art: 7.° O governo marc:1rrí. desde logo as
« Paço cl,l camara elos depnlildos, 6 de Julho
de 1837.-Bapti.sia Caetano ele Alnieid".-J. fórmas tle se aul11c11lica1· o tempo do serviço,
e a contl11(;ta do empregado .
.A. ele Lemos.-Ant.onio João ele Les~a.ll
« At't. 8." o~ antigos empregados, que em
Julga-se objecto de delibera,:ilo a 1·esoluc;110 con;;equencia de reforma, ou por factos que
offerecida, e vai a imprimit· com o parecer.
lhes 11!10 sl\o imputaveis, se ndrnrern fóra de
2.º "A commissD.o de pensões e ordenados, serviço, porleráõ ser aposentados, uma vez que
a quem foi remettido o projeeto de lei sobt·e
o governo os nilo empregue em lugares- anaaposentadorias, oITerecido pelo illnstre dept1tado logos á suas proílssões.
o Sr. Cornelio França, com as emendas apre« Arl. 9.° i\_cmelles, porém, que forem aposentadas na discussrio dellc, toma a liberdade sentados, ou já o são, não poderáõ accnmular
de accommodat· o dc;cnvol1•imento desta ma- suas pensões com ordenado de outros emteria á sua propria inlelligencia, e parliculat· pregos de nomençi\o tio governo, cxcepto se
modo de a considt·rnt·. S1::ndo os ordeuados, no liv•)re111 os vinte annos de serviço.
seu c.mtemlu1·, a uwrn co11gru:1 s11b~i,;lcmuia g;t« Art. 10. As remunerações cslabclecidas
rantida aos l'unccio:rnrios publicus, cmq11anto ne~la lei pnssar,\õ po1· Qrnrte de cad,l emprepcrnurnccem 1m posse lc.,giliurn dos seus em- gado, unicamente á sua mulher, ou filhas, e
Jlt'C[EO•, se111 que: se lhes l)()SSI\ por 111:?texlo
pot· onlro tanto ttimpo, que ltlnha sido o do
algum recusai-a, s1,11no medmnle as lormns st'rviço prestado, dednziclo aqnellc, que o falnunilivas, em conformidmlc das leis conve- lecid ~ tiver desfructado em vida.
i1icnlcme11te apropriadas á 11alureza de cada um
,e Art. 11. Silo prohibidas todas as gratificadelles, a commis:!0.0 consit!cra as aposenta- ções, que nao forem autorisadas por lei, e bem
dorias, como uma verdaddra graliílcaçilo tlo assim qunesquer outras remnnerações de serbom desempenho das funcções, ou obrigações viços, a menos que não sejão extraordil)nrios,
inhcrentes aos respeclivos lugares ; e por isto dependendo estas da approvação do corpo letem como principio de sua tl,eoria a este res- gislativo.
pE'ito o incentivo desse bom desempenho. Isto
« Art. 12. Ficflo revogadas todas as leis em
posto, é o seu fim actunlmenle applicar esses contrario, ficando sómente em seu vigor os
princípios á tarefa que lhe foi. encarregada, direitos adquiridos em virtude de leis anteriores.
tendo entretanto em attençM certas espec:ies
<< Paço da camara dos deputadoJ, 4 de Julho
particulare_s 1 que respeilão a alguns empregados
, antigos, o que passa a fazer pela maneira se- de 1837.-Frnncisco de Paula Almeida Albuqu.e1·qiie. »
guinte:
« O abaixo assignado não concorda com o
<< A "assembléa geral legislativa decreta :
· seu illustre collega, autor do projecto supra,
cc Arl. 1.º Todos os emp1·egados na ndminis- por que suas opiniões são identicas á:! do protraçll.O civil geral do imperio, de nomeaç.ão do jecto impresso n. 29, com a1gnmas restricções,
governo, excepto os de commissão temporariu, e por isso votará por elle nas partes em que o
têm direito a uma remuneração pecuniaria na adepta.
fórma desta lei.
<< Paço da camara dos deputados, 4 de Julho
" Art. 2.º Todo aquelle, que contar vinte annos
de serviço sem nota, poderá obter sua aposen- del837.~J. F. de Toledo. 1>
tadoria, com o ordenado por inteiro do emprego
cc Ao abaixo assignado parece, que n!lo
de que se contar o dito tempo.
convém estabelecer por direito aposentadoria
<e Art. 3.º Aquelle, porém, que antes de comaos empregados publicos, que, por via de regra,
pletar esse periodo se impossibilita_r de servir, são fundadas ou nos annos de serviço, ou na
haverá o ordenado em proporção do tempo do impossibilidade phi,ica, ou moral de continuar
serviço prestado, oplundo o de qualquer dos a servir. No lº caso a constituição parece
empregos, que tiver exercido.
desconhei.:er a longevidade como inhabilidade
cc Arl. 4.º Os •!mpregados, que não tiverem
para os empregos, pois que exige a maioridade
ordenados estabeleeidos, serão lolados os seus de 40 annos para o emprego mais importante
vencimentos, e segundo a lola~ão, haverá a Jo estado. No 2º cnso, isto é, na hypothese
remuneração, que lhts competit·.
de moleslia, que inhabilite o servidor do es<< Art. õ.º Os empregos de comrnissão tcmtado, torna a aposentadoria o caracter de pensão,
poraria poderáõ ser contados para com(.!lemenlo ou mercê pecuniari:1, que. pela mesma constido tempo de ser"viço no emprego permanente, tuição depende da approvação da assembléa ·
quando nao sejllo especialmente remunerados geral, e não convém que se delegue ao governo
com approvação do corpo legislativo.
esta sua tão importante attribuição ; e por isso
« Art, 6." Cada nota que permanecer em
entende o abaixo assignado, que nenhum dos ..

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 09:54 - Página 3 de 10

StSSÁO EM 8. DE JULHO DE ui:37
prnjedos sobre uposenbdoria deve entrar em
di,cussilo.
{( r'aço rla earnarn rlos deputados,'± de .folho
dJ 1837.-Gome.; clri Ji'1Jnaern. "

O Sr. Paula Albuquerque

pede a palavra

pela ordem, e declara CJLI'< este negocio, de que
trata o pare,:er que se acaba de lei·, fôm rernettido á commiss8o, e portanto não se devia
pô1· á votação para se julgar ohjeclo de deliberação, porque, logo que seja impresso, deve
entrar em s1'gLH1da discnssão ..
VozEs : - Já está votado.
O SR, SF.cnETARIO declara qne não Jen este
pro,iecto como crncnd,1 da co:111n i::srw, e 11ot·
isso o jnl;;ou um projr!c\o novo.
O mesmo destino, indo a impriinir, a t·csoJu1:ao ofl'crccida COlll OS VO\OS scp:11•adns.
3, 0 ,e A asse111blea gcl':ll legislativa 1·e,;olve:
« Art. l.º Serã<> n,inlcgradus e1n seus l11garns
aqnelles descuibargudur~s, qu,i sendo p~lo {órJverno removidos de suas r,elllvões pnra 011ll'as,
no anno de 1s:3:J, virão-se (JUI' btw:; ci1·c11111stancias forçauo, :1. dcmíllir-se ou !'urcco rq1osenlados sem onleirndo.
cc Art. 2." fidlo rcvog,ldas as Jisposiçõcs cn1
conlrariu.
•< Paço ela carnara dos deputados, 8 de ,J1tll10
de 1837.-Antonio Fe1nú-a Fh111.çci. "
Jnlga-se o projecto objeclo de delibcrnçu.o, e
vai a imprimi!-.
·
4.º cc A assembléa genü legislativa l'esolvc :
,, A1·t. 1. 0 Nenhnm depubH!o ou senado!',
poderá exercer o emprego ele presidente, ou
outro qualquer, durante os trabalhos de suas
respectivas camaras.
« Art. 2.º Ficão revogadas as leis em contrario.
cc Paço da camara dos deputados, 8 de Julho
de 1831.-Ibiapina. »
O mesmo destin~.
OSr. Raphael de Macedo obtem a palavra
pela ordem, e declara que deseja que. a camura
to1ne alguma deliberação, para qne os empregados pnblicos não tenhii.o influencia nas
eleições de senadores e deputados, como tem
acontecido em algumas províncias ; e para qne
estes empregados não saião eleitos se propõe a
apresentar um projec!o á consideraç&o da camara; porque quer que certos empregados nas
províncias nil.o scjlío votados, pot· causa da sua
influencia,· como, por exemplo, os presidentes,
os commandantes das armas, OB pill'ochos em
suas parochias, os bispos, etc. Conclue lendo e
remettendo á mesa o seguinte projeclo:
« A assembléa geral legislali va resolve :
cr At't, 1. Não poderáõ ser votados para senadores e deputados á assem biéa geral os presidentes e commandantes das atinas nas suas
respectivas províncias, os bispos em seus bis-·
0
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paclos, os juizes tlc direito nas suas comarcas,
e os parochos nas s11as parochias,
cr Al't. 2.º O disposto nu ,1rtigo 1" fica ex-

tensivo aos juiz1!s <lc direito e parochos, quanto
á eleição para clepulatlos ás assembléas provinciaes,

" Art. H.º Ficão revogadas todas as leis em
contrario, etc. "
O SR, SouTo pergunta se este projeclo é offel'eeido como l'efvrma da constituição.
O SR. R,wHAEL DE ]',fac:Eoo declara que, se
acnso ·se . entender que este projccfo envolve
rcl'orma eh constituição, o q11ct· propôt'. corno
reforma, e por i:sso rcq 11cr que S. Ex. o Sr. presiden(,) cnllslllle a cama1·a a líll respeito.
o proje!!lo não e julgado objcclo ele deiilietw,,rw.
ORDEM DO DIA
Cnn li1111a a discussno do pnrcccr '.la com·
111isst\o do 01·çamrntn áccrca da companhia de
pnq11clcs tle vripor, e emendri tlo Si·. Cornelio
França.
Tomn.o pul'lc nu discussão os Srs. Hcnri4ues
de Hezenclc, Calmon e Rebouças, e larnôl a
ííea1· ridiada 1;111 consequcncia de chegar o Sr.
minislni da guerra, que é introduzido com as
l'ilt'm,dídades do eslylo, e toma o lugar competente,
E11tea em discussão o l'' artigo da resolução
ol'l'etw:ida nn sessão de hontem, pelo .Sr. Souza
Olivcirn, áccrca de se aulorisar o governo para
fazer o recrutan1ento.
O Sr. Rezende, parecendo-lhe que toda a.
rna[cria de impostos deve ser tratada em llm
projc,cto de lei, a do recrutamento que é um imposto de sangue, e cuja lei deve servir de regra
permanente \01la a vez que o governo mandar
recrutar-, convém ser tratada na fórma da conslituiçae>, isto é, por um projeclo de lei que
sofüa tres discussões, e nüo por Lima resolução
qt1e tem só uma discussão. Em ião grave matei;ia, não ha sobeja d1?rnora, e é por este motivo
que tem de m::mdar emenda á mesa para que
em vez de-resolve-se diga--decreta.

O Sr. Veiga Pessoa faz algumas observa,;ões
sobre uma emenda que deseja mandar á mesa,
e q11e se reserva fazer depois de ouvir a)gama
discussll.o sobre a materia.
A eU1enda do S1·. Rezende, no sentido em que
faliou, é apoiada e entra em discc,issão.
O Sr. Ferreira França julga que a materia
deve ser tratada conforme coslurnilo a ser as .
leis ordinariamente ; e pede, desde já, que a
votação seja nominal nesta mater-ia.
OSr. Holland.a Cavalcanti estranha a frieza
com que foi apoiada a emenda do Sr. Rezende.
E' notavel, exclama o otador, o tempo que se
leva as vezes em discussões da mais pequena
monta; hoje mesmo admirei-me da importancia
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que s~ deu á discussao ~e un~ ynl'~cet· so hre
um.:i elas co1Tespondenc1as mm1stcr1aes ; nrn
parecei' muito claro ha umas Pº'!cas de sessões
qne se discute ; agora sobre o ohJcclo de. retrntamenlo, quer-se de repente acabar, quer-se
levar isto de assalto! ... E' nolav,:l, senhores, 11
incl iffe.rença de que estamos possui,lo, nos
objectos muis imporb_'nles! o imposto ; o recrutamento. Nó, d1sc!lt11nos taes leis como
secundadas ; as primarias .... s1l0 o arranjo dos
nossos afilhndos !... (Apoic,do-~.) Discnlem-se as
leis do orçamento sobre impostos, nllo com o
interesse do imposto, mas com o interesse ele
ar1·anju1· taes e ta.es ern1m:lgados, de fazer taes
e laes empregados ! Agora com o rer,rnlamcnlo,
qnerendo-nos ver livres de emb::irnços, achamos
que o objecto ~ de m_uilo pouca monla, .? nem
sei se hoHvc mais ele cinco volos qul! apoiarno o
l'eq11erimcnto !... Como conset·v11.r1110;,-nos cm
silencio neste negocio ? Parn que l'iemos nós
aqui? ...
Sr. presidente! Eu lenho por muitas v.:r.cs
reclama.do a allcnçi\o da cas,1 ácerc:i rlo recrntt.tmento: tenho apre~enlmio minJrns hlóas n
csle respeilo ; ha proj(>ctos na casa q1rn e11 esperava· nesta occasião ínzei· !'e viver,·~ novament.l
apresentai' minhas opiniões perante a senhora
maiol'ia. Para isto quero algum tempo, o não
qnc este negocio se lrale tão de repente : é por
isso que peço que se trate da materia em
projeclo de decreto. Não se atlribua · esle meu
pedido á vontade de querer embaraçar as medidas que o governo pede. Eu quero dar medidas ao governo ; quero dar-lhe meios, mas é
necessario que lhe demos medidas exeqniveis.
Lembremo-nos que todas as vezes que se tem
tratado ácerca de recrutamento, autorisando-se
ao governo, o governo parece ficar satisfeito
com es~as autorisaçoes, mas ao depois quando
vai pôr em execução aquillo parn que se _o
autorisou, acha-se embaraçado : elle nllo tem
conseguido o recrutamento ; para qne pois havemos illudir os fins a que nos propômos ? Se
nos propômos dar meios ao governo, devemos
dar-lhe esses meios realmente ; habilitemos ao
governo para tornar efficazes as medidas que
decretamos. Ni!.o é com pressas, ni!.o é deliberando de repente que se satisfaz aquillo a que
nos propômos, mas sim é com muita reflexão,
é pesando todos os inconvenientes que possa ter
na execuçllo qualquer medida que decretamos.
Eu portanto requeiro que haja as tres dis<:ussões neste projecto.

OSr. Souza e Oliveira nM se oppondo a que
seja approvada a idéa proposta pelo Sr. Rezende,
justifica, comtudo, os motivos que teve para
apresentar esta medida em projecto de resolução e não de decreto. O primeiro foi que a
materia nelle conteúda tem já sofl'l'ido larga
discussão na camara por umas_pour.as de vezes.
Tanto na discussao da proposta do Sr. ministro

ela guerra, corno na n:rni;ii.o de fot'ças de tei·ra,
e111end,1s íut·ilo offereddas sobi·e esta materia,
qne baslaulú discusslo soll't·Hu. Além desse rnolivo, nas nrnlerias eonleúdas nos dous' artigos
da resolnç!!.o, nilO se trata dP. revogaç!la de lei,
trata-se de revogação de algumas excepçõcs das
iustrucçõPs de 10 de Julho de 1822; e ela suspensão, e nilO 1·cvoga<;tl0 da l.,i d:, gmm!a n,,.
cional, por tanto le111po quanto fôt· 11ccessurio
pat·a completai· a força decretada pura o anuo
de 1837 a 1838, E se no artigo 2º se conlbm
medida mais imµorlanle, corno se lrnl:l de mnteria já debatida, animou-se a inc.:luil-u n 'um
projcclo de resu!uçr1U.
Dando-se pol' discuti,la a emenda 110 Sr. Rczen,lc, é ,1ppruva1lu. Enlrn, por con:;cqucnciu. o
pt·ojeclo cm primeira d iscmsflo.
OSr. Barreto Pedroso : - Como passou a
cmtimla para qnc seja n 11rnlc1·in dcliberncla em
1lcel'l)[11 e: não em resol11ç,10, é-um licilo fallar
sobre sna ulilitlade Oíl 1rn11es~itlade: e por isso
r,,go a V. Ex. haja lle l!Onvidar ao nobre mini~h·o da guerra para que se disne dizer se n malc•1-ia conleúda no primeiro artigo é nccessaria.
Talvez minha pergunta pa1·eça demasiadamente
oeiosa, visto que o nobre ministro, na proposta
que 011'.,receu á camara, e 1nesm'o na cliscussllo
que se suscitou, rez ver a necessidade de re·
crnlar na gnanla nacional, e até avançou que
era impossivel poder elevar a força ao estado
marcado na lei respectiva, sem que se fizesse
reel'utamento na guarda nacional. Concorda1·ei;
portanto, com o nobre ministro que seja necessario recrutar na guarda n,tciona-1. Será, porém,
nccessario que o governo seja auto·risado por
lei para 1·ecrntar na guarda nacional? Eis-aqui
o objecto ele minha pergunta, e faço esta pe1·gunta pot·que sei que ha poucos dias foi recrutado um cidadão alistado na guarda nacional,
no batalhil.o de S. José ; e lendo-se feito reclamações ás autoridades competenles, inclusive
ao Sr. ministro da guerra, nenhum deferimento
foi concedido á parte. Accresce mais que o cidadft'> recrutado na guarda nacional para a tropic\
de linha, tinha já servido no corpo ele artilharia
de marinha, onde foi soldado nobre. Por este
facto é indubitavel que o governo se julga auto··
risado a rec:l'Utar na guarda nacional, e, sendo
assim, manifesto é que nenhuma necessidade
tem da medida que se propõe neste projecto.
OSr. J"i.é Saturnino (,ninistro d<-, gue,·r-a):
-Trata-se da ulilidade dá lei em geral, a qual
não tem só por objecto recrutar na guarda nacional; e minha opiniao é que o projecto é util.
O nobre deputado, referindo-se simplesmeute
ao recrutamento na guarda nacional, diz q11e,
talvez, o governo ni!.o julgue necessaria a medida, po1·que se julga autorisado a recrutar
na guarda nacional, e aponta um facto. Per•.mitta-me o nobre deputado que negue esle
facto, porque fallo com conhecimento· de causa,
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Recrntou-se um individuo na gucmla na-

ciorrnl, tfü o 11uhre deputado, e tendo elle feito
varia,; reclaurnções n~1!rnm defol'Ímenlo teve.
E' falso. Huje, agol'll, nrt0 ha uma liorn, a
ponto de sahir ~arn esla camara, foi-me apr~-

sentntlo o requenmenlo ele um homem que diz
que é guarda nacional; nao ajuntou um :'Ó documento, e que havia eu 1\e defe1·ir? ... Daqui
a dizer-se qne honverao varias rec:larnaçaas...
O Sn.

BARRETO PEDROSO

:-Houverão.

O SH. Josi: S1:-ruRNINO (inini..,tro de, g11erra):
- Só se foi ó.~ autoridades subalternas ; ao governo, apenas apresentou-se hoje o requerimento de um individuo q11e se diz gnartla na·
cio1rnl; rnns IJilO aj1mtou documento algum; o
despncho que dei a esl1? requerimento foiinfol'll1e o r,omrn:mdante elas armas. Se elle
estivei• com effüito alistado na guarda nacional
e não estiver comprehenclitlo na unica excepçilo
que ha na lei respectiva, ha de set· solto, porque

ainda sustento o que disse, hei rle cump1·it· a lei
exactarnen[e. Penlôe-mc pois o nobre de1mtudo;
o l'acto apontado é falso, nrio tenho outros
termos por onde me explique. Esse facto apontado pelo illuslre deputado não prova qne o
governo se ache autorisado á recrutar na gmmla
nacional; e se esse homem se demorn mais cinco
minutos em entregar o requerimento, talvez eu
dissesse que no.o tinha tido parle alguma neste
negocio. O individuo de qnem falia o S1·. deoutado ha de ter o deferimento conforme fôr de
justiça; não digo que ha de ser solto; é neces-sario primeiro vêr as íuformações necessa1·ias.
O Sr, Barreto Pedroso:- Como o nobl'e·
ministro negou o facto, tenho de dar á camara
algumas informações. O individuo de que se
fratn é 1·esporisav.el por essa celebre ode macarronica que tem merecido do governo mais attonção do que as desordens do Pará e Rio
Grande. Este cidadao foi absolvido no processo
que o mesmo . governo mandou fazer pelo jniz
de paz respectivo. Tendo o promotor publico
interposto appellaçi\o da decisão tio jlliz de paz
para a jnuta de paz, .. note acamara a direcção
desta appellação: é uma appellação de não pronnncia interposta do juiz de par. para a junta de
pnz. O governo mandou ha tres ou quatro dias
por uma escolta prender a esse cidadão em sua
casa; e, apesar de ser elle filho de um coronel
11110 se reconheceu o direito que tem para ser
reconhecido cadete; apesar de ter servido de
soldado nobre na artilha1·ia de marinha, donde
~eu baixa por incapaz, depois de um exame de
mspecção, é forçado a assentar praça, e remettido para a praia Vermelb.a, apesar de todas
as reclamações que tem dirigido ãs autoridades,
quer ao encarregado do recrutamento, qúer ao
commandante das armas, quer ao nobre ministro da guerra. Não ha só isto. Receiando-se
que a junta de paz, installad.a hontem, não tome
conhecimento nesta appell:içll.01 o que se fez ?
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Por ordem do secretario de estado da justiça é

este processo avocado ao chefe tie policiu (apesélr
da expressa prohibi(:ão determinada na constitni,,ào, de que nenhum processo pendente poderá S<JL' avocado), e por isso não pôJe entrar
honlem o p1·oces~o na junta de paz. O que
lmho dito alé aqlli são ractos. Agora o que me
consta é qne essas demoras têm sido premetlit;_itlas parn se poder embarcar esse individuo,
afirn de que vá encontrar na campanha do Rio
Grunde o costigo que as autoridades legaes não
lhe dérão por se ter responsabilisado por essa
ode macarronica, ... Eis-aqui o p1·ocedimenlo do
governo! Nao se conh~ce que esse cidadao é
cl,1 gnarda nacional; nno se toma conhecimento
se f.!Stá cornprehendido nas excepçoes ; porqne
o nobre ministro confessa que lcrn o reqnet·iménto Jessc cidadão, cm que se dir. que é da
gnarda nacional, e se111lo, assim, não pudia elle
sei· t·e.:1·nlado, S(Jm qne se tivesse verificndo se
elic está comprehenclido nos excepç(ies da lei.
Se o governo, pois, se julga com os brnços livres,
com poder basturite para recrutar nu guarda
nacional, a minha pC!rg,111ta foi muito bem feita
quando se trata de decidir da necessidade desta
lei.
Sr, presidente, se eu loquei neste objecto,
é porque estou persuadido que o primeiro dever
de um deputado é sustentar os direitos da naçno.
(Apoiados.) Se o governo entender que póde
recrutar <:otno quizer, que pó de atropelar as leis,
se se persuade que póde perseguir por esla manefra aos cidadãos n!ío criminosos perante ::is
leis, nem julgndos taes pelas autoridades competentes, então deixemos de ser deputados, nll.o
hnjno camaras. (.i!foitos apoiados.) Pela liberctade de imprensa que tem feito victimas no
Brazil, e a respeito da q~1al o governo tem sido
imccessor do transacto, na pcrseguiçà(> que lhe
tem feito, é que eu levanto a minha voz. Ao
nobre ministro, que se tem aqui apresentado
como o defensor ila constituiçao, pedirei que se
digne explicar-me como elle e seus collegas
(porque julgo que formilo um mioislerio unisono
e comparto) apoia.o que se promovão essas
pe1·seg11içaes contra aquelles que sao julgados
innocentes pelo processo que o mesmo governo
mandou intentar contra abusos de exprimir o
pensamento. São factos praticados á nossa
vista, na capital, na presença ilo corpo legislativo. E podemos nós, os deputados da naçao,
deixar passar desta maneira tael." precedentes,
que pouco a pouco vão destruindo todas as ga·
ranti,1s que formão o essencial da nossa constituição, dos direitos que ella nos outorga? Decididamente não. Já fiz ver o facto praticado
pelo governo ; já fiz ver a inutilidade da medida, .
porque se o governo se julga autorisado a re·
crutar na guarda nacional, escusado é que
passe a lei, Se o governo, porém, quer desempenhar, como deve, as obrigações que a constituição lhe impõe ; se quer respeitar os direitos
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que a con~litnição outorga ao cid_ac\M brnzileir?,
eu 1lesdc JÚ reclamo do nobre rnm1slro que lrnp
de tu,nar co11hecime11to deste ntgocio ; dar-lhe
o devido aud:imcnlo, Eu aceito ,1 pl'Oll'lessu,
que acaha de fazer, de dar andame1,to, a esse
requerimento.
O SR. Jos1; SATUHNINO (mi11i.sfro da r1ucrrn):Já dei.
O Sri. BARRETO P1mRoso : - Estimo muito qne
o nobre ministro vá sempre na exe1,11ç:ão ,.la
lei ; que não foça partir a e~se cidarlão para a
campanha do Rio Grande, assim como oulr'ora
se fez partir um outro cicladtt0 pt·oc11.rando
crimes pelas provi11cia$ para alli ser julgado.
O Sr. José Saturnino (1n1'.11istro da guel'1'c1)
depois de breves observações qlle nno ou vimos,
diz : - Eu neg'l que se preudcsse a esse
cidadão em s11a casa; se isto assim é, protesto
de fazer punir o offici:,I que entrou em uma
casa pam fazer o 1·ecrutamento.
O Sri. BARRl•.To PEDROSO: - Entrou.
O SR. JosÉ SA'fURNINO lminüt1·0 da r11ierra):
- Nego. Eu tenho th11lo ordens em contrario ;
e se minhas ordens se nno executál'ilo, eu punirei ~s transgressores. Eu ll!lo lenho dado semelhantes ordens, e hei de punir os inft-ar.tores.
O SR. BARRETO PEDROSO: - Veja o que diz.
O Sn. JosÉ SATURNINO (inini-itro da gueri·a) :
- Veja o que diz l l.... Digo qu,i hei de punir
os infractorEs,. porque nno lenho dado ordens.
Diz .o nobre deputado que se n1io averiguou
primeiro se o homem é guarda nacional ; pois
antes de se prender é qne se ha de averiguar, se o
individuo na.o provar que el!e é da guarda nacional ? Como? Creio que o cidadn.o, de quem
falia o Sr. deputado, não foi preso de farda ; e,
sendo assim, encontrndo um homem, por uma
escolta gue recruta, basta dizer que é da guarda
nacional para ser solto P Se assim é, eis-aqui
mais um enlrnve no recrutamento. Se se recruta um cidadão guarda nacional, elle é posto
em um deposito, e n!l.o em tormentos, e depois
se averigua isto. O individuo, de quem trata o
o Sr. deputado, fez o seu requerimento hoje.•..
O Sa. BARRETO PEDRoso :-Hontem.
O SR. JosÉ SATURNrno (ministro da guerra):
-Se o fez hont~m, hoje é que il?e foi entregue;
e até não me foi entregue em mmha casa veiome á secretari~. E que despacho podia ~u pôr
em um requerimento, em que um cidadão dii1:
-fui preso injustamente, porque sou guarda
nacion~l ?-Outro na.o podia ser senllo-informe a autori?ade compelente, e seg\lndo a·
mformação, bei de deferir como fôr de justiça.
-N!lo digo que hei de soltal-o, porque, no caso
presente, como diz o nobre deputado, está irnplieado em outro crime ; e isto não me compete. Se elle foi injustamente sentenciado, se
ha nullidades no seu processo, a mim nilo

compete decidir, mas ao poder judiciario, e
qun11do muito, ao meu eollrga, o ministro da
justiça.
Diz-se :-quel'-se rna111lnr o cid11dão-recrut:1do para o Rio Grande !--Sim, senhor; é para
isso que se l":tzern todos os recrulns que devidamente s:io recrutados. Irá para o Rio Grande,
ou talvez· não vá. Qual é a razr10 porque peço lei
de recrutamento? E' para ler soldados, e por
que pe1:o soldados ? Para marcharem para a
campanha.
Se este homem lcm lido essas cousas com a
imprensa, o que lenho cu com isto? Siga o seu
livramento onlinnrio. Se ngorn o homem que
está cm processo por qualquer cousa não póde
ser rect"Utado, é outra cousa, mas creio que
nno... Emfim, se esse individuo hontem
requereu, eu nl!o vi o seu requerimento, nem
mesmo estive hontem em casa; creio que aqui
ha pessoas com quem estive até ás 11 hol'as ela
noite, e tndo o que se disse nno é com migo,
uno sei, nào posso saber, nem devo saber.
l~oi preso por uma escolta.- E como havin
de ser senllo por n ma escolta? E' esle o melhodo do recrutamento ; se a asscmbléa geral
decretar outro que não seja este methodo de
escolta, que realmente me nao agrada, não se
usará do que se pratica; mas que o homem
fosse preso em sua casa ! ! ! . . . Póde ser ; mas
eu não ordeno semlllhante cousa; se a casa do
cidadão foi invadida eu punirei o infractor tle
minhas ordens. Se o cidatliio, de quem se trata,
estiver nas circumstancias de ser altendido, ha
de se lhe fazei· justiça. E' o que tenho a dizer.
OSr. Barreto Ped.rozo diz que qu,ulto pudesse
accrescentar é obvio á camara. Observa que o
Sr. ministro nào deve entender que elle, orador,
intercede para que este individuo seja solto.
O SR. JosÉ SATURNINO (ministro da giierm):
-Nem eu creio.
O SR. BARRETO PEnnozo : - O que exijo,
como deputado da nação, é que se cumpra a lei
para com esse individuo (apoiados), não só
para com elle, mas para com todos ; é o que
eu quero, e nada mais. Se elle está 11as circumstancias de servir; se o filho de um coronel,
se o homem que foi demilliclo da artilharia de
marinha, depois de uma inspec1:110, por incapaz
de servir, eslâ nas circumstancias de ser recrutado, embora : seja mandado para onde o governo julgar conveniente, na.o nego ao governo
esta altl'ibuição. Faça o governo o que entender,
mas execute a leí, nào atropele, tanto mais
qllanto estou persuadido que o que se tem praticado com esse individuo· é pelo motivo já exposto ; mas não intercedo· por ninguem.
OSr. J'osá Sa.turnino (ministi-o da guBTra),
em 1·esposta ao illuslre deputado, diz qmi se
esse homem é filho do eot·onel, basta a cerlidll.o
de baptismo para ser reconhecido cadete; mas
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que, sendo guard~ naciona1,. póde. es_tar no caso
mento estabelecida; mas, mesmo uma lei pro-

das excepções. Nilo tem amda rnformações a
respeito ; esperanJo que o coinrnandanle das
armas, que lhe merece muito conceito, informará fielmente sobre este negocio. Quanto ao
facto de ser preso denl.ro de ca~t\ 1 ainda insiste
em duvidar muito delle. O ser pt·eso por uma
escolta 6 pessimo methodo de recrutar, mas n!lo
temos outrn.
O SR. BARP,E·ro PEDROSO : - Foi preso dentro
de casa.
O SR. JosÉ SATURNINO (ministro da guei·ra) :
-Dentro de casa P ! • . . E' de admirar, porque
tenho muita confiança no official encarregado do
recrutamento : é um homem que tem dado
provas de muita probidade; e de quem nll.o c1·eio
que fosse capaz de exorbitar das ordens que lhe
siio· dadas a este respeito ... Ouço agora de um
banco que o hom1::m eslava 11a porta, então na.o
é dentro de casa; e qualtftlflr póde estai· na porta
de sua casa, ou ousa alheia ; e não sei que se
possa chamar a isto perseguição. Sem duvida
que um rncrutamento é per~eguição, mas é uma
pcr~eguiçao auto risada pela necessidade. A força
armada é uma necessidade, e não temos de dar
batalhas e vencei-as como com trombeta junto
ás muralhas de Jerichó ; isto. só se fez por um
milagr~.

OSr. Holla.nda, Oa.valcanti exprime o seu
prazer ouvindo ao Sr: ministi·o dizer que nllo se
agrada da fÓL'ma. de recrutamento ; desejára
ot1vir os meios que o Sr. ministro prefere...
O SR. JosÉ SATURNINO (ministro da guerrn) :
· -Já sé disse que o governo nno tem a iniciativa
nesta materia.
o SR. HoLLANDA CAV,}LCANTI diz que não falla
em iniciativa. Declara impugnar o projecto em
discussão, ainda que, com pesar, por reconhecer
no seu autor as melhores intenções ; mas pede
a esse illustre deputado que attenda, e julgue
depois de seu discurso, o porque combate as
suas i<léas. Nota que o projecto não trata do
recrutamento, funda-se e[l:l ampliar as instrucções para o recrutamento ; mas n!IO trata da
fórma do recrutamento, que deveria. ser a
questao. Está persuadido que os Srs. deputados
que ciU10 as instrucções de 10 de Julho, e que
se fundao nellas, nao altendêt·ilo muito para
eilas, porque essas instl'llcçü~s não fazem senao
ampliur as excepc;ões já estabelecidas em leis
antigas ácerca do recrutameuto. Suppõe que na
casa lia deputados qne não ignorão o modo por
que, segundo as antigas leis, era feito o recrutamento_
Cita o Sr. Araujo Vianna que, quando presidente dó Maranhão, na occasião do recrutamento, achava-se sempre com a lei á vista ;
recrutou segundo a lei que tínhamos, e na.o só
com as inslrucções de 10 de Julho. Lembra
que nenhuma lei derogou a fórma de recruta·

posta pelo Sr. deputado Vasconcellos pôz isto
em duvida, quando nella estabelecia que o
recrutamento teria lugnr, quaudó n!IO houvessem volnntiirios, confon;ne as inslrucçües de
10 de folho de 1822 ; no emtanto essas instrucções nil.o estabelecem a f6rma do recrutamento, o qual era executado no Brazil, segundo
a lei de 1764, na qnal se vê o methodo do
recrutamento, e o quanto os governos absolul.os, e absolutos de facto, respeitavão e tinhão
por melindrosos esses actos de recrutamento,
aclos que o nosso governo representativo, a
nossa representação nacional tratllo lil.o de
chofre. O orador, pede que se examine essa lei.
Ahi verá que todos os conscriptos e1·ão submettirlos ao sorteamento perante os agentes do governo, e pe1·ante n nacionalidade, os sorteados
erno recrntados. Eis como erao as nossas leis
que se achi\O em embnmço, por se abolil'em
certas autoridades, e na.o se dar ás nossas
camaras rnunicipaes as antigas atlribuições.
Pede ao Sr. ministro que expeça suas ordens
para o recrutamento, mas que páre na carreira
de sens antecessores, que nllo tem sido senão
violenta. Certo que a maneira de recrutar por
escolta é violenta e arbitraria, não fundada em
lei alguma, e contra os interesses do governo,
pede aos senhores que se achão presentes, que
se lembl'em do que tem acontecido ria administt-ação actual, depois que foi elevado á regencia o Sr. Feijó. Principiou-se a fazer o recrutamento, e o primeiro confliclo que a administração teve entre pessoas de sua confiança,
entre o Sr. Antero, então commandante das
armas, e o ministro da guerra, foi por causa do
meio violento de recrutar.
Demais, como se póde resistir ás seducções
em um governo, como o nosso, cheio de seducçoes ? Como se póde resistir ao patr01rto, ao
afilhado deste, ao a1·bill'io de offender aquelle
outro que faz negaças ao governo ? Quanto ao
acontecimento que deu lugar a um Sr. deputado a
reclamar por um individuo, o orador observa que
não será esse o unico individuo a queixar-se;
nem se cuide que taes casos se não repetem todas
as vezes que ha taes recrutamentos, e nilo só
na capital do imperio, mas em todos os pontos
do Brazil. Sua opinião é que a querer o Sr.
ministro dirigir as cousas como _deve, nllo deve
querer que se adaptem taes mstrucço 7s, e o
meio que se pratica actualmente. Não é 1slo só
por causa do filho de um coronel ou do nosso
amigo, mas pm· causa de todos. Lembra que um
Sr. deputado disse cm uma sessão que não
estava isento do recrutamento, ao que se respondeu com risadas ; mas dev~ o~servar que
niuguem está isento de um dia 1r parar ao
xadrez ou calabouço dos permanentes, por·
quanto se acaso um sargento mal educado, com•
mandante de uma escolta, encontrar com um
· deputado, embora este diga que é deputado1
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pódc prendei-o, remctlêl-o para a prisão e
depois qne justifique.
Conclue dizendo que o illnstre dc,1 ,ulado autor
elo projecto não tlcsl'mpenlrn as inlc11ções que
leve com o projccl9 que apresentou, e lembrando que n:i casa ha proposições suas áccrc;i
de recrutamento, pede qne se rnnnde vir o pr0jccto n_ 16 de 1834, onde vêm as suas idéas
ácerra desta materia.

O Sr. José Saturnino (ministro da gum·a)
responde que se a resoluçao na.o pas,;ar, não
sabe Ó que será, pois o governo nil.o póde propôr
cousa alguma a este respeito, e com a lei er.1
vigor irnpcssivcl é preencher a força. O orador
não deixaria de apoiar qualquer oulra p·roposta
que apresentas:ie os mesmos rcsuílados com
menor onus ; ma", nadu lendo sido apt'cscntado,
cahindo o projecto, ficaremos corno estamos.
Conc0rdo, diz elle, na grande despeza, e nos
inconvenientes do aclúal mell10do de recrnlar,
mas nno me parece que daqni se deva concluir
que a lei vá abaixo, porque não ficaremos com
lei alguma.
O SR_ HotLANDA :-Antes nenhuma.
O SR. JosÉSA1'URNINO (ministro da guerrC1):
-Antes nenhuma !!!--Não haver nenhuma quer
dizer não haverá solt.!ados; porque, nil.o se podendo recmtar, ni\o hf<. soldados. Creio que esta
nao é a mente da camara nem da nacão. Sem
força militar n:1O ha nação alguma que possa
subsistir,
Entendo, portanto, que a lei deve passar á
segunda discussão, e enlil.o apresentarei as
minhas idéas á camara.
Não desejo fatigar a camara, reproduzindo
razões já apre,enbdas; creio que salta aos
olhos q11e, com o actna1 syslenrn de recnllarnento, nilo é possível obter forp algnma.

OSr- Ferreira Fran~a pergunta se, estando

já corre11do o anno de 1837-1838, cm que

tem de' set· executada a respecli,a lei de fixaçll.o
de forças, e em que se isenta a guarda nacional do recrularnento, é possível recrutar
ugora os cidadMs de 18 a 25 annos, ainda
mesmo que estejão alistados na gual'lla nacional.
Ignora o que queira dizer-forem idoneos para
o serviço-parece-lhe dever haver alguma explicação sobre a in telligencia desta, expressões.
Parece-lhe que n~:o se ba:;êa 111.1 rnzfto, nem
na constituiçil.o o artigo do projc~to, que acha
muito desarrnzoado, ou por outrns pahvrns,
anti-conslitucionnl ; e demais, entende que r:i
que elle dispõe está prevenido na lei das
guardas naciouaes, em· que eslá dilo quai o
serviço dn guanla nacional, e o modo porque
se hão de fazer os destacamentos.
Parn poder continuar no seu discurso, ~·ede
ao Sr. presidente que haja de convidar ao Sr.
rninistro, para que declare qual a população dos

m;

1837

brnzilciros livres rlc todo o imperio, e a que
num cm montão lodos os guardas nacionaes.
O Sn. Josr; s.~-r1;m,,,;o (mi.d~fro d,,. r;nerra)
responde q11c, 11a qualidade de miuistro da
guerra, está ti'.io hHbililado parn responder á
primeira pnguub como qualrp,er habitante do
Brazil, pois q11e a popula\,::to do Brnzil eslá de
lal m,rneira disseminada, que o corpo legislativo
trabalhando nesta rnateria, ainda não letn podido
oblet· 11 llla estatística. Nrio pódc,. pllrt:rnto inforltl,ll' qnal é a população do Brazil, por falla
de estatistiea, aliás de absoluta necessidade.
Tarnbcm não está lrnbililado para responder
á segnnda pergLrnta, porque, ainda quando na
secretaria da gne1-r., existão os dados nec,ssarios;
ainda não teve tempo para entrnr no conhecime11 lo de todos os o bjeclos respectivos ú sua repartição, e nrnito menos daquelle~ que estilo a
cargo de seus collegas.
O SR. FERREmA FRANÇA responde qlle, se S. Ex.
não póde info1·mar, ao eerto, qual e :.1 população
do imperio, "devia dizer, ao menos, o termo
medio por hypothese, que seria julgada boa ou
regcitada, segundo os resultados que apresentasse. Estando o lerritorio do Brazil dividido
em quarteirõe.~, parece que o governo niio sabe,
porque não quer ou não faz a sua obrigação, o
numero, as occupações, e até as feições das
pc,soas que os habitão.
Pergunta qual é a população dos brazileiros
livres no município da côrte ; e quantos são os
guardas nacionaes do mesmo município.
O SR. JosÉ SATURNINo (ministro da guerrn)
responde q1ie não está preparado para responder
repentinamente, ném era possivel antever quo
lhe seria feita esta pergunta na discussão do
projecto de que se lrala. Fôrn necessario que
S. Ex. tivesse sido prevenido. Mostra que não é
bem fundada a opinião elo Sr. Ferreira França,
de q11e é facil fazer a estatisliea do Brnzi!, pois
sabe por e:s.prriencia as diffículdades, que encontrnu quando presidente de 1Iatlo Grosso,
para organisur a eslalistica daqnella prnvincia, a
que S. Ex. não-dá fé ·alg1rnia, pela ponca illuslrnção de nlg:imas das pessoas a que leve de
recorrer para obter esclarecimentos.
O Sn. FERREIRA FRANÇA considerando q11e a
sua pergunta tem relaç:lo mui grande com a·
prop0sla que S. Ex. apresentou á camarn, devia
o Sr. ministro estar preparado para responder
a clh.
Entende que uma popnbçao ele ll'es milhões
de habitantes, que pessoas intelligentes entendem ter o Brazil, póde mui bem dar para a
tropa 10,000 homens, sem que seja necessario
ferir a lei das guardas nacionaes, e tirar de suas
occupações homens utilmenle emp1·egarlos.
A resreilo do 2° artigo, pergunta porque
razão tiverao baixa os militares estrangeiros ?
Porque foril.O ~lles demiltidos? Elles o quizerão ?

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 09:54 - Página 9 de 10

SESSÃ.O EM 8 D.E JULHO DE 1837
Pedirão a sua demissão? Nno me consta, anles
me parece que muitos n11o dcsejavão islo, e receberão a demissão de niuilo máo gmd(). Por1an lo porque razão os dcmitlimos nós ? Parece
que por serem estrangeiros. A constiluiçllo
ad1nill.e força estrangeira para fazer a nossa segurança, e defender-nos dos inimigos internos
e e:i.ternos? Creio que nilo; creio que ella regeila força estrangeira para fazer a nossa seg11rança. A constituição supp6e que quando
tivermos senso de que não estamos segurós,
nós nos havemos de segurar espontaneamente:
ent!lo cada um de nós será valoro~issirno, ha
de cshir promplo para a dcfeza, não será necessario recrutar estrnngciros, que menos capazes
são, por sua 1m tu reza, pnl'a nos defender, e que
mesmo a consliluiç!lo nno admi!le para nos de·
fende>r, mas apenas pura estacionar aqui .alg11m
tempo, com consenlirnenlo da aseembléa geral,
mas por ~mor delles, e não por amor nosso.
Conclue dizendo que conll;!ndo e;;ta resoluçllO
ídéas da proposta regeituda, nilo ha durida de
que est.á prejudicada.

OSr. Souza e Oli•;eira concorda com o Sr.
Ho!landa em que a resolnçrio MO tende u mcJlrnrar o melliodo do recrutamento até ugora
seguido. Q11aúdo a propôz, leve em vista
1.1ugmentar o numero dos rerrntnveis, pois que,
considernntlo o grande emhar;:iço, e discussão
que !em l1avido nii casa todas as vezes que se
tem tr-Jlatlo de org~ni,;ar nma lei de recl'Uta·
mento que fosse haserida nos principias emiltidos pdo Sr. Hollan.la, eslava bem certo •:le
que longo tempo occtJT)ill'Ía com a sua discussão,
e muito maior pr,1zo ainda seria necessario para
o pôr ern ex.ecllçãO, para depois, della obter os
recrutas que de presente julga necessarios.
Quando organisou o projecto em discuss!I.O, o
orador só _teve em vista habilitar o governq
com os meios, que lhe parecerllo necessarios
pam completar t\ força ·decretada para o presente
e futuro anno financ:eiro, afim de poder
occorrer promptmncnte â pacificação da proviucia do Rio Grande do Sul. (Apoía,do8.) Posto
q~ic combatesse em outra occasiào as precornsa_das vantngens da conscripção, o _oi-ador nãO
duvidaria adoptar no projecto II idéa da consr.ripçao, e consignar o principio do sorteio que
o Sr. Hollanda tanto parece desejar: m:is, além
de riue as salulares providencias da lei de 6 de
Novembro de 1764, a que o dito Sr. deputado
s.,; referio, se rednr.illo em ultima analyse n
ngarr~r por força os homens para o serviço do
exercito, e n serem degradados para Inclia ou
Africa, simplesmente por se ausentarem, es!a
lei não está em vigor, . pois, desde que o orador
se entende, sempre tem visto recl'!itr,r como
ainda hoje se pratica.
Que é indispensavel habilitar o governo
promptamcnte para-poder mandar alguma força
quanto antes para o Rio Grande do Sul, mostra
'l'OlltO lt

05

ser evidente quando o presidente reclama com
toda irlstancia, ninda qne sejão tres praças para
fuzerern senlinellas, e o ·govemo, csglltando os
seus rec.ursos, apenas pôr.le mandar 40 homens;
facto este muito animador dos rebeldes do Rio
Grande do Sul. (Apofoclo.~.)
Responde a0 Sr. Feneirn Frnnça, que é obvia
a cxplicaçl\o da intel\igencia da palavra-.
icloneos-a respeito dos recrutandos, pois que
entrn os cidadãos brazi!eiros de 18 a 2-5 annos,
poderá haver muitos que não estejao nas circumstancias de ser recrutr.dos, e desempenliat·
o serviço das armas, principalmente aquclles
que, pela SUA d~bil constituiçno, não forem
adaptados para cerlos serviçlls.
Mostra qnc o nrligc, 1º da resolnr;ll.o, nem 6
desarrasoado, nem inconstitucional, pois que
nilo contém aenão uma su,pens!\O lemporarin
da lei das guardas nacionaes, nrgitla pefos
ncluaes eircumsla11cias ; suspcnsno para qne o
corpo legislativo está autorisado pelo § 8'' do
art. 1-5 da constituic;ão.
Quanto ao attigo 2°, respond~ tambem ao
Sr. Ferreira França, que, sem duvida, o governo não· está habililado para admillir força
estrangeira àe i:specie nlguma sem autorisação
da assembléa geral; mas que a nutorisaç.ão no
citado artigo se lirniln aos soldados dos extinclos
corpos estrungeit·os que exi;tem, principalmente
em Cantagallo, Nova Friburgo, e na colonia
de S. Leopoldo; e que, para serem natura. lisados, têm o neccssario ten,po, liiltando·lhcs
apenas preencher a forrnalid:1de da dec!nraçao
perante a et\mara munici1>aL O orador considera esta idé,1 tanto mais vuntajosa, q1mnto o
Sr. ministro disse, que, segundo as informações
que tinha, se poderiilo obter em dous mezes
400 homens para ir para o Rio Grande do
·
Sul.
C'ot1fesso, 1liz o nobre or11dor, que nilo vejo
no engnj,1111ento de laes homens algum incon·
veniente ao serviço publico (apoiad1Js), nem
offensa á naci0nalidadc. (.Avoiados.) O que desejo é qne os Sra. deputados partão deste ponto :
é ou nll.o justa a c,iusa que defendemos, corobaterído os rebeldes rlo Rio Grnnde do Sul ? Eu a
acho juslissima (numerosos avoíados); eu ficho
que a assembléa geral, e o governo devem empregar de commum accorrlo os meios convenientes para 4ue os rebelrles sejão reh,1tídos
quanto antes. (1Viime•·osaa apoiados.) Dehnixo
deste ponto de visln n~o teria nrnito escrnpulo
e.m atlmittir 1:oq,os estmngeiroR pura bater os
rebeldes; outros senhores o tl'!m ; lenhão·o
embora, mas não a respcit.o destes homen~ que
vao servir promiscuamente em corpos com·
mand(\dos por oftíciaes bruzileíros, e que mesmo
estao já nalu ralisados.
Chamo a attenção dos Srs. deputados sobre
este projecto, que nl'IO apresento senão como
uma medida de couveniencia fü<lispensavel no
actual estado d11 província do Rio Grande do
9
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Snl, e á visla da f,dt:1 q11e o p;ornrno tem rep1·cse11t:1do, pura :rnxilinr com J'r.lrças 03 defcnsorc,
eia leg,1lidade na província.

O Sr. Hollanda Cavalc:mti r,?spon,.le q11e
a:-5 suas idéas qne aliás 11ao an1hiciona que
scjão aiJoplada,, são nrnito <lifferei1~es Lla !ci de
176~ ; mas declara que apf1laudll'la 1umto ao
governo se des:;c instrncçuc.,, bas~adas na !c1,
para o recrutame_nto.
.
. .
Aclm a conscnpção muito mais .insta do que
o recrnla1nent0 por l'iolcncin, posto que não é
muito amigo da eonscripção, como se poderia
ver no projecto, que apl'esentoL1 eru 183,1, n. J 6.
Está perstiadido de que, pelu 11Jeio proposto
pelo Sr. Souza e Oliveirn, se nao con~egue o
fim; pois qne, l011g,' de, com o scn,ço _rias
.irmas exigido pela viulencia, se consegnn· a
pacillcaçi'.\o do Hio Ç:mnde do SL1l, se vai cont1·ihuir µarn a1wrcliism· o resto do imperio, se
vai promover umu escola de rcbelliüo, ou
cabanas, indo os jovens, para fugir ao recrnla1nento, embrenhar -se nas lll[lllas, onde focilii1enlc se aco;;tumno a vi•:er 1lrJ roubos, e fl uno
respeitar lei ou auloricbdc tilguma.
Parece-lhe que nào é muila tropa que nos lw.
de lmzer a pa1/., mas tropa bem r.liscipli11adn,
qne não dê o exemplo de indisciplin,'. ~presentado recentemente pelo batalhão no H.10 Grande
do Sul, que s~ til tregou aos rebeldes ~em dal'
um só tiro ! ! . . Cinco mil homens de tropa
bem clisciplin,1da entende sel'c!ll bastantes para
o serviço, e para clrnma1' á ordem (Jllt1esq1ier
annrchistas que possão existir no imperio.
Pergrn1la ao Sr. ministro, se foi o actual presidente 011 seu antr!Cessor, que mandou pedir
tropa. Estou persLmdido, diz o ornclor, de que
o governo d,,.. provincin não rJtier mais força.
Ainda nao tive occasiao de fallar com meu
velho e respeitavcl amigo o marechal Chabas,
de quem sou amigo não só do tempo que foi
rapresenlan te da uaçilo, e meu collega na
c::u111missao, mas porque o seu comportamento,
nos 20 dias 4ue esteve na presidcncia da proviucia do H.io Grande Llo Sul, é superior a lodo
o elogio. Li uma resposta por elle dada a
Greenfell que nilo é •... sim .... não é para us
autot·idadcs presentes : o estylo cnergico e legal,
com que está. redigido, é digno de todo o elogio.
Aintla não foliei com o maredial Chagas, mas
estou persuadido de tJUe o governo da provincia
nil.o quer mais força.
Conclue pronunciando-se contra a pralica do
se coHviJarem i,omens para certod empt·t:gos
com muito empenho, e desomH·al-os pollt:O
dtpois, como aconte,;eu com u dilo nrnrechal.
1

OSr. José Saturnin_o (inindro ela g1wrrn):-

O nobre deputado diz que não fal!ou :üntla
com o tenente-general Chagas. Pois estimarei
que folie, porque, se tem nelle confiança ....
O Sa. HoLLANDA :-Tenho toda.
ORa. JosE' SATURNINO (miniBfro dei giw;-ra):-

Ent~o mn,hu,i ele opinião a respeito da occe.,sid:iilc de t1·opa. O nobre rlAp1it~do gostou
da rnsposl:i :10 Grccnfcll r ao Nello, q11c propi'n
ai[;11:r1~ co11;rn,; : se o lcnc11te-p;cneral não
livc,~e [',,,·,,:a, :1:lo po,.l,,i·ia ler d,id,., ec;ta resposta;
e ellrc diz q,1,! para poc!c1· ·proceder mais cnergicatt1cnte C;lreee de 1naís forç:1.
A ncce,,;id,,Je rla força para a paciílr.ar;rto rla
pro\'incia do Rio Gt',rnde tlu Snl é tao palpavel,
que· nüo quero cansar a ca111a1·,1 reprnlluzin do
idéas já crniltidas.
Julgando-s e a materia discutiLl,1, o Sr. ministro se !'etira co:n as formalidades do costume.
O Sa. FennEIRA l~RANÇA propõe que a votaç.ilu
seja nominal.
Decide-se pela negativa.
Posto a votos o projecto, é aµprovaclo em primeira discusstto para passat· á segunda.

OSr. Souza e Oliveira pede urgcncia para
q11e a segunda discussflo tenha lugar na segunda-feira.
OSr. Maciel Mo11teiro pronuncia- se a favor
da ul'gencia, mas não com pretcriçflo da lei do
orçamento , q11e IIH! parece devet' ler lugar em
tempo, pnr.i que não contin11e a pratica seguida
nos annos anleriores.

OSr. Rezenc1.e declara-se contra esfrl opinião,
mostrando qne nada ha mais urgente do que
salvar a honra nacion;il, e conset'var a integl'idítlle do irnperio, que os Srs. deputados jurárão
manter illesa.
OS:i:. Paranhos sustenta a urgencia pedida,
não só por ser o negocio J-ll'gonlissimo, como
porque, estando a camara geralment e de opinião de qne se nao pó ele consegn ir levar a força
decrelaL!a ao estado completo sem o recrutamento, e estarnio est,, rnaleria muito tliscutida
na casa, pouco te1npo levará a s1,a decisão.
E' upprovada a urgencia por 40 vutos.
Continúa a discussão sobre 1) parncer da c,ommissão do orçamento ácerna de paquetes de
vapor, e emenda do Sr. Cornelio.
Depois de havct· fullado o Sr. Henriques de

Rezemle, approva-se o parecer, ficando preju-

tlic,1da a emenda.
O SR. PRES!D~NTE d:i. parn ordem do dia 10
de Julho ás 11 horas, a discussao do projeclo
sobre o recrutamen to, e antes, a mesma. Levanta a sessão ás 2 hotas.
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Sessão em 10 de .Julho
Pl,ESIDEl'iCIA DO

sn.

ARAt:JO LIMA

SmrnAmo. - E:eped-iente. - Pm·ecm·es de eoinm'Ís8Üo.-Ordem do dia.-Aclopçi.ío dei•ar·ias
1·esolurões.-Seg1111da discirn8ã,, da lei do re-

ci·utmnento, e 61nendcis n.po·iadcis.
Pelas dez horas da rnanh1i, procede-se á clrnrnada, e, fichando-se presentes cincoenta e sete
Srs. deputados, abre-se a sess!ío ; lê-se, e aporova-se a acta da antecedente.
• Faltao com participaçao os .Srs. Odorico,
Pinlo de Mendonça, Albuquerque Cavalc:rnti,
Muuiz Barreto, Mada do Amaral, Ramiro, Oliveira Braga, Limpo de Abreu, Soares do C:onto,
Valerio e Duarte e Silva; e sem ella o Sr. Luiz
Ca valcantí.
EXPEDIENTE

or-

Dá-se conta do expediente, lendo-se um
ficio do ministro da fazenda e interino elo imperio, remettendo a copia do decreto de 20
de Junho proximo passado, com os papeis que
o acompanh!lo, ácerca da demissão, que !"oi
concedida a João Baptista Debret, do luga1· de
professor da classe de pintura da academia das
bellas-artes desta côrte, e da pensno de quatrocentos mil réis annuaes, que lambem lhe foi
concedida pelos serviços que prestou naquelle
eslabelecimento.-A' commissão de pensões e
ordenados.
·
Lêm-se os seguintes pareceres:
1.• Da commissão das assembléas legislativas provinciaes, que requer que seja impressa
para entrar em discussão a proposta da assemblén legislativa da província de Minas
Geraés, relativa á extincção do vinculo ·do
Jaguára. O parecer é o seguinte :
.
« A co1nmissão das assembléas legislativas
provinciaes é de parecer, que a inclusa proposta da assembléa provincial da provincia de
Minas Geraes, relativa á extincção elo vinculo
do Jnguára seja impressa para entrar em discussão.
" Paço da camara dos deputados, 8 de Julho
de 1837. - Paulino José Soa?'BB ele Souza. Calmon. »
E' approvado.
cc A assernbléa legislativa provincial de Minas
Geraes delibera a seguinte proposta :
« Art. l.ª Fica exiincto o vinculo do Jaguára.
« Art. 2.º Todos os bens pertencentes a este
vinculo serão vendidos á vista, em hasta publica, e o seu producto será empregado em
apoiices da divida publica, cujo rendimento
deverá servir para preencher os fins do seu
instituidor, pela maneira indicada no seguinte
artigq.
« Art. 3: A metade do rendimento annual
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será applicado · para pagamento das dividas,
corn que prescntcrnent.e se achu onerado, até a
completa Hulisl'açno tios credores : a oulra rnetutlc será dividida cm cinco parles, das quacs
1111w. pertencerá uos herdeiros do insfüuitlor,
oulr·a pnr:1 a funda,,ilo de li!IJ hospital para enfermos tio lllttl de !azaro na villa cio Subará,
outra prira cdueaçào ele, cc1-to numero do meninas pobres no recolhimento de Macaubas, e
as duas ultimas parte.s pura a manlença do
hospital já existente na mesma vil!a.
« Ad. 4." O jniz 111unicipal do respectivo
lermo, logo que fizer arrematai· os bens pela
maneira já indicr,da, remetterá o seu producto
ao pt·esidcnte da provincia, que o empregará
na comprn ele apolices, <;ujo t·endimento sendo
anrrnalmcute arrecadado para os cofres publicos,
repartir-se-lia pelos interessados, como se-acha
disposto em o artigo nuteced,mle.
"Art. 5.º Pagas todas as dividas será permiltido aos het·deiros do instituidor receber as
apoiices na quinta parle que lhes compele, de
cbja propriedade poderáõ livremente dispôr, e
ignal pern1issl!.o neste caso é dada aos mais
interessados, com tanto que continuem a applicar
as rendas aos i:;eus competentes fins.
u Art. 6.º Emquanto nao se começar o eclificio dos enfermos tlo mal tle lazaro, e não
der-se regulàmento ao recolhimento de Macaubas, us suas respectivas quotas se conservaráõ guardadas em os cofres proviuciaes.
« Art. 7.º Ficão revogadas toda;; as disposições em contrario.
" Paço rla assemhléa, em 7 de Abril de 1837.
- iJlanoel Ignaeio de Jl,fello o So·uza, presidente. -Bento de À.m·ujo Abtett, 1° seet·elario.
-Antonio José da Silva, 2º secretario.»
2.° Da 3• commissl!.o de füzenda, sobre o
requerimento de Manoel ele Aguiar, Joilo Martins Pereira, Antonio Caetano Tavares e outros,
subclitos portuguezes, proprietarios da galera
.Mar·ia, e sua carga apresada no Pará pela esquad1·a brazileira em 1824, que tendo_ obtido
sentença, que julgava má esta presa, pedem o
seu pagamento, sendo a commissão de parecer,
que este negocio se remetia ao governo para
lhe dar o conveniente destino. O parecer é o
seguinte :
« Manoel de Aguiar, Joao Martins Pereira,
Antonio Caetano Tavares e outros suõditos portug11ezes, proprietai-ios da galera ilfa1-ia e s~a
carga, apresada no Pará pela esquadra braz1_leira em 1824, obtiver!lo do conselho do ahnirantaslo sentença, que, julgando má a presa,
condemnou os apresadores ao pagamento de
80:744$124 de principal, além das custas,
perdas, e darnnos que se liquidassem. Com a
sentl."nça do processo requerêrao ao governo o
pagamento daquelle principal, e dos juros, com
os quaes se contentarão por toda a _reparação
de perdas e damno~. O governo, depois de con··
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sullu do conselho da fazenda. rernelleu com
u[fa-io de 20 de ,\susto ue 1829 os papeis rclali vn:s a semclh;1n(1• ohj:iclo a e,;l;t c~unal'a, que
o::; sujeiloll r10 c.xrt111e d;t r;o1n111itisfto de enipres-

timo de divid,1 1H1hlica. i\i10 t~ndo 1iorém \,~,·ido a tul respeito Jelibcn,r;ão algLwrn ulterior,
foi aprc,entadc, na sessrto do 1" de Seternbrn de
183G um reqllerimei:l.o dos ;;upplieantes ins·
lando pot' qualquer clecisao.
" A 3" commissão de fazenda, a quem se devolveu ullimamente o co11l1ecimenlo do negocio, lendo em vista o tratado cfo 29 de Agosto
de 1825, cclebrudo entre o Brnzil e Poctugal,
entende que a maleria de que se trata deve regt1lar-se pelas estipulações do dito tratado nos
arts. 7º e 8°, sendo por isso de parccet' que não
é mister acto nlgum legislalirn, e que rcvel'Ulo
os papeis inclnso~ · ao governo para dar-lhes o
conveniente destino.
" P:iço da camara cios deputados, 8 de folho
de 1837.-Gancliclo Jooé de A.rendo Virmnci.jjfanoel Dias 1/e Toledo. »
Ficou adiado, por se pedir a palavra.
3.° Da corumissão das assernbléns legislativas, propondo um projecto de decreto, inlerprelanclo val'i03 artigos do acto addicional á
conslituiç:1.0. O parecer é o seguinle :
« A necessidade de estabelecer umfl regm
;;em! de iulerpretaçao sobre varios artigos do
acto addicional, ácet·crr dos quaes occone1n duYiclas, e tern apparecitlo variada inlelligencia,
parece haver sido em diversas discussões rnconhecida por esta augusta camara. O exame de
varios actos legislativos das pmvincias, pela
commissão das assemhléas provinciaes, a convenceu ainda mais da urgencia de semelhante
medida.
" Certamente que a adopça.o de uma iulerpretaça.o sobre aquel!es paragraphos que admittem
fundada duvida, é medida pt'eferivel á de se ir
fixando a st1a intelligencia á proporçil.O que se
forem examinando e discutindo os actos Je<>is·
lati vos das assembléas das províncias. Esta interpretação fuc:ililará o exame que incumbe á
assem biéa geral o art. 20 do mesmo actn adclicional, fixará uma intelligencia certa, invariavel
e \ndependente de votações contrildictorias, e
onentará as assernbléas e os presidentes das
provínci4s na proposição, discnssao, aclopçll.o e
sancção das leis provinciaes. Nada póde haver
pois que mais funesto seja da qt1e a incerteza e
instabilidade nos principias constih,tivos e organicos do direito publico nucional.
" Nesta espinhosa t,irefa julga a commiS'3ão
que cumpre ter muito em vista, qlle o acto
addicional marcou as, altribuições das assernbléas µrovinciaes aílirmativamente, isto é,
estabeleceu nos arts. 10 e 11 quaes os objeclos
sobre que poderiào legislar. E no art. 12 dispoz
que o não poderiao fazer sobre outros nos ditos
artigos não comprehendidos.

" Logo, tudo que e'.,tá fóra desses nrti::;os pcrte11ec ao poder gernl. E deve a s1w. intcllige11r;i,: dcdvar-,e dé suus palavra, p<H' l,il múi.lo,
q,tu nM v-;nl1;i ella poL· sua amplitude a comp1·ehe11det· ohjeeto, rjt1e a letra e espirilo da lei
11D.o co1nprelie11de, e sobre os quac,; nao estuo
a, m~su1.1~ asscmbléa:; por outros artigos autorisad«s a legislar. Ao mesmo tempo c11 m1n·e que
tanto o poder geral, i;omo o provineial eucontrn
na osplrnra de suas attribuições ludo quanto é
indispensavel para o seu bom e completo desempenho. Esta circumstancia constiliie a principal excc,llencia da co:1stituiçrt0 federal elos
Estados-Unidos da America do Norte. Todas
as vezes pois qlle a lí:!i coufere o poder geral de
fazei' uma cansa, eomprehende na sna disposição lodos os p-,deres peculiares a esse fim
ne:;e,sario~. Fôra absurdo acirnitlir CJLie o acto
addicional c-:,;1cedesse altribuii;Oes iinpel'feitas e
rna11eas :is legislaturas p1·ovi11ciaes, e que fizesse
depender as leis que dellas eurn11ilsse111 de outro
poder, sem comttir.lo sequer suppôr a maneirn
<le obtet· o conctnso das duas vontades. Seria
isto inexhaudvel funle de conflictos, de confusão e de anat'chia na legislaçno.
cr Não é de admirar que as assembléas legislativas provinciaes tenhão exot·bitaclo das altribuições de que o acto addicional as revestira,
porque têm natural lendencia os corpos delibernntes a transpôr as rnias de seus poderes. Era
isto tanto mais natural um o nosso paiz a respeito de instituições de recente dala, 1m;l entendidas em muitos lugares, e cuja intelligencia
não pôde ainda fixar a diuturnidade dos tempos,
a frequencia das discussões e a repetiç:1.0 dos
casos.
,, Antes de fixar a interpretação que adopta,
julga a com missão conveniente estabelecer os
seguintes principies qnE: em sua tarefa a· dirigil'il:O.
« E' inquestíonavel que a lei ha mister inter·
pretaça.o quando o seu sentido, posto que claro
nos termos, levar-nos-hia a consequencias
falsas, e a decbões absurdas, se indistinctamente fosse applicada a ludo quanto pareée
estar comprehendjdo em as suas palavras. A
evidencia do absurdo que deste sentido apparente resultaria, obriga-nos enUlo a descobrir
pela interprelnçil.o, nil.o o que a lei diz, mas o
que a lei quer; obriga-aos tambern a julgar
peia sua intençBD, qual seja a extensa.o e limites
que o seu sentido deva ter. Esta especie de
interpretaça.o depende. sempre da modificação
que alguma outra lei dá áquella que se quer
applicar.
" Nenhum artigo de lei se deve entender de
modo que destrua outros da mesma lei e os
inutilise.
cc O § 7º do art. 10 do acto addicional autorisa as assembléas provinciaes a legislar sobre
a creaça.o e supprcssão dos empregados muuici-
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paes e provínciaes, e estabelecime nto de seus '
ordenados.
"A 2ª parte desse paragrnpho cotabclcce que
súo E'mpreg,1clos gemes os que dizem respeito á
adrninislrnçrio, urrecmlação e contabilidade d(I
fazenda nacional ; á adminislrnça.o da guerra e
marinha e dos correios ger;1es; os cargos de
presidente de provincia, bispo, commandan le
superior da guarda nacional, membros das relações e triburrnes superiores, empregados das
faculdades de medicina, cursos jurídicos e academias. Todos os mais que existem nas provincias e nrnnicipios sllo provinch1es e municipaes.
São portanto provinciaes ou municipaes os empregos de juir. de direito, chefes de legiao,
juízes nrnnicipaes, de orphnos, de paz, os de
promotor, de parocho, vereador, e\(;.
a Antes do acto addicional tinha o poder legislativo geral a plenitude do poder legislal.ivo.
Com a reforma da constiltlÍçM do estado fraccionou-se aquclle pílder e Gcol! pertencendo ás
assernbléas legislativas prnvinciaes, com exclusão do poder legislativo geral, o legislar sobre
todos aquelles objectos que se achao comprehendidos nos arts. 10. e 11 do aclo addicional,
exceptuados dous casos que fez cumnlalivos. E'
portanto evidente : 1º, que passarão a pertencer á esphera do poder legislativo províneial
todns aqu~llas leis geraes que versa.o sohre
objectos comprehen<l idos nos mencionados dons
artigos: 2º, que as assembléas de província
podem revogar e alterar essas leis como entenderem conveniente : 3º, que o poder legislativo
geral não póde mais, sem manifesta usurpaçao,
legislar sobre semelhantes objectos.
« Postos estes princípios, que á commissão
parecem incontestave is, passa ella a ent1·ar na
interpretação do § 7º citado.
" Considerado esse paragrapho só por só
e pelo que soao as suas palavras, póde entender-se (e assim o têm varias assembléas entendido) que autorisa as legislaturas provinciaes a crear e supprimir todos os empregos
que nno sao geraes, com alteraç!i.O e mudança
de suas at!ribuiçoes e essencia. Não se póde
pois dar creação ou suppressâo de um empt·ego
sem creação ou suppress!lo das attribuições que
lhe est~o inherentes, tomando-se a palavra emprego em accepç::to generica e abstrncla sem ref1;re:ieia a localidades, e a divisões civis, _judic~ar~as ou ecc!esiaslica s. O emprego de juiz de
direito é provmcial. Logo, podem as assembléas
provi?ciaes supprimil-o e crear outro que o
~u_bst1tua. .mesmo podem fazer a respeito elos
JU!zes nrnmc1paes, de orphàos, de paz, dos promo~ores, chefes de legiao, officiaes ela guarda
nacional, vereadores, parochos, etc. Admittida
pois aquella inlelligencia , força é admit[;r francamente todas as conseqnenci as que della ema-

'?

narem.
« Ora, se as assembléns provinciaes podem
supprimir todas ai:; attri!>uiç~es .ó.e qualquer dos
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empregos pt'Dvinciaes ou municipaes, é necessari::1 eonsequen eia que podem supprimír
[)arte das mesmas attribuiçoes, porque a mesma
l!rilidaue que póde o mais, póde o menos. Se
com a suppressa.o do emprego de juiz municipal podem supprimír todas as suas uttribuíções, podem tarnbem suppl'i:nit· parle dellas.
A doltlrina conlrnria importaria o absurdo, de
que as legislaturas prnvinciaes sómente poderião exercer a facukbde ctP legislar sobre empl'cgos municipaes e provinciaes, destruindo o
emprego e todas as suas attribuições, ainda
mesmo que o bem publico não exigisôe a suppressão total do emprego, 111as unicamente alguma ulteraçao nas suas nltribuições.
« Esh1 intelligencia (que a commiss~o re•
prova) tem sido E\cloptada em toda a sua amplitude por varias a~sembléas, cujas leis têm allcmdo quasi tocb a noss" organisaç!lo judiciaria.
A commí~são, para maior clareza dos seus
argumentos, ü-á bnscar alguns ex1:mp!os em diversas leis pruvinciaes, conforme3 á intelligencía exposta.
cr A assemblea provincial de Pernambuco ,
pela sua lei de 14 de Abril do rmno passado,
creou prefeitos, aos quaes encarregou, entre
outras, as attribuições dos chefes de policia, ;is
de fazer executar as sentenças crirninacs, e de
formar as listas dos jurados. Supprimio os juízes
de orphll.os, cujas attribuições devolveu aos
j1iizes de direito do cível. Supprimio igualmente
os juízes municipaes, e bem assim todas as attribuições dos juízes de paz, que nilo s!lo pertencente;; á conciliação, eleições, e julgamento
de cal!sas cíveis até a quantia de 50$000. Devolvel1 aos juízes de direito do crime as attribuições de conceder fian~as, de julgar as contt-avenções ás posturas municipaes, de pronunciar, nos casos em que até entao pronunciava.o os juizes de paz; e de julgar os crimes
em que estes sentenciavao , etc.
" A lei província! do Ceará de 4 de . Junho
de 1835 contém muitas disposições analogas.
Além disso ex:tinguio as juntas de paz, passando
para os juizes·de direito as suas attribuições.
Alterou a fórma da eleiçil.o dos juizes de pai,
q.:ie tornou indirccta, fazendo-os eleger em
listas triplices, das quaes escolhe o presidente
da província os quatro juizes que devem servir
durante cada-legislat ura.
« Outros exemplos pudera a commísstto
aponta.-. E:;ses lhe bastoo, porém, para o fim .que
tem em vista.
" Es,a legislaçt\.o é natural consequenci a da
intelligencia do § 7º em questão, que ficou
apontada e que a commissito tem de combater.
« Supponha-se por um pouco verdadeira, e
examinem-s e quaes os_ seus resultados.
«- O exame·_ o mais superficial das nossas leis
judiciarias, e das nações mais cultas, .bastará a
conven,cer que .a orq_erri, e todas as regras -cio
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processo cil'il e criminal dcsc:msão sobre n se·
guinlc bnse-a organisai;.ão j1.1diciaria. Não 6
possh·L•I pois cstabclel:cr regn1s de processo~
ahslt·,u·las, qttc t~:1ibflo a q1rnnsqucr lríbttn,11:s, e
a 1p1nlqnei- org:1nisaruo jutlicimfa, rnórmenle
pelo quu r1!spcila n parli.! relativa aos recursos.
" O codip;o rlo processo criminal, suppondo a
existcncia das jimlas de p:iz, incu1nbe-lh1:s no
art. 216-conliecer de todas as sentenças dos
juizes de paz que ltouvet·em imposto qualquer
pena, de que se tiver r,?corrido cm tempo, confümando-as, ou revogando-as, ou alterando-as
sem mais recurso, exce:pto o de. revista, E na
parte 2· titnlo 3• capitulo 10, estabeleceu a fórnia
de processo, que perante esses· tl'ihunaes
veria seguir-se nos recursos de que conhecem.
.
<< A lei provincial do Ceará acima citada
extinguindo as juulas de paz, e passando as
suas altribuições para o jniz de direito, extinguio aquella fórnrn de processo, pois a que é
seguida perante tribunaes collectivos nno (!
applicavel a um só juiz.
« O mesmo codigo do processo, suppondo a
exislencia da osganisação judiciaria que creara,
c.leu, entre outras, aosjuizes de paz a atlribuiçào
de conceder as fianças, com recurso para o juiz
de direito. Encarregando os mesmos juizes de
paz da formação dos sunrnrnrios e das pronuncias, marcou os recursos tespeclivos, suppondo a existencia dcHses juizes com as altribuições de que os revesfit·a.
« A assembléa provincial de P,irnambuco' passando a allribuição de conceder fianças do juízes
de paz para os de direito, extinglflo o recurso
daquelles para estes. Encarregando os juizes de
direito das pronuncias, extinguia o recurso do
arl. 294 do codigo.
« En_lretanto é indispens:.wel que as altemçües
provenientes dessa legislaçao sejao postas em
harmonia com as outras partes do codigo.
,e A sobredita ussembléa vio-se nestes embaraços e na necessidade, decorrido pouco mais de
mez _e meio, de legislar pela lei de 4 de Junho
do anno passado, sobrn os recursos cujas relações havia destruído.
cc Assim, podendo (segundo a intelligencia por
hypothese admittida) as asscmbléas provinciaes,
pela creaçãO ou supru·essa.o de empregos provinciaes creados por leis geraes, relativas a negocios tambem geraes, alterar tts suas altribuições, e achando-se estas, coroo no codigo do
processo, estreitamente ligadas com todo o seu
systema, é indispensuvel admiltir alguma das
seguinl~s hypotheses-:
« 1•, ou que as assernbléas lt-gislativ;,s provinciaes possão alternr as regras do processo e
pôl-as em harmonia com a sua legislaçno
ácerca dos empregos quEJ supprimem e creão;
2ª, ou que incumba á assembléa geral estabelecer essa harmonia ; 3", ou que a faculdade
de legislar sobre empregados provinciaes e municipaes, que têm as legislaturas do p1·ocesso ;

ue-

4", ou finalmente, qne a desharm,mia resullanle
de tôles alterações subsista se;n correcti,•o e
remedia.
,e A 1° hypotbesc é inadmissível. Excep(uada.s
pois as attribui,:oes menr:ionaclas nos {:\§ 5• e 8º
do ut·t. 11 do acto adclicional, que são cumulativas. ú união e ás provinciíls, todas as mais o
nào podem ser. As excepções conteúdas nes~es
ptuagraphos fümão pois a regra em contrario.
« Assim a faculdade de legislat· sobre matel'ias
de processo, sobre a organisação da guarda nacional e das municipalidades, nao pó1lc pertencei· cnmulativarnente á uuitto e ás províncias.
Nem pela natul'eza das cousas era possival que
a ambas pfftcnccsse.
« Orn, essi, faculdade não pertence ás legislaturas pt·ovinciaes, porque nl\o se acha compre·
henrlicla em nenhnm 1ios parugmphos dos
arls. 10 e 11 do aclo adtliciorml, e o art. 12 expressamente veda ·que ellas legislem sobt·e
objectos nao comprehendidos naquelles dous
artigos. Logo, pertence ã união.
« A 2• hypothese é igualmente inadmissível.
A fiscalisaçãO e acção da assem.bléa gernl sobrn
as leis provinciaes reduz-se unicamentci, pelo
art. 20 do acto addicional, a examinar se laes
leis offendem a constituiçao, os impostos ger11es,
os direitos de outras provincias ou os tratados.
Seria além disso indeco1·0s0 e absurdo que á
,1ssernbléa geral coubesse a tarefa de p6r as leis
ele processo em harmonia com as leis de 18
províncias, fazendo assim leis de processo provinciaes. Sendo as alterações que a assembléa
geral assim faria resultado necessario da confrontaçtlo de leis provinciae~, que não poderia
alterar, com as leis do processo, não exe1·ceria.
e!la a semelhante respeito o poder legislativo.
Competindo-lhe aliás a confecçllo dos codigos,
ver-se-hia a cada passo coarctada e embaraçada
pelas leis das províncias.
« A 3• suppõe o poder provincial limitado
por limitações, que aliás nao se encontrão no
acto addicional. Suppõc que em certos casos
não teria a plenitude de poderes indispensaveis
para legislar sobre objectos que, segundo a
intelligencia por hypothese admillida, serião da
sua· competencia. Suppõe mais que fica _pertencendo ás asserubléas provinciaes o legislar
sobre parte da organisaçãO judiciaria, sobre
parte da organisação da guarda nacional e das
municipalidades, e ã assembléa geral a faculdade de estabelecer as regras do processo e delegislai· sobre outra parte da orgunisação judiciaria
da guarda nacional e das municipalidades. Quaes
sã.o porém as leis que exlremão as raias do
poder geral e provincial sobre semelhante materia, que marcão o ponto em que cada um
deve parar; afim de se evitarem confl.ictos,
usurpações continuadas e a anarchia e confusno
na legislação civil e criminal, judicia1·ia e ad·
ministrativa, q~ já começa a apparecer?
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u A 4• é sobremaneira absurda, e destruidora
dft ordem s0cial. Bastará a commis;;;ãc• havel-a
cm111cfodo.
« ScnJo, como são, os vClreadores, chefes de
Jeo-i:10 u mais ol'f,c;iaes rla gnarclv nacional em)Jt~g:1dos provi11cí:1cs e muniGiµfles, s:"\o applicaveis ás municipalidades e ú orgnnisaçlio da
guarda nncional as mesmas considerações feitas
ácerca dos empregados de jt1stiça.
« Taes são as consequencias da in !elligencia
do § 7º da art. 10 do acto addicional que
aclmitte que as nssembléas legislativas provin·ciacs podem crear e supprit'1ir, corn a 1teração
de suas altribuições, empregos creados por leis
ger:1e,, feilas sobre ob,icclc1s, :icerca dos quaes
nno podem legislar as mcsnrns assemblét1s.
« Não é porém passive! que esta augusta ca1;1ara decretando o aclo addicional o fizesse por tal
modo, q11e cm ve,. de estreitar os laços da união
os al'ro:.11rnsse, inlrncluzinclo nas leis jl((Jícíarias
r adrninisteativas um germcn fecundo de interminaveis t0nflictos e de inemediavel confusão

e anarchia.
" E' principio corrente de hcrmeneutica que
todas as vezes que da lei entendida por cct·to
modo se seguem grJves inconvenienl(JS e absurdos, n!lo se lhe deve dar essa intelligencía, e
istrJ muito principalmente quaudo as suas palavras admit.tem outl'a que evita esses inconvenientes e absurdos.
,1 EsBa outra intelligencia que a commissão
adopta, vem a ser a seguinte:
"Devemos distinguir duas classes ele empregadns provinciaes e ruunicipaes.
" lfa pois empregar.los provinciaes e municipaes· cr·eados por leis geraes para execução
das leis tambem geraes relaliv,1s a objectos
sobre os qLtaes não podem legislar as t\ssem·
bléns de província. Taes são os juízes ele direito,
municipaes, de orphãos, de paz, os promotores,
tabelliães escrivães, parochos, vereadores, chefes
rle legião, e mais offíciaes da gllltrda nacional.
" Ha empregados pl'Ovinciaes e municipaes
cre,1dos por leis provinciaes, ou ainda mesmo
gernes, relativas a objectos sobre os q uaes
podem legislar as assembléas ele provinci:i. Taes
sao os empregados na instrucção publica, na
direcçl1o e adminislraçno de obras provinciacs e
uwnit:ipaes, na arrecadação e ,fiscali:;,1çao das
rendas provinciaes o municipaes, na direcção e
administraçao das casas de prisao, trabalho,,
correcção e soccorros puhlicos, nos corpos policiaes das províncias, na mhninistraçao dos
bens provinci::ws, na organisaçi\o da estatística
ct:i provinciJ, na catecltese e civilisação dos ind1gcnas, no estabelecimento de colonias, ele.
rr A com missão entende que o paragrapho e!ll
questao di-i respeito sómente aos empregadas
provinciaes ela 1• classe, e que unicámente
cornprehende a faculdade de os crear e supprimir
numericamente, augmentando ou diminnindo o
iseu uurnero, o que concorda com o § 1º do
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mesmo artigo, que faculta ás assem biéas legislativas provinciaes o legislarem sobre a.divisão
civil, judiciaria e ecclesiastica.
,, Esta in[clligc11cia, no entender Ja oommíssào, salva todos os inconvenientes que
nascem da 011trc1 já proposta e examinada, conserva a unidade, harmonia e trniformidade da
legislaçào geral em todoo irnµerio. Por ella,
tanto o poder legislatÍVI) geral como o provincial,
encontrn na esphera das suas afüibuições tudo
quanto é necessario p:ll·a seu completo desempenho. Cada nrn desses poderes move-se livre
e desembaraçado, sem encontrar o outro a cada
passo no mesmo lurreno.
"Pelo que respeita ao§ 11 no mesmo arl. 10,
entende a commissao que os empregados pl'ovínciaes de que fa/la s!l.o os d,1, 2• classe acima

indicada.
" Porquanto fôra incongruente que ernpre·
gados geraes creados por leis geraes para executar leis gemes, relativas a negocios lambem
geraPs, ficassem inleiramente, quanto ás suas nomeações, ~uspensões e demissões fóra da acção
do poder legislativo e governo geral. Seria por
certo contrnria á bo[I razã.O, á 0rdem social e
aos princípios de uma boa administraçao semelhante do1Ilrina. Fôrn demais injusto que o
poder geral fosse responsavel pela ordem publica e peht união do imporia, estando por tal
modo privadó de toda a acção sobre os empre·
gados encarregados de exectJtar as leis da
união.
c, Releva pois ter bem diante dos olhos, que a
exccpç1lo dos §§ 5º e 8º do art. 11 cio acto addicional, dando attribuições cumulativas á união
e ás provincbs, firma regra em contrario,
quanto ás attribuições conteúdas nos seus outros
paragrnphos e nos do art. 10. Nestes termos a
attribuição comprehendida no§ 11 em quesl!ío
é privativa das legisllltura;; provinciaes, e não
póde em algum mudo ser cumulativa com os
poderes da união. Assim creando a assembléa
geral empregados para executar as suas l~is
(não sendo daquelles de que falla a segunda
parte do § 7º do art. 10 do acto addicional) não
poderia legislar sobre a sua nomeação, suspensão e demissão. Serit\ portanto preciso que
taes leis fossem ás asscmbléas provinciaes para
lhes dar complemento. Te riamos neste caso
leis geraes dependentes ele 18 assembléas provinciaes para que pudessem ter execuçao em
todo o irnperio. Leis em parte gemes, cm parle
pruvinciaes. Leis g,~raes que p:ira terem execuç.ão necessitarião Llo bencpl~cilo das legislatui·as das províncias. A commissão, talvez pelas
suas acanhadas luzes, não tem conhecimento
de nenliurna fómrn da organisação política, que
deixando ao poder geral a faculdade de fazer
leis por si mesmas obrigatorias, aniquillasse
depois contradictoriamente, por semelhanl~
modo, todo o seu effeito,
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« Supponliamos qne a assembléa geral julga
necessario dar nova fórma e organisaçllo ás
municipalidade s ou á guarda nacional. Os vereadores e officiaes da guarda nacional n!l.o srio
empre"ados geraes, mas sim proYinciaes.
« M~s segundo a inlelligencia que a com missão
combate, dos §§ 7º e 11 em quest:l.o, sómente
pertence ás assem biéas provinciaes legislar
sobre a nomeação, suspensrio e demissão de
taes empregados.
« E assim como poderá a assembléa geral reformar a organisação das municipalidade s e da
guarda nacional ? Corno o poderá fazer sem
· crear outros funccionarios e sem legislar sobre
a maneira de os nomear? Como o poderá fazer
sem ferir altribuições, que, segundo a inlelligencia que a commissa.o combate, pertencem
nesse caso ás assembléas provinciaes? Como
poderáõ essas assembléas exercer t21es atlrilrnições sem legislar sobre a organisação e fórmn
das municipalidade s e da guarda nacional?
·
« Todos estes embaraços, Iodas estas incoherencias resullno de que se tem querido regular
as ath-ibuições das asscmbléas provinciaes,
unicamente pela classificaçlio de empregados
geraes e provinciaes qne o aclo addicional estabelece, e não por uma razoavel inlelligencia dos
arts. 10 e 11 que mnrcão essas attribnições, e
pela regra do art. 12, qne expres~amcnte declara que as dilas assembléas na.o podem
legislar sobre_ohjectos não comprehendido s nos
referidos arts. 10 e 11. Deste modo uma simples
classificaçãO de empregados prevalece sobre disposições que fixlio os poderes da união e das
províncias, e marcão as raias de.cada um delles !
« E nole-~e que o § 11 em qneslão n!lo se
poderia entender ácerca dos juizes de direito
(que todavia s!l.o empregados provinciaes)
.quanto á sua demissão, sem manifesta incohe·
rencia com o § 7º do art. 11 do mesmo aclo
addicional. Porquanto esse § 7° autorisa ás
assemhléas provinciaes a decretar a demissão
do magistrado, contra quem houver queixa de
responsabilidad e, e este decreto pelo art. 13 do
refeiido aclo nno tem a sancçllo do presidcnle
da provinci;i..
« Ora, sem duvida, que seria pouco coherente
depositar nas mãos das assembléas provinciaes
o formida1•el poder de decretai· a demissão de
magistrados, sem intervenção do presidente da
província, e admiltir ao mesmo tempo que as
ditas assembléas delegassem todo este poder aos
mesmos pre,;identes. Ficaria assim de todo
aniquillada a independencia do poder Judiciario.
Ficaria assím a demissão de magistrados, que a
constituição do estado fez perpetuas e vitalicios,
unicamente dependente dos presidentes das
provincias. Ficarião assim aniquillados os arts.
153 e 155 da constiluição que nll.O farão julgados reformaveis, como se mostra do decreto de
12 de Outubro de 1832; e ·para cuja reforma

não tinhaesta au~usta camara poderes.

" Note-se lambem que o § 11 em questão
1J1lo poderia comprehender a nomcaçllo dos
juízes de direito, nào 1Jbstante serem empregados provinciaes, porqne a inte)ligencia quo os
comprehendes se aniqnillaria a attribuição conferide ao imperador pelo art. 102 § ·3° da constituição, que lambem não foi jnlgado reíornwvel, e para cnja reforma tamhem no.o tinha
esta augusta camara os necessarios poderes.
« Entendendo-se porém o artigo em questão
como o entende a com missão, removidos ficllo
todos os inconvenienles e absurdos ponderados.
« E porquanto sobre o § 4º do art, 10 citado
do aclo addir.ional lambem tem nccorrido
duvida, julgou a commiss!lo conveniente fh:ar n
sna inlelligencia.
« A commissllo entende que a palavra municipal se refere a ambas ,1s anlecedeutcs- policia
e economia-e que as seguinles-prnc edendo
proposta das carnaras-se referem a ambas
aauellas.
·« A policia pois, segnndo escriplorcs abnlisados e segundo as leis de nações cu)tas, se divide em polic;ia geral e municipal, e em policia
administrativa e judiciaria. A nossa lei organica das camara~ muIJicipues capitulou muito
exactamente em o seu titulo 3º os diversos
objeclos que constituem entre nós a policia mu nicipal administrativa.
« A commissão entende mais que a policia
de que falia o paragrapho em questão é administrativa, e não jndiciaria, porque aquella é essencialmente municipal, e não esla. Nem é de
suppôr que fosse a intenção do aclo addicional
entregai· a policia judicku-ia, que póde e deve
ser uniforme em todo o imperio, ás camaras
municipaes, e ás assembléas provinciaes, e
tornar independentes as leis policiaes judiciarias
de sancçrio dos presidentes das provincias. A
legislaçl!.o policial judiciaria couslitne pois uma
parte imporlantissirn a da legislaç!lo do processo
criminal; cuja confecçllo sómente pertence á
união.
"Observando a commissno que já dul!s assembléas prnvincines entenderlio que a faculdade de decretar a suspensão e demissno de
magistrados, que lhes é outorgada pelo § 7º do
art. 11 do acto addieional, _era inteirarriente·
arbitraria, lambem julgou do seu dever fixar a
intelligencia desse paragrupho.
« A .:ommissllo persuade-se que o acto n::ldicional investia por esse artigo as assemhléas
provinciaes de uma porção de poder juriiciario, convertendo-as em lribnnaes de justiça,
para o julgamento daquelles crimes de responsabilidade dos magistrado~ provinciaes, aos
quaes estivesse imposta pelas leis criminaes
pena de suspensão ou demissão do emprego.
" A intelligencia contraria consagraria . pois,
as mais insupportavel tyrannia. Consagraria o
principio de que à suspeàsao e demissão ·(que
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r,no p.c}rns) poderião ser impostas a empregados
dos quacs alguns são, pela consliluiçno, declolrados perpcl11t:>s, pol' factos que· nenhuma lei
anterior houvera qualificado àcliclo, e a que
iião inlpuzera prna algnma.
" 'l\1mbem julgou a commissão de1,er defhirnr que taes penas deverão ser impostas em
virtude de um processo, cuja fórrna e regras se
achem c,labe!ecidas por kis anteriores .ia
. ju lgarnento. Ninguem pú1k pois ser s,,ntcnci:<do, ou soffrer urna pcnn, scnilo por virtude
rle lei ant<irior, e na fórma por clla presct'ipla.
Art. 179 § 11 tb consliluiçM do irnpcrio.
" P.eleva observar aqui qnc esl;t inlrlligcacia
que aponta, e propõc·a cornmi~sno, é a unicn,
no ~en enlencJ,,r, que póde conservar illesos os
arls. 152 e rn5 dn conslilnição do irnperio.
Con,i,krndas pois as a~sernbléas proYinciaes,
q11nnrlo impocm ao. m::igislrado ::i pena de
derni;:;,ão nos crimes em que n lei a folmina,
como lribunaes de jnstiçr., Yêm os mesmos
mni\islratlos a p8rder o lngnr por· virtude de
scutença, como exige o arl. 15,5 citado.
<< Outros argllmentos e consider,ições pudera
fazer a commissão. A' visl~ porém da exlensrw
que leva este parecer, reserva-as para a discus,1J.o, e [em a honra de apresenta/o seguinte
JJI ojeclo :
"A ãssembléa geral legisiativa de"ct·eta:
u Art. 1.º A p9 lavrn~muuicipal-'--do art. 10
§ 4º do aclo addicional comprehentfe aml:as as
outr:1.s anteriores-policia e economi,1-ás quaes
ambas dizem resptilo ás seguintes-precedendo
pro)J'o~ta das cau,ar:iE. A palavra-policiacornprehende ,ómenle a polícia n1unicipal
administt·aliva, e n~o ü jntliciaria.
rc Ai-t. 2.º. A f.,ctlldade de crear e supprimir
empregos rnünícipaes e provincincs, concedida
ás assernbléas provindaes pelu § 7° tio art. 10
do ~elo addiciont1!, sómente diz respeito ao
numero dos mesmos empregos, sem alteraçao
da sua natureza e allribuiçaes, quando forem
estabelecidos por leis gentes. relativas a objectos, sobre os quaes nl\O pod<Jm legislal' as refe•
ridas assembléas.
« Ad. 3.'' O § ll do mesmo artigo sómente
diz respeito aos empregados provindaes creados
por· leis provinciaes, ou ainda 111es1110 geraes,
rclnlívas a ohjeclos, ·sobre os quaes podem
legislar as assernbléas de província .
. « A~'I. 4. 0 A palavra-magistrado-de q110
usa o S 7º do art. 11 do mesmo acto at.ldicíonal,
na.o cornprehen<le aqnelles que o § 'íº do arl. 10
consid~ra get'aes.
· cc ArL if Na decretação ,la suspensão e
demissao dos 111,1gistradoG procedem as assern ·
bléas legislativas provinciaes como lribunaes de
jus\içn. Sómente podem portanto impôr taes
penas em virtude de queixa, por crimes de
responsabilidáde n que ellas estão impostas por
lds crimiuaes anteriores, observando a fúrrna
0

TOMO II

de processo parn taes casos unteriormente estabelecitla.
:e Art. (i.º O decreto de suspcnsao 011 demissão
deverá conter: 1º, o relatorio. do focto: 2\
a cila~,10 da lei em que o magistrado eslá incurso
8º, uma succinta ex.posição dos frmtfomenlos
capitaes da decisrw lornada.
" Paço da carn::mt dos deputados, 10 de
Julho de 1837.-Prmlíno José Soate8 de 8011za.
--JJJ. Colmnn du Pin.-Eí. H. Ca;·nefro Leão."
Ju!gl'l·SC objec!o de dcliberaçl\o, e vai a
imprimir com o pat·ecer.

ORDE?i-( DO DIA
Entrão em discussM por sua ordem, e sM
approvacla, e adaptadas as seguinles resoluções:
" A assembléa gernl legislntíva resolve :
" Artigo nnico. No decreto de 27 de Oulul.iru de 1835, arligrJ 1 °, em lugar das pal.avms
- e o lerceiro o ordenado que lbe foi conce·
dido por decreto de 11 tle Maio de 1812 - ,
deve ler-se - e o terceiro o ordenado qne lhe
foi concedido por decrelo de 4 de Fevereit·o
de 1828.
"Paço do senado, cm 3 de Junho àe 1837. Jliarquez de Baependy, vit'e-presidrnle.- Conde
ele Valença, 1º sccrelario.- Lui.i José ele Ol·iveira, 2° secrelario. "
« A a~s.emblé,, get·al legisla li vo. resolve:
" Artigo unico. Fica nr>pt'ovada a tença ele
80$ annu«es, concedida por decreto do governo,
de 20 cleJunho llo ,,01·1·P,11le ,rnno, ao lenenteeurouel reformado João Benedicto G1,p1w Giffoninµ;, e corTc,pondenle ao poslo de major
effecti1·0.
• rt Paço ela carnara dos deputadrJs, em 6 de
Agoslo ele 183,5 . - Visconde de Goyanna. Goines ela Fo11seca. - Peixoto de Alb11querqv.e.>>.
« A assernbléa gemi legislativa resolve :
"Arligo unico. Fica approvada n lençil annual
de 220$, concedida, por decrelo de J 6 de Setembro de 1834, ao. capitão de uiar e guerra
José Pereira Pinto.
« Paço ela canrnra dos deputados, em 15 de
Junlw de 1887. - .F'. P. de Almeida .Albu911e,.q1le,- Goine8 ela Fonseaa.-J. Ji'. de Toledo. "
« A assembléa geral legislativa resolve :
" Artigo uni~o. Na di;:_pnsiçrirJ da lei de 31
de Out,Jln·o de 18:{5, arl. 9º § lº, neto se comprc-hernlein os emolnmenlos q,ie se cobr~vào
1m secretaria de cstadG dos negocios da marmha.
pc·l11 expcdiç~o dos p,1ssaportrs e passes de n~vios nacionaes e e;trangeiros, os qnaes cont1nnaráõ a ser percebidos na fórnrn do decreto de
25 de Agosto de 1832, na mesma secretaria de
estado,· onde sómente devem ser expedidos os
ditos passaportes e passes.
<< Paço êla camara dos deput~dos, ern 27 de

10
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.T1111ho de 1837.-0. .J'. "de Arri1!in Virm.na.-

Pi11to I'f-ixoto.-Fra11ci.sco rio Rego. ·- Lima. e
8ilva.-Di@ ele l'olcdo. "
· ,, A :issernbléa geral legislativa resolve :
" Al'ligo unico. Renato Pedro Boiret tem
direito a contint1f1t· a perceber o soldo de
coronel, r;orresponclenle 6. pateulc, desdl3 o dia
que lhe ~isuspenso .
" Puço da carnara dos dep11h1<los, 9 de Selemhro de 183(L-Lim a e Sdva.-F. do Rego.

- Pinio Pei.'vcto."

chvia, rlcixar r](:) cbr meios ao governo para
elevar a ~eu e~tarlo completo a força decretach1,
e ncsla supposi,,:ão mlrniLlc CAte se dê mais extensas atlrilrn i,;üe, ao· go\·erno para recrular,
mas que csla antorisaçflo não exceda a um
anno, e cfobnixo desta condi,,rw rnandarú
emenda {1 mesa. Outra cnicncla que tem de
mamlar ú mcs,1 é, reprodt1zindo o a1·tígo do Sr.
Yasconceilo;; ,1pprovndo nu lei da fix.,çno rlc
forças. Offerece sua emenda s11ppressiva das
palavras-de 1838 a 1839-porqu e se ó para
acudir ao Rio Grande que se rcz esla ::ilteração
na lei rio recrutament o, para que cslendêl-a a
m:iis tempo ?
Lê-se o artigo Rdclilivo e emenda.do Si:. Veiga
Pessua, que são apoiados :
,, No arl.. 2° suppri 1111!.o-se às palavrns ck 183S a 1839. "
« Artigo n<lcliti vo. Os recrnlados podcráü dar
subslitutos idoneos, e qnanJo n:tc sejão estes
considL'rados taes pelo governo, poderáo aquelles
eximir-se do serviço, entrando para os cofres
publicas com a qua nfoi de 400$, que ser/lo exclusivamente applicados ao ajuste dos voluntarius.
« Os sul;,stitulos nil.o ficaráõ isentos de servir
o tempo a que são obrigados, além do que servirnm por outro,"

" A ussc,mbléa geral legis\ntiva 1·csol vc : •
" Art. l.º SM applicad9s a beneficio do montepio geral de economia elos se1·ridores cio estado,
os re1n1111csce11tes dos premies de suas loterias,
extraltidas e por exlrahir, emqnan\o pl'los po1·ladores dos bilhetes não fo1·c111 reclamados.
(( i\1·t. 2." Ficf10 revogadas as leis e disposiçocs eni contt·ario.
" Paço dn camarn dos drpul:.i,!os, 31 de Maio
de 1837 .-C'ancliclo Josí: de k!'a1ii11 Villnna.M. D. ele ToTcdo, »
" A assembiéa geral legíslativ,:i rcoolvc :
(( Art. 1." O governo fica autorisftclo pctra conceder por sesmaria a Joaqniin de Azevedo
Souza, e a Domingos de Arnujo Bastos, nas
sobras que ho11Yer, da esh,ncia dos Bal'ros ou
do Relavado, na prnv;nc.ia de S. Pedro Jo Sul,
OSr, Jose Sattunino (mim'.sfro da giwn·a):
tanto terreno qnanto baste para a indemnisaça o observa que, se é possivel completar o exercito
que lhes é devida Llo rincão dn Cri8.
com o actual systema de recrutament o, torna-se
" Art. 2.º Ficão rovogadas todas as disdesnecessaria a lei, e se não é pos,ivel, então a
posições em contrario.
·
rnedid,1 que se discute torna-sf neccssaria agorn
"Paço da camara dos deputados, 23 de
e parn o anno de 1838 a 1839. Log'J que p·asse
Julho de 1833.-Jo&é Cezario de 11firancla
a fixação de fol'ç:is para o anno de 1838 a 1839
Ribeiro.-J. Con·êa Po.checo.-Anton-io Jiaria
deve ,e dar meios ao g·overno para completar
de 11/oura."
·
essa força ; e neste sentido oppõe-se á emenda
E' approvada, mas não adoptada, a resolução
do Sr. deputado, porque, no anno corrc,nte, lrn
que approva as tenças de 120$, concedida por necessidade das mesmas forças marcadas pelo
decreto d.e 13 de Abril de 1835, an capitao de corpo legislativo que lia no anno f'uturn : e se
fragata da armada nacional, F'i'ancisco de Paula 9gora nüo é possível compldat' a força, como
a
Leu!, e a de 60$, concedida por decreto de 18 será para o futuro sem esla µrovidencia, a
não se
de Agosto do mesrqo anno, ao major graduado
<lat'°uma providencia em nmu lei ordinaria que se
Antonio João Rangel de Vasconcellos, ele.
liaja de fazer ? i'llas se a prnvidencia ha de se
Introduzido o Sr. ministro da guerra, tem
[opiar, então porque não.lia de ir a::;orn ? Para
lugar a ~egunda di;;cussão <lo prcjecto o!Ierecido
que •1 governo completo o quadro do exercito, é
pelo Sr. Souza e Oliveira sobre o recrutarnenlo necessario lorna1· ;i lei 0xeriuivel, e· é para
isso
principiando pelo seguinte:
que se ,,presenta esta providenci,1.
" Art. 1. 0 Parn co1nplctar ns forças de terra,
OSr. Veiga P0ssoa enlemle que, com a lei
decrntadas parn u u1111n de 183í a 1838, e da·
1888 a 1839, o governo fica autol'irndo para do retmla111,,11to a~l11al, com que o governo j11lgn
rccrut,,r d'entre os eidad:1os brazii,,irns de IS a não poder elevar a força, é passivei rccrntar ;
:2-5 ainios úe idaue, os 11ue forem itlrrncus p:irn e o governo tem recrutado o numero de praças
n serví,:o. ainda que sejão qu;ilifínH\os guru·das que consta existirem ; e se o governo tivesse
f'ei!n maio 1·es esforços; poderia com ella comnacionae;o, corntanto que nãu lenli,w a ·;en
pletar o exercito : no em[anto, atlcndcndo ás
favor alguma das excepções tlcsignmlas n0s artigos 6°, íº, 8° e 14 das instrnci;:00.s de 10 de circu111sluncias aduaes e á urgcncia de se acudir
Junho de 1822, ficando revogadas as mais ex- á prnvincia do Rio Grande, é que vofa pela
medi<.la que Ee ap,·esenta. Além disso, o gocepções.>>
',Zerno têm o meio de dar gralificRções . aos
O Sr. Veiga Pessoa diz q1ie, tendo votado que têm completado o tempo de serviço; e se
contrn a proposta do governo, não quer,. toainda assim nao completar a força, e se ainda
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no anno de 1838 conlinuarem as desordens do
Rio Gr,1ndo, enlnn o cot'po lcgíslalívo tomará :1
providencia que ,iulg,,r conveniente.
O Sr. José Satuminc (miniot,ro dc; guara)
responde ::o nob1·e dep1.itudo, qu,~ n razão pen·

que j,ilf/L irnpossirel com1,lelar ,1 forço,~ porquC!
a ex perií,nci» o tem rnoslrado: é por isso que
11,to púde dizer q1ie será possível completar a
forca do exerci lo. Já declarou nú camara
co1;flar uo officinl encarregado do rccrutnruenlo
nesla cidade, bastante populosa, e onde comtudo ;:ipparecem todas as isenções ; s0 • se
pre11dern 60 011 80 inclividuos, ~!OL_IS Oll Ires
ou um só é recrutavcl. Nilo insiste rnu:to
para q11c a providencia que se discuic se eslenda
;,o nnno de 1838 a 183D, por poLlr,r esta rnesrna
providencia passar em ontrn lei ; mas; pare.eia
conveniente que esta medida fosse já. Quanto
ao med10do do recrutamento, sendo elle máo,
romo reconhece, todavi,1, ernqrrnnto o corpo
Ie~i~iativo não deceelar outro, ha de scg11il-o :
r, "outros meios não propõe, pois, já corl'Ía nacarnarn que o governo guiz iniciar soht·e recrut:1mento, ainda que eslá na mesma opinião,
em que estava, de que com a proposta que offerecen não iniciou. Conclue, que uma providencia a este respeito é nccessuria, pois que,
não pócle com a que ex.iste preencher o quadro
do exercito, e assi111, remctter forças p,1ra o Rio
Gran<lc, .expondo-se a passar pel:! vergonha ou
ridiculo de mandar 40 homens _para bater os
rebeldes.
-

OSr. Rebouças Mo concorda com o artigo
que se refere ás forças decretadas para o anno
de 1838 a 1839, porquanto, sendo esta providencia para desde já. é desnecessari::i para o
ll,nno futuro. A pacificaçlío do Rio Grande,
sendo o movel de torlas estas medidas. não deve
a qr1e se discute estender-se ainda da;JUÍ a dons
annos; e demais, na lei de fixação para o anno
que ha de corret· lut SLtfficiente providencia.
Outro incomeniente que já fez cargo de expôr, é
sujeitar ao l'ecrutame11to de !!'opa de linha os
guardas nacionaes qualificados, e revogar-se as
instmcções estabelecidas desde 1822 até o
presente. Pelo que respeita aos guardas nacionaes acha desnecessario que se falte á fé
publica, sujeitando-os a fa,;erem o serviço de
tropa de linha, quando elles como guardas nacionaes podem prestar este serviço. Sendo
e!les gnardas nacionaes destacados, sabem que
cessada a causa telirCto-se ás suas habitações, e
recrutados, nào. No pl'iinciro caso estamlo
certos que . conseguida a pacificação do Rio
Grande, regressão, se preslaráõ ao destacamento de melhor grado; o q11e não t1conteced.
sabendo qne sr.o considerados soldados de tropa
de linhn, não só para cn/ão, mas por todo o
tempo· cm que deve servir o soldado de linha.
A favor do primeiro caso ainda ha uma razão
de política, Até agora· a guerra civil do Rio

7t,

Grande não ten1 sido considerada como de interesse nacional ::enéío no conceito d,,.quelJas
p0::s0us mais illu3lrndus que pensão como esl;idi~t::is; rnas a m~ssa gl:ral dos braiileiros
ainda 11:10 se ide11tificon inléirnmente com a
pacifü,aç-ão do Rio Grande; e o facto J e se tlo;stae:m:11J guardas nacionaes de certa ordem de
qualifi1:aç!lo é tle surnma polilicu; porque está
na r'1zào do í11lercsse individual q11e se acabe
«qnella guerra. O, gnardas rnicionae,, para
rq:;1·essarcm ás suas familias; devem esperar a
pacifici,('ão daquella pro\•incía: e entrw os pais
1n:Jo,; filhos, os irmãos pelos Írlll11os, os parentes
ele qtrnlqut:r gráo, os aílns, os amigos, aqnelles
q1w e,tJo ~111 conw,pondeucias co111 clles, todos
elles cooperarCio 1mra a paciílcrçno daquelle
ponln do impcrio; e 1:11tD.o esta pa~ificaçãO torna1·-:;c-lia ven!adt:iramcnte w1ciurrnl : identificar-se-lia com todos os interesses de familin, e
deste inlerea;sc partírli grnndc interesse geral
de pacificar o Rio Grande. Gl!ardaclo, pois, o
rcspc,ito devido á pron,essa estabelecida e consc1grada na lei elas guanlas uacionaes, destacados
os gw,rdas p:aru u pacificação do Rio Grnnde
em sua propria qtwlidade de guardas nacionaes,
não só se maulérn este grnnde principio de
credito, mas presta-se uma homénagem á boa
fé ; dá-se grande força ás promessas e estabilidade ás leis; identifica-se os indivíduos com
os í nteresses gemes da nação.
-O orador observa que, ainrfa prescindi~do
destas considerações, n verificar-se a medida
que se discute, dar·se·ha occasiàtJ a grandes desordeus, e alé lornará improficuos alguns estabelecimentos, reduzirá outrns á esterilidade, e
até mesmo introduzirá a fome ; porquanto
sujeilundo-se ao recrutamento os feitores e adm i1 ,istradores.....
O Sa. SouzA E ÜLI~EIRA ; - A isenç!l.o ácerca
desies s Llbsiste.
O SR. REBOUÇAS continuando, nota qlle não
s11.o cxc,)ptuados os trope.iros, boiadeiros, m~tres de ofiicio, pedreiros, carpinteiros, canteiros,
pescndores de qualquet· condição, el{;. Notá que
sendo sujeitos :io recrntamento os tropeiros,
ficilo vedados os vehiculos que conduzem aos
nossos mercados, os generos de primeira necessicl,1de e trará ainda inconvenientes ao commerci;. Sugeitando-se o~ m,winhciros, ,grumetes, moços, etc., ao recrutamento, virá gravisshno mal ao co,nmercio. Os arraes, mestres
de barcos, etc., são necessarios para éonduzit· ao
mercallo "eneros de necessidade, e demais são
individuo; mais idouecs pam a marinhagem, e
não para o exercito de terra. Os caixeiros sujeitos ao r~crutarr.enlo, obrigarúõ a fechar-se as
lojàs e armazens, etc. Excepluão, porélU, os es·
tuclantes ; eis-a_qui uma classe, que, elle orador,
a ser aulor do projecto, n:lo exceptuaria. Os esludaatc:; lomarião algum conhecimenlo das
armas, e, se toma;,sem gosto pela prnfissão, Sf)

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 09:55 - Página 10 de 14

76

SESSAO EM 10 DE .JULHO DE 1837

tonrnrino bons mili1'1l'e,, habeis generaes, como
de e,Judantes, rnedianfe a l:Onscriµ~áo 11:.1
Franca, se fizerão habeis genernes, corno ]i'oy,
L111ndrque, J1Jnot e out1·os, Ü; e.,tudanles servindo um 011 dous am10s nas unnas, nrw fica vão
vedados de continuar seus estudos · os q,ie nào
tivessem gosto pelo estado ; um ou dous annos
n1to o,; impossibilitava disso,
Julga que o fim que se te\'e em vista com o
projecto, consegnir-se-ha do modo que passa
a propôr na sq:,;uinle emenda, q1ie é apoiada:
« Para cornrletm· a força de !erra, fixada de
1837 a 1838, fica o governo autorisado :
cc 1. A destacar da gtrnrda nacional os individ11os comprnhendidos nos rrrts. 120, ~§ 1° e
2°, e 121, §§ l'' o 2° d,, respeeliva lei,
« li. A recrul,11· na conforrnidalle da lei, os
inrlividuos idoneos para o serviço de pl'imeirn
linl1a que 11no fore111. gn,ud«s nacionaes, Os
recrntarlos poderM dar suhstitntos igualmente
icloneos; e, quando estes não sej!\o considet·aúos
taes pido governo, terá lugar a pretendida substituiçll.o, metliante·a quantia de 400$, que se
fol'a entrar effcclivamentc para ·os cofres publicos, para _se applicar ao ajuste de voluntarias.
" !II, Os substitutos q11e não forem isentos
por lei, accumularáõ ao tempo da substituiça.o o
de serviço que lhes compita prestar como recrutados, ou volunlarios sujeitos ao recrutamento, Salva mellwr redacçllo, >>

OSr, José Saturnino (ministro da guerm)
responde ao antecedente orador, quanto á falta
de fé publica que o nobre deputado notou no projeclo que se discute, observa q11e o col'po legislativo póde revogar, suspender e inlerpretar
as leis como entender conveniente, A seguir-se
a opiniao do nobre deputado, nunca se poderião
fazer novas leis: por exemplo, estabelecido
por lei um imposto, pal'ece estar garantido
o resto dos bens do cidadão, no em tanto, vind·o
um imposto novo, na.o se segue que
esteja deslruida esta garantia, porque a garantia
fôra dada .por uma lei não perpetua, Só a
constituição rlá garantias perpetuas, e assim
mesmo está sugeita á reforma. Não é faltará fé
publica em o corpo legislativo, depois de garantir um serviço, obrigar a outro 11or uma lei,
Se ü governo füesse recrutar guardas nacionaP-s
que estivessem nas isenções marcadas na lei,
abtlsando assim da mesma lei, era o governo
que faltava á fé publica, mas o corpo legislativo
na.o esta ne,te caso ; nilo falta á fé publica com
uma lei que reforma a da gnarda nacional,
fazendo mais extenso o circulo recrntavel dos
indivíduos da guarda nacional.
Quanto á razil.o política, apontada pelo uobre
deputado, o orador ob~erva qne é necessario
olhar para os homens taes quaes são. O individuo encarregado de qualquer operac:i.o, emprega suas forças, seu entendimento para

desetnpenhal-a; mas, quat](1o são m11itos, nno,
No caso apuulatlo, pot· exemplo, um dirá : de
que me sDrve estat· a matar-me, se tle mim só
n:10 depende o exilo cksta guerra? Dirá o out:-o:
de que me serve nao dormir na senlillelLi, se o
lflJC me vem succcder vai clonJlir ? ...
A respeito das instrncções de 1822, diz que
ellns quizerào iseular a todrJS os ci(kd:1.0:;;
parecendo-lhe mna lei tle nrto recrutamento,

(Apoiados,)

Prmrnnciou-se o nobre deputado contrn os
estudantes: julgou que elles n1to cleverill.o ser
is,~ntos do recrutamento ; o orador observa que
a vida de e,tlllianle deve ser até certa época,
pass.1.da a qual ni'w se 11úde mais estudar; tirado,,
pois, os estmh11li,s de se11s est11dos, p;,ra set·em
sol,hdos, perde:n-,c; o boi.:tdeiro, ckpois de ser
soldado, póde continuar no ,dl antigo orticio;
111:is nll.o
aconlt!ce o m,1s1110 ao estudante,
(Ap1iado.s.)
O orador declara-se eoulrn a emenda do
rnihre d<1polado. Lembra q11e a lei diz que os
guardas naciouaes set'll.0 destacados com seus
officiaes respecti ~os. Não é possível que se dê
n 'urn oflicial da gnard,t nacional, tal qual é pela
lei de 18 de Agosto de 1831, o mesmo interesse na guerra que se dá uos officiaes de
tropa de linha, e que se dava nos antigos ofüciaes
de milícias, O oflici,tl de lropa de linlia tem a
esperança de. um poslo de accesso; espera uma
drllgona ele caixas ; se 6 rapaz, enthusiasma-se;
para o official da guarda nacional, porém, qual ó
o estimulo? Nenlrnm. Se os guardas ntio
forem commandados p.or seus officiaes, ainda
assim é máo ; porque a differença do uniforme
fará rivalidade. (Apoiados.) Podel'-se-ha dizet·
que 'Cl~-se mais meio õoldo a todos os gLiardas
nacionaes desfacados,• Mas o meio so!dG pouco
é, e esses homens em suas casas, têm seus interesses particulares muito maiores; todavia,
adaptada essa medida, que rivalidade nao virá
á tropa de linlw, de ler em suas fileiras homens
com maiores soldo~ ? Daqui podem originar-se
rnui~os males, e prejudicialíssimas sno taes
dissensões no prineipio da guerra, (Apoiado:~.)
Lê-se, e é apoiada, a seguinte emenda do Sr,
Figueira de llfollo :
1( Comprehendll.0-s.e igualmente nas excepções
do projecto d() Sr, Souza e Oliveira, as pessoas
qtie se occuparcrn no trabalho das typographias
isentas ele lodo o serviço mililar pelo art 4º da
lei de 7 de D~zembro de 1830. >>
O Sr. Souza e Oliveira, deµois 1de mostrar
que decretando-se forças, ou para o presente 011
para o futltro, nao se póde deixnr de habilitar o
governo com os meios necessarios para ievar ao
estado completo a força decretada, cqntinua
assim:
Passarei a responder ao illustre Sr, ·deputado
pela Bahia, que tomou_ a seu cargo combater o
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projt,c!o, e apresentat· emenda ao artigo. O
nobre depnltvlo Mhou qne no projecto se faltava á fé pt1otica 1 ,Is promesSIJ$ feita~, e gar:rntidas pela. lei, qnanto aos•gu.mlas nacionaes;
achou mui5 gu•~ o projeclo nos tl'ariu estel'ílidade em vez da ahundancitt de que gozamos ;
que em prcjtulicia.l á industria do p:1i:r. ; que

faria com que não houvesse mais quem quizesse applicar-sc á conducçl'.\o dos gcneros para
o mercado ; que aniqnillaria a marinha mer·cante e o commercio, faria com que as lojus e
armazens se.fechassem, etc. E~tas rellcxoes
illustre deputado rne cansíu·Qo bastante admir:i.çao. Nao admitte duvida ·({ue ~odas as idéas
consi~nadus no proj,icto em discussl'.\o estavi\o
consignadas em maio,· escala na prnposta tio
Sr._mínístro da guerra ; o il!nslrl! tleplltado defendeu bashrnte esta proposta, e votou pol' e!la ;
como pois, sem alguma especie de con!rndiecno
com or, seus príncipios, apresentados na disc:1ss!lo da proposta, póde regeita1·0 projecto de
que trntutnos, que, longe de ampliar, restriuge
ns idi:as na dita proposta consignadas ?
Ente~de que se falia á fé publica quando se
vlolu contracto estabelecido ; mas que contracto
foz a riação, que contracto ha na lei d:ts guardas
nallionaes co112 os cidadãos guardas nacinnacs ?
A cinmmstancia de nãO serern os cidadãos qut1·
lificados guartlas nacionaes t·ecrutados para
. tropa de linha nllo foi promessa que se fizesse
para se entral' para gual:d;i nacional. (Apoiado8.)
A lei Cl'eou a guarda nacional, determinou as
condições para ser guarda nacional qualquer
ciàadao, e desde então não ficou livre a nenhum
cidadão que fü;esse essas condições o deixar de
ser guarda nacional. Nao é pois um pacto feito,
promettido pela lei, de que, entt'll.ndo para
uma tal institi:;iça.o, se goze da vantv.gem de ser
isento do recrutamento. A lei fez este beneficio
_aos cidadãos guardas nacionnes ; e o que propõe
o p1·ojecto ? Suspensa.o deste beneficio ; porque
eu o propuz, julguei que as circumstancias do
paiz exigem que lodos façamos um sacrificio ;
e entre os que devemo.s fazer é este de suspender por espaço de 2 annos esse privilegio
uado · ao guarda nacional de não ser recmtado.
Na suspensão, pois, deste artigo da lei por um es:
paç_o det~rmiumlo, não vejo que· se falte a nenhuma promessa, nem á fé publica, como disse
.o iHustre deputado. Pemais, quando se discutia
a lei da fixação das forças de terra mandei pela
primeira vez a minha emenda, l1oje reduzida a
projecto. O nobre depútado a co1nbate11 então,
dizeudo quo era preferivd o. pi·oposta do Sr.
ministro que t:ontinha uma suspensao, e nao revogaçao da lei das gnardas nacionaes ; então
achou o Sr. deputado que uma suspensa.o tem·
poraria da lei nií.O era offensiva da fé publica ;
e agora que eu explico o sentido da minha
imentl,1, agora que rnostro que o que pro·
>onho no projecto nã:o é ~evogação, mas
nera sus11ensd0 da lei, o nobre deputado acha

uo
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que nesta mesma medida da suspensão da le(
sé efl'cnde á fé publica ! !
O nobre ministro da gu~rra, sustentando de
pt·eferencia o projeclo eo discussa.o, já fez vêr
ao íllustre deputl\do que, da revogação de mais
algumas das· exce})ções eslabelccidu.s nas instcucçõll,', de 10 uri Junhu de 1822 se nao seguia
que tüdos os individuos qne ficavão de fóra
viessem por força p11ra o s~rvíço. Nllo se sr.gne
que venlião todos os arlislas, nem todo~ os caixeíl'Os, lTifu-inheiros, etc, Nil.o se póde pois concluir com o Sr. deputado ·que ficaráó fechadas
as lojas de commercio e at·muzens.
Por vl.lntura todos os primeiros caixeiros deixàráõ de ter.a seu favor as outras excepções, e
quando as n!i.o leuhão, não tera.o 400$, para
um s11b~titnlo, como está determinado no projecto qne passou ? Nao serãO a.lguns delles
casados ? Nilo excede1·i,õ muitos á idade de 18
a 25 9.nnos ? E' necessarío encarnr o prnjecto
com muito le1To1· para se receiar que todos os
ar1na1.ans e lojas sejll.o fechados t
A respeito dos tropeiros, concordo igualmente
com o nobre ministro,· q,1e melhor é i-evogar a
lei nesta parle do que na que trnta dos estu•
dantes.; porque um estudante, na flôr dos annos,
se fôr seis annos soldado (creio que é este o
tempo da lei), no fim deste prazo não está apto
para continuar na cai·reira dos estudos ; e, pelo
conlt;at·io, qualquer tropeiro, boiadeiro, caixeiro,
etc., acabado o tempo de serviço, póde continuar na sua prhileira occupação.
A emenda q1ie mandou o nobre dépulado em
substituição ao artigo lº do projecto parece uma
verdiideira bt1rla (apoia.doa) ; ella não dá meio
algum ao governo. Primeiramente, nllO remedêa o maior inconveniente que o governo
tem achado, e que o ~r. ministro .tantas vezes
tem apontado, quando se trata de movera guarda
nacional, isto é, na qualili.caçao dos indiviàuos,
O i!lustre deputado deix.a aos mesmos conselhos de quálificaç!lo como estão determinados na lei, o direito de fazer as qualifica•
ç0es ; o que eatabe1ece·de mais na sua emenda .
é a disposição a respeito dos guardaB nacionaes
que se apresentarem- volunlariarnente para
sentar praça ; mas concehe o Sr. deputado que;
passando o artigo, haveria urn só guarda na-·
cional que se apresentasse para sentar praça
voluntariamente? O facto acontecido ha dous
a11110s, quando o governo expedío um decreto
para mandar para o Rio Grande do Sul um
destacamento de guardas nacionaes daqui e de
S. Panlo, não moslrd bastante111e1ite que o governo tt!lo conseguirá um 116 homem ?
De que cidadãos h'ala o artigo 2° da emenda ?
Dos cidadã:os que são guardas nacionaes, mas
não qualificados, n~enores de 21 annos. Dt!!3ta
mesma classe espera o nobre deputado que
ap;iarcça um só individuo que se offereça para
ii· sentar praça para ir para o Rio Grande do
Sut i' Quaes sa.o· pois os indivíduos com que o
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illustrn deputado es,iera formar o destacamento ? Do~ guarJas uacionaes qne n:io estivcre1t1 nesta~ circumslancias e forem qnalifbulos peles resµedivos coaselhus? Já se
mq;lro11 o grantle embaraço e111 que se ach,, o
go\'erno, e a impossibilidade havida de se
effeituar o destacamento de ,500 homc1rn. daqui
para o Rio Grande, e de oull·a força de S.
Paulo.
.
N:i.o sei porque fatalidade, eu que votei
coull'a a proposta <lo go\'et·Jio, estou agora sustentando as idéas do go~erno, ·e me acho rniuislerial e o illustre dcpuhulrl ua oppMição ! !
Nno sei se é por l!=!r o projecto sido ;:i presentado
por mim, e não querer o Sr. deputaúo que as
idéas nelle consignadas parlão da oppoeiçao,
que se pronuncia contra elle. Declaro que eslou
de muito boa fé ; o meu fim é dar ao governo
meios c(e pacificar o Rio Gt·:.rnde do Sul ; e, $e
eu visse que com ,1 emenda do Sr. deputado
se conseguisse o fim 'desejado, eu nll.O duvidaria
appróv:il-a. Eu requeiro que o Sr. ministro declare mais explicitamente, se é possível qne
com semelhante emend,1, se possa fazer alguma
cousa, e se é preferi vel ás idéas consignadas
110 projecto.
Disse ô Sr. deputado que providenciámos
sufficientemente na lei de fixação de forças
para 1838 - 1839; mas torno a rogar ainda ao
Sr. ministro que haja de declarar, se acha que
nesse projecto que passou na casa, está sufficientemeule providenciado quanto é necessario
para paciílcar o Rio Grnn~e do Sul.
O Sn. Jost SATURN!Nu (ministro da guerra) :
- Nno, senhor.
O Sa. SouzA E Ou,•EIRA: - NaoP Ni.\o sei
pois que sejão as providencias da lei, que
passou em- terceira discussão, a que se referio o
Sr. deputado, bastantes para o fim a que se
pi·opõe o projecto cm discussão.
Reconheço um inconveniente no p1·ojecto em
discussão; reconheço a força de um argumento
do illustre deputado, que primeiro o combateu
em primeira di~cussll.o, deduzido da falta de
su bordinaçãrr da nossa tropa. E' este 11 unico
perigo que de,,cubro .na autorisaç!io para o governo crcar mais tropa ; porque o perigo que
resulta ao paiz de umà ti-opa que nllo é bem
subordinada, está na razllo directa do numero
dessa tropa ; mas este argumento prova de mais,
e como tal é inadmissível, pois que enlào seria
necessario· retirai· a tropa que está no Rio
Grande do Sul, no que ninguem concordará?
Eu confio b11stante no nobre ministro Lia guerra
para esperai· que elle remedêe, quanto passivei,
este mal.
Senhores, cumpre que consideremos que na
vofação de alguma medida par<1 preencher a
força indispensavcl para a µacificaç!lo da provincia do .Rio Grantle do Sul, está grav.:;mente
compromettido o credito, a 1·eputaçao da ca-

mara dos Srs. deputados. (Nunll!rOiSOB ctpoiacloB.)
.J!;' esta a principal razão pc,r qne apresentei
este projec:to. Se- nós, tendo feito caliir a propo::la do Sr. rnínisf!·o, por ler 11m artigo anti,
conslitucional, outro exngerado, e por contcl'
di:'posições, que nao se j,1lgàrilo adopla1•cis, não
habilitarmos o governo com medida alguma
para a pacificação do Rio Grande do Sul, u
nosso descredito no Bt·azil será immedialo.
(Apoiado~.) Continúo, portanto, a votar pelo
prejeclo em discussão.
O Sr. Rebouças : - Usei da -expressão guardas nacionaus CJilillificados - por comprehenller gnarctas nacionaes de direito e de facto,
por ter ouvido dizer ·que havia guardas 11acionacs que erão qu,:lifieados sem o de1•erem ser.
Entendo que são guardas nacionae~ indubitavelmente aquelles que têm us condições legitimas; e que aq11elles que não têm estas condições legitimas e forao qualilicados por abuso, o
silo emqu:,nto este abuso, não l'ôr reparado pelos
meios legaes.
·
OSr. Francisco d.o :Rego posto ofl'erecesse na
terceira discus,;ão do projecto de lixaçno das
forças de tenu, e sustentasse ·uma emenda em
que vinhão consignadas as mesmas idéas do
projecto em ãiscussão, vê-se obrigado a recuar
hoje á vista do·f~clo de ter sido recrutado um
guarda nacional, lmvendo aliás o St rninistro
reconhecido que o governo não está habilitado
para recrutar na guarda nacional ; occorrendo a
respeito do gu:.irda nacional recrutado a circumstancia mais de ser respons,\Vel por um escripto.
A' vista disto o nobre ·orador .julga ter sufficiente razão para receiar que, dando-se ao governo o arbitrio para recrutar na guarda nacional, elle irá exercer esse arbit'rio sobre pessoas
que lhe un.o s!lo affeiçoadas, e para vingar-se de
seus inimigos.
Até o momento em que apresentei a minha
emenda, diz o orador, não estando persuadido
de que La! cousa existisse, e vendo que o Sr. ministro, pelo modo por que tem discutido nest_a
casa, tem merecido alguma confiança do corpo
legislativo, ou a.o menos minha, nno dei muito
peso ao receio de meus collegas ; mas i-etit·ei
esta confiança em consequencia do ac:to pra·
ticado, e vejo que os meus collegas tinhno ra"zão
de receiar da a1·bitrariedade do goverpo. Por
isso votei contra este projécto em primeira discussao ; votei contra a urgencia pedida por seu
illuslre autor, e estaria mesmo disposto a votar
conll·a toda a idé.i de recrutamento ; mas tem-se
feito um escarcéo tal com e, n~gocio do .Rio
Gmnde do Sul e do Pará; o governo tantas
vezes tem dito que nao é possi vel conseguir-se
a pacificação do Rio Grande qo Sul, sem que
se decrete força, que a população está persuadida de que isto é verdade, e que a camara
dos deputados uao facultado ao governo os
meios necessarios para pacificar o Rio Grande
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do Sul. (Aiioimlo.) Apoiado t mas o illuslre
mandante das armas ; ainda nàO veio a infordeputado qne de1i o apoiar.lo, deve ;ulverfir que
rnaça.o ; mas declarei que Sé ê gL1arda nacional,
no anno passado o governo conseguia tudo
comtanto que nno sPja dos. recrutaveis na fórma
quanto quiz; 2,000 cot1tos de credito compleda lei, será solto. Mas diz-se que isto é uma
mentar, e 300 contos pnrn um corpo de guardas
vingançn. Pormitta a·camara que e11 conte um
nacionncs no nio Grande do Sul, além dos 10 facto acontecido c:ommigo, para moslmt· que nll.o
mil homens; e deve advertir lambem que o sou vingativo. Não é este o primeiro homem ela
e}; ·ministro da guerrn, conde de 13.ges, recç,·
g11arda n:1cional que ten-, sido recrutado ; o
nhece11 que a força era s11/Iiciente, tanto que of!idal enc,n-regõ.do de recrutar, não está, nem
não pedio mais; ·disse apenns que o mcthodo
póde estar ao facto de todos os que são guardas
de recrnlat' era moroso, e não que era imposnacionaes; eis o facto. Foi conduzido ao qu:.rtel
si,,el preencher ,, força. O Sr. ministro da. do campo, um homem recrutado para a priguerra agorn acha pouca a força, quer 15 mil
meira linha; 011tro que se di::ia tio, incivil e
homens, qnando para completar a fot·ça degrosseiro, bem conhecido nesta .;idade (n::tçi
cretada ainda lhe faltão 4,700. O que me pa- refiro nome publicamente, mas estou prompto
rece rnereeet· rJguma atlençM 6 o meio de para o dizer em particulnr aos Srs. deputados),
fireencliec a força de 10,DDD home11s. E11 n/lo
disse publicamente, à vista de quem quiz ouvir,
estava na casa por occasião de se votar sobre a
qne tinha uma carteira cheia de bilhetes, e que
proposta de S. Ex., rnas se estivesse votaria ia obter uo ministro a soltura do recrutado. Eu
conlra clln. Digo isto porque desejo qne se sOL1be logo disto. Todo o rnL1ndo suppL1nha que
saiba meu voto.
eu devia necessariamente conservar preso o
S1', presidente, á vistu do que ncnbo ele dizer !tomem, para q,ie se nllo dissessr. que eu havia
receio votar pelo 1º artigo do projecto, mas sido corrnmpido. Justificou ser guarda nacional,
estou inclinado a tirar o Sr. ministro de algum e foi solto. Nem foi preciso que eu me justiembaraço para preencher a força dect'etada. ficasse de 11~0 ter sido corrompido : todo o
Estou um pouco disposto a favo,· do Sr. mi .. mundc me conhece, lenho semp1·e vivido pobre·
mente, mas com honra. (_Numerosos apoiados.)
nistro, mas não tanto quanto eslava quando
apresentei a minha emenda. Espero que o Este facto provará ao Sl'. aeputado que nãO sou
vingativo. (Apoiados.)
Sr. ministro por factos posteriores desminta a
sensa.çr10 desagrad_avel que produzio o facto
Diz-se que o recrutado é l'esponsavcf por um
aq11i referido, na camara, e creio que em tod1J. a papel que atacou o governo ; mas se estiver nas
capital.
circumstancias de assentar praça, deverá ser
O orador contínüa dizendo que concorda com clispensndo por let· escripto-contra o governo?
Se isto fosse admillido nada mais facil do que
a emenda do Sr. Rebouças, q1te corntuclo deseja
escapar do reàutarnento ; era cset·ever contra o
que seja redigi,;!a "de modo que nella explicitamente se disponha q·ue os destacamentos da governo, e ficava livre do recrutamento. Não
gunrda nacion,d sejão compostos de indivíduos duvido de que o recrutar.lo escrevesse contra o
liracJ03 á 5orte, de modo que nllD tenbão de governo ; eu não conheço o homem ; se mo.strar
queixar-se, 11em dos conselhos de qualifir,ação, qu·e é guai-da nacional àaquelles que a lei isenta,
nem do governo. Deseja que o governo fique. será solto. Se não é guarda nacional, e é filho
habilitado pam cha11Jar um corpo de guardas de um coronel, póde justificar-se para ser ca·
dele.
nacionaes que não exceda de 3,000 homens,
Disse o Sr. deputado que à administração
que com 1,000 que póde recrutar, viráõ a preencher a força fü:ada; que o recrutamento seja pa.ssada alcançou tudo quanto quiz. Se assim é,
feito ·na proporçilo de nu meros de Jeputados não tive esta felicidade ; e assim estou livre que
que dá cada uma provincia; que o guarda na- os meus successores digao que alcancei tudo
cional que quizer dar, e nao achar prou1pta· quanto quiz.
O nobre depulado patece que disse que, re·
mente um sub,t1tuto, para que o autorisa o
crntando-se mais 1,000 homens, teria o governo
art. 126 d,1 respectiva lei, fique desonerado
dando urna quantia, com que o governo ache 5,000 homens, que erllo uaslanles. Eu uãÚ e11·
tendi, talvez, ao nobre deputado, mus devo lem·
;;nbstituto, em wjo nu!llcro, quer que possão
bl'ar qtie a lei autorisa ao governo pum preenlrar estrangeiros q11e tiverem servido no
Brazil, ou quaesquer eslt·angeiros; e finalmente, encher a força de 10,000 homens.
que a guardt, uacional destacada tenha mais
F;1JIOL1-se em syslema de recrutamento ;
meio soldo da tropa do linha.
estou pot· elle, mas é precis(, que :>ppareça : eu
O Sr, José Sati\r11ino (ministro ela guen·a): nãa desejo iniciar (apoiados) ; apµareção esses
sJslemas, e11 me subrnetterei a elles, uma vez·
-Sinto teI· perdido ,1 confiança do Sr. deputado,
e por um facto de que me parecia ter-me justi- que passe essa lei.
ficado exuberantemente. Eu já disse que mandei
O nobce deputado tambem fa.llou em sorte.
informar o requerimento do recrutado, que nlio Nos tempos antigos se admíttia-a sorte porque
-vinha instruido co:n documento algum, ao com- se suppunha que a sorte era filha da vontade
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celeste ; hoje, porém, já se nll.O pensa assim.
A sorte poria o governo livre de muita censura,
mas o governo carregue com elb. ; tenlw pa• ciencia : eu sou o primeiro que o digo. Quando
aceitei este cargo foi para sujeitar-me a todos
os enc~rgos. Eu nllo estarei muito tempo neste
lug,.r ; quero que os outros cnrreguem um
pouco; não quet·o ::illiviar os meus successores.
Sorte é deixar no acaso ; o que nao me parece
muito conveniente a respeito de cidadàos em
quem se exige tantas qualidades'. ·
O Sr, Francisco do Rego uxplica que nno
disse que S. Ex. n:l.o merecia a sua coníl,rnça,
mas que esta confiança foi diminuindo em
cousequencia do ndo apontado, a rrspcifo do
qual não tinha ·ouvido as explicações que S. Ex.
ocaba de dar. Tambem explica que não disse
que S.. Ex. era c::ipaz de fazer perseguições e
nutrir vinganças, mas que tirera em vista prevenir que fosse aulorisado o goremo parn usar
de arbítrio em urna lei, e que não havia cer'
leza de qtJ!é seda lfJ.o bem executada por outro
como pelo Sr. ministro que acaba de dizer que
não sabe se continuará no ministerio.
º
Entende que, a respeito do fado apontado
pelo Sr. Barreto Pedroso na sessll.ü antecedente,·
o governo deve obr,lt' com muita circulllspecçãO,
e e.lar uma prova de que n!l.o teve em vista fazer
perseguição, mandando soltar o preso se é
guarda nacional; e se o não é, mandando examinai-e por uma junta para ver se a outra junta
que o declaron incapaz de servir 11:10 informou
ao governo com ex.aclidão; e que o inJivicluo
tem bastante robustez parn sentar praça,
Conclue advog:rnc.lo a prefçrencia da sorte.
O Sr. Souza e Oliveira.: - Se a emend8 do
modo que está redigida ntlo merece a mesma
censura que um ill ustt·e deputado fez ao ar!. 1º
do projccto, da falta ,le fe publica, merece
outra mais forte a meu ver, que é desnaturalisar a guarda nacional. Diz a emenda - Para
completar a foj'ça de terra fixada em 1337 c1

18:38, fica o governo autoi·i.saclo pa'/'C, de8tacar da
guarda nacioncd o.~ individuas comprehendidos,
ele. Temos, pois, aqui a guarda nacional converlida em tropa de linha. (Apoiados.) A idéa
de destacat· corpos da guarda nacional para
completar o exercito, parece· que não deve merecei· a sympathia da casa. (Apoíarlns.) A gmrda
nacional é, por sna natureza, destinada para
atixiliar o exercito de linha; mas destacar
corpos d,1 gnarda· nacional para completar a
força decretada, e convertêl-a Clll tropa de
linha, é sem duvidr. um absurdo, é sem duvida
mui prejudicial a e,,sa in"stitui~:ão. Temos, pela
conslituição, o direilo de fixar as forç;:;s calculadas segunçlo as n<?cessidades publicas ; por
consequencia, se ju ]gamos indispensavel que 'l
governo tenha a força que decretámos, devemos
dar-lhe os meios para que a complete; e se
esta força n9.Ó em necessaria1 não a deveríamos

ler decretado. Nós a julgámos necessaria para
o serviço publico, logo,devemos dar-lhe os meios

para a completar, e nunca chamar para isw
corpos da guarda nacional.
O Sr. ni'pntado assenta que é menos consternadora a irléa de se destacarem torpes inteiros _de guarda nrrcional do que h,ibilitar o
gqvcrno para recrutar individuas da guarda nacional: está completamente enganado. A idéa
de um destacamento da guarda nacional é a
mais consternadora, a mais aterradora qllc se
póde espalliat· na populaçno (ctpo-iados), e a
mais destruidora da industria do paiz. Se esta
idea p:1ssa~se, muitos indil'iduos deixarião
suas cas:,s e familias, fugiriilo para o deserto.
(Apoiados.) O nobre orador conlinua votando
tambem contra a segunda parte da emenda do
St'. Rebonças, pt,rqoe subsi,tindo as excepçües
eEtabelecidas ficaril mui li,nitadu u circulo dos
recru\aveis, ao mesmo te1n110 q11e, nas excepções
que o _projcclo 1-evoga, ~,, co1,111rd1ende1n -muitos
individuas qlle, sew t-;1,rnde pr,·j11izo do cornrnercio, podem ser chnrnüdos parn o serviço do
exercito.
Admitte é\ terceirn parle da dita emenda, que
qnet· que sejão admitlidos os substituidos, ainda
qne s,,jno isentos do recrutamento, accumulando ao tempo da substituição o do serviço
que lhes competir prestar co·mo recrntados.
O Sr. Barreto Pedroso :- Eu tenho de vc,tar
contra o lº artigo do projeclo. Ct·eio que sou
coherente com o que tenl10 erníltido na casa a
tal respeito. Eu entendo que quando o deputado
não liver bastante confiança na administraçi10,
deve'.lhe ne~ar os meios, para qµc o eleitor dos
ministros possa escoll1ct" um ininislro que vá de
accordo com a reprcsentnçao nacional, e que
assim unida a represcntaçtlo nacional com o
ministerio, possa promover o bem doestado. Ora,
tendo este principio, que julgo constitucional, e
inteiramente conforme com a~ instilL1içõcs que
nos regem, em cousequencia dellc lenho votado
. contm as proposl:ts do governo. Antes de progredi1· devo pedir ao· Sr. ministro que nno
supponha que eu·tenho a menoi: intP.nc,ão de o
offenc.let·; corno cidadno; como homem Je letras,
e como mililar, o respeito.muito.
O nobre orador continua dando a razão por
que não tem confiauça na administração ad11al;
e e por uno te,· revogado aclos da pa,sada,
tendi:ntes a entorpecer a libcrJatle da imprensa,
e por conLinuat· a ser a mesma imprensa pL'l'Se1 gu ida
nas pessoas daquelles, que são responsa veis, como a perseguiçao qL1c o nobre orador
refr,1·io, ck que 11ão duvida que S. Ex. não fosse
indircclaruen!e a cuus~, mas que de;;graçudamente foi praticada pela repurlição a cargo do
Sr. ministro, prendendo-se o individuo em sua
casa, fazendo-o estar quatro ou cinco dias no
quartel do Campo, e obrigando-o depois~ sentar
praça, e fazendo-o remov~r para a praia Ver·
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mellrn; tudo isto_ ,11or havér o rccrntado assignado « responsab1l1dade Ja ode macanonica,
O SR. ARAUJO V1A,NA nw.uda a seguinte
cnll:nrlu no art. l°, que e apoiada:
« Em hig,ir d,1s palavras -- algumas das excepções designadas nos arts. 6", 7", 8° e 14 das
inslrucçoes de 10 de Julho de 1822, ficando
revoga1fas as mais excepçües -diga-se- as
cxcepções design,1du:; nas instrucço,,s de 10 de
Julho ele 1822.-Arai(io Vianna."
Dada a hora fie,; a maleda adiada.
O Si·. ministro
retira com as formalid.ides
d,J costume.
O Sa. PnEsrnENTE dá par,1 ordem do dia os
J:it·ojectos n. 35, de 1837 i n. 36, de 1837; n. õ13,
rle 183-3; n. 519, de 1835; n. 30, de 1837;
1i. Gí, de 1837; n. 182, de 1836; n. 9, de 1837;
n. J42, de 1836; n. 177, de 1836; e q11ando
chegar o Sr. ministro da guerra 11 continuação
da discnssno ndiada de hoje.
L~vunta-se a sessão depois das duas horas.

se

PRESIDEi"\CIA DO SR. AR~\UJO Lf,\!A

Expediente - Adopção de vw·ios
reqiierünentos e ·pareceres de cominissüo.Ot·dem do dia. - Cmtúiitação da di.,eussão do
projec/.o de lei s_oóre o reénttamenlo.

SuMMARfO. -

Pelas 10 horas, procede-se á clin nrnda, e
achando-se presentes 55 Srs. deputados, abre-se
a sessão; lê-se, e approva-se a acta da antecedente.
•
·
F'allão com caus,1 p::ll'licipada os Srs. Abran:
chcs, Pi,1~0 de MBndonça, Ponle:i, Albuquel'qne
C"v;\lc<1nl1, Ferr01m de CaHlro, nrccbispo;
R\tTelo, Ramiro, Duarte Silva e Pinto Peixoto;
e sem participação os Se~. L~ssu. e Lniz C,1valcanli.
l;:XPEDiENTJ::

Dá-se cqnta do expediente, lendo-se os seg,iinlcs offieios :
Lº Do ministro da gqerra, em que, participa
que, devakendo o requerimento do 1 • tenente
do corpo de engenheiros Egydio José de Lol'ena,
q11e_ lhe lura uirõgido por ordem da camara,
pedmdo-se esclarecimentos ao governo sobre a
prdcnçtio do supplicante, lhe cnmprn diier,
qnc: o g,werno inteirnmeule se conforma cnm a
informação _dada pf'Lo emnmandante do corpo
de engcnl:eHos, que se aclw annex'-1 por ccrlidao
ao l'i!ljuernnento.-A quctll fez a 1·equisição,
2." ~o ministro da jnstiça, devolvendo o
requerm1ento dr, Pedro José 1faria de l\follo,
(l1estre armador da imperial capeHa, e mais
m~ormaçoes a respeito do suppiicante.-A' comm1:1são de pensões e ordtinados.
3.° Do ministro da justiça e interino dos
TOMO 11
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ne?ocios estrangeiros, rernetlendo a copia do
olftc10 do prncllrarlor ,le S. M. Imperial a Sra.
duq.'1c,,a de Brag~nç~, acompanhando uma
copia do contracto matrimonial da mesma
senl_rnra colll S. M. !,nperial o Sr. D. Pedro I,
devH!amente_ :111lhent1cada pr;lo consul geral do
~1·az1l, em Lisboa, e satisfazendo nssim á req1:1is1ção, que por ordetn desta camara lhe fôra
feita.-~\ qmm1 fez ::i requisição, ·
4." Dll sccretnrio do senado, partiéi pando que
? mes_mo senado adoplon, e vai dirigirá sancç!l.o
1m~enal, a resoluçnn, approv:rndo a te1iça concedida ao tenente coronel reformado, Lniz
Emygdío de Cas\ro.-Fica a camara inteir:ida.
5.º Do mesmo secre!al'io, tornando a remellcr
á c,1marc1 a proposipo que comprelicnde na
disposição do at't. 2º da lei de 13 de N<wemhro
de 18:?7, O\\lras divicL1s posteriormente contrnhid~s, á qual n1'lo • tem podido ch1r o seu
consenl.i1nento.-Fica acamara inteirada.
6.º Do rnesmo secretario, enviando duas
proposições do senado, uma .ipprovando a
µens:10 concedirla ao desembargador do paço,
Bernardo José da Cunha Gnímarne; e Vasconcellos, por verificar-se ern seu filho unico, João
Carlos d:1 C,inha Gusmào e Vasconcellos, e
ourra at1gmcnt.undo a graliflcnção qt1e percebe o
officíal maior do conselho supremo mílitu·,-A
imp:imir.
E' rc111etlido ao Sr. presi,lente o rcqnerimento do mared1,,l de campo, JoàO da Costa
B,·ito Sa11cl,1es, pedindo n decisM da resoluç!iO
ímpreBsa sob n. 9 do anno de 1836, que ap·
prova a lcnç,1 concedida no supplicante em
remuncr;içi\o dos sct1s serviços.
.
Rcrndle-se 6. 3" com missa.o de fazenda orequerimcnlo de Francisco Xavier Cavnlcanti de
Mornes Líns, lfa provínciJ de P..,rnambuco, em •
que requer se 11ulol'Íse ,10 governo. para lhe
mru!_d,1r _pag:1r pelo er,1rio de sua província a
quantia do 358$000.
·
Lêm-se e suo apprÕvados os seguintes reqne•
ríu1e11los :·
" Requeil'o que se p0çao ao governo cópias dos
papeis que tiver, rehtivos·a uma troca de condecorações com que se devião grntificar os plenipotenciarios que celebrnrão o tratado entre o
Brazil e a Bclgica ; e oulrosim q,ie informe se
os plenipotenci:1rios brar.ileiros forí\O, com
erfeito, condecorados pelo governo belga.Ann!jo Ribeiro. ,,
" A commis~no do or-çnrnenlo reqner qne se
peç/lo ao governo, pela repartição competenlc,
llll1r< tabella tla re11da gern! arrccad;:id:1 no mnnicipio da côtlc e província do Rio de Janeiro,
no anno financeiro lindo de 1836 a 1837.
" Tambem requer que se solicite de novo a
remessa das informações peuiuas n~ requerimento approvado na casa, no dia .... de Maio do
corrente anno.

11
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" P,1ço da ca1nar.1 dos deputados, cm 11 de
.folho de 1837, -S01tzCG lJlartins,-Hollwida
Cavalcanti. >>
OSr. Ara·t1jo Vianna oble_rn a palavra pela
ordem, e observa ao Sr. presidente que a terceira commissão de f.1zenda te111 falla de 11m
membro, e lhe roga que queirn nomear outro
para supprir esta falla.
São approvados dous p.u·cceres tla commissao de marinha e guerra :
1.º " l"ernando Antonio de Son~a Maclrnilo,
maj<Jr reformado, representa a esta augusta camara, que ,:;endo capilllo de 1" linha,
empregado no quartel-general da côrle, e o
mais antigo da sua classe, pcr(~neemlo-lhe
posto de major, fôrn preterido, sendo depois
reformado sem que o. requeresse ; e pede, ou
melhoramento da reforma, ou annullnçao elo
decreto della, sendo restituído ao a1!tigo estado
em que se achava, ou a algum serviço compatível com as suas forças, até que -preencha o
pouco tempo, qne lhe falta para obtel' as vunhlgens que as leis garantem.
. .
" A commissrto de marinba e guerra Julgando pertencer a~ poder exeçµtivo o objecto
da pretenção do snppl!canle, é ele parecer que
o requerimento e documentos do s11ppli~ante
sejãO remettidos ao gol'erno, para que haJa de
os tomar na considcmçao que merecerem.
" Paço da cnmara dos deputados, 7 de Julho
de 1837.-Lima e Silva.-Pinto Peixoto. »
2. 0 a A' augusta presença desta camara subirao duas representações, uma assignada pelo
capilrio de mar e g11erra Antonio Joaquim do
Couto, e outra por grande numero tle offkiaes
do corpo da armada_; .queixando-se_ da preteriç,lO que lhes fôra feita no r.nmprnnento da
resoluç!lo de 15 de Outubro de 1836; a uns por
se promoverem aos postos superiores officiaes
mais modernos, ou de inrerior graduação; e a
outros por nao terem sido contemplados na
promoçao, estando em identicas circumstancias
ás daquelles que forao attendidos.
·
"A commissllo de marinha e guerra, a quem
as ditas represenlações-forao enviadas, para que
emitlisse sua opinião a respeito, considernndo
que o ohjecto em questão é privativo das attribuições do governo, ao qual compete, pelos
meios que as leis facultil.o, remediar os males
que os representantes soffrem, a ser exacto o
que allegãc,; é portanto a commiss~o de parecer, que se remeltão ao governo as mencionadas representações, pura que lwja de as
tomar na consideração que merecerem.
" Paço da camarn dos deputado~, 8 de Julho
ele 1837.-Li11ia eSilva.-Pinto Peixoto. "
.. E' approvado o seguinte:
<< A' 3ª commiss!lo de fazenda, foi presente o
requerimento de Manoel Joaquim Pereira do
Lago, official-maior ria secretaria do governo da
provincia do Rio Grande do Norte, o qual.

.º

expõe, que lendo tornado posse elo seu emprego
em 6 de Abril de 1825, desde esle dia alé 7 de
Janeit·o de 18:31 fôra privado da pe1·cepção dos
emolt1rnentos que lhe compcliilo, por ter sido
determinado pelo presidente da provincia, que
elles fossem depositados noG cofres publicos,
com o fundamento clti nllo haver ordem para
sua distribuição ; pede qne lhe 111anne entregar
a q110ta que l11c prrtrnce do deposito.
" A commissl'lo observando que a lei ele 20
de Onlnbro de 1823, no rtrt. 7º, só ex(inguio
os emolurnen(os dos presidentes e secretarias,
deixando expressamente salvos os dos officiacs
das secretarias provinciaes, acha que o supplicante tem direito á parte respectiva dos emolumentos depositados ; mas nlto constando que
cllc tenha recorrido ao governo, e que a
esle se offereça duvida na inlelligencia da lei de·
1823, entende que não se foz mister medida
legislatil'a, e é por isso de parecer, que o supplicanle deve rnquerer ao governo.
" Paço da camara elos deputados, 5 de Julho
de 1837. - Canclido José de .,.'11-m;jo Vianna.
- Manoel J)fo.s de Toledo. "
E' julgado objecto de deliberação a resoluçil.o; e vai a imprimir com o segumte parecer:
" For1lo presentes á 3° com.missão_ de fazen_da
um requerimento do provedor e mais mesan?s
da irmandade do SS. Sacramento da freguez1a
de Nossa Senhora da Candelaria desta cõrte, e
as informações a este respeito dadas pelos minis terios da justiça e fazenda. Pedem os supplicanles, que o patri~o1_1io denomina_do da
caridade, por elles adm1111strado, cons1st.ente
em 53 moradas -de casas deixadas pela philanlhropia de diversos, com o fim de se distribuirem os seus rendimentos pelas pessoas necessitadas desla cidade, seja isento do pagamento da decima tanto singela como dobrada,
ou pelo menos desta ultima, imposta aos predios
urbanos das corporações de mM-morta pelo
decreto de-23 de Outubro de 1832, ponderando
que aquella instituição de cari,~ade está en? cirCllmstancias iguaes ás dos hospttae;; de candadc
favorecidos pela lei de 15 de Novembro de 1831,
artigo 51 alteração 6º. Das informa_çües do governo, e papeis que a~ acompanharão, consta,
que o imposto, cuja iscnç~o se pcr.le, é orça~o
em 1 :924$729 1/3 annualmcnle, lermo med10
dos tres a11nos financeiros de l 833 a 1836, e que
as pessoas· pobres soccorridas s11hião a 581 no
anno proximo passado.
. . .
" A cornmissão entende que a mst1tmção da
caridade, ele que se lrnta, nno está c.omprehen·
<lida na letra cio al'ligo 51 da lei de 1831,
porque os soccorros que por ella se p_reslfto,
nao sno ministrados em hospilaes, e sim nas
moradas dos pobres en formos ; mas julga a ltendiveis as razões allegadas no requerimento para
ter lugar em aclo legislativo em seu favor;
porque os referidos soccorros sao da mesma
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·natureza dos que se encontra.o nos hospilaes,
como ·a assistencia de medicos e cirurgiões, o
fornecimento de rncdicameutos e alimentos, de
mortalha, e alé snffragios: e por isso a consi-_
dera comprehendida no espirlto da cilada lei.
Pol'lanto é de parecer que se defü·a aos supplicantes com a seguinte rcsoluçno ;
"A assem biéa geral legislativa resolve :
« Artigo unico. E' extensiva á instiluiçM de
caridade da l'reguezia da Ct1ndelaria desta cidade o · indulto de que goz!\o o,s hospitaes do
caridade, a 1·espeito de seus predios Ul'bnnos,
pela lei de 15 de Novembro de 1831, artigo 51,
alteração 6".
cc Paço da· camara dos deputados, 7 de Julho
de 1837. - Candúlo Jo.~é de Ai·ai\jo Viaima.
- J;f. D. de Toledo. ,1

ORDEM DO DIA
Entra em discussão a seguinte resoluçào :
« A assembléa geral legislativa resolve:
" Artigo unico. O art. 1" da lei de 6 de Outubro de 183õ, nas palavras-e os existentes
ficaráõ extit1ctos pela morte dos actuaes
administradores legitimos-comprehende lodos
quantos tenhao f'allecido depois da data da
mesm11 lei.
« Ficao sem effeito as di.sposiçõss em contrario.
« Paço da camara · dos deputados, 10 de
. Junho de 1837.-RebouçllS. »
OSr. Henriques d.e :Rezende oppõe-se a esta
resoluçao, d'!clarando que nao sabe qual seja· a
sua µtilidade, nem o que ella vai remediar.
OSr. :Rebouças sustenta a resolução , mostra
a necessidade que· ha de fixar a intelligencia
obvia desta lei, e que a resolução é justa, e
conforme á lei e todos os principies de utilidade;
e lhe parece portanto que ella está no caso de
passar para se f\Vitar grandíssimas demandas.
Fica adiada a discussãu em consequencia de·
chegar o Sr. ministro da guerra; que é introduzido com as formalidades do estylo e toma o
luga1• compelente.
Continúa a discussão do ar!. 1º do projecto
de lei sobre recrntamento, e emendas apoiadas,
·
ihclnsive a seguinte do Sr. Araujo Vianna:
« Em lugar das palavras-algumas das ext
cepções designadas nos arts. 6", 7º, 8º e 14 das
de-10 de Julho de 1822, ficando revogadas as
• instrucções mais e:x:cepções-díga-se-as excepções designadas nas instrucções de 10 de
Julho de 18~2. »
OSr. Holla.nda, Cavaloanti está persuadido,
con~o já dissera, que o nobre autor do projecto
nao consegue os fins a que se propôz, pois que
o lll'ligo, não fazendo mais que ampliar o circulo
dos individuos que devem ser chamados para o
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serviço do exet·cito, nl!.O diz o como isto se fará ;
e parece dar autorisaçao de continuar no meio
adoptado de agarn1r violentamente as pessoas.
Tudo quanlo o nobre autor cio projecto disse, na
antecedente sessào, :í.cerca da guarda nacional
em destacamento, combatendo a opinillo dos
qne se declarno contra o artigo, é applicado ao
seu pt·ojeclo de recrutamento violento , paralysa-se com elle lambem a .industria; o governo
fica com a an!ipathia da massa dos cidadãos; e
ao mesmo tempo conviria-se á resistencià: promove-se a opposiçil.o ás leis; e não só os individugs que forem aga,-rados violentamente para
o serviço do exel'Cilo, mas as pessoas com elles
relacionadas, seus pais, suas familias, ele., todos
fico.o na mesma condição em que ficaria o individuo ela guarda nacional que fosse mandado
destacado.
Sr. presidente, co11linua o o'rador, é um
abuso, e nao é fundada em lei a pratica. do
rccmtamento violento ; e pena é que o poder
executivo dando instrucr;ões para o recrutamento, nll.o reeonesse á lei existente, e fosse
fundamentai· esse meio violento nas insfrucções
de 10 de Julho de 1822. Tenho aqui á vista essas
instrucções, el!as tendem a chamar para o serviço do exercito voluntal'ius, mas quando não os
houver, não' diz qne não haverá outro meio
senao o da violencia. Estou persuadido que o
Exm. ministro da guerra, se nllo se .achasse tãci
embaraçado em sua repartição (porque de certo
não ha homem de idéas tão exactas, e tanto a
sangue frio que possa, nas circumstancias em
que nos achamos, entrar na admin/strae?-o e
conliecer logo de tudo e a tudo prov1denc1ar) ;
estou persuadido, digo, que se S. Ex. tivesse
mais tempo de reflectir sobre a posição em que
se acha, teria achado meios de levar a efl'eito
o recrutamento sem necessitar de medida alguma legislativa. Eu direi como entendo isto.
Eu já citei aqui a lei de 17 64 : já disse que esta
Iei tinha sido executada no Brazil, e até por um
,membro desta casa ; quaes são pois as difficuldades que se encontrão em pôr-se em execução
esta lei ? São, ·primeirô, que ella incumbia aos
municípios · o alistamento dos cidadãos habeis
para pegar em armas ; depois, estabelecia que
devia ser o sorteamento em presença do mu•
nicipio e do capitão-mór das ordenanças, e cápita.o do distrícto. A lei que reorgauisou as municipalidades no Brazil não lhes deu esta attribuição ; extinguirão-se os capitães-móres ; eis os
embaraços em que se acha o governo, é sobr_e
quaes sao as autoridades que devem pô1· em
execução taes alistamentos. Mas os indivíduos
que fazem hoje os alistamentos são os juízes de
paz; a lei autorisou ao governo para encarregar a officia.es ou a qualquer agente seu o pro•
ceder ao recrutame11to de accôrdo com os juízes
de paz e inspectores de quarteirão ; se o governo estabeleceu isto, se os juízes de paz reunidos com seus inspectores apresentassem a
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lisla de todos aquclles qne esl:lo em est,,da de regl\t", ú orr.dor diz qul) ntl.o pcrprnna respon;;asct· recrutados pernnlc tun ol11c:i:il ou agente bilidadll pcs~ sobte nm mecnhro do µodcr
do "O.vemo, e peranle csle :,benle se sot·lea5;;1i o exccnlivo ; e all111ira-se que S. Ex., aléin do
11m~e1·0 de indivíduos qne correspondesse no grande peso qne carregão os 111i11istros, rJueirn
districto para o recrnlam<::nlo, ,mpponho q,1e se let· o de e,;col!1er, 1.listinguir os chfadaüs que lêm
obraria legalmente e qn~ tc1iá o governo meios de StH' habilitados otl não pam o recrulamenfo.
de completar o exercito sem precisar t\e me·
Enlrclanlo S. E:-:. desconhece riue nM é na
àida alguma lcgislativ::i, o sem razer milagres.
'acçao do porler executivo que está este processo.
Quanto ao methodo de so1·le,,menla, ~cspon- Pol' ventura sabe S. Ex. o _que se pralica com
deudo nesta parte ao que havia dito na sessllo esse cadete de <f(:e se fallou na cam,ira, e com
antecedente o S1·. ministro, o 01w.lor diz r1ne é outros ,·ccrnb\1\0s? E' o ministro da g11erra que·
este o meio de fazer jnstiça 111:1the,nptica. faz o recr11tamento ? Porque o ministro qnc deu
Lembra a S. Ex. q110 a \i;gisl..ç'.\o exi~tenle µerinstmcções parn o recrutamento, impae pem,s
mitle o sorteamentrJ.: que, pelos pl'incipios de aos se11s ,folegados, a quem cumpre tal exejustiça universal, pelas idéas mais ill11,tra,Ias do cução? Porque prncm•a S. Ex. multiplicar
tempo, nós vemos rp1c os juizcs, os jnmdos, assim a responsabilidade até o inrmilo? O ornllor
vlio ao sorteamento: e isto, não porque se espel'e eslú persuadido que S. EK. acha mio-se embana Providencia Divina q•uc saia o melhor, como raçai lo na cliscu$si'w pr1,curou wn ,Íleio deres·
disse S. Ex. que se praticava no temiio antigo, ponder, e ,;e1•vio-se des~e.
mas porque é mais ju,to, demonstrado. mntheRepete q11e o rccrntarnento violento n!\o é
maticamcnte ; hl, nisto mai, garantia : porque fundado em lei alguma : é wna pratica abusiva
melhor é qne os jnizcs aejão tirados á sorte, da lei. E' tlesgt·aça_, á vergonlia, exclama o
depois
apresentado o réo, do que escolhidos orador, que o Bt·azil com 15 :u1110s de indepen·
de ante-mão. Nilo sãr, 1iois suas idéas a e;;te t·e~- dencii1 1 com uma consliluiç!lo esc1;ipta, cou1 um
peito antigas, nl\o silo fun,ladas nus provas, corpo legislativo. sentado h:r 12 annos, que os
mas na legislação. Vê-se que, qnnndo no corpo ministros do· corpo executivo a titulo de recru·
legislativo difl'creJltcs cam.lid~tos têm igual nu- tamento tirem todas as garantias ao cidada.o
mero de vol.os, recorre-se á sorte. A lei quali- brazileiro sem se fundar etn lei alguma ! Todos
fica os candidatos para o serviço das armas; · os annos, dizemos - recrute-se na fórma das
cliarna, v. g., todos os indivíduos da idade de leis existentes- ; o ministl\l sahe dos sens li·
18 a 25 annos, que não sejão tortos ou alei- mitcs na fórma das leis existentes, e na lól'lna
jados, ou fllhos unicos de viuvas, emfim que das leis existentes vemos caminhar o :wbíttio ;
não tenha.o taes e taes obstaculos ; mas este ntl· in<:lifferentemente olhamos para essas cousas; a
mero de individuas é maior que o que se pretexto de \lrgencia, de perigo, de crise, vamos
req11er para o exercito ; qual o meio de chamar deixando de cumprir com os nossos deveres •
justamente para o exercito o numero limitado? .Pot· isso nossas instituições ameaçi\o tanta ruina;
Será a escolha? Será o arbitrio? N110; o melhor pot· isso ninguem se entende ; por isso appa·
recurso é o da sorte. Se o numero de individuas recein tantas l'evoluções ! .
pedido fosse. igu.al ao dos alistados não Linha
O mesmo autor do projecto notou que, ca·
que sortear-se, todos devel'ião entrar ; mas se o híndo esta tnedida, dír-se-hía que a camara
11mnero pedido é menor, sem duvida qne algum nega os meios de o governo bater os rebeldes do
meio deve haver para saber-se quaes devem Rio Grande. Mas é preciso, já que o poder le·
servir. Note-se que os que não são sorteados, gislativo e nao só o executivo nll.o quer que haja
nem por isso fieao is-entos do recrutamento ; lib,·rdade de imprensa, que na trihuna se mostre
pois que .quando, no anno segninte, se requer qui:,n é o c11lpado. Se a culpa tem sido delle,
novo recrutamento, elles torn:io a entrar na orador, sobre elle rQc'aia. O poder execulivo têm
urna para ir ao sorteio, e só fic11.o ise11tos quando pertnrbado a ordem publica, as provjncias re·
se inhabilitão ou por passarem da idade ou por bellao-se, e o legislativo es!á muito salisfeito. Se
. outros motivos.
os ministros dizern que se snjeitão á responsaO orador declara desejar ver discutida: a ma- bilidade, quando sãO accusados apparecêm
teria, persuadido que os deputiidos mais preju- · tantas chicanas . que afinal escapt\o-se ; e no
diriaes s110 aquelles que trazem seus v:,tos de emtanto, em tempo de crise, diz-se na camara
casa. Não sabe quem é mais ministerial, se o que qne n:io .é tempo de tratar-se dessas cousns,
deseja habilitar o governo com meios sufli· porque estamos n'uma crise. Mas é nessas
cientes, ou se aquelle que a torto e a direita occasiaes mesmo que a camara deve exigir que
quer que o governo satisíaça suas paixões e
o poder executivo cumpra com a, lei. Os mei~
prichos. E, pendendo o poder para o ar bitrio, que tem a assem biéa geral para obrigar os m1•
gostando delle, necessario é que se marquem nislros a cumprir a lei não sno só os da accu·
limites a esta desgraçada propensão.
sar;ll.o. Se S. Ex. quer ter as sympath.ii.\s da
Respondendo ao topico do discurso do Sr. mi- cam:.ira, marche com a constituição na mão ;
nistro em que diz que a sorte poria livre o go- se quer gran1;ear o respeito de seus coMidadMs,
verno de muita censura, com a qnal deve car- é necessario antes de pedirá camara tacs e taes

ue

ca-
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meios, fazer 1le sua parte o que está a seu
bizonhos, mas com regular disciplina, acbavãoalmmce, não consentir que se continue com
se enti-.e nacionaes e estrangeiros metlia~te uma
es~e meio odioso dits persegniçoes, como se
despeza ue •.. ; devendo notar que o anno pascon!inua. E' contra a liberdade de irnprensa sado dotis mil contos se votái·íto pm·a a pacifique os ministros co!1Spirão, e_ para ter meio~ de
caç_'.lo do Rio Grande, sem saber-se que utililevar a ponto mu1s exce;.s1vo a persegn1çno
dade dessa medida se tirou,
contra a imprensa, p1·ecisão do rncrulamento
Concilie que sua · opiniao é qne o recru!a·
violento; então o homem que escreveu tai
menlo nl!.O Sf'ja violento, nem para o Rio Grande,
ariigo agarra-se para o recrutamento. (Apo·iodos,)
nem para parle alguma. Espera que S. Ex.,
O oraúoc, depois de 111.~is a1gnmas obser- o Sr. ministro, supponha. qne elle, orador, .não
vaçoes, accrescenta que se p1·etexta querer . fü!h\ por espirilo de p111·tido 1 e, havendo emitchamar os vadios ao trnbalho, e por isso bom ó ti<lo sua opiniao, todavia, se se quizer a conque os recrutem. Não tem sympalhia pelos scripçi\o votará por ella, e nssim lodos contrivadios; observa, comludo, que o Bro.ztl, _,-i
Irnirtíõ pat'a dar meios ao govcmo.
Amedca em gemi, é onde menos vadios ha.
OSr. José Sa.turninc (11tínistro d« giwna)
Vê-se na lista dos cri111i11osos, dos perversos,
diz que nno poderá loc:ir em todos os topicos
que o maior nnmern é tios europeus e não dos
do tliscnrso do nobre depulado, porque, pela
americanos. Na Amel'Íca, todo o mundo poaltençao que lhe deu, deixou de tomar algumas
dendo esperai· as comrnodidades da vida, n!lo se
notas. Lembra qne as inslrucçiJes de 1822,
entrega á vadiav!l.o, e dahi. aos crimes. E se
conlra que se pronuncia o Sr. deputado, posto
c1llre nós ha vadios, o governo tem promovido não fossem tomadas por lei da assem biéa ge1·al,
a vadi::ttM, chamando os vadios para os emtodavi:1 as suppõe saneei o nadas pelo poder legispregos puhlicos. Pel'suacle-se que a idéa de lnlivo ; porquanto, leis posteriores se (êm refequr.1rc1· vaclios na exercito, é idéa inteiramente rido a estas instrucçoes. Se o corpo legislativo
iflusol'ia: não serve sen:io de prclexlo ao go- não quer que sej!l.o essas inslrncçiJes, póde por
verno para discricionar quem é vadio.
uma lei revogai-as. Se o nobre deputado assim
Reconhece que é necessario dar cidadãos ao entende, porque não faz urna emenda, substi. exercito, mas que é nccessario tirar ao governo tuindo a sorte ás instr ucções ?
meios de atacar ao cidadã.o a titulo de recrutaDisse o Sr. deputado, continua o orador., que
mento. Observa que pelo que tem dito, tem
mostrado aos senhores que sympalhistto pela o governo póde lançar mão da lei que não está
conscripç!l.o que elle a prefere ao recrutamento derognda ; mas eu assento que a lei a que o
com violencia, ainda que com ella nr,o sym- Sr. deputado.se refer~ se acha revogada, e que
não·salvaria minha responsabilidade se lançasse
pathise muito.
mão della. O mesmo nobrtl deputado conheceu
Continúa mostrando quanto mal o recrutaque falta vão meioa de .pôr essa lei em execuçao
mento traz para o Brazil. Em iguaes circnmstancias os estrangeiros que gosão em nosso paiz lilleralmente ; nem disse se o governo póde subde toda a protecção, que s9.o tambem interes- stiluh- esses agentes, de que falia a lei, por
sados na segurança da propriedade, que de or- outros.
dinario aqui a vêm aqqnirir, quando o recrutaO Sa. CAvALCANTI :-P,ódc.
mento autorisa a violencia, elles ern nada conO SR. JosÉ SATURN1No-(minist1·0 da guerra):tribuem. Eis como o sapateiro clama contra a Creio que não póde. O nobre deputado apontou
introducção de sapatos, eis porque vemos as que se podiao substituir os juízes de paz aos
lojas todas cheias de po1·tuguezes, e nãO de bracapitães móres ; mas póde o governo ?ªr maiores
zileiros ; porque o brazileiro é recrutado, é attribuições aos juízes de paz?- Cue10 que n!l.o.
guarda nacional; Declam, n&o te1· antipathia a
Sa. DEP~TADO :-PMe.
portuguezes, estima-os em geral ; mas nàO quer
O SR. JosíSATURNINO (ministro da guerra):qu~ sejão os estrangeiros, em geral, ~ais protegidos que seus patricios ; não quer carregar só Assento que r1!to. Se mandasse cumprir essa
co!n impostos aos brazileiros, e proteger eslran- ordem e· o juiz de pai: não quizesse por não
g,mos. Este!\ males que vêm, quer da con- estar em lei? Suspent\ia-o, mandava-o responscripç:io, quet· do recrutamento violento, ern- sabilisar, e afinal sahia absolvido com justiça.
baraçao a industria.- Em todo o caso o meio Mas, emfim, é cousa facil ao Sr. deputado, com
do sorteamento é mais igulAl, e o meio animador uma emenda revogar as instrucções de 10 de
é sem duvida o pecuniarío. O sold,\do qlle vai Julho, e substituil-.as pelo sorteamen~o.
. .
desempenhar deveres· l!lo penosos, que vai reSe eu fallei em sorteameuto, foi transitonunciar g1·andes garantias do cidadao, deve-o riamente ; sei que isto nao está em disc~ssão, e
fazer por contracto, por conveniencia qne nisto por isso não me parece dever tocar mais neste
ache. Se o estado reconhece como uma neces- objecto, que, não se discutindo, só faz perder
sidade o serviço militar,· concorrão todos para tempo, porque d}scute-se uma materia que não
_ella, paguem igualmente. Se q1lizessem gente passa, nem deixa de passar. Mas o nobre
para mandar p9:ra· o Rio Grande, e homens nao dep-utaclo-troux.e_ alguns exemplos; disse que a

u~r
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nossa legislaçao vai de accônlo com esta doutrina: lia uisto, po1f1n, llllla p;cll'.llllin, u u 1101Jrc:
tlcput,ido .111(:1,tou-a; é 11no. >ictbcr-sc ,lc a11lernão qt1c;n .s,1u Cti juize~.;. 1:L·, l'::d;:. gal.'an[i:1 no
rec:::ula1nen[u? Cr,.'ÍO ,1ue 11àú. ~-;:lu i::wi q:1e
11lilidade se tir,.·, <.'ln q11c o l1ornem 11au ,,,iba quc,
!1;_1 de sel' rccr11t:-1do; :10 c.or:trario :::a!!1..~11do-o,
to1na a:, suas tutdid~1$, prc:parn-~c, ur!.o \-ai
aprender oulrn ol'fieio. Ha ga1·:rntia que elie ,nbe
tiue lia tle ser recrnlado; seu p.ii o pn·pc1ra
piúa a Yida militar, u~o perde~ em Hprendcr
·
cousas que não llie são uteis.
~ao precisa rnediúa legi~laliva; tome o
mi oistro medidas-- ... Se eu nao l.enl,o tomado
oulrns medidas é porque nno posso. Senh 1Jres,
é necessario que se me altenda no que vou
dizer. Os rebeldes passártlo o rio de S. G0nçalo
para o Rio Grande no passo do Beca que eslava
desguarnecido por falta de gente ; fizerllo-se
senhores da campanha entre o rio de S. Gonçalo; eu o previ, como previrit1 qualquer pessoa
que tivesse pequenos conhecimen los lopogrnphicos duquella provincin. Têm os rebeldes o
Rio Grande em · rigorosíssimo sitio. O, habiiantes do Rio Grande vão esmorecendo; sei
disto por cartas particulares C3cri ptas pot·
p,!ssoc1s de amizade que lá lenho, e nno pot•
ol'ficios que tenhn recebido; pedem-me que
advogue a sua causa, qlle os rebeldes va.o-se
animando e engrossando_ cada vez mais. Mandei
quarenta homens, forno os qne pude mandar.
Disser!\o-me que alli se morre de frio; ,namlei
fazer mil ponches sem averig~ar se isto cabia
na quautia decretada para despczas eventuaes ;
tomei sobre mim a responsabiliclaúe ele pugal'
com meus poucos bens se acaso a lei n!l.o me
autorisar a fazer esta tlespeza, mas nno qui~
11ue os defensores do Rio Graude acabassem de
frio. (Apoiados.) Eu peço a esla nugust::i camara
que ponha os olhos para a desgraçada província
do Hio Grande. Os liabitantes ela cidade elo Rio
Grande estllo com braços abertos a reclamar
auxilio ; já se lêrn lançado muitas bo,nbas para
.dentro daquella cidade, e perdida el!a, está perdida a província. Sem duvilla que posso dizer
que espero·rnuilo do corpo legislativo, ile seu patriotismo, e qne, lançando suas vistas sobre
aquella porçao ele nossos compatriotas, que
eslao na ultima desgraça e - miseria, dará as
prnvidencias necessarias e que delle dependem.
O governo lance mM dos recursos que
puder ... -Já pedi; peço-os para o povo brazileil'O, para a naçao, e na.o para mim, nM para
o governo. Peço-os parn aquclla desgraçada
província. O governo legislativo faça o que
tender.
O orador, respondendo aos outros topicos ,lo
discmso do nobre clceputado que o precedeu,
nota, quanto ao individuo recmtado na guard:1
mrnional, e de qncm n..i cs.marn se tem fallado,
que esse lw1nem aind::; nil.o justificou o que
disse; que nao ha de ser o governo que ha de

audar atn,z delle u pedir-lhe f!'IC s_c jus li fique.
Nno é ellc só que está ucslas circumslancias,
n11lros o 0sll\o, e l:rnlo a L1ns romo noutros se
k1 de .:llc11d~r ig:L1ul111enk. Disse-se q11c é
l1u1nem de,vali,lu ; n,:,s ,eu pai que é militar
e ,·:ti«.: escrever. i,fLO pôde fozfü um requerirn1•:llr1 pur seu liilio, e 111ostrar que é da guarda
nacional G isen lo de ser recrutmlo?
O S11. HoLLANIJA :--E o tempo qne já servio?
O SR, Josií SATURNINO (mini.slro dei gne;Ta) :
-~lo;;tre. Esse liomem esteve na praia Vermelha cinco dias. O cornm:mda1lle cio corpo, a
pedido do pai t!e,se moço, concedet,-llie licença
de vir á cidade; estas são as perseguições que
o governo tem feito. Se a circumslaucia de ter
escriplo contra o governo deve entrar em linha
de conta parn ser priYilegiado, enlão é cousa
dilforenle; mas entendo que elle deve ser solto
quando mostrai· que está em circurnstuncias
disso. Julgo-me j11stificado nesta parle, nem
mais desejuv:i fallar sobre tal ohjeclo; o meu
compo;·tamcnlo decide-se pelas leis ; são ellas
que o dirigem.
O orador nota que todo o discurso do nobre
clepLllado se ·reduziu a mostrar que püLle haver
melhor lei que as i11s!1·ucções de 10 de Julho.
Não nega que possa havei· melhol' lei, e o
nobre deputado póde, com urna emenda, re·
vogar essél.; inslrncções : mas, emquaulo as leis
posteriores a essas instrucções que fali:10 do
recrntameuto a ellas se referem, deve-as executar. Se adaptasse o sorteamento, o que faria
o corpo legislativo ao ministrn que. l'o,se buscar
uma lei em desuso, pois que ha outras posteriores com dispos!ç0es em contrario ? E se a lei
de 17134, na oµiniao do Sr. tleptllado, nil.o está
revogada, o governo duvidú1do disso, cumpre
interpretar a lei, declarnl-a, o que compete ao
corpo legislativo.
OSr. Oornelio (pela oi·dem) pede a palavra,
e diz que quando cliegou hoje á camara já havia
passado a horn dos requerimentos e da approvaçno da acta. Apresentando-se hontem L1111
prnjeclo ele l'esolução que foi approvado e ni'lo
adaptado, tinha lavrado na acta que fôra approvado e adoplaclo, por persuadir-se disso.
Ma~ hoj~ lirou-.se desta duvida, e conheceu que
o projecto não fôra adoplüdo ; por isso pede que
se faça a alleraçno na acla ou hoje mesmo ou
amanhã: Observa mais que ·o mesmo Jornal do
Goinmercio menciona que a rcsoluçil.o foi approvada e 11:l.o adaptada.
Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do
Sr. Alcibíades ao artigo l':
,, Supprimrro-se as palnvrns-ainda que sejao
qualificados guardas nacionaes."
O Sr, Hollanda Cavaloanti explicando-se
para com o Sr. ministro, pede que leiiio as instrucçõcs tle 10 de Julho, as quaes amplião as
execuções da lei, regulao a fórma de levar os

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 09:56 - Página 7 de 8

SESSÃO EM 1 l DE JULHO DE l8:3i
recrutas ao quartel-general, incumbem aos coroneis de milícias e c:ommanchntes de districtos
de extremar os cidadãos ii'1bililados de serem
milicianos, ou ele orclenan'ças dos que stlo lmbilitados para a tropa de liulia: mas tudo 6
baseado nas. isençoes da lei de 17G-1; a q11al
nem as instmcções, nem lei alguma t·evogárilo.
Responde ao Sr. ministro, o qual lembrou
que essa lei incurnhia do recrnlamenlo aos nrnnicipios e capilães-móres, que já nao existem,
que os alistamen los dos districtos sM feitos
pelos juízes de paz, e que, quando o governo
quer mandar aos juízes de µa?. fazer qualquer
cousa, acha-os promptos, e só agora para cumprirem seus deveres é que o governo diz que os
1111.o lia.
Declara nRD mandar emenda á mesa, mas
lembni qt1e se póde remetter o projecto a uma
commissao com urgencia, onde poderá ser r,uvido, o q11e é melhor que apresentar uma
emenda, e querer que sobre ella se vote de t·e·
pente, sobre cousa tão difficil, tão complicada.
Entendendo que a proposiçao que se discute
nf\o é boa, votou para que nno passasse á segunda discuss!lo: mas n1i0 vota para que se nilo
dê uma outra providencia; o que é facil o Sr.
ministro obter, fazendo-a prnpôr por algum
membro da casa.
·
OSr. J?aranhos, depois de responder a alguns
topicos do discurso pronunciado na anterio1·
rnssao pelo Sr. Cavalcanti, accrescenta que vota
pelo projecto em discussão. Respondendo ás
· observações do Sr. Rebouças contra o projeclo,
declara-se contia a emenda deste senhor.
Conclue unindo sua voz ao que acaba de
dizc;r o nobl'e ministro da guerra, e declarando
ter l'C<;ebido cartas de um e de outro pa1·tido da
legalidade, nas quaes toçlos reclamão soccorros,
e estilo com os olhos fixos no Rio ele Janeiro.
Dizem lodos-ou podem e querem, ou nao
podem e não querem ; - se podem ou querem,
soccorrão ; e se niío querem, 11110 estejão a sacrificat· victim,.s.-Receia muito que a colllmna
de Netto venha unir-se á que sitia o Rio
Grande, afim de se apoderarem os rebeldes
daquelle ponto mais importante da prnvineia.
OSr, Rebouças entende que, se o governo
recrutasse na guanla naciona.l sem autorisação
legal, não faltaria só á fé publica, com metteria
um crime, pelo qu,,l deveria ser accu,ado. O
corpo legislativo não cornmelteria um crime,
porque é criminaln1ente imputavel; mas, se faltasse ao promettido, cornnrntleria um delicto imputavol em presença da opinião publica, diante
da moral e dos interesses da patrin, que nno
são do mqmento nem do dia, mas devem ser.
\ao eternos quanlo é capaz de ser a duração
social ; quanto é capaz de ser um ser, que é
diante de nossa crença um ser infinito. Nao é,
pois, de opinião que, sem faltar á fé publica e á
promessa garantida por lei, se possilo recrutar in-
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divid11os que, quando forão qualificados gu3rdas
nacionaes, clcviào prever os serviços que delles
seri:i.o exigidos, quando honvesse gnerra no paiz
e se carecesse de taes servins. E,te cmbarnr.o,
por6rn, nào dc8':obre na ~uspensno da lei 'ria
gnarda nacional a respeito dos qualificaveis,
qne, estando a lei rnspensa, poderáõ ser recrutados para trnpa de linha.
Sustenta a sua emenda, mostrando que o
destacamento da g11arda nacional é conforme n
lei, e produzirá o mesmo effoil.o, pois corno
guardas nncionaes, serão igualmente prestavcis
pelo seu pnlriotismo, e peh disciplina a que ficaráõ sujeitos, sem ser necessario converlêl-os
em soldados.
Nno sabe como se considera uma burla o
clcstacamento da guarda nacional, e não o recrntamcnlo, e corno se suppõe em um caso os
inclividt1os r11gindo todos, e cm outrn, estando
prom ptos parn irem paru o sul.
Nao dá peso algttrn ao argumento de que os
officiaes se n1i0 prcstaráõ, nil.o só porque ja
houve exemplo do contrario nos o!'ficiaes de rnilicias, que fizerão bons serviços em 1817, 1822
e 1823, mas porqne, no caso de os officiacs
terem mais interesse em n/\o partir r·arn o sul,
podc1·áõ procm·at· um substituto.
Declara qne nl\o está jnngido a partido
algum, e crê mesmo que na casa nao póde
haver partido, porque na.o vê que haja um principio que sirva como de bandeira de partido :
que o pa1·tido dos Srs. deputados deve ftrndatse na ,constilni~ão, apoiando os actos .a ella
conformes, e rebatendo as opiniões, e responsabilisando os actos contrarias a ella.
Apoiou a proposta do governo por estar convencido da necessidade de augmentar a força
para a pacificação do Rio Grande do Sul, mas·
pretendia propôr ·emendas se se discutissem os
artigos subordinados ao capitar que cahio.
Continua a sustentar que a haver-so de fazer
alguma excepçao deveria antes ser a favor dos
tropeiros, boiadeiros, etc., do que a favor dos
estudantes que, sem inconvenientes, antes com
vantagem propria, poderião prestar serviço como
militares, e depois continuar seL1S estudos, para
q11e acharião as aulas abertas, e os livros necessarios, enl1·etanto que os trnpeiros, caixeiros,
etc., quando revertessem, já acharião occupado~ os lugares que antes tinhão, e niio lhes
seria tão faGil achar emprego. Cita varias
exemplos'de estudantes que militárão, e se tornárflo depois magistrados instrnidos, ele.
Além da emenda que offo!'eceu, o nobre
orador tem de apresentar outras para que se
verifique a medida que propôz. Na que apresentou, trata do pessoal ; nas que tem de olferecer, tratará do processo.
Uma das medidas qne pretende prop6r, é
que o·guar<la nacional designado, que se subtrabi1· ao serviço, seja logo sujei to ao recrntamento, medida com que nao se faltará á pro•
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messa, e dn qual se nao seguirM o~ inconvenientes do projl'cto cm cliscuss:i.o, pois que de
fogir um 011 outro indivhl_uo, ni'I.O n:~ulla1·,i tno
grnYe mal como dn fug1rla tle mu1los, sendo
aulorisarlo o recrntamento.
•
Quer lambem que se estabeleça uma pro:
porç:lo a respeito dos gnar9ns, de que se dc,•em
compôr o destacamento, fazendo-se a derrama
pelas pro\'incias, na razllO do. numero de representantes da naçll.O, respectivos a cada uma
dei las.
Admilte igualmente o augmento do soldo para
os guardas nacionaes que, acostumados a
maiorc~ gozos, têm maiores necessidades ; e
nllo estllO nos circumslancias da força de linha,
que tem ·obrigação continua de servir, e demais
tem as vantagens dos accessos e reformas, a que
não têm direito os da guarda nacional.
E' lambem da opiniilo do sorteamento, porqnc quer que o governo tenha todos os meios
ele fazer cffectivo o qne é de sua missa.o, livre
de lodo o odio e indisposição que o prive de
pôr em pratica a necessaria energia.
Obser\'a, pois, que a medida que propôz, não
é manca; se nno offereceu logo todas as emendas
que tem de sujeitar· á consider,1ção da casa, foi
por entender na.o dever oífürecer muitas idéas
- ao mesmo tempo, ·para que a discussilo sigq
a necessaria ordem, e não seja barulhada.
OSr. Souza e Oliveira pl'incipia pedinrlo aos
recfaclores do Coi·i·oio Ojfieial e do Parlam1mtar, que tomem nata de q,1e silo rninisteriaes ·
os Srs. deputados que têm combalido o projecto,
e offerecido emendas substitutivas, e aquella
que propõe que se eiin1inem as palavras-ainda
q1rn slljão guardas nacionaes - facto este que
justifica plenamente a oppo.ição.
Responde aos senhores, que -irnpugnárno o
projecto, que elle orador, por mais de uma vez
tem observado que o pl'Ojcclo em discussão 6
filho das circumstancias, da cri3e actual, e ofl'erece medida.: do rnomenlo.
Parece-lhe que o Sr. deputado que fez a apo·
logia do sorteio está um pouco prejudicado com
o sys(ema 'de ignaldade estabelecido na lei de
1764. Primeiramente observa, que não podem
ser executadas no Brazil as leis ftilas em Portugal, quando o. soldo de um soldado era igual
ao salario de um luvraàor, artista, ou de profissões mais communs; enlt·etanto que no
Brazil não se poderáCi obter eng«jados ·sen1lo a
preços tao exorbitantes, como o mesmo Sr. deputado, a quem responde, imaginon, quando
quiz pagar cada soldado a um conto de réis por
anno, medida qne, a pas~ar, f'aria julgai' ás
nações que carecemos de tutor por nimiamenle
prodigos ; e depois, que o systcrna do sorteio
não póde produzir sellão maior numero de foragidos. A isto accresce que, devendo-se .para
o sorteio principiar por estabelecer a classe,
nella se acharáõ muitos individuas, que ainda

que uão seji\o declarados vadios ou Cl'lmmosos,
lcnhfi.r, comlutlo,.pouca aptidão, pouco prestimo
parn o lrnhnlho, a par de moç<Js applici1dos, e
cnm lale11to pam as artes, e melhor mol'Ígc1w;110; vinrlo assim n sorte n d,;sign:u· muitas
V•i7.CS aq11elles que, pela 11lilidrulc q,w podiilo
prestar á n:1çno, nno serii\o recrutndos para a
~'l'imcirn. linha, se fosse _admiltida a e~colha.
A emenda para se chamar a guarda nacional
para destacamento, longe de evitar os incotwenicntes, que leve em vista o seu autor, parece,
ao orndor, que · produzirá resultados muilo
peiores, por isso qnc os primeiros sol'leados
fugiráõ, assim os segundos, e os terceiros sorteados, de modo que s_e augmenlará incomparavelmente o numero dos industriosos foragidos, e não lerá o governo a força de que
carece para restabelecei· a ordem na provincia
do Rio Grande do Sul.
Reproduz as idéas emillidas na sessão antecedente para sustentar o projecto, e para provar
que se não falia á fé publica, nem ao cumprimento de promessas, observando que nãQ dissera o que lhe attribuio o Sr. Rebouças a este
respeito.
O illustt-e deputado acha, continua o omdor,
mais razoavel- e interessante para o paiz, que
seja revogado· o artigo que isenta do recrutamento os estudantes, purgue um es!udanl~ acabando do serviço das armas, acha as aulas
abertas, e os livros promptos para continuar
seus estudos ; o nobre deputado snppõe que nllo
é preciso mais nada senil.o· isto p:ira continuar a
estudar! De modo qne um moço· de 18 annos,
tendo füilo uma cat·reira de esluf\03 necessarios
pai·a uma educaçllo litleraria, servindo seis
annos de soldado, conservará tod•)S os conhecimentos adquiridos, o habito de estudar, e voltará muito apto para continuar sem obstaculo
nos seus estudos ; e pelo contrario um caixeiro
quando voltar, não poderá continuar naquella
virl,,, po1·que o seu lugar já estará occt1pado na
loja ; um tropei1·0 não poderá igualmente achar
luga1·, porque o dono da tropa já terá chaiüado
outro ; do mesmo modo o marinheiro já n!lo
ach'lrá barco, etc., etc!!! Estes mgMBdllü§ F
nem podem ter a honra de serem chamados
e~peciaes ; devem ser taxados de absurdo3, e
não merecem refutaçilo.
Conclue votando pe:o projecto em discussll.o.
OSr. José Sa.tumino (ministro da gum·a) :
-Nfto posso deixar de me pronunciar cantr-a a
emenda do illnstre depulado (o Sr. Alei biades)
que restringe ainda mais o circulo dos recrutaveis. Se a lei aclu:il já restringe de modo que
não é possi vel preencher a força decretada,
como se quer estabelecer ainda maior irnpecilha para recrutar ! ! ? E' tornar um im!)Ossi\'el
absoluto a pacificaçllo da provincia do .Rio
· Grande do Sul. Já a re~tricçllo da idade de 18
a 25 annos me parece demasiada ; ett desejaria
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que · fossem recruta veis os individuos de 18 a
25 arinos ; como concordar, pois, com nma
emenda q11e estabeleee maiores restricções do
que as existentes ! ! ? Passando tal emenda,
atl'!o-se h1teiramente as ml!os do governo.
Senhores, o governo nao é senil.o um agente
da naç_ão. Quando e!Je pede medid.as não as pede
para si, mas para a nação, porque o serviço nacional as reclama. Se 11egais medidas porque o
governo as não merece, não é o governo que
julgais que as nll.o merece, mas a naça.o, de que
o governo é orga.o, e de quem advoga os interesses ; qnanlo menos meios derdes, menos poderá o governo satisfazer ás necessidades publicas. Se Rgora mandei os 40 homens, não séi
se para o futuro poderei mandai· 20, porque os
que existem são lodos recrutas, que melhor é
CJUC 11110 VllO.

Isto não é protestar : hei de ir com os meios
que o corpo legislativo puzcr á disposiçno ilo
governo. Prevejo co11seq11encías má~ se forem
nc1,atlos os meios 111::ccssarios; póde ser que a
ca111am preveja conscqncncias melhores, mas eu
advogo a cansa da naçllo e uno do governo.
OSr, Veiga. l'essca. regeilt1 como rmli-conslilucional a it1éa de se completar com guardas
nacionaes :1 força decretada. Não aclt11 que a
emcmla do Sr. Rebouças preencha os fias a que
se propõe.
Vaúu a hora, fica a urnleria adiada.
O S1-. ministro se relil'a com as formalidades
do costume.
O SR. Pm:s1DENTE dá pa1·a oi·dem do dia a
me~ma de hoje, e levanta a sessão ás duas
ho1·ag da la.rele.

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO LI~rA

SuMMA.Rio.-Expedien te.-Ordem do dia.Continuação da d·iscu$são do projecto de lei
sobi·e t·eerutannento.-Incidente entre o Sr.
Raphael de Gat·valho e ofü·. Souza Martins.Adopção de 1° art-igo do 81·. Souza e Oliveira
e de parte de mna emenda do&. JJeboitç«,s.
-Regeição do art. 2º do JJrojeeto do Sr.
Souza e Oliveira.
Pelas dez horas da ma11hã procede-se á chamada, e achando-se presenles sessenta e tres
Srs. deputados, abre-se a sessão ; lê-se, e approva-se a acta da antecedente.
• Fall!io com causa participada os Srs. Abmnches, Pinto de :Mendonça, Albuquerque Cavalca11ti, a1·cebispo, Assis ·coelho, Pontes Oliveira Braga, Duarte e Silva e Muniz Barr~to ; e
:;cm participarem os Srs. Ferreira de Castro,
Peixoto de Albuquerque, Corull\.bá e Luiz Ca·
valcanli.
TOMO II
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EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente, lendo-se um
oilicio do ministro da fazenda e interino do
imperio, remettendo a copia do parecer do procurador da corôa e soberania e fazenda nacional
a respeito da intelligencia do art. 28 da lei de
de Setembro de 1832, etc.-A' coinmissão de
instrncçao publica.
Outro do mesmo ministro enviando os mapp11s
que lhe forão exigidos por ordem desta camara,
sobre o valor e classes das notas do novo
padrão emittidas até 1° do corrente na e/Me e
provhicia do Rio de Janeiro, até 29 de Abril
ultimo na Bahia; 31 de Maio, em S. Paulo ;
17 de Junho, em Minas Geraes; e 30 de Abril
em Santa Catharinn.-A' commissão encar~
regada do melhoramento do meio circulante.
Faz-se mençao de uma felicitação da camara
municipal da villa de Valença, pela reunitl.o
desta augusta carnara, na qual felicitaçãa pede
a revoguçllo Ja lei de 7 de Novembro de 1881 ·
qnanlo á primeira parte, recebida com especiaÍ
agi-ado; qnauto á segunda, á cotnt11issão respt•ctiva.
Faz-se menção de um ol'ficio do Sr. Brito
Guerra, em que participa que, tendo sido.apP;Ovado o seu diploma de senador pela prc,.
vmcia do Rio Grande do Norte, hoje se dirige
ao senado, afim de tomar assento conto senador.
-A' commissao de constituição e poderes.
Lê-se e approva-se a redacção do projecto de
lei sobre a fixação das forças navaes para o
futuro anno de 1838 a 1839.
Igual d~sliuo tem o projeclo de lei sobre a
fixação das foi·ças de terra para o mefmo anno.
E' lida e approvada a redacção das seguintes
resoluções:
1.ª Que manda continuar a ser percebidos
na fórma do decreto de 25 de Agosto de 1882,
na secretada de estado dos negocios da marinha,
os emolumentos que se cobravão na mesma
secretaria pela expedição de passaportes, e
passes de navios nacionaes e estrangeit'os.
2. • Que auto risa o governo para conceder por
sesmaria a Joaquim de Azevedo Souza, e a Domingos de Araujo Bàstos, nas sobras que houver
da estancia dos Barros, ou do Retovado da província de S. Pedro do Sul.
8.• Que manda applicar a beneficio do monte•
pio geral de economia dos servidores do estado,
os remanescentes dos premios de suas loterias
extruhidas e por ex!rahir, emquanlo pelos portadores dos bilhetes não forem reclamados.
4.~ Que declara ::ine Renato Pedro Boiret
tem direito a continuar a perceber o soldo de
coronel, correspondente á patente, desde o dia
que lhe foi suspenso.
5.ª Que approva a tença annual de 220$000
concedida ao capitão de mar e suerra, José
Pereira Pinto.

2
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6.• Que approva a (ença de 80$000 annuacs
concedida ao tenente coronel rcforniado, Jor,o
B2rn,rliclo Gnspar Giffening.
Lê-se e c•nlra em disrnssn.o o -sr.g11intc rcq11erimento:
« Na sessrw de honlem, depois ,lc discnlido o
projecto de resolnç:10 n. 77, Je 1836, r11,1c approv:1 as ten\'as concc1!idas ao c_api t::io_ de fragdtl d,1 arnrnda rn1cimnl, Frnnc1sco ue Paula
Lea1, e mnjot· grad.uado Antonio Jor,,o Range)
de Vascoucellos, quan.'.o foi posto ü voL1çao, foi
approvado, mas n,10 adaptado; e co1:10 nessa
occasião nao adverti bem, por isso lancei na act,1,
que tinha sido apprnvado e adoplado, quand?
pelo contrario n,10 tinha sido adoplado, mas
súuiente apµrovado, como dcpoi;: observei pela
nota posta no dito projccto pelo S1·. sect'ctario
Soares rlc So11z.1; e corno j:i crn p,1s,;acla u
l1orn elo~ 1w1uerin1enlos, e •111 d1~guei hoje um
ponc:o rnais l,u·tle, e nno cru possível lrnlar·se
da acla de lio11ll'111, por i,so 111:indr) esta 1lcclnrnr;rw parn ser tu111ada cm co11sitlern~:!lo, l' consig11:1da 11a adn de lio}'.
,, !'aro da "ªillara rl1,~ dep11l:ulos, 11 de
folho de J)-,::i.-C-'. F1'cW('ª·· »
U~pois de breves reílext,e, de algnns Srs.
dr.1,uta,k,,, ú posto o tt•quct·i111ento a votos, e
oppro1•aclu.

OHDE:~1 DO DIA
Continua a disc11s;;Cto adiada na s:ess!l.o antei-ior, sobre a re,oluçno elo Sr. Rebouçn.s, e a
seguinte emenda do mesmo senhor que é hoje
apoiada:
« O artigo lº da lei de 6 de Outubro de 1835,
nas palavt;as-e os existentes flcno exlinctos
pela morte dos acinaes adminislradores legitimos-comprebende torlos aquellcs vínculos,
cujos adminislrndores legítimos tenhri.o fallecido
e fallecerem, depois de prn,irnlgacla a me,ma
lei, pela competente secret.wia de estado. »
O Sr. E:enriq_1.1.es de Bezende continua a pronunciar-se contra a rcsoluç!lo, e emenda.
A discussilo torna a ficar ad[acl,1 pela chegada
do Sl'. ministro da g11erra, q1w é introduzido
com as formalidades do eslylo, e torna o compdente l11gar.
Contimia a disct1ss1\o adiada do projecto tlo
Sr. Sonza e Oliveira, com as emendas apoiai.las.
O Sr, Francisco do II.ego '.Jeel,i rn tet· de
rnanrh1r á mesa uma emenda subslii.uiliva a
todo o projeclo. s\d:11ira-sc que da parl,, ele
um d,;pulaclo mi:1islcrial que lc'm cor,slanleroc:lle defendido o gon'rno, appareça a i·tléa
que nà•J se púde recrutar na gttal'lla nacional,
a<lrnit·a-se laulo mais dessa idéa, qmuido se
inculca que a opposiçao nao quer dar meios ao
governo para preencher as fon;as decrcladas, e
acudir á prol'incia elo Rio Grande. O governo
tem manifestado que nllo póde recrutar com a

lei cx.istente, porqne todos os indivíduos recrutal"ei~ estno qnaliflcarlos na girnrda nacional :
no crnt anlo é n1n deputado ministerial que nll.o
q11er que se recrute 11a i:;narda nacio1rn1 ; qmmdo,
se cs,e Sr. deputa lo q11Q1· CJUl! o governo lculw.
forças, deve foólilar-ll!c os 111eios de }JÔL' cm
cxeeução a lei re,pectiva. O qne pnrece a ellc
omdor, é q11e t11do tende a inculcar-se .i neccssid,tcla de rncorr8l'·Se á tropa eslrnngeira. Bem
qne nflO lenha avcrsM n. tropas eslrangeirns, julga
mn[to impolitico, que, para paciílcar-sc o Rio
Grande do Snl, ;,e mandem $Olr!ados eslrangeirns.
A respeito do Rio Grande, cujo estado melancolico foi pintado por nm nobre deputado, e
pelo Sr. minis(ro, o orador não snbP quem é o
c1ilpaclo desse esl8do. Teve o governo forças
pam mandar p:irn o Rio Grande_: porque razll.o
11ã o n.s rnundon ? Na Bali ia _Irn lrnpa de linha,
crn Pernamlmco lia 500 on 800 prnçns da
rnosma forç:i; nno se diga pois qne o governo
nno tem l'orç,, de trnpa de linha para mandar
pn1a o Rio Grnndo. Se a cirenmslancía é urgente, era obri:,a\:ão do governo arlles ~de
apresentar sua 'propo,;la, mandar primeiramente
vir a tropa de linha da Bahia e Pernambuco, e
dcstacal-a para o Rio Grande : era cousa mais
urgonte qne s11-1 portaria sobre bigodes. No
Maranhão, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará
ha tropa de linha; porque havendo, essa gran~e
necc!ssidade de mandar dessa força para o Rio
Gmnde, não 1l m:rndou o governo, dessas províncias?
As cousas do Rio Granrle, nfLO chegãrã.o ao
estado em que estão, por falla só de força. E'
pela má direcçno que o govet'no tem dado ás
forças qne alli existi:10, é pela vacillação do go·
vemo. O governo como que receia desse partido
ullrn-Iegalista, que as autoridades estcjão debaixo das ordens desse partido. Os presi,lentes
do Rio Grande devem ser bast.rnte expeditos ;
elevem ohrar por si, e o governo nllo deve sa·
füfazer vinganças particulares, e só ter em vista
pacificar a província. Neste sentido nüo deve
mandar preside11les que obedeç:to a esse parli,lo u ltr:degalísta que quer mais que a legalidade, quer satisfazer vinganças.
Diz-se qne a camarn nno quer dar meios ::to
governo ; mas que meios se quer que se dê ao
governo? E!I,,. diz que não pódc reerntar, mas
'JllCr recrutat' a gua :·,.la nacional, pondo a camara n'uma po;,içfto odiosa; fazendo receiar a
alguns de seus membros a perda do conceito
nnblico : mas elle Ot';tdo1· não receia ; est:í persuadido que o;; br,1zil,,i rns cstrw baslanle r.:onvenc[dos da nccessichlé de conservar o Rio.
Grnnde Lrnido :10 Brazil, e que ninguern melhor
que a guanfa nacional é capaz ele preenc:hee
esta tarefo.
Trata-se d;. integridade do imperio, continua
o orador, e á guarda nacional é a quem _ex?lusivamentc está confiada a t!efeza da conshtu1çil0
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e da inlt'gl'idade do imperio. E' a ella que comp_ete marchar para o Rio Grnndc, e nll.O a sollhclos agarrados violl'rda111c11le. Vou á g11artla
uacional huscar ln)s mil homens pnrn este fim,
e~pero que r.sta fot çn se pn•cncl.ta toda de volun ·
lurios. Coufio muilo na gual'd,\ nacionnl; e espero
que a quüla que pe1·leuccr á'ltiiuha província seró.
toda de voluntarias ; n'uma tal crise niio haverá nrn guarda que se escuse. Trata-se da integridade tlo imperi_o ; e n!lo é n'uma tal occasirto que havemos rle confiar em solclarlos
como os que fórll.o mau dados para o Rio Grande,
e tivera.o a baixeza de abandonar as suas bandeiras, e enlregal':l.o-se ao inimigo ... Espero pelo
• resultado do conselho de guerra que se mandou
fazer a esse official que· veio do Rio Grande ..... ,
talvez seja premiaqo.
O orado1· deciara 11110 adaptar o projecto tio
Sr. Souza e Olivdra; nli.O querendo dar arbítrio
ao governo que ~ó cuida e;n ·bigotles, e em
mantlar ~.garrar este ou aq11elle, conforme entende. Quer que se recrule na guarda nacional,
m~s quer que os guardas nacionaes tenhllo garantias, e nl\o fiquem sujeitos ao arbilrio; e
para obter este fim encontra nm meio 1111 sorte.
E' nestas vislus que oITerece a seguinte emenda,
que pede á camara que a adoptc, e com a qual
se dá meios ao governo :
" A assembléa geral legislativa decreta:
« Art. 1.0 Para completar u fo1·ça dec1·etadn
para os anúos de 1837 a 1838, e de 1838 a
1839, o governo é autorisado a chamar para o
serviço de primeira linha até 3,000 gual'lla,;
nacionaes.
« Art.. !.!. 0 Estes guardas nacionaes serao
fornecidos por todas as províncias do impel'io,
na proporçll.O respectiva dos seus deputados á
assembléa geral.
« Ar!. 3. • Esta força será preenchida na
fórma disposta ern o art. 120, §§ l°·e 2º da lei
de 18 de Agosto de 1831.
« Art. 4. 0 Se o numero de guardas nacionaes chamados ao serviço de primeira linha, em
virtude do artigo antecedente, não fôr bastante
para complemento da força indicada em o
art. 1º, o conselho de cada paro chia ou curato
designará os guarda~ nacionaes que hso de
fazer parte da mesma força, d'entre os cidadãos
alistados, comtanto que sejno solteiros ou viuvos
sem filhos,
« Ar!. 5. • Verificada a designação em conformidade do disposto no artigo precedente,
proce~er-se-hã ao sorteiamento daquelles que
defüiilivarnente devem de pt·eencher a força
decretada no art. 1º da presente lei. Este sorleamento se1·á. feito perante um conselho organisado segundo o arl. 125 da men•;ionada lei de
18 de Agqsto de 1831.
rc Art. 6. 0 E' perrnittido aos guardas nacionaes assim sorteados darem substitutos idoneos,
ou sejão nacionaes ou estrangeiros; sendo-lhes
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além disso concedido resga!arem-se do serviço
m~diantc a somma de 400$000 por cada um
guunla.
,e At·J. 7.º Os guanlas nacionaes que eril.rarem
p~ra o servi~io tio exercito, em virtmk du disposi9ao do~ paragrnphos l" e 2º do a_rtigo 120,
serv1ráõ somente Ulll anuo; e os designados á
sorte dous aunos.
..
cc Art. 8.º Além tlo soldo marcado para a
tropa de primeira linha, os guardas nacionaes
que nella servirem perceberáõ uma gratificaç!\o
de mais metade elo referido soldo. ~
« Art. 9.º Os guardt1s nacionaes, que, sendo
designados pela sorte, se subtrahirera ao s<,rviço, perderáõ o privilegio a estes concedido,
assim como qnaesquer outras isenções de que
gozem, e podnáõ ser recrutados para primeira
linha.
« Art. 10. A l'o1·çL1 de gual·das nacionaes será
disposta l'll1 corpos Sl'purados, r.ompetiudo ao
gov.Jmo a _sua ut·gani~,,çno, as~itn como a nomençt\O dos seus respectivo~ o!Ticiaes.
" Art. 11. O governo dará as nocessarias insttw:~,oes µarn a boa e completa execuçno da
presente lei.
"Art. 12. Ficão revogadas as disposições. em
contrario.-.F. do Rego. "

O Sr. José Sa.turnino (in-inist-ro da guerra)
não se levanta por orn parn fallat· sobre a
emenda upresentada pelo nobre·deputudo, porque nao tem mesmo nada a dizer contra ella,
pois que na proposta que leve a honra de apresentar á camat·a, lambem se lembrou da guarda
nacional. Na sua opiniãO, a pou~a força de
linha que existe nas provincias é alli necessaria,
e por falta de tropa de linha, a guarda nacional
soffre uma verdadeira oppressao. Para alliviar
a guarda nacional no Rio de Janeiro aeaba de
ortltnar que no arsenal se fizesse o serviço com
a companhia de artifices, islo é, com homens
que trabalbno de dia e fazem sentinella de noite.
Appareceu, continua o nobre ministro, um
ridiculo lauçado sobre mim. O governo quer
conquistar o Rio Grande com bigodes! Eu creÍ!)
que não se julgará o governo tão imbecil.
Muitos officiaes requerêrão que se lhes concedesse o uso dos bigodes ; e creio que não ha
um requerimento mais innocente. Os officiaes,
pela mór parte moços, querendo mostrar alguma
distincçao dos paizanos, requerêrao isto ; porque não se lhes havia de conceder ? Que misterio ha nisto ? Que razão para dahi
lançar o ridiculo sobre o governo, que não
tornou esta medida ? Eu deixei ao commandante das armas que deferisse ao requerimento
como entendesse, nao me pareceu uma cousa
criminosa ; mas é o governo que quer conquistar
o Rio Grande com bigodes ! !... paciencia.
Nunca me passou pela imaginação que fizesse
tanta impressão, o fazer a vontade a uma
classe que pedia cousa tão innocente !...

se
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O orndor conclue advertindo que vê em todas
as medidas que se propoem muito poucas cousas

reaes e palpaveis: são medidas :nctaphysicas.
OSr.· Martim Francisco, pedindo a palavra
pela ordem, pl'opõe o aúiaruenlo desta materia,
que, na sua opinião, equivale ao udiantamento
dos Lt·abalhos. Ex.istem na mesa tres projcclos,
que, embora identicos em algumas idéas, diver·
sificno em outras muitas; e se se discutirem todas
essas idéas, muito tempo se levará. Demais,
na votação, demasiadamente di!licil será a cada
um Sr. deputado o conhecimento do modo
i,orque deve votar; donde resultartl. passar uma
ler monstruosa. Propõe pois o adiamento para
que os tres projectos vão á cornmissão da marinha e guerra, e a esta se encarregue de a1iresentar um projecto, co1µ urgencia, ouvindo aos
autores dos differentes projeclos.
O adiamento é apoiado, e entra em discnssno.
OSr. Rezende nilo dnvida votar pelo adiarnento, mas com uma condiçllo, que o projecto
apresentado pela ·commissao seja conforme á
discussão da camara. Lembra ao nob1·c dcpu·
tado que propôz o adiamento, que, com a experiencia d11 camara, deve sabei· que, ainda que o
projecto vá á commissão, n.lo hu meio ele impedir que appareçno na discussão novas
emendas, e assim complica-se de novo a discussão.
'
Conclue lembrando que, emquanto na camara se está a fallar e a conversar com muito
descanso, outros no Rio Grande eslão·sé batendo, estilo morrendo á peste, fome e guerra
(numerosos apoiados); e esses que assim se
sacrificllO reclamao da ~camara mais alguma
cousa. Pela snn parte tem cedido da palavra, e
cederá ainda hoje ; mas não póde deixar de
fazer estas reflexões.
O SR. MARTIM FRANczsco insiste na necessidade do adiamento.
Dá-se o adiamento por discutido, e, posto a
votos, nllo é approvado. Continua a discussao
do projecto e emendas.

· OSr. Francisco do Rego respondendo ao
Sr. ministro, sustenta a sua opinião, para que
o governo não fique embaraçado ; suppôz que,
dando os tres mil homens da guarda nacional,
poclerião se completar os dez mil homens. Não
disse que tinhamos tropa de linha em número
de dez mil praças, porque se assim julgasse,
não daria mais um só homem ; mas ha tropa,
além de 40 homens, para o Sr. ministro mandar
para o Rio Grande. Insiste no que disse a respeito da tropa de linha que está nas províncias.
A tropa de linha é para acudir a qualquer ponto
do imperio que se acha ameaçado. Pernambuco não tem grande necessidade da força de
linha que alli existe: tem a guarda nacional
para manter a sua tranquillidade interna, que
de certo não ha de ser mantida com a tropa de

linha que Já existe. A tranquillidade ha de ser
mantida pela convicçilo em que estão os per·
nambucanos, de que é tempo tle descansar, e
não continuar as desordens, por mais instigados
que s~jao pelo governo central. Para manter,
pois, a paz na provinciu ha a guarda nncional :
ha um corpo de policia ; na.o se necessita da
tropa de linha, que póde murchar para o Rio
Grande. O que se diz a respeito dP. Pernambuco,
póde-se dizer a respeito da Bahia, etc.
Havendo mai,; tropa de linha que 40 homens,
o S1·. ministro poderiR e deveria mandar essa
força para o Rio Grande antes de apresentar a
sua proposta e pedir mais gente. Era desta maneira que o Sr. ministro podia predispôr o ,.
animo da camara, mostrando que_ obrava· com
a melhor fé do mundo. Diria-a tropa de linha
que linha á sua disposição 'toda mandou para
o Rio Grande; as provincias estão com a guarda
nacional .e policial unicamente ; se a camara
está persuadida q,1e ellas continuem a estar
sómente com esta força, 11!\o me dê ontrns; cm
porém lenho fH"ccis!lo de tacs e laes meios.-E'
assim que o governo deveria obrar, e nll.O µropôt·
um exl!1·cilo de 15 mil homens pela necessidade
que tem de mandai· tropa de linha para o Rio
Gl'llnde, quando ha tropa de linha descansando
nas províncias onde ha a guarda avançada da
grande força publica, que é a guarda nacional.
Concle explicando que n!lo disse que o
Sr. ministro queria pacificar o Rio Grande com
bigodes; se tocou nesse ponto foi porque em
lugai· de ver no Oorr~,0 O..fficial providencias
do governo sobre o Rio Grande, appareceu essa
portaria dos bigodes, que n!lo será cousa ridícula, mas exquisita.

OSr. José Sa.turnino (1ninistro da guerra):Para que eu obrasse de boa fé, deveria primeiramente ter manda,lo toda a tropa de linha
para o Rio Grande, e depois fazer a minha proposta ; e como não fiz o que era necessario para
obrar de boa fé, segue-se que· obrei de má fé.
Tars farão as palavras do Sr. deputado, e por
ellr15 :ui taxado de má fé! .•.
Eu mostrei que estava persuadido de que era
nccessatio que em cada uma das provincias
existisse certo numero de tropa de primeira
linha. Disse que estava• persuadido desta necessidade uo preambulo sa proposta que tive' a
honra de apresentar a esta augusta camara ;
e o que restava da tropa de linha não chegando
para o Rio Grande era preciso mais força. Este
meu raciocínio, quando muito, podia ser taxado
de errado. mas de má fé! de vir illudir a camara dos Srs. deputadós .•••
Não se disse nessa· occasião que n:i.o podino
sahir os mil homens da Bahia? Não disse eu,
que sendo todas as parcellas apprnvadas, a
somma era consequencia das parcellas? Como
nao se approva a som ma tendo sido approvada
cada uma das parcellas? Entretanto nao foi

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 09:57 - Página 5 de 9

.
.
SESSÃO h:M 12 OE JULHO DE 1837
approvada pela camara, nao tendo sido contestada por nenhum Sr. deputado a necessidade
de tropa cm cada nma das provincias ! . . . Son
taxado de má fé, de esconder cousa que se
devia dizer! De erro de entendimento, de raciocínio errado, contrnrio ao que pensa o S1·. deputado que jnlga nno dever haver tropa de
linha nas provincias; podia ser culpado, mas
de má fé ... não sei.
Disse-se qlole a guarda nacional é que deve
fazer o serviço. Assento que nã.o; só em caso
exlt·aordinario, quando na.o houver outro remedia. Mas se a camara n!io accede a esta
minha OP.inião, decrete o que entender : eu não
-sustento àfincadamente as minhas proposições.
OSr. Baphael d.e Ca.rva.lho :-Sr. presidente,
quando o projecto da lei marcial soffreu a segunda discussão, eu d'eclaro que votei para que
elle passasse é. terceira discuss3.o, nllO para ºque
fosse adaptado, mas porque na segtmda discussão n!lo se permiltindo fallar senão artigo
por artigo, envolvendo o projecto uma unica idéa,
era preciso considerai-o em globo, o que é só
perrnillido na terceira disc11ssilo. Por esta razão
nM me agradeÇ8 ninguem o ter votado a favor
desse projecto em segunda discuss3.o, porque
minha tenção era encontrai-o na terceira.
Se era minha mente votar contra tal medida,
está sabido que hei de votar contra a medida de
que agora se trata. Ha identidade entre ambas ;
e a unica differen_ça que ha entre o projecto offerecido pelo Sr. Saturnino, e o projecto de lei
marcial,o11penas consiste na idade do recrutamento. O projecto de lei marcial dizia que se
poderia recrutar dentro dos 18 a 35 annos, de
modo que nesta idade ficavão comprehendidos
os individuas que podem ser eleitores, e aquelles
que podião ser deputados ; o projecto do Sr. Saturnino quer que se recrute dos 18 .a 25 annos,
como que os põe fóra do alcance desta perse- .
g11ição. Mas ha esta differença para peior no
projecto do Sr. Saturnino ; alli nllo se considerava guarda nacional, aqui vai-se fazer um
attentado contra a guarda nacional, que era até
agora como um lugar sngrado, onde o cidadão
honesto podia abrigar-se, onde não podia penetrar o governo. No emtanto, o que quer o
Sr. deputado com o seu projecto P Profanar este
sanctuario ; privar o cidadno do unieo abrigo
que podia ter das perseguiçõe~ d_o governo. Eis
aqui a sua mente .. Estabelece ce1'las isenções
para o individuo ser escusado do recrutamento
estando em taes e taes circmnstancias ? Mas
quem é o juiz dessas circu111stancias? E' o
mesmo governo. Dá um golpe na guarda na·
cional ; e com nma medida de circumstancia
quer-se destruir a lei da guarda nacion,\I ! Se a
lei é má, faça-se uma reforma nella ; mas derribai-a, n!IO.
Porque razão se quer esta medida ? Porque o
governo declarou que a lei do recrntamento
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actual é ineflicaz. Antes de· tudo, eu devo
reparar em uma r:ousa. O 1nesmo Sr. deputado
que agora acaba de mandar uma emenda, cem-.
batendo ·a lei marcial, allegou com toda a opposição que II lei do recrutamento era efficaz :
disse se nno ·fazia o recrutamento porque-não
queria; e allegon exemplo que não tem resposta;
o exemplo de Pernambuco onde o presidente
recrutou com a lei aclual.
O Sa. SouzA E ÜLIVE!RA :-Nilo fui eu.
O Sa. RAPHAF.L DE CARVALHO : - Foi a opposição. Mostrar estes exemplos, dizer que a
lei é eflicaz, e agora mandar-se recrutar na
guarda nacional, n!lo entendo.
Se o Rio Grande do Sul não está restituído á.
união ; se as províncias rcbelladas nno estno pacificadas, não é por falta de força. Conceda-se
ao governo, cinco, dez, quinze, vinte mil homens,
as cousas devem andar no mesmo estado. Não
é oor falta de forç11s ; ainda não é tempo do Rio
Grandt~ socegat·. Todavia, o governo pede que
se lhe conceda forças, pede um desproposito,
pol'que sabia que cahia: affronta a opinião publica, pedindo estrangeiros ; sabe que cahindo a
sua proposta tem a liberdade de dizer-vós n!lo
me déstes forças, a lei do recrutamento é inefficaz, nno sei como posso socegar o Brazil. Mas nego, não é por falta :de força : ainda n!lo é
tempo.
Nós·temos a actual lei excepcionaria das promoções, que ha de fazer prolongar a guerra ;
porque o official que ni\o foi promovido, ha de
procurar todos os meios para entrar na promoçã.o. E quem sabe se o. fuga de Bento Manoel teve isto em vista? Elle já tinha sido promovido; retirou-se; se o novo presidente sue-.
cumbir, quando o vencedor se apresentar em
campo, apresenta-se com meia duzia de gente,
ataca o partido dominante, toca a matar a mais
alguem, e apresenta-se pam ter nova promoção,
Estou persuadido que a promoção só faz por
prolongar a guerra.
Temos outra causa ainda para que a guerra
se prolone:ue indefinidamente, que é a franqueza
elo thesot~ro a todos os saques. O Sr. ministro
da fazenda disse-nos que até 5 de Junho deste
anno tinha o thesouro pago 300 contos de réis
de saques do Rio Grande ; emquanto houver
esta franqueza de tanto interesse, ha de a guerra
do Rio Grande acabar? Não , não póde.
Além disto, não ouvimos nós o Sr. ministro
dizer, quando se discutia a lei marcial, que
pedia forças pat·a fazer a guerra defensiva? Elle
nos disse que, depoi$ da guerra defensiva, l?rocuraria meios pa-ra fazer-se guerra offens1va.
Não vimos a força da legalidade bater os re. beldes? Não vimos as forças rebeldes abrigarem-se no Estado Oriental P O que vimos ao
depois, porém? Desmoronar-se ludo isto, e as
forças da legalidad~ tomar a concentrar-se nos
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Ires pontos. Pai·cce que O plano do go\'Cl'nO
consiste em suslc11lar Eúmente os lrcs poulos.
Eu não ccnrnro ao governo u fazer .íslo, Sr.
pre5iclenlt::. Núti lemo, negocio n111ilo /llnis
irauscent!cnle que o'1u proviucia do. Rio Grande,
negocio que no, occnpa a lodo~. A elci~no ,:e
um regente nus baleá por(a: 11ós, os membros
do corpo legislativo, somes inlere~siulos nella, e
com 1·azao o devem ~er os membros úo poder
executivo, Deus 110s livre de um governo, cnjos
membros não tomassem parle neste ucgocio,
porque suppnnhãO que nàO pertcmci!to á 11aÇlto,
ell quero que e_lles pertenção á nação e tornem
parle no negocio, Sendo esta a primeira politica
do dia; ludo o mais é secundario : e por cstil
razM o governo não pód~ dar toda a att,)nçl\o e
cuidado a essa guerra, ainda ell1i fez muito em
conservar os tl'es pontos ; c:onscrva-os pàra a
seu tempo tomar providencia e energia; euloo
as tropas sahiráõ fóra das trincheiras l' irão
restíluir a provincia outra vez á unin.o.
Mas agol'a vivendo o goveruo assombrado
com o negocio da deição, qual é o meio de
desassombrai-o? Já me lembt·ei de um, ~ que
todos 116s devemos adupt..1r por convicção, !Jor
dever, por dignidade; e é a uuica maneira de
salvar ao Brazil. Devemos perguntar oo governo
qual é o seu c,rndidalo á regencia; promellcmos
lodos trnbalhat· por esse candidato do governo ;
fique o governo dcs~ssombiarlo, puxt! as províncias á união, que 11ós vauios Lraballrnr pot·
seu candidato; pela minha pa I te eu o !'m;o, e
todos nós o devemos fazer, até olhando parn o
fulul'o. Lembremo-nos, se uão adaptarmos esta
medida, do que póde acontecer. O governo
acha-se occuµado com essas cousas de elei~ão,
se não consegue o candidalu a seu sabor entre a
eleição e a posse não ha um armo, este tempo é
pouco parn reduzir as províncias rebelladas.
Quem não trubalht1 para si trabalha-com certa indolencia; a província póúu fugir; mas ainda
quando nao fojll, em quanto o governo não toma
posse, acontecerá levar muito tempo em tomar
força, no emtanlo o partido do governo cabido
procu1·ará ganhar forças, procurará, por lodo3 os
meios, dt ,rncrerlib:tr o novo eleito; e em que
lances nao se vai achar elle? ..• No emlanto,
lá se vai a província. Devemos, pois, todos
adaptar a medida que Jembl'o, devemo-nos todos
empenhar, mesmo para salvar o Brazil.
Nesta occasiilo em que o governo está lodo
occupado com este negocio de eleições, o muito
que elle póde fazer é procurar tratm· obter unicamente meios para a seu tempo produzir
effeilo; e~tes meios vêm a sei· o 1·ecrulamenlo.
Mas tenho 4ue perguntar uma cousa: havemos
dri conceder recrutamento miliiar, quando todos
nós trabalhamos para fatel' um recrutamento
eleitoral? E' isto reconhecido pelo~ µoliticos?
Não ; a occasia.o na.o é propl"ia. Recrutamento
militar e recrlllamento eleitoral não se casão
se destróem; triumpha sempre o recrutamenl~
0

wililar. Devemos altenrler tn11it.o a esta considerac;ilo; ella é muito ilnporl.ante; nao fazemos
dons recr11la111en(os ao mesmo tempo.
. E corno queremos decrdar o t·ecwtarnenlo
militar? Com a precipita~:ão que se nolu.
Quando se truta r.k um irnpusi.o ele sangur, o que
vemos nó~? Apres1·nta-sc o projtclu, uno se Ím·
prime, julga-se 'Jbjuclo de deliberaçllo, vem ;i
discuss~o, aprcscnta-re mna multic,!ao de idéas,
todas elhs metaphyskas, ludo vai á Jigf;ira !
Porqne não havemos nós imitar a circumspecçao
do governo? Não acnhou elle ele nos dai· nma
lição ele circumspecção com a 1·estauração dos·
bigodes? (Risadas.)
Vejo-me obrigado a Locar neste objecto; gostei
muito que a Sr. deputado tocasse nisto. Acho
qui:: isto ,•em a ser uma época d11s mais memora veis que deve lia ver na nossa liisloria ; ha de
servir de ponto de parlida na chronologia do
Brazil. Em tempos remotos, quando se quizcr
notar algmn fado, dir-~c-ha quinze annos
depois da restauraçao dos bigodes. (Apoiados,)
E jà que se fallou em bigodes, perruitla-se-me
que falle nelles; parecti que é consa que nao
vale nada, mas os bigodes têm tido inflnencia nas
nações; mais de um povo tem euccumbido por
ler commettido o horroroso allentado contra os
bigo,les. Nós vemos na casa o Sr, Ftancisr.o do
Rego fallar em bigodes, e o Sr. ministro pôz-se
na ponta dos pés só po1·que se fallou.
Não pude estudar a histori,1 minuciosa dos
bigodes, mas sim superficialmente, Quando os
francos conquislárão as Gallias apn,seiitárão-se
de bigodes ; passou enla.o a moda dos bigodes
até o tempo de Luiz VII de França. Como
Luiz VII fosse moça muito gentil, não quiz ter a
cara coberta de cabellos, raspou as barbas, e
pôz-se com cara de madama. A primeira que
se desgostou de tal cousa foi sua mulher , e as
consequeucias funestas que houverllo daqui
todos sabem ; e porque? Porque commelteu
Luiz Vll o horroro'SO altentado de raspar os bigodes; foi víctima, como todos sito, ria revolução
que fez contra os senhores bigodes. Depois disto
ficou a moda sem bigodes até o tempo de Frnncieco I, que, como foi moço muito gentil, havendo queimado urna vez a mira ficou com
defeitos, e por. isso restaurou a moda dos bigodes, 1·aspou a cabeça e pôz cabelleira, de sorte
que a moda dos· bigodes entrou; e custou a sahir;
e lenho notado que ella vem a ser um colosso
exlraordioario, e só tem negocio com reis; a
sua sahida não sei porque foi ... foi por pelintrismo ••. Mas a moda dos bigodes durou até
Luiz XIV, que levou a civilisaça.o na ponta das
bayonetas por ·toda a Europa; Luiz XIV quiz
,.lifl'erençar os homens civilisados do homem
barbara, ni\o consentia higodes nos sells estados,
Dizia elle que em qualquer parle onde elle se
apresentava parecia-lhe o homem barbara, e
deixava e.;te uso para o norte da Europa ; só
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ellc acabo11 com os bigodes, e só um pocler tal
podia supplantul-o ...
O Sa. SouzA MARTINS :
Peço a palavra pela
ordem.

O Sn.

RAPHAtL

DE

CARVALHO: -

Que q,ie-

rerá di?.er o Sr. deputado; pódn fal 1,11'.
O SR. SouzA :ihnn;,;c : - Q,iat1rlo se l,·at.a rle
urna cousa lfto ~eria, como a Ji:i do rccrntamento para o Rio G1·;tnde, é <le certo até inde·
cente no Sr. '"deputado fallar em 11111;1 hi:/oria ele
bigot.!cs (nwneroso.s apoíado.s) ..•
O Sn. RAPHAEL DE CARVALHO (com vivciâdade):
- O :::,r. deputado devia ler 111c1is um bocadinho
<lc raciencía; devia pesar mais as suas pa·la vras ... Sabe, por ventura, onde vai parar a
minha mente?!. .. S,,be se é necessaria esta
historia para feixe do meu <liscm·so ? !. ..
O Sr.. SEARA: - Pót.le dizer o que quizer.
O Sr.. R.1PHAEf, DE CARVALHO: - Sim: ainda
rprn uao lcnbo frequentado a tarirnlH.
São argurnentos que tenho para foclwr o meu
disr;urso. Antecipar-se o Sr. t.leputaclo em quel'er
ser juiz. das cap,.,cidadcs nlheias, quando 11f10 e
capaz de w11hecer·se a si prnprio ! !... Perdôr,-mc
a c:unarn, nil.o gosto de ver tanta prewn:ipçiio e
tanta prosapia. Continuarei.
No tempo de L11iz XIV acabou a ltisloria dos
bigo,.res.- No teiupo da rcvoluç,w f'ranceza os
iugle,;es usárào do bigode para se <lifferençar
dos francezes : elles pass:í.rão este uso a outros
povos:. No tempo ele nossa indepcndencia para
nos diITerençar do" 11.JZitanos rasparão-se os bigodes; mas apparecendo depois a revolução de
Penic:mbuco ~ em 1824 reapparel:eu o bigode,
que ainda desappareeeu em 1831 com fl abdic:,çaQ: agora, finnlmente, torna a appal'ecer a
resl.amação ; ressllscitüo-se iodas os bigndes.
Tinha de fazet· estas considernçõe:, a respeito
<los bigoeles; já se vio a grnnde consideraçllo
que tiverão. App,Hece agora u,na ordem do dia
do CQmmtmthmte UiiS armas conlra mna portaria do gov<!rno; e teria direito o commandarite
das urinas para revogar uma pol'lurü do governo? Certamente (JilC não. Além dislo, essa
ordem ntto se estende mais que á côrte do Rio
de Ja11eiro. Se 1uu official apparecer de bigodes
na cidade de Nictherny póde ser preso, por il'
de encontro a uma porlat·:a do governo. Essa
ordem do dia eslab~lece distincç:10 enl.t•e os
etfoctivos e não e/fedi vos, nrregiment;dos e não
arregimentados, e tudo isto é muito máa. Ella
excepltta os orticiae; do corpo de engenheiros,
de u1odo que sendo o Sr. minislrn d" corpo de
engenheiros recebe lima !!raea de se,.1 inferior
de ler a focu\1lacle lle trnzé;. oi1 nf.to bigodes.
capellaes furão dispensado; disto, não sei se a
portaria cio ~overno trata de capellaes.
O que acho singtilar, senhores, é que quando
estamos em urna crise tllo melindrosa, ainda
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que creio que nao nos ha de levar ao abysmo ;
mas, quando d11as prnvincias se achfro rebellac!as, quando vemos qne 11 luta r!r p,tl"tidos vai
passando p:1rn ,1 h1ta de poderes, p:,rrp1e vemos
de nma parle o Sete ele Abril q11e ni\o ntuca
m,nr,o ao governo, e por outro ternos o Parlamentar qnr: nfío ntaca senno á e~•nara elos
ckpntados; qnando eslan10s nesta crise é que o
gov~rno em lugar de tomar outras mer.liclas, vai
pt·oviclenciat· sobrn bigoeles? E11 ontcwlo que
isto eleve se tnmar rnetaphorii.:amcnte; qne é o
mesmo que dizer que. se nrto faz caso de nós;
que se nos qncr bigodear metaphnricarnente.
Eis aonde vai o fecho do meu discurso; mas o
illnstrc dep11lado qne na.o é aguia til.o transcendente nno pódc lú cbeg:1r; é apenas um bacuráo,
que n~o se elev11 a mais de 6 palmos do chao ...
O SR. PRESIDENTE:- A' qnestão.
O SR. RAPHAEL DE CAHVALHO :--Sim, senhor,
en vou á questao, mas foi provocado. Sr. presidente, nesta occasiã0 devemos todos tratar da
eleição do novo regente ; fique o governo desassombrado para paciflcar o Brazil. Por esta
razão hei de vqtar con trn tudo que está sobre
esta mesa, e contra tndo qne trata de recru•
lamento. Parece que a emenda do Sr. Francisco
du Rego foi aqui riscada por elle, prova ele que
lllClu é feito no ar, pois que agot·a é que elle a
veio emendar. Valo eonlra tudo.
Lê-se e·é apoiada a seguinte emenda:
« Para preencher a força decretada, o governo fica autorisu<lo a contractar por Ires annos
os int!ividnos necessarios p,m:i este fim, declarando-lhes:- lº, que lhes é concedido um
soldo igual '1 tanto e mais metade do que
. at.:tnalmente têm;- 2", que a ca.da um será
dada uma apoliee do valor de 500$000, a qual
será intransferível d11ranle os tres annos do
contracto; - 3º, que se o individuo fallecer
dentro do tempo t.lo contmcto, a ar>olice pertencerá á sua mulher e filhos, e na falta destes
a quem elle cleclarnr em testamento. S.tlva· a
1·edJ.CÇ'10,-Go1·nelio Franç.a.. »
O Sr. Souza. Martins, depois de alg11mas
palavras, qlle não lhe ouvimos, diz :-Creio
que nno só a camara, mas em gel'al a população do Brazil todo está de accordo em que
del'emos dar força aü governo parn pacificar a
provincia elo Rio Gmnde do Sul. Os Srs. depn·
tados que apoião o governo, e 1ne,mo os da
opposiçr,o co_ncorclào nesta necessidade ; trata-se
porém dos rneiCl, ele preencher n força, apparece,u dífforentes idéas, e toma-se mui dif!icii
a questão. Se se trata de recrllla!nento, apresentão-se as calamida,les que vai produzir no
i,nperio ; diz-se, por exemplo, que ficaremos
com as lojas fechadas por falta de caixeil'OS; que
os barco3 rle cabotagem deix~ráõ de navegar
por falta de marinheiros ; que a miseria substitnirá a abundancia de que gozamos, pela
folta que fanw os tropeiros, lavrad 1.1res, etc. Se
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se trata de recrutar na guarda nacional, logo se
diz que n:l.o haverá cfülinc\'llo entre pessoas
mais r,lrnst,ulas, que se acharem occupados em
negocios mais interessanles, como mercadores
do grnsso lrato, agricultores, etc., que, poato
sejno mui interess:rnlcs ptila sua situ:iç1lo, como
guardas nacionaes serho obrigados a pegar em
armas : e a este respeito as rlifficuldades appa·
recem aind2 maiores do que do recrulamenlo,
porque tendo muitos guardas nacionaes de vir
d,1s províncias, l1averá maior difficuldade de se
re11nirem em tempo, principalmente devendo
ser d8signados pelos const~lhos ele qnalificação,
ele. Lembra-se L1111bem o engajamento de es- ·
trangeirns, ele. Emfim, a cous:i. na verdade é
mui ardna. Se porém queremos seriamente
que o governo lenha meios tle preencher a força
decretada, o que reconhecemos que nrto tem
pelas leis em Yigor, é indispensavel qne a camnrn adople um meio, e vença as diffículdades
por m,üores que sejão.
Em apoio desla consideração recordo-me do
cnsn de uma fal,ula, em que se refere r1ue,
sendo os ratos muilo perseguidos por um galo,
fizerão um grande conselho, e'rn que concordárão todos que cm necessario pôr um guiso no
pescoço do gato ....
O SR, RAPHAEL DE C.rnvALHO: - St'. presidente, peço que V. Ex. mantenha a ordem :
o S1. deputado está fóra da ordem, contando
uma historia de ratos.
O SR. PRESIDEKTE : - Reclamo altençao.
O SR, SoczA MARTINS: - Concordár~o lodos
que era necessnrio pôt' um guiso no pescoço
do galo, mas nenhum se achou que o quizesse
faier.
E' necessario concordar em algum meio para
·preencher a força. Eu preferirei a medida
apresentada pelo Sr. Souza e Oliveira, nllo
excluindo comtudo a admissão de outra que
pareça mais conveniente. Por ora ad10 que se
deve adaptar alguma cousa.
OSr. Alcibiades observando que ha quatro
projeclos, cada um com seu systema, e nílo
lendo passado a emenda para que fossem · re·
mellidos a urna comrnissào, que os refundissé,
e apresentasse um systema capaz de ser Yotado,
propõe que se decida a questll.o preliminar
sobre qual dos systema;; a camara julga dever
adaptar de preferencia.
Lê-se o seguinte requerimento de ordem :
" Requeiro que, corno queslão preliminar, se
decida primeiramente qual dos sy:5lemas dilTerentes, q1w contém as emendas offerecidas, a
camara adapta, para sobre ella se offereccrem
emendas modificativas.
" Sala das sessões, 12 de Julho de 1837 . -

.Alcibíades. ,,
E' apoiado este requerimento.

O Sr. Souza e Oliveira

pronuncia-se contra

elle por ir de encontro ao regimento ela casa.
Mostra lambem que nenhllm inconvenien'te ha
em que, rlepois ele se haver votado sobre o pro·
jeclo, se vote lambem sobre as emenda,.
O Sr. Veiga Pessoa apoia o que disse o·
Sl'. Souza e Oliveira, pergunta qual será o systema a seguir, se'nenlium dos projectos apresentados fôr adaptado.
-O Sr. Alcibiades susleula a sLia op11Hllo,
moslranclo que a sua emenda niio é contra o
regimento, que não probibe que mesmo em
segunda discusseio se possa volar sobrn uma
questeio preliminar.
OSr. Maciel Monteiro pronuncia-se co_ntra
o reqnerirnenlo, com o fundarnenlo de que as
idéas de umas emendas estão iambem con·
signadas em -outras, com mais ou menos modif\i;ação ou allcraçllo, de modo que seria impos·
sivel dividir complclamenle a quesll\o.
1-:' regeitado o requerimento do Sr. Alcibíades.
Julgando-se cliscutida a rnaleria, o io artigo
do projecto do Sr. Souza e Oliveira é approvado
por 58 votos contra 20, assim como a emenda
do St·. Rebonças, na parte que diz respeito aos
substitutos, isto é, o § '.2°, desde as palavras-os
recrutados poderáa-até o fim, e todo o § 3.º
As outras emendas são, ou regeiladas, ou ju].
gadas com prehendidas.
Segue a discussão do art. 2º, que é o seguinte:
" Fica igualmente o governo autorisado a
engajar para o exercito, como praças de pret, os
eslrangefros que já nelle servirão, e obliverão
suas baixas ou farão demiltidos, da.ndo-lhes
uma gratificaçll.o igual ao respectivo soldo, »
O Sr. ~brtim F1·ancisco : - Quero fazer
sómente uma reflexão. Quando se tratou da
proposta do governo, eu expuz a minha opinião
de 4ue julgo que ,1 admissão de tropa estrangeira é funesta ao Brazi]: este 2° artigo é peior
do que aquella proposta: é a unicn objecção que
tenho a fazer-lhe. Na proposta autorisava-se o
governo para engajar estrangeiros fóra do irnperio: llesle artigo não: lrala-se dos estrangcirns que já servirão, e que se levanl{u·no aqui,
em Porto Alegre, etc.
O Sr. Rezende nao considera o artigo tão
perigoso corno o nobre deputado que acaba de
fallar, pois que se trat::i de admittir novm11entc
ao set'viço, estrangeiros que pela disso]L1Çílo dos
eorpos havida em 1830, ficárão dispersos, e que
nenhum mnl têm feito até nqni; antes julga
que a disposição do artigo favorece muito aos
guardas nacionaes, que quizerem dar substitutos. Conclue observando qlle a proposta linha
por fim autorisar o governo. para engajar 5,000
na Europa, e que aquelles de que se trata no
art 2" existem no Brazil.
O Sr, Cornelio :-Nao sei se este arl. 2º
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púdc passar. Qn>1ndo se lrat'ou da díscuss:lo ela
proposta elo governo, cujo fim principal crfl elo
angmenlo de forças, muitos St·s. dcpnt,td0s
falláriio eonl rn o engajamenlo de estrangeiros;
e na verdade cu, além das razoes que tinha
para 111!0 udophr o engajamento de esteangciros, fiquei convencido de que não convinha
qnc lropas eslrnngeiras viessem para o paiz,
por isso que poderia.o produzir males inc;ilculaveis.
Eu lambem quizera sabei·, ou por oufra,
qnizera que o Sr. Souza e Oliveira, e todos os
senhot·cs qne adopli\o semelhante icléa me
dissessem qual 6 a razão porque, adaptando o
engajamento de estrangeiros, não querem
acloptar o engnjamento de mcionaes, estando
eu persuadido ele que o engajamento de estrangeiros, que nao existem no paiz, ha de $er
muito mais caro do que o dos nucionnes, pela
dcsper.a do trnnsporte dos lugares onde se
acbti.o. Desejava saber se os estnrngeiros silo
nwis privilcgindos do que os nacionncs, para se
fazer com clles um contracto muito dispendioso. Assnstou aos Srs. deputados o men artigo p:1ra rJIW se dérse urna apoiice aos individnos que quizesse111 alistar-se no exercito;
ckn~ mil contos j:i se forão, e sabe Deus quantos
mil irão ainda com n malfadnt!a guerra do
sul ! Agora se qner dar mais !'orça, obrigando
o cidadão a servir nas armas c:ontra o direito
que tem ele nt\O f~zer eourn alguma, q1ie seja
contraria ao seu modo de ver, on ás suas
inclinações! Porque serão elles obrigados a
seguir modo de vida diverso daquclle que
querem seg1úr? Como serão obrigados a servir
no exercito? E qncrem engajar estrangeiros !...
Sr. presidente, já aqui disse urn illustre deputado, e eu repelirei :-Desgraçada nação, que
precisa de braços estrangeiros para se defender !
-Se o Brazil não tem força st1fficiente para
conservar. a integridade do imperio, é indigno
de ser naçao. Se fôr preciso que a integridade
rlo imperio se man lenha com estrangeiros, declaro que nM quero mais ser brazileiro ; irei
ser cidadi.io dos Estaclos-U nidos.
E' preciso que saibamos todos até oncle se
estende a protecção que o governo deve dar; é
preciso que saibar;ios se o resto da nação deve ser
inteiramente sacrificado para que se cor.servo a
integridade do impcrio, Parece que estn protecç:1o deve ser entendida em termos liabeis.
O Brnzil fez parle de Portugal, e todavia a'presenlon-se-lhe como um fiibo emancipado, que
tem direilo de se sustentar e figurar como
nação independente. Portugal tinlrn lanto direito de 11ão qnerer que as províncias do Brazil
se ]evantas~em contra o governo, como lemos a
respeito da provincia do Rio Grande do Sul.
E' preciso que examinemos se temos força suffo:iente para ser naçi!.o, e que conheçamos
que nt'lo devemos sacrificar o resto da nação
para conservarmos a integridade do_ imperio.
TOMO II

07

Tenho visto que o governo não é capaz
de sus(r;ntar a integridade do imperio; agora
quer-s,, fazer i"lo com força estrangeira.
Eu l1ei de votar contra. Os brazíleiros têm
ohrigaçao tfo dc[cnrlcr sua cnsa, como eu
tculio de defender a minha. S8 a n:io posso
tlefcmler pago a q1H:111 a dt:fentfa, mns não vou
chamar a quem venha usar das armas contra a
minha vida e propriedade. Não hei de dar
dinheiro para se chamarem taes indivíduos
para defender o Brazil, sejão republicanos, como
disse o senhor deputado, que não lia via perigo
em se admiltirem republicanos dentro elo Brazil;
mas entao os republicanos devi20 syrnpathisar
mais com 1:sse governo do Rio Grande, que
lambem se intitula republicano : este argumento
é pois conlra-producente. Sr. presidente, a
assembléa geral quer sanccionar principias que
não sei se uma nação, que se chama nação,
pódc adoptar. Quem sabe que qualidade de estraugciros si!.o? Nem ao menos se diz que estraugeiro!l são esses que se hão de engajar.
Serãa portuguezes ? Acaso se quererá outra vei
reconquístcu o Brazíl?
Sr. p1•esidenle, não sei o que mais deva dizer;
tenho-me desabafado l,astante (apoia elos), porém,
vejo que é um absurdo querer-se fazer o engajamento de estrangeiros, regeilando o engajamenlo nacional, e obrigar o cidadão a que na.o
sign a profissão que quer. Não hão de ser
obrigados a sentar praça sómente os vadios ;
muitos delles, a maior parte hão de ser industriosos, dando-se por pretexto, náo a razão
verdadeira, mas a ostensiva estabelecida na lei.
Emfirn, senhores, nós dizemos que não podemos
approvar o prncedirnenlo do actual miuíslerio, e,
todavia estamos dando armas contra nós,
estamos dando armas ao governo actual para
fazei· o que quizer.
Sr. presidente, emquanto a camara nao
>1doplar, não seguir principies certos e invaria veis, não púde marchar bem : é preciso que
defendamos principias, mas não devemos defender pessoas. Se a idéa apresentada pelo governo na sua proposta era boa, devia ser
adaptada, e se não era boa, não devemos agora
estabelecer o equivaleu te só porque não vem do
governo.
O Sr. Souza e Oliveira. l'esponcie que o go·
vemo está uutorisado na lei ele fixação, ora em
vigor, e naquella que ha ele ser executada em
1838-1839, paru engajar nacionacs, e tambem
para dar a gl'::itificação ele mais meio soldo aos
que, lendo acabado o tempo de serviço, qui1.erc111
continuar a servir; e que portanto não é exacto
affirmar-se que se 11ftO quer o engajamento de
nucionnes. Mosira tambem que o Sr. Cornelio
está enga11ado quando suppõe que os estran·
geiros que fot·em engajados, fari!.o grande
despeza de transporte para o irnperio, pois que
nao se trata de engajar estrangeiros f6ra do
13
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imperio mas dos já nelle existentes que ser- !'dilo por jnlgar S. Ex. que aind::ihavia bastante ;
virão n~ exercito ; e que a medida não é eqni- . encontm, porém, muita difficuldade na remessa
vale11te :i da proposta do governo, não só de at·mamento ; e qnanto á gente, é qneslão ele
quanto á despcza, fj'Je será rnuilo menor do que que ora se trata nu canrnra.
a do eugaj::nnento externo, mas qnanlo ao 1111O Sn. ConNELro continua a sustenta!' a sua
mero, que 111\0 púdc exce:ler ·de 300 a 400 opinião, reprnLiuiindo razões do sen primeiro
homens, que têm de. mms u va11tagern,. de
discurso, e accresccntando que a sna emenda
poderem promptamcnte entrar _no scrv1ç? · era salva a rndacção, na qual se podei-ia incluir
Accrescenta finalmente qne o proJecto não J:1z a declarnção dos jt1ros das apoiices.
mais do que o que se detem1inou na foi de 25
J ulg11da a materia discn tida, o Sr. ministro
de NovernhrQ de 1830. qnando, determinandose a dissolucão das tropas estrangeiras, se dispô.z se retira com as formalidades do costume.
Po<1to a votos o art. 2°, é regeitado.
q~1e os sold,;dos estrangeiros qL1e quiiessem continuar a servir nos corpos nacionaes, o pudessem
O SR. PRESIDEN'rE dá para ordem do dia a
fazer; julgando-se então que nisso nao havia ~ mesma de hoje, e l_evànta a sessão ás 2 horns.
menor perigo; m11s como esta anlorisação foi
dada só para nquella occasião, em que os sol1.lados estrangeiros preferirão a demissão, o go·
§essã o e1n 1.3 de .'Julho
verno os não póde novamente engajar, nem
dar-lhes ele gratificação a metade do soldo, sem
PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA
autorisaçll.o da assemblé_a geral.
Concluc dizendo que a emenda do _sr. de- SumrAmo. - Expediente.- Pa1·eoores de cominissão.-Oi·dem elo dia. -Dism1S~ão de, i·1:ipntado, talvez fosse regeitada po1· consignar o
solução sab1·e a intelligenoia do 1° artigo da
engajamento como unico meio de preencher a
lei sobre moi·gados.-.Adopção mn segimda
força ; e que demais queria d,11• apoiices, sem
discu..~são do vrojecto de lei sob1·e recriiao menos declarar o juro que deveria.o vencer,
tainento.
e nem os meios de sua amorlisaç1lo.
OSl'. :Rezende diz que a proposta do governo
Pelas 10 horas da manha procede-se á chatinha por fim engajar õ,000 homens, qne não
mada, e achando-se presente cincoenta e oito
qnereriao ser commandaelo~ por officiaes bra- Srs. deputados, abre-se a sess!iO ; lê-se, e apzileiros, o que nem mesmo poderia convir, por prova-se a acta da antecedente.
n!ío entenderem a lingua. Declara que não
Faltão com parlicip3ção os Srs. Pinto de
votou pela proposta, por entender qne 10,000 Mendonça, Albuquerque Cavalcanti, Ferl'eira
homens são sufficientes para pacificar as pro- de Castl'o, Araujo Lima, Assis Coelho, Oliveira
víncias rebeldes.
Braga, Pinto Peixoto e Duarte e Silva ; e sem
No caso de que a camara não àésse meios ella o Sr. Luiz Cavalcanti.
para conservar a união da provincia do Rio
Grande do St1l com o impel'io, e para a proEXPEDIENTE
teger das facções internas, o orador estava disDá-se conta do expediente, lendo-se os seposto a ofl'eiecer mn projecto para o reconhecimento da indet>endencia daquella pro- guil'lles officios :
l.º Do ministro da fazenda, remettendo o
vincia.
da moeda de cobre recolhida á casa da
OSr. Cornelio deseja que o Sr. ministro in- 111appa
forme á ca111ara, se ha alguma noticia moderna moeda, proveniente da primeira e segunda
do Rio Grande do Sul, chegada na barca ele substituição; da qt1e foi punçada, e da reduzida a sizalha, cte.-A quem fez a requivapor que entrou hoje.
siçilo.
O SR. JosÉ SATURNINO (ministro da guei·ra)
2. 0 Do ministro da justiça, enviando o requeresponde que as noticias sAo que o presii:lenle, rimento de Sebastia.o da Costa Maia, solicitador
actualmente em Porto Alegre, pôde repellir o,; dos residuos desta côrte, para que esta angusta
rebeldes da visinhança daquella capital, me- camara resoh-a como entender de justiça, resdiante uma força de 800 homens qt1e contra peito ao ordenado que o supplicante pede, afim
elles mandou ; e que, por dfüito disto, a f'orça ,le poder fazet· face ás despezas que etillío a seu
rebelde, que estava siti~1ido a cidade do Hio cargo.-A' commiss!lo <le jnstiça civil.
Grande, havia passado outra vez o rio de S.
Faz-se menção de requerimentos eli:: partes
Gonçalo ; que do marechal Darreto não havia
noticia '!erta em Porto Aiegre, lrnvendo com- que têm o conveniente destino.
Lê-se o seguinte :
tudo presuinpções de que tem reunido mais alguns cidadr1os. Accrescenta que infelizmente
,e A eornmissão do orç:unento para dar o seu
perdemos o major Massarredo ; e que da pro- parecer .ácerca do pagamenh> das reclamações
vincia se pedia gente, armamento e polvora. A j11lgachs (e d:1s que tiverem de o ser). pela compolvora não é difficil remetter, o qne não se havia missil.o mix:b, creada em virt11de do art. lº do
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~ralado de 29 de Agosto de 1835, requer ser
rnforrnada dos titulas e documentos de taes reclamações que puderem ser trazidas ao conhe-.
cimento desta camnra ; e que assim se commu·
niqt1c aos mini~lros elo poder executivo.
«. Pac;o rla camara dos deputados, Ul• ele
,l11lho de 1837.- Hollmulci C'at'Ulcm1ti.-Suw:u.

JJiartlirn.

»

1~' posto a votos e npprovatlo.
Lêm-Rc os seguintes pareceres :
1. • Da comrnissao das assem biéas legislativas provinciaes, sobre a representação da
assemblea provincial de Minas Geraes, sobre o
meio circulante,.sendo a commissão de parecer,
que ella se remetla á commissão especial encarregada do melhoramento do meio circulante,
para_ lhe dar a divida attenção. O parecer é o
segumte:
,, A commissão das assembléas legislativas
pl'Ovinciaes é de parecer, que a inclusa representação da assembléa provincial de. Minas .Gerues
em que pede que a assembléa geral dedique
suas luzes a melhorar o meio circulante, seja
rcmettida á commi~são especial encarregada do
melhoramento do meio circulante, para lhe dar
a devida attençilo em tempo opportuno.
« Paço da cam:ira dos deputados, aos 3 de
Julho de 1837.-H. H. Carneiro Leão.Paulino J. S. 'de So·uza.-M. Calrnon du Pin. »
E' upprovado ..
2. 0 Da mesma commissao, sobre uma proposta da assembléa provincial de Sergipe, que
concede ao coronel João de Aguiar Calde:ira
Bolo, umas sesmarias nas immediações do Rio
Real, para estabelecimento de coionos, sendo a
commissão de parecer que a dita proposta seja
impressa para enti-ar em discussao. O parecer é
o seguinte:
" A commissão das assembléus legislativas
provinciaes, é de parecer que a inclusa proposta
da assembléa geral de Sergipe, em que concede
ao coronel João de Aguiar Caldeira Boto, tres
sesmarias de legua quadrada cada uma, com a
obrigação de as fazei· habitar por vinte e cinco
casaes de colonos, deve sei· impressa para
entrar em discussao.
« Paço da camara dos deputados, 3 de Julho
ele 1837:-Hono,-io Herineto Gameiro Leão.Paulino José Soarea de Souza.-M. Cal1non
dit Pin. »
« A assembléa legislativa provincial· de Sergipe, lendo na devida consideração as grandes e
innurneras vantagens, que podem porvir a esta
provincia do estabelecimento de colonias no seu
intel'ior, onde a mesquinhez de braços acanha e
atraza a agric::ltura, e por consequencia o commercio e a industria, e o que mais ainda, desejando nella augmi:ntar a classe de cidadãos
livres, que devotados ao trabalho fação insensivelmente despresar-se o cruel e deshumano

39

trafico da escravatura, resolveu que em virtude
do art. 11 § 5º in fine do acto adclicional á
constiluic;il.o do iwperio, de 12 de Agosto de
1832, se fiicsse á assembléa geral legislativa u
seguinte proposta:
•
•. « A ussrm1bléa legh;lutiva provincial de. Ser-

gipe propõe:
,e Arl. l.º li'ico.o concedidas ao coronel Jono
de Aguia1· Caldeira Bolo, lres sesmarias de uma
l~guu em quadro, cada uma, nas terras devolutas e incultas nas immediuções do Rio Real,
de que se lhe passa1·á titulo, sem prejuizo da
concessão já feita ao conego Antonio li'ernandes
da Silveira, para que,, dit!) coronel as faça
habitar por colonos estrangeiros, que não forem
africanos.
« Art. 2.º Esta colonia será estabelecida no
prazo de cinco armos contados Ja concessão,
sendo o mesmo coronel obrigado, sob pena de
perder a concessil.o, a introduzir e fazer habitar
cada uma legua de terras po1· vinte e cinco
casaes de colonos estrangeiros, e qmmdo queira
admitlir neste numero casaes de colonos nacionaes, não poderá o numero destes excedur
de dez.
« A rt. 3. • Ficão isentos de direitos, por espaço de cinco annos, contados do dia em que
forem occupadas a~ ditas terras pelos colonos,
todos.o~ generos de sua producção, e ela mesma
fórma ficao isentos de dil·eito de importaçao
todas as machinas, ferramenta e utensilios des.
tinados ao uso dos colonos.
cc Art. 4.º Os colonos estrangeiros, depois de
um anno de resiclencia serão considerados cidadãos brazileiros, aquelles que assim o quizerem.
« Arl. 5.º No terreno devoluto o governo reservará, e fará demarcar. mil e quinhentas
braças quadradas, para serem cultivadas pelos
41indios do Jerú, que serlio obrigados a fazerem
casas e a trabalharem para manter-se, sem
incommodo e prejuizo dos visinhos agricultores.
« Art. 6. º Ficão revogadas as leis e disposições em contrario.
« Paço da assembléa legislativa provincial de
Sergipe, 6 de Março de mil oitocentos e trinta e
sete, decimo sexto da independencia e do imperio.-Àntonio Fernandea da t:,'il1iei1·a, presidente.-Manoel Leite Sampaio, lºsecretario.Francisco Alves de Britb, 2° secretario. »
E' approvado, e manda-se im;irimir.
3.º Da 3· commissl!.O de fazenda, sobre o
reque1·imenlo de Francisco José de Brito, que
pede o pagamento de 2:208$650, que lhe foi
declarado por sentença, e com os respectivos
jur(·S, por causa do injusto apresentamento do
b1 igue Oriente feito pela esquadra do commando de lord Cochranc no tempo da guerra
da independencia, sendo a com missão de parecer
favoravel liO supplicante, e propondo para isso
uma resolução. O parecer é o seguinte :
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" F1ancisco .Jósc de Brito, lendo alcançado,
conlra a fazenda nacion,tl, sentcriça qu,; a condemnou a pagar-lhe 2:208$G:30, além dos jmos
yencidos, e vencendo até o effectivo pagarnenlo,
i111po1fancia liquida dos prcj11izo,, pet·das e
damnos, que lhe resullárào elo injusto a1Hes,1mento do brigue Oriente, feito pela esquadra
do rnmmanclo ele lord Cochrane 1 no tempo
da guerra da inclepcndencia, e niío podendo
oble1· o pagamento sem autorisaçrto chi assembléa
geral legislativa, n.:i fórum do artigo 31 da
carta de lei de 24 de Out11bro de í832, requer
a esta cr1mara a dita aul.orisaçao.
" A 3" commissão de fazenda, á vista eh se11tenc,:a <lo µroce!,So, que o supplicante junta _ao
seu requerimento, Rc:lrn que.ellc es[ú nos termos
de ser deferido, não obstante não se ter por
parle da fazenda nacional iuterposlo o reCllrSO
ele revista; porque no entemlet· da com missão,
esse recurso que tem 111gar sómente nos rcstrictos cas,:,s de nt1llidade manifesta, e injuôliça
noloria, nno entra na classe cios onlinarios,
para que o procurador da fazenda seja obrigado
a interpôl-o, ainda quando nao veja no processo
tal nullidade on injustiça; pelo contrario nesta
bypothese procederia elle mesmo de~oro,amente,
se como um rabula dilatasse as demandas,
ciivillando com a vantagem de não pagar custas.
" Portanto a commiss[o é de pat·ecer, que se
conceda a autorisaçao pedida, aJoplando:se a
seguinte resoluç110 :
•
" A assemblea r;-eral legislativa rcsoíve:
« Artigo unico. Fica autorisflclo o governo para
pagar, na fórma da lei de 15 de Novembro de
1827, a Francisco José de Brito, a quantia
constante da senten,;a, que este obteve contra a
fazenda nacional na demanda áccrca dos prej uizos, perdas e clamnos, que lhe resullára.o do
apresamento cio brigue Oriente, feito pela esquadra de lord Cocheane no tempo da guerra
da independencia.
« Paço da carnara dos deputados, 17 de Julho
de 1837.-Candido José de Arnujo Vianna.-

lYI. D. de Toledo. ,,

Julga-se objecto de deliberaçil.o a resoluç:i.o,
e vai a imprimir com o parecer.

ORDEM: DO DIA
Contínua a discussllo adiada na sessilO antecedente, sobre a resolução e emenda do Sr.
Rebouças.
Oppõe-se a esta resolução o Sr. visconde de
Goyanna, e torna a discus,ão a ficar adiada pela
chegada do Sr. ministro da guerra, que é introduzido com as formalidades do estylo, e torna o
compelente lugar.
Entra em discussão a seguinte emenda additiva; que é apoiada:
rr Emenda additiva ao projecto do Sr. Sou.a
e Oliveira.
" Fica lambem o governo autorisado, para

preencher a forç;i <lecrc:liltht na co11 l"ormitlade
do artigo 1°, a eJJgaj:u· alé qualrn batall1ües do
esli·trngeiro;;, a qrte1n ~wclerá p1·01n etler as se~
guinles vantagen!i:
« 1." Passados quatro annos ao serviço do
Braz~, serão ~onsiderados cid:tLlãos brazileiros
todos os olficíaes e so!Jados que o 11uizerem, e
não l1ouvercm incorrido em alguma pena por
sentença do conselho ele guerra, ou dos lribunaes civis (excluídos os crimes ela ;1lçada dos
juízes de paz).
« 2." A cada soldado que depois desta época
quizet· deixar o serviço militai', o governo é
antorisaLlo a dar umu daLl de terras de duzen las
b,·:«,:as em quadrn, e outras de q11:1trocentas
braças em quadeo a cada ol'ficial, co11formc o
g,·úo de sua pal,mte. Estas terras serflo concedidas nos terrenos baldios das províncias.
S,dva a retlacção.-Soum 11fc,rtins. "

O Sr. Raphael- de Carvalho diz que, para
aclmiltit· tropas- estrangeiras, é preciso que o
g"verno ou sej,1 hostil á opiniao publica, ot1 seja
i11teirarnenle inept.o, ou tenha linô sinistros ; em
nenhum destes casos está o nosso governo,
Prova-se que n::to é inepto o nosso governo com
a guerra do sul, onde tem mostrado extrema
habilidade ; esta lambem se mostra nas commoções que lêm havido em diversas provineias.
O governo suslenta a guerra do I\io Grande,
sempre no mesmo; e as provincias movem-se,
mas nilo rompem. Que é hostil á opinião publica nao se póde dizer, porqtie se o fõra ha
muito tempo a naçn.o o teria feito recuai·.
Tambem não tem fins sinistros ; seus fins sao
os mesmos da camara : é elle lambem composto de cidadãos bruzileiros como sil.o os
membros da camara.
Quanto á emenda additiva em discu,;sil.o, o
orador nota que esta idéa ele engajar estrangeiros já cahio tanto na proposta do Sr. ministro como no projecto do Sr. Salurnino.
Observa demais que ha grande numero de
oHiciues avulsos, e nrio é bem deixar nossos
cone;idadaos de lado· para admittirmos estrangeiros, e ainda em cima dar-se-lhes 400 braças
de terra. Se estrangeiros sao necessarios para
a colonisaçào conceda-se-lhes esse terreno ;
mas ntl.o os vamos proteger com prejuizo de
nossos officiaes.
·
Nao queria fallar mais cm bigodes, continua
o orador, Deus me livre! Hontem quando o
Sr. Francisco do Ilego füllou nisto, cr Sr, ministro puxou pelas armas. Quando eu fallei, o
Sr. Souza Martins as,ustou-se todo ; quiz agatanhar-me. Foi a raztl.o porque trouxe a historia
do gato, que é bicho travesso. E' a maior apologia que se fez dos bigodes ; porque elle contando que dous mil ratos nao puderll.o com um
galo, qui;i; estabelecer que um bic:ho de bigodes
vale mais que dous mil sem arreganho !... Ora,
sendo assim, o que de certo é cousa adrnittida,
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lendo o governo cinco mil homens de força
clfoctivo bi,']odendo~ estes, a sua forçn equivale a 15 mil, pela ra,:no de um pa1·a dous
mil. E su o Sr. deputado foi o inventor dessa
grande dcticobcrla, se rrsolveu esle problema
alchimico-mililm·, se reconheceu a vantagem
dclla, ptirn que quer dar muis força eslrnngeiru,
se cinco mil soldados valem o mesmo que
quinze mil ? Peln minha parte agradeço a'J Sr.
deputado a grande descoberta· que fez; set1
nome ha de figurar lambem a par dos heróes
restauradores dos bigodes. Voto contra essa
emenda, como já votei contra o art. 2º do projecto do Sr. Saturnino.
OSr. Souza. Martins diz que, a engajar-se
tropas estrangeiras é mister que venhão com
semi officiaiis ; os soldados estrangeiros n!lo entendem a linguagem de nossos officiae~ ; em segundo lngar, ainda quando se pudesse vencer
esta difliculda'de. oao era possivel que soldados
estrangeiros acostumados em seu paiz J)udessem
dar-se bem com oCTiciaes que nao tinhll.o os
mesmos costumes. A recompensa que na
emenda se marca aos officiaes estrangeiros
lambem póde ser dada aos nacionaes que a pedirem ; as teri·as baldias no Brazil, si\o concedidas a quem as pede, não se nega a ninguem.
Ao mesmo tempo que se engajão tropas, adquirem-se colonos.
Julga neeessai-io o engajamento de estrangeiros por pevsuadir-se que os meios dados
ao recrutamento sao ainda iusufficientes para
elevar a força ao pé em que se acha decretada.
Tem-se dito que nosso commercio, industria e
outras classes de nossa população hao de soffrer muito de recrutamento ; para que pois
nosso commercio e industria não pudeçao, neste
caso lance-se mão do engajamento de esll'angeiros para assim alliviar nossos patricios.
Os inconvenientes que se apresentárao trazidos
de exeroplÕs de corpos esh·angeiros que entre
nós houver!lo nao s!lo especiaes aos corpos estrangeiros ; pois que nós vimos que depois da
revolllçao de Abril appareceu a insurreiçao em
quasi todos os corpos nacionaes. Se se analysar
o comportamento de tropas estrangeiras em diversas nações da Europa ver-se-ha que muitos
desses corpos têm mostrado uma grande disciplina, uma fidelidade, ainda maioi· ás ordens
do governo, a cujo soldo estao, do que as
mesmas tropas nacionaes.
Parece melhor a idéa de engajar-se soldados
já feitos, do que a de admittir nos corpos nacionaes soldados estrangeiros que já fora.o demittidos ; taes indivíduos já mostrarão pelo seu
coJnportamento que tinhão falta de disciplina
militar, ha preoccupaçao contra elles; sendo de
notar que os indivíduos que fizerão parte dos
diversos corpos estrangeiros que existirao entre
nós nllo for!ío escolhidos da melhor populaçno
da Europa.
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O Sr. Martim. Fra.noisoo julga esta emenda
pt·ejudicuda p0t·que n!\O passou o 2º urtigo do
projecto ; e ainda pt·L·judicadu porque pelo
lº artigo estão Lodos os meios para completar a
força decretada. Por i$SO roga ao Sr. presidente
que consnlle a camara, se a emenda está pre·
judícada ; porque decidindo que está, a discussao
não continua.
Consultada acamara se julga a emenda pre·
judi.cada, decide-se qu~ não, por •14: votos contra
40. Continua a discussão.
O Sr, Il.aphael de Carvalho s~nte não concordur c:om o nol,re deputado que fallon sobre
a ma teria, sustentando seus artigos additivos.
Argumentou-se que devião vir tropas estran·
geiras com seus of'!iciu.es, porqne n!l.o e1·u justo
que os soldados cstt·,mgeit·os se sujeitus,em aos
nossos costumes; uHts daqni se deduz que nós,
como uma naç.110 vencida, rlevemo-nos sugeitar
aos costumes dos estrangeiros que admitlirmos
no nosso pair. como naçao vencedora; e isto
não se póde ouvir. Quem é capaz de defender
a sua casa e commelte a gllarda du sua po1'la a
outro individuo por este simples facto se julga
subdito deste individuo.
Se os officiaes nacionaes pedirem terras, não
se lhes nega; mas é preciso pedir, no entretanto
que aos officiaes estrangeiros quer se dar de
boa mente sem as pedirem I Tudo são prcferencias aos estrangeiros !
Depois de mais algumas obset·vações em
resposta ao S1·. Souza Martins, o orador continua mostrando que ainda nno di~se que se
não recrute entre os nacionaes ; e que se recru·
!ando entre os nacionaes perde-se a industria e
o commercio ; então devemos confessar que
estamos em estado de formar urna nàçllo. NG.o
póde achar fundamento algnm nesses artigos
addiJivos.
OSr. Gonçalves Martins tendo de votar
por meios para que o governo chame á
tranquillidade a província do Rio Grande;
e nao votando pelo artigo additivo, tem de
expender os motivos que para isso tem. Ern
geral não é de opiniao que se et1gajem tropas
estrangeiras para o Brazil, e ainda que esta
generalidade sofüa alguma excepçõ~s mui limitadas, não a soffre no caso presente. Quando,
por exemplo, tenhamos guerra com uma 1;1a~ão
mais poderosa q11e a nossa, tendo nós o direito
de nos conservar pelos meios a nosso alcance,
quando não pudessemas fazer isto com o
sangue de nossos concidadãos, o faremos com o
nosso dinheiro; mas é preciso regular-nos nesta
excepçao, de modo qne para poupar o sangue
de nossos concidadãos e sua industria, não os
vamos deixar na indolencia, de maneira a se
tornarem incapazes de defender o seu paiz.
Além dessa idéa em geral que se não verifica
no caso em questão, ha outras considerações a
atlender:, Em primeiro lugar, a bypolhese que
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se fil!ura. nem é de rrne1·1·a com 11mil 1rn1':l.O

pode~OSL1; 1H:1u ao rncno~ de rcbellirto 11a n;ór
parle do irnpe!·io. Temos 18 Jli'o1·i,wias, e, "C
acaso quizenJJO.S .subjdg;tr a pruvincfo rrbclbda

µor mciü de h:!yun1_i[as e~:lran~cil'a:; /Ji!l':.l po,1pnt·1nos a ;11(1u:::lrir\ di:·! 11o~~us Cu!1eid~\Lbos, uno

só se tl,H'(t a cnlcudor que a naç::1o não póde
combater oulr:1 qunlq11c1· pruvi11cia q11q se
revolte, colllo qne a u11ifro uão pórl0 ser sustentada pe1:..1s illBkirnas fu1\'.as da u11iao, e que sú se
podBrú reconer :,o meio, ,jue muita~ vezes falha,
o en~c1jtfinentcr de lt·op~is e;;;tl'a11geiras.
Escusn reµelir qu:,o di,p•a1Hlioso e pre('.urío é
o enbajaine11lo de trupns estrangcints. Q;:; iuglcze~ na occ,,:iião du guerra c:online1üul eng;1jarão eslrilngeirns, e vir:1o_ grnndes de,erçõcs
na:~ fileiras dos estrangeiros eng;1jados, alérn de
ficarem q1,asi pelo duplo do engaj:irnento nacional, e a Ingl«lerrn reconheceu que era
l'or(a com que nao devia ccnlDI'. Allerda-se
nini.la para a 1uornlidade do engajamento ; elle
n!io é para liefr1ider uma 11açao da Elll'opa com
LHil gor(•rno seguro e estavel) tnas utna naçi.ão
pouco dinl1cini;;a, e que ainda não tem nma
eslabílidac!e q!1e ga!'ant.a as s1:ns prn1nessas. Os
homens eng,1jados não podem deixar de ser
avcnlureiro,;; cngHjnclos para o Brnzil convómllics mnis tomar o partido dos rebeldes e dcscrüirem. Ni11gucm duvida q11e no Brazil não ha
influencln tnililar ; ne1n o n1cio de chegar aos
granc1es emprr~gos ó o das armas ; inas o espírito que leva aos grnmles empregos nas republicas ex-l1csp,111!10las é o espi1·íto rnilil.at'; se
os rebelde;; do Rio Grande conseguissem seus
planos, devendo entl'ar 1m escala das repu hlieas
pro1~riame1,te rcgicl,1s rnililarmcnte, 11111 aventureiro ernprehendedDt· deve, sem duvida,
suppôr que colherá maiores vantagcru;, servindo a 11111a la! republica que ao imperio cio
Braiil ; nestas vistas talvez muitos se va!es,cm
1!0 engaj,,mento para, á nossa custa, serem
transportados da Eurnpa.
E,n u111a d;1~ passadas sessõe~ trouxe.se o
exr.mplo de Porlug1rnl para apoiar o engajamento de esln:ngeit·os. A!Ji forão estrangeit'Os
combater pot· D. Pedro contra D. Miguel ; não
era uma província que se havia rebe!lado contra
o rei de Portugal ; em um partido que estava
expulso de Portugal, e que devia ell trar no paiz
a fot·ça de armas : e se h:i desculpa no pnrlido
qtrn engajoll, existe no facto ; rnas no Brazil
qual é a desculpa ? Dezesele provineias nilO
podem com uma ? Como dar-se a conhecer que
nao ternos forças para conservar a unrão? Já
se lnnçou mão dos ultimos recurc;os para defender a legalidade no Rio Grande? Como,
pois, lançar mão de troµas estcanf;tiras.
O orador conclue que, i,o,· estas razões,
apezar de volur por todos os meios no governo
já tendo votado pelo recrntarnanlo, por di'.
nheíl'O, não póde jámais conc_ecler sen voto para
o engaja1nento de estrangeiros.

O Si'. Eezende tinlia este Qrligo aclditivo

como prejudicado, mas obsc rv:rndo a maioria
da c~tnai·a declarar <Jlle não eslava, deve

clcclarnr o sc11 voto n este res;rnilo. :'-1::io repelirá
,1rgumenlos jú lcm!Jr,,dos por oulros senhores,
dir{c unicamcnle q11e parn se cornple!a1· as
forças dccrelatl:is cle. cle Já, o artigo de nada
ocrvc ; porque nao vir:iü a tempo os qnatrn l,atalliões ele eslrnngeiros. Uma r::tzão ha parn que
elles não venhao a tempo, ou nrio venhão
nunca; é a tlissolllção elos corpos eslraogeirus
acoulcc.:ith no anuo ele 1830, que não inspira
bast::11lu desejo 110 estrangeiro parn qne se veulia
cn 0,1jar 110 Brar.il, e muito menos para um:t
guerra civil, na qual nalurnlrnenle o estmnge iro
não - deve lomar pi,rlc, por· isso que carreg;1 ao
depois com a odiosidade qt.e tlnlii póde resultar.
Além ,lis,o ha lllll faclo co11t1·ario a esta idéa.
O ,;overno pat·cce que tentoll engajar officiues
na Europa, uüo sabe elle, orndor parn q11e ;
rnas houve em resµosta que, depois ela conduci.i havida co111 o coronel Labaumelle uil.o
era passivei que achasse ot'ficiacs babeis que ~e
quizessern engc1ja1· para servir no Brazil. Felizmente, esta repngnancia que os estrangeires
podcráõ ter concorda com a· repugnancia
del!e, orador, para que elles venhão, porque
não temos necessidade para mantet· ..l puz de
uma província tle tropas estrangeiras.
C:oncorclaria na idéa do artigo ad1litivo, mas
cm !e i â parte, que não tivesse relação com as
forças fixadas. Em uma lei que podia compreheudc1· uma medida já pot· e!le, oraclo1·,
cmitlída na carnarn, isto é, como um meio de ·
dar impulso á província do Parti, repellir as invasões e correrias do, indíos, mandar vir uma
po1·ção de colonos estrangeiros que fo3sem orgatiisados como mi!icins ; não como força do
cxcrcilo, mas como soldados de uma guarda
cívica, organisada e distrib1lÍda por dislricto,
que 11110 só pudessem augrnentar a prosperidade
ela provincia, como defénclêl-a de invasões.
Disse-se - que os bntalhões estrangeiros
têm-se mostrado na Europa mais fieis que os
J.H·oprios naciunaes.- E' mais urna raz,10 para
ellc, orador, votar contra o engajamento de estrangeiros. Se nós houvermos de ter a semana
de Julho tia França, semana que elle, orador,
espera nunca apparecerá no Brazil,· não queremos ter suissos que, com o seu fogo, queirão
impedir o movimento da nação pela liberdade
do paiz. Se temos o dever de proteger uma pr?vincia, se ternos o direito de a conter no gremw
da uníil.o bi·azileirn é pt·cciso que demos pl'ovas
de que temos forca e voHtade de o i'azer ; e se
não temos forr;a 'e vontade, damos uma idéa
de que somos um povo livre, capaz tle manter
as suas instituições.
O Sn. SouzA MARTINS req ucr relirar scn at·tigo additivo.
Consultada a carnara resolve-se pela affir0

rnativa.

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 09:59 - Página 1 de 7

..
SESSÃO .EM 14 DE JULf10 DE 16;37
Dá-se po;· conr:lnida a c.liscussão.
O Sr. ministro da guerra ret_irn-se com as
form:llidadcs cotn q::e havia sido introdnzido.
Püslo a valos, se o projedo <leve passar pum
terceira discussno, decide-se que sim, pm· 48
votes.
C:unlinua a discussilo adiada no rrinciµio da
sess8o Hobre a intelligencia do primeiro adigo
da lei sobre morg,,dos.
Pronuneii1o-se con,rn, o, Srs. Gonçalves Martins, C,u·nciro· Letto, visconLle de Goyanna, Pau·
lino e Hezende ; e a favor, o Sr. R,!bouç:is.
Dada a !iara fica a materia adiada.
O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma ele hoje, e mais a resolução nurnGro · 10
do flnno proxin10 passado ; e ás 11 horas .conli11113çüo da discussi1o elo orç,Hnenlo da re·
parli,;.FlO do irnperio.
Levanta-se a sessão depois das 2 horas.
§e,,.são en1. .14 do ~Ju!ho
PRESIDENCIA DO

sn.

ABAUJO LIMA

Pelas dez horas da manhã orocede·se à cha·
rnada, e logo que se reune numero legal de
Srs. deputados, abt·e-se a sessão ; lê-se, e ap·
prova-se a acta da antecedente.
Faltil.o com participação os Srs. Pinto de
l\1endorn;a, Pontes, Albuquerque Cavalcanli,
J<"erreirn de Caslro, Hçillanda, Francisco do
Rego, Azevedo e Brito, Assis Coelho, Oliveira
Brnga, Lemos e Duarte e Silv,1, e sem ella os
Srs. Messias e Luiz C,ivalcanli.
EXPEDIENTE

Dá-se conta elo expediente lencltJ·se os seguintes officios :
l." Do minis!ro da justiça declarando que
exi,:,:indo o culto divino e a necessidade ele
evit.'lr-se o escandalo dos fieis pelo pasmoso
abandono e dcploravel estado a (jL\e, se vai reduzindo a calhedral e capella imperial, digna,
como primeira igreja do impel'io, do maior esplendor do mesmo culto, de ordem do regente,
em nome do imperador o Sl'. D. Pedro II, submetto ao conhecimento desta carn:lra, o quanto
convém para tal fim, que seja t·evogada a disposiç·ão do parngrapl10 3º elo art. 25 ela lei de
15 cte Novembro de 18:J0, dechtrado perrnan,rntc pelo art. 41 da de 8 de Ülltubro de
1838, ele. -A· commi~sftO do orç·arnento.
2. 0 Do rninistrn do impcrio i·emettendo o
,.,utograplio d,1 re~o!uç/10 da as;;embléa geral legislativa, creando novas cadE>irns na academia
das bellas-arte3, na qual resoluçao o regente, em
nome do imperador o Sr. D. P,idro II c.:ms<:nte.
-Para o archivo.
3.º Do secretario elo senado participando que
o senado adaptou, e vai dirigirá sancção impe·
ria!, a resoluça.o que dispensa o lapso de tempo
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para que .i irmandade ela rnisericorclia de
Goyanna possa seguit· o recnrsu de revista imlerµosto <lc1 se11kuça,con tra ella !''·l·forida áccrca
do legr.\do do 0nge1ilt0 novo de Goyaunn .-F'ica
a Ci1_i(1ara inteirada.
4." Do incsmo secretario cm ciue participa
(JLle o senado lem ,,doptado a resolução de,,ta
camara, lnnto na parte q11e approva as contas
apresentadas ela c,1sa irnpet·ic:l do anno financeiro do 1º do Abril de 183-± a 31 de Março ue
1835, como na outra qne reprova-o que diz res·
peito á convençflo feil,1 com Bnplista Caetano
d,! AI rneida sobre a segurança e forma dos pagamentos do alcance do seu ofürnyado Manoel
Ignur,io Soare, Lisboa, etc.-Fica acamam in·
te irada.
E' rcmellido á comrnissão do orçamento o
rnappa demonstrativo elos trabalhos ela directol'ia da nnnrnração das nohs rlo novo padrão.
Faz-se rnençao de réq11et·irnenlos de parles,
q11e lêm o conveniente destino.
Lê-se e approva·sc a seguinte requerimen lo
ela commissno de pensões e orrlenaclos:
« A commissão ele pensõHs e ordenados
req111)r, que se peção informações ao governo
sobre a pretençilo do porteiro, guarda do observatorio, e outros empregados na acadf,mia dos
gLrnrdas-marinha, que pedem augmento dos
seus ordenados.
« Paço da camara dos deputados, 10 de folho
de 1837 . - Gomes da Fonseca.- .J. F. de
Toieclo. - F. P. Almeida A lbttquerque. »
" O mesmo requer a commissno sobre a
representação de Manoel Anlnnes Pimentel,
ácel'ca de igual objecto.- F. P. Almeida Albuque1·q·ue •---" Gomes da F'onsew . - .J. F. de
Toledo. ,1
Vai a imprimir· para a 3• discussão o pro·
jecto sobre o recrutamento :
rc A assembléa geral legislativa decreta :
,r Art. 1.º Para completar as fo1·ças de terra
decretadas para os annos de 1837 a 1838, e de
1838 a 1839, o governo fica autorisado a recrutar d'l:ntre o, cidadãos brazi\eiros de 18 a
25 annos de idade, os q11e forem idoneos para
o serviço, aind,i que sejão qualificados guardas
nacionaes, comtrruto que não tenhno a seu favor
alguma das excepçües designadas nos nrt. 6º,
7º, 8º e 1°1 das iw,trucções de 10 de Jnn110 ele
1822, ficando rnvo;;-adas as mais excepçües.
« Art. 2.º o~ recrutados poderáo dar rnbslitulo:i idoneos, e quando estes não sejüo considerados taes 1-1elo governo, terá Jug~r a isenção,
medianie a quantia de 400$000, que entrnrá
effoclivarncnte para os cofres publicas para se
applicar ao ajL1ste de voluntarios.
"Art. 3." Os substitutos, que n!\o forem
isentos por lei, accumularáo ao tem;m da sub·
stitnição o de serviço que lhes compita prestar
como recrut:i.dos, ou volunt,wios sujeitos ao
recrutament o.
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" Paco da ca rnara elos deputados, 1.3 de
Julho de 1837. - Lima e 8U·va. - Pinto
Pd~,oio.,,
Fica sobre a mesa o srgninte parecer:
" A commissão de inslrncçi'l.o pllblic-a tendo
prnvidcnciado em o projeclo, que teve a l101Jra
ck offcrccer, e que se acha impresso sob 11.'2+
deste a1111u, ao qt.1e i:eqncrem varias estudanlcs,
que, r'.omo volunlanos, frequcnlão o lº anno
jmidico na academia de S. Paulo, envia á mesa
o requeirímen to para ser tomado em consideraçl:l.o, quando se discutir o mencionado projecto.
« Paço da camara dos deputados, 19 de
Junho de 1832.- Bhe·rinr;.- Gw·ge/.JJ
O Sr. Fernandes da Silveira tem a palavra
pela ordem, e propõe a urgencia para que se
discuta o projecto impresso este anno sob n. 18,
que truta de uma pensão conferida no sargentomór de 2" linha Pedro de Araujo Ribeiro, em
remuneração de seus serviços; brazileiro este,
que segundo se tem d íto nesta casa, cegou na
campanha de 1823, dada em 8 de Novembro
na Bahia. O presidente, naquella época, além
de ter consi,ierndo a este cidadão, como benemerito da p:itria, pedio que elle fosse remunerado com o soldo da patenle de major, ou com
outra penso.o : os papeis relativos a este objedo
vierão o armo passado para esla carnara, e por
is3o pede que se discuta este projecto afim de
que possa ainda este anuo passar.
A urgencia proposta é apoiada, e depois de
discutida, é a pproyada para se dar este projecto
na primeira parle da ordem do dia de amanhã.

ORDEM DO DIA
Continúa a discussão adiada na sessão anterior sobre o projecto do· Sr, Rebouças, e
emenda do mesmo illuslre deputado, relativa
ao arl. 1º da lei de n de Outubro de 1.835 a
respeito dos morgados.
'
. OSr. Rebouças contínúa a sustentar a necessidade da sua resolução, e responde á impugnação que lhe fizerão varios Srs. deputados.
Conclue pedindo licença para retirar o seu
projeclo.

OSr. Carneiro Leão olJtem a palavra pela
ordem, e declara que no caso do illuslre deputado retirar o seu projecto, elle o assigna, e o
offerece como seu : duvida, porém, de que haj_ão
exemplos na casa de se poder retirar um projecto; e project.o, qm', como este, tem soffrido
tanta discussão, e ~obre o qual sr deve tomar
u_ma decís::to: agora a respeito d,,s emendas,
sim; essas se têm retirado, e muitas vezes isto
se ha praticado, mns emquanto aos projectos,
llie parece que nllo lia nenhum -precedente.
O Sa. REBOUÇAS insiste em retirar a sua
emenda.
O SR. PRESIDENTE consulta á camara se acaso

delibera qnc se ponha á votação o requedmento
do Sr. Rebouças, para retirar o seu projeclo, e
decide-se qt1e sim.
Poc-se n volos o requerimento para se retirar
o projcclo, e é approvado.
Puuco nnlcs do meio-dia é introduzido na
sala o Sr. ministro do imperio, e contifiúa em
sua presença a uiscussrro adiada do orçamento
do imperio, com as emendas apoiadas na scssrw
de 7 do corrente, e mais seguinte da cornmissüo,
que é apoiada :
CAPITULO I

Miníslerio dos negocios do iinperio
" Art. 2. 0 O ministro e secretario de estado
dos ·negocios do imperio, é aulorisado a díspender em todo o impcrio no anno financeiro
desta lei.
" I. Com a clotaçrto de S. M.
o lrnpcrador, 200:0008; com
os alimentos cLis serenissi mas
princezas, J G:800$ ; c;om o ot·denuclo do l11lor, :1:800$ ; com
o ordenado e gratificaçno aos
mestres da família imperial,
8:864$000 . . . . . . . 230:464$000
« II. Com o regente do imperio, 20:000$; com a· secretaria de estado e seu expediente,
27:070$; com os presidenlGs das
proviucias, 64:000$ ; com os
vice-presidentes no impedimento
dos presidentes, e com ajudas
de custo, 17:930$000. . . . 129:000$000
" III. Com os snbsidios dos
deputados, 249:600$ ; com os
ordenados dos empregados da
carnat·a dos deputados e seu expediente, 22:008$ : com os suhsidic,s dos senadores, 183:600$;
com os empregados do senado
e seu expediente, 29:500$000. 484:708$000
" IV. Com os cursos jurídicos,
.54:540$ ; com as escolas de medicina, 54,600$ ; com a academia de bellns-artes, 8:146$ ;
com o museu nacional, 4:240$. 121:526$000
<< V. Com a junta do commercio, 19:200$; com os empregados de vísila de saude nos
pol'tos mnrilimos, 20:0000.
39:200$000
" VI. Com o correio geral. . 130:000$000
" VIL Com o canal ua Pavuna, 20:000$; com o 111011urnento á independencia no Ypirangn, 4:000$; com pautes e
estradao geracs, 60:000S000. .
84:000$000
" VIII. Com premi0s e encorajamento ás artes e industria
do paiz, 8:000$ ; com despezas
eventnaes, 30:000$000 .
38:000$000
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• No mimieipio da côrte
« IX. Com escolas primarias
e aula do commercio, 24:000$;
com a bibliotheca publica,
7:414$ ; com o jardim botanico,
.
10:274$000. . . .
" X. Corn o passeio publico,
2:400$ ; com o instituto vaccinico, 1:750$; com a illumi. nação publica, 79:390$000. •
« XI. Com as obras publicas.

" Emenda ao § 3º do art. 2°.-Accrescen!e-se
a quantia de 600$ pa1·a, na conformidade do

41:688$000

disposto no § 8° do art. 2° da lei de 22 de Outubro de 1836 ser app1icada á continuaçM da
aula de lacliygrapliia por mais um anno, contatlo
do lº de Novembro proximo futuro a,31 de
Outubro de 1838.-S. R.-Baptista Ca.etano ele

Alnieida.,,
O SR. GuvÃo remelle á mesa a seguinte

emenda, que é apoiada :
cc Emenda ao art. 2° - em lugar do § 1°,
diga-se:
OSr, :Fa.ula. Ara.ujo diz que offerecêra uma
emenda relativa aos empregados dos correios Com a dotação de S. M. o Imperador. . .
200:000$000
pelo desejo que tem de ver igualada ,1 sorte
de~ses empregados ; mas reconhece agora que Alimento das princezas imperiaes . . .
16:800$000
sua emenda não satisfaz, por dever tomar-se a
4:800$000
orovitlencia da emenda em lei permanente, e Ordenado do tutor. . . . .
;1ilo nnnual. Como por outro lado o Sr. Souza Ordenados e grntificações aos
mestres de Sua Magestade e
l\farlins diz que tem trabalhado em um projecto
. 80:464$000
Altezas. . . . . .
a respeito deste objecto, o qual com b.revitl~de
cc Em lugnr do § 2º, diga-se:
tem de apresentar á camara, para, µ01s, evitar
20:01)0$000
discussão, e, talvez, para nr10 prejudicar a esses Ordenado ao regente. .
expee
estado
de
Secretaria
pede
beneficiar,
lhes
de
vez
em
empregados
diente. . . .
28:070$000
permi.-são de retirar a sua emenda.
Ordenados aos presidentes e
E'-Ihe concedida a permissão que pede.
vice-presidentes, e ajudas de
O Sr. Visconde de Goyanna. ob;erva que,
76:000$000
custo. . . .
pelas contas apresentadas pelo tutor de S. M. o
cc Em lugar do § 3°, diga-se :
Imperador, a dotação nàO tem sido bastante Com o co~po legislativo e suas
para todas as despezas da casa imperial. Vê-se
460:000$000
secretarias . .
'qlle se precisãO fazer certos reparos, para o ·que
« Ern lugar do§ 4°, diga-se :
nao chegão as economias que se fazem. Lembra Com os cursos jurídicos. . ·
50:000$000
existir na mesa uma emenda do Sr. Carneil·o Com as escolas de medicina ..
52:000$000
Leão, consignando 50 contos annuaes para o Com a aca!lemia das bellasfim rle reparar as construcções ela casa impe·
8:000$000
artes. . .
rial. Sabendo do estado em que ficou a ca~a Com o museu. . . . .
4:000$000
imperial desde o dia 7 de Abril, póde fallar
« Em lugar do § 5º, diga-se :
como testemunha ocular. Ha falta imrnensa Com a junta do commercio. .
19:200$000
de mobilia, e rlaquellas cousas necessarias para Com ·os empregados de saude
a dignidade do monarcha. Nessa época, na
20:000$000
nos portos maritimos. . .
qualidade de ministro do imperio, fez a remessa
« Em Jug,1r do § 6º, diga-se:
de toda a prata para o pai do imperador, porque. Com o correio geral a saber :
essa prata nãO pertencia á nação. A prata que Município e provincia do Rio
ficon foi t!lo pouca que apenas suppre o serviço
26:000$000
de Janeiro. . .
ordinario. Considerando demais a necessidade Minas 16:072$, e S. Paulo
qne ha de carruagens, e de certa mobilia
28:594$000
12:520$. .
lembra·se de offerecer uma emenda para se Rio Grande do Sul.
12:000~000
. . .
consignar certa quantia para esses objectos, mas
Bahia, Pernambuco e Maradada de uma vez sómente, o que lhe parece
30:000$000
. . .
nha.o a 10:000$.
mais economico (continuando esses reparos e Goyaz 3:800$ ; l\falto-Grosso,
ob1as com as economias mui louvo.veis do tutor),
12:800$000
Piauhy e Pará a 3:000$. .
do que dar-se annualmente 50 contos ; e porque Ceará e Alagôas, a 2:800$. .
5:600$000
as despezas a que se applica esta quantia sãO Rio Grande do Norte, Serextraordinarias, e n!lo annuaes como presuppoe
gipe, Paraliyba, Espirita·
a emenda do Sr. Carneiro Leão.
Santo e Santa Catharina, 5
Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do
10:000$000
a 2:000$. . .
Sr. visconde de Goyanna:
« Os presidentes das pro« Para baixella, carruagens, mobilia e fardavincias em que houver augmentos indispensaveis ao estado do imperador, mento de quantia no · parapor esta vez sómente 100:000$000.»
grapho supr11, fic!lo autorisados
a augmentar os ordenados e
E' igualmente apoiada a seguinte emenda :
TOMO II

83:540$000
120:000$000

14
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gratificações, e crenr novas
agencias cm proporção da3
respectivas consignações

1,092:328$000
cc Snpprima-se o § 7°.
,, Em lugar do§ 8º, diga-se:
Com despeias eventuues, um
por cento da quantia total. .

10:923$280
1,103:251$280

« O governo fica 1111torisadó a dar por empreza o acabamento das obras começacl::ts íóra
do município, apresentand.i á ~ssembléa ge~al
os contractos que houver de lazer a rei;pe1to
de lias.
"No 111unicipio da côrte-e111 lugar ,lo§ 9º,
diba-~;c:
Com :is escolas menores de
inslrncrao pul>lica. . .
24:000$000
Co111 a bibliotheca publica.
7:414$000
Com o jardim botanico. . •
10:274$000
« Em lugar do§ 10,diga-se :
Com o passeio pul.ilico.
2:400$000
Com a vaccina. . .
. .
1:750$000
cc Em lugar do § 11, diga-se:
Com as 0Lras pnblicas.
80:000$000

205:228$000
,, Paço da camara,

J. J. Galvão."

de Julho de 1837.-

OSr. Rod.rigues Torres exige algumas informações do S1·. ministro. A primeira, que já
fez em outra sessão, e sobre a qual ainda insiste,
por parec1er-lhe que S. Ex. e:ntao não estava
bastante habilitado a esclarecer sobre a materia,
é, quaes são as obrns publicas em que S. Ex.
pretende empregar os 80 contos de réis, que
forão pedidos no orçamento de seu antecessor.
A segunda é, se o canal da Pavuna é obra geral
ou provincial, ou por outra, se é obra pertcmcente a mais de uma provincia, ou propriamente
ao município do Rio· de Janeiro; precisa desta
explicação para poder votar sobre a quantia que
S. Ex. pede para estradas, pontes e canaes, e
sobre a quantia que pede para obras particularmente pertencentes ao municipio da côrtc. A
terceira informação é, qual é o fim com que foi
mandado viajar aos Estudos Unidos um o!licial
do exercito, de que falia o relatorio do Sr. exministro do imperio r Quaes for!lO as instrucções
que esse official levou : bem como, que emprego lhe pretende dar o governo depois que
elle th·cr d1egado dessa viagem? Depois que o
Sr. ministro o tiver informado sobre estes
ohjectos continuai·á no seu dircurso.
O Sr. Alves Branco (ministro do imperio)
responde que as obras publicas para que o governo petle fund0s, sllo canaes. pontes e es·

traclas geraes e as obras do municipio da cllrle.
Quanto ás primeiras, já em outra sessllo dissera
as ohras para que se pediM fundos, algumas
das quaes já seu antecessor apresentou no respectivo relatorio.
Ha entre as obras publicas o canal da Pavuna,
obra geral, na sua opinião, segundo a accepção
em qnc toma a lei de '.,l!) de Agosto de 18_32 ;
para este cannl peclio-se 26 contos sómente
para o limpar, e para continuaç,'l.o da obra ~em
duvida maior ~omma é necessaria. Na lei do
arrno passado deu-se parn este canal 12 contos
de réis, e natural é que se dispendAo ; e para o
anno sr.guinte não só será mais de 12 contos
para a limpeza, como outra igual quantia para
que a obra possa ir continuando.
A obra da nova esln,tla de Paraty, na província cio Rio rle Jnneiro, para a qnal ,iá se con·
cedeu 2 contos de réis mensalmente, póde
acontecer que no anno segnint.e nno se acabe,
será necessario, pois, consignar quantia para a
sua continuação. E ainda que o engenheiro,
que foi examinal-a, diz que ella nao offerece
bom tral!sito, tendo-se já gasto, 46 contos
de réis, e podendo ser aproveitada, bom será
que se conclua: póde-se orçar 10 contos de réis
para o anno futuro.
Temos a obra da estrada \le Marnbucaba que
communic:i com Pouso Alegre e outros lugares
de Minas ; para esta obra pede-se 12 contos, e
pa1·a uma ponte 8.
Ha a obra de uma estrada entr.e Matto Grosso
e a província de S. Paulo: o presidente desta
província informa que se fez a descoberta de
luga1· por onde deve abrir-se a estrada que
apresenta 150 leguas de transito de menos do
que pela antiga communicaçllo, o que mostra
claramente a utilidade da obra. Para principio
desta primeira despeza, para esta descoberta
pedem-se 6 contos de réis; e resta consi 9n:i_r-_se
algum dinheiro para que a estrada se prrncip1e,
visto estar demonstrada a sua utilidade.
Temos outra estrada a projectar em Santa
Catharina, cuja utilidade foi demonstrada,
apesar ainda de nll.o ter sido . presente a elle,
orador, a planta; mas o pres1de!1le d~qn~l!a ·
provincia orça em 6 contos de réis o. prmc1p10
da duspeza com essa estrada.
.
Ha mais a que atravessa de S~nta Catharma
para o município de Lages, e que communica
a província com as de S. Pedro e S. Paulo,
para a qual se pedem 4 contos de réis, e para o
reparo de algunias pedirão-se 2 contos de réis.
Sommando todas essas parcelias em 72
contos de réis, e o pedido do ministro sendo de
80 ccutos, vem a haver a differença de 8 contos,
differença quasi nenhuma, altendencio-se aos
concertos que, no decurso do anno, podem as
estradas precisar.
.
Além disso, ha ainda as pontes do C11batllo
e Parahybuna que precisão de concerto, e para
as quaes talvez se precise consignar ainda
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quantias para o anno futuro. No Ceará propôeticatlo nos dilTerenles aúnos passados, não sei se
se uma estrada geral, cuja planta se mandou
está justificada a necessidade da continuaçllo
b\lscar, ass\m. como o or1,amentc; não i:e pMe de semc\iianle obra, sem termos o orçamento e
im:diur ess,1 priineiru dcspezu qne se póde coma tlcclaraçllo do numero de nnnos, dentro dos
prchender nos 8 contos dP. réis. .Ainda que
quaes razoavelmente e!la estará concluída, nllo
se possa dizer que a lei de 29 de Agosto de
sei como poderemos Ci)nsignar uma quantia
1832 parece indicar que, para que se vote por
annual para esta obra.
riuuntias para taes obras, deva haver inforE' para mim incontestuvel que as obras pumações muilo miudas a respeito de cada uma
blicas nll.o podem conl.inuar a ser feitas pelo
de\\as, como, por excmp\o, as \egm1s 011 as braças moào porque alé agora o têm sido. Empreque devem ter, as braças que no decurso do
hende-sc~ uma obra, sem termos calr:ulado com
anno se poderáõ fazer, etc., todavia, a assemas quantias p:·ecisas para a levar a effeito : conbiéa geral tem estabelecido unia pratica consignamos a es1110 p!ira certo ·1111110, na lei do ortraria: tem-se pedido no orçamento l"uados para
çamento, uma quantia para o começo da obra;
obr·us, cuja plauta e orçamento não existem, e
mas esta qunoti,1 é demasiadamente limitada
a assembléa tel11 votado fundos; o que é muito
para se podei· dará obra um andamento con11\i\, porque p6de aconlecer que, no intervaHo
veniente ; àe modo que, no fim de alguns
que decorre até a lei p~r-se em execução,
annos, quando já se tem gasto grandes sommas
cheguem ao _governo o orçamento e planta de
com a obra, somos obrigados a abandonai-a,
alguma obra m1s provincias, e se elle 11110 tiver
porque não calculamos as forças que tinhamas
uma consignaç:1:0 antecipad_a, 11110 póde projeclar · para a levar a rffeito, e emfirn é inteiramente
a obra publica,
perdida a quantia que se dispendeu. Temos
A'cerca do oflicial do exet'cilo que foi para os
exemplos disso na provincia do Rio de Janeiro.
Estaàos-Unidos, S. Ex. diz que o fim com que A obra da estrada do commercío, obra das d>1
foi esse official viajar, foi a examinar, instrnit--se
rnaio1· importancia que se emprehenderilo no
nas praticas usadas noa diversos estados, a resRio de Janeiro, deixou de conti:mar por não se
havei· c~lculado as forças para 11 levar a effeilo,
peito de nossa propria cultura, e que é ide11tica
em muitas das ilhas do golfo cio Mexic:o, e
dispendendo-se assim com elltl. 90 contos de
réis, sem vantagem do paiz.
mesmo- nos Estados-Unidos; e examinar a
respeito das obras publicas, cani:ies, materiaes- · · O Sr. ministro insiste na necessid11de de decmpreguilos, etc., etc. A pratica de fazer viajar cretar fundos pnra a estrada do Paraty. Na lei
do orçamento que está em vigor consignámos
pessoas instruídas por paizes mais adiantados
24 contos de réis para a conclns/l.o desta obr,1,
nas obras puhlic11s e agricultura, é seguida pelas
que, no fim do .. nno corrente, deve estar
nações cultas, e deve trazer grande utilidade ao
acabada ; como pois vem o Sr. ministro pedir
imperio. S. Ex. não póde informar qual o emainda novos fi.tndos para esta estrada? Se a
prego que terá o official que foi mandado viajar,
despcza excede á quantia orçada, será necessaria.
porque isto depende de circumstancias que não
a enorme somma de 10 contos para o sen
póde avaliar agora.
acabamento? Não está o governo autorisado
O Sr. Rodrigues 'l'orres : - Não me julgo para
dispender com essa obra alguma pequena
aulorisado para dar ao governo as quantias que
quantia que de mais fllr necessnria, distrahindo
pede para obras publicas, sem que tenha jusfundos que não possao ser absorvidos pelas
tificado e mostrado a necessidade destas obras,
obras para que forno designados? Parece que
e a utilidade do emp1·ego das sommas que pede.
sim. Mas concedamos que o ioverno n~o lem
., O nobre ministro me parece que não justificou
essa autorisação; e qne nll.O daremos nenhuma
esta necessidade. Na ultima sessao, o meu
quantia para despezas eventuaes; ereto que o
nobre amigo inlerpellou ao Sr. ministro sobre a
governo, no caso ele foltar dinheiro para acahar
necessidade da continuação da estrada de Paraty
a obra da estrada do Paraly, póde pedir autoe canal da Pavuna, e sobre o concerto da ponte
risaçilo pa,·a esta despeza no itnno financeiro
do Parahybuna. S. Ex., mais desejoso de nos seguinte, porque é enlll.o que podi!rá conhecer a
tlar alguns esclarecimentos a este respeito, hoje
quantia. indi11,pensavel.
nos disse mais alguma cousa, e parece que julga
Para a estrada da Mambucs.ba pede o Sr.
que devemos emprehender obras de que se não
ministro 20 contos de réis durante o auno fi.
tinha feito menção na sessão antecedente.
nanceiro proxhno futuro. E~ta estrada é uma
daquellas cujo começo creio que não podemos
Vejamos se o que S. Ex. disse a .. respeito das
autorisur sem termos o orçamento e planta
obras, justifica a nece5sidade dos 80 contos de
da obra, o mais informações para nos convenréis pedidos.
Principiarei pelo canal da Pavuna. N~1H,on- cermos da \,\i\idade e preferencia des\a obra
testarei a necessidade do canal ; mas, á vista da sobre qualquer outra, e como não temos informações algumas a este respeito entendo que não
falta de informações que temos a respeito da
podemos autorisar o começo desta estrada.
conveniencia ·e necessidade da continuação da
Creio mesmo que clla está feita, porque nos
obra, e mesmo a respeito do que se tem pra-
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disse o Sr. ex-ministro dos negocios estrangeiros que transitou por ella quando foi para
l\Iinas. Ora, se eslava em eslaclo de ser
trnnsitada pelo Sr. ex-ministro, parece que nllo
ha razão parn o gol'orno pedir 20 contos ele réis
para ella; tanto mais, quanto sei que a con·;ignaç!lo para esta estrada er:l apenas de 200$000
mcnsaes.
O orador mostra que pnra as outras estradas
oc<::ot·re a mesma falta de plano e informações;
e faz ver qne a lei de 29 de Agosto de 1828
parece qt1e considera obras gernes a conslrncçao
de canaes, pontes, eslrn{bs, que· tiverem por
fim a commmlicacllo com duas ou mais provincias; mas CO{{str11c1,ão não é concerto de
estradas já constrnidas em que nilo falla a lei.
Demais, quando se \rata da separnçll.o das
rendas geraes e provinciaes, deixa.o-se para as
provinciaea ,1s taxas de portagem, que erao ex-·
pre~s,1111ente designadas na lei para serem Hpplicadas ao concei·to e reparação das estrad,1s.
Parece, portanto, que se uao póde deixar de
concluir que pertence ás provincias a reparação
e concertos de estradas, cuja construcçao é
aliás geral.
Eü tive a honra, continua o orador, de perguntar ao Sr. ministro na ultima sessão, quaes
são as instrucções dadas ao nosso encarrega\io
de negocios em França, para engajar duas familias de agricultores dri escola de Fcllemberg na
Suissa, em que nos falia o relatorio do imperio.
Eu live em vista saber se o governo julgava
que erão necessarios para dirigir alguma escola
normal de agl'icultura, que elle tivesse tenção
de crear, e se queria homens com conheci·
rncntos theoricos transcendentes. neeessarios
para este fim ; porque, como entendo que isto
seria um projccto digno de um governo illustrado, queria concorrer com o meu voto para
que tivesse effeito: mas o nobre ministro nos
disse que os agricultores, qLie o governo mandára engajar erllO trabalhadores, e devino ser
empregados em trabalhos manuaes, e ao mesmo
tempo nos devino explicar os phenomenos da
vegetação. Creio que fora.o estas as palavras do
Sr. ministro. Ellas se achão transeriptas no
Jonial do Oommercio, que tenho presente (lê) ;
de maneira que_o governo entendeu que devia
mandar ·buscar cavadores da escola de Fellemberg, que nos viessem explicar os phenornenos da vegetação! ! ! Creio qm: o governo
com isto na.o fez mais do que dispender alguns
contos de réis inutilmente, e mesmo com noueo
decoro da naç:i.o brazilcirn ; porque na ·realidade ninguem deixará de se. admirar de que
roandassemos buscar trabalhadores manuaes
suissos para nos explicar os phenomenos da
vegetaç!io, ainda que os nossos agrkultores
tivessem muita necessidade desta explicação.
Mas o qlte acho notavel é que o Sr. ministro
disse que estes agricultores nada têm com o
jardim botanico, e que seu anlecessor nos disse

no relatori0 que elles deviao ser empregados
naqnelle jardim; de modo que se rê que o ~ovcrno mandou fazcl' essa dospeza não pequena
sern fim algum, sé:!11 considerar que vantagem
poderia tirar destes agricnltores !
•
Sr. presidente, eu creio que nos conviria, que
é urna necessidade primaria o esl~belecimento
de escolas normacs, onde se e11siuassem na.o só
!heoricamcnte tndo quanto é ncces,ario para
augmento, e progresso da agricultura em geral,
mas onde praticamente se formassem bons fcitot'GS1 e nu ministradores para as nossas fazendas
ruraes; mas para formar semelhante esc,ila
precisamos tfo homens que tenh!!.o conl1ecirnento das scienci,1s necessarias, e seguramente
o, da escola de Fi:llemberg não e,tão em circumstancias de preencher este fim.
Creio q11e li em :dg111na parte do rela!orio do
impel'io que se tinha mnndado distribuir pelos
ars,rnaes de marinha e guerra uma traducçrto
da 0brn do b,tr[L(l Cbarl>J,; Dupin, de mechanica
applicada ás arles. Eu deseja;·a que o nobre
ministro nos informasse se esta obra foi traduzida á custa do governo, ot1 se é oll'erta de
algum parlict11ar ; porque creio ljtle esta grande
medida, se foi do governo, nao tem utilidade
algmna, por não terem a neressaria inslrucção
aquelles por quem esta obra foi mandada distrilrnir. Creio que o nosso governo o que devêra
ern tratàr de crear uma escola, onde eetas doulrin,1s se ensinassem, mas nao espalhar semelhante obra por quem a não comprehende.
O Sl'. ministro da gt1erra talvez hoje nos possa
dar alguma explicação sobre a natureza elas
difficuldades, que o relato rio de seu antecessor
diz que se eríconlrárão, de contractar com o
ciclaLfao Lourenço Antonio do Rego, a respeito
da abertura de uma estrada da côrte ao Rio
Prelo.
Como a nobre commissão parece que entendtu, segundo vejo da emenda apresentada
hoje, que devia designar sepa1·adamc11te certas
quantias para certos serviços publicos, sobre o
que insisti na sessao passada, não insistirei
mais sobre isto, nem responderei ao Sl'. ministro
que sustentou a primeira redacção. _
Sinto que a nobre commissao nao tenha concordado eommigo na necessidade de não dar
quantia alguma para obra~ sem que seja apresentado o plano e orçamento ao corpo legislativo, por<{ue eu o considero de absoluta necessidade. Não se queira entender que eu
julgue que se não deva dar quantia alguma para
obras publicas : nao, eu entendo pelo contrario
que outras obras se podião emprehender de
grande utilidade publica ; e que a quantia de
80 contos seja talvez muito diminuta e mesquinha para aquillo que devemos fazer ; mas
n!!.o pos,o, apesar desta convicç:I.?, julgar- me
aulonsarl o para decretar as quantias sem que
venhão á casa os orçamentos e informações
necessarias, a respeito das obras a que essas
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quantias dev!io ser applicadas. Como o nobre
ministro do i1npcrio não nos deu informações
sullicientes para nos convencer da necessidade
dos 80 conlos, nau votarei por esta despezt1, e
nem mesmo por quaesquer outras, uma vez que
não sejao justificadas.
O Sr. José Saturnino (miniBtro da guerra);
-Vou dar de novo explicação ao Sr. deputado,
nau obst,mle concordar commigo, em que a
quantia que pedi para obi·as publicas, nilo só é
necessaria, l'!omo muito maior quantia.
Principiarei, respondendo á sua ultima ii1terpellaçao, sobre o contracto que, de· um dos
paragraphos do relatorio consta não foi celebrado com Lourenço Antonio do Rego, sobre a
construcçào de uma estrada da côrle ao Rio
Prelo. A complicação que havia a este respeito,
pelo que ouvi, era nascida cta d\1vida, se esta
estrada era geral ou provincial. Tenho idéa de
que em um officio do presidente da provincia,
11!l0 dit·ei com certeza, se diz que este ajuste se
co11cluio. O meu antecessor está na casa, e podet·á dizei· se ha alguma outra cousa a este respeito.
Concorda com o illustre deputado em qne
para obras na.o seria necessaria sómente esta
quantia, mas muito maior: isto é verdade. Eu
entendia que o governo devia trabalhar em um
plano vasto de estradas e canaes ; ainda que
não, o pudesse seguir já em tudo, parece que
devia trabalhar constantemente para fazer uma
communicaça.o interna de lodo o imperio, ao
menos de suas capitaes, ainda qnandó não fosse
de uma utilidade immediala, poi·que primeiramente se trataria daquellas que fossem mais
urgentes.
Entendendo o Sr. deputado que se carece
não só da quantia pedida, como de muito mais,
escusado era dar mais explicações para sustentar
o pedido moderado, segundo confessou o Sr. deputado; mas direi sempre alguma cousa mais
para melhor me fazer entender.
Aqui o nobre ministro torna a explicai· o
que disse sobre as diversas obi·as publicas, e
continua assim : ·
Direi agora alguma cousa sobre os agricultores da escola de Fellemberg. O illustre
deputado disse que do relataria consta que
erão destinados para o jardim botanico, e que
que eu a!lirmára que nada tinhão com este
jardim.~
Perguntando-se aqui se estes agricultores
vinhão para o jardim hotanico, eu disse que
u!lo vinh!lo dil'igidos ao dito jardim. Não vejo
que no relatorio se diga o contrario.
Perguntando-se sobre o objecto para que
tinhão sido mandados buscar, eu disse que era
com o fim de ensinarem praticamente a agricultura. Sendo chamados cavadores, assentei
que esta exp1·essão 11ão lhes podia sei· applicada,
porque não erllo ca"adores, erão homens que
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podiao trabalhai· m:rnualmente, ou mechanicamenle no trabalho propdo, para ensinar os
agricultores do paiz, que se quizessem applicar
a isto ; é uma esp!!cie de escola, para mostrar o
uso das machinas de agricllllut·a, o plantio, que
farão das proprias mãos, ensinando o modo
por que uma planta póde sei· desenvolvida, as
estações em que devem ser plantadas, o modo
pITT que deve ser preparada a terra, a applicação
do estrume, etc., cousas indispcnsaveis, principalmente para as plantas, que, não sendo do
paiz, produzem bem no Brazil. Ora, eu entendo
que assim como na universidade de Coimbra
havia uma escola, de que fui alumno, em que
se ensinava a botanica por livros, nii.o menor
utilidade coll1~rá o Brnzil da escola de Fellemberg, que não ensina só nos livros, mas
sobre a terr•a, mas não como cavadores de enchada, como aqui se disse. Elles não vêm ensinar lheorias vastas e profundas de botanica ;
mas simplesmente os phenomeoos da vegetaçao
das plantas uteis ao homem, e proprias parn a
vegetaçl!o do paiz.
Eu desejaria tambem dizei· alguma cousa
sobre as emendas que existem na mesa. A da
commíssão, ainda que pareça alguma cousa
mais detalhada, comtudo, nãg posso verificar
neste momento se as quantias nella incluidas
são as mesmas do orçamento. Se a emenda é
meramente de fórrim, e se, em lugar de englobar,
especialisa, é inditl'ereule para mim, mas se
diminue alguma quantia, não me é possível
fazer o calculo agora.
Sobre a dotação e alimento das Sras. princezas, creio que não tem havido duvida senão
.no englobamento ; eu nao impugnei o desenglobamento, e disse que era uma questão de
ordem; mas, como o Sr. deputado fundava a
necessidade do desenglobamento sobre desconfiança de que o governo poderia diminuir esta
dotação, eu disse que esta desconfiança era
phantastica e não real, mas que não impngna va a especialisação.
Quanto á proposta de novos mestres para
Sua Magestade, direi que nunca entrou em
meu pensamento impugnar despezas para instrucçllo do príncipe que nos ha de governar.
Não impugnei lambem despezas que ·rossem
applicadas a dar o esplendor de que S. M. o Imperador deve ser revestido; entendia, porém,
que, conforme os princípios do Si·. deputado, o
govemo devia m,nda1· examinar a obra, e dar
depoi~ os fundos necessarios, que, do contrario,
podem ficar empatados.
Nilo sei em que parcella do § 2º assenta a
reducção de 6:470$000, proposta em uma
emenda que está sobre a mesa, porque todas
estas despezas são marcadas por lei, e não
podem ter ab~timento. E' verdade que póde não
se. gastar a quantia orçada para vice-presidentes,
mas não julgo que o governo deva ol'çar munos
do que póde tmzer a eventualidade em um
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anno. NM vejo m·lig(I algum em que se possa

fozcr edc ak,timenlo; :-,nles, pel::i rninl1a oµi-

niM,, a despeza orçada parn os _v[ccyreside n[es
nãu e· esagl'rmb; e n[to se pode u1zer que os
µresídenles, ainda <lns gnrndes prc>Yincif\s,
tenhl\o muito Yencirnenlo á vista d:\ fraq:1ez:, e
oscillaç·ao do nosso meio ~ircuLinte.
Tambem não sei ;1on<le se far:í. ,, dimiuuiçuo
da despeza do corpo legisllittvo. Quanto ao
wbsidio, nilo póde ser abatido; quanto nos
ofiiciaes de secretaria, da mesma maneirn ; e
quanto aos imµressos, a quantia orçada 6 p_ouco
mais ou ml!nos a gne se gasta. Denrnrn, é
pt·<õC\$0 atteuuer a que a díffercnça ele curnhio
angmenta o preço do papel, ele. Não vejo que,
porque se 11!10 gastou lodo uo arl!1o passado, .se
não possa gastar este anno, e rnesrnp mais,
quando temos um motivo mais p8ra ::wgmenlar
a quantia.
Dada a hol'a fic11 a materia adiadll. O Sr. ministro se · relil·a. com. as formalic!.1des do
costume.

O SR. l° SEcRETAmo. Mm,rz RrnRETO, servindo

de presidente, dá par~ ordem do dí::i a mesma
de hoje, começando pelas tesoluções m,. 71, 54
e 18, deste anno, e 177 do anno passado.
Levanta a sessão depois das 2 horas,

Sem debate é ~pprovndo.
Julgado obj0clo de delíueeaçr,o, foi a imprimir,
devendo antes da discussão ír ás commissões
de eonsliluiç1i.o, e das assernbl<',r,s prnvinci«es,
o seguinte prnjecto do Sr. Figueira de Mello,
áccrca de demissõe;, suspensões, etc:.:
" A assembléa gel'al !C'gislnti1ra decreta:
" Art. l.º As asscmbléas legislatirns previu·
ciaes lliIO têm ingcrcncfa ,1)gwna sobre a sup·
prcssno de enipregus, que fJO:s\o nt\o ter.bilo
sido declnrados geraes na 1ei de 12 de Agosto
de 1834, pertenecm tocl,wía â adminí:;t1·açllo
actual da justiça, ou forem para o ln esmo fim
ereados pelas leis geraes do imµet'io.
" Art. 2.° As asscn,bléas legislaliv,.is provín.,
cíaes nllo podem conceder aos presidentes de
suas respectivas provincias a o(trihuição de no·
mcar, remover, suspender, e demíllh laes empregados, pertencendo , segundo a conslítuiçào
e leís geraes, ,,s duas primeiras ao govet·no
gctal, a 3" :i este conjunclameute com ellas, e a
4" a ella~ conjunct«me nle com o poder jurli·

cial'io.

Entra em diseussao o seguinte ;
« Requeiro que se peça ao Q:0verno copia do
decrelo que. aposentou ao Sr. desembargador
Barreto Pedl'oso, e os documentos em que se

<< Art. 3.º Se os presidentes das p,·ovíudu,;
sanccionarem leis, que pal'eçrio oppostas á.
constituiç!l.O do imperio, o pl'esidenle da n,laç.1\.o
do distl'Ícto, caso a lei deva ser por elle executada, convocará os desembargadotes para delíbernrem subi·e u caso, e decidindo-se , que a lei
é opposta á consliluiçrio, represeot:;rá ao presidente, afim de que suspenda. a sua eitecuçí'io Hlé
a decisão da assembléa geral. Nào aunuindo
elle a ~ernelhanle representação, fie» aulorisada
a relaçao a não cumpdr a dita lei, fazendo-o
1,ciente ás demais. autoridades judiciarias ela
provinda em que foi public,ida.
" Art. 4! A's assembléas legislativas ptoviuciaes sómente compete o decretar a susvensno,
e mesmo demíss!lO dos magistrados, nos crime;;;
de responsabili dade, quando o crime, em con,
sequencia do qual forem accnsados, tiver alguma de,sas penas. Entre os magistrados, de
que (rata o § 7" do art. 11 da lei de 12 de
Agoslo de 1834, nll.o se comprehend em os desemb/.\rgadol'es das relações do imperio.
" Arl. 5.º As assen1bléas legislativas provinciaes n!lo poderáõ abrir a sess~o para julgar um
magiõtrado, sem que estejllo reunidos dous ten;os
pelo menos do numero total dos seus membros,
nem decretar a suspensão ou demissão desse
magistrado, sem que para esse fim tenh&o conconido com os seus votos, dous terços, pelo
menos, do numero tola! dos rn~mbros nno recusados, que fizerem parte do julgamento.
« ArL 6." Da decisao, que suspende, ou den1ille um magistrado, n:io haverá recurso algum,
sen!l.o on de uns ,micos embargos, oppostos pelo .
rfo denlro Jo espaço de 10 dias, pam a assembiéa provincial seguinte, ou para a asse:rnbléa
geral legislativa, à escolha do mesmo magis-

fundou.-C}arneiro Leão. n

1.rado.

Se~1;1ão

e111

PRESlDENClA DO

J.~ de .Julho
SR. ARAcJO LIMA

Sumt.1.R10.- E:-pediente. -Ap1·esentaç ão de i,arios pi·ojectos. -Ordem do dia. -A dopção de

varias pensões.-Orçamento do únperío,

Pelos 10 hor;is da rnanhn proce.de-se á chamada, e achando-se presentes cincoenla e nove
Srs. deputados, abre-se a scssao; lê-se, e approva-se a acta da untecc,dente.
Falta.o com cansa participada os Srs.
Pinto de Mendonça, Albuquerqu e Cavalcanti,
Ferreira de Castro, Azevedo e Brito, Assis
Coelho e Duat·le e Silva ; e sem o parlicíparem
os Srs. Raphael de Carvalho, Luiz Cavalcanti e
Manso ..
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente, lendo-se um
officio do ex-ministro do imperio, datado de 20
de Março deste anno, remeltendo a copia do
decreto que conc€de ao coronel reforrnado
Tlieodoro José da Silva Gama, a tença annual
de 120$, corresponde nte ao posto em que effectivamente servio, etc.-A' commiss&o de pen-

sões e ordenados.
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« Arl. 7.º A pessoa, que se queixar de um
magistrado por crime de responsabilidade,
sendo elle suspenso, 011 dcmitlido, ou mesmo
nãó o sendo, uma vez que a assembléa legislativa provincial tenha tomado conhecimentn da
queixa, n!íO poderá requerer perante os tribunaes, que se lhe imponhno outras penas além
das já decretadas, posto que estejão unidas ao
crime desse magistrado ; nem igualmente ir
queixar-se perante os mesmos tribunaes pelo
crime do que se tomou conhecimentl'J, e no
qual o magistrado não foi julgado incurso.
« Art. 8.º As assembléas legislativas provinciaes nil.o poderáõ suspender, on dl)mittir magistrados por crime de responsabilidade, em virlmle de proposta de algum dos seus membros,
ou denuncia de emp,·egados pnblicos, promotor
de justiça, etc., mas tão sómente em virtude de
queixa de pessoas estranhas, e em causa
propria.
" Arl. 9. º Ficão revogadas todas as leis em
contrario.
« Paço da camara dos deputados, 15 de Julho
de 1837 . - Jeronyino 1llurtiniano Figueira de

Mello.»
O SR. AtvARES MACHADO tem a palavra pela
ordem, e pede que este projecto antes de entrar
em primeira discussão, seja enviado á commissão das assembléas provinciaes, para dar
sobre.elle o seu parecer.
O SR. PRESIDENTE põe a votos o requerimento
do illuslre deputado, e é approvado na fórn1a
requerida.
Julga-se objeclo de uelibcraçll.o o seguinte :_
« A assembléa geral legislativa resolve:
« Artigo unico. Fica approvada a lença de
120$000 concedida por dec1·elo de 13 de Abril
de 1835, ao capitllo de fragata da armada nacional, Francisco de Paula Leal.
« Paço da camara dos deputados, em 15 de
Julho de 1837.- Vieira Souto. »
O nobre deputado autor do projecto, propõe
a urgencia para que o mesqio seja dispensado
da im pressao, e entre já em discussão.
A urgencia é apoiada ; o projecto é dispensa_do da imprcssao, porém a urgencia n!l.o
- passa.
J11lgão-se objecto de deliberaçao, e vao a imprimir os seguintes projeclos:
«· A assembléa geia! legislativa resolve :
« A quem quizer fazer, em fundos nacionaes,
obras dt:i utilidade publica, se concederá com
salva dos logras publicas, e as logrará como se
as fizera em fundos proprios.
« Paço da camara dos deputados, lõ de Julho
de 1837.-Antonio F1Jrreira França.»
« A assembléa geral legislativa resolve:
!< ~a imposição das penas os juízes allen-

•
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deráõ ás penas sofl'ridas para diminuírem das
penas para soffrer.
" Paço da carnara dos deputados, 15 de Julho
de 1837 .-Antonio Feri·eira. França. »
« A a$sembléa gel'al legislativa decreta :
" ~rl. 1.º <? governo mandará apanha,r no
Braz1l os meninos desamparados, e recolherá
em casas quaes julgar, e tiducará nas letras e
artes necessarias á guerra de terra e mar.
cc Art. 2.0 Aos meninos apanhados se aggregaráõ todc,s os que os pais o!Terecerem livremente para o mesmo fim, parn o que se1·ao
convenientemente avisados.
cc Art. 3.° A educaçãO será á custa do estado.
« Art. 4.º Todos os misteres da educação
serao exercidos por mjlilare~, ou de preferencia
por militares de terra e mat·, os mais dignos
por costumes e saber.
.
« Art. õ.• O termo da educação será a idade
de vinte e um annos, na qual o alumno co:
meçará a idade de seu merecimento naquelle
mister de guerra, para que estiver mais apto.
cc Art. 6.0 Se a necessidade publica pedir, os
alumnos serao chamados, antes de vinte e um
annos, para os misteres de guerra para que
fortim aptos ; e acabada a necessidade, e nao
acabado o tempo da educaçao, poderáõ, quertindo, tornar ás casas della para aperfeiçoal·a.
rc Paço da camara dos deputados, 15 de Julho
. de 1837.-.d.ntonio Ferreira ~·ança. »
« A assembléa legislativa resolve :
cc O governo é autorisado a estabelecer uma
escola de agricultura pratica, no municipio do
Rio de Janeiro.
cc Pllço da camara dos deputados, 15 de Julho
de 1837.-.á.ntonio Fm·i·eira Fi·ança. "
cc A assembléa legislativa resolve:
« No município do Rio de Janeiro haverá ern
cada parochia, tantas escolas de primeiras
letras, para meninas, quantas houver para meninos.
cc Paço da camara dos deputados, 15 de Julho
de 1837.-Antonio Ferreira França. »
e< A assembléa legi~lativa decreta :
« Art. l.º No município do Rio de Janeiro se
addicionaráõ em cada parochia ás cadeiras de
primeiras letras as seguintes cadeiras integrantes
da inslrucçno primaria : de geometria plana e
esphcrica praticu e desenho, de historia natural e das artes abreviada demonstrada, de
physica geral e particular abreviada demonstrada, ele chi1;nica geral c pai·licular abreviada
demonstrada, de moral geral e patria ou devel'es
do homem e cidadao brazileiro, do uso saudavel das cousas e comportamento nas enfermidades até á chegada do medico ou cirurgiao,
de economia domestica ou administraçao da
casa, de gymnastica e defeza do corpo, comprehendidos, nado, equitaçll.O e dança, de
musica nacional.
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,, Ar!. 2. 0 Os ordenados e vantagens destas
cadeiras serao os mesmos das cadeiras de primeiras letras.
·
« Arl. 3.º Serao occupados por nacionaes de
ambos os sexos que forem mais aptos.
« Art. 4. 0 Se exercerM no mesmo ou contiguos edificios e periodicamente.
" Art. 5.º Serão providos dos objectos necessarios para o ensino, e de guardas, e de um
directo1· «la instrucção primaria do municipio.
cc Paço da camara dos deputados, 15 de Julho
de 1837 .-Antonio Ferreira França. "
« A assembléa legislativa decreta :
·
<< Art. 1.º Em cada pnrochia do nmnicipio do
Rio de Janeiro se formará uma sociedade de
amparo dils meninas tlesamparadas da parochia.
« Art. 2. 0 As senhoras da parochia, que
quizerem, formará o a sociedade e farno as despezas delln. O governo concorrerá com o que
fôr rogado e puder da riqueza nacional.
" Art. 3.º O amparo das meninas consistirá
em serem ap,mhadas do desamparo em que
vaguearem, pam um recolhimento ; em seram
ensiuadas ns primeiras letras e artes da administraçao da casa ; e depois em serem aggregadas a tàmilias honestas.
« Art. 4. 0 Annualmente doze senhoras nomeadas pelas socias representaráõ a sociedade.
As primeirus doze serao nomeadas pelo go·
verno.
« Art. 5.• A sociedade fará os seus estatutos.
<1 Art. 6.º A sociedade
não responderá a
ninguem sen!lo á assembléa geral quando fôr
perguntada.
" Paço da camara dos <lepu!ados; 15 de Julho

de 1837 .-Antonio Fe1-,·efra Pl'ança."
Remellem-se ás commissões de constituição
e comro.ercio, o primeiro dos seguintes projeclos, e os outros só á commissllo de consliluiçno:
" A assembléa legislativa resolve:
" Desta em dianle todos os que nascerem no
Bi-azil ser!lo livres.
" Paço da caruara dos deputados, 15 de Julho
de 1837.-.Antonio 1/en·eii-a F1·ança."
« A assembléa legislativa resolve:
" Art. 1.º O commercio entre o Brazil e a
costa de Africa fica prohibido.
" Art. 2. 0 Desta a seis mezes quaesquer
navios directa ou indirectamente, vindos da
costa de Africa, nao ser!lo recebidos 110 Brazil.
« Art. 2. 0 Esta será communicada aonde
convier.
" Paço ela camara dos deputados, 15 de
Julho de 1837.-.Antonio FB'ri·efra França. "
« A assembléa legislativa decreta :
,, Art. l.º Na camara dos deputados do
Brazil, haverá 1uerubrns estrangeiros, um por
cada naçao, com as attribuições dos membros
nacionaes.

" Ar!. 2.• A cada ri ação se concederáõ no
territorio do Brazil, um certo numero de leguas
quadradas para colonias.
« Paço da camara dos deputados, 15 de
Julho de 1837.-Antonio J,"'(m·eira França. »
Julgado objecto de deliberação, vai a imprimir o seguin'te projecto do Sr. Castro e Silva,
estabelecendo um contraste na casa da moeda :
1, A assembléa gemi legislativa decreta : ·
" Art. l.º Eslabelecer-se-ha na casa da moeda
um contraste, onde deveráõ ser ensaiadas todas
as peças de ouro e prata, que se fabricarem, ou
se venderem no municipio da côrte, e provincia
do Rio- de Janeiro, sem o que não poderáõ ser
expostas á venda.
« Art. 2. 0 Haverao lres lilulos legaes para as
obras de ouro, e dous para as de prata, a saber :
para o ouro o 1° será de 22 quilates, o 2º de
20, e o 3º de 18: para a pra!a o 1º de 11 dinheit·os, e o 2• de 9 1/2.
1< Arl. 3.° Fica livre nos fabricanles ou vendedores, empregarem qualquer dos títulos designados no artigo antecedente nas obras de ouro
e prata que fabricarem, ou venderem, seja qual
fôr o seu tamanho e especie.
« Art. 4, 0 As peças de ouro e prata, que se
ap1·esentarem no contraste para se ensaiarem,
deverão estur de tal maneira adiantadas, que
nao poss!lo soffrer a menor alteração no seu
acabamento.
« Art. 5.º O ensaio será feito sobre uma mistura das malerias provenientes da mesma fundiçao, e taes malerias serão raspadas, ou cortadas, nao só do corpo das peças, como dos
accessorios, de modo que os ornamentos não
fiquem dlücriorados.
1, Art. 6. 0 Estando as peças de ouro, ou prata
em algum dos titulas prescriptos no art. 2º,
ser!lo marcadas com um ponç!lo correspondente
ao titulo achado, e se entregaráõ aos portadores
depois de satisfeitas as taxas respectivas.
" Art. 7.º As obras de ouro, ou prata, que sem
es:larem no titulo mais baixo da lei, não estiverem exactamcnte em algum dos superiores,
serão marcadas co111 o titulo legal immediatamente inferior t\O achado pelo ensaio, ou serão
quebradas, se o seu do"no assim o exigir.
cc Art. 8. 0 Quando o titulo achado em alguma
peça do onro, ou prata fôr inferior ao mais
baixo, marcado no art. 2°, poder-se-lia proceder
a um segundo ensaio, porém, sómente send•l
reclamado pela parle ; se acaso o segundo ensaio
confirmar o pri1111:iro 1 a parle pag<irá um ensaio
dobr,,do, e a obra depois de quebrada, na sua
presença lhe será enlrcgne; se o segundo
ensaio pelo coiJlrario annullar o primeiro, a
parle paga1·ó. um só ensaio.
" Arl. 9." Se houver suspeita de que algumas
das peças ele ouro, de prata doqrada, ou de
prata, esteja cheia de ferro, de cobre, ou de
outra qualquer materia estranha, o provedor a
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mandará cortar na presença do dono ; se se
verifica·t· a fru ude, a peça ficará desde logo pertencendo á fazenda publica, e o dono será re·
_mettido em custodia ao juiz de paz do districto
para proceder na conformidade do art. 167 do
c:odigo criminal, em que ficllo pela presente lei
incursos todos aquelles que falsificarem taes
peças ; no caso contrario, porém, o damno será
immediatamente pago ao dono da peça pelas
·
despezas da casa da moeda.
« Art. 10. As peças que, na conformidade do
artigo antecedente, ficarem pertencendo á fazenda publica, depois de reduzidas a moedas
n!!,cionaes, serão entregues no thesouro publico
nacional.
.
« Art. J). Fica sujeito cada ensaio de ouro,.
de dourado, e de ouro contendo prata, á taxa
· de 1$000, e o de prc1ta á de 300. réis.
" Art; 12. Os pallões, e balões dos ensaios
ser!l.o entregues aos donos; conjunctamente com
as peças a que pel'lencerem.
« Art. 13. O ensaio das peças de ouró, ou
prata, que Relo seu tamanho e delict1deza deva
ser feito pela pedrn de loque, fica sujeito cada
uma á faxa de 10 reis ; e excedendo o peso da
peça á urna oitava, regular-se-ha a 10 réis por
oitava, considerando-se duas oitavas, qualquet·
que seja o excesso, e assim em proporçll.o.
« Art. 14. A escript1m1çno será por tal ma·
neira organisada, que sirva pa.o só para demonstrar com exactidão, e facilidade o seu
r,mdimeuto <lo conlt-aste, como lambem para
cm caso de contestação entre os vendedores, e
compradores, poder-se decidir, se as peças forão,
ou nao erisaiad~s ..
« A:rt. 15. Quando se vel"Ífique, que em contravençlio do art. ]º, a peça vendida, ou que se
pretendia vender, na.o lenha sido ensaiada, na
primeira hypothese, ficará a peça pertencendo
ao comprador, e o vendedor será obrigado a lhe
restituir immediatamente o que houver recebido
pelo seu impot·te, e na segunda pagará o dono
pela primeira vez 50$000 para as despezas da
casa da moeda, e nas reinc1dencias 150$000, e
. receberá a peça ensaiada, ou quebrada, con·
-for.me o tilnlo que se lhe achar.
cc Art. 16. Todas as peças de ouro, e prata fab1·icadas em paizes e$trangeit·os, que se expuzerem á venda no irnperio do Brazil, e que se
suspeitar estarem viciadas em seu peso, cin
serem de titulos inferiores dos que pela presente lei se maudll.o estabelecer, os com[Hadores
as poderão levar ao contraste, para se exami·
narem, e verilicando-se a suspeita, ficaráõ os
vendedores igualmente incursos nas disposições
dos artigos 9° e 15, como se tivesBem sido füitas
no Brazil.
« Art. 17. Os empregados para a execuçãO
desta lei sera.o eis mesmos da casa .da moeua,
a quem se concederáõ gratificações, deduzidas
do. producto das taxas, correspondentes 110
augmento de trabalho de cada um.
TOAIO li
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" Art. 18. Se a experiencia mostrar não
!!.et·em bastantes os actuaes empregados da casa
da moeria, para o prompto expediente das
parles, o governo. á vista de previa requisição
do provedor, poderá augrnentar, co·m a deno- ·
minaçll.o de supranumerarios, o numero dos
escriplu1·arios, e ajudantes de ensaio, os quaes
.não venceráõ gratificações ..
« Art. 19. O governo marcará o dia, em que
deverá ter principio a execuçao da presente lei.
cc Paço da camara dos deputados, 15 de Julho
de 1837 . - :Manoel elo Nasei:inento Castro e

S-Uva.,,
Tem o mesmo destino o seguinte do mesmo
senhor, reduzindo a 1 por cento o imposto de
6 2/3, que actualmente se percebe na casa da
moeda pelo feitio da moeda de ouro :
« A assembléa geral legislativa decreta :
« Art. l.º Fica reduzido a 1 por cento o im•
posto de 6 2/3 que aclualmente se percebe na
casa da moeda pelo feitio da. moeda 'de ouro, e
a 5 por cento o de 16 1/5, que igualmente se
percebe pelo feitio da de prata.
•
"Art. 2.º Quando o ouro ou prata que se
pretender amoedar esteja em combinação com·
outros metaes, que pela sua natureza não possão
ent1·ar na composição da moeda, c seja mister.
exlrahil-os, entãO o imposto do ouro será elevado até ó por cento, e o da prata até .10 pot·
cento.
·
cc Art. 3.° Seja qual .fôr a especie, em que se
apresente na casa da moeda o ou1·0 on a prata,.
parn se 1·eduiir a moeda, seus donos ficilo unicamenle-sujeilos aos impostos especificados n11
i,reseute lei.
"Paço da camara dos deputados, 15 de Julho
de 1837.- M. do Nascimento Castro e Silva.,,
Forao a imprimir para enh'arem na ordem
do dia as emendas seguintes, sobre o modo de
completar a força decretada para o anuo de

1837 a 1838:
« C,:nno emenda :
" Para completa1· as forças decretadas para o
anao de 1837 a 1838, são de5ignados todos os
cidada.os brazileiros maiores de 21 anuas, e
menores de 23, e não bastando, todos os cidadãos b!"azileiros maiores de 21, e menores de
24, e assim por diante : sorteados se forem de
mais.
" Ns.o poderá algum dos designados ser exceptuado por qu.;Jidade algi.tma de riqueza,
gradua,-M, e111p1·ego, profissão civil, ou religiosa,
ele., senão .por irionddade talai por tal i·econhecida, ou viuvez com filhos menores sem pa·
,·entes que possão cural-os.
" Paço da camara dos deputados, 15 de Julho
de 1837. - Antonio Ferrei1·a, Fmnça. »

ORDEM DO DIA
Enl1·ãu em discussao, e sao approvadas e

lõ
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adopladas sem debate, e por sua 01·dem, as seguintes resoluções :
« A a~sembféa ger11l Iegislalivn resolve :
cc Artigo nnico. Fica apprc,vada
a pcns/lo
ann11al de 825$, coneecfülit por deeretn de 11
de Agosto de 1835, a D. Maria Ursnlina Alves
,h Hort-1, em remuneraç!lo dos serviços de sen
·marido, o conselheiro José Joaquim de Miranda
e Horta.»
cr A a!Selllbléa geral legislativa 1·esofve:
« Fica aJ)pt·ovada a pensão rle um conto e
duzentos mil réis concedido :í marqueza de
Santo Amaro, pei'o decreto de 27 de Abril de
1833, em remuneração dos serviço~ do seu fallecido marido o mnrquez lle Santo Amflro.»
Entra em discussllo o seguinte:
« A assen1hléa get·al legislntiva resolve:
·« At-1. l.º Fica app1·0\•ada a pensão de 6008,
r.onferida pelo governo, pot' decreto de 12 de
Setembro de 1830, ao sal'genlo-1nór da segnnda
linha, Pedro Ribeiro de Araujo, em nll\>llÇào
aos sens serviços.,,
O SR: F1;1rnANDE:S DA SILYEllU temelle ..1 seguinte emenda, que é apoiad:i :
« Esla peusão se verificará na pessoa úe seus
filhos reparlitlamente, ele.,,
O mesmo illnstre deput.ado sustenta e mostra
a justi,;a qu,~ a:i~í,le ao cidadão de que se trata,
o qual 1,resl1Jtt relevante serviço na occasi:to em
que a Bahifl estava occupada pelas 110/'tuguezes,
e que lem 75 annos de idade.
Julgada discutida a materia, é approvada a
· re~olnçl!o, e bem assim a emenda; e arloptandose, remette-se á coinmiss11o r.le redaeção.
Entra em discussão, é approvada e adaptada
sem debate, o seguinte :
" A assembléa geral legislativa resoI.ve :
• A1ligo nnico. A congrua dos monsenhores
da capella imperial, é elevada a 1:200$; a dos
conegos a 800$ ·; e a dos capelli!.es a 4 00$ ;
ficando para este fim revogadas todas as disposições legislativas em conti·ario.,>
Inlrodu:iido o Sr. ministro do imperio, continua a discussão adiada do orçamento do
imperio, CO!ll as emendas apoiadas nas anteriores sessões.
O Sr. Scuza Martins demonstra a necessidade de conservar o englobamento de certos
artigos de despeza, bem como a necessidade do
desenglobamen!o de outras: nil:o concordando
nesta parle com a opinião de S. Ex. o Sr. rninislrô do imperio que julgou isto cousa indifferente. ·
A'cerca do µaragrapho que consigirn fundos
pará estradas, pontes e c:rnaes geraes, o orador
declara que é da opinião do nobre deputado o
Sr. Tol'res, quanto á necessidade àe serem pre:
viamenle apresentados na camara os orça·
mentos, plantas e mais esclarecimentos necessarios sohre obras publicas gernes que se
houverem de fazer.

Observa 1nnis que nos orçamentos aprescn·
l,ulos á camat·a, rlcvc1·ifl no.lar-se a quanliJ
necess:1rfa para a obra, o eslado della, ela., part1
em todos os annos saber-se quanto se gasloti,
qnanto é preciso no mrno futuro, ele., a :t~sembléa geral ,leste modo podia ficflr in-formad,1
da marcha da obra pnhlíca. Em o bmlget do
governo fr1u1ccr. para o armo de 1836, teve elle
orador, occasirio de obset·var esta pratica. Conio
quer o nobre ministro que acamara, só porque
elle fallon em certas obras, de. que não faz
menção no orçamento, vote quanlias para taes
obras?
Sua opiui!io particular neste objecto; é que o
governo mamle levantar as plantas das estradas
geraes mais 1iecess11rias no imperio. Deseja
que o governo mande tirar uma planta, fazer o
orçamento tias estradas mais · necess11rias ;
quatro on cinco poderia indícflr, a qne vai da
capital de Mitias; á ciúade de S. Paulo ; a de
e·ntre Malto Grosso e Santos ; a que vai do
Ceará a Pernambneo, que tem de lltravessar a
pL"Ovincia da Parahyba e do Rio Grande do
Noi·te ; uma que seguisse da província da Bahia
até Caxias, no Maranhao. O qne poderia ernbaraçar a execução deste plano, seria a falta. de
fundos para taes obras ; mas, n'um paiz conio o
nos,o, onde as rendas progridem, onde o commercio e agric11ltura marchão em pa~so accelerado, não é esta uma seria abjecçãa. Demo.is,
taes obras não s!io feitas só para a geração presente, ellas utilisao á geração futura principal·
mente; devem ser feitas, pois, l'illo só corn os
sacrificíos da actual geração, corno pelos da
futura; são para taes obrns admissiveis os em·
prestimos. Os 80 contos que o governo pede
annualmente, poderião servir para amortisaçao
e juros de empreslimos foitos com e~le '.im.
Além de qne a parte já executada de uma obra
desta natureza poderá offerer.er quantias pam o
fim de amortisar e pagar os juros do empres·
tirno com o producto das barreit·as que se estabelecessem. Nas nações que emprehendem
obras publicas pelo governo geral, taes obi:as
são sempre feitas desta maneira; nos ot·çamenlos francezes vem sempl'e um b1idget seimrarJo para ubras publicas geraes ; o capital
em pregado para este fim é sernpre preenchido
por emprestitnos. Era para desejar que o nobre
rninislro trabalhasse n'um plano de estradaria
geral para o irnperio, que rnandas~e levantar
a planta, e fazei' os orçamenlo:3 dessas estradas.
O orador exige saber a opinião do Sr. ministro, ácerca rlo credito que lhe merece111 as
tahellas annexas ao 1·elatorio do impel'io, principalmente a respeito da que trata dos casamentos, obítos e baptismos ; assim como a respeito da que trata dos meninos que frequenlâo
as aulas primarias: bem como deseja S!lber. se
o governo exerce alguma inspeeyão sobre Olf
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numcrosoa collcgios de instrncc;ao pri muda, que
silo di1·igidos por indivíduos ptll'Liculares. .
O SH. ..(\.LvEs BnANc:o (mú1.-istro do fotJ>ei"ÍO)
resµon<le que o governo uão exerce inspe<.:t;ilo

alguma a !'espeilo dos collcgios parlicuhrns,
exerce-a sobre as escolas elomcnlarcs publicas.
Quanto aos mappas de bapli~rnos, obílos e casamentos, os seus elementos sllo participações
dos parochos ; mas uno se póde afiançar a
exnclidao de cada uma das informações. A
respeito do mappa das escolas merecem credito.
O SR. SouzA MAR1'JNS, continuando, diz qne
1Hl0 sabe que progresso se possa agourar a respeito do Brai:il, quimdo se apresenta na capital
nm mappa em que os obilos excedem aos nas·
cimentos em numero de dous mil. Se na capital
lliiSCem cinco mil pessoas :i.nnuahnenle, e
morrem sele mil, póde-se prognosticar cm pouco
lempo a destrniçtl.o desta numerosa po1rnlação.
A respeito tlo mappa das escolas primarias
obderva que por elle se ,·ê que frequentão essas
escolas 720 meninos. Em uma populaçao de
?00,000 habitanles, frequcutarem só 720 meninos as escolas primarias é sem duvida dar
uma idéa bem desvantajosa do progresso de
·
civilisaçao no nosso paiz.
, .O Sr. ministro porém pórle declarar que não
se comprchçndem nos 720 meninos os que
frequentãO as escolas parUculare-1, sobre que o
governo não exerce inspecçao alguma: mas é
para queixar nãO ter o _governo apresentado documentos necessarios a este respeito para a
assembléa geral poder legislar. Nem ao menos
a governo sabe o numero dos meninos que freli{u&ntll.o os collegios particnlares ! O relatorio
rio mini,;tro do interior corre por lodo o imperio, e por Iodas as províncias e pelas nações
estrangeiras sem observaçllO nenhuma; e por
elle se julgará que no município da capital do
imperio, que tem 200,000 habitantes, só 720
meninos frequentão as escolas p1·imarias !
O governo não deveria olhar com imlill'erença
para a instmcção primaria. Deveria examinar
que malerias se ensinil.o nesses collegios particulares; deveria conhecer da capacidade dos
directores de laes eslabelecimentos, e de sua
moralidade.
Com as observações que · tem feito, o orador
declara, n!lo querer censurar ao nobre minü;lro
que nos poucos mezes que está no ministerio
não lerá podido nada fazer a este respeito, mas
deseja que fação alguma impressl!o em S. Ex. as
observações que acaba de expender, Admira-se
comtudo que, embora não se possa fazer urna
estatislica exacla de lodo o imperio, não se pudesse fazer da capilal do imperio constante de
quatorze freguezias, que se achão á vista do
governo, e debaixo de sua immediata inspecção.
A respeito de diversas emendas que se achão
sobre a mesa o orador obs!)rva, pelo que diz
respeito á dolaçao, que nenhuma objccçao lhe

115

fuz. Vota conlra a do SI'. Carneiro Le:\o pelos

mesmos motivos que cxpendeu quando fallou
das estradas gcraes. No rchtlorio do tutor se diz
que é neccssario quantia para reparos e conslrucçõcs, rnus que niío potlia mandal' f1.1·1.e-r o
orç,aii1eolo dessas obras, fundando-se na oscilloção dos pre~eos do 111ercado, quando se póde
c~lcular pelo termo médio, ou pelos preços do
dia em que se fizer os orçamenlos.
Declara-se contra a emenda do Sr. visconde
de Goyanna. Mostra quê o lulor não pede dinheiro para esse fim ; pede parn conslrucç110 e
reparos do paço. Além de outras ruzões, o orador
pondera que a construcça.o do paço do impernllor deve ser feita a gos\o delle; e islo deve
ficar para época rnais remota.
A res1Jeilo de outras emeTJClas que querem
reduzir as consignações com certas clespezas,
como a camara dos deputados, e a dos sc11adores, etc., obset·va que combinando-se os balanços anteriores das despczas feitas com us
diversas consignações, estas sno superiores
áquellas ; mas lem sido se1npre costume da
camara consignar a q,iantia, como se o corpo
legislativo estivesse sempre complelo, assim
como se fazem em todas as repartições publicas.
Conclue observando, quo serviços ess~nciaes
vo!ados pela camat·a nao forão satisfeitos, como
fixant!o-se quanlias para a amorlisaçào de juros ;
a an;iortisaç!\O não tem sido paga ha aunos a esta
ptlrtc. Na.o tendo sido a receita infc1·ior, nada se
póde saber das sobras, ou excesso· pelo modo
porq_ue se fazem os balanços no lhesouro.
OSr. Alves Branco (ministro do iinver-io)
responde que apezar das mnilas providencias
dadas pelo governo passado, e mesmo pela
ádminislração actual, nada tem podido conseguir
a 1·espeilo da estalistica geral do imperio ; sem
a qual na.o póde marchar o systema representativo, o que talvez derive de n:10 ter sido designados fundos, e fundos consideraveis, para
emprehender um trabalho destes.
A respeito dos collegios parliculares, diz que
na verdade o_ governo não exerce fi.scalisação
alguma sobre esses collegios, mas é pelo principio adapta.do de certo tempo a esta parle de
-laiasez fafreet la.isaer paase.1· - entendendo-se
que os pais de familia são os verdadeiros fiscaes
a tal respeilo. O orador não está mui propenso
á opinill.o de que o governo deve abandonar
todas as cousas ao interesse particular, antes
entende que o go\"el'llo devia olhar para isso,
mas esle nno tem sido o sysl~ma da legislaçito.
Quanto á confiança que se deva ler no mappa
· apresentado, lembra que já disse hoje que
nenhuma confiança merecia, po1·que vinha de
informações pouco exactas e mal feitos.
Concordn em que,.se acaso fosse verdadeira a
relação entre os nascimentos e a mortalidade,
com effeito a populaçll.o do municipio da côrte
deveria desapparccer cm pollCO tempo ; mas
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:idverte que o municipio é. o recciptaculo de
muitos indivíduos qne para elle vêm, devendo
ser tido em grande conta os navio~ atlreza,fos
com afric:,1nos, dos qnaes m nitos ch~g11.o \ioentes,
e v!to augmenlar a lista dos mr.,rfos.
Julgn qnc nno foi bem entendido a respeito
do englobamento ; pois qne dissera que en\ indifferente o englo,bamenlo da dotação do impe·
rador com outras despezas, pois, qner fosse englobada quer não, o govet·no n:J.o deixaria de a
pagar, donde se via que S. Ex. n!I.O affil'lnàra
em geral que o englobamento era indilforentc.
Lembra a s.ua opinil\o emittida a este respeito,
quando ministro dos negocios ria justiça. ·
Concorrlnndo no defeito qne se descobre nos
balanços, ohscrva riue este defeito uno póde
deixar de existir, sernlo, como sno, defeituosos
os balanços que Yêm das thesouradas, sobre
qne é organisado o· balanço geral, vendo-se o
thesonro obrigado. a receber a lei, em lugm· de

a dar.

.

Concordn em que serin rnui conveniente que
seguíssemos a pratica das nações mais il\us·
tradas que nrnndl_\o fa1.er as obras publicas por
leis permanentes, nno entrando, até, no or\iamento as quantias em que imp_çirli.1.0 [aes despezas; mas mlverle que a pratica do corpo
legislativo tem sido diversa, havendo-se adoplado o syslema. de, nas leis do orç,,mento,
atac11r todas as leis permanentes, e destruil-11s.
Julga que lambem seria mui convenie1ite
adaptar as óbservações feitas a respeito das
plantas e otçamenlo dRs obras ; mas declara
que o governo não póde merecer censura por
não ter seguido uma regra invariavel a este
respeito, porqne o corpo legislativo lambem a
não tem seguido.
Sao lidas e apoiadas as seguintes emendas do
Sr. Bhering:
«
paragrapho que tmta da instrucçao primaria, accrescente-se no fim-ficantlo o governo
autorisado a prestar aos professores casas commodas e proprias para o ensino, e a dat·-lhes os
necessario!! regulamentos para o regímen das
aulas e methodo ela instrucçao.
· cc Ao paragra-pho que trata dos esludos i"ntermedios, ac~rescente-se n? fim - ficando o go·
verno autorisado a reunir cm algum edificio
nacional, ou casa religiosa estes esludos e darlhes os necessarios regulamentos ; e a 1nomeu
um director para os mesmos, com a·gt·atifieação
que julgar indispensavel. »

"!•º

.O Sr. Va.soonoellos :-:-Sr. presidente, a comm1ssM do orçamento tmha a propôr economias
mais importantes. Este minis!erio, ha tempos a
e~ta parte, tem sido dotado com uma generosidade tal, que tem ressaibros de pt·odigalidade.
Eu citarei por exemplo a despeza da impressão.
Que necessidade ha de consignar quantias para
esta despeza? Até o anno de 183,5 era a impressão feita na typographia nacional, que re-

cchia do thesouro apenas mna consignação de
cinco contos de réi$. Eu fallo perante o nohre
ministro lla fazenda, que está mais do que eu
in!eit·ado dos pormenores tlnquella administraçao. Depois de 1835 (e é o sentimento que
·eu conservo do nobt·e ex-ministro da fazenda),
depois de 1835 forão consignadas para os despezas da impress~o nao cinco contos de réis,
mas penso que v111le contos, ou mais. Demonstron-se-nos R necessidade da elevaçi!.o desta
cons!gnaçn.o? Qne ben~ficio tem ella produzido?
Será a publicaçi\O do Go1·'reio Offeaial? Do
Coi·l'eio Q!Jicial, que. no a uno passacio o nobre
ex-minis!t·o do imperio nos fez r,wor de revelat·
que é dirigido pdo governo? Do Co1nio O/ficial.,
que insnlla ulrozmcnte a eamara dos dep1Ítados P
O governo, o redactor do Correio Oifivial, insulta a c,1111,u·a dos deputados em um,, lino-uagem
descomedida, indigna de um governo lão res·
peitavel. Sti erramo;, porque o gol'erno naó
combate nesta casa as nossas opiniões? Nós nos
olTercccmos P".ra todu a especie de discussüo
em toda a puhliddade possivel. Parn que ha de
o governo descer á :irena do jornalismo ? Para
qne nos ha de dirigir insultos, como tem feito
nos ultimos ur,meros do Correi{) Ojjfoial l Eu
n11.o esperava que á vista das minhas circumstancias, e as do Sr. ministro d~ imperio en
seria por elle tão maltratado como titnho ~ido
pelo seu Oor1·eio O.ffioial. Se as minhas opiniões
sno erradas, eis n occasino propria de me convencer de 1neus erros , e até de má fé.

(ApoiadoB.)
S1·. presidente, eu direi ainda alguma ·cousa
sobre a instrucção publica primaria e secundaria
porqne nllo me fõra airoso occupar-me dos co:•
nhecimentos superiores, quando o governo não
cura nem das escolas elas primeiras letras. Já
em outra occasião eu disse que os mappas dos
~lu~nnos, que _frequ_entavão as escolas publicas,
mdteavtlo a exts!enc1a de defeitos reaes ou nas
escolas, ou no governo, que ,1s nao sabia ou nao
queria dirigir. Eu disse que em uma capital tão
p~pnlosa ~omo o Rio de Janeiro as escolas publI~a3 dev1no ser frequentadas por um. muito
maior numero de alumnos; mas hoje o Sr. ministro do imperio assevera que esses mapp13s não
merecem fé: hoje o nobre ministro do impetio
combate o seu ex-collega o Sr. Limpo de Abreu,
que offereceu como documentos officiaes esses
mappas. Eu não sei se elles merecem credito
para mais ot1 para menos, ou se não merecem
credito algum. Se o Sr. ministro me quizer interromper para dizer alguma cousa a este res. peito, eu lhe ficarei a;;radecido,
O_Sa. ALVES BRANCO (mi(i·iatro do imperio)
explica_ que fallára a respe~to dos mapµas da
mortalidade, e não dos relativos ás escolas.
O Sa. VASCONCELLos :-Folgo tanto mais de
que a discrepancia do actual ministro do imperio nllo seja geral, quanto concorda com al-
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gnrnns das proposi<;(les, que nos apresentou o
i\fas eu quero suppôt· (e qnero pôr- me um
nobre ex-rn i11i,l1·0 do impcrio. 1~m oulr:: sessão o pouco a pat· dos maiores progressistas do
nobre ministro do irnperio, tratando de j11stificar mundo) : quero suppôr r1ue nem os chnrlataes,
a solidão das escolas publicas na côrte do Rio de nem os ignorantes podem abusar desta illiJanQÍl'O, no, disse que prevGnções havi,, cimen- mitall,1 libcrrhde; convirá qne o governo
tadas na popula,ão contra us escolas publicas, e durnn descansado sobre a instrucçàO publica, e
que muitos collegios havia nesta c:;pit)ll, que ertlo
diga nesta casa que não· lern eàcolas? Mas ahi
freqnentados pela nossa mocidade. Eu já disse
esmo os c;G1Jc-gios, e as escolas particulares, que
que não podiu adrniltir prevenções duradoras
supprem admiravelmente a sua indifferença
senão contra as consas e não contra as pe~soas. · pelo serviço do estado? Convirá? Eu estou conAs prevenç0e,; contra as pessoas com ellas desvencido de que a liberdade do. ensino n1to póde
apparecem. O nobre! rninislrn, defendendo assim
medrar, nao póde produzir os resullados que
a adminislraça.o, rne obriga a descer a alguns
della se devem esperar, se na.o houverem
amit1damentos, qne de certo n1to abon1to a admi- escolas, que sirvão de correclivo ao~ abnsos de
nislraçao.
que sl\o achacados taes estabelecirnentos. As
Eu acc11s0 o governo de consentir tantas ,--s- escolas padic:ulares sl\o estabelecimentos incolas pm·ticulares sem nenhLHna garantia ria ca- duslria~s. Et11bora o.s prnfe.ssores, e directores
pacidade moral e da capacidade intell"ectual dos se desvelem nos seus prospectas para inculcar
prnfessores. Verd~de é que uma lei das e/Ides que sú o amor da humanidade, que só o amor
de Lisboa, se me não engano, proposta pelo da patria os move u tomar sobre si til.o laboriosa
nosso presidente, autorisa o ensino particular tarefa : em re,;;ult<1do laes estabelecimentos nao
irnlepenclenterneute de licença do governo; mas têm outra mira sentl.o de especulações ind uscornpetia ao nosso governo te1· pedido a revotriacs de ganhar dinheiro. O que venderáõ
gaçno dessa lei.
pois, estes especuladores de industria lilteraria ?
Se o govemo se interessasse pela instrucção Venderáõ a mercadoria mais apreciada, na.o
publica, r1;conheceria que a mocidalle não deve pé\o SP.culo ilhtstrado, mas pela generalidade
· ser abandonada á ignor,rncia dos charlatães, ao
dos cidadãos. O que proc11r1to pois? A insinteresse, ú audaci,1 dos partidos. Cumpria que trucçao rapida, e a mais rapida passivei, o que
o go\'erno pedisse ao corpo legislativo autorié uma economia muito importa-nte, a economia
sa,;ão par:a se certificar da c~pacidade intellectual de tempo. Aprender depressa é o voto.unidos mestres, e de SLJa capacidade moral ; e para versal. Que praspectos nos não apresentão os
instituie o mais apurado exame nas escolas. directores dos collegios ? Tenho visto alguns
Assim como mn governo bern iutencionado que até prornettem ensinar a ler em 48 horas :
prohibe que se clistt'ibu!lo, qne se vendão ge- as linguas as mais difficeis, segundo elles, sei-ao
neros corrompidos, cjue podem arruinar a saude pbjecto do estudo de V5 ou 20 lu;ões. Estes
1 physica; assim tambem um governo bem intencharlataes, que nno cumprem a palana, corcionudo deve cuidar qu~ se não disseminem rompem, derrancll.O corntudo as faculdades inprincípios e maximas destruidoras da morJ.l,
tellectuaes. O mais que conseguem é desenoppostas á ordem social. Mas este objecto pouca volver a memoria, é fortificai-a em prejuízo das
atlenç!'tO merece ao governo.
outras facnldades ; porque é uma verdade ( e
Orn, esses collegios por quem são instituidos? eu estimarei muito que o nobre ministl'O do
Além das razões que já produzi, ha, a resprlito imperio a conteste, quando o contrario enda maior parte desses collegios, razoes para que tenda) ; é uma verdade que não se desenvolve
o governo exerça nelles a mais acti va fiscaexclusivamente uma faculdade seuao á custa
lisação. Taes collegios sa.o de c.rdinario estabe- da anlqui\lação das outras. Ntto digo que a
lecimentos de estrangeiros"· NãO permitta memot·ia .não seja muito apreciada ; não di150
Deus que em tempo algum ell faça clifferença que a· memoria se nao deva desenvolvei· ; mas
dos homens por terem nascido néste ou naquelle este desenvolvimento tem seu ternpd, tem seu
ponto. Nunca a rivalidade por causa de diverlugar. Taes escolas, pois, ainda quando seus
sidade de nascimento teve pousada no meu co- direclores sejão bem intencionados, comproração. Mas entregar a educuç.'l.O da mocidade a mettem o ensino ela mocidade. E', portanto,
eslrangeiros, de cuja capacidade o governo não necessat·io a par dessas escolas estabelecer
está certificado, é um deslci4o, parece-me que escolas publicas, escolas que nl\.O tenhão por
muito grande : é um desleixo rle que jámais se mira unicamente especular e ganhar dinheiro.
poderá justificar a administraçll.O. Eu o repito : Nas escolas publicas bem ordenadas n!lo se
não repillo os estrangeiros ; desejo que estabe- pergunta, nãa se indaga se os pais de famil,ia
lec;ão collegios e escolas publicas ; desejo que _mandaráõ seus filhos frequentai-as ; se o nunos commun.iqucm as suas luzes : mas quero
mero dos alumuos será considera vel : o que
st1bmellel-os, quero sujeital-os a uma fiscaprocura um governo illustrado é estabelecer a
lisar,,110 proficua, porque entendo que os máos confiança, é aperfeiçoal-as quando a expe·
filhos fazem a vergonha dos pais, aviltao e desriencia e o raciocínio tenhfio mostrado que ellas
homão a patria.
são l!usccptiveis neste ou naquclle ponto de
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rilgum· apcl'fci,:oame:nlu. lllas o que far. o governo ? O governo di1,-11os·-conwl«1110-11\ls n>1Jl
a solidno dn5 escol«s puhliens, p,,i·q•10 lJS cul-

ha1·baris11dos. l\J:.!s estes óbje<'l·1,
o_rn1palliias do nosso govcnw.

1egios st\O 1nuito frcq11t:nliuJ~)~ !

fll'OIJ1e/.tCtl eile COtn \t«l C'cll'í:JIÍloSO flpp,1rn\o
11\'SS,is celebres instrnc<:ücs d11 D de Dc1/.t•J1il,w

Tt.·n:tllli:-i

11~.s

cumprido a ubriga\·:iu, q11e Hnpoo a t1.1t1,t1·
tuir;ilo, ela inslrue1•no pr~urnriu gntluilu n lodoo
OS

c:icl:idãüS?

En quizera lurnhcm que esta in,lrncça.o fosso
obrig,1lol'ia, e que o governo solicitasse lambem
da assemhléa gerul autorisaç·üu 1m1·;.i constrnnger a 1nocidade a ín~lruir-se nas primeirns
letras,
Se (Jlleremo~ tmrn p(\tria liVl'e e indeµen,lt-nte: .,e o gort,rno nos pede lodos os dias
di11heiro. e grnndes exercitus par.a defender o
p:iil. nnnpre qué $ejão instruidos os cidadnos,
a qu'm (àci importantes func<:ões lêlll de ser
com me! ti dn
X:i.o e só iioa mcthoclos accelerados, nos
metl1odos expedito~, que a inslrucção particular
prL·jt1<-lica a niocidu<lc. Ainda outros inconvenientes encontrn es$a liber1l.ide illirnitada de
instl'Ucçil.o parti~ular. Se em um ou onlro ponto
se levanta uma pre\'ençno contra es\a ou aqnella
doutrina, írn1nediahu11en(e as escolas parlicularcs adoptào a prevenção, COllJO se fosse
opiniilo do paiz. Tem-se visto, a hislorifl. mostra,
que n1uit11s uiate1·iJS importaulc~ lêm deixado
tle ser objeclo de e11sino, porque prevenções se
têm coBtm cllas propalaúo .. Nestes ultimas
tempos tem-se declarado guerra á:; línguas
sabias de latim e grego. Qual é a escola pal'ticufar que entl'e nós se esmera em bem instrnir
. a rnocidadf'. n,istas línguas sabias ? Entretanto
é assentado pelos primeiros ideologistas, pelo's
prnfcsso1·es que mais observão a marcha da
intelligencia no progl'esso do desenvolvimento
das idéas, que o estudo das linguas, sobretudo
das linguas sabi:1s, sl\o o meio mais apropriado
para desenvolvei' o e.spirito de ordem, de
clareu, de precistto na mocidade. Nno 1:. só pelo
benefki ela intelligencia que t,ssenlil.O que
Jcvem os meninos q\.\il se propoem ~- estudos
maiores, principiar pelo latim e grego ; é pelo,
sentimentos gc11ero.sos e patrioticos que inspira
a leitura dos oradores, dos µliilosophos, dos
poetas da unligui,lade. Qual será o l1ornem tno
insensível ás idéas liberaes, aos sentimentos
generosos q,.ie u:i.o adop!e as gt"andcs idéas, que
sobre o amor da patria se li! nos oradores da
antiguidade ; sobre os deveres do homem nos
philosophos ; e sobre as acções grandes nos
poetas? Quando estas idéas são exprimidas
na linguagem, perrniltu-sc-rne dizer, de Deus?
O .qLie cumpre, ao governo, em caso tal? E'
conigir o defeitos das escolas; e esl~belecer u
par dellc escolas destus linguus. Tem ctiidaclo
o governo desse ohjcclo? O facto o prova: c<mst,,
do· mappa q11e na escola de grego ha um só
discipulo ! !. .. Tanto nos vai tral.Jalhando o progresso, que, deutro em pouco tempo, ficaremos

I} fJ\IC

1/UN'

O 110,,oo

gn\'l'L'l\t, ;'

llnu

.
U

[,jJll

,is

ljlle 11/Js

de 188D? Ca'.cdeirns e l'ava~ores àa escola de

F'ellemilerg. Os calcc\ciro~, cl'cio (JllG aindn llllo
cíieµ;!il'llo 110 noroso paiz; porqne, no menos os
precipícios se cncontrI\O u cnda p:,sso nas rnas
da c11pjtaL Já velo, ::::e 1ne uuo euga,no, ucn
grande engenheiro, qne !'oi fazer 11m e11saio ele
fontes arlesiauas no largo du Capim. (ll-i:snda.s.)
Parece qne o nosso governo lem o fim de ;;cr
apupado pela gente cu!U1. Essa. proclnmnção,
ou i nstrucçoes, pelo nome nao pcrcn, de 19 d\l
De1-embro ilt' J 8.35, nos pt·ornellcu cavado1·cs;
e como o nobre minísll'o do írnpcri.~ nw pareceu
um pouco magoudo com eslu dcnouiínaçno,
cnmprc que cu j11slifüp1c a 111i11Jia asserçfto.
~::lo s_ei se eu, ou o nobre minis!ru d~ i111pel'lo ,.-sl~ em erro; o q1ie posso asscvernr e que
cons11llci, e isto em obsequio, por uma cspecic
de dl'fe!'cncia e culto á proclanHH/ào d;; !l4 de
Outubro, ·e insl1"L1cçoes de 9 de Dezembro; cousultei, lligo, a illgulls C$Criplores que me fJfü'C·
cerilo mais en[endidus na rnalcria ; forl\o o
barao de Morogues, par de Fnrnça, no. sua obra
sobre o pauperismo; e Naville, protestante da
Suissa. Pelo exame que ftz das opiniões dei;!es
dous respeitaveis sabias, entendi qL1e o nosso
g;overno fazia dos discipulos de Fellemberg a·
mesma idéa que dos padres moraveis ou moravilas mandados vir, segundo assevéra o governo ... (tenho sempre presenle.s o,; reklorios
dos nobres ministros, a quem muito respeílo),
mandados vir, segLrndo assevel'ou o govenw
para eatechisar os indigenas. Coni elfoito, a
escola de Felle111hel'g, segundo o bdt·ao de MlJrogucs, tem até 1,50 discipulos. O principal
cnidado de Fellemberg é inspirn1· o h,ibito du
trabalho e agricllltma aos seus discipulos. Só
nas horas ue de;;canso é que ensina a ler e escreve!' e contar, e lambem lhes dá algumas
noções sobre pb:rsica mechanica :-.µplicada á
ag1·ículltirtlí ele. Tanto nas ho1·as d,; trabalho
cumo nas de descanso, os discipulos ele Fellem•
be1·g can!1ío liymnos µatl'iolicos e religiosos ; de
sorle que tem elle conoegu.iúo instruir a mocida,Je na agricultura, e preparal-a parn bem
servir, OLl ao menos para não se opp6r á ordem:
pnhlica. O fim desta escola é priviilivo da
Europ,1. Na Eurnpa, sabem lodos os senhores
que me ouvem, na Europa a mendicidade é o
maior fbgello, o maior inirnig·o que terna ordem
social. Este Ilagcllo cresce ô. proporçM qlle se
desenvu!vc', uu augtnenla .i. civilisa~ãO. Muitos
e).pedienles tê,u si<lo inventados para di1uinuir
as terríveis consequencias Ja mendicidade. O
que n,e1·cLé ullimaniente o ussenso uos primeiros philantropicos da Europ;i, ou de seus
politicos, é o estabelecimento de colonias interiores ; donde vêm ,1s quatro especies de co-
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a,\,nilli1hs-~olo11ia de g()ve,·nrJ a l'avn1· da~ ohrn,; pnhlic:u? 1\1lvez lenhn
no111•!atln al:,;111n fnilor. Te111 o governo uma
cd11car.::1": r:olnni:1 de
rcpress:1n.-,\-; G<Jloni:1s ad1ni11i,L1·,1ç,10 r!1) oh1·,,s p11hlins, r1ue srja de·
e,;col:1 ,l,! F'L\il1JmlH!r,_;.
posilaria da, trn1lir;oe,, do:; !'neto, mais i111·
porlanl.es p:u·a o :lpel·[ciço:rmcnto rlc tae5 ohras,
E11g:1\\QtJ-!:lf', 'pois. O ~\<lVCl"l"lll, ri:1,,n,l,1 s11ppu1.
q,ru 11111 al11m110 ,L, 1;,cola ,fo [•'ell~:nb,:r·g p,idi.t
in.,pirado pelo espírito de ordem, de· combinar;i1.o, que possa auxiliar e aconselhar o gofaz<•t· serviços iÍ :1gri~n!tnra do Brnzil. Se ellc
verno e111 t1\o nobre emiwnlro? Nacla disto ap·
possuísse os princípios gct·,1cs ,h seicncia, e
parece. O qne o governo quer é dinheiro para
tivesse-os já applicado em a!gnnu pc1rte, c11jo
as obras da Carioca, Maracanã, e outras obras
terreno e clima fosse semelhante ao nosso.
interminavvís. Pela miuha parte já estot1 can·
poderia appliem· com beneficio d,> Br:1zil c2se.s
sacio. Ha 12 annos que sou depulado, que se
princípios udqniridos; mas r1nerer intro,Juzir no
pedirão 120, e 140 contos de réi, parn es!as
Drn%il L!u:1s familias ih esr.ola de rr,l\ern.berg,
obras intenninrrvcis. Que idéa tet11()S nós destas
não sei, nem q11,dquer se ani111ará a cle:1JOl}slrar
orçamentos?
obrns? Onde estilo as plantas,
que seja cousa 1itil. Creio que isto sito idéas
Onde a demonstraçl'\o do emprego desses dipar>1. melter no rehtorin, s:1o iL!éas dr. ostcn·
nheiros no anno? Sao couh ecimcntos que o
lilçilo. Bem corno cm ulg11ns ;1rsenacs se congoverno se dispensa, e se dispensa muito
serv:10 per;as vell1:ls, ou muito arruinadas, qne
arhill'ariarnente Lle l'ornecct· ao corpo lepara natla Sel'v0;n, e só sim para revista, pat·a
oslentaçflO ; assim o nosso governo tem agar-· gislc1tivo. Tudo quanto respeita a ohrns
publicas est:'L no peior estado que se púdc i11rnrado em cel'las idé,1s, para com elhs enfeitar o
gi11ar: as calçmlas l\1lo sei que possão haver no
se11 relatm·io e dar incommodo de consultar o
mündo perores do qne r1s do R.io de .laneiro
barão de l\Iorogues, N,wille, e outros nutores,
((tpoiacloB), nrto se púdc lrnnsitar nellns sem
que lêrn escripto sobre a c,uitlatle le'g11.I, e soe·
grave perit;o de ser consumido, tle ser consumitlo
corl'OS publicas. Ora, a marclu dos arsenaes é
pelos abysmos que appareccm a cada passo.
mais justificavel, ponine estas peças já ptestárão
Que inconvenieqte, diz o Si·. ministro, póde
serviços; fizer:10 gaslar dinheiro, nus emfim
vir desta falla de esclarecimentos ! ? Q~ie maior
não lêin prestimo algum senão rara ostentação,
inconveniente, pol" exemplo, do que set· a serra
sel)ão para vista; eslii.o realmente aposentadas
de Paraty conslrnida de mo,lo, que afinal apcom grande intel'esse publico, porqu~ não
parecel'á u1w1 estrada em linha recta a cimo da
vencem as respectivas aposentadorias; entremontanha, pol'rp.1e ning•rem pótle tran.sitar, que
t,1nto qne os discipnlos de Fellembet·g gastão
tem mais de 20 ;.,ráos de tleclive ? ... Na minha
dinheiro na sua terra, na viagem, e no Brazil.
terr;1 os animae, r,;iv~llares e nrnares, sendo o
Se eu nao fosse nesta casa uma unidade; se
declive de 7 gráos, por instincto .. ,. ah! que nem
eu nil.o tivesse a desgraça de ver sempre as
minhas idéas em 111na muito dirnin11la minoria, sempt·e o instincto regnla o governo ... l ! os ani111aes cavallares, e mL1arcs, sendo o declive de
eL1 havi,1 de offerecet· emendas sobre este pro7 gráos, por instincto procurao tim desvio ; e
gt·c~so de dissipação. Declaro que não tenho
com espanto do mundo nós vemos que o go·
intençil.o de offender a pessoa algttma. Entenno
que podiarnos sem perigo da. inlcnçi\o publica verno lem consumido tantos contos de réis em
até fll pprimir todas as despez,1s, que com ella constrnir uma estcaua em linha recta ou verfaz o nosso governo; porque pela rapida analyse, tical ao alto da montanha de Paraly ! ... Mas diz
o nosso governo-a estrada é pcssima, quasi
que tenhQ fdlo, se evídeucia q11e nenhum
intransitavel ; mas como lemos gasto tanto di·
prc:;lirno tem para o paiz.
N:'lo posso dispensar-me de offerecer á casa nheiro com ella, concluamos a estrada- ! Isto
trnduzido por outras palavras penso que quer •
algumas consideraçõe, sobre as ohrc,s publicas.
Ningnem é mais do que cu ap:ii:rnnaL!o por dizer~ternos já disl,)erdiçaclo 46 conto;; de réis
obms pui>lieas, maionnente por estradas, pontes nesta estrada, que de nada serve ; dissipemos
mais 36 para concluir a tal estrada; islo é, dise canaes. E' neste rnelh0ramcnlo q11e cu desejo
um prngresso continuado, infinito. Dê,se-lhe o sipemos82 conlos de rétsetn uma estrada vertical,
,h qual neohurna utilidade póde virá naçao ! !
que se Ihe pmler dar. l\Li.s nem por isso enDepois de censurar o modo porque se fazem
tendo que cl<!va dar dinheirn ao governo ;,em
consideraçilo, 011 dat' dinheiro para fazer o que as out,;is obras publicas em andamento, o
ell" urnilo bem quizer; nem por isso entenc!o oraJor· conlinua asõim :
Nao posso. porém, Jeixar de fazer ainda al·
que o nefun1 plano possa sei' adrnittido,
gu111as reflexões sobre « reunião dos minislerios
ou que eIJ possa justificai-o, se der por elle o
do imperio e da fazenda.
meu voto.
Senhores, se <'LI consultasse a capacidade do
O que tern feito o governo a beneficio das
nobre ministrn do imµerio, se eu não tivesse
obras publicas? Eu desejo saber ; eu desejava
de promover a execução da lei, eu de certo
mesmo que algum sabio parlamentar aqui, on
fóra daqui, quizesse empenhar eommigo alguma diria que para o nobre minjstro do imperio
discu$sll.o a este respeito. O que tem feito este ainda não é pesada a tarefa das duas pasta;i.

lonin, mais ,i•:1·,ilmcnlc
agrir:ultma: colonia de
soce,,wrn,;: e •:oln11it1 tio
:igricolns perlcnr:elll á

o,
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Mas eu não olho pam os indivíduos. O meu
dever é empregar todos os meios para que n
couslítuiç11o seja ohservada. Ora, será crivei que
nm homem, ainda dotado de muilo,• conlwcímentó5 (fallo em geral, porqnc já fü: a ne•
cessa,:ia t justa excepi;-110 ), será poesh•el que nrn

!Jomem, ainda dotado de mnilos conhecimentos,
actividade e de nma s11ud~ de aço, pO$Stl l'esislir
aos trabalhos da repartiçM só do impcrio l' Eu
já disse que a reµartiç!lo do imperio abrange as
assembléas eleitoraes, instrucçl\o publica, pre:
sidencins das províncias, camaras municípaes,
salubridade publica, soccorros publicas, agricultum, industria, commercío, navegação, obras
publicas, etc., etc., ele., objectas que na França
occupào tres possantes estai.listas ; ministros da
instrueçilo publica, do commercío, trabalhos
publicos, etc. Mas entre n63 um só homem
aectmmla todot estes trabalhos, e ainda occupa
a pasla da füi:enda.
Ora, que exame póde ínstituír um ministro
da fazenda, nestas circumslancias, se nao vê os
cofres publícos bem abastecidos (t:omo creio
que 1;no i:sla<l), que exame p6de i nslituir sobre
a adminislraçào? Não deve o ministro do im·
perio examinitt· a marcha dos presidentes dus
províncias ? Deverá consentir que continuem
es~<* Holofornes a calcar o povo brazileiro ?
Que noticias. nos vêm das provincias ? Parece
que se eapi·icliu em irritar o es.píl'ito publico.
para promover uma reacçao. Recebo cartas de
:riialto-Grosso. Elias dizem que o coronel João
Paupino Caldas vai deportado pelo preside11te
da provincía ! Estão suspensas as garantil1s em
Matto-Grosso P Nada mais direi sobre estas
cartas. · Dellas se vê que aquelles que com·
metlêrão horrorósos as~assinios, :iquelles que
rnat.ihão bons ci<h1dãos, nquelles que cslupráN10
as suas C$posas, que deshonrárM as suas filhas,
e como eloquentemente disse o Sr. Alves Branco
em outra occa~iao, ainda para maior opprobrio
obrigárão as suas lri~tes víetimas 3 festejar a
sua viuvez, a sua oi·phandade, a sua deshonra ;
aquelles, digo, que commettêrão tantos horro1·es,
• esta.o hoje occupando os primeiros empregos em
Matto-Gros:w ... ! ! !
Qual é o presidente que se mnndou para a
província do Rio Gmnde do Sul ? Uni homem
respeitavel seni duvida ; um boin cidadão, que
hem set·vio ao publico 110 rnagisterio das primeiras letras, ruas que, apezar de todos os seus
esfo1·ços, nno pôde comprehender o n1odo porque se devem fazer os despachos da alfandega !
E é esle homem a quem se encarrega da importante presidencia da província elo Rio Grande
do Sul ! ! ! Um homem que ponco de!>Dis da
sua chegada vai fazer t1111a espect1l11·;ao infa•
mante, pela qu?,l reconhece a desmernbrnvllo do
impel'io l ! l Digo infamante, e anti-constitu,
cional, por que nilo me considero habilih1do
pa1·a desligar os rio-grandenses do juramento
de obediencia prestado á cons!ituiçno do mi-

pel'io. E, e11lreta11lo, é o governo que no seu
jortml nos appellida de repub!icanoll ; qtJC diz
que 11ós promovemos a sep::ir11ç&o da província
tlo Rio Grnnde do Sul, q•iando ll\r, graves e
repn!idos erros, se o governo nãO aaipiar da
ca1Teita, mnençào todo o imperio,
llémalarei o meu discurso com o proprietario
do Ce,wá.
Senhores, este homem, que tem bastante
influencia na assembléa provincial do Ceará,
con$egnio uma lei para estabelecer agentes de
polida. A lei o autorisava para gratificar os
agentes de policia, para o desempenho de ser·
viços. 1.1 cargo dos juizes de pa~. O· presidente,
em seu regulamento, gratifica aos agentes de
policia ; e o que diz e!Je? Pela prisao de mn
crimino~o de morte, l00$; pcb morte de um
crímino!!o de morle em aclo 1lc resislcnd;i,
200s ! ! ! Ac1·ctlit:11·-sc•ha que Ulll l>l'CSÍ(klllC
escreva l«es cousa~ em tim rrg11lamc:nto ·~ Eil-o
aqui. V. f~i... tenlrn a bw1tludiJ de o 11u1mlu1· l'C•
ceber; para fiem· suht'e l\ nws,1, pa1•a que
nlgum senhor, riue o q1reirn ler, o c11t.u11lrc. 1~,
enli·dnnlo, o govet'U0 cslá. síluncioso l (A pcri«·
dos.) Quando se lhe pedem flt'O~hlencins, cite
diz que u!\o ha represe11taçno l O,·n, S1•, pl'esidente, se o ptesidentc ela minha província nw
ence1•rass1: em alguma 1n:.1smo1•rt1, havi;1 de cu
reprci;enlar ao governo g(;lml ? NM ; eu eslal'iá
com muita resignação, porque nno quernria
ainda ter o desp1·azer de vc1· indeferida a minha
rept·esentação.
Senhores, se a falta de queixa prova o bom
governo do regulo do Ceara, uno ha governo
mais justo, tnai;; livre do qt1e o da Turquia.
(.Apoiadw.) Nelle não ha uma só repregentaçao contra emprl!g-ado.s publicas : apenas se
decapita algum ba<:lui, quando se qrJcr apo·
derar-se de seus beus.
Se pois o intento do governo é promovel· a
rcacçll.o em todo o Brazil, é barulhar todas as
províncias, é derramar o sangue hrazileiro,
cumpre confessar que o tem seguioo com umn
sabedoria, um tino adrniravel.
Eu peço que se organise o ministerio, e1J peço
que o minísterio dt, imperio p<1t111a o maior
desvelo no exame do procedimento dos presidentes das provincias. O Brazil nllo interessa na
guerra civil ; n separaçí\o das províncias será o
tnmnlo d.is nossas liberdades. ( lfoíneroaoa
C!poíado.s.) A minha peliça.o não terá defêt'imenlo füvoravel; mas flO menos tenho satisfcilo
ao que considerava um dever, quo é de apontar,
de levantar lllll pouco o véo d,is iniqizíd«<les do
govc,rno.
Fic11 a materíit Qdiada.
O Sr. minis!m se retira com as formalidades
. do costume.
O Sr.. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, e mais ns resoluções ns. 12 e
24, de 1837, ns. 135, 105, 57, 1781 142 e 101
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de 1836; e n resoluçl\o olforecida hoje pe1o
Sr. Souto.
Levanta-se a scss!lo ás duas !toras e mefa.

..

Sessão e~n

1.:r

de Julho

PRl!S!DEIW!A DO SR. ARAUJO Lli\lA

SulJM,rnro.- Expedienle.-Ordem do dia.·-

Adopção de varias ps1uões.-Disei111são elas
emendeis do seaa.do .sob1·e 03 ciu·sos juridicos.
-Continiiação do oi-çamento do impei-io.

Pelas 10 hon,s da manhã procede-se à chamada, e logo que se reune numero legal de Srs.
dcpuhufos, ulmi-se a sc~sM; !8-sc, e approva-sc
a acl:1 da nntcccdcnle.
Fullrw com purticip11c;!\o os Srs. Ruphacl do
Carl'allin, l'inlo tlc Meutlonça, Pontes, Alhuq1ll'rq11c Gu1•al<::111\J, Perrcira de C:1slro, Vusconc:ello~ Pessoa, Hollaml11, Paula Allmqucrque,
a rechispo, Paii11, Hauiirn, i\bn,;o e Duarte Silva;
t! sem ella o Sr. Luiz Gavalcanti.
EXPED!!:NTJ~

Dá-se conla Jo expediente lenda-se os segui11tes otlicios:
l.º Do secretario do sen11do, p:trUcipando
que, pol· o!'/ii:ío do mi11í:;l1·0 e secretario de es·
lado cios negocios do imperio, constou ao senado que o regente ern nome d . imperador o
Sr. D. Pedro ll, cons<-:nte na resoluçao qne
approva a tença de oitenta mil réis annuae'l,
concedida ao tenente col'Onel reforcc.ado Luiz
Emygdio de Castro.-Ficn 11 camara inleiL·ada.
2." Do mesmo secretario, em que participa
qne o senado adoplou as resoluções desta camnra, que approvll.o a aposentadoria concedida
ao desemhargador da relação da Bahia, Placido
Martins Pereira, e a mercê de cento e quat'enta
réis diarios, concedidos a Joanna Baptisla de
Oliveira, afim de as dirigir á sancçllo imperial.
-I<'ica acamara inte-iradà.
3." Do mesmo secretario, partícip::mdo que o
senado adoptou a resolução desta cnmara, approvando as contos da pas$0.d;.1, e aclual ndminisl.raç!'.lo d,, casa imperial desde o l" de Abl'il
de 18:33, até 31 de Maio de 1834.-0 mesmo
destino.
4.º Do mini:itro da marinha, devolvendo o
1·equerimento de João Henrique de Paiv;1, secretario da academia dos gu(l.rdas-marinha e
mais informações, que lhe fo1·ao solicitadas
por esta camara, em que participa que o governo julga iuattendivd a pretenção do suppli·
cante, por isso que, percebendo elle, desde que
entrou no exercício do lugar de secretario, o
ordenado de trezentos e sessenta 1111! réis, ora
ise aeha. com o de seiscenlos mil réis, além do
TOMO li

solclo de 1 • tenente da armada, que igualmente
se lhe abona.-A q11em fer. a requisição.
5,º Do ministro da fazenda, remeltendo o
antographo da resolnção da assembléa geral
que d<:dara.-No decreto de 27 de Outubro de
1835, art. lº, em lugar das palavras-e o
te1·ceiro, o ordenado que lhe foi concedido por
decreto de 11 de Mr1io de 1822, deve ler-se-e
o terceiro, o ordenado qne lhe foi concedido por
decreto de 4 de Fevereiro de 1828.-Para o
archivo.
Faz-se menc;llo de reque1·íme11tos -de partes
que têm o conveniente destino.
Lêm-se e approvao-se as se.guintes redacções:
1." Da resoluçno qne approva a pensão de
600$ annuaes, concedida ao sargento-mór da
2• linha, Pedro Ribeiro de Arau,io.
2.• Da resolução que approva a pensão concedida a D. Maria Urst1lina Alve~ ela Hol'la.
a.• Da que approva n pensão concedida á
mat·qneza de Santo Amnro.
4." Da que augmenla a congrua dos monsenhol'cs, conegos e cape!l11.es da capella imperial.
Silo lidos os seguintes pareceres :
l." Da commissilo de pensões e ordenados,
sohre o 1·equerimento dos guardas da saude no
porto de Pernambuco, em que pedem augmento
de gratificação, e em qne a cornmissão pede informações ao governo. O parecer é o seguinte :
• 11 A commissllo de pensões e ordenados para
interpôr o seu parecer sobre o requerimento dos
guardas de saude llO porto de Pernambuco, em
gne pedem augmenlo da gratificação, que .percebem, requer que se peça informações ao governo sobre esta p1·etenç!lo.
cc Paço da camara dos deputados, 14 de
Julho de 1837.-F. P. de Aline-ido; .Albu-

quBrque.-J. F. de Toledo.-Gomea ela Fonseca.»
E' approvado.

2. Da mesma commissl!.o, sobre o requerimento do brigadeiro reformado Lopo Joaquim
de Almeida Henriqnes, em que pede em primeiro
lugar uma resoluçno alterando a lei do monte-pio
militar á fayor de tres netas, que elle educa, e
conserva cm sua companhia, e em segundo
lugar (nno podendo isto ter lugar) que se lhe
corwcda a trnnsforencia da tença de 120$000
que obteve, e ainda pende do corpo kgislativo,
sendo a comniíssão de p,n·ecer que quanto á
primeira pari~ na.o póde ter lugar, e que qu,mto
á segunda parte considera de justiça ; mas que
deve requerer ao governo a quem compete deferir. O parecer é o seguinte :
ff A commissào de pensões e ordenados, examinou o requerimento do brigadeiro reformado
Lopo Joaquim de Almeida Henriques, e1n que
expoe achar-se em idade avauçada, e ter
prestado mais de 42 annos de serviços, havendo
coucorrido para o monte-pio militar desde
1802, porém, que nll.o podendo este passar por

16
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snu morte a tres netas, que ellc conserva cm
sna companhia, e educa, sem que por nm acto
legislativo lhe se.ia isto pel'millido, vi5lo obstar
a lei da cre~çno do monte-pio, implora uma semelhante gt·:içn, e qnnn1l0 não sej:1 atlmissivel
ao menos a ll':rn~fc:rcnch tfa 1.ença de 120$000
que obl,;ve, e ainda pendem de approvação tlo
corpo h•gis!aliro. Refleclindo, porém, a commiss:lo (qnanto á primeira pretenç:\o) qnc tia
cxccpçilo, que o supplicantu 1w1uar ,í r.cgra
gemi estabelecida para a forrnnção do rnoutcpio reault:iri,t pl'(<j11ir.o de 3º, por ser opposta
. ás condições aceitas pl'!hs parles co11lri\}llintcs,
._ isto é, que füllccendo qualquer d,~llas sem
deixar filhos reverteria a quota, q11ê a esles deVCl'Í:t pertencer a prol das oulrns, da1111o isto ,!e
muis lugar a rcpeli~-ão de igua,~s prdençúes, · e
daqui a d<•snal111·alisaç:10 do (~,tahelecirne11fn,
j11lgn nil.o ser convl'nie11te tfol'erir·sc á c~la pn,·
ll'llr;l\u. Outro lan\.-i pn1·ém Hão enlenile a n·speilo
da 2•, por q11c s,:,udu pennillida u renuncia das
tcnçns, e nrio havendo o snpplien11tc gozado
ain.Jn tlr~sn li111ilnda rernunrr·nr·i'\o dos seus
bons set·vi~os, \ouvavel é, qnc pl'O(·ure pc,r esse
meio snblrahír suas nelus ú inleir:i rníseria, a
qne sem elle ficarino reduzi,ias; pois qne o sup·
plicante pela sua idade, e mo\cstias presume
que-pouco lempo poderá viYer. Pensando assim
a commissno entende todavia qne ao governo
1:ompcte fazer-lhe esta gr,1<:a, revogando o se.u
primeiro decreto, qne ainda não foi approvatlo
por esta canmra, e por conseguinte, que no
mesmo go,•erno se LL'ansmilta o reqllerimenlo
do silpplic,111te.
n Paço da camara dos deputados, 3 de Junho
de 1837 . - J. F. de Toledo.- Qo111es da
Fonseca.- F. P. Almeida Allnt')tte1·rzue. "
Fica atliado por se ter pedido a palavra.
3.0 Da commissão de marinha e gnerra,
sobre o requerimento de Egydio José de Lorena, lº tenente do corpo de engenheiros, pedindo 5 annos de licença pai·a irá Europa com
os vencimentos de com missão acliva respectivos
á sua patente, e lá esturfat·, dando-se-llie
lambem uma ajuda de custo, propondo a mesma
commissão uma resolução favoi·avel ao supplicante-, O parecer é o seguinte:
« Havendo Egyrlio José de Lorena, lº tenente do corpo de engenheiros, repre;;entado a
esta augusta eamara que lendo-se dedicado ás
sciencias sociaes mathematicas, cujo cur,o
seguira na academia militar de;ta côrte, desejando adqnirir os conlwcimenlos pl'aticos corresp01iilenles á ins\rucçao theorica qne já obtivera, requereu ao governo cinco unn,,,s de
licença para ir á Europa com os vencimentos
de cornmissãO activa, respectivos á sua patente,
e mais uma ajuda de custo; mas que o governo
apezar de reconhecei· a utilidade da prelençil.o
do supplicante na.o se julgára habililacl0 para o
deferir; portanto recorria a esta augusta camara
implorando o dito deferimento.

1

" Esta :rngw;ta cam,wa n pedido th, conunissno
de mari11lm e gucrrn, solicilon escla recimenlos
do gov,)r110, e sua opinião :t respeito.
" O governo cm officio de 8 do co1Tent 7,
exprmdo as vantagen;; alcança,ias pelo supphcanle nos seus estudos, declarou que o conside1·ava diçflw (le .~ei· ooadJ <1.vr,da zim·a reaUsa1·-se o
scn empenho, scnclo ele IJ.!perat· que ha_ja de
t-irnr fructo das 11 tw~ .fi1diga.1J a 7n·ol do .ier11iço
nacionctl,
" A eomrnissil.o de m:\rinhn e guerra, á vista
do exposto, decide- se a olforecer á delibcraçao
desta angn~la c:imar,1 o seguinte projecto de
rcsoluçãO :
« A nsse111hiéa geral legislntivn res,)lvc:
" Artigo nnico. O gornrno fica autorisado a
conr.cdcr lic:crrç,t, pelo tempo que jnlgnr con·
venic11le, ao lº tenente do corpn rle e11genlreiros
l~gydio ,To~é 1le Lorena, para ir à Eurnpa aclqnirir
os conh,·cimenlos prlllicos, relativos ninstrncção
lhcorica rrue tem obtido na sua profis5ão, facilitando lhe os meios precisos para o tlitn fim, e
concedeudn-lhe os vencimentos corrcspondenlcs
á sua pulenle, q1ie ao mes1110 governo parecer
justo.
cr Paço da camara dos depntndos, 14 de Julho
de 1837.-Linw e Silva.-Pinto Peixoto.•
Jnlga-se objeeto de deliberação a resolução, e
,·,ti a imprimir com o parecer.
ºORDEM DO DIA
Entra em discussão a resolução offerP.cid:i
pelo Sr. deputado Vieira Souto, qne declara
ficar approvada a tença annual de cento e vinte
mil réis, concedida por decreto de 13 de Abril
de 1835, ao capiUto de fragata da armada nacional, Francisco de Paula Leal.
E' apoiada a seguinte emenda :
« Depois das palavras-Francisco de Paula
Leal-accrescente-se-e a de sessenta mil t·éis
ao major graduado, Antonio Jono Rangel de
Vasconcel\os, concedida pm· decreto de 18 de
Agosto do mesmo anno.
" Paço, ele., 17 de Julho de 1837.-Seai·a. ii
Depois de bre\'es reflexões expendidas pelos
Srs. Henriques de Rezende, Seara e Vi~ira
Souto, a resolução é approvada, e bem assim
a emenda; e sendo tudo adaptado, remctte-se
á eommissào de re<lacção.
Entra em discussão a rcsolnçáo que approva
a tença annu«l de duz,;ntos e vinte mil réis,
concedida ao brigadeiro do corpo de engenheiros, Anlonio Elisiario de Miranda e Brito,
diminuint.!o-se-lhe a qmmtia de vinte mil réis,
pela mercê do habito de Aviz que obteve, etc.
São apoiadas as seguintes emendas :
" Supprima-se as palavrus-e dirninuindose-lhe vinte mil réis, etc.-Carneiro Leão. »
" Se passar a emenda do Sr. Carneiro Leão,
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s~ia redigida á parle, e comprehenda todos a
qul!m se tem descontado os vinte mil réis do
hahito de A viz.-Odoric.o .ll!mul~. ,,
Jnlga,la discutida esla matcria, n resoluc;i\o
é approvada e adoptada, e igualmente o sao
lo1fas as emendas.
Entrão em discussão, s11.o approva<las e ado·
ptad11s as seguintes resoluções :
1.ª Que approva a lença anm111I de duzentos
e quurenta mil réis, concedida ao coronel
cffectivo de cavallaria, Joaquim Alberto de
Souza da Silveira, ficando sem effeito o decreto
de 4 de Julho de 1832.
2.• Que approva a tença annual de Cento e
vinte mil réis, concedida pelo decreto do lº ·de
Outub1·0 de 1835, ao tenente-coronel tle primeira linha, José ,loaquiiu Machado de Olivei1·a.
3." E' lambem discutida e appl'llv,1tla a
euwnda do senado, ao pl'ojeclo de resoluçilo
destu camarn que man,ta puga1· a Luui·enço
Antonio do Rego, e que diz assim-no fim da
resuluçll<J acc:rc~ccnle-se-depuis de e!lgolados
os 1·ecu1·sos legues, di~pensado para esse fim o
l:ipso de tempo.
Entra rm1 di.,cussno a r,rirneim das seguintes
emendas:
« Emenda do senado ao pt·ojeclo de resolt1çilu, vindo da camara dos deputados, sobre os
cursos jurirlicos.
« Att. 1° supprima-se.
« O artigo 2° do projecto passa para 1.º
« Art. 2° additivo. Os dh:ectores dos cur.sbs
juridicos atlmitliràõ á matricula os estudantes,
que por . motivos justos nao tiverem compa·
recido em tempo, aos quaes se conlaráõ tantas
faltas com causa, quantos os dias de aula precedenl.es, e estas se unii·áõ á$ que depois tiverem.
,, Art. 3° addilivo. No corrente nnno admitliráõ igualrneute á matricula e subsequente
exame, aos estudantes, que por motivos justos
não comparecera.o em. tempo a matricularem-se, mostrando estes · terem frequentado
como ouvintes, e satisfeito os deveres das aulas
respectivas, eomtanto que n!lo tenhão o numero de faltas, que segundo os estatutos fazem
perder o anno, coutadas desde a abertura das
mesmas aulas.
« O artigo 3° passa a ser 4º.
« Paço do senado, em o 1° de Julho de 1837.
-Marquez de Baep6ndy, vice-presidente.Conde de Valença, 1° secrelario.-Luiz José de
Oliveira, 2° secretario. »
A discussão fica adiada pela chegada do
Sr. ministro do imperio. Continua a discus~llo
adiada do orçamento de sua repartiç!lo com as
emendas apoiadas nas anteriores sessões, e
mais a seguinte que é tambem apoiada :
« Emenda substitutiva ao paragrapho 7º.
cc 14:000$000 para juros e amortisação de

l23

um emprcstimo que o governo é antorisudo a
co11lr11l1ir para as ohrus do canal da Pav11na.
u O governo fal'á perceber tnx:B pelo uso do
dito canal, ou do. parte ctclle que se fôr nave·
gautlo.
cc 50:000$000, a saber : 4:000$000 para o
monnrnrmto da independencia no Ypiranga ;
10:000$000 para o concerto da ponte do Parahybuna e estrada ch1quclta ponte á villa da
Parnhybo. do Sul ; 36:000$000 para levantar
plantas da estrada qne se deve construir desta
côt·te á dita villa, da de 1\fombucaba, e da cidade
de Cuyabá á villa de Sanltls. O governo suspenderá desde já a continuação da estrada da
serra de P,mlly, se a sua declividade longiludinul ex.ceder a 10 poll€gadas em 80 ; devendo
neste caso fazer levantar planta da dita estrada.
« Supprimao-se os 8:000$000 qne a com111issno propõe para premios e encorajamento
das artes e i11dusL1·ia do paiz.- V«scoucdloa. »
O Sr. Vianna. deseja que o nobre ministro
i11funue em que lei se fundou o governo, e
com que utilidade puulica, para elevar do anno
j)assado para este, os ordeMdos <los empregados nas visitas da saude de 880$ a 1:600$.
Exige ser informado sobre o estado do c:anal
da Pavuua, e sobt·e o destino que pretende dar
o governo aos suissos que mandou vir da escola
de Fellemberg. Se os pretende empregar Ê:m
algurna especie de escola normal, ou modelo,
para tirar delles alguma vantagem. Está per
suadido que algnns ramos de nossa agricultura
precisão de grande auxilio do governo, por
exemplo, a fabricação do as~ucar que ameaça
grande ruina, se com effeito continuar na Europa
a plantação da belarraba no ponto em que está ;
e por i.;so entende Qlle se o governo mandasse
examinar a maneira porque se fabrica o assucar
em diITerentcs paízes, e que os nossos agricultores adquirissem alguns conhecimentos disso,
grande vautagem poderia se tirar : é por isso
qne deseja saber se o governo tem algnrn
·
projeclo a este respeito.
Em fim deseja saber em que estado vai a obl'a
do chafariz da Carioca, para a qual se fh~ão dinheiros ha quatro ou cinco annos, e n!IO se. termina. E esta pergunta faz extensiva a todas as
obras do municipio.
0

O Sr. Alves :Bra.noo ( (ministro do iinperio)
responde que quanto aos empreg,1dos de
saude já no respeetivo relatorio seu antecessor
declara qne fez este augmento. O gove~no reconheceu qne esses empregados nãc pod1ão bem
subsistir n'uma cidade como esta, com os vencimentos que tinhno, e por isso deu-lhes gratitificações, o que está na posse de fazer, e que a
assembléa de ordinario tem s::mccionado. A necessidade desse augmento estende-se lambem
aos ordenados e gratificações dos n~ais empreg~dos de saude nas outras províncias do imperio.
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Quanto ao canal da Puvuna, l'eE.pomle que
esla obra tem uma µlant,, qne foi l'eíta lia nwilo
tempo, durnnte a admini,lra<;ão do ex-itn·
perador. Mandando buscar o orp111cnto (fa secretaria, nao l\ie foi prescute. A clespeza feita
cum quasi utna leg11:1, montn l'nl 12-5 conlos,
sendo o caiw.l de 7 legmis deve importar em
sua conclu@o em n1il e lnnlos contos, <lespeza
certamente grande ; mas logo que o canal esta
ptincipiarlo, pat'ece de utilidade a suá continuaçao, para que no m(;nos nao pareça qne a
naçtl.O fez um canal para utilidade de quatro ou
cinco particulares ; é nece~sario tornai-o util a
muito maior numero de pessoas que liabitão em
todo o decurso do trajecto no cana!.
A respeito dos lavradores de Fellemberg, e
da viagem do coror,el Perc3, S, Ex. observa
que já disse o que era a escola de Fdlembcrg,
apesar de haver dite, na sessão de sabbado um
illustl'e depulado que o governo n1\o linha co·
nhecimenlo algum dessa escola. O on1dor já
por duas vezes caracterisou ,~ssa escola. Disse
que nella se ensi1iava pmticarnen!e a agricultura ; islo é, a a\órÍéliltura sobre o campo, e
ntto sobre os livros ; que ao ludo de.ste ensino
pratico sobre o campo, ensinava-se ou explicava-se lambem os phenoméuos da vegetação
que erllo relativos á pratica que ensinavão.
A dif.ferença unica, contínua o orador, que
noto entre mim e o nobre deputado que anlehontem fallou, foi que elle disse que na escola
de Fellembel'g se ensinava algumas theorias
chimicas e physicas applicaveis á agriwltura.
Ou eu me engano, ou o íllus!re deputado está
enganado. Eu entendo que a parle da chimica
que se explica relativamente á agricultura nao
é outra cousa senão o conheci a1ento dos terrenos, e dos estrumes que podem influir na vegetaça.o ; a physica, a acção dos meteoros, a
acção da agua, o peso da terra, etc. Ea entendo
. que tenho tlito exactamentr! o mesmo que o
nobre deputado no sabbado. O caractei· da escola de Fellemberg é ensinar praticamente a
agricullllra. Não se occupa ella na descripção .dos
vegetaes em geral, nem da ag1·icultura de todo
o mundo ; mns da Dgricultura topica ele certos
lugat·es, mostrar a maneira de desenvolver
certos vegetaes, ensinar aquillo que póde concorrer para qtie o lavrador saiba hem plantar,
bem enchertar, etc. E, sendo assim, pll!'ece
evidente que esta escola podia ser util ao p:tiz
se aqui fosse estabelecida. Poder-se-ha. dizer
qne essa escola na.o cot1hece a nossa agric11ltura, como a Ja canna, do iabac0, etc. Masconhece a agricultura de outros prodnctos que sãO
gcraes no mundo; conl1ece as regrns gerues do
desenvolvimento de plantas que podem ser applicadas; e como tem aprendido ao menos o
modo de observar a acção do~ meteoros, da
athmosphera, ela terra, dos estrumes, a respeito
de outros vegetaes, com facilidade e em pouco
tempo se poderá instruir na agricultura do paiz,

e m1~lh1Jrar muito a l'Olina céga do$ nossos agricullo1·0õ, Se nó, ti vessemos no nosso paiz
alg1rnrn e;;cola µralicJ se1nelhúnte á q11e se prele11dc e.,lul.10!ecer, sHia es,a inutil, rna~ não a
tendo, tlevemo, bnt;t:ar, ou homens 111<::rarnenlc
lheoricos, 011 lto11wn,; latn b~ m pratícos. Qwi!
da, d11,\S escolas será melhor, é o q11e rc,;la
prnvai-. Entende que a escola pratica de Fd·
lemborg é melhor do que :nan(Lr buscar para
aqui l1ornens merawente theoricos qnc \'Íessem
ensinar as ali.Rs lhcoriüs dos livt·os.
Qn::1nlo á obr,i do chafariz da C,1rioca, S. Ex.
diz qne, 1w relatorio Je seu antecessot·, se dccl~r~1. em geral, o eslatlo dessa obra. O q11e agora
falta é a obra de cantaria. Nào pôde ver o orçamento, apezar de o ter exigido ; nem salrn se
elle existe, mas sabe rj'Je á obl'a só fali.a a canlfieia. Sendo e~ta obra de utilidade, nel'tJSsario
é que se ella cone! Lrn, seja tpial fôr o dispendio
havido com ella.
ResponJcudo ao discurso p1·om11H:iado pelo
Sr. Vasconcellus na sessào antecedenle, nula
qL1e a razão em que e,se nobre Jeputado se
'fundou paea a suppressão d,1 despez,, com a
impressão, foi por nao saber ljllll ulilidade uf'·
ferecia ao governo essa despPza, se era para se
im~witnir o Correio OJficiat, afün de insultar a
canrnra dos deputados. A utilidade que ha em
o governo ter urna folha que o dtfenda, e que
expliqne seus aclu;;, é reconhecíüa por todos os
homens de senso. E' a iznprcnsa uma potencia,
e prirnr ao governo de repellir os ataqlles dessa
poleneia é quet'er destruir tudo. O governo 11!1.o
póde ser privado de folhas que o defendào, expli,1uem seus actos, e mesmo que sustentem
sna opinião. Jámais se poderá approvar que
urna folh,, 4ue tenha o caracter official ou semiofficial, insulle a ni11gt1em, e tnuito menos aos
poderes conslilnidos da nação. Isto nunca
entrou em pensamento, nem do governo, nem
de pessoa alguma. Mas o Correio O.fJi-cial n!lo
ataca ou insulta; tem discutido opiniões, tem
esclarecido ou dado desPnvolvirncnto a alguns
actos do governo, tem sustentado com mais ou
metais energi,, algumas de suas medidas, quer
contra a Q,pinião de alguns membros da ca·
marn, quer contra a opinião da imprensa particular; eis o que faz o Go1Teio Ó.fficial; n:io
merece, pois, a asser{;.11.o de vdiicnlo ele insnltos
á assemhléa gernl ou á camara dos d~pulados.
S. Ex. nota mais que o. mesmo illustre de·
pulado o Sr. Vasconcellos, fa1lou no depois a
1·espeilo das escolas publicas e particulares; rcprovanno que o governo não tivesse a menor
ingerencia ne3tas. O govemo deveria, certamente, lel'inger·encia nas escolas particulares;
mas o governo nesta parte tem executado a lei
existente.
A respeito de caiceteiros que se 1nandárao vir,
e em que tocou o illustre deputado, S. Ex.
lembra que foi o mesmo Sr. deputado que defendeu esta necessida,ie, declarando que nossas
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mas el'ão mal calçuclas, e que s110 abandonai.las
á rotina.

O Sn. VuNNA élâ breves explicaçõ0.s do que
tliss1j no seu pl'illleiro discurso.
O Sr. Limpo de Abreu :-Sr. presillnnte,
tenho ouvido attenhimcnle todos os discu1·sos
dos nobres deputados sohre o orçamento, e se
b,,m que a nnica conclusão que tenho tirado
desses discursos, é que o governo não precisa
de defeza alguma pura j11stificar a consignação
que pede, resolvo-me sempre a dizer algumas
palavras a respeito das censuras qne se lêm feito
· á administração de que tive a honra de fazer
parle.
Ouvi, ern a sessão passada, a um nohl'e depulado qne muito c~nsuron a ndministraçrto.
Se eu quizesse limitar-me na deféza, poderia ler
cm alguns dos periodicos que nos viern.o de
}crança, alguns discm·sos em defcza do governo,
e talvez com isso tivesse satisfeito completamente ao nobre deputado o Sr. Vasconecllos.
o Sri. VASCONCELLOS :-Apoiado.
O SR. LIMPO DE ABREU : - Lnmartinc, na
Frnnça, fez nm discurso em que censm·ou a
administraç1l.o a respeito da instrucção primaria,
e a respeito de 01Jlros objectos. Podel'ia eu lê1· o
discm·so de um dos ministros ele estado na tl'ibuna de França, e talvez respondesse completamenle 110 nobre deputado o Sr. Vasconcellos.
O Sn. VAscÓ.NCELLOs :-Peço a palavra.
O Sa. Lrnpo DE ABREU ; - Porém nao farei
isto. Como a administração não obrou senão
conforme as leis, como a administraçao na.o
procurou senão dar desenvolvimento pratico ás
idéas conºsignadas no manifesto (bem vingado
das injurias que aqui se tem dito contrà elle),
no manifesto de 24 de Outubro de 1835, facil
é a um membro dessa ádruinistração, justificarse completamente, e desvanecer quaesquer impt·essões passageiras que palavras decoro.das e
copiadas possa.o produzir , por momentos em
·
alguns espiritos me.1ios reneclidos.
O nobre deputado, à quem eu principalmente
me refiro, principiou censurando ao governo.
por não ter curado como devia, da instrucçll.O
primaria. Eu com ludo fiquei em duvida se o
nobre deputado, com a arte que tanto o dis•
tingue, quiz fazer censuras ao go~erno, on anles
ao corpo legislativo. Seja-me licito demorar-me
um pouco em suas palavras.
Depois de pintar com negl'as côres o estado
miseravel em que a instrucçao primaria se acha
entre nós reduzida, disse o nobre deputado : E' certo, é certo que me lembra que existe uma
lei que permitle as escolas parl.iculares, mas
porque não tem o governo proposto a revogação
desta lei ! -Portanto todas as censuras que ao
govemo fez o nobre deputado se reduzem, a na.o
ter o governo proposto uma lei a respeito das
escolas pdmarias particulares 1 OI.\ ó.cerca de
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algum mellloramenlo que essas escolas publicas
possrw adu1illil'.
En, Sr. pl'ecli,lcnle, por occasião de ou!ras
discussões, tenho dito que não conheço 110 governo o rfücilo de iniciar. Deixal'l.:i ele pat·le
esta questão ; mas, qual ó a utilidade que resultaria do governo Lrazer uma proposta semell1:1nle ? Não póúe clla ser npresenlada pelo
corpo legislativo? A:. propostas do governo têm
pot· ventura alguma pref~rencia aos projectos
d,1 camara ? Não scgur'.:mente. As propostas
do governo nilo admiltem emendas que as
muclao inteira1neute ? Si•guramenle que admitlem ; logo, creio que é um meio de argumentar muito favoravcl aquelle que se reduz
em dizer·, cru achar culpas no governo, por isso
que elle não inicia leis subl'e muterias que um
ou outro St·. deputado julgao necessarias? Antes
de se fazei· esta exiguncia deveria dar-se outras
garnnli,1s ao governo, e cntno exigir -~e que elle
l'aça propostas com prefere11cin ,i que qualquer
membro do corpo legislativo possa fazer. Além
disto, cu quizera que os nobres deputudi1s me
dissessem se por vcnlurn os rclalol'ios dos miuistros que a lei manda fazer, e apresentar ao
corpo legislativo, é cousa inutil? E' cerlo que
mo nil.o lembra que com missão alguma da casa,
a que costuma.o ser remetlidos os t·elatol'ios,
tenha até hoje apresentado uma medida e111
·consequeneia das observações, que se fazem
nesses relntorios ; e isto ser{, culpa do governo?
Nil.o segnramente. Ora, passe-se rapidamente
pelos olhos algum desses relatorios tios minislerios anteriores, e ver-se-ha que em alguns
delles se traz ao ctrnhet:imenlo do corpo legislativo a existencia de muilf,s escolas particulares,
e a 11ecessidade de se tomar a respeito dellas
umu ou outt·a medida. Portanto o governo nesta
parte, fez lambem quauto poúia, e sobre o corpo
legislativo 1·ecahe ou inteit·amente ou em grande
parte as censuras que ácerca da instrucção pl'i·
maria pretendeu em uma das sessões passadas
dirigir conlt·a o governo o illustre deputado, a
quem eu me refiro. Peça, it1ste o 11obre deputado,
para que as commissões, a queui silo remetlidos
os relatorios das dilfürentes 1·epa rtições, nos
ilpresenlem mais. alguma cousa do que as leis
que a constituição manda fazer todos os annos.
As leis de fb:açM de forças. de 111a1· e terra, e a
lei do orçamento são as nnicas, por via de regrn,
que a respeito de abjectos de utilidade publica
sahem das commissões da casa, a quem sa.o
remettidos os relatorios das differe!lles repartições.
O governo, apczar de destituido de todos os
meios legislativos e pecuniarios para poder preencller a missa.o para que etle foi creado, l<Jdavia, nunca deixou de applicar o seu cuidado,
o seu zelo, vara os objectos que as necessidades
. publicas reclamão ; pa1lli os objectos que elle
prometteu promover no assás vingado mauifesto
de 24 de Outubro de 1835.
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O Sn. VAsco.vc;gr,1,0$ :-E' obra priHhJ1·osa.
O S11. Lu1ro :-E11 terei a s:tlí~fnçílo de ler
(<q1oiado) 11m dos artigos desse n1a11if,.•sto, q1H·
vem a pi:llo á discus~i\o. Eslí! n1:inif,·~lo as8á,

vingado Lias i11,i11rius que se lhe tem dirii\i.fo no
p11íz, pelos elogios q11e se l11c lum feito tJra do
paiz, diz ern UJU dos seus artigos,-a a,qric11ltttrci
me1·eeerít cw gr>i•etno e~pccirc! rttlençi'w.-0 governo, poiõ, que não podíu d<iixat· de cumpl'Í1·
as suas p1·0:ue~s"s ; o governo q11e nesta pnrte
está co11venciclo de que não t,m1 lugar o principio-i1wicto ·non cfotm beneficiwn-; que está
persuadido que c1evc promover o beneficio a
favor de lodos, sem allcmfor a um, 011 outro individuo, que possa resi,tir ás suas vistas illuskadas; fer. du. sua parle o q11e elle podia fazer;
mandou aj11star duas familias da mwola de Fel·
Jemberg, para que vie:;sem plantar no nosso
paiz Oi! eslnLlo, ngricolas, q1w a1Ji se aprenrlem ;
e mandou viaJ,'tl' o cot·oncl Pct·ea parn que se
informasse dos ml'lhodos observados; pam que
maud.1s::ie modelos de machínas, e pai·a oulros
fins, que podem ser s11mnJttmcnlc uteis ao desenvolvimenlo da ag1·icullura no Brazil. Corntudo, como se responde a isto? Dizendo-se
siwples111enle que a medida é inutil, ou pl'Ocurnmlo-_se lançar sobre ella o ridículo ; como se
a 1;,ed1da do governo no.o eorresse por meio da
popnlavão sen;,ala, que ~obre ellt, rcllecte, que
sabe tão bem como os i!luslrcs deputados, qne
1:ombalem es5as medidas, que cllas ~ão em vei·tlade proficnas.
Eu n_no citarei a opíni!\O dos pares Je Fi·ança
a res~elto da escola de Fcllemherg ; na.o citarei
~utomlade t1!1;uma; Irias direi o qno tambem
h. Se o_ n_obl'e deputado na.o estiver por isto,
nao deci:.hremos hoje a fJuestno, lkai·á atliada,
e as conlus que tenho J1a muito tempn com a
nobre opposi,;M hi!.o de vir a ser decididas.
O Sa. C.1.LMON ;-Pt!ço a palavra.
O Sa. LmPo:-O cstabelccitnento fundado pot·
F'.ellem?etg, q11e etitá síluauo a tres legua~ de
d1sta11crn de Berne, comprehende duas escolas·
a primeirn é destinada ás classes elevadas
socit:dade; admittem-se nella 100 ~:itumnos só·
mente ; occupno-se 8 hor.is por ,lia : e~tudào
as li_nguas mortas, as linguas vivas, a mathen~atic~, a sua ap~licaçao, a ~himica, physica,
hrslorm natural, lustor1:i, plHlosophia e moral.
Este é o pl'Ímeiro instituto de Mr. Fellem•
berg. Alem di!ilD hà uma es<(ola destinada
para as classes p\\bres, que se clrnma escola de
industria. Nesta escola os alu1nnos npt·e;ulem
i:egu!an11enle a ler, escrever, desr:uhar, calcular, e cultiv..ir a terrn, e estudâo lambem a
economia da ng1·icullura ptwtícular; e nas horns
de pas,a-lempo, ou de diverlimenlo, uas horas
de descanso aprendem a 11111sica, e, diz o auto1·
que eu li, que outros divertimentos. Entril.(1 os
meninos na idade de 15 a11nos e sahem na
idade de 21 annos. Desde a idade de 15 aunos

d;

o producto de seu trabalho lhes h::ista para clles
s11pprire111 as dc:spczas ele! sua educa~-~º- Orn,
sendo islo assim, t1prentlen,.lo-se alli ;i econo11Jia
1b :1gric11llu1·11 parti1:nlar; dando-se ao~ alumuos
11ma ;,pplica<;:i\o, 11no só de agricult11ra, 11rns
tnnhein intvllectunl, como lc11ho mostrado;
eomo se µócle ceu,mral' que o governo desta
,1sco la de intlusld:t ll!An<lasse vil' clLW5 familias
pari! o Brnzil, parn introd11zi1· no Brazil o mesmo
que se pratica ne;;se estabel_ecimento du Mr.
Fcllemberg? Pódt! chegai' l\ lanlo o foror de
censttrar o governo, que ai.é isto se censure! ! ! ?
Póde-se duvidar da utilidade desta m~dida; ou
póde suppôr-se que o govr:'rno 11110 désse a e5tas
familias de agricnltUl'o. de Fellemberg o de.,lino,
que a materia e bom senso aconselhão? E' nec•1ssario que o Sr. ministro do imperio respomfa
priml!iru qual é o destino, qne quer dar a estas
familins de ngricultttrn, pal'a então, ou se negai·,
Oll se lhe dai· a consignaçno ? Para se lhe approvar, ou reprovar unrn 111eclid11, que o governo
tomou na esphern de snas àltribuiçoc~? Sl!11hore;;, a censura ê ,iusla, é nccessa1·ia; mas
qmm<lo excede a t0Jo5 o:1 li1,iiles 1:ão só da pru dencia, ma~ lambem do bom ctm~o, a censura
perde tod,\ a força; ella nil.o pódc ddxur de incorrer no despreso de todos os homens que
pensão. (Apoiado.s.) E' o js1izo dos homens que
pensão, q11e a admini~tração passada p1ocu1·ou
conciliai·, e aqnelle qne a administração adual
Llevc mais que tudo apreciar. (Apoiados.)
Eu jà disse igualmente quaes fot·ão os fius,
com que o governo mandou o coronel Perea,
viajar 110s E'>lados-Ut1idos. A este respeito nao
ouvi lambem oulm censura senão que o Sr. ministro do imperio não linha cleclaradc,, qual era
o fim, cm que elle pretendia emprcgur este
viu.jante, quando se recolhesse de sua:;i viagens.
Senhores, os fins a que o gover110 lrn de applica1· este otlicial, poJill.O níl.o estar dete1•,11 inatlos nas inslrucções apresentadas. Não fui eu
que fiz esta:; inslrucções, o que mandei esse corcmel viajar; portanto não posso dar miudal:'
iufonnuções ao nobre deputado, ainda quando
as quizesse clar, mas entendo que seria mesmo
imprudente, ou pelo menos não era nccessario,
ou conveuient~ que o governo, antes de se recolher esse iuclividL10, determinasse precedentemente aonde, ccmo e em que havia ,le ser
empregado. Permitta-mc o illustrc deputado, a
quem eu 11liás rnuilo respeito, qne eu lh•! diga
que não me p,1receu p1·oprio dei!<,, cJue por um
motivo tal, elle quize:.;se fazer U\IHl. censum, Oll
a administração passada, ou à actual administração ; e qne in5ltissc tanto, para que o S1·. ministro <lo itnperio lhe d~clarasse, naquella
· mesma occasião, qual era () fün a que quel'ia.
destinar o corn·nel Pereu, q11:mdo se recollie~se
dos E;t:1.dus-Uuidos.
Versárão as outras censurus, que com espanto
tenho ouvido, sahi<las da nobre opposiçno, sobre
o governo nao ler plano nenhum a respeito de
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obras pnblic:is e pedir dinheiros sem necessídat!e, ou »o menos sem comprovnr essn ncces-

sid;1de. Qncm nos ouvisse, senhores, assP.ntada
qnc o governo pc,Hn p,1ra obrns pu})lim1s, ll-es
011 qnulN mil contos de J'éi.~; rn::is ningnem se
engane; snibão todos que o gov<!rno pede oitenta
,.motos de réi~ ! !. ..
Sr. presidente, cu nllo contesto ao nobre depulado a conveniencia de se lcvan!ur a planta,
e de se fazer o orçamento de uma chra qualqner, antes de se decretar a de;;peza.
Concordo nc~tc principio: !'<!Conheço que elle
é arlministl'fdivo, e qne é o que pot· conscqnrmcia se deve pmtic:w entre nós ; mas vamos
á applicaçi\o.
Ha muitns provinr.ia~ em qne nt'lo ha engenlwiros q1rn possli.oJ desempenhar laes com111issões (riJJo,'mla-~), e é tn11íto dil1ict1ltosa, senao
ímpossivel ao gnv,,rno nhri~nl-os a ir par:t ess,is
p1·ovi11cit1s. Se a nova esl1·afl::1 de Thfalto Grosso
r!epentler dn planla, e do seu orçnmenlo, como
querem os nobres clepnta,los, eu acredita ,gne
elln não se fará lã<3 cedo ; enlr!!tanto a necessidade dessa estrada nrgr:. No mesmo estado
ficará :i estrada da provincia do Ceará, e outras,
ele qne se não farão des,le já os primeiros trabalhos.
Or:i, essa limitada, miseravel quantia de 80
contos de réis será por ventura destinada para
se levar a effeito esse grande plano de estrarhls,
rm qm: aqui· se fallon? Nao seguramente; é
tfoslin:ctdo sim para se abrirern picadas, para se
pôrem em caminho, em est.vlo de poderem
depois os engenheiros examinar, levantar a
planta, e fazer o orçamrmlo, Ora, eis-aqt1i a r1ue
eetendo qne o g11Verno pede aqui ; é para o que
ello pede quantia tão miseravel, en o repilo.
Mas di~em o~ nobres depntaclos que esta
mesma qu:rntia deve ser supprimidtt ! Senhores,
se eu fosse hoje ministro do irnperio, não me
opporia a essa i<léa. Supprima-se a quantia de
80 contos de réis ; o resultado serãO os clamores,
hllll de ser as representm;oes, que hao de vir ao
corpo legisli1tivo: ~nlilO elle se convencerá, pelo
que vir, e pelo qne ler, que a qnanlia de 80
contos era neces~aria. o~ illustres deputados da
opposição julgao que nno devem consignar no
governo q11anfü1 alguma para canaes, pontes e
e.stra<l,1s ! .•. Pois bem 1 Obslruão-se os canaes;
deslrnão-se as estrndas, caião as pontes ; por
,•entm·a o governo é mais interessado do que o
corpo legislativo no hem publico? Eu nrw costumo vot:.r contra a mínlw. consciencia ; 111:.is
nao insísl'l na consign,1çll.O ',{a qu:i.nlia de 80
contos de réis; e t·ogo ao S1·. ministro que permitta que n qnantia dt:stinada para pontes, estradas e eanaes seja snpprimídn pela maioria d,1
camara dos Srs. deputados. Essa qnaolia de 80
contos de réis póde ser applicada para outi·os
fins, para fins mais uteis. Nós não temos dado
tantos soccorros IJecuniarios, pensões, e tenças ?
Todos os dias não se aggrava o thesouro com
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despezas cxlraordin:uias? Não ;;e appro\'llo
emendas auguwnbrndo as pen~õcs tlatfas pelo governo? Será isto tnlv<iz mais util n11 opinião dos
illustrcs dr~pntados, P11guem os r.o:ilrihuintes, os
hotnens industrio~os para teret11 lolla a ostentação os empregados publicos, S\Jé\S viuvas e
filhos, rnns não se exíj~. delles nm só real pnra
concertos de estradas, e para ontro~ fins, que eu,
na minha muito humilde opiniao, entendo que
são mais essenciaes á prosperictade do Brar.il.
Porém qu<-'m sabe se eu estarei e11ganano?
O nobre deputado que füllo1.1 t:m uma das
sessões plt~sada~, concluio o seu ,lisc:urso lembrando ao Sr. ministro do imporio c;;scs Holofernc;; que <'alcao as províncias, qnc cornmellem
to,fa a espct:ie ,ie violont:ia. Sr. presidente,
muitas vezes nós ttM tornamo~ os conselhos
qne somos ali.is m11i faceis em d:11· (I0S oul1·os.
O nobre dep11tado nos cfü aqui qunsi todos os
rlias1 rlirígín,lo-se ao gnverno.-Tenlw .fé nas
in.;tittâçõe~ do pai~, tenha. fé. 11.a3 lei,., ! ! . . . e
quasi a totlo u uwmento o nobre depuiauo parece que não tem fé nas leis, nem na constiluiçil.o, nem em si ffi(;Slllt> l ! ...
Sr. presidente, eu direi lwmíldemente ~
minha opinião a respeito da inudam,a dos prc•
sidentes de província. Eu entendo que a principal regra por que se deve dirigír o governo no
arbítrio da conservação, ou demissão dos pre~idcntes, deve ser, permitta-se-me que me explique assirn, deve ser uma regra política, e nno
uma regra jurliciaria. Se o complexo dos actos,
se o complexo dos serviços prestados pelos presidentes de uma ou outra proviucia do im•
perio fôr tal . que_ o governo entenda que elle
convém a essa província, embora_ lenha pr;itic:i,lo um ou outro aclo contrario ás leis, o governo deve conservai-o, deve insistir na sua
conservação a desµeíta de totlas as censuras da
tribuna e d,\ imprensa.
Sa. MACIEL MONTEIRO:- Peço a paluvrn.
O SR. L111Po : - Eis-aqui a minha regra:
eis-a_qui a regra que segui constantemente emquanto tive a honra de dirigir a repartição do
imperio.
Citou-se o exemplo da Turquia; disse-se
que lá não se podem fazer representações. E'
verd>ü.le, porque lá ll!IO ha Lribuna, rÍi\o ha irnpl'ens~ qne faça chegar, ou possa fazer cheg,u·
aos ouvidos do gol'et·no todas e quaesquer· repre;enlaçõcs qne se LJlleirão fazer cont1•a os
primeiros fu11ccion:,rios do estado.
Se, examinaJas o,,;tas representações, fôr
provada a sua verdade, e o go 1•erno entendei·
que o presidente lern commcttido um on outro
acto criminoso, mas vir que o complexo de toe.la
a sua administJ·ação tem. produzido beneficias, o
governo, eu insisto, deve conservai-o. Nisfo
mostra o governo ter mais confiança nas ins·
tituições do paiz, e entendel-1111 melhor ~o que___ _

o_
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os nobres deputados que stistentM o pri:1cipio
contrario.
Se, por vcnlura, se julgn q11e o governo geral,
npc?.ar d~ se lhe dirigirem represcnlaÇÕcs (fllfJ
rlcvc1n Fcr allcn,lid,•.s, nrto nrnda c·ssc presidente,
fJllPn, lolhe o;; drhd,10". qne forno il'ô;,<los, cnjos
rlirrilus forrio YÍoLulos, quem os l.o1iic, digo, de
aprescnl:11' urna denuncia no l.l'ibunal s,1pre1110
a~ ju,liça? l';ão confi,10 1oss0s inrlivid11rJs 110
trilmna\. snpremo de jusl.iç.,t? Se não eonfíM,
cumpre q11e o govc1·no o,; obrigue a tor conlLrnÇfl
nes$e tribmrnl. Torlavi:l, n:io se procurn estrJ
meio legal, esle meio mais proprio de responsabi1isnr os presid~nles de prnví11cias por
qua.esqner aclos qae pr:itiqncm contra os direitos
in<lividuaes, mas exige-se a s;ia demissflo do
governo, qnando nesse aeto o goyerno deve tel'
em considernr.ão. nM um 011 outro direito ini1;díviil110, mas O direito df: toda
clivid,1al de
a tLiçào ! ! Esta opinião é tanto rnais stislenhwel
e legal, quanto et1 provarei que ella \:e hnsê,\
mesmo uo aclo addicional.
Em um tlos artigos do acto addicional se 1liz
que quando o presidente de 1mrn provinci.1 fôr
prnnunciado por qualq11er crime, a assernbléa
provincial deve decidir se, por venturn, convém
ou nao convém q:te el!e seja 011 não seja
suspenso. (Apoiarfos.) Logo, a opinião qne defendo, a opinião que eu tenho explica,lo é a
mais conforme, não só á política que deve dirigir·
em grande a ad!llinistraç,10 do e3lado, mas
mesmo ás leis parlícnlal'e;;, ao acto addicional
qul' t~nho acabado de citar.
Senhores, nru farei applicaçll.o desb doutrina
ao presidente do Ceará e de Matto-Grosso, cuja
conducta tem sido stigm:llb,da ne~ta casa ; mas
direi que durante o pouco tempo qne servi no
minislerio do imperio me convenci, e sempl'e
e;:tive convencido de que um e outro devião ser
conservados. Um \em eonseguido restahdccer a
ordem publica e a sc;,:1rança i,1dividual na província do Ceará. E' uni facto q110 se não póde
contestar, Preston impodnntes serviços á legalidade, qll,rndo mandou soccorros para a pro·
vincia do P,1t·á. O outro, q11e não r.onheço pessoalmente, o presidente da província de Mallo
Gl'osso, á vista da corrcspondencia of/icial, á
vista das medidas importantes por elle tomadas,
entendi sempre que 1Jra dos um nrnis habeis
presidentes qne tinharnoõ, e que cl:.iva ecperanças tanto maiores, qtrnnto na provi11cia ele
Mallo-Grosso, elle teve o tirocínio de s.11;i administração. Todavia, se, por venlnra, ó vcrdadei l'O o facto al!ega<lo na sc~siío de ante·
hontern, de que elle depol'lou citlada1Js, eu estou
longe de q11c1·,•r justiCTcar es~e acto, nem tne,;1110
pü)a óullct das cirmwutanc1:as. (Apoia.dos.)
Já que fo.l!eí em demissno, seuhore~, ha de
me ser permitthlo tnmb.em que, no fitn cte meu
discurso, eu expenJa o meu parecer sobre a
demissao que o governo constitucional dá aos
empreg;1dos qur, no corpo legislativo vota.o

urn

contra !odas as meilidas do governo. Eu não farei
lambem m:li, do que citar a opinill.o do dou-

lrin:1rio, q,1c 'JS nobres depulados da opposiçno
re~pcil:10, G,.1izot. Ellc diz que um voto pe;;soal
siicncioso nM deve sei· n,olivo por qnc nm governo demitia q·,1,1!qner memliro ,lo coq)O le·
gisL,livo, ([ll!! •:xcrr:c emprego, Ju que póde ser
rlerniltido. (:3enhoreB, eu de\To dedarat· prin1eira1J1r.11tt:; q110 nno faço applicaç1'1o ,:\gnrna.
Et1 ,'X:u11ino nnicame11le a dotttrína, e ntlo faço
applic.,çrw, ucm a pre,entes, nem a anscnles.)
U ::1 voto pc;sso:1\ silenr:ioso 113.o deve ser motivo
para n111:1 demissrto. i\fas, pergnnto rn, um voto
que se. conheç,c qm: é um voto de partido, será,
pr,r v,•ntnrn, um voto pessoal, 110 sentido qne
cu don :í. palavra pes8oal? Pôde-se conceber
qne, sem qne intervenha espírito de partido em
nm membro do corpo legislativo, elle vote co11stanlemenle conlrn todas as medidas do go·
vemo ? Que vote con Ira a lei d,: fotç"s, contra
a q11,, lhe dá meios pal'a fa7.()l' :,s tlespezas, e emfim conlr,1 tonas as mcdirl:ts, ,1inrh nqucllas, sem
a~ qu~es o governo nf!o póde s11hsistir? Se·
nhores, por mais que se procnre dar «o voto
pessoal esla inlelligencia, eu declaro qne essa
não é n minlrn opiniao.
Se, pois, o governo se com'ence ele que um
cmpreg>1do, Jando 11m volo silencioso, nn.o dá
um volo de pat'tido, esse governo seria ridic11Jo ;
perderia toda a sua força, merecel'ia ser apn·
pado; se, apesar de tudo, ainda conservt,ssc no
emprego a esse rncmbt·o, q11e por tal maneira
·
votasse..
O Sa. GALV.'.O : - Peço a palavrn.
O SH. LmPo : - Assim é, senhores, q•.10 entendo a opinião do Mr. G11izot.
O Sn. VASCONCELLOS :-Ns.o é esta a opiniãG
de Mr. G!lh:ot.

O SR. LIMPO :-.Já disse que é esla a maneira
porq ne .eu a entendo,
O SR. V.1scoNCELLOs :-Isto póde ser.
O Sn. LrnPo :-0 nobre !lepntado poderá, e
é nalnrnl, que a entencl,1 por outrc, modo; que
explique o voto p(?Ssüal, cotno lhe parecei', ou
como quizer; mas e11 dou-lhe esb explicação;
e me persuado de que esla e a vcrda<leirn
opi1tino; e que, realmente, si:! um dep11tado que
exerce utr1 ~!d1[Jl'cgo 1 euja. cuuservclÇfü) .eslà ao
arbítrio do governo, rno~lra que Já wn volo de
partido, e n,io nm votu proprio pessoai, Oll o
gov~rno, senhores, o ,h)ve demilli1·, ou CIIJ·
rniltir-sc. (Apoiaclos.)

O Sn.. GALVÃO :-E' Yerdade.
O Sr. Vasconoellos :-O nobre deputado,

qne acaba de falim', qLiando entrei na casa, pareceu-me 1Júvir que dizia que se decornvli.O dis_cursos de oradores t'rnncezes contra o governo ;
e agora ouço qne disse que se tinha recitado
um discurso de Lamartine. Eu, como nil.o
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confio muito nu min11a inlclligençin, qnanilo
ucho muteriu fr.ita, preparada, decoro, e fico, ao
menos ccrlo de que se erro, venho a errar com
g1·ande;; nuloriclndes. Nao tenho pejo_de o co_nfossar, nem ncunha1pento crn npet.11•...os discursos de grandes homens, qnnndo os acho
<ipplir;avcis ús nos:1as circnmstaucins.; pelo contmrio. tenho mllito pnizer pela cet'leza de que
eslon ·alg;rn1 tanto approximudo :í verdade. O
mesmo digo a respeito da inslrucçr.o publica,
porque é tarefo, de que fni encarregai.lo na P;O·
vincia de Minas Gemes desde 182-5. Teplio lido
esses escripl<ire~ frnnc~zes; 11ão me lembm te1·
liclo de Lamartine, senão mui poucos disc1Jrsos
sohl'e a instrucção publica, tipenas dons ou
trrs.
Vejamos como o nobre deputado justific~n a
admiriistraçl!.o. Quando fallei, ~u me refen as,
rnunicipio do Rio de .Janeiro, e illé aos mappa_s
que vêm juntos ao relatorio. Eu disse que o
serem as aulus de uma cupilal Ião poplllosa
apenas frequentadas por 40 alnnmos, indic11
grande defeito uo governo, ou nestas escolas ;
mas o governo é ~empre 1·espons:.wcl pela má
clirccçfLO de,sus pscol.1s. Como se jllslífir.ou o
11obre cleµntado? Elle di~sc qne as pnio.vrns
que profori erão de Lamartinc; não lhe ouvi
outro arguruenlt).

O SR. LrnPo: - Pt!ÇO a palavra para responder.
o· SR. VAscoNCEI.Los :-Em minha opinino, ·
eslas cscolns de1·i110 ser frequenlad:lS por muito
maior nnmcro-clc a!umnos. Em Minas ha escolas
frequentadr.s por 120 e 130 alumnos; e nM
hn povoaç:10 alguma r.onsidera\lel m1qnclla
província. Nem o Sr. ministro elo irnperio
quiz jus.tificar o rlcc,leíxo de seu nntecessor;
elle nppellou para os collegios, onde se instrue
a mocidade. Eu disse cm til.o fjllC esta escmm
era uma condemnaçllo elo governo; porqnanlo
· no gol'emo cumpria dar lloas e,:colas pn·
blicas para servirem d-:? correclivq :is escolas
parliculat·es; mostrei a ncéessidadc rio conP·
clivo pelos inconvenientes, que ,1compnnl1ilo as
escolas particulares; q1Jei?-el·mc de que o governo riiio tinha feito ver ã asse_mblén, não tinlia
proposlo directu, on inrlircctamentc .• ,' nilo quero
entrar em questões: de inir.iMivu, porque com
seeptic()s é muito dif!icil a nrg11mentaçr10 séria.
(ApniadM.) Podia ter propost0 directn, ou inciireclà.i1enle a necessidade de revogar este urlo
das côrtes de Lisboa, uclmiltido nn nossa legis•
laçno, pela lei de 20 de Ontnhro de 1823, que
permitte a qualquer pessoa o ensinar n mocidade indepcmlenterncnte de licença do governo.
Eu fiz ver a obrigaçilo em qne estava constituido, de .fücalisa1· us escol.ts purlícn!Hres, e de
nno abandonnr a iust1·ncção da mocidade ás
f,1milias; porque a mocidar!e pertence primeirarnente no 1;stado, e depois ás familias. Parer~e-me que demonsf.rei P.slai:; proposi~ües : o
"fOl!Q JI

illustre depntfldo rcspcilou-~s ; rn:is parn j11stifie:w o governo. accusa a maioria de que elle se
proclamo1:1 chefe. ·
O SR. Lrn1Po : - Da minori,1.
O SR. VAscoNCF.LLOS: - O nobre ex-ministro
disse nesle anno qne elle era chefe da maioria
no 111rno passado.
O SR. LmPo: - Apoiado,
O SR. VAscoNCELLOS: - E porque o nobre exministro não fez revogar esta lei peia intervenção dessa maioria? E quando não qni:r.esse
propôr essa revogação, póde me caber alguma
accnsação de demorar as propostas, e papeis do
goveruo, de nno dar pnrecer ·n respeito delles,
eu, qne não lenho a honra de ser membro da
administração.
O .Sn. LmPo: - Nem en; console-se commigo.
O SR. VAscoNCELLOs: - Eu, que apenas sou
membro da 1;ommissao do meio circulante,
sobre o qne posso affirnmr ao nobrl:l ex-ministro
que ha de ser apr~sent:ido 11111 projecto, ou assentado e,n opinião de Lamarlinê, se é qne
tratou deste objecto, ou de algnem. Disse o
nobre ex-r.nini~t_ro que o governo não é muito
rulpavel, porque existe lei, e -á assem biéa geral
cnlllpria revogai_-a. Se o governo li,esse solici\ado a revoga~·ão da lei, l'evogada estava; mas
não a tem solicilndo ; e pelo contrario tem nsse,erado que, por exemplo, o ensino mutuo não
póde ensinar-se no Brazii; que é planta que
não medra nesle solo.
O SR. LrnPo : - Eu nâO cli~se isto.
O SR. VASCONCELLOS: - Os relalorios o dizem,
e o cerfo é que o ensino mutuo morreu.
O SR. LmPo : - Eslá enganndo.
O SR. V<1.sco~cF.tLos:..:... St'. presidente, pa·
rece-irna! q11e tudo qua,nto, em voz sonora e
pu11saJa, di;:sc, sobre u instrncçil.o pnblicn, o
- nobre cx-1niuislro, está ref'ntado ... não nHi ex-·
plico bem; não o reflllei, porque no Ciln)inh~
em que andei nl\O achei tropeço,;, nüo achei
.
embaraço algum.
Passemos ás obrns 11nblie:1s. Neste ohjec!o
en quizera qne o nobre ministro fosse esquecido, ou nãO se oceupasse em responder ás censuras que Lemos feilo ao governo por caus,1 cias
obrns pnblicas, porqnc a sul t1efcza não o ~1onra.
Eu. pm· interesse da sua repulnçno, folgarni qtic
o luthygrnplio me não onvissc nesta parte do
meu discurso publieado no ,Jornal do Gom-

niei·cio.

Disse o nobre rlepntaclo: - seria bom, ou
preferivel, que ã dtir.t·etaçM das obras publicas
precedesse o exame de sun planta ; mns ouli'.I
pratica tem sido entre nós admittida, e nem
é possivel estabelecer esta pratica -, · e para
mostrai· que nf\O é possível estabelecer esta
pr.itica, lembrou-se da estrada de Cuyabá á ~ilia

17
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,lc Santos . .Eeb ,,,,trada é iiccc",;c11·ia, ,líz o

govc!'nG t-cnl fnnclo~ consf::':"lltHlos para o con

w•lirc ex:-roínislt·o: se (J!1izennos le\';1nliu·

certo ili\rgu:.,\h prll1t<-:· l l l

c1

~·1w

O e:rn,:l da l\lvn11a., iá em üUtra OCCilSiü.o ei
h,1.v,:,;rà 11111ila demo1·n 1 e 11em o
i di:::::--.,::; e 0 :1rn at'(!:dlllet:i!ú cnnvince:rlfn rlo PlTt
1:1ein::: de nhri1.!·ar o ('J1!..:::-~!1l1c~Íro ;1. ir
·co1nitl!)l ,:(n<•~, de dr:~1·el~11' a :wa cnns·
a pLmL.t--: t:l'l'ÍO
di.:.:.,;- i~h pc.w:o 1n:,i:~ on
menos. Afir:t.:'.:e :i ,·,c;(r~d;i ~ l'a1)\c) ::,:-.·
ss:'in lcnno.s 11cc.,:cde il sna pl.ud.;L ...
E'.1 n~lo rqfotil'ci o qwi di~:-::(; a Psle rcspt•ilo 0111
neC1.'SBa1·i.1s e detHJi::; vá o

i'ine

a · pÍanla 1

1

·' <\C:rediltuá

SL". Lin1po d(;
o Sr.
incumbe au~- preto:') coin sc11 feíl\1t· o
uma
~stn:nh-1 1 e depoís ll~ o eng2nheiro lcrantal' n
p!aular. O atinluuaenlo, ein qne oeonsisle a
principal cliílieul,hule nn. cons(rnc,;ã.a de uni,,
,.:strada, o traballw E::::Senc:1,d, flqne a cal'gü dos

africanos i
engenheiro

depoi;::; de feito e~l:'. ::::1.'.l'VÍ\'O, vú nm
a phnta f! ! P~11·;1 que: fitu t

Nen1 o nol.iri.: cx-1uinísl1·0 ndh~d!u 11::e pôde

<lar-se o cnsu Utlt..' de ordilrnl'io ncunleec, d1;: q,1e
no ncvv ·.1Hnh<~n)1:;.nto n~~u se apro\·e1ta cou~a
alguma cJ,1 c::;11\,tla priücipiadü.
,Já ein outi:a se~~ao rna"::stt\1 i que é principio
con.:;titl\(;Íanul não vottn• dcspcza sem sabct· do
objeclo a que d1'Yl.'. sei· npp!icn.da; e r1ue nunca
_devetno:-3. \'0\:1r deo:·pezns cm um:t (~slrilí.h inutiL

Para no.::· CL1ô::n~11,:i:..•t· da LH!C2:::.~id;tde ileve se
dizer ao rncnos--n obrn. tal t: tttil, é convenienle
1

por B:'.:ilwi e aqudla~ razGes: -1i1,1s o nobn~ l_LIÍ·

ou ex-1Dini:::ill'Oi nüo ~;ei se cne1 (_ridiz que oú~ 11;_10 qu\:remos dar sen:ío
lllle não qncretnos 0:::tr,:abs l Ora, esla
accusaçào 1] feiut <H; ·nobre
e mesmo
aos seus colic~.fi:\3 passados. Elies
os que
decrtlllo cs.:;1,.<.; pe!1Sôes, ess;:;2 lr'.,1\'.,. .s, e eu
te1d10-me éó!l\'titll..:íüo de q11e .. é mt:lhor appeo\rar
,1. llrnior purtc delh-:.s, du cp,c crnpcallal'~n,.1:;; crn.
mna disc1tssão a este re.spt:iio; mas o pl'!nciprd
l'éa é O governo, se acaso é t..:rime r_ern111wrar
~(:t·vl\'.{)~ foito~ á patt·iü. tdas como póde o nobc0
l'.!l·u1i11islro ;1u·n,:,t1.c·1ros de n~lo-qrn:rernws obras
pul;Jicns? Qw~ dch.los tem,
·it'~i(menlo;;;
produziu? ~ün prvduzio um
l\\'ii:- diz.emo5
no goveruo: --cS:t,tmos promptos p,ira decl·etar
fnndos para as c-brns ~ti.h!ic:"n~, aprec::euki·nos as
jJlanta~.-1\~&o ~ó n conAiluj<;àO no.; iinpü~ o
dt:vcr de eXuminol<:1s 1 llc nu.o Jecrdar Ji.;::ipt~zas
s~m L{De uos cauv~nçatr:i.0:; Ü<1 su~ uiilid-.1de;
1

mas o vosso procedimento nos lea1 convenr.ido
de que n~io :_~ois 1uuito habei~ 111stu ramo da
adminislri:u;ri.o. P1.,t'f\ es:le ílrn se :.1.pres2ntlt logo
c.t estrada da S(;cr,t ({e Paraly; hl app;it\)Ce uma
estraUa snbindo pan•o céD (m1 linha vr..::rlir,al ! l
E: poe is.so (/Ue cu off'erc-:ci hoje tuna emcH<b
para 1.pw se snspeml:.l a coJJtinllutão d~::,l~~ ubi"a.
Pede-se dinheita para o (:Gnce:rto í..h nonlc
dn Pat·J!iybuna })fli'U l838-183i). Orn, ~H[rn~lL:t
ponte pri1.;ciuiun a arruinar-se ('tu i_o::>1, tcw
progl'~didf) ;\ ruina om rnzüo Jo dc::ici.xo do

~

overno; mas o gove.rno ait1Lla a nau qncr
~_o'!!!!!a~l~!lt..D,'lar neste anno, e pede Jinli,-.:tro pLu'a
-&-"'\<:iC,
,lt.ec te concerto em 1838~1830, 11mrndo
lalve~ ponto esteja arruinada, e seja nccessarío. t4l nov~ constl'ucçno i í'. isto quando o
tp.
~
1 10«
.. C<..1,, ,,,;",

B'b!'

'

.

i1/

/.'

~.a.t,iL~:L'

unlr;-t ~i..'s ..;8.o, cm q1_v.: í'11i JY1\1ilo dilfuso. C1.H1~
r.:lno :,unrJcrn a (Sl.i~ t'1::;poitn, qun o nobre dL'p:itttdu nao refutou, rc::s:.n:i!ou re1ib·[osrH1.1cnte,

quanto se <li;;se sohce 1:1 má dit'éC'.{,',ilO qnc: o go~
vel'no tem dad·J ás obt\ts publica.,.
Paliou da eseota de FBHeml.1c~rg. S:·. pr~si&
ch.:::ilt:, c11 citei uin nuto1·, ntn nutor ce!ebt·r:.1: o
b,: rt:_o ·i/1; J-lc,rogues nu seu iratmlo do p~tt1 µeri:<nrn. l~'1l1.! expliconi di'Sl;/11rolvt.~U O mdiH.JLIO
de F(:i!L';uberg no ;::;c11 t.ral:ulo. O que cu disse
n<.1 ~e::i:süo

vn:::sada e:;tt't e;;cripto

nc;::se autor.

Par1:ce-rnc que o [jO\'el'tHl q11aJJdn 11w.nduu vir

fo;nilias da escola de Fel1embcrg~ nfto quiz cerla111ente nn.mdar vir sabioi iu::::lruiUos crn
bub~ :-;t.:i~nci;;t~ ~

O St;.

L1)tPO

;-Apuiado.· Sao os da escola de

];1d1)s:ric1.

U ;Sn. V..tsCOKCc-:r.r.os :-Foi desta escc,b qne
o f!üverno m,H"H1úU vir duris familias ? Pois
hr111) cnWo ec!lito, silo cuv,1dorcs de enchnda.

A respi:;i!o' do coronel P<2rc~1. Quando se
que1· bencficL:11· algnetn· qm: desejn viujàr~ in·

mhe-sr;-lhe de ex:,minar a agricultura nos
Esl:1do:~~Unidos t Fi;.:.lwá c~sc hornetn uma ennmbuluntci tupar. de es::1rnirn.u·

1'.:1

f\~ L:01.1.;;a:s, todo.:; os prog:1·essos, ejulrar .se
$~\o aeclimav~is no B1·azii. Se o governo tivesse

conheeimento de uma n1nd1ina importante, e
incumbl~sP. de a ex.~,minar, esludat· e {razer até
o, lrnball1ndorc:s, l"Úia lc1lver. 11ma cousa ulil.
C:011c:1rdo no pl'i:i.c:.ipio de qu.e ,i,n1_1ido non
dtd1u· beNe.ficiwn. Tcnliü prnzer todas ,:s vezes
sr; cila direito rurnano; was por isso lll(:srno
qtii.:·t·ja qno o governo illudisse o publico
com (:Scie~ vhjantes o.gdcohs, e- modelos de

tmwhinns. O

i!lw:Edo pelo governo, pôde

po\'O;

emprefçu·
a rultH\
ex~rnpio,
go\·eriio,

tnal n~ ~eu~ eap)tae.~) e s.eguir.. se disto
tlc muitns familia.:;. Poclia f·o11vi1· 1 por
!llandar vir mnrt filaloria por conta do
com tcm·L':S, e í'stnhdccel-a cm qt1,.d!11wr i1,1rte do Bt'azil. lr;-\L:dh:rnrlo em Ll:n.. ndt\

(jlF: sr-:nis~c de n:,}jeJo

e

<~.scolu pt·utiC:1, be1n

que ~u i:ao dê rnnif.;1 irnpnrL1_,.wi;l ã p-t•;dte~i nju
p1·t!Ctdi1.ht de lcJd.-1:i ,13 noções

Pas~ou

n .nnhre

theo;·icns.
depul.nd(l 1 o SL'.

Li1upo dç
a l1.·,ünc ch-t di:rni$Sào dos
eu1prt"1gad0s p1d.llicos 1
n~~ c~1.mara::: volüo
(:u,::.,ra

o governo.

noll

assevel'ou :----

Eq You ci!1ú um lk1u(ri11:u i1J resµ1"".:Hav1d (logu
pt;di q11e o nobre ex-ministro tomasse tenlo na
ciLlÇ:10 1 pl)rqne nó:; tarn bem usarnos Ue
}ôr
algu1t1 lnnlo) e oisse ; Goizot ensina qne um
gove1·no, que não demille lltn empregndo, que

votn contra elle por p,wlido, até aerá apupado,
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e 1h11, pódc ler cun,,istr,ncia :1lguma, ni\o pôde
1ncrccer 11cn1 a confiança de seu~ an1igos, ne1n
de :;eu3 i1·1i1nigus: e l'lW1~la etn seu prOr'.edi~
1ncnlo n ~,na fr,1q!10í'.:t 1 a s11,1 ÍrH::apneichr.!1.-:.
O uohrl~ c:x.-tn:t1i::tL·o u1VJ rcp<.!liu:) q11c~ Ch,ií;ot
c:J~-irL:. Gnix~,l cul\-;11du que o e1;!1Jl".::g:~d:J puldico ;;_u1ovivel, rpn:. n,.._-;_ can1:tra.~ llT;i::.;[r~tivns
lW!.f;_t o sen volo ;to t:~overno ::-:ileucÍD:5(·t:nen le,
aittJa que seja ern ponlrJs vitacs da ad1ninis·
tr:,ç,,o .. ·. (peço all nobre 1,x-rninistro que tome
JJu(a tksll\s p,..Javrns) nüo cfove soffrcr a ue~liti(niç;\n; 1nas se r_:s:::;1~ e1upregadu p11hlico :11novivel llão só ncgi.t o seI1 voto ern L.Lc·3 in:tlt~rias
aú tO\Tl'llO, lUH~ lllüli\'a este \'Oll.li l: V lJH1liva

pol' urn,1· maneira violcnla, quo i11di,{i1,, de.,pl'eso
ao gov(:rno, u1_·sle caso o governo n10druri:~ in~
c,ipncülnde se 1,no o demitli;se ; LU:t~ v1c que
G11iiot ll'.10 approva vinganç.1s, Ora, se o 1wbrn
deputado eslabclc·cet· as,Í/Jl a d1J11t!'Í1w, e quizet·
cx,1min:1r a applic:H,'fw riuc f,:;; della, co1Jliccení
que no ~eu di5curso nllo teve oulrn criusn em
111ira :;enão ser ;cr;rc,,lili.!do, ou jul3c11· qiie o
seda, sen1 que produzisse iJlOVa ulgurna. Ora,
note que na F,·auça lia n·,zões, que µodem
jusliliear rn:iito esta doutrirw, porque alli, logo
que qualqner depul,Hlo ae;eita emprego puhlico
ele 111i11ístro de estado, ou de qualqner outra
ordem, uma vez qne se.ia l11cralivo, pcrcle assento na cnmara, eé submettido " urna nova
eleição; e uma vez qne é reeleito, mostt·a-se
qne o povo quer que continue ;; apoiar a marr;h,t
do. ,uiministr,ú/to. E estaremos nós nas mesmas
circumstancias '? fü,o me cansarei de responder
,í doutrina de qne o governo não clevü attenc!er
a tíns menores. Era esl,, ti doutrina do winistro
po,foguez, José de Seabra. Elia S(' funda em
interesse parlicuhr e interesse geral. A nossa
con~titlliçao 11ão admilte esta disti11cçil.o. I::lla
recon_hece qne o i11!eresse publico é formado dos
interesses parliculares; e por isso nào c;onsentc
que esr1neçamos intertsses particulares. Srio
llieuricis novas talvei do scepticismo, ou de outra
tlieoria, qne o nobre deputado tenha aprendido.
Disse o nobre deputado que o pre:;idenle do
Cear:'t rest;1beleun1 a ordem rwquella provincie..
O SR. Lmro m; ABREU : - Apoiado.
O SR. VASCONCELLOS : - Orn, eu, c;n vista
da conslituiç[!.o do iinperio, digo que nao merece
elogio quem reslabclece a ordem s,'imerlle. E'
prcci,;o qae a ordem sej,, reslabelecida con1 liberdade, porque, senhores, o nosso syslema de
i:;overno não reconhece ordem sem liberdàde ;
ellc, pele, conlrnrio, proclama a allianç:1 eterna,
e insepacu vel da ordem e tfa liberdatlc.
(Apoiados.) EL1 não sei se se póde asseverar
qlle está rcstube!ecida a ordém no Cea1·á, que o
cidadão viva alli tranquillo, quando apparece
· um regLilamenlo que diz que quem matar um
asiassino de morte em acto ele resistencia terá
200$ de gratificação ; quando se creão em. pregados publicas BÓ para prender assassinos !

Nüo sr.:'1, rnns parccs que cisles Llclo..-:: do governo
t·cvelrw gra:11.les desor·clens e a1rn1·ehia, qm, hv1·ftfJ
n,1 pro\'Íncia (rtpufocfo,,); se nril, é assim, enlfw
suo :1 cfo::; inul:f.:is i pcec:fü:, pül' f.i8t'C~~-1 contra a
er1nsll!·. :i~'.rtú, por i-:..-;,-., que: ella nr10 approva
~1du tii:c llt~u s ~ja I':i:1,hdu ,;n1 ulilid:1Ji p:1blica.
Sr. pt·t:s'idente, tetido 1:erutndo 02 arg -in1ent.os
cki uul.n·e d :'.pqtadu cuulru <:'.S iuiulir~s upiniü1.:·s,
ju!gq que devo susfent.u· a :11[nlia crnenda.
En entendo que, se quere1nos construir o
ü:lna[ da Pnvuni.1. 1 devCil1<)J c;on::siguar fnndos
~1:fíi 1:ic11te:, rJ~tl'a a cor:Lin1rn.cP.. o da {\Lra. Do~~e
uu vi i1L·.:: qu~:teo conto.; ilHt11i'nes anda srto. Estes
1

1

1

fnndos

serno

aµenns applicados á · ]impezn do

e,ina[ lr,dos o, ;1.nnos. C1.11npre, pois, dota1· esll.l
obrn co;n úrna qnaritia lê!L (JLie ella po,sa
nt!ianlar-,,~. E' pot· i,so q11e n,, rn1nlrn emenda
J)\'llponhu um e1npre.,lirno p,,.rn este fim.

O_ 8r. Iiímpode _Abrert;-: Si-.

l'residon!e,

011,.., com bastante altenr;ão o dt,cur<o do nobre
depnlnuu, ~slün persna:lido que se fosse " rcsponde1·-!he, pouco on nadll teria a dizer para
juslific,,r as tninl1as opiniões emittit.la,s no 111e11
·
,prirneirn discurso.
I-h um methoc1o nrni facil, ([Llando ,;e não
rp11e1· volar pot uma medida, qu,rndo se n1\o
quer dar força e di11h2i:·o ao governo, sem comlndu re:;pondet· aos nrgut.nentos produzidos :
ili;:-se-11ão ten!Jo c:onfianç,.1 no governo-é um
argumento este, que na verdade ni'to admítte
resposta. E' preciso enlão ab:Jixar a cabeça e
respeitar.
O or:u1or depois de explica.· o que disse no
,d!

primeiro discmso continua assim :

Já que failei em engenheiro, ouvi dizer na
seã~ão passncla (]Lle..tinha si1lo intimado um engenheiro nosso collega para votar µ<Jr tudns as •
1nedidas tio govemo. Peço a este Sr. deputado
tp1c raça uma decl,uar;ão a respeito, porque me
parece que o nob1·e deputado que ullegou este
fac lo, leve em vista indicar que o governo,
Lalvei, por motivo. de ving~nça, mandaria ao
nobre depulado com uma commissáo. Eu n:to
sei se isto é ex:aclo, ou não : ningnem o podr!rá
saber melhor do q11e o Sr. depnt,.do engenheirn,
e julg1J que é de swi honra fazer uma declaração.
O Sn. PAULA BARBOSA·: -Já disse e reµitu
que o nego posítivamente.
O SR. LrnPo DE ABREU conclue Sllstentando ::t
sna opinião sobre a demissão dos e,upregados
amovíveis, que sendo membros do corpo legislativo, det·crn um voto ue pndiclo, e sobre_ ,,s
familias mandadas vir da' escob de Fellemb,1rg,
fundada sobt'e a opinião de um autor respeitavel.
Dada a hora [lc.1 a rnalcria adiuda.
O Sr. rni11islro se 1·ctira com as formalidades
do costume.
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O SR. PRESID1,NT,; nmnê',:t p:w1 n,commissão 11e
redacç:ão o Sr. Mirnnda Riuciro, e })fl.ra n tcrccirn
de fazer,da o Sr. llbri:1 r\o Amaral.
Dá para orden: 1!0 di:t ,i mesma de hoje,
e Jc,·:Inta a sess~o dep(Jis ,J.1~ 2 hor,1s.

PRES!DENCIA l.l_O

sn.

ARAU-I0 1.!lll.\

SuArnt\RIO. - Expediente.- Ordem tlo dia.-.'Adopçã() da.i cm.m1.dru, cl.o .stnrµ/n. rclativn·

meut.e no prf!iccla sobre

a,s_ 11M1,r r1r.nlr1• d113
d,• 1·n,·i,1., 1i,·11.,1i,;11,

c11.r,rns,inridfoo.;. -A,iow,:,ír1

-- J)i::-cw•N?ílo il(t i·m~olu,:,(o xoln•1:

n,-:

,•,-:l,ul~1-uf.e.~

do~ c111·sn» J,i,•i,1,fro., rlc '1:.:. !'a.1tlo ,: O!i/1,(la. C,mti.1m.o,ç,i.o dn cli~1·n.,~1i,,> ri,, MT!t,nienl<i do
-iinpcil'io.
Pelas rlez lwrns d11 inanhn. p1·occ,le-$e ,'.t chamada, e log;o que se reune m111iero legal de
Srs. deputados, abre-se a ~;,JS~ão ; lê-~e, ,, approva-se a acla da anlü<!•~denlr..
Fa\lào com cn11s11 pnrlicipa,!a os Srn. rt,.,.
phael de Carvalho, Ponte~, Cosia Miranda,
Alhuqnerque Ciwalcan!i, Vascouer.Jlos Pessoa,
As~is Coelho. Olivcirn Braga, Sour.a e Olivcirn,
Floriiu10 de Toledo e Duarte Silva; e sen1 ella
o Sr. Luiz Cavalcan!i.
EXPWIENTE

Dá.-se conta do expediente, lendo-se os se·
guiutes o!Ticios :
l.º Do secretario.do senado, tornando a en•
viar urna prnposiçiio desta carnara, approvando
a tença concedida ao coro111!l Antonio Constantino de Oliveira; -á qual o senado não tem podido dar o seu consentimento. - Fie,\ acamara
inteirada.
2. º Do mesmo secretario, enviando as
emendas do senado ao projecto desta camara
sobre a locaçi:lo de serviços, etc.-A imprimir,
Faz-se mençllo de requerimentos àe partes
qne têm o conveniente destino.
Lê-se e approva-se a reuacçao de todas as
resofü.ções que se apprová.rll.o na sessil.o de
honlern.
Entra em discuss~o o seg_ninte :
« Requeremos que se repita' com urgencin a
requisiçãO feita o anno passado ao governo para
enviar a esl;l m1gusta camara a repres~nlaçf\o
em qlle a asseiuhtéa pro,·incial de Goyaz pedia
o r,.igamento d:1 di,•ida insetipta naqt1ell:1 provincia. - J. Corumbá. - A.sei'.• /J-fwic-·1,1·enlw..~. »
Posto a votos é approvado.

ORDEM DO DIA
Continúa a discussao adiada na :,essão a,,tecedente, sobre as emendas do senado ao pro-

jef:!o (k;ta camarn, re1'1tivo ás mril.ric11]M ,los
e5lnrl:u1les dos c::irso;, jnl'idico~.
Dct)'lÍS d::) rlísé,nlhh1s t:,;las ernentl;,,s, s~.o appt·ovt;d;ts e ndopf.'ldas.
Entrfio cm rliscn2sr10 por !<\ln ordem, e c:,,n
npprovad~s e adoptn.das a5 :,;eµ:ninles re$0ln.çües:
1." Dechran,io qa•.) ao Dr. Rr.•,inP, Sch11d1,
_direclCll" do gnbinctc de 1ninc1·alo!'.:i:i e hibliothte;\rio rlu liYrnfr1 imperial, (·.ompelc n pen~lio
nnnunl 1lt: 960$, que lhe foi concerlida_ por
decreto de S rlc l\:fa.io de 1S21, 1fos,Jc} q11e lhe foi
suspcns~, etc.
2.• Approvando o decl'elo de 28 de Ar,:o"lo
ck 183iJ, qne conr.cir.1en a frei I'cdrlJ cle S. -lo3o
:t qn:1nliu :mntml d•! l'i:3,;::, a lit1tln dei :tli1nenlo~,
ein aUtJil<_':ln nn hn,n S('rvi,;n ffllt> pre.-~ltllJ pnr
rinh; :,nncH na hihti•)th::.•ca pnhlica, e ao e~f.a.do
ck 111is,)t-i:t ein f{ll') fi<:011 j1eh sua ,lemissno. ·
Entra e111 discL1;;;;-;ão o Rf.!guinle:
« Al'L l." A congrcµ;,v;ito dlis lentes d,1s acarlernias jurídicas d,~ S. P:rnlo e Olinda, fica

autorisada a admittit· e h:ibilitat· paril faz~l'!:tll.
aclo~ os eslnclantes qne pcMnlc eHa mostrarc1,1
que frequenlal'ão como 011viutcs, e ;;alisfizet·ão
o::: deveres da nub, qnnndo por ,n olivos j11stos
não Livm·em podido rn;11t·iculi1r_:se no principio
tio respectivo anrw, cnmtanto, porém, que ns
faltas que tiverem Mio excedão ás qu,~ 11,1 fórnra
dos eshllulos fazem perder o anno ·"
E' apoiada I1ma eme-mla de ~uppress!to dcsle
1" artigo, offerecida pelo Sr. G11rgel.
Discutida a materia, püe-se a rn!os a emenda,

e nM se appro,•a.
O nrtigc é offere_cido á votaçl\o, e é igualmente regeitnt\o.
·
Enlrn ~m discussão o seguinte:
« Art. 2. 0 Podem ser admitliclos á mateicnla
em quaesquer dos mrnos os estudantes bt·àzileiros ou estrangeiros que se mo~trarem lu1hililados nos ann<>s anteriores pot· exo.mes feitos em
qtrnlquer das üniversidailes estmngeiras. »
A di;;c\íssllo fica adiada por chegal' o Sr. mi- .
nisl:ro dos negocios do impl'rio, que é intr 1-1duzid,, ~om as fot·m,t!idades do estylo, e na sna
presença contiuua a discuss!lo do orç:imento·do
imperio, e emendas apoiadas.

OSr. Martim Francisco clemonslra a necessidade cp,c ha ele não votar-se senrio por eles·
pezas· de nec,:issidad<'\ inrlispcnsavel, á vista do
estado actnal da naçilO.
Princiµitmclo por trntar das emenr!a~ qne s-e
achão sobre a n;esa.. declara Yotnr peln primeira parte da do Sr. Carneiro Leno, relativa á
crenç!'to de duas r.arleiras n:>.ra instrucção rlQ
S. M. Ir.weriul ; mas vot.'i contra a seguncltt
parle da emenda. Entende s~ necessaría a cadeira de litteratura e sciencias positivas, e talvez
seja a primelrn instrucç!l.o que se deva dar ao
nosso joven monarcha; mflS nao vota pela se-

gumla carleil'a de sdeneias nalurn.es ; porque
é superflua, porqu,~ o monarcha nil.o terá tempo
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eh fozer um curso de mnlhe1natíca, de fazer um
curso (l? !i\t~rf!tur::i. e sciencias p0'.~ilivns, e C:1·
l11dar sr.1enr:1i.1.s natnrnes; esta crnleira nijo ~cria

senfio dinheiro consignado pal'a um ii<HllCln
sem tcL· q11c fnr.ct·.
Vota cnnlrn ns d11as emendas, t1t:1a e111e clá
100 ,!cmlos de rf,is, por. nma VíjZ, p~rn mohili,1
do paço, e nnfrn 50 coni.o,;, parn o mesmo fim.
Conr:edeu-se um <:redito tl':! dons mil conto~ o
mrno pHs;iaelo, ums ji'.t se ouvia ao Sr. ministro
ela guerra declnr1w que no Rio Grande nrw ha
u1n arrnlr.l de polvora, ni\o ha capotes, nao ha
nrmnmento, é por isso qne rfovemos fic.1r su1111J1(lll1Cnte cscr110nlc1.sos ern consic:11ar dinheiro
sem ;:aher o em' q11c se prelente" ernpt·eg:;1. ; o
que se pret~ndc comprn1·, <Js preçns por que se
compra.
No orçamento deslc unno se: pede í6 con!Cls
plll'a njudas de custo dos presi,lcntes, e no anno
passndo deu-se para eslP- artigo de dcspeza
!J:600$. Pede q11e se restabeleça esta ultima
q11,1ntin.
Dis,e o nobre ex.-rninislro do impcrio, na
nnlccC'dente sessão, q11e o principio determinante ria rlernissao tlos presidentes e outrus
ngenlc~ rio gnverno, é a deuuncia tladn rontra
os cmpregu1lns pnl.tlicos no tribunal C(•111petente.
O orador entende, porérn, que ;is regras que d irigem os governos consti t11cionaes, IHl demissão
dos presi1\entes que nomefw, é n opiniãfJ pnhlicn ; quando esta se pronuncia contra este 01\
aqucl!e presidente, tanto nos ,iornnes, como na
tribuna, e a isto se aj11nt1t0 q11eixu~ de pai·tes,
quando os delictos de um presitlente são puhlicos, ::i. re~ra do govemo é demittil-o.
Se o presidente do Geará fez sen•iços relevant.es para a restnnraçll.o do Pará, como dissn
o nobre ex-rniflistro, o de Pernambnco os for.
tambem, e talvez maiores, sem let· os crimes
. que se aecnsa ao·outro ; mas foi o presidente
de Pernambuco removido, e o do Ceará con·
servaclo. Diz-se r1ue o presidente do Ceará so·
cegou sua pro,·incia ; islo é inexacto, porquanto,
q11ando para alli foi, a província estava so·
cegada, e: 11 guerra dos cab,rnos h~via tet·miuado.
Acabou elle com os assa~sinatos? Não ; elles
têm continumlo. Se os princípios constitucionaes
vnlem, se os princípios em que o systemt1 con·
stitncional se funda, sil.O de opini/io publica, se
esta se tem pronunciado contra csle pt·e,iden!e,
el!e não devêm ~er cons,)rvarlo.
·Fallou-se na ad1::inistr11~:ão da justiça na
Turqui<1. O nobre ex-i11inistro se er1gana completamente. A administrnçflo da justiça póde ser
llonivel nos estados clespoticos, em razão da
grnvidaclc e o desusado das penas, quanto ao
mais é o contrario do que se dis:;e. Se ahi não
hn um snpremo trihminl de justiça, ha o divrrn,
o conselho do despota. N'um paiz, omfo o despota é lt1do e os homens nada, o despota não
tem afilhados nem parentesco, quer tratar bem
nos esct·avos, até por um mot.ivo, porqn~ os e;,-

,-133

crnvos pode•n snblcvar-sc c est:-angulnl-o. Se
alli nno lrn garantias, lia, comtudo, r, nso das
candêas, dos I,unpBOes qne trnz o offendido, e
toda a sna f,unilia. O !JllC se observa na Tm··
quia, obsena·sc na Dinalllarca, onde, com um
governo absol11f.o, a at!r,1inistração rla justiça é
a mais rnpi•h. ,\' vista disto nr10 s;,be o orador
como o nobl'e ex-ministro considerou nma
emencl;i que C5tá sobl'e a mesa como emenda
de partirlo, e ntnito menn~ corno trouxe essa
iiléa p::ti·a juslificc1r n demissão dada a nm de·
put:itlo, que h,, ponco deixon de ser empregado
do governo. Nos governos como o nos~o, outros
1nolivo,i nao se conlicc:cm para n dcmissllo de
um empt·eg::do senão os f:rnclados nn razão e
nas leis; o governo pura tcl' uma maioria. na
cnmarn do_s deputados não tem outro sy~tema a
seguit· senão o cumprir a conslitlliçno e as leis;
este cumprimento ela conslituiçno e das leis
rlá-lhe nma maioria, e maioria de c.onvic.ção,
fot·lc ele razão, e rlianle da qual toda e qnalqnet·
opposiçno emrnudcc·erú ; 11111s a 11111ioria que o
governo de3eja tem contra si uma cousa, põe
na ordem elo dia o principio rb venalidade.
O orador vota pela emcn::la supprcssiva da
consil,lnaçl\o pat·a ponte~, estradas e canaes geracs. Observa ao nobre ministro que dissera
que tanta hulha se foz por 80 contos, que a
qnest:io 6 se se póde dispensar esle dinheiro ; se
uma vez conheci !o, que nenhum bem, que
rrnda aclianlão as obras pnblicas, para qne elle
se pedia, se uma vez conhecido que n!l.o houve
emprego, ou houve máo emprego deste dinheiro,
a cam11ra deye continuat· a dál-o. Appcllou o
nobre ei--ministro pat·a o clamor do poYo, mas
o povo tem estado até agora sem o canal da
P,wuna, sem estradas, e sem pontes; todavia
está c.tlado.
•
Observ,\ q11e de anno a anno se augmenHlo
as despe:1.fls mais ou menos, em todos os artigos .
Por exemplo, qnanto á illurninaç!lo do municipio da côrte, até o anno passado o pessoal e
mll.terial de cada hlmpel\o andava em 4$400,
este anno vê-se q11e para <J material e pessoal
rlc cada lampeao pede-se 4$800 ; e pede ellc,
oratlor, qne "Se restabeleça o que se deu o anno
passado. Nus obrns publicas pede que se 1·est~beleça a quantia cotada o a11no tJassndo. Isto e,
em lugar dP. 26:000ti, a de 9:000$. C0m o
calçamento das mas dn cidade, em lugar de
9:600$, a qnantitl de 9:000$. Com a obra do
semilrnrio de S. Joaqnim,-cm Ju;:;ar de 18:000$,
4:800$. Com o vencimento do inspeclor geral,
em lugar da quantia que se acha, 2:666$, n
todo vem a montar em 80:000$, como nma
emenda CJLle se acha sobre a m•~sa. Pede que se
vote por esta q11antia até para qne haja roais
cuidado nos encarregados da compra dos materiaes pnm a obra do senado, para n qual
consta que se cot11prára canella preta a 290$ a
duzia de taboado.
O orador, de11ois de assim demonstrnr a
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nHir:cil'n p:11• quo vnln pelo orçnlitenlo mn di3CIJ:::$[l0, p;1~sa ;1 faZl.!l' ;:lg'!lnlas l'Cfle!-:t"ic.-; sol.ire o
rclnlori1> do Sl'. l:X~1i1i;1i:~trl) dú ÍinPPrin. Ce11S!!l',1,

::

idi.'.:n rk se

111~t11°d;:I'

,d;t·ir · :1111a L,ntc

nl'lc~i;:1:.-1: 1~0 h:·(;o do CapÍtr! _: u.o qt::_! \-(, tp.1e u
gn\;tr11u nf:,J entc!":Ü:.•:: o n11:~ rp1eri:!, 1~ lj!iC u

~'.:,~e';},~(;: vi~~:i \';n~,' .\ r1~1;1 '!'.':1;:', ;:; 1i'l'.',~r~:::::;,;;::::::
<J

pal'a o e=3labtit!C!u:cnlo de i'o11les ,1r!c.sia1rn.s.
Démonslm que o L,q,u do C"pi,11 '"''º cm lér·
reno corn ns circntn~!ru1 :i1.s neee::;s:.~d~1s }.HH'a se
~1b:.-ir urna Ld Íúnle; e pD1' i3SO o g(lv 1·~1·no
quando tenluu 111n lal ensaie,, ig11oru11 o que
queria, é ,, ,mgi:,nheil'O <Jlle o lentou p1·ovou
uma decidida igHorcu1du ..
-Sobre a descobet·l:1 do c,u·1·uo de pr:dm na
província chs A"1gôa,, 1k qw, '"' (dl:t 110 rcialol'Ío, nota prirneil'O, q11c não é t11na dcscoborta,
ponp1e não ,,, ig:11ornva q111, havi,1 carvão tk
p,,drn nas Alagôas ; uu1 ;;egundu lu 0,11·, q11e o
governo não púue dat' um Ji;1s~o sem ler ouln,s
iní'orrnações sobre a nat11re1.,1 ,leste mi11eral ; a
sna inclinai,'.i\o, a posiç:\o da !'ormn<J10, 011 do
b,uico; pois q1ie póde appareccr carvão de
pedra, e 11ão merecer 11enli uma tentativa.
Qu,mlo ú viagem do coronel Perea, ouvira
1

que esle o!Tic.ial i'ôra vi,1jar com o soldo lia sua
palen!e, e m:1.Ís meio soldo da grntificaçiio,
collsiuerado cn111J oIIkial em ca1np,1nk1, e pôr
isso ,!e,eja ,cr iufonnadn a r,Jspeito, pelo nobre
ministro do imperio.

O Sn.

ALVES

IlRA~t:o (1nini.0 tro do Í'lnperio)

informa que o coronel P12rea J'oi com vencimen:os de ofüdal em commis:;ao.
O SR. il'IARTm FP-.HiCJ.sco ~outin11a11do, censum o haver-se mandado vi,1 jM este nrncial que
n:i.o póde hem observar o êornmercio, a agricultura, a iudmll·iri, elle qne nft0 st.be um só
ramo das scie11eias naturaes.
Sobre o lll,;ppa do~ haptisrnos, obilo~ e casa·
. mentas q11e til'erao lug,,r no· nrnnicipio da
côrle, e riue vê,111 anncxos ao relatorio, o orndur
;1grnckce ao nobre ex-minist,·o que teve esta
lernbrnnç,1, pcH· ser a primeira vez qne na casa
se apresenta um rnap\Ja estalislico. l\1as parcceihe qne devêt·,1 o nolirr ex:-rninistro infonnar á
carnarn <las causas pouco 1nais ou me11os que
influirrto para o 11:xcesso de mortalidade sobre os
nascidos.
Sobre este objecto lembra q11e em mister q11c
o govet'llo cuidasse em aprescnt;,r :í camara
um mappa, ainda que ao pl'incipio irnp1,1·foito
iossc, da di\·isão territorial cie cada pL'O\'incin, a
parte pl,rna e a p~rtc elevada das [ll'Ovincias; os
rninerncs que cllas contem, outra das prod acções
agrícolas, outra <la induslri[I; que apresenlosse
u111 mappa 011 tabella elos productos co1111nerciacs, li ma labella <la navegação interna e externa, onde deve princip:ilrnenle eutrnr a pesca,
ele. E' para elle, orador, um ph<':nomeno que
ha perto de 14 arinos que a conslituiçiio nos

re~c e q11c irn 1°! anno;; 11:i:o te11l1amr,:; ncnhut!1a
esl.cli"lica. E' outro ;,henorni:,;o qw' se pnss,-,
lcç.i;i~l<!i' C!!1 o!;jeelo.s ccnnotnieo.3 scn1 a 11níc:a
b:tSl: que deve g11iar o l 1:gL~li1dor, que stlo ;is label!as c•:;laii:.;li('n.S !

.-r

O ,Sr. B:xl·cigtH¾'.3

_'!101:1'0S

t'.nlend(! qu8 a

Sr. CrirJH i1·0 L,~flo é de nlL:1 c:inseqnt:iH:ia. E:~ 1n11ilo conv,J11ie:llti, e 1.le 11111ila nece.;,;i,fod,, q11c o impc:·:\der du Brazil lenha ao
1nenozi C.:Oll \Jeci1nentn5 do::, prjncipio·s elernenh1t·e;:; de::;sas scicncias, pi..lra que, qu;HH1o 111n
mi11islrO 111'.:IIOõ CÍrC1ll11Spedn liH! apr~seute,
jl•JI' exe, n fJI o, a neces'<ida• le de eng,1ja1· obreiros
da e:<col,t de Fcllc,uberg, p:1.rn esta!Jeieeet· no
nos,,., 1>;iiz 11111;1 eseula nonnnl do c1gricullura,
co1d1,,,;a tod;i o ub.;nr1l0 ele se111elh:111le prct,:11,;,10 e evitn1· dc,la ,naucirn que po,:.a re·
caliir 111J1a e;,pec.ie de la!Jéo ,;obre o governo do
p:tiz.
N:io s,J oppõe ú erne11rla pur,1 se conlr,diir
um ump1esliarn com o fim 1h s1) applicar o seu
proiludo á co1rnlusnu ti,J caual da P. una, no
caso de se r~co11liecer q1ie é obra rle grnnde i111portnncía, ou ao menos que não póde Sl'r com
mai,; vantr1g•2m sub:;liluida por outra, q11e gnslc
rneuos dinheiro á 1rnção; rn:is nao sabe se
existem a este respeito bastantes informa,;Oes
tio governo, se o plano e orçamento está feito,
caso em que dc~ej,\ qne o Sr. ministrn o apre·
sente para se poder eonsignar q11a11tia suf!iciente
para esta obra, que não convém que continue a
ser fc,t,, por consignações un11uaes, lendo c!la
de im[JOrtar, segundo dizem, c1n mniii de mil
conto,.
Nnu conccnb com a emenda para ,l suspensão da construcçào da estrada do Parat.r ;
pois que, c,s\ando ell,i tno adir,nlad:i, e podendo
ser modificado o incoBvcnienle que essa est1·ada aprescnla pelos 111ethodos empregados 110s
Esfodos-Unidos e em outras nações, de ne11liu111
modo se deve privar ao publico ào servi,,'.o que
llie póde prestar, inulili,rn.ndo-:õe a despeza Cj\1e
çorn clla já se tem feito.
Desfja que a lei do orçamento sejc1 feita de
modo [jue fique fórn de duvida que_ a doh,çiio de
S. M. o Irnpernclot·, e Jus µrineezas imperiaes,
e mesmo do Exm. regente ha de ser entregue
integralmente, e que o governo não póde dispôr
de qt1alquer porção destas dotações para applicar a outras despczns ; fim, que enleude não
preencher a emenda offerecida pelos senhores
da COllllüÍSS:10.
Vol\ r•~sponder, cunlinua o urndor, nllo só .io
nobre mjnis(ro do imperio, corno ao Sr. exrninistrn, q11c live,·ao a bondade de combater
algunrns razões produzidas por rni111 c1n outra
o<:casião.
•
Eu nao tomaria o tempo á camara, fazendo
ob3crvaçOes sobre objectos, <lc que vou fallar,
se não tivesse sido provocado. Um nobre depnlado por Minas havia increpado o governo c\e
L':lJL'!11L:1 d1,

1
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c:.;.igi1· tlo anno passiu1o pat·n cá p:wa a typogrnphia nacional uma qnanlil\ muito rnaior do
que füJ11,,ll;1 que até então se gastava. Pot· essa
oeca;;iuo put·ecc que se f,dlon na rcdac\:ll.O do
Corl'et'.o Qtficúd. O nobre minislt·o presente,
re~p01llle11do lrnnturn a esle S1·. dcputodo, disse
que a irnprensn era uma potencia, e que por
couscq:111ue;h1 era 1weciso 11ue o governo estivesse tt\mhem arma,fo, com arma~ suffidentes
parn comhaler esta potencia, no caso de que lhe
fosse hostil ; e que por consequencia devia ficar
habilitado com os fundos para isso neccssarios.

Eu entendo que a Jil;e1·dude da imprensa é
urna dns garnntit1::i doa govel'llos constiluciouaes,
e que é !uive;; u prirneit·,1 uecessidade tlo paiz ;
mus não entendo que tl lihenlatlc da imprensa
st·ju ulil uo puíz, quando ella, em lugat· ele conco1·1·cr par·a Iimn:11· a opinilio public<1, e esclarecei· ii razão na~ional,'µelo conln,rio lança
. mão de s:m:asmos e injnritB. A imprensa é uma
das primeiras necessidades parn formiu· a ra.zào
nadonul, illust1·ar a opinião publica ; é para isso
que convém balancear as opiniões dos es·
-criptores pu!Jlicos, pal'a que eltes esclareção aos
seus compatriotas ; e com mais fürte razão- me
pat·ecc que é este o de,cr tio governo, que entende que o seu principal interesse é o intere5se
do pttiz; mas se o governo, esquecido deste
dever, é o primeiro cm d:11· o exemplo do cscanda1o,· 011 em lugae de formar a rnz1l.o nacional, prnvoca o espfrilo de partido, e prvdigalisa toda a especie de miseraveis injurias e
sarcasmos; se o.governo em lngar de esclarecer
· os interesses do pt,iz a quern serve, procura
promovet· a l'ivaliúade, cmlemlo que o governo
fü,. o mais pernicioso e desgt'a\'.t\do uso, que
pó-le fa1.er da impreusa. Q.,tl um partic11lae
µrneeda deste motlo, ~ quanlo n mim já 11u1
grave mui ; mas da parte d1) govern'J, que deve
l<::t· o te~peito devido a todas mi opiniões di!Terentcs, <le cuj,1 c@tradicç!l.o e Jiscussao, só
pú,ie resultai· a descoberta da venfade, entendo
tJue é, sem duvida, o maior dos crimes que póde
coinmelter. 01·a, isto qtie ter,iho dito e1n ge1·,d,
sem apµlica,;ão especial a este ou áquelle periodko, parece autorisar-mc para - recusar
quaesq1.w1· fjli:intias pum o governo·nianter wh
pel'ioúico, A camara le1·ú lido os artigos dos ullirnos numero;; do On·re1'.o Qfjieial. Ahi n:lo se
lt·ata da tliscussno das nossas opiniõeti ; não é a
opini!\o publica q11c se lml.1 de illuslt·.1r, nem
a razão nacional que se trnta de esclarecer.; sao
injurias c vituperios confr,1 a reprc',;entaç,lo
nucional, ou ao menos contra cer[c;s mernbros
da tep1·esenlaçno nacional, cujas opiniões Il1io
estão de acc61·<10 com o;; m1:mb1·ol! do miuí~lerio. Naquelles artigos se affüma que nós somos
unicamente dominados peh\ paixão c~ga, pel.i
colera, pela vingança, sem respeito algum aos
interesses do pàiz ! ! ! Ct·eio que, quando o governo lança mao de seus periodicos, para, deste

modo, pl'Ovoc:ir paixões, suscitar <lusonlen~, e
incul<lar <Jne 116;; nao somo3 do;:1i1rntlos senão
por paixões 111isc:r:i.veiE, qu11 nno·l<-mos cm vista
o inlei·e~se do paiz; creio, digo, lf<W o governo
foz um nso rnuito ditrerenle daquuf!e qnc deve
fazer, ((Uando eslubde,;e um pet·iouico, un-i
jornal, cuj[) firn devia sei• o esclarecimento tlas
opiniões, o csclarecimenlo da r,;zão 1rnciunal, e
nunca prvvoc:açõm, que níl.o pollem trazer comsigo seno.o g1'(1ves calamidades.
Demais, que necessidude tem o governo de
fjlle demos dinheiro para mantc,1· esta arma
poderosa de que foz um uso ti\O ddcslavcl, se,
pelo decreto de 18 <le l.\-fol'ÇO, póde lur.los os dias
pOr fórn de combate aos seus ad,•t,rtiurios?
Mas quando, senhorns, assim uno fosse,
quando e11le11desseuws qne o governo d,:via
estar hahilit.rdo pum lei· pcl'iodíco~ seus, como
não temo$ a'11nillido o use, de despezas secrell:ts,
seria preciso, ao mcuos, que o St·. ministro. no;;
apresentasse as dcspcims do periodico, 011 periodicos que o governo tem :i sua disposição ; que
nos dissesse quaulo gaslão os re1.hwtores; quanlo
se gasta com a irnp1·esst10; ao menos assim, nó:;
que tétnO$ sido os llll)!1OS pl'ivilegíados nos seus
artigos, ledamos a _vantagem de saber quanlo
cu~t,1 á nação cad:1 uma i11j11ri:1 quealli se irroga;
tinliamo:;, 1 ao meno~, esta especie de consolação,
e o paiz ta mbem ficada mais esclarecido a eole
respeito.
O orador continua sustentando a sua opiniilo
emitlida nas sessões antecedentes, sobre a ne·
cessidad<:l ele o· governo apresentar as plantas,
OL'Ç-'lllenlos, e mais i11forma1:ões necessarias
p,1rn se poderem votar quanlias que devem ser
emp1•ega1la;; em obras publica1; gerae$, e mostrando t11mbet11 ~ue é inex,,ct.i e injnsla a 0011sequenêia que se tirára n.1 sessão antec\ldeute,
do que os Sr~. da opposiçilo quel'ião privnr ao
paiz das commodidC1des que lhe devem resultar
das estradas, pontes, cu naes, etc. P,1ra emittir
b1] prOJJO$ição, neccssario fôra s11ppôr que os
Srs. da opµosição não senl1nn palµilal' o co1·ução
pela lena que os vio nasi::et·; ou julgai-os tão
ineptos, tão faltos de bo111 $ensQ, qii.e não conhecem que taes obrns são de vantagem para
o paiz. c;onclue esla p,1rte do seu discurso, tlizemlo que as informações apt'esenta<lae. 110 re·
Jatol'io nno siío surticienlcs pat·a j1.1stificar a
necessidade dos 80 contos de réis p~didu;; pelo
governo.
Su~tenta a sua opinião, emiUilla em oulrn
sessão, \;obre ,1s d11as familias da escola de I<'el•
lemberg, mandadtts cng,1j:1r pelo governo, e
quanto são in1pl'opt'Ío; para est.,behicer no
Bmzil uma escola normal de agifoul!ura : opiniao esta lírniadn na do sabio nntimilista de
Genebi·a, Dccandolle, e na prntica constantemente scguidn na Europa, onde, para dirigir
taes estabelecimentos, se procurão pessoa;; que
po.;suem profundos conhecimentos de lodos os
1·amos das sciencias naturae;;, que anles uc
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· serem encarregados rlo <lesem p011 ho de

f11m:çü('S

lft.o importa1iles v:in vinj:1r :-ios 011tros p:-iizci::.

D,1qt1i conclne q11e, se quizr.•nno,; c,lahclccer
scrne1lrnnlc escol:1, e lirnr dc1la :1~ Ya11t~13í'l1~ qlie
e111 oulr,-1s nnçõc~ letn produzido, devc:no~
irnitr,1· Q exemplo drssas ;1ac;C>cs; semfo ,c:n
duvida. o melhor mcll1o(lo m;inclar riúir 110s
Estn,]os-Unidos C Pn Eur·o,1,1. homen" ~/l!C ti-

verem conhecimc!ltOs dos difkrentc, rnmos rh1s
sciencias nulnr,:cs, pnrn depois ;1p~1lic,ircm ~nl,·e
nós o que tiverem nprendidn, com as modillcaçücs que ,,xige R díiforcnça de clima, 11:1lmcz:1
do lnrcno. ele.
Declara ·qlH~ nno censurou o governo pnl' lel·
manclar!o viajar aos C,tndos.C1iídos o coronel
Pc;rr~, p0stn níl.o está habilit,,do pRrn decírli1· se
es!e militar lcm os corih~cimcntos .'i11flici~11!.es,
a inslrncçil.o neces,aria para aproveitar estns
viagens ; mas que se lí111ili1rn a ob2crvar que o
a(,vc1·no in:\l!dasse riajat· 1u,i cidnd,)o aos l·~statlo~-Unidos sCll1 cnbcr qnnl o fl1n pnrn cp1c o
destinava; e que, se o Sr. uiinislro lt\'CS;c responciido qrn, qnl'l'i::i pôr ~q11clle 111i1ilnr á l,-cil.1
de urn e~lahekci111e11lo nornial de ngrie11lt11ra,
não o leria !cv:,do a m:d.
O nobre unulor q,icr q11c o ~(1Vern0 .<e pr,ní1a
li tcs:ta de lodos os rndhorn111enlos que "e pos,i'tG
i11lrocl11zit· 11;i noss,1 ;;g;·í,211llura, rrws que estas
tenl,1livns ,ejflo feitas de uma rnaneir;, rn7.0:\v~l ;
que o governo foçn J,,spczus pi:ra cot1,q,;11ir fin.,
que possão prou11zír ulgmn resnllado ; n,:1s 1i,co
que 1 a pretexto ele interesse do paii, cat-rcgue a
11ttçRo cuu1 despí.:1.;1s inutei:, e noci\';"!.~~E' aµoia1fa a seguinte ernend,,:
n Pt!.ra a <:ompt'a e de111olição de duns casas
frnnleiras ao eclíliein dl\ t\~;1,.i,)lllia ,fos bellas;;1rtfs, a~l/n ,~ie qu~i/d;i Se La;a_ llal~l Pl'.<:1Ç:t, uilo
con los c:e rei:;. - .. nanord Odonco .L11mide.3, >)

O Sr\ í[io.1111a iH'n11ül~ q;:c ~<~ ::.:n~p0.11dn. a ton·
signação pr:diUa p,1ra :1 1Jb:":.: dJ) t:rn;·[I d:1 P<n·i:11:1.,
a!é qne, sendo rc111eUido n0 corpo legi:::.l:tli\'o, o
projcelo e con, \içüc.s ;1prcscr; hd:1s ~10 gov1_11·no
pni·rt a continuaçiío e conclu~-:tú d0-.:!a 0brn nnr
ernpt·<::za~ !la conl'orn-lidad,e d,J req11cri1nento do
1

engenheit·o Cndolino, se pos;~;t avali:w :=-;e :1
proµosta foita ao rne:-;mo ~0verno l· 1nais vctn·
ta.iv~a, r1. quisitantJn.se ir.cs papeis, se p1•c(.:isn
fôt·.
(( Lê.~e o scgninle requerirncnl:) :
1

<e H.equcJro: q11e ~e s1.1.~pc-ndn a Cünsig11;_-!z:;1o

;1criida p,,rr. a obra riu ca11:1I eh P,n·un2., ali! c111e
senào re~nellid0 an enrpo legi~\:1lir0 o pr;1j1;cJlo
e cond;çüc::; ;.q.1rr~:::<:nladns ao g0Yi.~r!H_1 para a
contin1.1:1çi\o e condusrio rh,~h1. olw:, porei,~ 1.,1·,•z.,.,
na confon11idadl do reqn(.rir11i:·1üo qne f'oi ]rnji!
iirfo do eriu:enheirn Cadoli110, ,l, po~,a av:iii,n.
se a prnposÚi feita no mesn,,, :2:overno é mai~
v::tntajosa, requi,itaw.lo-,.0 laes paµeis, se preciso
fôr. Salva a redacç,w, J 8 de Julho.- Viamw, "
E' apoiado.
O Sr. Calmon, ol,rrvando qne a hora rslfl
1

n111ilo aclic,nl,1rb, e cp1,3 fali,, apena, rnn qn:\r!o
dr hcrn JJ:1!':t as d1ia,, reserva pt1ra J ;;(essão rl,,

nrna:,i:,, " rr, 0 posl.a q110 rp:eri,t 1b1· !wj0 a
n111ilas c,pínío,,;; euiil.ridns lwnl1:m pcio Sr.
Li:npo de Abreu. [11·,1põe-s,,, pod,rn. " !rPltir
lH•j,a de Ir~,; ubjeci.us.
Sr:, , pl'l·sidlenl.e, diz o or;Ídot·, , ~ l\S~C'i.nhl_b

gc:r,11 e ao rn1;srno len1po a ;-(ssen1b1<~:t prov11w1;iJ
do município <la cMle, qne se e11;1rno11 n,~11lrn_
Te1no:3 dcsf~lnpcnhado de-veres gcrncE. 1nn.-:. r.rcio
qLie n,io devemos des[e111brar~nos dos deve:·~s
peculiares do municipío. Sntisfozc1Hlo a hlcs
clr'n:res, principiarei poL' d1n:nal' :1. ali.enr,ão do
Sr. 1ninL:! t·r-,i r;ue se rtdia p1·csentc, ltcc1ea ele
um dos tupi(•:,w, nn n1iniw. opiniilO rnr\is irnpo1·t~nlei do rda!.01·io ,)() scn :i11l(~ee:=:sn1·. O lopico
,·cr.,a sobre' :, obra eh :;egur,rnç .1 dn 11HJITC1 do
Ca~lcllo: que :1:u{\1ç:t ::.s vid~1~ 0 f..,1,1.1111:1s do
1nuilíJS r;id.tdàos. ,:.\:"iu snri z.·11 qnc o die-n. (,~ o
rclakirio qu1~ () diz 11:1· phrnsü inai~ <:1111,11,~lie~l 8
cn•,rgi,:a, cpw appare,>c em lodo l,s!e-o:J\lSGLlio.
O ·,1iorro do C;;skllo amP,1Çn ns vid,1°, ns forl111rn,; dos lrnbilani.()s d,1s rn:ts de S .. losé e da
~li$Drieordi;\, Gi-jlf\ o g1..)ve1·uo, bl'ada á :1ssc1nbléa g,crnl......:.preset·vaí n l.nnl.ns virlas r. fortunas
urn~i.çad:1s; o gncrno w1s lem fallado cc:m
rr~1iiqt1czri 1 \'r;rdntk e encrgi.-1 : co1r1c1 o gnverno
não po:;;sa pôt· crn pt';"ttica o arhilrio dei cngcni1eiro, e :-ncsrno n do nutro excede c.s stws
fac11!1fa(les, tudo esp,êrri do corpo legisiHtivo ....
Qu,rndu vi este lopico, cm que se moslrn em
Uto gr,rnde perigo a vida, e fort11 nas dos hnbilantesdas nws de S . .Jos6 e da JUisericordia, fiq,:,:-i
ª"'mm brado dr~ nao ver e:,:;p1ic.,do o ,nbitrio dos
eng'en}1cirus; e qlit:, eu; l1rg:H· de nos ser apre~
sc1ll~tdo p:.lr,1 dccr{:lar1uos 2-s necessJrias despn:1,, ~e iljl/H·lla >'t<1J1enle 1x11·a o nosso palrioti~,no.
Eu <.:onsidcro, cotn 11 governo, negocio grn.\'Í",illlO: con;;ids:ro urna tle"1:e1.n t1r::;1,nlís:iiir1a
11yu,,iia qu•c liver por fon impedir o de,:rnoron,,n1!':il.(r do 1uo1To do C,,stel!o. e iinnr do
perigo qnt.: tuncai/a n lanlas vid;~1s e forlun:1P. i
trL,s corno tneuilJc·o da asscmb{éa get·aJ, cnn!o
repre~1.:'.11!:lntc do u1u11icipio d;1 c/Jrle, l.1echirn

perante !udo.~ os eonstituint.rs. qnc a Hs~e1nblén
gr·r~l .111\0 cslá h:.ibi'it,1cl,1 pelo gu1·,,rno p,:1·:1
t-01u,1r uu1 ,,rbitrio a ,coelltanle respeil<l; qnc
o gnyerno n;-ida H1:lÍS i'ei: do q:.1c tocar o n.lnnna,
<:'Sf1d]1nr, dc1·1·;_nnar o lerrur pa.nico na popu!:1rJtn, Cü1n n fin1 só1r;cnle de djzer que não s::i.o
~at isf lils a:, : :ccr;~f,.;idadcs .pulJi ieas pelo corpo
ie~isL'tlivo. a f;1vor tlns qr1:.1es. üliiís:. o u:o\•Cí'Jlll
ht·,ul :, grila conJ c :)r;,geu1, c;Jn1. c1,1crgi1~, Lui:i
p1a;JL!~ un1 dt:seH}Jo) un,a j1iftJ!'m[1ç:10, n:.1da
~1pi1ari..:ce a r~~speito desta obra! Ape:ias se dir.
1_, ;

1

que~ \'Í\\n e i\·,rtnna dos habiLan:.es dnqncllns

ruas c:.:lú nine.içada: Vf)s, corpo legis.L:1lh~o,
:cdivinhai o que se Jeve fner.
Rogo ao St'. ministro que haja ck medilru·
sobre este ohjeclo, e mesmo que mande exarninfü· ,e no :1rcl1ivo LÜ secretaria do imperio
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depara com ;ilgmn plano ou arbítrio do engenheiro; e qrw dr,pois nos venha infonn:u· cm
oC'ca~i8o "PJH>tt:rna soiil·e s 11;clt1rt·'l.:t dn obt'a qne
deve ser eor1~lr11ii!a, e :\s ,qu,rrtli;u.:; qtH? o cot·po
le~islHl.ivo dcvL, dccn:iar para 111n filll tao imp;rt,1ntc.
O 011\1·0 objecfo é dl:' natureza geral, e nao
do município. Eu tambcm chamo a allenção do
Sr. mini1;tt·o EOhl'e cllc.
O antecessor de S. Ex. dá uma grata nolipia
ao corpo legislativo; ella se acha na pagina 26
do reLllorio, e vam a sei· que um habi! natl1ralist:i nosso tlescobrirn o carvào de pedra entre
a vil la de Maceió e o rio Camaragipe.
Rogo, porl~nto, ao Sr. ministro do irnperio,
qnc sendo ne,;ocio da rnaior 0ravidadc, sendo
n6gocio que vai, nrw só be11eftciar a este ou
árpie!le ra,no da nossa i11tlnstría, mas promover a prosperid:,de g,:ral do paiz, po1:w1e
uma m iria de c,11·vão d e jJedra, e o que mais é,
em posiçao dt set· facilmente exi'.lorada, um.a
descobel'ta desta ordelll é prefenvel ao11 hrilhanle~ do rio Gequitinhonha, e talv0z a lodo o
ouro que se possa exlrahir do Gongo-Soco ;
rogo ao Sr. ministro que mande ver se acha
algnm:,s in,lrueções ou iltllSll'ações IJªra que
nós possamos au:ciliar o governo ; pol'qnc não
sei -que especie de auxilio exige ·pelo rel..i,lono.
O rclatorio diz que se clescobrio uma mn!a de
cat·vao de pedra ; que a posiçi\o é vanlaJosa;
mas que o governo nada póde fa:,;er, ~orque
nao bastao os livros dos viajares estrangeiros, e
convém r1ue não confiemos nos estrangeiros,
que têm explorado o paiz, e que nos revelno
sómente Aquillo qne é bdifferente, ou não
podem occu!tar-nos, e encobrem talvez, o qtie _é
de mais im porlani:i:1 entre 116~ ; e depois
continua-e parn levar n efj'eiio as irléas expendídas ... , quaes sao essas idé,ts e_xpP.nd1das ?
NãO sei ; fiquei na mesma. Por isso rogo ao
Sr. minislro que ex,trnine a nH.leria, que nos
informe se, por ventura, o governo carecs de
um credito particular pára nrnndar um naturalista em commi~sã.o para Maceió e Camaragipe, para se obterem as informac,:ões ne~esoarias ; posto que urn governo que nao d11v1da,
sem üredítos ,,speciaes, mamiat' etnpl'egados
em commissilo á Amel'ica Jo Norte ; um governo, qne sem credites especi.ies rnanclu vir
i11di1·iduos ela escola de Fellemherg para
promover a rnslrncçào entre IHJõ ; r11n governo
que sem ereditos especiaeo leill lumudo outras
medidas desta nalurez:::, com i11knç1\o de ser
bendico no 1.>uiz, uão pôde adwr dc:cseulpa .em
follit de dir,lleiro rur;t mandar um naturalista
explorar a mina de c,u-vão de pedr·a descuh_et·ta
er1lre a \'Ílla de Maceió e o do Camarng1pe.
C4poíaclos.)
Outro objec(o lambem me parece que deve
merecer a nossa altenç1l.o. Elle se acha consignado á pagina 11 do relatorio : e vem a ser a
.•_'.l'JJ.11{0 li
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fustio

de crrtos esbbelccimei'itos litlerarios de
ir,sl.rncç,lo.
D1)pois de pedir a este respeito informflÇ08S
ao nohr~ rninislro, ~-orador continua assi1n :
Tunlu mais espero Q,,t:is infrirrnaçõe.,, quanto

élll:1

em meu concniln,;;cm ,intecipar 1ueu Juízo sobre
a conveniericia da medida, é maleria sobre a
qual deve set· chamada a attenç!lo dos repre·
senla,, les da naçao ; é materia que vale a pena
de rlisc1ilir, qrnrndo mesmo nenhum resullado
pratico appareça dessa discuss/l.o. O facto
sómente de lel' ella tirlo lugar, será por ventura
de mais utilidade do que se pensa. Convém
discutir a materia, senhores, porqne a ouvir os;
amigos da fusão, em verdade que deploraveis
se Íios apresent!lo os cursos jurídicos. Tenho
ouvido a descripçll.o dos dous curi'os jurídicos de
Olinda ·e S. Paula, e se me tem contristado o
c0r:;ç1lo. Não 1"1 preceito de moral qlle se nao
viole· na.o ha regra de justiça que se nao postergll;; ; figura-se co1~0 oz·dinaria a libertinagem, o desleixo, a indolencia, a crnpula ....
os professores coaclos ; um esbofeteado ; 0L1tro
:1meüçado de morte; e de q11e niodo, senhores!? Pondo-se na cadeira do lente um
ralo de estrepes de lntM ! ! ! Se o lente se tivesse sentado, que morte crnel, que terrível
morte teria ! ! ! E' este o eslado medonho dos
nossos cursosjuridicos, aoncle.a mocidade, sem
meios Je 1·epress!l.o fo/. o que lhe parece.
.
De oulro lado os inimigos da fusao aprescnlão entra face, ao menos de natm·eza tal
que altenua as idéas dos amigos da fusao.
Elles fazem sobresnh ir os dil'eitos de algum
modo adquiridos pela província que tem estabelecimentos desta ordem, a maior despeza
dos p,ds ; e emfim, até figruão como m~i[o
nocivas as distrações da cupital, a carestia e
outras cousiderações desta ol'dern. Mas eu
entendo que todas estas razoes podem ser conleatada~ nao direi de um modo victorioso, ma~
ao men~s de um modo decente. Todavia está
preenchia o meu fim, que foi chamar a
attençM do Sr. ministro sobre os tres pontos,
que tive a honra de submettee ao seu exame.
Rogo-lhe que, quando lhe fôr possível, nos
habilite com as informações sobre o morro do
Castcllo, sobre o carvll.O de pedra, e sobre a
fns::to dos cursos jurídicos.
Não me chega o tempo para fallar sobr~ a_
directol'ia get·J!, mas como :anH.ud,ii. teret a
palavra para l'esponder ao St·. Limpo, reservorne p,1ra então.
.
.
DcHla a hora. fíca a malena aú1ada.
O Sr. miuistro se retira com as foruialidarles
do costume.
O SR. Pm:srnE:NTE dá parn ordem rlo,,~ia a
mesma de hoje, e mais resnluçoes ns. l0D, de
1833 ; 3í, 38 e 40, de 1837 ; e le ,anta a sess::to
depois das 2 horas.

18
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Sessão ern 19 de Julho
PHESJDENC,:JA DO

sn.

AR.-\CJO LDíA

Svm1,1mo.-ExpP1lient e.-Onfom do dia. l'urecere., ele CQ11111ti8,õe.~.-Co11iiuiwi:cio d"
d·í,scll-~-~ão ela ;m/ieclo st1b-re 1:u,1·,;as jw·ülicos, e
do orçamento do ·impei-io.

Pelas dez horns da manlü'l procede-se á acharnada, e achando-se presentes cincocnta e oito
Srs. deputados, abre-se a sess!\o; lê-se a actn da
antecedente, e é approvada.
Faltno com C<ÍUsa participada os Srs. Pontes,
Albuquerque Cava]canti, 1\ssís Coelho, Oliveira Braga, Pinto Peixolo e 1\lirantla Ribeiro; e setn o pnrticiparem os Sr. Raphael
de Carvalho, Paula Alhuquerque, B11rhoz;1 Cot·deiro, Luiz C,1valcnnli, Luiz Carlos, Remigío e
Limpo.
CXPEDIEX'fE

D.i-se conta do expediente, lendo-se mn
officio do ministro da fazenda, devolvendo o requerimento do a1lrninistrador, e outros empregados no c&rreio da cidade da Bahia, em qne
pedem augmenlo no ot"dcn.;do que actualtnente
percebem ; e parlicipando que o go1•erno acha
muito justa a prctenç.ão dos supplicantcs, ele.
-A quem fez a rcqnisiçno.
. Faz-se menção de requerimentos de partes
qne têm o conveniente destino.
Lê-se e apprnva-se a rmlacção das resoluções
que se approvárão na scssao antecedente.
Approvão-se os ~eguíntes pareceres:
« A 3• comrnissao de fazenda, a qnem foi
presente o requerimento de Quinlino Pestana,
que pede o beneficio de duas loterias, como
-premio da intrndt1C\~'.l.o de urna fohriva de perfumes, entende, ·que o exame da materia per.tence á ill11stre commissl'lo d<! commercio, industria e artes ; e por isso é de parecel', que a
ella seja reml:!llido o requet·imcnlo.
11 Paço da camara
dos deputados, 17 de
Julho de 1837. - Oanclido Jo~é de Armifo
Vianna.-Mmwel Dú~ ele Toledo. 1>
. cc Pedro José P1:reira Vianna, n~gociante
desta pl'Hça, propOe-se a tornar por eu1pl'Cl(11,
debaixo de certas coudições, u administrnçao
dos guindastes do consulado. A 3• commissno
de fazenda, entendc,,\lo que a matcria é ela
competencia do governo, ji;lga que a elle lleve
o !;upplicante requerer, e este é o seu parecer.
« PàÇO <la c11m:ira dos deputados, 17 de
Julho de 1887. - Candido Joé de .úraujo
Viu:nna.-.Mwwel 1Jiru1 de Toledo. "
" A comrni~sao de pensões e ordenados vio
o requerimento e papeis que o acomp~11ha.o, de
Maria Jacintha Freirt! de Freitas, viuva do te!Jente coronel Luiz da Costa Freire de Freitas, a
qual allegando os antigos serviços do referido seu

mari<lo, e o seu estado de pobres11, etc., pede
cm s111111n:1 a esta cn.marn, qne lhe dê uma
pensllo. A. com1ni~sno rlt~ pensões e ort!~imtdos
é de parecer, q11e se dcclitl'O á pclicional'ia, que
l'ecor!'1l uo gol'el'IIO parn lhe deferi!- como fô1·
justo.

,e Paço ela cnmara dos depntaclos, cm 14 de
Julho de 1837 .-Joa']_ttiin Floriano ele Toledo.
-F,wicir•ctJ rle Parda Ahueid(& Alb1u11w1·que.
- Gome,s da li'onaeca. »
cc O bt·igadeit·o graduado Manoel Antonio
Leitno Bandcirn, t~ndo obtido a mercê de uma
tença, em resolução de consulta do conselho da
fazenda do lº de folho de 1826, que foi approvada por decreto ele 13 de Julho do anno passado de 1836, requer a estn 11ama1·n a declara~:no de que o vencimento da tlil:i tonça elevo
sel' conlado do rlia 1la mercê, e ntiO da data ela
lei que a .ipprovou. A 3• commissao tl•J fa.
zencla julga conveniente que se tome uma delibcrnç<to a este respeito, comprehendendo
todos os pensionistas do eslndo cm ignaes circnmslnncins, até para salisrazcr ~s solicitações
do governo, que nos ultimas relatorios da repartiçno da fazenda tem por urgente nma tal
<leliberaçno; mas observando que existem im·
pressos sob o n. 290 do anno de 1835, e sob
n. 127 de 1836, e nos termos de entrarem na
ordem dos trab:ilhos, tres projectos de resolÜçll.o
sobre a maleria, uos quaes natla tem que accrescentar, entende que 11!1.o é necessario um novo
projecto, e é de parecer, que o sgpplicante
aguarde o resnltado do. discussno dos offerecidos,.que por sua importuncia não dei~aráO de
ser opportunamenle lembrados pelo Sr. presidente.
« Paço da camara dos depntados, 13 de Julho
de 1837.-Candido José de Ai-aifio Vic:mna.-

11fanoel Dias ele Toledo •n

Julgada objecto de deliberaçãO a reso1ução
respectiva, vai a imprimir este parecer :
" Pot' decreto do governo de 20 de Fevereiro
do· a11110 proximo pa;;sa,lo, foi conferida uma
pensão annnal de 600$ a D. fütphaela Pinto
Bandeira Freit·e, com sobrevivencia a suas cinco
filhas, repartidamente, em attençao ao estado
de miseria a que ficárão reduzidas pela morte
do coronel Vicente Ferrer da Silva Freire, ·ma•
rido e pai das agraciadas, o qnat fôra atrozmente assassinado nelas rebeldes de S. PP-dro
do Snl, pm causa d~ rlenodo com que tomou o
partido da legalidade.
" A comrnissão de pensões e ordenados tem
de inform11r á camarn, que consta de uma infoi·maçao official <ln presidente daquella pl'O·
vinci.,, o brigadeiro A,1tero José Ft>rreira de Brito,
e allestados de outras autoridades de igual
ordem ; e bem assim de uma justilicação, que
na.o só o sobredito coronel, mas ainda um seu
filho Diogo Pinto Bandeira da Silva, forllo viclimas da c:ommoçao de 20 de Setembro naquella
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pro,•incia, sendo as suas fazendas dcstruiJas, e
saq11 eadas; e isto mui ucintemente poe causa dos
senlimeulos ele ordi!m que professava aquelle
coronel, e mais ainda pelo f':.icto de se oppôr ao
movimento :111ard1ieo. Além di,;lo achrto-se
ju11tas varias publicas fórmas d.e documentos.
aulígos, dos quaes consta haver cl\e concorri,lo
com avultadas pre~ti•vüus para as despezns do
estado, ele., ele.
"Em vista pois do exposto a com missão é de
parecer que se approve a sobradila pensM pelo
seguinte projccto:
" A assembléa geral legislativa resolve:
« Artigo unico. I<'ic;i. ar1provada a pens!lo
r,nnual de 6008, conferida por decreto de 20 de
F1m:rciro de 1837 a D. Raphaela Pinto Ban·
deira Freire, viuva do coronel Vir.ente Fel'rer
da Silva Freire, e co,n sobrevivencia repaL"lidamenle a aeus cinco lllhos D. Maria Joseµha da
Silva Freire, D. Maria Sophía da Silva F1·cire,
D. Maria Luiza du Silva Freire, D. Maria
Amalia da Silva Freire, e Vicente 1~urrer da
Silva Freit·e ; em attençao aos relevantes serviços prestados polo dito coronel.
" Paço da camara dos deputados, 5 de
Julho de 1837. - F. d6 P . .dl?neida Albii-.

A11tes de se entrat· na ordem do uia, o Sr.
Hem·iques de Ri,izenuc l)ede a palavra, e observa
à camara (jlle o Brazil inteiro reclama a neeessidade q,1e ha de se unlrar 11a iuterpretação do
ado arldidonal, e por isso, elle, deputado,
propõe a urgrc:ncia para que entre em primtira
di,cuss110 o projedo que trata desta matet·ia,
sen,lo de opiniào que se deve aproveitar o interv:1110 de tempo até a discussão do orçamento,
para si:i discutir este importante objec!o.
A urgencia proposta é apoiada, e entra em
discussão.
O Sr. Ps.ula Ara.ajo declara não poder conconl.w com a opinião do illnstre deputado que
acaba de fullar, poniue entende que a materia,
para que propoz a urgencia, é da maior importnncía, e deve sobte ella liaver uma discussão
seguida; u!lo deve pois discutir-se em l!lo ct1rto
intervallo de lempo, e depois passar-se a outra
cousa; porque asdim n!l.o ha de ser bem interpretada a cuustituiçao, nem poderá saliit- uma
cousa clar.:1 e perfeita ; e é por este motivo que
vota contra a urgencia na fúrma em que está
prnposta.
OSr. Henriques de Rezende, em sustentaç!l.o
da urgeacia que propoz, conlinúa a mostrar a
necessidade qL1e lta de se discutir o projecto eru
·
quesl!l.o.

Tem o mesino destino este outro parecer da
commissM de pensões e ordenados :
« D. Elisia Bland Erskine No1'lon, viuva do
chefe de divisão graduado da armada nacional
James Norton, havendo requerido ao governo a
continuação lia pensão de 800$ que pet·cebia o
dito seu marido, allegando o deploravel estado
a que ficára reduzidq. com cinco filhos menores,
todos cidadãos brazileiros, foi attendida com
uma pensão annual de 480$, em attenção ainda
aos relevantes serviços de seu marido que fôra
mutilado servindo á independencin do Brazil, e
que succuo1bira a enf'ermidades adquiridas em
a nova Zelandia, para onde fôra mandado ulte.riormente em serviço do paiz, accrescendo o
achar-se a agraciada inhibida de peri:eber o
monte-pio, em raz!lo de ser aquelle ofiicial estrangeiro engajado ao serviço do 'Brazil.
« A commissão de pensões e ordenados tendo
em consideraç9.o o exposto, e ó mais que consta
dos docurnentos annexos ao dec1·eto do governo,
é de pare.:er que se adopte º·· seguinte prvjecto
de resolução :
« A assembléa geral legislativa resolve:
,, Artigo unico. Fica approvada a pensno annual de 480$, concedida por decreto de 23 de
Novembro de 1836 a D. Elisa Bland li:rskine
Norton, viuva do chefe de divisao da armada

O Sr.' Visconde de 0-oya.nná diz qlle a -primeira discussa.o do projecto, sobre que o Sr.
deputado pedio a urgencia, é de simples formalidade, porque o objticto está discutido, e a sua
utilidade decidida. E qual <i o objecto do requerir.aento em que.,;lno? ••. E' pat·a se desfazer as
duvidas que têm occorrido em todas as províncias
sobre o acto addicional. Mostra, o orador, que
esta matei-ia se tem discutido nesta· camara
mais de uma duzia de vezes, e que ainda
ninguem houve que duvidasse da sua necessidade, e que até já soure ella se votou. E' de
opinião que, quando houver de se discutir cada
um dos artigos do projecto, entãa, sim, deve
haver uma discussão prolixa .
Julgada discutida a urgem:ia, põe-se a votos,
e fica empatada a votação por 33 votos
contra 33.
O Sr. Ba.rreto Pedroso (pela 01·dem), exige
saber se, na conformidade da emenda do Sr.
Vianna honte111 ofl'erecida, se requel'Cu ao ~uverno que enviasse o 01·çamenlo e planta do
canal da Pavuna, bem como as condições com
que o engenheiro pretende fazei-o.
O SR. 1º SEcREl'ARIO diz que se a emenda
fosso approvada é que se deveria ofii~iar. Ao
principio considerou a emenda como adiam~nto
da maleria, mas isto não aconteceu, e por isso
nao officiou na conformidade da emenda.
O SR.· BARitETO PEnnoso, sendo assim, dcsejára mandar á mesa um requerimento para
que se exija do governo essas informações.

qitel'que.- Goines da Fonseca.-J. F. de Toledo. "

nacional James Norton.
Paço da camara dos deputados, 19 de Julho
1837.-J. F. de Toledo. - F,' P. Alm11ida
Albuquerque. -Gain~~ da, Fon.~e ca. "
11

de
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Fica par~i se ler o re,pcritncn to no tempo
colllpeten te.

ORDElll DO DlA
Colltinuc1 a díscussrio adiada rfa scsõilO a11te-ioedente, do art. 2º do projeci:J sobre cnrsos ,"inridicn,,, com ú emenr!:\ seg11inte do Sr. Paula
Araujo, que é approv,1da :
« Podem ser ac1rnittidos á matric,,h, em
quaesquer dos :urnas, os estudantes brazileiros
ou estrangeirns que houverem e;;tndado em
universidfHles estra11geirns, ficando dispensados
da frecrr1e11cia das matcrias qne provarem ter
regnlarmcn le estud:tdo, ruas obrig,1üos a fazer
exame de todas aquellas que se ensin~o nos
cmsos imidicos do imperk•.-P u,tdet .t1rn1\Jo. »
Depoi;; de fallarem os Sr.;;, Carneiro Lei\o e
visconde de Goyc11111íl contra os arti,;os e emenda,
fica a discussno adiada pel:1 chf'3e1da do Sr. ministro do impe!'io, e na sua presença continua
a disrnssno do orçamento, com as emendas
apoiadas.

OSr. Oalmon: - Desejava que o nobre ministro c.Jb,es,;e se 1ios podia dar já a.lglllna int'ornrnçno sobre os tres objr:ctos que eu tive a
honra de submettcr hontem á sna cons.irieraçtto.
O SR. ALVES BRANCO (11iínisfro do impei'in)
declara· que linha recebiúo alguns papeis da
secrélaria sobre taes objectos, mas que n!\o
tinha tido tempo de e:rnminal-os attentamente.
O SR. CAU!ON: - Bem; n.'I.O é preCi$O que a
ínforrnaçao seja dada hoje; logo que S. Ex. tiver
opportunidade, terá. a bondade de d:il-;i.. Repe·
tireí que ella versa: 1°, sobre a obra que convém
fazer 110 morro do Castello, ufim de evitar que
o ser1 desuiorona mento arruine as casas que
lhe ficao l'isinh:is ; 2°, sobre o que Jes~ja o
governo, que a assembléa faça, afim de facilitar
os exames que convém füzer nas paragens onde
,;onsta que ha minas de carl/:!.C de peura; e ôº,
sobre a conveniencia OLt utilidade que possa
resultar da fusão dos curso; jnriL.!icos, afim de
que esses estabelecimentos de alta inslrncçao
sejao mais proveitosos ao paiz.
Prometti hontem faltar de um quart,> objEe!o,
isto e, de LHnfl directoria de estudos. No relatorio do ímperio, de 1nislurn com a fosll.o dos
cursos juridicos, o governo lembrol1 a crcaçao
de uma autoridade individual ou collectiva, que
se encarregasse da ÍfüpecçM, e !'egimen dss
~colas. Creio que entre nós houve já um di:ector de estudos; ni'lo sei, pol"én1, se lhe forao
!adas instrucções, nem se foi proficua a su<1
nspecr;:i.o. Desejaria pois saber o q,1~ tem h ,.
·ido a tal respeito, e se por ven(urn o governo
~m dados sriffiGientes para j,dgar que será
antajosa a creação dessa autoridade. Estimarei
ois que <J nobre ministro se explique sobre

eslc 11egnein, l,Jgo que lhe i'ô1· p,Js,;ivel. E' certo
que 8sle ran10 de a,,rviçu pnbli.::o, pelo !Uenos
nu que toca à iH.'\l~':v!lc, ,\,,s eseol:ls pt·itnat·ias,
c:11·e1:e· di..~ tdgi11n u1cdhiJrarneuto. s~t'ia para
de3,1jar quB cs;;e il1l·li1urainenio fosse f'e1lo no
nrnui:·.ipio ,Li côrle, e ºf'W a a1.l111i11islraçrto uo
1nt·s1no n1unÍcipiu SGl"Ji:-;~e d !- 1n0Je1o Íli ;J,J:ni ni,lra11ões prol"i11ti-tes; e eu censuro e u.eeuso
o c:uven10 por nl'tu lr,1balliar para uo1is,~3uir esôe
fii71 uli\issi1ao. Aqui achão-se reuniàos, e agglornernuo~ uo clei11e11tos ue~essarío:s para se i1·
aperfeiçoando u1la um d•Js ramos do serviço
e a<lmini.,lt·nçM publica: lia mais civilisaçau,
nlitÍor num\!rn de ageutes ill11strHtlos, mais faci!idatlt! nas l!Íl't·n1nsí:1ncbs, etc.; e pol' cousequencia :tlgun, trahalítos irnportan tes, corno os
da ,:,,;tnli,;tic,, pod::1.o te1· sido feitos.
Depois ele aigL1,nc1s ontrns COJJsíd0raçúes, o
ora,lor f'ontinua .i,sitn:
Rcsl'onderci agor:i ;is oviniúes on theorias
do Sl'. Limpo dr Alm.:u, ,, saber: 1º, sobre as
g;,rantias de que o governo ha mbter parn u~m·
da inieiativa, ou C:,:u:t· proposta, ao podei· legislativo; 2º, sobre o ,1rbitl'io na conservaç:10 e
demissao dos pre;idc11tes. Ouvi con1 pasmo o
d<Jsenvolviinetlto destas tlteol'ias, e g1·a1Jde diffic1ildade sint.lJ em determinar q,.wl ddla::i é mais
desarrazoada. E nM lhe~ ,faria resposta alguma,
stJ não sou b~sse r..1 influencia qne tem o nobre
Pl-'.-minislrn nos nc~aclas: da e;;tt,<fo, e se n!l.o
rec~iasse que suas itléas pudessem transviar a
opinirto dos iocaulos. Consiste a l" theorin, a
das garantias, e111 que os ministrns defeudao
suas proposlas, êlll que essas propostas tenhl\o
a pr·efercncia nn rlíscussll.o, e em que as mesmas
propostas não seJàO e>,1endadas. Eu appello para
a reminisccHcia 1'.-A c:.tmilr"a, e affirmo que laes
forll.o os pensameL1los <lo Sr. Limpo de Abreu.
Or,i, yuauto á primeirn gii.rantia, quem ti l"Ct'
lido o artigo 5-1 tia nossa constituição recon heccrá qne os mini,érO!! podem asHistir e dis1mti1'
as Sllas propostas; e quem tiver lido os nossos
deb:ües reconhecen:i tarnbeU1, que os ministros
têm usado dessa faculllade ; logo, existe essa
gartJ.utia.
Quanto á 2", todos snbern que as propostas
do governo lêtn sido prefc,riclas na ordem dos
tcabalhus; ne~la sessão a pi·oposla da guerra
pl'eferio nno só a vatios projcctos que ha oa
cas,1, nrns até mesmo á lei rio orçamento . E se
alguma proposta do governo lem sido adiada,
ou jaz em siieneio, pôde affimrnr-se que o
mesmo governo, ou a maioria, que o sustenta,
,issiru o tem querido ; porque é ás vezes melhor
esquecer uma propo;:;ta menos pensada, do que
expôr-se a uma denota.
Q,ranlo á terceira, isto é-, que as proposh\
nao sejao emendadas - essa com effeilo nao
existe, nem pórle existir, por ser opposla á
conslil11ição, contraria ao bom senso, e avessa á
pratica dos governo3 representativos, cujo exemplo podemos invocar. E' opposta á consli·
1
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tuiçno porque o artigo 55 admitte expressamente, que as propostas sejilo re1n<:>ttidas ao
senado co1n emendus e ~e>n clla,.,. E' contraria
ao bom senso, por<rue, teudo o eno c;ihido cm
partilha a lodos os homens, absnnlo fôrn suppôr-se qne sónJente ao governo seja dado acertar,
e a uma camara de 100 deputados ~eja dado
desacertar sempre. Ne,n o u11101· proprio em delit·lo, nem· a vrcsumµção mais frenelka p.idem
aspirar a tanto. li:' avesso á pratica dos governos
como o nosso, porque mesmo na Frnn~1a, onde
a iniciativa l'oi de direito, e ainda hoje quasi
que é dti facto exclusiv,i da corô,i, mesmo na
Frnnça as prnpo~ti'ls silo emendadas. E se alli o
s!lo, onde lia tautas capacidades no tim1lo do
cslallo, 011de as propostas síl.o orgauisadas e
elabol'a,las nas divers,1s seeções de um conselho numeroso, e provido de homens profissio11aes que auxiliao ao ministerio, como o não
serão uqui, onde, embora tenhamos algumas
capacidades no governo, ellas comludo nao
têm muít11s pessoas que as auxiliem, e são
forçados a contai com os proprios recursos?
Qum·erà pois o nobre ex-ministro qna um minislerio constitucional tenha mna prerogativa
opposta á constiluic;ão, além de set· conlrnriu ao
senso commum? Todavia, senhores, eu cnu•
fesso, que o nosso governo não póde fazer obra
que ulil seja, porque lhe falta uma garantia
sub~lancial, a da confiança do corpo legislativo.
Essa é que é a verdadeira garau tia, a unica que
dá ao govemo uma maioria, por meio da qual
possa fazer o bem do paiz. Mas dessa garantia
não fallou o Sr. Limpo de Abreu, e nem ent1·ou
na sua theorfo, nem lão pouco na sua pratica ;
nl!.O entrou ua sua theoria, porque vimos que
guardára silencio ácerca della ; e nrio entrou
11a sua pratica, porque vimos que o Sr. Limpo
de Abreu foi ministro, e chefe (como elle
mesmo tem confessado) da maioria d.?sta carnara na sess!lo passaila. E apezar de Uio fa.
vot·a veis circumstancias (pergunt,lrei affouto,
sem medo de contestaçãO), apezar disso, que é
o que fez o nohl'e ex-ministro a bem do paiz P
Exigio credito, e suspensão de garantias pal'a
. pacificar províncias que ainda Iutão com a
anarchia ; e nada mais. Qual foi o mclhor;\mento material do puiz que clle p1•ocurasse promover, qual a lei de utilidade qne elle propôz,
quaes as inedidas beneficas que elle fez passar?
Nenhumas 1••• T,1nto é cet·to que elle nunca
apreci9u a garantia de que fallo, ne1u ella entra
em seu calc,i!os.
Mas embora elle assim pense, nem por isso
os hornPns illustrados deixaráõ de repular a
confiança dos rnpresentantes da nação como a
primeira garantia d'um ministerio constitucional. Oxalá, que o adual se penetl'e desta
vei·dade, e se resolva a aceitar as condições do
governo que nos rege; oxalá, que elle procul'e,
por meio de actos que manifestem 1·espeilo á
constituiç!lo e ás leis, reconquistiw essa con-
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fiança perdida pa1·a nós, e muito estr~mecida
µarn outrns. Sem e!la o minislerio trabalhará
debal<le. Pda 111i11h:, _parte, dep[orn :\ sot·te dos
itc:luae~ rnini·.;t1·os, e:n 11uem aliás se reconhece
qne ha ill11stt·,1i.,,w e s:lber. N:lo pul' força do
destino, mas pot· 0•1trn i'acil de ex/JliCat"-se, a
actual atlmiui~tr,w::iu collocou-se em uma oosi<,ilo lamentavel.' Um 1t1inistro ignorante, que
deixa de fazei' o hem do paiz, póde talvez achar,
ante o commum tios homens, al 6uma desculpa
na frnqueza de sua intclligencia; "mas o mi·
nistro illustrado, que desserve ao paiz, revela
um prlljecto de má vontade, que o torna réo
mui qualificado. Disse que o ignorante achava
desculpa ante o commum dos homens, 1,orque
a esse respeito eu sigo uma theoria, que não é
do fü. Limpo de Ab1·eu, que foi sim do illu~tre
Fox ; fallando d:l impopularidade do governo,
disse esse homem d'estado que a ignorancia
d'uu1 ministro ern em si mesma um cl'ime do
mi11iste1·io; e assim o entendem os homens
sensatos. Desejo pols que o actual minislerio
não se tome réo; e se ine é licito excitar ao
nobre ministro, que me ouve, para que dê um
passo aliás justo e nobre, para que mude de
polilica, e se rehabilite na confiauça publica,
permitla elle que lhe eu Jiga com o celebre
Junius dirigindo-se ao juiz Blaskstono- se
tendes um lugar a ~onservar, lembrai-vos
lambem que tendes uma reputação a perder.
Passarei á segunda theoria sobre a conservaç!\O e demissão dos presidentes. A esse
respeito (disse o nobre ex-ministro) eu tenho
uma regra política, e não judiciariu. Se o complexo (assim desenvolveu elle o seu pensamento),
se o complexo dos actos, se o complcx.o dos
serviçod prestados pelo presidente de uma província fôr tal que o governo enten,la que elle
(presidente) convém á essa provincia, embora
tenha praticado um ou 011!1·0 acto conh·ario ás
leis, o governo deve conservai-o; e (continuou
o nobre ex-ministrn) embora pratique aclos
contra os direitos imJividuaes, o governo nao
deve demitlil-o; porque ( attenda-se a esta
razão!), porque, para demittil·o, o governo deve
ter em consideração, ll!lo o direito de um
ou outro individuo, mas o direito da nação!
Ao escn,ta1· esta medonha theoria, exclamei
commigo-ubina'llt fJlkJtium aitinus ! . . . aonde
estamos nó, ! E, com effeito, onde, em que
tribuna padamentar, um ex-ministro de estado,
um membro cte tdbunaes superiores do paiz,
usaria de uma linguagem que tanto afronta a
política, ajustiça e a moral publica, postergando
assim as maximas ordinarias de qualquer governo honesto ?
. Não farei resaltar o que ha de absurdo e
contradictorio nesta parte do discurso do nobre
ex-ministro, que quando falia da política faz
abstracção àas regras da moral e da jusliça, e
que, quando traia de direito da nação faz
abstracção dos direitos individuaes. Limitar~
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me-hei a provar cm ponc,1s palavras, que csla
\heoria afronta a politicn, (Jtrn1Hlo snppõe que
clla 11~0 lcrn por base o juslo e o ho1wsto, i"to
é. quando cn\cl!(le que 11m ngenle tlu po,kr qnc
vÍola a~ leis, que não l'CS[Jeila o~ diniito~ de um
iidividuo cidadão, é snslenlatlo pela política.
H:1 muito que a polilica é uwa scienei:1 digna
elo homem dvilisado e esnlnrccitlo. Já, 110
seeulo passado, Ilfobly 11ão sdfria que ella fosse
separnda da .if1stiça e da moral. Tambem afrotila
a justiça, porque declara digno tla consid~:,rnção
e das b,ias graças do governo ao empregado
que viola as leis, e olTende os ciireilos do3 cidadaos, isto é, tiue 1>oslerga as regl'as da mesma
justiça, e se constítue criminoso per.iute a sociedade. Afronta, cmfim, a moral publica,
porque le11tle a acoroçoar e anilllar os presidentes a que ponliüo o seu esmero em r1g1·adar
ao poder, em favonear a administr·1çno gernl,
sem se e1nh:1ra','ru·ern com llS leis e direitos indiviuuaes ! falo é horrivel, senhores! ... Nüo é
preciso maior commenhuio.
Dado, porém, que o nobre ex-ministro professasse essa theoria, seguio-n elle, por venllrn1,
na adminisl\'ação de que fei purle? Nno l uhi esta
o ex·pl'esidenle tle Pernambuco, quu foi demittido sem que o ll'ibunr,1 s11premo o pl'onunciasse, se1u que a assernbléa pt·ovincial o suspendesse! ... Foi .:-iemíllitlo, porque recusára
cumprÍI' uma lei, cuja execuçao aliás eslava em
duvid,1 se competia ao presidente, se ao govemo
geral; e dt•pois de dc,niltido, foi mandado
j.lrocessat· pelo tribunal comµ,ilente_ NãO linha
esse preside11te prestado bons sen·iços á província, não os prestát·a, e mais relevantes do
que os 1westados pelo Sr. Alencar, a füvor da
legalidade no Pat·á? (Apofacloa.) Que outro
presidente rcmctleu para alli mais dinheiro,
mais !t·opa e mais a tempo? Mas nada disso
valeu pna elle, e sómente valem essas consideraç~es para ser conservado o dielador do
Ceará! (ÀJJoiudos.)
Não fallarei aqui da defeza e elogios qne têm
sido feitos a esse dictador; porque tudo neste
mundo tem sido ,lefendido ou elogiado. Cl'irnes,
defeitos, animaes damninhos, rnolestias têm
achado defensol'es 11 panegyristas. Seneca defendeu o matricidio de Nero; Erasmo escreveu
o elogio da loucura; Polycrate5 fez o panegyrico
dos ratos; Glelerco louvou o Caruncho, ernfim,
conlllo que I<'avonio louvára as febres quartas! •..
(Riead.«$.) Qne mais direi? ... Todavia cumpre
11110 dissimular a razao porque o aclual presidente do Ceará é defendido, elogiado e conser·
vado.
Já, em oul1·,1 oecasino, disse q11e .naquella
província se fazia um ensaio: accrescenlo agora
que outros ensaios se têm feito jtí, e que o governo geral se tem aproveitado delJes. Ahi vll.o
factos_ Ct·eát·ào·se uo Ceará j uizes de direito
interinos; taes juizes farão creados uo Rio. No
Ceará recrutou-se pa1·a o Pará um impressor de

escrípto da opposiçno ; no Rio recrutou-se pt1rn
S. Pedro do S1Jl o responsavcl ele um escripto
nbsolYido. O did,1tlor do Ceará rnallrntou alg11ns
depult1dos, .em um úfficio tresloucado ; o poder
aqui mal!rnlou ,1 camara dos depul.iclos, 11a res!JOi!U que nos dt'!l. Além dis3o, o mesmo dir.t:idor
p1·ocura ct1plt11· ,, bene,•olencia do governo geral,
imitamlo·o em grandes medidas; por exemplo,
n1anda o nosso governo buscar agricultores a
Felleml.,erg: o presidente do Ceará manda
huscar trabalhadnres a St. Cloud ! ... a St. Cloucl,
na Franç,i ! ... a St. Cloud, s;enhores, sitio que
só é nolavel, porque nelle ha um palacío de
verllo, dos reis de Frat1ça ! ... (Rísadae.) Entrct..'lnto eu não posso deixar de felicitar ao
Sr. Alencar por se ha\•er voltado tanto para a
monarchh\ ! ..• Já. nao quer trabalhadores seurto
de silios reaes ! ! ••. (..41Joiaâos.)
Tendo respondido ás theorias, cumpre-me
dizei· ai11da poucas palavras, contra outra opinião emitlida de passagem, pelo Sr. Limpo de
Abreu, ua oecasillo em que nos communicou as
mesmas lheorias. O nobre ex-ministro insislio,
como já o havia feito em outi-as sessões, insistia
em dechrar qHe o nosso governo não ti11lm a
iniciativa das leis. Não repetirei aqui o:,:; a!'g11me11tos p1·oduzidos a t"avo1· da existeucia dessa
valiosa prei·ogaliva da corôa; tnas direi segunda
vei, em resposta ao Sr. Limpo de Ab1·en, que
nt\o me maravilha a sua opinit\o. Quem corno
chefe da maioria na sessão passada cousenlio
(como elle o confessou) que se humílhasst>m
as p1·erogalivas da corôa, nilo é muito, que
hoje nao só queira humilhar, mas até annullar
a da iniciativa, que aliás é como disse: nma
prerogativa impnrtaulissinrn. E demais, parece
que na.o tendo o presidente dos Esta,los-Unidos,
a iniciativa d·as leis, é ella escusada entre
nós ! ! •.• Quem pe11sará assim ?
Concluirei pedindo ao governo, á vista do
que tenho exposto, que altenda aos interesses
do paiz; é esta uma humilde supplica.
O SR. HENRIQUES DE REizENDE: - E o orçamento?
O·Sr. Figueira. de Mellc entra na enumeração dos netos at'hitrat"Íos do presidente
Alencar, aponta o da deportaÇll.<J do capil!lo Fernando, militai· habil, que relevantes serviços
prestárn â legalidade na guerra com Pinto Madeira. O 1:ensurar alguns actos do· presidente,
foi bastante para este o mandar prender e remeller parn a côi·te. Aqui o barão de ltapicurúrniri111, ministro da guerra, julgando infundado
este acto, o l'eenviou para o Ceará ; mas antes
de desernbarc31•, recebeu intimaçã.o de nll.O
saltar em lerra; porém, doente, e querendo
llbraç11r sna mulher e filhos, veio para terra, foi
irnmedíatamenle preso e de novo deportado.
Havendo snccec.lido uma morte na comarca
de que era juiz de direito o Dr. Ibiapina, os pa·
rentes do morto, quei·endo tomaç vingança de
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quem suppunhão causa deste assassinato, recorrêrão ao Sr. Alencar, que m!lnt!ou prender
immediatamente a uma pessoa de quem suspcituvão, quando tal ol'dcm devia, se tivesse
Jugnt, ser passada pela autoridade competente.
S1:ndo o cidadno <:ontra. qne111 se passára. a
ortlem, jarado, o Sr. Dl'. Ibiapina, qne presirlia
o conselho, declarou que tlevia se apresentar o
cidadão no conselho, sob pena de set· multado,
e que a ordem do Sr. Alencar nlio devia ser
-apoiada, visto que nno havia contra o homem
um só acto. Bastou isto para assanhar as iras
do Sr. Alencar, e o resnlta.do Coi excitar a as·
sembléa provincial a usar da altribuiçll.o que
lhe confere o § 11 do art. 7° da lei da reíorma
constitucional.
O Sr. Alencar tem dadq injustas demissões
a empregados publicas, bons set·vitlores do estado, carregados de familia. O juiz de direito
da comarca do Ceará., confkmado pelo governo
central, por pertencer ao p.1rtido da oppusiçào1
sob pretexto de que na.o estava confimu1do,
quando o mesmo Sr. Alencar havia dilo qne
o estava, foi demitlido de seu lugar. Igualmente
foi demittido o professo1· de grammalica latina
Lia vi!la tio Sobral, por pertencer ao parlido da
opposição; foi de111iltido indirectamente por ser
removido do lng,1r onde tinha sua fürnilia, bens
e amigos, para outro qne não podia consider,w-se senão como um desterro.
Na.o basta vão essas perseguições, era p1·eciso
que a administraçno ela ju~tiça estivesse conccntrntla no Sr. Aleucar. Reduzia-se o jnry a
um só lermo nas cabet;as de comarca; exigia-se
mais 1·encl.1 para ser jurado ; os juizes ele paz
Corno todos nornead1Js por elJe; crearão-se
agentes de policia nas cournrcas e villas da pro·
viuch, com direito de prender qualqner pessoa
que julgassem et·imincsa de morte, e mesmo de
matai-a, tent.lo por isso gratificações.
Um cidadll.o accusado de crime de morte,
sendo condemnado na villa do Sobral, appellou
para o jury da capital, e aili foi absolvido ;
apena~ o cidadão havia descido as escadas da
casa do jury, o Sr. Alencar mandou-o prender.
Não sabendo o homem o motivo da sua prisãO,
reque1·eu ao presidente que o declarasse ; o
despacho do presidente foi - é preso para ir
para o P,:rá ! .. Ainda ntl.o parou ahi. Um
offü:ial da secretaria àa presidencin deu o seu
voto, como jurado, para absolviçil.o desse in·
dividuo; tws horas depois achava-se dcmittido.
Se taes sao os actos do Sr. Alencar confra os
que julga seus inimigos, não menos dignos delle
sl\o os que têm commcltido a favor dos qne
seguem S(;tl partido.
U1n uns co1umnndantes militares dos deslacameutos da proviucia, certo da impun:i'tlade
e protec:çno do Sr. Alem:ar, tem cominettido
crimes horrorosos, lem feito mortes, dado em
casas, mallratado cidadãos, etc., etc. O Sr.
Alencar declarou que todas as autoridades, qne
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pro1111nciassem esse commandanle, não pudessem P.x,1t:utar a pronuncia, sem q11e elle
cléssc o seu juízo. Valeu-se do urtigo 162 tio
codigo qua folia dos comrnandantes militares!
Ainda nàO é n;Hla esta interpretaçll.O das leis
pelo Sr. Alencar. Declarou que os jurados que
absolvessom o homem uccus:ub de cl'ime de
ino1·!c fossem llccusados pelo promotor.
Dcter111i:1ou-sC! por lei dn assembléa provincial
qne os membros das camaras municipaes fossem
eleitos pe\03 eleitores da aclnnl legislatura ; e
como ::t norneaç/io de uma camarn municipal
foi conlrarin no partido do presidente, este
annullou a cleiçno, e mt\nàou proceder a nov,1
elciçr,o polos novos eleitores que erã.o de seu
partido,
Por lei ria assem biéa provincial se determinou
que os em11regaclos 1rnblicos, que fossem despachados \'Ilia presidente, pagussern um tanto
pelos diplomas, apµlicando-sc este rendimento
pnra o ll1e$Olll'O provincial. O Sr. Alencar, com
as snns intcrprnf!1çous cerebrínas, determinon
qne os empregado3 geraes pagassem igualmente
o imposto.
Sahem rio Cea1·á dous homens para o Piauhy
sob pretexto tle arrecadur certos bens de um
irmM qne l'ôra nssassinaL!o; mas o fim verdatlciro crn tomar 111nn vinganç::1 desse assassinnto. Chegando ao Piauhy, á casa do supposto
assnssino, íiierno ahi algumas mortes, voltáro.o
ao Ceal'á com os despojos que achárllo. O offendido veio «.>m perseguiç!lo dos réos, pedia ao
presidente do Ce1\râ qne fossem presos os criminosos, e que o indemnisassem do todos os
prejui;ms; o Sr. Alencar envolveu-se neste ne·
gocio como juiz de paz; rez urna conciliação
entre o olTt!ndido e os oiTensores, reduzindo a
indemnisaçl\O que o offendido pedia, 16:000$,
a 5:200$. pugos em fazendas.
Quanto aos factos que se apresenl!to em defeza
desse presidente, o mandar tropa para o Pará,
e conservar a lr:mquillidade publica, o oradot·
observa que, mesmo com o pt'inieiro, sahio de
suas attribuições, mnndandq_ municipaes pet··
manentes, e, quan lo á força de linha, nao era
licito ao p1·esidente mandai-a para fóra da provincia sem orclom do governo central. Além
de que o mandar essa tropa para o Pará teve
um fim todo parlic11l11r, o apartar o majat·
To1·res da provincia, desaffeiçoado ao Sr. Alencar.
A instrncçao publica, uão a tem esse presidente promovido ; hn rreguczias onde n!lo ha
uma nula de primeirns letras, havendo-a· antes
da administraçàO do Sr. Alencar. Aulas pre·
par:üorias qt1e existino, já hoje não existem.
Poupou os dinheiros do estado o Sr. Alencar?
Nao ; baslli fazerem-lhe o menor serviço, para
as pessoas que o fazem ser nomeadas ínspectores de estradas, com 60 ou 80$ de gratíficaç!!.o,
Quanto ás obras publicas, ha a estrada para
a villa de Mecejana, lugar de sua fazenda, es-
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trada de duas legtrns feila em mêa: uma ponte
que tem 36 ou 40 esteios de madeira ordinaria,
e Ião frnca que 111\0 podem p::tssar carros por
ella ; uma fonte e fres assudcs, eis as obras
publicas do Sr. Alencar ; tudo o mais eslá cm
plano, Eis-aqui o que merece 110 St'. Alencat· os
pomposos elogios que na camara lhe fez um
nobre deputado.
O orador couclue diien<lo que nenhum motivo tem dado o Ceará para ser til.o despolicamente governado ; que tem visto tynumos com
muitos conhecimentos lillerarios, com grande
habilidade na administraç1lo, com sublimes talentos para a guerra, com influencia de suas
familias ; mas só vê no. Sr. Alencar um lyranno imbecil e desr,resivel.

O Sr. Alves :Branco (?l!im'st,·o do únpe-,'io):
- Vejo-11w obl'Íg<1do a dizer algumas p,davras
para jusliticar o govemo do procedi1nenlo que
tem titio. até agora com alguns pl'esidentes de
provincía, e mesmo com alguns ado~ da a<lministraçl\o passada.
Et1 agradeço ao nobre depulado, que foliou
antes do que ultimamente senton-5e, pela
opinião vantajosa que fórma do m inisterio aclual.
Recebo o seu conselho de atlender a qne tenho
uma repnlaçãO a perder, quando em tnell:3· calcolos entenda que tenho um lugar a .conservur.
Esta maxima tem sido a maxima de 111í11ha
vida. Eu protesto, como sempre, que já,nai,
preferirei conservar um cargo á minha propria
reputação, e mesmo á reputação do governo,
O nobre depnlado que assim julgou o gabinete actual, que assim me aconselhou, devia
apoiar a administração. Era este um dos seus
deveres, visto que entende que ella é capaz de
melhorar a sorte do pab.:, visto que entende
que ella é capaz de dirigir-se pela norma do
bom senso e da probidade. Entretanto nao
acontece assim_. Examinarei os motivos em.que
funda o illnstre deputado a regeição do seu voto
administração actual. Estes motivos são:
a conservação de alguns presidente~, mórmente
do do Ceará, e o ser a adrninislraç!lo aclual influenciada pela admiuistraç!lo passada.
Eu direi ao nobre deputado tJlle a actual
administraçáo quando aceitou as pastas, n!l.o
se comprometteu a susl,mtar actos dn p;1ssada.
A adminislr ,çao nctuai é intcir::une111.l• livre em
seus actos ~ mas ent<mdeu r{l1e rl~·veria con-

a

duzir-se CCl!ll wod~r11ç110 e justiça. Eulen<l&u
que n!lo deveria precipil:ulau1e11te nnHhu· pt·esiuentes, mudar actos sem que os tiv'"s,e pesado
na balança da imparcialidade e ,fa j11~i.iça. Nao
tem chegado ao seu conhecimento factos taes
qne a obl'ig!1em a f,\zer essas mudanças.
Observou-se aqui que o presídente do Rio
Grande do Sul era nm homem que apenas
tinha sido mestre de primeir.as letras; que não
tinha entendido o regulamento do alfandega, e

qÍ1e linha quRsi sanccionado a separação
da prnvincia do Rio Grande do Sul.
Quanto n ler ~ido mestre 1ie primeiras letras,
parece-me obserwiçno de pcquen,1 monta para
que o homem deix;isse de sel'vil' qnalqner curgo
do estado. Muit.os homQns se têm illuslrado
gt·andemenle nas nações, e têm princíµiado em
muito pequenos mislercs. Quanlo a no.o ler
comprehendido o regulnmento da alfandega, é
nrnteria m11ílo contestada; e quanto a ler sanccionado n separaçM da proviricia do Rio Gt·an<le,
lambem é facto contesturlo. O governo ns.o está
inteirado disso; n!l.o ha noticias do Rio Grande
capazes de fnzer acrPditar o que se tem publicado em folltas da opposi,:ão, e menos por
cart.is particnlares. O governo nno está scienle
desse fi\cto parn qlle possa tomar uma delibe·
raçl\o.
·
Disse qno o presidente de M,illo Gl'osso tinha
principiado a fazer deporla1;õ1;s. Pelo niinisterio
do irnperio nac, rec:ebi commtrnicaçào alguma do
p1·esidenle de Matlo Grosso, senao que a cudêa
tinha sirlo ar!'ombada, que os presos linbllo fn.
gido. Sobre a deportação não tenho a menor
idéa ; por consequencia o governo no.o tem nada
u resolver pot· ora. Só porque se diz vagamente
que o presidente fez deportações, nno é possivel
que o governo o tlemitla, elle deve obrar com
madureza e justiça.
Qnunto ao presidente de Ceará., a actual
ad111ini~lrnç1\0 1 logo que tomou conta dos ne·
gocios, tratou de examinar se havia a respeito
elo Sr. Alencm· algumas queixas nus secretarias
de est,ido; nll.O achou mais qne repc·esenlações
de quasi tod,1s as camaras nmnicipaes, e da
assembléa provincial, em que pediM a couservaç!lo do Sr. Alencar. Nao duvido qne um ou
outro acto do Sr. Aleucar po,sa ser considerado
um pouco conlrnrio aos inlcl'esses de alguns
individuas, ,nas nao existe aclo ulglltn de tal
maneira COlllrari,i ás !,~is, ou aos iut(lresses na·
cionaes, que impellisse o governo a .que immedhunente lllUdasse o presid~tlle.
Un, dt,~ f"clu~ q,1e se apresentou como clasíficando o SI'. Alencal' de rlespol.:, horrível, é o
regnl:imerr!Q a respeito dos agentes da policia
do Ceará. Di:;se·se que o St·. Alencar tinha feito
um rcgul,,rnento, no qual premiav!?.o-se os
agénles de policia, que prendessem nm crimi·
noso rle morte, com 100$000; e aos qne o matas~em em aclo de resistencia com 200$000.
Etiln arguição é inexacl:i.
O regulamento aqui csf.i. no meu poder:elle diz:
« Art. 2.° Cada nm destes agentes de policia
vencerá uma gratificaçM annual de trezentos e
se~senta rnil róis, paga pelos cofres da fazenda
provincial, a qual poderá ser alterada para mais,
ou para menos, segundo as circumslancias o
exigire111, até que definitivamente seja fixada
pela assemhléa; provincial.
·
« Art. 8,0 Além desta gratificaçao, terl\o os
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agentes d~ policia mais cem mil réis por cada phasse, se rodeasse de seus proprios umnigos,
criminoso de morte que prenderem, e dez mil ella na.o teria base, e nao poderia desempenhat,.
réis por cada arma da naçao que apprehen- a palavra dada. Se, pois, o senador Alencar
demm, devendo applicarem um terço destas lern procurado rodear-se de pessoas que o
gratificações em beneficio das patl'ulhas q1,t: ajudem na administraç1lo da provincia, nada
execut:H·em as diligenci:1s, dividindo-se pro rala tenho a dizer contra elle. Os empregados que
entre todos os indivíduos que as compuzercm.
bem cumprem os seus deveres, que não se
u Quando o criminoso de morte fôr dos preguillo pelo. espírito de partido, devem ser conpotentes, que tenha sequito de homens armados servados ; mas aquelles que dão mais attençao
comsigo, a gi·atificaçllO será duplicada. A mesma .ás paixões do seu partido do que á. lei, não
g1·atificação terao quando o criminoso de morte devem set' conservados ; e assim o presidente
fôr morto em resistE>ncin, nos casos do artigo
demittindo a taes empregados, se são amoviveis
cento e dezoito do codigo criminal. "
os lugares que occupão, nno póde por isso meOra, isto mostra as circumslancias peculiares
recer censura : mas se nllo são amovíveis taes
daquella p1·ovincia, circunstancias que, creio,
empl·egos, elle faria certamente um ataque á
nao sao dt•sconlrncidas.
lei, se acaso os lançasse fórn, e entno mere.:eria
A provinciá·do Ceará, em 1831 ou 18&2, escensura, e que o governo o privasse da presi·teve cu1 uma desordem horrível; hocnens prepodencia.
·
tentes á testa de faccinorosos, inquietarl!O muito
Digo e repito, não tendo o governo conhecia provincia. A prnvincia lelll, ao menO$ corre
mento de acto algum do Sr. senador Alencar,
que tem, em seu seio homens prepotentes, que
contrario directamente á lei, pelo qual deva ser
têm sequílo de hom.ens armados, faccinorosos; necessariamente
removido; ou pelo qual o go.11 prisão destes cri1uinosos é de grande utilidade
verno mereça grave censura e descredito, por
publica, para o que é necessario dar animaçllO.
nào ter procedido quinto antes á sua demissão,
Daqui resultou a providencia. do artigo 3° do
prometlo que examinarei attentamente os actog
regulamento em que aqui se fallou, que dá
deste presidente·; e se fôr convencido de que
100$000 de gratificaçao aos agentes da policia silo
contrarias ás-leis e interesse nacional, sem
po1· cada criminoso de m0t·te que prenderem ;
duvida tratarei de remover o ·senador Aléncar ;
e de 200$000, se forem prepotentes que tenbao
mas emquanto não mé convencer, nllo tiver
homens armados em seu sequito; dando-se a
prová sufficieute contra elle, não o farei certamesma grntificaçi\o, quando o criminoso de
mente.
morte fôr morto em neto de resistencia, nos
S. Ex. continua sustentando o que disse em
casos do art. 118 do codigo criminal. O regulaoutra occasião iiobre a viagem do coronel Ptirea,
mento do presidente do Ceará, pois, nl\O tem
e a respeito das famílias da escola de Fellemaquelle caracter de horribilidade, com que foi
berg.
apresentado na camara: nl10 tem por fim dar
Firma sobre os relatorios de seus antecesaos agentes da policia maior premio, quando sores
a sua opinião a respeito da. utilidade da
matarem a esses prepotentes em acto de resisfusão dos cursos juridicos em um só no Rio de
tencia, do que quando os prende1·em 1 como se
Janeiro, debaixo da influencia das supremas
disse,
autoridades que lhe possão dar . 1111::lhor di.
Além desle facto, que ·acabo de explicar,
recção; mas quanto ás acadcmhis de medicina
outros muitos se têm arguido ao senador
nao
acha inconveniente em que continnem a
Alencar; como a depot'laçilO de officiaes, nego·
estar espalhádas no Brazil, estabelecendo-se
cios de partido, etc. Devo dizer a· minha opiníilo
u111a em
por exemplo, e assini ern outras
a este respeito. Eu entendo que a administração provinciasMinas,
que proporcionem meios para que
publica necessita de rodear-se de pessoas que
produzão o beneficio que deli as se deve esperar.
lhe sejilo affeiçoadas, ou ao menos de pessoas
O Sa. ToaaEs dá algumas explicações do
que saiblio cumprir os seus deveres. Se a admique dissera na sessao passada.
nistração publica se rodêa de pessoas desaffeiçoadas, está compromettida, eslá aluida, nll.o tem
OSr. Galvã;o, depois de explicar e sustentar
base. O senador Alencar tem-se l'Odeado de pesa sua em~mla, responde ao que havia dito o Sr.
soas que sabem cumprir as funcções, de que sao Limpo ele Abreu na sessão antecedente sobre a
encarregadas, para fazer inarchar a sua admidemissão de empl'egados, que, sendo membros
nistraçao : nao merece por isso censura certada camara, votao por es!Jirito de partido e diz:
mente. Creio que, nos governos representaSenhores, devo declal'ar, a este respeito, que_
tivos, os partidos se combatem, e que aquelle . sou o mais acerrimo defensor do governo;
que triumpha n!lo péde desempenhar as suas tenho procurado mais defender o governo do
promessas, sem que seja rodeado por pessoas
qne contrariai-o. Nno quiz dar ao governo 80
dos mesmos princípios, que tenhãa gloria· em contos de réis para nilo recahir sobre elle o
fozer tl'iumphar laes prfocipios, ou ao menos ridículo a respeito de obras publicas, que, se
cm bem executar aquillo de que se lhes incumbe. nll.o forem dadas por empreza, obrigar~_2 o
Se acaso a adroinislraçllo, que assim trium- governo a pedir fodos os annos pequenas
1·01110

n·

f9
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da agricultura do paiz, já que no relatorio nada
qt1antias, qt1e não podem protlt1zir quasi reeiicontrei a este respeito, nada ouvi sobre isto,
sultado algum. Eu estaria prompto pnra dar
ma~ sórnente que lançou o ridiculo sobre os
ao govenw 800 ou 1,000 contos de réis, se
fosse preciso, pnrn obrns, que fazendo beneficio represenfüntes da naç[o, e procurou compromettel-os, dizendo que a carnar,, não queria dar
ao paiz, fizessem ao me~mo tempo honra ao
dinheiro para obras· publicas, ao mesmo tempo
govemo. Nao sou de p:1rlido: lenho votado
que em franca em dar dinheiro para tenças.
nesta casa a favor do governo, para o livrar de
Nn.o sei se a adminíslração passada fez obras
certo escarneo, do opprobrio de se apodernr de
dinheiros alheios, quando em 1834, na qua-· publicas em outras provincias, mas na p1·0vincia que me honrou com seus votos, posso
!idade de membro da commisslio do banco,
propm: que se fizesse repartir pelos accionist:1s affirmar que nuda fez. Para mosll'ar que é
exacta esta minha asserção, basta notar que o
do banco os dinheiros qtte lhes pertencião, e
governo sabe, porque lhe forno presentes repreque haviao sido inclnidos no orçamento como
sentnçoes da respectiva cHnrnra, que a ponte da
receita extraordinari11. Ern outra occ~sino eu
eslrada de Tagoahy esl:í em completo estado de
disse. que não lta1•ia deficit no Brnzil: todo o
rnina; e, entretanto, apczar· da impodancia
mundo gritou contra. mim, admirado de que eu
desta estrada, que comurnnica a capital com as
avançasse tal proposiç1lo: na scss11o seguinte
ontras provincias, apezar das represent11çaes tia
porém o ministro mostrou solira no orçfünento.
Quem assim procura escla1·ecet· o governo ; camara, nenhuma providencia deu o governo a
quem deseja livrai-o do. opprobrio e escamco, .. semelhante respeito; o mesmo aconteet: a respeito da ponte de Merity. Ül'a, se, permitta-senao. é certamente movit.lo pelo espil'ito de
me a expressao, aqui ás nossas barbas, o gopartido.
verno nll.o tratou destas duas pontes que sao
Ante-hontem o Sr. Limpo me offendeu
absolutamente indispensaveis para a conducç!lo
muito : mas eu nãa lhe responderei agora; redos generos, como. diz que a agricultura e lasen·o-me para responder-lhe para outra ocvoura lhe merecem toda a attençllo? NãO sabe
r.asião em que elle estivei· presente. Direi,
o governo que o ma:or favor gue póde fazer á
comtudo, que o Sr. ministro fique certo que o
que o Sr. Limpo tem em vista é desacreditar o industda e agricultura do paiz é dar estradas·?
Não sabe o governo que precis1mos · mais de
ministerio, a ,·êr se a camara cuida que elle
segue a mesma l'ereda da administração passada.
estradas do que de familias da escola de fellemberg? Como, pois, nos vem dizer que a
Eu não sou luminar, nem pharol, mas apenas
uma luz, apparecida na costa para mostrar o
la\'oura seria protegida, e que a administraç!lo
passada preencheu as promessas que _fez? Isto
cachopo ao navegante, que muitas vezes só vê
que está junto á costa, onde póde naufragar,
é zombar de nós, (:Apoiados.)
quando descobre a pequen11 luz.
Disse que daruos pensões e tenças com mil.o
OSr, Alves :Branco (inini.sti·o do ·iinperio) liberal ! Mas por quem são çladas taes mercês
pecuniarias ? Pela adm inistraçll.o. · Eu lhe faço a·
sustenta o orçamento, mostrando que as quantias
nelle pedidas n!lo podem ter diminuiçno, antes justiça de que deu taes pensões e tenças por
serviços prestados ao estado ; mas se assim é,
de,·em ser augmentadas.
se reconheceu a jt1stiça dos inclividuos que reEntende que os direitos de portagem devem
quererão tenças e pensões, como vem censurar
ser arrecadados a favor da renda geral, como
acamara pelo que fez o governo? E' querer
ju1·0 das sommas empregadas nas respectivas
comprometter com intriga muito l'idicula, não
estradas.
á opposiçi).o, mas á camara dos Srs. deputados
OSr. :Barreto Pedroso inostra a conveniencia que approvou taes mercês.
da conclusão do canal de Pavuna, mas entende
E' preciso que se saiba completamente. que o
que este canal se concluirá mais vantajosamente
governo tem empr~gado todos os manejos para
sendo .arrematado com as cautelas e condições
coniprometter a cumara; e por isso bem se vê
necessarias, do que sendo administrada a obra
que a administração passada tinha por fim o
pelo governo.
deset·edito do cor.po legislativo, já attribuindoRespondendo ao Sr. Limpo o orador continua
nos profusll.o em uma parte das despezas puassim:
blicas, e j.'\ .dizendo que não queremos dar diParece que a idc'!a dominante da administranheit:o para obras · publicas, quando todos
çao passada era desacreditar o corpo legislativo
conhecem a uecessidade destas obras, e o que
e com especialidade a cnmara dos dep11tados'.
exigimos é que o dinheiro para ellns applieado
:;.;ao sei se a adual administraç119 quererá per- . preste utilidade e serviços ao paiz ; e não aconsistir neste pensamento. Disse o Sr. Limpo que
teça como a respeito da estrada da serra de
o ministerio, no celebre manif'esto, consagra o
Paraty.
principio que a lavoura mereceria toda a âtOuvi o nobre ministro dizer que precisava
tenção e p.rotecção do governo ; e quando eu
de um periodico que defendesse e sustentasse
suppunha que elle indicasse no seu discurso.as
os seus actos. E' verdade que, quando o goobrus emprehendidas em beneficio da lavoura,
verno acha opposiçll.o n~ impressa, deve ter
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pcl'iodico em que, sendo censurado, a adminis-·
traçll.o explique e defenda os seus actos. lnjL1stíça fôra que privassemo;; o governo de um
periodico que o defendesse. l\fos, quando o ·governo se arma 1lri um decreto como aquelle de
18 de Março, quaúdo tem o meio de recrutamento e das pcrneguições, e tem o meio de füzer
responder em Malto Grosso ao responsavel de
urna folha publica-da aqui, não reconheço a
11ecessidade de la! peric,dico. Eu vejo. que no
Co1'1·eio O.fjicial tem sido offendida a camara
toda. (A1io·iados.) Lêa-se o cfue aquella folha
diz sobre a regeiçno da proposta do nobre ministro da guerra, e ver-se-ha como tem sido
insullada, nll.o a opposição, mas a camara
inteit·a.
O Sa. VAscoNcEtr,os : -Assim é que o go·ve1·no costuma defender-se.
O Sa, BABRETo l?Eoaoso : - E' por meio de
insultos. Parece-me que vamos chegar a ponto
de ser preciso que o corpo legislativo lenha um
promotor seu, encarregado <le chamar á res·
ponsabilidade os periodicos do governo, que,
além do promotor publico, assenta que precisa
. de· um periodico pat·a se defender.
O Sn. VASC0NCELLOS : - E pago á custa da
·
naç!io.
O S?,. BARREro PEouoso ;-De cuja despeza
n!io se nos dá conta.
O SR. _VAscoNc&LLOS: -Pague á sua custa.
O SR:. BARRETO PEDROSO=:- E' verdade,
quem tira o proveito. carregue com o onus ; o
minislerio que tem o proveitô do periodico;
pague as despezas .•.
O SR, TORRES :-Da sua algibeira, e não da
nação.
O Sn. BARRETO P.:oaoso : - Ouvi dizer ao .
Sr. ministro que as taxas de portagem, que se
cabrão nas estradas gecaes, devem fazer parte
da ~enda geral, porque s~ suppoe ser o juro do
capital empregado para â construcçao de taes
estradas. Estou de accordo, mas pe1·gunfM"ei,
como consente o S1·. ministro que em uma
trada geral, como a que vai para S. Paulo, haja
barreiras, e se cobrem taxas · que nao pertencem á renda geral ; como, por exemplo, a
b:meira que e:1tiste no Banco d'Arêa ?
O SR. YASCONCELLos :-Tarpber.i existe outra
na estrada da Estrella.
O Sa. ALVES BRA~co ( minist?-o do impllT'io) :
-Eu emitti a minha opinião, que póde ser con·
testada, e nll.o é talvez de accordo com a lei em
·
vigor:
O S!l, ToRRES :-As opiniões do Sr. ministro
estão sempre em contradicçao com seus actos.
O Sa. BARRETO PEDROSO :-NM estou pre·
sente na lei a este respeito. Fallei, porque suppunha que a opiniao .do nobre ministro, ao

es-

menos a expentlida na casa, fosse sempre de
·
conformidade com a lei.
O SR, ALv;;.; BRANCO (1ninist1·0 do imper'io) :
-Eu entendi qne isto estava decidido pela separaç.ao das reorlas geral e provincial ; e .que
ludo aquillo que não havia sido declarado
renda provincial, pertencia á geral. Tem-se,
porém, seguirlo pratica contraria, que não posso
dizer positivamente que seja contraria á li!';
pois que não é decisiva, e deixa alguma duvidt1. Eu entendo que as taxas devem ser cobradas a favor do governo, como juro .do capital
em pregado Ili\ construcc;ll.o da ($Irada.
Ü SR. BARBE1'0 PEDROSO :-Na.o tomarei mais
tempo ú camara, porque a hora está dada ;
mas qliería manifestar o desejo de que os Srs.
ministros nào apresentassem na casa opiniões
suas, mas do ministerio, Se o minislerio lern
duvida a respeito dà intelligencia da lei, e nM
quer co_mprometter-se a dat'·lhe uma intel·
ligencia que o possa tornar responsavel, deve
pedir a interpretação da lfi, e 11ã0 consentir que
se pratique o que nao é, .segundo a sua opiniao ;
pois que não achõ que isto seja conveniencia.
Fica a materia adiada •
O Sr. ministro se retira com as formalidades
do costume.
O SR. PRESIDENTE dá para oi·dem do dia a
mesma de hoje, e levanta a sessll.o depois das 2
horas.

1.:§es@ão e01. ~O de Julho·
PRESIDENCIA,

DO SR, AR,\UJO LIMA

SmrnAaro.-Expedient e.-Ordem do dia.GonUnuação da discussão sobre cu1·so, jurí-

dicos, e orçmnBnto do imperio.
Pelás dez horas da manhã procede-se á chamada, e achando-se presentes :;essenta Srs. de·
putados, abre-se a sessão; lê-se, e approva•se a
·
acta da antecedente.
Faltão com participação os Srs. Raphael
de Carvalho, Abranches, Pontes, Castro e Silva,
Paula Albuquerque, Remígio, arcebispo, Lessa,
Oliveira Braga, Souto, Pinto Peixoto, Alcibíades, e· Mil·anda Ribeiro; e sem ella o Sr. Luiz
Cavalcanti. ·
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente len!lo-se um officio do ministro do imperio, devolvendo o requerirnenfo de · Roberto da Silva dos Santos
Pereira, e informações que fora.o requisitadas a
·e!Je ministro a respeito dos indeferimentos, qne
tiver/lo os requerimentos qlle o supplicante dirigia ao governo, pedindo remuneração de serviços, etc.-A quem fez. a requisiçao.
Faz-se menção de requerimentos de partes
qlle têm o conveniente ãestino.
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Lê-se o parecer da commissão 3• de fazenda
sobre a represe11taçao de D. Maria José Leal da
Nobrega, viuva do hrigadei ro Lniz Pereira da
Nobrega de Souza C•rnlinlw, que pede que se
lhe. continue a l)ag~r-tr meio soldo juntamente
com a pensl!o que obteve.
A commissão propõe uma resolução, concedendo o que se requer.
• O Pllrecer é o seguinte:
« D. Maria José Leal da Nobrega, viuva do brigadeiro Luiz Pereira da Nobrega de Souza Coutinho, representa a esta r.amara que lendo percebido sem ínlerl'llpÇãO até o anno de 1835, o
meio soldo corresnondenle no posto do seu
finado marido, juntamente corn ;1 pen~ao do
soldo por inteiro, concedida pelo decreto <le 8
de Outubro de 1831, em remuneração de set·viços, fôra privada da primeira mct·cl:! desde o
ditG anno de 1835, por entender o minislro da
fazenda, que havia duplicata, considerando-a
· incluída 11a segunda, e requer que se ordene a
conlinuaçllo da. totalidade dos 1·endimeutos de
que esteve de posse por se nllo deverem confundir as duas mercês.
« A 3& commissno de fazenda acha digna de
favoravel deferimento a pl'etenção da suppli·
cante, porque em primeiro lugar não considera
incluida na segunda a primeira mercê ; o decreto de 8 de Outubro de 1831, não declara
por maneira alguma sem effeito o de 26 de Ja.
neiro de 1828, e os serviços que elles tivel'ilo
por fim remunerar, sll.o em verdade muito diversos, vi~to como os atlendidos por este, são
ordinarios e comprehendidos na disposição da
]P.i de 6 de Novembro de 1827, quando os de
que trata aquelle, silo extraordinarios, prestados
á causa da indepenrlencia do imperio, e alli
expressamente qualific:ados de relevantes. Em
segundo lugar não julga applicavel o art. 4° da
citada lei de 1827, attentas as datas das concessões das duas mercês, a segunda das quaes foi
outorgada, quando já a supp!icante gosava da
primeira em virtude dessa mesma lei, que o
decreto de 1828 nada mais fez rlo que applicar.
1c Comquanto, porém, seja esta a verdadeira
intelligencia daquelles decretos, na opiniao da
commissão, e na dos ministros, que se succe.
derl!o na repartiÇl!o da fazenda desde 1831 até
· 1835, comtudo apparecendo agora essa divergencia, que trouxe a snspensllo da primeira
mercê, e desejando a commissll.o prover de rP.medio efficàz á viuva de um cidadno tno benemerito, é de parecer que se tome a seguinte
deliberação:

prestados á causa da independencia do imperio,
n:10 comprehcnde o meio sold/l, que lhe foi conceclillo por decrelo de 2ü 11c .Janeiro de 1828,
conforme a lei Je 6 de NoViimhro de 1827, em
remtmeraç:10 de scrviç<Js ordinnrios.
" PHço da camara dos deputado$, 1:2 de Junho

de 1837.-Candíclo José de Àl'mfjo Vianna.:Olanoel Dias de Toledo.)>

" O decreto de 26 de Janeiro de 1828 nno deu
á supplicante -outro direito além daquel le oulorg{\do pela lei de 6 de Nove1uhro de 1827, que
concede às viuvas dos militares o meio soldo
de seus fallecidos maridos: o decreto de 8 de
Outubro dé 183l CPnccd,mdo a supplicaute o
soldo po'r inteiro, 11ào rl1.•cl:1ra se111 r.ff.,ilo a lei
cita,Ja, que nilo perrnille ncc1111111lar subsidias
dtt fazenda nacional (:u-t. 4°). Pot·l:\nlo, parece
que o iwrncion:idó tlec,·do de 8 ,lc Outubro
leve por fim sómente elevat· ao soldo por inteiro o meio soldo, q1w já. percebia a· supplicanle ; e isto por excepçil.o da regra gct·al, cm
parliwlar atlençil.O aos prestantes servi1ios do
bonemcrito seu folleddo esposo, além dos ordinarios. Não obstante, reconhecendo qnrio·diminula é esta mercê, comparados os set·viços do
brigadeiro Nobrega, com ontros melhor atten.
<lidos, concordo co10 esle purecer, na parte
qne o!forece a resolução decluruloria.-Duai·te
Silva."
.Tulga-se objccto de tleliberact!.O a resoluç!lo,
e vai a imprimi!· com o parecer.
E' lido e appl'Ovudo o :seguinte :
« Requeiro que se peça ao governo a planta
e orçamento <.lo e.mal da Pavuna, bem como as
condições com que se propõe fazei-o o engenheiro Cezar Cadolino.-Barreto Pedi-oBo. >)

ORDEM DO DIA
Continua a discussão adiada na sessão anterior, sobre o 2° artigo do projectJ ácerca da
habilitação para fazerem actos os estudantes, e
emenda apoiada do Sr. Paula Araujo.
E' apoiada a seguinte-emenda :
« Quando se vença a emenda do Sr. Paula
Aruuj,>, declare-se, que os exames sejão vagos.

- Carneiro Leão.

>)

Tom!\o parle na discussão os Srs. Rebouças,
visconde de Goyanna e Carneiro Leao, e ainda
fica adiada para se passar á di.~cussll.o do orçamento.
Continua a discussão do orçamento do itn•
perio, e emendas apoiadas.
OSr. Limpo de Abreu :-Sr. presidente, eu
lionlem nll.o e:slive na camara : não ouvi a um
cc A assembléa geral legislativa resolve :
nobre ·deputado que combateu a minha opinião;
cc Artigo unico, O decreto de 8 de Outubro de
mas li o jornal em que vem transct·ipto o seu
1831, que concedeu a D. Maria José Leal da discurso, e por elle me tenho de guiar. Se, por
Nobrega o soldo por inteiro, correspondente á
ventura, houvet·. neste discurso algum·a inpatente de seu finado marido o brigadeiro Luiz .. exactidl!o, o nobre deputado dir-me-ha, para
Pereira da Nobrega de Souza Coutinho, em reque eu lhe possa responder segundo suas
muneração dos relevantes serviços, por elle
p~prias asserções.
·
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O q11e prín,3Ípn1rncnle m,} foi m~im· imprcs;,1\o, foi DflO D nobre 1k1111L«lo i111p11;,;n,1r os
1ncu3 nrgttrilcntot- 1 mas

p(H'

ci 1n

11lii1l1a

bo(·a

11111a proposi,;c,o ab~11rda par,, eomhat,:r-1:1,,. O
nobre deplltado, segundo c11 li hoje no Jonwl elo
Co1rnnnrci'.o, altribuio-mc liav,,r cu dilo q11c ern
de opinino de ip]P ,is prnposlas tio governo
não podião ser ernc111fadas. Nego e lorno a negar
que ernillisse sernellurnle proposi1;ao. Eü disse
que nilO se devi!l.o admiltir crnend:d ás proposta do governo sem as precauçoes necessaria,
(pou<;o mnis ou menos forào estas ns rninhas
palavras) parn que a. carnara não pude~se s1?r
sorpremlida. O tHJbrn dep 1.1tado, pr» ~,u, r1\frrio p:.\rtc de minhas pi1lav ra~, omitlio oLJti',,
pal'i.e, e ,1ssim allrih11io-111e 1110a asscrçi\o absurda, erlli11enlemenl1c ,1bsunla, emincnle111c1dc
nnli-co11,lil11eional. [mos paizcs onde o sy8lc111a
conslíluciorrnl é mais reg1ilarm~nle ob:;crvailo,
me per·rnado eu, que, (Jltancto se offorece [l um:1
proposlt1 do governo unrn e11wml:i, q11,, a púdu
alterar es~encialmente, LJma enienda que pot·
isso rnes11.10 exi,;e um cx,,me n;111r;1dn e rdlectitlo, é r.o,l11111e vo!i:,r a p,·c,posta á cDrnmiss:lo,
e ser ouvido p1·ecud~11lemc1,te o 1:1i11i,lro que
foz a propn,la, e e11lãu nl'fercce-sw u111 1>arecer a
respPilo dp,;,:a cmcnd;i.
O nobre dqn1la1!11, a q11em me eu refiro, fo,..
me obsequio de dizer q11e a, 111inlias doutrinas
merecir,o talvez 11ao lt'r resposta ; mas q11e ellc
a dava pela infl11enci,l q11e jlllgava cu ter nos
negocios !,lo estado. Sr. ·presidente, eu nBo posso
negar ao illustre deputado que me considero
com a mesma illfluencia nos negocios do estado
pelo lugar que occ.upo, quanto tem o nobt'e deputado a quem me refiro; pot·que ambos nós
somos representantes da naçüo, e podemos
exercer igual influencia. Mas se elle suppõe qne,
além dessa, eu tenho, ou pretendo ter outra i nflueneia nos negocios do estado, está cornplet+l·
mente enganado. Forllo e silo meus princípios
que todo aqur,lle qne deseja ter influencia nos
negocios do estado deve com a sua propria responsabilidade sustentar os s_eus actos ; se elle
n!l.o puder çom a sua responsabilidade dar uma
garantia aos seus conselhos, ou aos seus actos,
nilo deve exercer essa inll11encia. Quando eu
tive a honra de ser conselheiro da corôa em
minoridade, eu dava esta gir.rnlia ao estado :
a nação podí" exigir de mi'm tcma responsabilidade e tornai-a effectiva ; depois, porém, que
cle.ixei de set· consellicil'o da corôa não pretendo
offerecer aos meus actos essa responsabilidade.
Se algllma suspeita, portanto, occupa a exaltada
im.igi11açào do nobre deputado, se algum temor
tem elle dessa influencia, que me suµpõc, de~vaneça esses fantasmas, retire-os inteirar.1ente
da sua im~ginaçao, porqtie nenhuma vontade
eu tenho de exercer tal influencia. Não dit·ei,
como disse o nobre deputado, que fiquei enjoàdo
do ministerio e que por isso nào o pretendia
mais ; direi que se por ventura eu conhecesse

Híl

em rnim sttfliciente c:1p:lcicbde para rlirigir os
11(:f,n:~io~ pnbliros nas acf11t1es r:in::umslan<:ias,

c,1\ q11,dq11,,,· rPp:1rlir;;\n, cnlcntlcria q11e o motiYo de enj,,u r,llO ern o que d~1·ia offet·ecer ou
;.\legar um eidarlr10 para recus,1r-se a esse scrvi,;o publico.; tncts é motivo s11í'ficiente, no meu
ctrne0ilo, para recusar novamente- esse servic:o
publico, rer,onhecc,· cu que nüo tenho a eap;,.
cirlade necessariJ para me cncnrregar, nas
acl.1racs circumstancir,s, de uma qualquei- purte
rlo minislerio. Estou n,c minoria ; do mi11isterio
cii calii no seio da rni11oria; mas jrilgo que essa
tninoria é, pelo lncnns 1 trw ;.;1·net·11sJ) lãa inde ..
pr•ndi,nle com_o a 111:iinrra. ,\ ddu1.a do mini,;terio, ,errhores, fl j",,lific:iç,n,i tlo ministerio rlc
que se lê»1 e11carn::;:1<l<J a!:;11ns 1net11bros ria
111in<1l'Í:1, o q11,~ 1>Ódt: p1·c,d11,.ir? A rwçno é q,ie
d:'I os princi11aes cargos p11blicos: de orclinario
lia mai:; Hff,·iç:'to pani ,1q11elles que se dizem
rlefP,11,lcr· os din,ilos Llo povo ; porque o po·vo ás
,·ezes n1'lo conhece q11acs silo seus verdadeiros
tlrfensorns : o povo e l'aciluwnte en 0c1nado ; e
el\c portanto npoi;, mais facilmente nqudles
que se apre,,oãô seus advogad0s, seus defensores, .
do que o;; •q11e to111ão sobre si a tarefa de defender aclualmente o ministerio que não póde
recompensar os serviços que se fazem, não ao
minislerio, ma, á cansn pública. E' por isso que
eu digo que a minoria é, pelo menos, tão generosa, tão independente, como a maioria.
Disse o nobre deputfüfo q11e os ministros
podião assistir á discussão das propostas : eLt
não o neguei ; mas ainda a camara nãO determinou, como eu entendo que deve determinar,
que os ministrns devem assistir á discussao das
propostas por dil'eito proprio, e não por concessão do corpo legislativo, e segundo a pratica
estabelecida. Eu crei0 que as camaras têm entendido que os ministros n!lo podem assistir á
discu,são de suas propostDs por direito proprio,
mas sirn por uma concessão das mesmas ca·
mnras ; e este estylo, por consequencia, póde
ce.ssar todas as vezes que as camaras n!l.o quir.erem convidar os ministros para a discuss!\o
elas propostas ; fôra portauto indispensavel
decidir, om minha opinião, que os ministros
devem assistir á discussi'l.o das propostas, em
virtude de um direi to qt1e a constituiçào lhes
dá, e nao em virtndc de mna concessão que as
camaras legislativas Ihes fazem.
Além disso, eu lambem cx:prrssei, em uma
das ses,Oes passadas, ser minha opinião que os
ministros p11dcssem retirar suüs propostas, ou
quando elles mudassem de parecer a respeito
de sua utilidade, ou qnando entendessem que
depois do offerecimento de certas emendas n:io
convinha q11e a discussiw da proposta fosse
continuada. Eu ouvi dizer a um dos lados da
ca mara, a que nil.o pertenço, que isto podem os
mi nislrns faier; m:\s isto não es\á definido, nem
ainda verificado; e, se por venturn a.s propostas
do governo se convertem em projectós da casa,
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11m míní5tro possa, ú requisição

~l\í:\ 1 l'C\;\'tl1' Hll~il p2'0[?USta,

Os 11;iut:,11·<1~· ignairucntc ntu.r
11l1~, ne,n
(~111;,i

Ul.:.U\rl:1t'

J 1l.ide1n

lUUH ('(l\()l\dn l~ ill\.\::'.;~.

1:ntr0
lll'?H

.:uh·.<:.1,neut:,1 ;i::: pri..,po~tas qn~ .:iprc.Seutno.

L nClo t.;~n" luni uc1n r,onvenienle q11e a cslc res-

r,eilo o corpo legislativo· tonrnõ,0 c; :dgmna. deliheraçr1D? NüQ se tem feito nada d ido; e é por
esta rnzào qzie et1 te,iho dito, e Íilsistirei em
dizer que i1dua!rnenle bnto vaie que um 111i:iÍ0lrn fm;-u um:\ proposta, corno que um projedo sieja apr~st!n\a<1o por r1tmlqucl' rnQmbro do
1.:orpo lcgislBlivo. E' por isso ·que lenho declarado alto, e bom som, ·que na minha opinino
o diteilo que póue e.xel'cei· o governo em virtude
dtl constituiçr,o, ou tia intelligencia pratica q11<!
se lhe tem ódo, nilo é 3c Yerdadcírn ÍllÍei,\liva
qlle exercem o, ministros em oi!lros paíze~.
?ifas disse-;;c, é i:=;lo humilhar a~ f)t'Cl'l•galira~
da coi·ô::1. S<:!11hores, nego eu por Yc•nlln·a 110
podú exec11(i·,o o poüer que a co11sliluiç1to
lilleralrnente lhe (;Onfcre? N::to, ccrtameule
11:10. Eu 11/\a tligo que os n1ini,;lrns n.lrl p,,,km
apresenlue pt'oposla neste slln!ido.; 1m,s tligo,
a;:sel'Gc-o, e in$i,(o que esta fc1cu!dmk, este podei·,
nno é a venfadeir,1 iniciativa 1p1c ;;e exerce cm
outros paizes, e q11e- em mínlin ~únscicnda,
eu quir.era qnc exercesse e11l1·e nó~ o µodcr
executh•o. Se, por venltm,, isto é l,umilhar as
prm·ogatil'aS da corôa, os Srs. deputados que o
d(:cidno; rn:1s me parece que nll.o é suslentavel
semelhante proposiçao, quando eu ,linda não
neguei em occssião alguma, que o poder executiro pudesse e::erc1cr o direito que litieralmente
a eoni$lituiçllo lhe con_tere.
Sr. presidente, ainda accrescentou o nobre
deputado qne as propostas do governo têm sido
preferidas na oi-dem dos trabalhos, e que, ·
portanto, nenhum peso podia ter o argumento
que apre!Sentei a cssg respeito. Ma~ lrn alguma
determinaça.o on ela constituição ou do regimento que ckc:are que as propo$las do governo
devem sec preteridas a qualquer trabalho legislativo? Nti.o segmamente. V. Ex., por exemplo,
interessad" na ordem publica, como é, desejoso
de dar toda n consideraç!lo que se deve -dar ao
poder executivo, nao tem demorado a discussão
das propo$las; mas póde.-se eonlar que, em
outras occasi<>es, aquelles que dirigirem os
trabalhos da camara, hllo de fazer o mesmo,
quando isto depende µnicamente de seu ubitrío, de sua discríçil.O? Seguramente nao; logo,
nesta parte tamhcrn neQhUmil garantia offerece,
ou seja a constituição, ou seja o regimento da
casa, que as propostas do g,•verno sejao preferidas na discuss:J.o.
O nobre depulado entendeu que ludo quanto
eu havia dito a respeito ças garantias, que jul,
gava necessarias ao podec executivo, eca ou
uma fatuidade ou· mu absurdo. Entendeu d0.
si para si que a unica e principal garantia era

que o minislerio tí\'esse a eonfmn(,a do con
l_q,isL.liY('·. Eu conc?rclo 811! qne <'~s,, eonfo_'n\
e 2H?Ct':~ ..:,1 na ; 1:n:1s nus len1u~ li 1!1"t:x0rn plo tu nd
Lc;n recente, d.e qu(; a (~1J1dirin<:a qDe pódiJ te
o corpo legi,1:d\\"O (JU ,, camas-a iloo depulndo:
cm un1 tnini~h'rio n5o é a unica g~\ranl.iu p:1n
qnc o mini~kriu possa mardi,ir. .:\ adminisli·u(;r'\O, de que tive " ){()<ff:1 de f':1zm· 1.m)·le,
rnereetu seru duvida a <:,on[fança da 1i1aioi'ia dei
c,1nn,r,1 Ju~ depntadüs e da dos senador<.:s em 1l
,e,,;ão i>ilS:5:Hfa. Propostas ínteressantes, medidas vilacs pRs.s,ír1in peh1 afJprtJ~açil.o Llessn.
n1nio1·ii1; ma3 ,ip2ur de que o minisl~r:o gor.8ssc da coulhn,;;i do- corpo legisí:1livo, póde
r,lle nprcscutar e foze1· passai- convunienlc•nwnle
totl,.18 as medida$ que Jw via o/lerecido etll beneficio Jo esludo? Sc·gw·,w1~nle 11().0; pol'qne
discus,;0cti Sl! prolong:\v:lo cxlraonlin:u·iumeule;
po,q,1u us ;,;w,s m~didas erâo proe,·astínndas, de
111odo que se ,io ser imz,os..•ivel :w rninblcrio,
e1:1 ign:ies circn111;;lan<.:ias, e se111 écrlas garunJia;;, p:1rl<.: d<1s quue,; tcnl10 1nc11donat!o, ,1pre~enlat· oul1·a~ iu1p01·l:w(l!5 medidas que l"Íào
dcixa1-i.1 de tl'azer .10 Nirpo Jegi~l,itivo, se por
v,,ntut·a essas garn11tins existissem. Eu ,1precio

w,

muito a confia'hça da maioria do corpo fogis1a.li\·o ; entenêo que ulkl é neccssaria para os negocios marchal"Cm con1 mais :rrgubridàdo; mas
n1lo concordo com o nobre deputado, que essa
gnrnntia seja per si só bastante, nem que com
ena deva prescíndfr-se d.e todas as outras. Sem
rnc referir agora em particular á administração
passc1da, qual foi a ,Hlministração desde 1831
que deixou de merecer essa confiança; que
deixou de ter urna maioria a0<corpo legislali\'O?
N enhtmrn ; e, toda via, e;;sas administrações,
algumas das qt1aes erão compostas de càpaci.

dades e illuslr<iÇóes do paiz, não se atreverO.o
nunca, talvez })elas razoes que tenho ponderado,
a · índícar medidas de alta imporlüncia. Eu
imoco o testemunho dos nobres deputados que
têm sido ministros desde 1831 para cá, para
que declarem qua1>s forl'!o as razões, a não ser
as que terrho declarado, que fo:erâO com que
elles não se lembrassem nunca de propúr ao
col'po legislativo uma medida qualquer que os
inleress-es do paiz tivessem reclamado. Ao
menos, eu tenho com a boa fé, com a sinceridHde com que co,tumo follar (apoiados);
cxpendido os principaes motivos por que nunca
me animei a acorn,elhar propostas de outras
medidas em a sess1\o passada, que 11:l.o fossem
aqucllas que erão reclamadas pelas mais urgentes necessidades do _palz; cumpre agora aos
outros Srs. deputados que já forno ministros,
que declarem tanibem com ú mesma franqueza,
se outras forao as ca~sas poi'que elles não
·
ílzerão iguaea propostas.
O nobre deputado, a quem ainda me eu
refiro, hm-rodsou·s~ com a theoria que eu havia
expendido sobre a conservaçM e dem.íssllo de
presídeules. Eu cada vez me convenço mais de
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que es!a Hwoda é eminentemente governativa.
Sr. presidente, o qne eu disse foi que a regt·a
que se de.ul p1·e-~c1·cvcr ao minislerio na dcmis~l\o de presidtnte de uma provincia, era
tomar em complexo, em gt·an<le todos os seus
actos e serviços na administl'açiio dessa provincia: se, ·por vcntul'a, á visla dcsle exume,
entendesse que o presidente deveria continuar,
embora elle tivesse offenàido em seus dfreitos um
ou oult·o individuo nem por isso devia ser esse
presidente demillido. Sustentei essa theoria,
não só com as razües geraes de política, mas
mesmo com o nosso direito. positivo. O acto
· adclicionnl declnra que; _quando ~ presidente de
uma provincia rür prommciatlo, a assembléa
provincial decida, sein emba1·go disto, se olle
deve ou não continuar na adrniuistraçao da província. Orn, se ainda depois tle 1.una pronuncia
o presidente tia província pótle, em virlude de
uma lei constitucional, continuar_ no exercício
da µresidencia., porque NZão deve o governo
demittil-o só em virtude de representações on
de queixas que se lcnhll.o feito contra esse presidente, e mesmo po caso que o governo lenha
entendíclo que o pl'esidente ten!Ja commettido
uma ou -outra fülta ;>
Concedo, senhores, concedo que nos pa.izes
onde a conslituíção e as leis não dao tantos direito_s ás par~es para- se qu~ixarem das injustiças,
das rnfluenctas das autoridades, para poder verificar-se a sua. responsabílid,,de, concedo, digo,
qne nesses pa1zes o governo niJ.o deve ser ta.o
perseverante para conservai· essas autoridades.
Mas, nos governos como o nosso, onde as partes
têm tautoil recursos a empregar, onde podem
denunciar livremente o 1n-esidente da província
pemnte um tribunal tliO respeitavel como o
suprerao tribur.al de justiça, prescindirem deste
recurso legalmente re~onhecído para se con•.
tent_arem unic!lmente de quei:x.at·-se :J.O governo,
pedmdo a demissão de tal ou t?l presideute,
senhores, não posso admitliL' isto. Porque os
individuos que se achão lesado·s, offendiaos
pelo aclo de um presidente, não o denunciao ·
perànte o tribunal supremo de justiça ? Porque
razno apenas apresentao quei:s:.as, e queixas nao
documentadas, pt!la maior parte? Eu serei o
pcimeirn a aconselhar a quem fôr offendido em
seus direitos p~lo presidente de uma província,
que o denuncie, que o accuse perante o tribunal
supremo àe justiça. Clamirei-tenha confiança,
1i.:t eo1tStit·1'i9ão e nas lei8 ! ! ... Se não tem con-

fiança, no gove1·no, eo11ffo nos ti-ibrnwe.~, crn!fie
nas auforidncles judicie.rias, que ella.i não lhe

r~O'ttsarítõ a justiça, se pai· ,uentura o govei·no a
t.ivei· recusado. -Ora, á vista desta especic de
contradicção, á vista desta recusa, desta obstinaça.o, em não se querer denunciar perante o
supremo tribunal de justiça esses presidentes de
provincias que aqui se nos tem figurado de
Holofernes, dictadores, e tudo quanto ha de
peior1 não poderei eu,J,o._ menos, suspeitar que
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os indíviduos que se qneixll.o n:to têm provas,
não têm documentos alguns par,'l justificarem
as s:ias queixas? Devo convencet·-me de que
esses individnos não têm confi;1nça nos tribunaes do µaiz ((•poÍct(fosj; e o governô geral,
que deve sustentar-se na opíniao dà popnlaçlJ.o
sensata, que deve ter por auxiliares,. afim de
poderem marchar as autoridades constitnidas, os
tribunaes do paiz, na.o deve por um acto seLt
como reconhecer que n!lo deve haver confiança
algnma nos lribunaes. (AiJOiados.)
Sr. presidente, eu 111!0 poderei ainda deixar
de fozer applicaç11o tlesles principins que tenho
emitlido aos dous presidentes, oontra os qunes,
ultimnruente, mais se tem clnma,to, quero dizer
contra. o presidente da província do Cenrá, r1
Sr. s<mallor Ale11uar 1 e contra o preljidcntc dn
provincia de Matto Grosso.
·
Eu repetirei que, logo que tomei conta da
repartição do impel'Ío, lendo ouvi1l0 lodos os
clatnol'es qn/) acintéuumtc, graluitameutc so
ha..:ião esp:dhado conlnJ. o 81·. senador Alencar,
presidente da província do Ceará, mandei
proceder na secretaria. do impcrio :i. um exame,
'para se me remclterem quae.i;quer queixas,
quaesquer representações qt1e alli pudessem
existit'; o resultado foi n!lo se ap!'esenlar uma
só queixa ; antes, pelo contrario, veio consideravel numero de representações da 11ssembléa
provincial, das camaras municipaes, ' dos jÜizcs
de paz, e de diversas autoridades ecclesiasticas,
pedinqo a conservaçno daquclle presidente, e
j.ustificando-o de algumas calmnnias (na phrase
dessas representações), que ahi_se dizia serem
espalhadas contra elle. .
Disse-se :.,...a opinill.o publica deve decidir o
governo a respeito da demissão ou da con•
servaçao dos presidentes das provinc:ias,-Eu
arlopto es~e principio, e pe!'guntarei tambem ao
nob!'e deputado que o emittio-quando a população sensata de uma província, quando a população industriosa de uma província se exprime por esta maneira a favor de um pt·e·
sldente, ou de qualquer outt'o emp1·egado 1 ha de
o go-,erno convencet·-se de que elle nil.o gosa
.alli de opinião publica? Que elle nl\o representa
os interesses, ao menos, da inlelligeucia, da indu_stria do paiz? (Apl)iadaa.) Para que o governo
tirasse onlro resultado, fôra de mister que, pelo
menos, maiores provas, documentos mais· au •
thenticos se apresentassem em e>pposit;IIO a
estes : mas quaes são estes documentos, quae;;
são estas provas qtte se apresenta,i, por que o
gove.t·no se deva persuadir de que nao convém
a conservaçilo do Sr. Alencar na presidencia da·
província do Ceará ? Quem se tem declarado ·
contra elle? A tribuna? Nno; porque a tribuna
nM consiste só em alguns Ses. deputados que
fallào contra esse presiden~e. A imprensa ?
Tambem não; porque um periodico ou outro
não é que representa a opinião. publica, '.I'ambem
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O Sn. L1,1Po :-Digo os seus serviços, porqnc
alguns periodicos lêm defcnrlillo, lê111 suslcnlrr•lo
dc11lrn da pruvin<:ia elle r0slabelcceu a urdem
:w Sr. Ale11c,tr., .
r.111blien : díg1J os seus servi\:113) po1q11e í'ór-a da
O S11. C.1urnN :-Pcriodieos llo Geará.
prnvi11eia ell<:! cunslanle111,,11le soccnrreu e
O Sn. Lrnro nr, Al3!1El.7: -8 da côrle. !\'estas
m"ndon anxilio, á legalidade na pl'Ovincia do
circumslancias, on,t,, líavemos de nós procurai·
Par[,.
,;ssa opini:w mcilior, e:3sa opinião pnblica, que
O SR. Fl\iUEll\A DE MELLO :-Urnn vez ~ú.
Alencar?
St'.
deve decidir o goHrno a demilliro
O Sn. LD11°0 : - Devem exidir tw. secretaria
Nesle caso, eu creio qne, á vista das provas
da justiça olfü:ios do Sr. Alencar, pelos quaes
que_têrn sido p1esentes ao governo, ·elle se1·ii1,
cu eslo11 auto,·isado a crer que mais de urna vez
ou rneplo, ou, pelo menos, muito imprutle11le,
o S1·. Alencar remelteu auxílios á província do
se, por ventura, Je1uittis,e, e!ll lae;; circum·
.
Pa1·,i.
slanci:.1s, ·o presidente da província do Cea1á.
Diz-se : mas elle wandon assassin,u· Pinto
O SR. Fwm::,iu os MELLO faz signal nrgnlivo.
Mndeirn l l Senhores, esta é uma prnposi~i.lo
O Sn. LrnPo : -Mas dii-se : - rcslah,~lccctt
que eu nuuca espe'l'ci que fosse pro nu nciad"
elle li ordem publica dentro ela provi11cia ct11
pelo Sr. deputado por S. Paulo que a ernillio.
Que provas ..... Crt"io, senhores, que a tanto n11.0 virtmle Lia constiluiç:10 e das leis ? Se11lto1 e,;,
sei q11e· lei elic !e11ha violado lia pro·
eu
póde chPgar a irnrnnnidade de um repre1·111cw do Ceará. 0111:0 diict· apt·11:is que tem
senUlllie da nação, q11e atlribua mn assassinio
tornado !ll~umas rncdidt>s a rt•spcilo du certos
ao ·presidente de ,1ma provincia, 011 qne mostre
empr~gados p11blico,, q11e 11ão 111fc·rPeem, tlll uno
111cs1110 alguma Sllõpeila de que elle o tivesse
têm mereddo a ~lia co11fi,wca · 111t\~ aclos .cuncom mellido, sem que apresente provas clarn~ e
evidentes com que possa de111011slral-o ... Quan,lo trarios ás leis, ni'lü os t..,n1i:, ~isto de111011~lrar.
e o ma11do11
assim fosse ... l\las máo é que taes proposições se Di:1-se q,1e ellc rccrnlu11 11tn IH><l1"11l
pal'a o Pará ; 11rns Ilf\o se r,rnvo11 q,1e este i11dierniWl.o, porqu~ então não sei alé onde poderá
ir a licença da imprensa ; nllo s.ei se daqui a vicluo e~livesse is<.·nlo tio rech1l:un"1,lo. Tenho
011viilo lambem u11lrns foclos coulrn u S1·. Alenpouco tempo nil.o nos pode!'emos tratar recirlr~ve1n ser
•proc;amenle d.e assassinos!! ! (Apoittclos.) Ao ca1·i ,nas e~les al'l,ig;o;; accusalorins:
taes
j11sllfit1uc111
ri"ue
du1;umentos
por
pr~vados
pedem
j11stiça
d,1
menos, as r~gras da raz1to e
que taes proposições não se emillao, para qne a arl1c11bJo,,. Ot1 são simplesmente at·ti,:uladus
os aclus i;unlrarios ás leis, de que tem si,lo arlicença na.o nos leve mais ávante.
Quanto a este fc,clo, todos os doc111nentos que guido o S,·. Alencat·, ou mesmo nllo siw aclos,
q11e são coufortio presentes ao governo ern ou Ira occnsião,. q11c in11nediuta1nenle. se mostra
trnrios ás lei;:;, corno esse do indivíduo recrne al~urrs dos qnaes fo1·ão publi(:ados, 'p1·,)vào
precisamente o contrario daquiilo q11e ala1111s ladu para a província do Pará, irnlivitluo que
pretenrlem altribuir ao Sr. Alencar, uns de'°boa não se moBtrou que estivesse comprchendido
fé e outros c»lu1nniosain<:nle. Prova-se pot· esses nas féXCepçõc·s das i11strncções de 19 de Julho
uocu!nenlos, que clle tomou todas as provi· de 1822.
de11c1às, !01.Lts as p,·e,·:luções, pa1·a qne um atO SR. FwuE_11u DE MELLO : - Eslava compretenlado tão horroroso na.o fosse conimellido ~ he11d1do na lei de Dezembro de 1830.
pelos jumdns ; e que essas cautelas essas
O Stt. Lmro : - C()nfio muito como homem
providencias que elle tomoi1, fOl'ão inuleis
particular e111 ludo q1111.nto q11i,.erern dizer
ab,olult'.menle. E será só no Ceará, senhores,
não só _esses seuhores que fallão, como qn,dqne os Jurados têm commetlido esses h,irrnres,
quer c1datlã,1 ; mas q11ando fui a11luridade
Cel'ta1JJinte
ou hnr~·ores q~asi semellianles?
pnblic:-,, n:10 podia npezúr disso fozer cousa
não : nos podena:nos apresenbr ex,,,«plos de
al:-;uu1a sitnples1ne11le e1n virtude desse credito,
d~cisões de jurados, e de outras auloriu.ades, á que lhe, dava; em necessa!'io ser convenddo
vista das quars nos. deveriamos horrnrisar. Mas
por ducnmento:;. Se diverso liv,~sse sido o meu
procura-se de proposito nesta i:asa attrilrnir .a
1~r.ocedime11to, o que poderia eu dizer para jusuma autoridade q11e na.o era judiciaria, q11e não tif1car-111e quando a eamara com mais justiça
e
deu
se
que
leve parte alguma em sentença
me pudesse arg11u· sobre qnnlquer aclo de deexecutou, em lugar ui.o distante da capil,d da missão d,., 11m presidente? Sl! por v,enlm-u ell
provincia, para· a desau·editar, para perdei-a na
~ve,,e demittido ao presidente do Ceará, o
opinião publita ; e, no em!t111t,>, Dfocto nno fez ' ::Sr. Ali,1,car, poderia eu j,,slifk,,r essa demi,;são,
.impressão ulgua1a na pro1 ;u,:iu do Ceará, 011de
e dar a, rno,,s, q11e hoje tenho dado á c,1111ara
estou persuru!ido de que é co1dwcido o catacter e,uo pa1z, por ln· insistido na stia conscrvaçno ?
do S,·. Alenear, incapaz rle taes trimcs; e, apezar
Nao c1:rlamente, O que havia de e11 dizer? Que
àe tudo isto, elle exerce na pt·o,inci.i a merecida
lres 011 quall'O dep11tadus na tribtrnB um ou
influencia, q ne dCV<:!lll d:u-lhe os se tis talentos;
outro jornatisla tínlia ce11surado a con1ducl,; do
os seus serviços ...
Sr. Alencar '. Não podia dizer mais nada, pot·
O SR, FIGUEIRA DE 1',fa,.,10 :-Apoiado.
que nao podia provar tudo aquillo que pudesse

n~o

0
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dízer contra elle, e aquillo mesmo qu<:: os Srs.
deputados tivess~m dilo contra o Sr. Alencar; e
pelo contrario, s11stet1tando o ministerio a conserv:i\::\o do Sr. Alencar no Ceará, tendo victoriosnrnente mostrado que esta devia ser a conducta do governo ; que est.a deve continuar ,i
ser" conducl,1 elo aclual rnini.,tcrio, na minha
opiniDo, se l'lle nli.o quizer expôr a proYincia do
Ceará a graiides desastres ; porque emfim eu
ultirnareí esta parte do meu discurso declarando
á caniurn que, segtrnt.lo eu entendo, o Sr. Alencar
é no tiorle um dos mais slrenuos amigos e de·
fensores dos principios da ordem publica.
(Apofodos.)
P:1ssando a dizer algumas palavras sobre a
conservaçao do vresidcnte da provincia de
i\fallo-Grosso, cu príncipiarei por declarar á
cam,na que, cmqnanlo cu estive no rninislerio,
nl'lo chego11, nem officialmen\e, nem exlra·
oflicinlrnenle, ao meu conhecimento, acto
algum, pul' oude o Sr. .fosé Antonio de Pimenta Ducno p111.lesse desmerecer o conceito
qne o governo forn1av,1 ddle, quando o havia
llomeado; pelo conlrario, a legislação provincial da provincia de Ma\lo-Grosso, que na
sessão passada havia aqui sido censnrarfa, foi
reformada, foi melhorada durante a sua administ.raçno; e eu elevo acreditar que elle teve
a]gq ma influencia nessa assembléa provincinl.
Aquelle presidente tíol!a resolvido tarnbem,
col!l prndencia e discrição, algumas pequenas
queslúes que se haviao suscit;ido com o edtado
vísinho ; e mostrava applicar lodos os seus
desvelos e cnidados aos melhoramentos materia,,s da província, e alguns propôz, com que
o governo nao podia d~ixar de concordar.
Toçl3s estas rnzões qne devem constar pol' docnrnentos officiaes na secretaria rfo estado dos
negocios do imperio, erão, portanto, bastantes
para que o governo o devesse conservar. Em
uma das sessões passadas, porém, se disse que
elle havia deportado eidadãc,s_ Eu tive grande
pl'Uzer quando li hoj,3 no Jomal do Cüuwwrcio
que o Sr. ministro do imperio linha asseverado
qne isto nllo havia constado ainda o!1icialtnente
ao governo. Ora, .só porque se diz em gazetas,
ou cartas particulares, que o presidente da
provinci:. deportou um cidadão, ou commetleu
oulros semelhantes actos de violencia e eles·
poli,mo, deve o ministerio i1nmedialamenle
demit!i[-o? Deve mesmo um Sr. deputado
trar.er a esta casa factos consl,:mles 11nicamenle
de cartas particulares, sem procurar outras
provas ? Esses Srs. deputados, por cxpcri~nci,,
propda, devem saber que nilO convém confiar,
nem nas noticias de gazelas, quanto mais de
tartas parlicularcs ; porque de ordinario s!\o
escriptas por pessoas dcsrtffectas :i autoridade,
e que são faceís, portanto, em desfig·urar, em
envenenar todas as suas acções ; ou entll.o por
pessoas de seu inrlitlo, que nil.O devem tambem
facilmente ser acreditadas.
TOMO li
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Notou-se qne o ·governo não tinha applicado
os princípios que eu havíã emittido na sess!lo
pa;~.ada, por que, se os tivesse bem applicado,
então deveria ter co,1scrvaclo o presidente da
província de Pernambuco. Sr. presidcnl€, eu
tenho procurado desviar a queslrto do ex-pre·
sidcnle da província de Pernambuco, que eu
respeito. Tenho rel,1ção intima de amizade e de
affeiçtlo, com pessoas de sua familia ; reconheço
os serviços que elle prestou dentro e fóra da
província ; mas eu me limitarei a fazer uma só
pergunta ; ;.1 esses Srs. deputados, que resolYão
a questão, eu n:10 a quero resolver.
O governo entendeu que, em virtude de uma
lei, lhe competia o direito de nomeai· cet·tos
empregados de fazenda. Da mesma intelligencia
er!\o os presidentes das outrns provincias. O presidente, porém, da província de Pernambuco,
entendeu que essas nomeações nno competi!i.o
ao governo geral, mas provincial ; e o que devia
o governo geral fazer er.:i laes circurnstancfas ?
O Sa. FHANc1sco no HEGO : -Accusal-o.
O SR. LrnPo : - Assentar que isto era um
conflicto de ,iurisdíc~s.o, um objec(o de duvida,
e trazêl-:l ao corpo legislativ0 ? Eu acredito que
não ; porque a duvida, que eu saiba, não tinha
sido snscitada, ou, pelo meno3, nllo foi sus·
tenta da senil o pelo presidente da província de
Pernambuco; todos os outros, se propuzerM taes
duvidas, nll.o as sustentáril.o. (Apoirldos.) Reconhecerão todos os outros presidentes a intelligencia d:ül:1 pelo governo geral.
Senhores, é necessario ver até onde p6de ir o
direito dé duvidar ; é necessario tarubem ver, e
decidir quaes devem ser os limites do direito
de resistencia legal. O dirnito de dnvidar,
quando ex.cede a certos limites, ))óde converter-se em resistencia, e resistencia qne não
é legal. Quando uma ordem do governo nao é
claramente contraria á lei, neste caso o governo,
corno primeiro executor das leis, tem o direito
de ser obedecido ; e quando nno é obedecido,
deve se fazer obedecer pelos meios que n constituiç/l.o, e as leis lhe conferem : e um dos
meios é, sem duvida, derniUir aq11elle p,e·
sidente que n~o lhe quer obedecer.
Portanto, á q•1estao do presidente da pro·
vincia de Pernambuco, nno podem ser ap·
plicados og principias que emitli, porqLie a hypolliesc é muito diversa.
E' cc1·to que, al6m de ser demitlido o pre·
sidet1le da província de Pern<1mbnco, o governo
o mandou responsabilisar ; mas, senhores,
quanto á medida de niand.ir responsabilisar a
esse presidente da provincia de Pernambuco,
eu declaro francamente á camara, que essa me·
dida do governo não teria o meu assentimento,
se por, ventura nessa occasiâo eu estivesse em
exercicio no minislerio cu julgaria sufficiente
a medida da demissão.

Sr. presidente, tendo defendido as theorias
20
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que cmitli em unia das sessões pas~adas, como
eminenteme nte p;ovcrnalivas; lendo mostrado
q11e o governo fez jnstiça, attendeu ,'ts ncee;;sídncks dri paiz, iio;i i11lüresses do Brnzil, q11anllo
c011sen·ot1 o p1·esidcnle da prnvincí:1 do Ceará,
e o presirJ0nte ela pl'ovínc·i,i d,: ,Wallo Gl'oSc,O.
En para nao incorrer em unrn nol:,, qnc SG fez n
um Sr. àepnl::ido qlle hontem /'aliou, di(·ei
ainda duns palavras sobre o orçamento ern cliscussii.o.
O nobre orador conc]ue o seu discurso analysanclo as emendas que se achãO sobre a mesa,
e mostrando que as quantias pedidas, em vez
de serem diminuídas, deveriao ser augmentadas.
O SR. CALMo:1 c~de a palavra ao Sr. Vasconcellos.

OSr. V.:isconcallos :-Sl'. presidente, eu sinto
não ui e ter exprimido com H necessaria clarc:.11,
e de m,rncira tal, que fosse en(endi,io por
alguns Srs. d<épntados qlie refutarão o discurso
·que recitei em oalra ses!,~O.
O fim lodo do meu discurso foi aconselh~r á
admini;;traç'.tío que se compuzesse deílnilirnmenle, e que nfto nos continuasse a fatigar com
o interino, interino qne existia ha mais de dous
annos, e a qnem nn.o temos molivo de apoiar.
Para mostrar a necessidade da composição
deünitiva do 1ninislerio, en fiz reflexões : 1",
sobre a imtmcção publica; 2º, sobre obras
publicas; e 3º, sobre a arlminis!ração das pro•
vincias. Fiz l'ctpidas reflexões sobre cacfa um
destes tres ohjcclos, ou ramos da aclmioislração,
e mostrei a necessidade que tinha o governo de
se compôr definitivamente, afim de que não
estivesse abanclonada a administraçrto, como
mostrei que eslava.
Fundado no relatorio e nos documentos apt·escnlados pelo governo, moslr~i que as escolas
publicas não preencliiao a expectaç110 do paiz, ·
as escolas primadas e as escolas que se podem
clianrnr secundarias ; e até tive a fortuna, de
que minhas reílexõcs fossem consideradas corno
copiadas, como decoradas de um grande orador,
Lamartine. Errarão quanto :i fonte, mas de certo,
grandes escriptorcs publicas ministrarão-me
os argumentos, com que mo,tt'ei que a adrninisttaç::l.o abandona ::i instmcçno pnblica. 1\qui
se disse, para refolar o meu discL1rso, que
era decorado, copi,1rlo de Lam,trline; mas fosse
ou i1rio copia de l.:rnrnttim:, deixav:; lk· ~xi,;Li1· o
mal, o defeito que eu pedia que se remediasse,?
N c·ulrnm2 palavra se di~,·e ~obt·e istn.
Quanlo :is obras pnbií(jf1S: disse eu qqe 11ão

convinha seguir o sy.~tc111a .1,:Joptado pelo go ..
;l t10: qnc o g•nerno
nti.t, ti11ba lemoo de
'eciic11.h1r bem ,,st11s materi;.s, e er:i orJr est,l' raz8o
que elJe nos dava infur.111,1ç0e~ ti\o in;;,nctas a
este respeilo, e que nno apresentav:i plflnla~ e
orçamentos das obras, e era por esta raz!\o que
fazia estradas como a da serra de Paraty : e o
que se responde? EntendeL1-se que eu cen-

snr,iva o governo! E1.1 pedi ao govemo que se
compnzesse definitivame nte: cslcs factos forao
prorn, para o convencer des±:1 gr1Jncle necessidade de se compút· definitivamente, como o
(r.m clclcrminado a lei,
l·'allei n::1 administrnçilo tl::is provincias, e até
disse qlle convinha m11ito qne o governo em·
pi·egasse toda a solicitude ele que fosse capaz
para bem dirigir a admiaistraç[í.o das províncias,
e qne ell, pela tnarcha do governo, eôlava persuaJiJo ele que elle lltlO curava dos interesses
da uni::l.o; que elle desejava, on provocava commoções nas provincias. Ora, o nobre ex-ministro muito ínsistio na defeza dos presidentes,
cujn demissno não pedt, porqne tu! pedido
seria recomrnendação para que fossem in
wfemwn conservados, (Apofoclna.) Como insislio muito n esta parte do seu discurso, devo
dizer a mi nlrn opinião com mais ,,lg;lima
clat·cza, nlim de vel' se sou entendiclo.
Peço a V. Ex. que permilla qt1e eu fallc
sentado.
O SH. PaESlDENTE : - Pócle sentar-se.
O Src, VAscoNCELLOS : - O governo quer dominar ahsolutamenle as p1Mincias. O ,nobre
ex-ministro 1103 decl:iron q1ie offensas contra as
leis não sao motivos para a demissão dos presidentes ; mas qne offensas contra a administração, o não obedecer em tudo e por tudo á
adu1ínistrnçao, é motivo pnra demísstlo. (Apoia-

dos.)

Ei's a razao pela qual s!l.o conservados alguns
pre.,ide1ltes, e são demillidos outros, talvez, ao
menos no meu entender, sem motivo sufficiente. O que faz o governo? Inspira a estes
presidentes lodos os sentimentos que o ànimão.
Esles presidentes (eu faço as devidas excepçoes),
alguns cle~tes presid<:ntes dirigem as eleições
nas provincias, ameação a qllem nno vota no
camlidato do governo, e alguns eleitores para
volarem livremente, fogem dos lugares aoude
estao, e vtlo para lngares mllito distantes. O
governo, em um officio, rccommendo u ao presidente de Sergipe que obstasse as cabalas, que
tivesse m11ilo cuidado a este respeito; de ,;orte
que só o governo póde cabalar e subornar ; só
podem ser feitas cabalas pelo governo. Tanto é
vndadc que recornmendaçües Yào da côrle, que
até o nob1·c ex-ministro. na discussão do voto
de grnças, nos disse qne aclllai presidente do
Rio Grande estava na lista para senadot·. Se
ainda n:l.o se tinha pl'Occdidn ás eleições, corno
podia cJlcul,w com essa cleiçao, a ntio estar
certo lÍr! q,,c todos oc meios s"rillo crnp1.·egados
para que i!·inmplwssc o candidato do governo ?
,\ssi,n vã11 con,eguinrl,, os pl'esidentes crcar
assern bléas, e mar empregos eleclivos a sell
geito !
Ora, vejamos agora a grm,de nrn:x:ima governaJiva. Nno me faço cargo de responder a tudo
quanto disse o nobre deputado, porque demo-

o
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ratia muito a discussl'lo. Um presidente fere no
coraçao a liberdade e segurança individual, mas
no complexo, estes uctos (na intt11liget1cia <lo ·
governo) nno E&o bastantes para demiltir esse
presidente, porque elle obedece cegamente no
governo geral. Recorra ao tribunal supremo de
justiça, o oITendido; é o remedio que offerece
o nobre ex-ministro, e díz-nao é ta.o facil este
recm·so;?-Nao é assim; é um recurso difficilimo.
E depois, apoiando a opinião do governo no
acto nddicional, diz - lá está e artigo que incumhio ás assembléas provinciaes o examinar
se se deve ou não proceder contra o presidente
que foi pronunciado.-Ora, como o governo já
tem disposto as cousas para que as assembléus
legislativas provinciaes votem a favor do governo ou a favor do presidente, pois que eltas
sâo compostas das pessoas cuja eleição o
presidente promoveu, o que se segue é que as
províncias são oppdmidas, e são opprirnidas em
nome da lei I E esta oppressão 11!\o terá resultados? Espera o governo que o povo esteja
sempre submisso pat·a receber os ferros, e
beijar a mil.o de quem os lança ? E' necessario
que lenha muito orgulho, muito estouvamento,
se se persuade da possibilidade de conservar
assim na oppressão, nos ferros um povo inteirÔ.
Ora, examinemos o que contém os artigos
do acto addicional, e se quando nós redigimos,
na conunissão, o acto addicional, tivemos em
- vista que um presidente criminoso, fosse conservr,do pelo governo. De certo nao foi este o
intuito com que se lançou no acto addicional
este artigo. O que pretendiam os era evitar
uma cabala, que podia cQnseguir do poder judi·
ciario o p1'011unciar um presidente innocente, e
privar assim a adrnínistraçao geral de um bom
servidor publico. Mas o nobre ex-ministro disse
que o governo póde conservar um presidente
criminoso. Forão as intenções da commissa.o,
llU da camara dos Srs. deputados, conservar no
governo a um presidente que estivesse criminoso? Parece que fora.o, ao menos segundo o
nobre ex-ministro se exprime. Mas porque não
me esclareceu na commissão? EnU1o eu recusaria a minha assignalura. Máo foi que não
dissesse que o espírito de trapaça (ri8udas)
podia dar tal intelligencia n esse artigo do acto
addicio_nal. Quando mesmo esse ai·ligo admitlisse uma tal interpretação, eu pediria ao governo que não se apoiasse nesse artigo, que
11ão se valesse delle para conservar um presidente criminoso que atacasse os direitos individuaes.
Eu desejava que o governo procurasse dar ás
provincias governos illustrados, prudimtes, sabios e moderados, e não governos que trat!l.o
de eleições nas p1·ovincias, e que, desde o primeiro acto de sua administração, não têm outra.
cousa em mira do que o triumpho desta ou
daquella chapa, como vulgarmente se diz. Eis
a razao -porque o governo só escolhe · para os

15,j

empregos publicos a seus afilhados, isto é,
creatun.u; que esposão cm tudo a sua opiniao e
senlirncnlos. Eis a razão pol'que a politica
condenina os governos com partido que não se
podem bem manter ; eis porque não existe por
muito Lempo, não se mantém por muito tempo
taes governos. Todas as vezes que o governo
só julga bons cidadãos aquetles que dizeri1 amen
a todas as· suas opiniões, e até a seus rlespro~
positos •.. Senhores, não ha cousa mais facil, e
até é proprio do demerilo, amoldar-se a todas as
opiniões e sentimentos daquelle de quem se
depende. Dentro de pouco tempo um tal governo se deve ver cercado da gente inepta do
paiz (apoiados); um governo tal nru, póde
mante1·-se (r1poiados); e bem sabe o nobre exministro que o governo nos assegurou na falia
do lhrono, que elle tratava de se manter no
seu posto.
Citei alguns factos de presidentes de pro·
vincias. Apontei um presidente, que reconheço
ser· pessoa ele muita probidade, e até benemerito da ínstrucção publica, se me posso exprimir assim, ensinando a meninos as primeiras letras; mas que este presidente, apesar
<lesta sua grande capacidade, não tinha po<lido
entender 0 regulamento da alfandega, e que
provavel era que, posto á lesta da administra1;ão de i.una provincia nas circumstancias do
Rio Grande do Sul, não deixasse de a perturbar mais. Eu citei os factos ; ett disse : Este pl'esidente chega á provi11cia, e Jogo solta
presos. Eu não digo que estivessem presos le•
galmente; não sei, e até supponho que bem
fez em soltai-os ; mas depois toma a prendêl-os,
e pmtica deste modo um acto de frllque1.a,
cap112 de fazer cahir em descredito, de fazer
perder toda a consideraça.o a sua arlministraçao
no remanso da paz, e de ann11llal-a nas circumstancias da província do Rio Grande do
Sul. A isto nada se responde ! Este presidente
livra uma parte do imperio aos rebeldes, e dizse-nos que n:l.o chegarão as informações l
Quet·-se occultar ao corpo legislativo este aclo
do p1·esidente ! Eu na.o me refü·o ao nobre exministro.
Sobre o presidente du Ceará. Mandei á mesa
um regulamento deste presidente, feito em vh-tude de uma lei da assembléa legislativa prn•
vincial, lei que tem artigos contral'Íos á couslituição, por isso mesmo que revogou artigos do
codigo criminal. Peço que se reflicta que não
é do codigo <lo processo. No regulamento expeJido pal'a execução desta lei, diz o presidentequem prender um criminoso de morte terá de
gL"atificacão 100$000-se o criminoso fôr p_repoteote terá 200$000-e se matar o assassmo
em acto de resistencia terá de gratificaça.o
200$000.-Ora, entendi eu que em um paiz,
onde regia tal regulamento, não havia ordem,
paz e segurança publica.

Asseverl!,o que o codigo permitte matar em
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caso de resistencia. Q)ra, verdade é que o codigo
algum dos dominadores das províncias ! E e1
autorísa aos officiaes de jn~tiça para empregar tret:mto o povo lias provincias é esmagado,
todos os meios para effeillrnr a diligencia, alé • nno reprcsent.1 porque de taes representações t
mct1mo a morte, no caso de qna de outra sorte · colhe amargo fr11ctn ; po1·que :intes s'Jlfret', d
nno possa. ser descmponlrnda a_ diligencia ; ~as que expôr-se nos males, que de tae~ repre_scnla
este direito deve ser entendido com mmtas çõcs devem l'estilta1•. Na.o se nos diga pois qu,
restrícções, deve ser entenúiJo pan1. casos exnllo ha. rcpresentaçõc.-s. Em uma palavra, se
tremas, porque até outro artigo do codigo aunhores, eu até certo ponto quero adaptar a idér
torisa os cidad!los ·a resistir, e até a matar os de que os presidentes de provincia podem esofficiaes da diligP.ncia, quando quizerem ex:etrangula1· os indivíduos ; quero 1.1doptM· esta
cutar ordens il!egaes. Quando um olllcial de maxima. emiuentement e governativa do nobre
justiça f~z morte a pretexto de resisteucia, deve ex-ministi·?, do /mperio, que_ muito . tem avanser justificado, deve passar por um processo çado a polit1ca, JUr1sprudencm e legislação com
que o i11nocente, e só enta.o é que não é res- suas invenções. Estrangulem os presidente, de
ponsavel pela morte. Ma,;, no caso de que se província os iudíviduos, mas procedào de matrata, nno se acoroçoem os officiaes de justiça, neira que deste estrangnlarnen lo não resulte o
os agentes de policia, a commetteretn esses estrangulameçito do Bra.ziL
aclos atrozes P Ora, um juiz inimigo de un1
Insisto mais nestes objectos, porque estm1
cidada.o qualquer, nao póde, de accordo com o convencido de que em algumas proviucias, 011
agente de poiicia, metter esse cidadão em proao menos n:i provincia do Pará, grande parte
cesso, pronuncíal·o cm caso de morte, para das calamidades que tem soffrido, silo de'lidas
depois ser morto pelo agente de policia, que a um presidente que foi tambem sacrificado
declara têl-o morto em acto de resistencia, e naquel!:1 provincia. Eu me refü·o a alguns
com certidão do juiz de direito ir receber os 200$ papeis e documentos que existem cm meu
de gratificação ? ! ! Nao me lembro de ter lido poder. N!l.o se persnada o nolJL'e ex-ministro
em legislaçM alguma disposiçao semelhante. que, ferindo no coração, os direitos individuaes,
Em outro tempo, nos casos de rebe!lião, a • liberdade, a segurança individual, possa
punho.o-se em lcilao as cabeças dos chefes de manter os povos na obediencia cega que se
rebellillo, mas pôr-se em leilão a cabeça de um anh_ela.
pronunciado por cdme de morte, que póde ser
Direi ainda alguma cousa sobre a instrucçllo
innocente, ou na:o te1· morte pelo delicto que publica durante o ministedo do nobre ex-micommetteu, é cousa estrondosa! Eu agradeço nistro. Nas mãos lhe morl'ell o ensino mutuo, e
ao nobre ex-ministro, de não ter tido a coem uma palavra apresentou-se nesta casa,
. ragero de desculpar este acto ; ao menos omiltio dizendo que as escolas publicas da capital são
a sua defeza. A coragem desta vez falhou-lhe. frequentadas por 40 alumnos. Eu fiz algumas
(Apoiados.)
rellexaes a este respeito, que tive o prazer de
Fallei tambem no presidente de Mattonã.a ver combalidas. E não sendo ell tão avaro
Grosso, nao para que elle fosse demittido ; eu em citaç/Jes como o nobre ex-ministro, ,jir-lheuão quero recommendal- o á alta pro!ecç!to do hei que, se quizer ser bem convencido dos erros,
governo, mas para mostrar ao governo quanto · do desleixo de sua administração, se qttizer ver
convinha que se compuzesse definitivament e bem desenvolvida esta materia, consulte St. Marc
para vigiai·, sohresondar a marcha e andamento Girardin, que me consta existir na secretaria dos
das autoridades subalternas.
negocios estrangeiros, rnas· nll.O mereceu as
O nobre deputado repetio outra vez no seu sympathias de nosso eminentemente sabia godiscurso estes argumentos frivolos de que nao
veruo. Esperamos que o governo faça propostas
11a representações, Ora, senhores, de que para o melhoramento da instrucç!lo publica :
servem taes representações ? Que fructo podem
mas diz-se que o governo não tem iniciativa,
. ellas produzir ? Não ameaçou o presidente Eu podia dizer ao nobre ex-ministro que inido Ceará a dous representantes da naça.o ciativa se entende em política - direito de
(apoiados), nllo deu bem a entender que pro- propôr ·- ; mas supponhamos que o governo
cederia contra elles empregando a sua força
uão tem inil!iativa, tem o direito de fai::er pro·
physica e moral P Não se queixárão; me papostas (apoiados e risadas) : faça propostas.
rece, esses representantes da naçao? E qual foi
Este direito de fazer propostas diz-se que nlio é
o resultado? Um officio louvando os-bons seniniciativa, porque uma conunissa.o examina
timentos, de que se achava animado esse estas propostas. Ora, se nosso regimento estapresidente, até elogiando-u porque dizia no seu belecesse, como fez ao principio, e como me
officio que a carnara dos deputados estava piu-ece que se deve estabelecer, revivendo-se o
anarchisando o Brazil ! ! !... (Apoiados.)
estylo, que nenhmn projecto entrasse em dis•
Em uro governo lã.o arbitrario como este, é cussil.o sem primeiro ser examina.do por uma
preferível soffrer de que· recorrer a esses recommíssllo1 que sobre elle dê o seu parecer ; se
cursos, que dizem existir contra os empregados
nosso regimento estaheleeesse . !l§Sa i:narcha,
publicos. E diz-se, não ha representações contra se~uir-se-hia, pelos priocipios do nobre e:ii;-mi-
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nislrn, que estavarnos privados da iniciativa.
.Mas não entremos nesta quest:lo. F'ac;a o governo t1s propostas.
J\las diz-se: 11ão ternos garantias. lJ1rnes sã.o
c8ltts g«i·:iutías? A prirneit"a, para que as propostas úu ;:ovcmo n::to sejãu emcndathts precipitadamente. Oru, eu sinto que o nobre ex-ministro não nos in·,\,111a,$ea rnanuiradeemendar
as propostas co,n a ci1·cumspecção qne elle deseja. Entrn em cliseussão uma proposta; os
homens da opposiçào, que nesta c·Jsa n:10
existe, os homens da minoria offerecern s•füs
pensamentos sobre a proposta, e consignão
estes pensamentos em uma emenda. O governo,
o nobre ex-ministro diz que é Ltma precipittt,!ào ! Quem lli'o disse? Quanto :i mim não
lia precipitaçao; eu que proponho e,nenda, depois de ter estudado em cast1, 1.\epoís de ter
ouvido a disCL1ssl1.o. Se o governo tem maioria,
faça regeilat· a emenda. Mas uiz-se: é cstylo
llos governos civílisados remdter taes emendas
a uma commiss:J.o.
Ora, para que ha do o nobre e:-:-minitilro
querer a este t·espeilo fallar com migo, que decoro, copio quanto posso, quanto minlws debeis
e paralylicas faculdades o permittem, rp1e leio
tudo qu?.ndo posso dos autores de minha confiança? (Risadas.) Qual é o regimento de uma
assembléa legishtiva que tal pratica consagrasse P As emenda~ de ordinario são feitas
pela minoria, porque qt1ando o são pela maioria,
o governo de ordinario concerta-se com os
membros da maioria, e aceita, ou não aceita a
emenda; e se nM aceita, esse membro da
maioria passa á minoria, e apresenta a sua
emenda, Mas o ir a emenda parn a commíssi.\o
é já L1m principio de derrota para o ministerio,
porque se entende que o negocio é tão transcen·
dente, que nao se póde decidir antes disto,
principalmente se altera toda a disposição e
organisação do projecto. Ora, á vista desta
enunciação do nobre ex-ministro, isto é, de que
se não devem admittir emendas com precipi·
lação, e que se devem seguir estylos d~ nações
civilisadas, que não se nos dignou citar, muito.
bem fez um illustre deputado em declarar que
o nobre ex-rnii-1istro queria corno uma das principaes garantias do governo que as suas pro·
postas nao fossem emendadas,
Eu, St·. presidente, vou ficarnlo Ulll sceptico
terrível: duvido que esteja nesta casa: dnvido
do que tenho ouvido, e que o nCJhre ex-ministro
a tanto se arroje! Diz-nos elle que acamara não
admitte os rninistl'Os á"discussão por um direito
proprio, que nelles reconheça, mas por uma
especie de favot ! ! ! Quem já proferia nesta casa
tal opinião? Reconhecemos que os ministrns
têm direito de discutir as suas propostas, como
o tem qt1alquer deputado. Não póde emenclur,
e a razao é clara, porque a constituição, que
deu iniciativa aos ministros, não quer que suas
propostas, as medidas por elles iniciadas, sejao
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tomadas em co11siuet·,1r,ao sem sc1·tm revistas
pot· uma commis,ao.' Os mini;lro~ podem
erne1,dar, mas pela maneirn decht\tda na constil.1Jiçlo do irn pcrio, isto é; sendo a em·enda
considcrn,:ln pot· uma eommissào, como foi a
proposla ctncndada. Ningtiem contesta este direito, nem o de rog,u· aos membt·os da casa seus
,unig;"s para offe1·eecl' emendas. Eatretanto o
tlübre ex-ministro insiste que os ini11istros silo
privados de garanlias, que na.o podem discutir
,1:; su:cs propostas com liberdade, que não as
podem emendar ; em urna palavra, porque não
:;ão approvadas nesta casa por acclamacll.o.

(Apoiaclus.)

•

O SR, To1rn.cs: - Isto é que é.
O SR. VAsco:-.cE:LLos :-Diz o nobre ex-ministro-o que têm os ministros ulcançado ? O
que podem elles faicr? Eu no anno passado era
chefe da maioria ... ( é rnoclestia de certo digna
de elogio), era chefe da maioria, fiz algumas
propostas, e, não tendo tido o exilo que ·eu desejava, entendi qlle nao devia fazer novas propostas ; ou por outra, tendo soffrido ulgumas •
della, grande discussft0, entendei, qne não
devia fazer novas propostas. Ora, examinemos
estas proposições do nobre ex-ministro : pri·
meiro elle se mostra inimigo da discussão
(apoiados); as propostas devem ser adaptadas
sem discussão! i'vias porque o nobre ex-ministro
nao ha de reformar a constituiçao, e dar-nos
uma nova fórma de governo !
O SR. LrnPu :-Basla reformar o regimento.
O SR. VAscoNCEttos :-A discussão é o melhor
meio de esélarece1· as mater-ias. Mas o nobre
ex-ministro dii qlle se demorao muito as discussões! O nobre ex-ministro na.o as demora
tambem ? Silo os seus discursos tão pequenos?...
Não digo sem proveito...
·
O SR. LIMPO :-Obrigado.

O Sa. VAscoNCBLLos :-Rouba-nos horas e
horas."
O nobre ex-minislro confessou que n&o era
c:ap,,z de dírigit· a náo do estacL1 na tormenta
que a persegue; e porque enla.o ha de irritar-se
contra mítu que fui sempre seu amigo, e amigo
verdadeiro? Não fui eu quem quebrei ... neguei
meu vot", e com razão; visto que o nobre exministro é o mesmo que se confessa na casa
incapaz de dirigir a não do estado nesta tormenta. (Apoiados.)
Sr. presidente, não posso acompanhar o
nobre ex-ministro em todo o desenvolvimento
que elle deu ao seu discurso. Não direi cousa
alguma sobre essa opinião publica de que elle
vê cercadas as suas creaturas. Queil'a Deus que
o nobre ex-ministro nao se engane com a voz
do terror, da adulac;ão ; que niío confunda esses
boatos arrancados pela prepotencia de seus
bachás com a opiniao .publica do paiz. Intelizmente taes boatos costumao aurear-se do nome
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de opíniao publica, on algumas vezes tomão
esse extel'ior para melho1· opprimir o povo.
Nao é conve!liente que o 11ohrc mínistrn se
deixe tilo ~rosseiramen\e illmfo-.

cori·er ao g'Overno. Este porém é ele opinino
dive1·s,1, como se vê do cJr,spM:ho- lnnçndo no re•
qiwrimento, que lhe foi dirigido de conformi·
tlncle com a delibe1·uçao da cainara; (JOÍs entende
Depois de breves reflcx<Jes ~obre o!Jl':is pu· que ha necessidade da autol'isação prcscripla
blicas, e orndor lennina. assim o seu di~cm·so:
pela lei ele 1832, o que d~u lugar n um novo
St·. presídenlr)_, t·u 11/l.o quero dernornt· ruais requerimento avi-esenlado nesta casa ao dito
a discu:;são: o que quero é que se organise o respeito, A' vistu do expeudido a commissllú
ministerio, e que ntto abuse da trnnquillídade nll.o deparando corn outro meio eficaz de fazer
em que está \l Brnzil. E' este o meu reqllel'i- ao supplicanle u cfovida justiça, sen!to o <Jlieremento.
cimento de um uc.to legislativo, é de parect:r que
A me.teria fica ad-ii\da.
se lhe defil'a com a seguinte resolução :
O SR. PRE$IDEN'!'E dá para Ol'dem do dia a
11 A assembléa geral legislativa resolve :
mesma de hoje, e levanta a sessão ás 2 horas e
11 Al'tigo unico.
O governo fica autorisado a
111eia.
pagar, nu fórn1a da lei, a Francisco Xaviet Cavalc:.mli de Mol'aes Lins a quantia cooetante àa sen·
lença, que este obteve contra a fazenda nacional
Sessão em 2I de Julho
na demanda áccrca da indemnisaçao de 55 rezes,
que lhe forão tomadas para sustento da tropa
PRES!DENGIA. DO SR, ARAUJO LIMA
estacionada em Pernambuco no anno de 1817.
St"l,UIAR!o. - Expediente.- Pm·ecm- daa com·
« Paço da camara dos deputados, 17 de Julho
,n.fasões de 01•ça.menf.o e diz1lo1nacia,, p1·opondo
de 1837 .-Gandido José de Àraujo Vimma.mna pi·eetação ll.miucrl de ci11coentci, conto8 de !Jl. D. de. Toledo. »
réÍ8 a. S. M. I. a Sra • .dmelía Augi~ta
Julga-se tambem objecto de deliberação 1l
Eugtnia.- .Di.8cUS8âo do 1n·<1jecta sabre cursos resoluçao, e vai a impl'imir.
j-mi.dioos. - Otçamento do imperio.
« A 's commissões de orçamento e diplo·
macia, foi presente uma carte. de gabinete de
Pelas 10 hol'as da manhã, procede-se á cha- S. M. Imperial D. Amelia, duqueza de Bramada, e logo que se reune numero legal de Srs. gan~a, dirigida a S. M. o Imperador o ~en\l()f
deputados, abre-se a sessã.O ; lê-se, e approva-se D. Pedro II, em que reclama o cumpnmento
a acla da antecedente.
do art. 8°, e do separado e do secreto do seu conFaltão com participaçto os Srs. Rnphael de tracto matrimonial ajustado em Canterhury a
Carvalho, Pontes, Costa Miranda, Albuquerque, 80 de Maio de 1829.
·
arcebispo, Azevedo Brito, Assis Coelho, Oli« As commissOes reunidas, depois de ha·
veira Braga, Carvalho e Alvares Machado; e verem maduramente considerado a matería e
sem ell:i. úS Srs. Lima e Silva, Hollanda, Luiz examinado o contracto de casaroento, em que
Gavakanti, Albuquerque e Mello e Corumbá. se funda a reclama~ão mt'ncionada, e o artigo
secreto que foi assignado em separado, assen·
EXPED1ENTf:
tarão:
« 1.º Que o contracto de casamento ceDá-se conta do expediente, fazendo-se menção
de existir sobre a mesa o mappa demonstra• lebrado em Canterbury aos 80 de Maio de
tivo das operaçõe;; da direcloria e substituição 1829 entre os plenipotenciaríos, tanto por parle
de Soa A1teza Sereníssima a Duqueza de Leudo papel-moeda, que é remettido á commissão
encarregada do melhoramento do meio cir- chtenberg, como por parte do finado imperador
do füazil D. Pedro I ( de gloriosa. memoria. )
culante.
se deve reputar um ajuste de familia, no qual
Lêm-se os seguintes pareceres :
se estipularão clausulas e condições que obdgao
cr Francisco Xavier Cavalcanti de Moraes
as duas partes contractanles relativamente ao
Lins requereu autorisaçlio, de que trata a lei de consorcio matrimonial, que fazillo objeclo do
24 àe Outubro de 1832, art. 31, afim de lhe referido contracto, e não se pôde considetar um
sei· paga a quantia de 368$ importancia judi- tratado polilico feito pelo imperador do Braú!,
cialmente liquidada de 55 \'accas, que po,· 1m q11;1lidade de ch!!fe do poder executivo, e
ordem do governador da provinci;: em 1817, e111 virtude da autoridade•que lhe compete pelo
fo,ão tira.das de urna sua fazenda em Per1,alll- art. 102 § 8° da constituiçao : e que por con·
narr.huco para sustento da trQpa alli estacionada. sequencia de suas disposições não póde reA 3u commissão de fazenda, pela razão exposta sultar obri1;ação rigorosa para a nação bra.iiteira,
em o seu parecer de 12 de Junho ultimo, que foi que só indirectaniente e1·a interessada na menapprovado por esta camara, julgou não estar a cionada convençl!.o.
presente hypothese comprehendída na cilada
« 2.° Que inda no caso negado des::ie ajus!e
lei de_ 1832, ,i ser por isso desnecessaria a au- se reputar tratado politi<:o, obdgatorio par3. a.
torisaçâo pedida, coneh1indo que se devia re- nação, os arts. 7º e 8º do contracto .de Can·
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tel'bnry, o separndo e secreto, supprem t;. occurrcllcia do fal!ecer o imperador no-gor.o e
exercido da aut0ricl:1de imperi:-d, e ne~la hypollF,oe.

em v~r,

da <lolat/10 pi'escriph1

no

art. 107 da constituir;ilo, o art. 8° do contracto
estipula para a imperatriz víuv:i as arras Cfll<.) a
assembléc1 gernl lhe houvesse de arbilrnl'. i'lluito
diversa porém é a especie ventibda, porquanlo
o Sr. D. Pedro I abdicou sem reserva, a corôa
do Brazil, e sua augusta tlsposa seguindo a sua
sorte, renunciOL1 de facto as vaulugens que o
confracto assegnrav:1 á imperatriz, quer na
vida, quer depois da morte de s•m marido, e
assim o ínfausto acontecimento da sua viuvez,
verificou-se na condição úe duqueza de Braganç,1, e nao na de imperatriz úo Brnzil, que
em a previsão do contracto.
" Mas, posto que, nem pelos pt·incípios do
direito das gentes, nem pela litteral e estricta
intelligencia do contracto de Canterbury, a nação
brazileira se deva julgar obrigada â prestação
de arras a S. M. Imperial D. Amelía duqueza
de Bragança, comludo as duas cornmissües
pcns,w que, considerações de urna ordem elevada nos aconsclhão nesta conjunclllra uma
decísno que possa hom·ar a naçno brazileira, de
quem somos representantes.
« Por isso attendendo que S. M. Imperial a
senhora duque.a de Bragança, foi esposa do Sr.·
D. Pedt·o I, a qL1em coube em maxima parte a
gloria de haver fundado o imperio do Erazil, e
considerando que os seus serviços magnanimos
feitos á in<lependencia sfl.O de um valor inapreciavel para a nação, é justo que o primeiro testemunho de nossa veneração para com a memoria daquelle principe, seja honrar na pessoa
de sna augusta esposa as intenções e as pron1t:ssas a que elle se havia pessoalmente obri-

gado.

rr Demais, o decóro e a dignidade nacional
exigem que a esposa do S7·. D. Pedrn I,
outr'ora nossa imperatriz, goze de· um tratamento correspondente á alta categoria qué
occupou no Brazil, onde fez o orn::unento do
throno imperial, e as esperanças da nação; em
consequencia as comrnissões reunid,ts pensão
que se lhe deve consignar um apanagio adequado á augusta pessoa a quem é destinado ; e
que uma dccisilo neste sentido será propria
para dar Llllla itlfa vantajos:1, não só da circmnspecção desla augu~ta camarn, como da
1m1t;u,rnimidade e generosidade (b naçllo bra-

7.l!eirn.

,, S110 portanto de parecer que ,;e adopte o
seguinte projecto de resolução :

A assembléa geral legislativa resolve :
Artigo unico. E' concedida uma prestaçil.o
annual de cincoenta contos de réis a S. M.
Imperial a Sra. D. Amelia Augusta Eugenia,
~uqueza de Bragança, viuva do Sr. D. Pedro I,
unpera_dor do Brazil1 da qual gozará, a titulo
«

«
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de apanagio do orn em diante e emquanto
viver.·

« P:1ço da carnarn dos deputarlos, em 20 de
.Jullto de 1837 .-Antonio Mai-ict de iJfourn. Souza Mctl't'in.s. - Arm;jo Ribeiro, quanto á
cone! usão. - Hollanda Oavalcantí. - M~anoel
Maria rlo Amaral. "
« E sendo visto, considerado, e bem examinado por Mim o mesmo contracto aqni escripto, e
insertos, como acima fica referido, assim como o
artigo separado e secreto; e Tendo Ouvido o meu
conselho de estado, os approvo e ratifico, e confirmo em lodas as suas claLJsulas, e estipulações, e pela presente os Dou por firmes e va·
lidos, promettendo em fé, e palavra imperial,
observar e cumprir inviolavelmente a sua fórma
e tlieor, e fazei-os cumprir e observar, não
permittindo que se faça cousa alguma em contrario, directa ou indírectamente, em qualquer
modo que ser possa. Em testemunho dosobredito, e para flrmer,a de ludo Mandei passar a
presente Carta, por Mim assignada, passada com
o sello grande das armas do imperio. e referendada pelo Meu ministro e secretario de estado.
abaixo assignado. Dada no palacio do Rio de
Janeiro aos trinta dias do mez de Julho do anno
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Chl'isto,
de mil oitocentos e vinte e nove.-PEDRO,
hn'EnADOR. 11farqucz de At·acaty, - Pour
copie conforme Munich le quatorze Avril mil
huit cent trent six. - Louis Jacob, conseiller
royal actuel et notaire public jure et immatricúle l - (Sello d'armas)-das-Herr Rath Jacob
Wirklich K, . Bayer; offtentlicher notar ia
munchen und derren Untenchrift und Ferligring acht sey wit·d andnrch gerichtlich best
ati~ clen 16 april 1836 Kouigl: Bayer : Kreis
uné! Stadtgericht Munchen. Stonhrestoll direktor.- Sello d'armas.- Deifunkt, general
sekretar des K Staats-Ministcriums Burger der
J ustiz bezengt die aechtheit vorstehem der
untershrift und der Siegels. Muncben den 16te
apt·il 1836. V. Soutphann app. Rath. - (Sello
d'armas.- Le soussigné Conseiller au Minis·
têre de atraires étrangeres de Baviêre certifie
J'aulhenticité de la signatnre et du scealI ap·
posés d'autre pari.- M,rnich le 16 Avril l.'336.
Par autorisalion du Ministre. Braun. - (Sello
d'armas)- Vu à la Legation de S. M. Brilannique. Munich lG AVl'il 1836.- Rich Binglimn
Chargé d'Affaires.- (Sello d'armas).- I Cer·
tifi that I J;elieve lhe above to be the signature
of the Honorable Richard Bingham Ris Britnnnich iYfajesty's charge d'affaiÍ'es at Munich.
- W. Fox Strangwais Under Secretary of
stale. Foreign ollke May 2nd 1836- (Sello
d'armas, ) - Certifico e attesto que a letra e as·
signatura supra é a propria de Mr. W. Fox.
Strangwais, Sub-secretario de Estado_ dos Nego·
cios Estrangeiros. Londres, secretana da Legaçao de S. M. Fidelissima 1 aos 2 de Maio de
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1836. - Barão da Jorre ele 11foneo1'vo. -(Sello
d'armas. ) - Certifico que n assignatnrn ,mpra é
n propria e 1·erdadeirn do Unrfto da Torre de
Moncorvo, e1l\'iado p:,.:lr.1ordin:11'io e tninislro
plt-11ipolenciario ele S. M. Fiddi::si:na em
Londres. Secretaria de Estacto dos Ne;,;ocios
E"traugeiros, e,11 5 de Julho de 18'.lG. --Ilclcjonso Leopoldo Bayard.-(Sclio d'arnrns.).iJfm·iauo Carlo.9 de Souza Co1'1'íla, consul geral
do impcrio do Brazil em Portugal e domínios,
etc.- Reconheço verdadeira a assignatura f\nlccedcnte de Ildefonso Leopoldo Bayard, ofücíal
maior da secretaria de estado dos negocios
estrangeiros neste reino ele Pmtugal ; e para
consf.ar onde convier, a pedido do Exrn. Sr.
conselheiro Francisco· Gomes da Silva, fiz passt1r
o presente, que assignei e fiz sellar· com o sello
das imperiaes armas deele consul11do geral em
Lisboa aos 13 de Julho de 1830. - Jfarianno
Cada& de Souza Cm-r~a., consul f'(c-rnl .-(Sello
d'arlilas)--Grs.-E 1rnda mais continha o referido documento, ao qual me reparlo. Lísbon,
dezoito de Julho de mil oitocentos e trinta e
seis (L. S. )-fi.fo1·ianno C'ar/oa ele Sou.za Corrfo,
comml geral.
" Em a primeira pagina, linha drzese[e, onde
diz do lheot· segninie, lêa-!,e-do lheor e fórma
seguinte, Era ut ,mpra .-.Marianno Carlos de
Sov..za Coi·réa., consul geral.- Está conforme.
- Bento da Silva J,i.;;boa >>
O SR. Lrn1Po DE ABREc requer que se imprima o rebtorio das commissões.
O SR. SouZA .1'.IARTINS pede qllé se imprima
o contracto a que se refere o relat.orio.
Vão a impril!lir o relatorio e o contracto.
O Sr. B~,rreto Peô,roso tem a palavra pela
ordem, e declara que 11a passada sessão dissera
alguma cousa sobre o cannl dil Puvuna, e p,wa
melhor se conhecer a vantagem desta obra, pede
licença para mandar ú mesa um nrnµpn, pOL'
_onde se conheee:rrl qual é a quantidudc de café,
assucar, aguardente, e outros gen.eros que costmnão a passar por este canal, e as vantagens
que elle µóde oilerecer, afim dê os senhores
deputados examinarem o referido mappa, e
este ser-lhe Ç>lllrn yez restituído fJUando não
fôr necessario.
O SR. PRESIDEclTE põe em cm discnssúo a
urgencia, sobre cuja votnçno tem havido ernnuto
·
em outra sessão.

O Sr, Henriques de Rezeml.e, pela orrlcm,
pede que entre e1u úiscussão a urger:cia ack,da
DP. seEs1ío de anle-hontem, pra entrar ~,n
primcirn discussf10 o 1.1ro,icr,lo que esclarece
,dgnns a1 tígos do aclo adc!ícional.
O SR. PRESIDENTE diz que já tinha annnncíado
a discussão desta urgencia ante~ do Sr. de.
putado pedir a palavra.
Entra em discussão a :1rgencia proposta na
~es1?1:l.O· de 19 pelo Sr. Henriques de Rezende,

.Tu lgn-s1: iliscnlichi a urgencia, e posl~. á volaçtlo,
é regr,it;1da pot· 3tí votos cont1·a 27.

ORD.E:ll! DO DIA
C:,n,tinna a rlisr:us,no sohrc o arligo 2º do
proiccto ácerea dos lentes e estudantes dos
cu1:,ns jmidiccs, e emendas apoiadas.
Tomão parte na discnssüo os Srs. Maciel
Monteiro e visconde de Goyê1nna, e dá-se por
diôcnlida a matei-ia, põe-se o artige a votos e
não se_ approva. Scgne-se a vo\açao por partes
soh,·e a emenrla do Sr. Pm1b Araujo, e
nenhuma dellas é approvada, A. emenda do
Sr. Carneiro Leão fica p1·ejudicada.
Entra em discussão o seguinte :
cr At-t. 3." Quando por falta de substitutos
ni\o houver numero snfficieute de lentes pan1
o rcgi111en de todas as cadeiras, os directores
convidarãõ a alguns dos lentes proprietarios
para o ensino das cadeiras vng:is, veneend,i
nesse caso o lente mais nma gratifie:ição mensal,
CotTespnndente á metade de seu ordenado. J>
OSr. Figueira. de Mello, a bem da ordem da
discussão, l'equet· que seja primeiramente disc11tído o artigo -1º _do projecto.
O Sa. PRESlllE.'iTE põe a votos eslc requcrim ento, que é approv,,do.
En lrn por consequencia em discuRsão o seguinte:
« A1·l. 4.º Fica elevado a 2:000$ por 1:mno o
ordenJdo dos lentes ; e a 1:200$ o· dos subslitulo,. O ordenado do <lirectoe será (na fórma
dos esti1tutos) igual ao dos lentes e màis a
gratificação nnnual de 400$. Ftecahindo a
dírei!loria em nlgum dos lentes, n!!.o poderá
accumulat' os dous orJenados, lerá sómente
direito á gratiflc,1çfLO,"
Sem debate é ro~to a votos, e apprnv~do.
Passa-se a discutir o artigo 8º do projecto :
E' apoiad:1 a sP-gninte emenda substituitiva :
,, Qnan<lo por falt;, de substitutos não houver
numero sufficiente de lentes pnra o regimen de
todas as cadeir;is vagas, a congregaç:10 nomeará
os lentes qne ns devem reger, os quues vencerá,} de grntilir:açao mais a quarta pnrte dos
seu~ ordenados. -Salva a redacçao. - !Jf. Jl.foníeiro. "
Apoia-se igua lrnenlc a seguinte:
« Quando p()r falta de rnh,lilutos não houver
nun11,1·0 snffici,,ntc para o rcgirnen de todas 2s
cadeiras, Oii üirectores incnrnhiráõ a rcgenci:i elas
cadeiras vagas, aos lentes que julg,wcm mais
idoncos p«r:1 e!l:\s; devendo nesse caso o lente
ve11cer uin:1 gratificnç1lo mensal de 50$000. A
mesma grntificaçao vencerá o substituto que fôr
iucwnbido da regencia de mais de nma cadeira.
-Carneiro Leão.>·
Tomll.o parte na discussão deste artigo, os
Srs. Henriques de Reiende, Maciel Monteiro 1
Gurgel, Paula Araujo e Gsxneiro Leão,
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O SR. MAc1r.t Mow,·Emo, em vista da emernfa
do St'. C,wneiro Lerlo, retira a sna em1m1.b.

Disr..ulida a materb, o nrtign é posto a votos
n:'tü se :,pprova. E' approvacla a. emenda do
St. Carneiro Lerw em todas as s<.1,1s partes.
Fica adiada a di,cllssão do projecto para se
pass,1r á du orçamento.
Conlinna a disc::ssão do ornamento do imperio, com as emendas ,,poiadas nas anlcceden tes sessões.
OSr. ?,fortim Francisco, respondeu do ao Sr.
Limpo, depois de breves observaçõe,, exprime-se
desta fórma a respeito do assassinato jurídico·
·de· Pinto Madeira:
Entrllrei em uma analyse miuda deste facto.
Supponho riue não é preciso sentença judiciaria
que demonstre que o presidente Alencar tem
mais ou menos parte nesse assassinato jnrillico.
Se ha indícios vehementes contra elle, é basta.n te isto para firmar a opinião do governo.
Sr·. presidente, se en pudern rasgar o véo que
occulta o myslerio de semelhante attentctdo; se
eu pndera reveLir, nesta camara, o nome da
pessoa ou pesrnas qu<c esse presidente encarregou
de ass:1ssinar a Pinto Madeira, ou a qnem qniz
encarregar, on a quem fallou para assassinar
Pínlo Madeira, apenas chegado á província do
Ceará, todo o mysterio estava patente, toda a
discnss,10 tinha acabado; mns a religião do se.gredo m 'o veda, e é por isso qt1e entrarei na
analyse dos factos que se apresentao nesse J)t'Ocesso monstruoso qne levou Pinto Madeit·a :,o
patíbulo.
Primeiro.facto. Lab,,.tut, em consequencia de
sua proclarriaç.1\o, hc1via rcrnetlido para a província de Pe.rnambuco · a Pinto Madeil'a e seu
cumplice; o que se fez? Pinto Marleirn regressa, volta para a província do Ceará ; mas o
seu cumplice não, fica em Pernambuco. O regresso de Pinto Madeira coincide com qne?
Com a nomeação do presidel!te, com a ida do
senador Alenr.nr pm a o Ceará. Cheg,tndo á província este prnsiclente, o que ve1110s? Um pro,
cesso o mais singular do mmiclo. Principia este
processo, e, quando o advogado tenta defender
o réo, é nmeaçndo de ser espancado, e o defensor clesapparece. Charna·se urna te~tcmunha
que fJUer de pôr a favor· do homem, mas ella
sabindo é cspaticadn fóra, de modo que cslc
homem é julgado indel'czo; e & coudemnado á
rnorle sem ler nem advogado que o defenda, nem
m~smo ser clrnmada uma :'Ó teslcm11nlrn !
Condemnado á m0t·le, passados p011CJ$ dias, é
fuzilado, e isto sem recurso ao poder mode·
rador·. O juiz municipal, que 1:11/.ia as vezes de
juiz de direito, remelte a sentença ao juiz
municipal, que a executa sem se lerem exhau:
rido os recursos da lei. O homem que prestou
a força para fuzilal-o, este homem que não era
ol'ficial de lrnpa de linha, é pouco depois
nomeado ajudante de ordens do mesmo presiH
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dente, é hoje n seu lmu;o direito, e quem faz as
veze~ delle (Jllando eslá fórn. Pergunto eu : em
todo~ eslcs l'ado,., não ha llma serie de indicias
vel1ernenles qne c11l;1ão a esse llrecidcntc?
Depois lle consummado o alte11ta't10, o que
vemos nós? Appt1rece mn o!Iici0 do presidente
ao j11iz municipal, e rcsposb deste; v(ja-se um
e outro oliiGio, e pergunto se restará alguma
duvida sobre pres<.irnpr;ões mais qne vchementes, de que esse bfJmem diredamente teve
parte neste crime. Se, pois, nós temos factos
que não for/\o conleslndos, nem na tribnn,,,
nem nos jornaes, se temos tantas presumpções
contrn elle, que mais precisa a- administração
pa,·a mm!al-o.
Diz-se: são precisas re1H·esentações contra
clle; e que repL"esentações espera a administraç·fio? Teve u admiuist1·açr,.o representações a
favor; mas a allruini:,tração não ~abe qtie muili,s
das carnaras municipaes que ·não quizerll.O
repn,senlar, forão suspensas por esse mesmo
'presidente? Qne vêm a ser, pois, rcµresentações a favor, qi1nndo al 0rnnas cnm,1ras forão
suspensas? Escriptos comprados ou passactos
por temor do poder. QL1e espera mais a administração para dem iltil-o ? ReprE,entaçoes
contra? Ignorn a administrnçl!O o ofücio desse
pt·esidente contra membros desla cas", nossos
coliegas? Ignora. a resposta do ministro da justiça, ern que approva toda a conducta do presidente, e até palavras insullantes de miseraveis
a membros desta casa? As representações, pois,
se são a favm· em Dflcta favorecem o presidente,
s~o contrarias, não podem apparecer, porque
não creio q11e ninguern, na provincia do Ceal'á,
seja t;to nescio que faça represen bções ao
governü contra o presidente, pam dahi a alguns
mezes ser espesinhado, ser espancado.
O orador mostra 4ue os serviços do Se.
Alencar nt\O se podem comparar com os que
fizera o presidente de P~rnambuco ; no emlanto
qt1e ·este foi mudado e elle conserva-se. Se o
presidente ,k Pernarnbuco foi n111d,1do, porque,
corno se disse, ni\o curnpi-io uma ordem do
governo, o de S. Paulo, unte-pennltimo, não
eumprio urna ordem rio governo, e nem por
isso foi mudado.
São ainda aprc;euladas, e apoiadas as seguintes emendas :
,r Os professores do collegio dr1s artes na academia j11ridica de Pernarnhnco pedem augmento
de s0us ordetiados, allegando a grande caresliá
de gcneros naqnella província, a depreciação da
moeda em que aclualmente são pagos, e a eles·
ig<.ialdadc relativa com os mais professores da
academia de S. Paulo, etc., e a com missão de
pen;;ões e ordenados reconhecendo com elles,
sohretudo, a differença que hoje alli existe entre
o valor da moeda em qne erao paf;OS, e da em
que o são actualmente, entende ser de justiça
essa pretençao. Mas como fixar agl)ra nm novo

,e
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ordenado fôm innovat· •.11111 Jlªflª w~,,.,plil'd tia
111ew1,t oscilhiçao cm e011, 1.'(p1.::11,:i:-1 d, i11sla·
bi!id,,,le do :nei~ eit·eulanl~, é de 1•ar<!c:,11·, q11,!
por orn se atlople na lei du urça1t1l:1tlo o ~\'f;llÍllk .
arligo. Salva a redacçào.-Os proft!s~o1·es do.
collegio das artes na academia jurhlica ,Je Pernambuco, terão sobre os seus ordenados ac:tuuc;;,
uma gt·alificação de 200$.
« Paço da camara dos deputados, em 10 de
Julho de 1837.-Fmncidco dll Paiua Almeida
A.lbuque1-q-ue,-Joaquiin Florianno de Toledo,
vencido,J>
· « Sobre semelhanta requerimento dos pro·
fessores de grnmmatica lati na, gl'ego, l'l1etol'ica
e philoJsophi~ do município desta côrte, t\ füvot·
dos quacs já a commissil.o o anno prnxirno pas·
sacro adoptou uma resolnção a con1missão offerccc um igual artigo.
<( Os p1·ofes~ore:s de grammatica latina, gl'ego,
rhetoril:,:i e philosophia do município desta
côrte, lerão sobl'e os seus 01·denados actuaes uma
grntífwaçil.o de trezentos mil réis.
« Paço da camara dos deputados, 10 de
Julho ele 1837.-Franci-sco de Pai.la .Al1neicla

.A.lbiiqiierque.

i,

OSr. Calmon : - Não tomaria

hoje a pa·
lavra se· não devesse repellir uma arguição mui
grave que hontern me fizera o Sr .• Lí111po de
Abreu, dizendo que: eu licwia posto em suei boca.
uina p1·oposiçã-0 eminentemente absm·dci pai·a
combatét-o. En não costumo desfigurat· os argumentos de ninguem, ou mutil.11· as propo·
sições alheias. Torno a appellar para a· reminiscencia da camara, e vou apµellar para uma
pt·ova inconlestavel, o Jo1·nal do Comme1·cio.
O nobre ex-mini~lro, desculpando o governo
por nao lel' feilo proposta de lei que melhorasse
o ensino publico, perguntou-nos que 1·eB1tltai·ia
ele trazer o gove1·no uma propoJta. Bllmelltante: ?
Proseguio depois, perguntando : podem os 11d·
nisti·os clefendP,r it1Ut8 propostas !-As proposta~
do grn·emo têin alguma preferencia aos projeclos
da cainarn;? Não degiw<.tinente. - .d.a pn,po.Jtao
do got•erno não ad1n-itte1n emendas q-ue as mudão
intefra.mente ! Seguramente que admitte)n ; e
concluio assim : Anillsde cxigfr-se que o govei·no faça propo.stas, deveria dai·-se-lhe outrus
gm·anticts. Logo, (;:lllendi logicamente que essas
garantias erão as que se conlinhão nas perguntas do nobre deputado ; logo, devia eu asseverar que elle reputava garantia o não serem
ct8 propoota8 emendadas. E como justificou-se o
Sr. Limpo de Abreu? Dizendo-nos honlem que
fall:ira de einendas p1·ccipítcida-~, e allegando
ex1::mplos de p:ulameutos, que r.liás não declarou quaes er1l.o. A isso já se lhe responden
hontem mesmo. Tocarei brevemente nas outras garantias.
Disse-nos, que os ministros discutião as propostas por favor da casa, e não por direito
proprio. En~ana-se o nobre deputado ; quando

a r:n11$lil11i~:no diz qne oi!< min·i-stro8 podem di$,•,1fi,· ff/11~ 111·011osta.~. ,lá-lhe$ neste artigo um
.lfr,·ii,, d,.J vir a e1::tu c:1sa. O avÍ$O que o Sr.
pri,J1,•in1 .si·a,•t,n·io <lil'ig,~ ao ministro, só tem
pot· fim i,1,.lic<1! -ll1e o dia e hora mn que a pro-·
posia sHá disenlida, e não concetlet· ou permillit· ao ministro que venha. Sobrn a outra
garantia da pt·cferencia, disse-nos lambem o
S1·. Limpo que a prnferencia dada não o era
po~ dil'eilo ou lei, mas tao sómente porque o
prnsidenle da camara era intll1'1JSBado na ordem
publica, Suppõe o nobre ex-ministro que poderá
l;iaver algum presidente, filho da maioria desta
camara que nllo seja amigo da ordem publica ?••• Não commenlal'ia isto. Mas diz que
nil.u ha lei que dê essa preferencia, não bastará
o eslylo da casa, que lem força de regimento ?
Que escrup11l0 é este, senhol'es ! . . . Basta da
tlteoria das·garantias.
Doeu-se o S1·. Limpo de que eu julgasse que
elle tinha influencia no govemo actual : creio
nn.o lhe ter !'eito uma offensa de que devesse
agastar-se. Um deputado que defende lodos os
princípios e actos do governo, que é o seu
campP.àO nesta camara, e seu unico defenso,·
em tu.do, um tal deputado influe necessariamente nesse governo: ingrato, injusto, e até
contradictorio seria o governo se nao attendesse
ás suas opiniões, se não aduiitlisse as suas
inspirações. Será este meu juizo fructo da
minha excdtada imagina9ão ?... Vivace é ella
porque s011 sanguiueo; mas exaltada ... creio
que nã0. Se, todavia, o nobre deputado julga
que o meu juízo.é um phantasma, fique ce1-to
de que não temo esse phantasma. por mim,
terno-o pelo paiz. Não espero beneficio, nem.
inju1·ia da sua influencia, porque sou indepeu<lente ; mas receio que o Brazil soft'ra,
porque se governe mal. Allegou o nobi·e ex:-ministro o seu tivismo e patriotismo, dando a
entender que não se negaria a ser\'ir, ao paiz, e
que nunca diria que estava enjoado. bançoH-mé
em rosto uma expressno de que me se1·vi_ na
sess!lo passada ; mas esqueceu-se que assim me
ex,µrimi para desassombrar o seu ministerio,
que m·e fez a injustiça de crêr que a minha
opposição tinha por fim desalojai· algum minislt·o <lo seu lugar e fazer-me nünisti-o; então
disse-lhe que nàü me temessem, porque, tendo
feito longa viagenl" no mar da admi,1istração,
ainda estav,t enjoado. Isto, porém, não quiz
nem quer dizer que eu me negarei a servi1· ao
meu paiz, quaudo enlend~r que algum sacrificio
meu não sení mallogr-:ulo, quando julgar,
P.mfim, que não sert:i Ipltigenea que pereceu, e
os ve11tos uão mudárao. Nao supponha o nobre
deputado que só eile tem civi~mó e-palrio·
tismo, não seja Ião amigo de monopotio, não_
queira imitar ás administrnções que elle tem
defendido, as quaes monopolisó.rll.o tudo; gelo,
barcos de vapot, s~hao, etc, (Risadas, apoiado.!.)
Admittio o nobre ex-ministro, que a co11Ji,ança
0
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do corpo legislat.ivn, et'!l.füna ho,1 gnr;,n[ia; mas
declarnu que elb só nao haslava, e ,ti legou como
1•1ov1, o exem;.ilo de', s,ia ndulinislra,;fi.o, a qual
kndo a seu f'avnr J1;-: s:J~si!o fJrtssad:i. a nn1ioria
do cnrpu l!.:'bi::d,.l!.ivo,, nà.o JH.ide CCltnludo fazr~r

pu.ssar al,.:.t1uli.>S rnedid«s de utilidade publica; e
porque? ... Porqne (diss,, o fa. Limpo) as discnssões :-;e procr3~tinavno ! Cube notar aqui,
qne o nobt·e ex-rniuislro qner vinda esta outra
garanlia para o governo, a s::i.hcy: qnc :.i. clist;11ssao Lia& propost:1.s 011 1rn;didr.·s do governo
não sejn longfl ou ( o que vale o llll'~llrn ·1 pro-

163

clarn ser o Sr. primeiro secretario o orgllo da
c,.11T0,pondcncia of/ici,,i rln c,rnwr,.t cmn o govci nn: n0st:e cffi(:Ío prcl<·ndia o ~·ov0rno. sahcr,
::e li;\\'ia n11rnero s11f1ic:iente ele d0pn!Jdc,s para
(J\llj as sessões continu:_~ssern, e fossen1 toniadas

ern coHsilleraç~o medidas de puhiico inleresse.
Q1ml ern, porém, o fim cl2 tal oiiicio ?... in!ri[j:\ ! ... (Apoiados.) Dizem"º B,,nil, que me•
didas não erão to1nadas porque os deputados
r,hJndc,navno 05 seus l11gares. Quando ,,liits, já
c•11ltí.0 ns propostas l'eit.1s ou haviüo sido alliacht$,
ou esrp1c~idas pela propria maioria do gocraslirwda; deve ser ao con{r.irio rapida, li~eir:1,
VCl'l10 !... N:H, hllando ciri oultos ados de
011 rne:srno 11enl1111nn !.. . E11lrda11lo, ;le,t javn
agentes e delc-gat.los do governo, pelr;s qua~s se
s,,ber q11,1es fo1·ão e.isas medidas uleis que não lern querido d•.=sconc,~iluar a carn~ra e os dep,1s,:í1·rto? Diuhviro, forçus, suspc11sft0 dr; gnputados, lem brurei um de recente cfota.
ralilias pa:;sár&o como- o governo clesE-java.
No Jorna.l do lmperio, que honru·ti a op·
Quantas, e quacs farão pois as medidas vitaes, posi\ião desla cnma rn com o tilnlo de ego·i.~ta e
qnc deixárão de p~srnr? Lürubra-me lres, a cleapresivel, nesse jornal, qne um nobre senador
saber; nrna proposta que· dcBti-t1íri o habeas- já qnalificou o jornal dos seis contos ele réis,
coi7ni-~, outra proposta que punha todos os civem um e:!1icio elo Sr. Tristão ao Sr. Mondadnos aclivos do imperio, isf.o é, todri a guardei tezuma, no qual o ministro da marinha diz,
nacional á discrição elo govei·no, destrnidos os que não póde mandar para o Rio ela Prata as
seus conselhos de, qualificação, ele.; outra proembarcações de gncrra, exigidas pelos nossos
pasta qne 1·eyulrwa 08 destacamentos ott as encarregados de negocios em Monlevieléo e
horas ele 8erviço elos nurnidpaes permanentes!. .. Buenos-Ayres, porque acamara em sua SClbeE como agora me lembra? Outra proposta (vem
duria, regeítou a proposta do governo que
a ser quatro) outro. que dava pensões a quem elevava as forças navaes a 4,000 praças. No
J?erd~sse qi_iarto de braço, 011 terr;o de pema, etc. eslylo deste officio ressumbra a intriga. Eu de(J:lmta.s risadas.) Ora, lodM estfts propostas, sejára que o governo provasse, que neste moumas forno adiadas, porque o mesmo governo mento nil.o havia no porto e arsenal de marinha
e >.1 maioria que o sustentava teve medo de dest,, capital, o numero necessario de mariaffrontar a opinião publica, extinginào a g,i·
nheiros e de soldados de artilharia, nem o maranlia constitucional elo habeas-corpus, e desnaterial preciso para serem expedidoB os dous peturando ou sujeitando ao bd-prnzer do governo
qt1enos vasos de gL1ern1, que se julgão netodos os cidadãos activos do Brazil; e outras cessarios no Rio da Prata : qt1izera que isto se
ficarão em silencio, porque o mesmo governo provasse ao pL1blico do Rio de Janeiro ! E pensa
não se áfoutou a disca\ir nesta casa as horas o governo que desacreditando esta camarn pod,1s rondas dos permanentes, nem as mutilações derá conseguir os dous objectos de seu maior
de terço de perna, etc. (Apoiado~.) NM falle por·
anhelo, a saber, mero arbilrio e autoridade abtanto o Sr. Limpo de Abreu em propostas ou
soluta sobre todos os brnzileiros que se achil.o
medidas vitae:s e utilíssimas, que deixassem àe
na guµrda nacional e svjeir;ão total da urna eleipassar por causa da procrastinação das distoral ? (llfoiíos etpoiados.) O governo creio que
cussões. O povo já se nll.o illude com essas pase engana : renuncie a intriga, ou não confie
lavras. E se o nobre ex-ministro quer que lhe
tanto nelta.
eu descubra a causa porque a sua administraçllo
Sustentando:, outra sua theoria sobre a connão conseguia (lendo aliás a confiança ou a servaçao e demissa.o dos presidentes, o Sr.
maioria da camara) todas as medidas uteis, eu Limpo de Abretl não respondeu (nem .era paso farei, eil-a. A SLJa admiflislração confiou mais sive]) nao respondeu ao q11_e eu dissera parn
na intriga, do que na constituição e nas leis! ...
prnvar que essa theoria nffrontava a polilica, a
(Jiui/os apoiado.s.) J\foo sou exagerado, se- justiça e a moral publica. Contentou-se, por toda
nhores!... A ad1ninistração passada, o governo a clefeza, em _acastellor-se no tribunal s11premo
que ,:1€seja sugeilar ao seu mero arbítrio toda a e no acto addicional. ,Já se lhe mostrou hontem
guarda nacional e 11poderar-se da urna eleitoral, quanto era difficil o recurso da justiça, e quanlo
vendo que a camarn se lhe opput!ha, tratou de seria absurdo que a constituição reformada
enipregar todos os meios para desacredital-a ; consacrrasse o principio de qne o governo con·
e para isso usou de intriga.
sentis~e que um criminoso, um violador de lei
Ahi esl:1o os factos : lembrarei, por exemplo, expressa, um u!Tt:msor ele direitos individuaes
eSse celebre ufiicio do ministro da justiça no fim continue a governar uma província.. Que lei
da scssrw passada, dirigindo im1nedíatamente ao constitucional estabeleceria isso ? Senhores,
Sr. presidente desta camara, contra o regimento, aqui se invocão praticas e preceitos consti·
e contni. a lei que dá tratamento á mesa e detucionaes, que eu muitas vei:es sou tentado a
0
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µet'g11nlar ,le q,1e po,r--ü é es;;;; conslil11i~ão in\".OcaJa? Ht.::~po11 1.lcrei, p:,ré:n, a tuna r:-::~
clarnn0,10 que !'e;,; o nul,l'e t:x-rninistro, di,·i-

gindo-se a quem s~ j11lgasse offendidü, 011 fosse
quctxo,o, u,, queixccdo úo ,\lg11m (lt'r:;i1lcnl0,
(E /,s;r_,.da,s.) Feriltet cu;1fi.an.t)(t ,ut eon.~{itaiçüo e nas
leis !... confie nos ttibn,iaes, eoiifie na-, auíarfrludll8 jwliéíaes ! . ,. '.-;ós, cfü-lhe-hei em respo~t,1, nós confüunos nos tribunaGs e auloridades jndicúiri~s ; mas assentamos qne o governo, em muitos casos, deve pr'evenir processos. Nem taivez o commum do povo tenlta
ess& confianp que hoje s1:1 lltc aconselha ; nem
talvez mesrno o nolrn" cx--míníslm e o governo
sejao l:Ompctentes para aconselltal-o assim. Foi
o Sr. Limpo quem deelarotJ ao povo r,m urn offieio, sendo presiuente de Minas, qti'e a t·elação
desta côrte em f,u1tora da anarchia, ou tribunal anarchico. Foi o ministro da justiça em
1832 quem dedaron ao povo no seu rehtorio
que o tribunal supremo de j11stiça era ab3ofoto. E acreditará o povo no eonselho do
nobre ex-ministro? Acre<lit,1ri o povo na sinceridade da sua exelarnaçào ;>
Fallou depois o nobt·e ex-ministro dos presidentes de Malto-Grosso e do Ceaeá. Não fallarei eu do pcimeiro, rnas releve a carnara que
faça a!gmnas observações sobre o que ouvi em
defeza do segundo. Disse o Sr. Limpo de Abreu
que não havia queixas contra o Sr. "1.lencar, e
dahi concluio que elle govel'llava bem. Todo
este argumento funda-se eui um sophisma ; e
se o nobre deputado quer ver ;; uem onstt·a~ão,
lêa um capitulo de Bentbam, na ladica das
assembléas, em que trata dos sophismas, e
entre elles do seguinte : ningiie1n oe qtteü,a,
logo, ninguem soffre. Nao darei a demonstraç~o
porque o nobre ex-ministro a póde ler ; e cito
o autor para que se alguma cousa repetir de
suas obras, não me seja isso lançado em rosto
pelo nobre ex-ministro. Não considera o Sl'.
Limpo como attendiveis as censuras da tdbuna
e da imprensa : nil.o as da tribuna, pol'que esta
n&o consiste em seis deputados que têm censurado o diclador do Ceará. Ainda agora sei
que a tribuna parlameHtar nil.o é o lugar onde
se ora, porém sim o. maioria, ou a lütalidade
dos membros do parlamento. Tambe,n !lào dá
µela censura da ímpr~nsa, porque se alguns
periodícos fal!ão contrn, outros o fazem a favor
do Sr. Alencar; e perguntando-lhe eu se esses
outros erlío do Ceará, respondeu-me que
lambem da côrte. Entretanto nao set·á lícito
entender que o governo deva dar mais valor ás
censuras da tribuna, ás vo:r.es
deputados independentes, do que á de alguns apologistas
alugados que venhão á côrte cantar os louvores
do Sr. Alencar? Por ventut·a o periodico do
Ceará (onde não ha liberdade de imprensa),
e:;se periodico do presidente merecerá mais
t.:redito que vários períodicos de Pernarnbui.;o,
Maranhao, Minas, Ril.l de Janeiro, etc., nos
1

ue

qu,tcs se lcm ar6lli lu •o Se. Alencar? Não me
le:nbrn de ter lido 110 Co,.,-eio O/}icic!l clo<.!'ÍO
n.ig1un a cs:se pn~:5ide11lc~111as d:tdo "rptc o te1-J1a
féito (poi:; n,i1n ~Cl!l pt·e º, }eio), podet·á acaso o
governo ,.dl~g-lt' Js~,J 1?_11 1.tül 1~1,;1 do _i.nc511.10 pre~
sidentc? 2'iJo é o U0Nei·1 0.!7icicd pa(;o e rediôido p81o govel'l10, eo1no aqui conL.::~s<Ju o
nobt~ ex-minisll'O ·: (Apofodo.s.)
Fawndo a ,fofez,-' do goveí'llü por l•Jt' dcm ittido o pt'e,idenl.e de Pernambuco, o nobrn ex minislrn, depois de uma d~cLirnçilo de nmiz,ide
e alfoiçil.o ,1 :de;u11s me:nhros da familia de",e
ptesid,~nte, pel'guntou á carnara se devi;;t OLt nito
ser destituído uin delegado eh governo q,1e rec11,,t\',l obcde,:er, ({LIC resi,lia ao '1ldll10 governo, na.o aceítaiulo a inlelligenci,.1 que eslc
dava ,1 uma lei, sobre· a qual ne,1lrnm otd1'o
predidente davidúra oa não 8ttstenl!fra a clnvida.
$enhores ! . , . Quem pl'Ímeiro sn~ciloLl a d ll vida .se CW8 z1rn1iclentes eompet.fr, a noine.ação elos

empregados de jàzenda

·1ia-s

respeetivas pro·

vindas foi o pel'iodico Ja.~ticeii·o de S. Paulo,
redigido por pessoa, cuja autoridade o nobrn
ex-ministro não t•ecLtsará: nesse p<!t·iodico se·
decidi,i a duvida a favor dos pnisidentes. Esta
doutrina lavrou. O oresidente de S. Paulo recusou aceitar u1n en;pregaclo de, fazenda despachado pelo lhesomo : alti está o Sr, Corumbá,
que foi esse despachado: e continuou o mesmo
pt·esidente a l'ecusar. (Apoiado$.) O do Ceará
lambem recusou, e por mais de anno nil.o
cumpdo os despachos que rle cá forao, até que
afinal, tal vez por con ve11ç1to, e não por convkçao, cedesse <la resislencia. (Apoiados.) Na
Bahia o Sr. senador visconde do Rio Vermelho,
como vice-presidente, lambem duvidou de
cumprir despachos taes, e alé largOLt o governo
por desgostos que essa duvida lhe trouxe. E'
natut'al que os outros presidentes resistissem
tambem. l\Ias a sensibilidade do governo só se
arredou com o de Pernambuco.
Sinto ter tomado o tempo á casa com uma
resposta que me custa a dar ; mas não deploro
o 1":npo como perdido. Nunca rerdemos o
tempo qLiando discutimos princi pios de administração, quando censuro.mos ao governo para
chatnal-o á nua.o, qwmdo defend~mos a Iíberdad<c! do povo, e as suas garantias contra invasões dos agentes do poder, A di~eussilo do
orçamento nilü se limita ao exame material
desta ou daquella sornma, nem á economia d e
alguns coutos de réis ; essa é a parle secundaria
ela. discussilo, sendo a primaria a que versa
sobre o exame dos actos da adminístraçao.
Assim responderei ao nobre deputado o Sr. Rezende que me lembrnu o oi·çamento. Na.o esperava que se me fizesse essa nota a mim que ha
ll'es semanas nil.O follavu, a mim que nito sendo
encyclopedisla abstenho-me de fallat· a torto •e
direito em todas as materias. (Muitos apoiados.)
Apenas foliei um quarto de hora n'uma sessao,
·e lres quartos em outra. Entretanto que o·
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Sr. Limpo de Abreu que fallou hora e meia na
sc,ssa.o de honte111 1 uao mereceu qne o orç.amento ll1<i fosse lembi-ado; talvez porque clle
canlára os altGs feitos, os louvores tio heróe quu
o nobre deputado defenct"e. (1lft1ito.~ apoiados,)
Rogo-lhe que nao seja tão avaro do tempo que
po1· muitas vezes disperdiça. Mas emfim as
correcções ni'lo sno tlc todo mó.s; eu aceito a
do illuslre dep11lado, e vem t1·atar do orçamento:
tal é a minha docilidade!
Depois de fatiar em pontes e estradas, e ua
picada de Malto-Grossu, o orador conci11e
assim : lenho fui lado no orçamento; quet· ag11rn
o illuslrc deputado que eu declare, desde já,
como hei de votar uos al'ligos delle ? Posto que
já devesse conhecer quul se1·ia o 111011 1·olo, vou
comludo declarai-o : volnrei a ÍUl'Ot' das despezus marcadas e definidas mu, l:Kistentes, e
contra todas aquellas em que o governo possa
ter arbilrio para altet·ar a applicação, ou som,na
dellas.
O Sr. Henriques de :Rezencl.e llecl,1ra que
nil.o fallaria se 1111.0 tivesse sido provocado, e
que, se o Sr. deputado que acaba de follar tivesse no Stlu P.rimeiro discut·so poupado mais
ao Sr. Alencar, nll.o teria o nobt·e oradol' perguntado pelo orçamento. Reconhece qne muitas
vezes pede a palavra, mas sempre com dtlsejo
de promover o bem do paiz, e nunca para
excitar paixões rancorosas, nem desacreditar
alguem.
·
Para, tratando do orçamento, poder fallar no
Sr. Alencar, offerece a seguinte emenda :
« Para gt·atificar os se1·viços prestadns pelo
Sr. Alencar, como presidente do Ceará 10:000$.n
MmTos SRs.

DEPUTADOS ; -

Oh ! oh ! oh !

A emenda é apoiada.
O SR. REZENDE, passando em resenha alguns
factos apresentados para censurar o Sr. Alencar,
mostra que muita gente havia no Ceará, interessada em que Pinto Madeira fosse morto
legal ou illegalmento, com todos os 1·ecursos,
ou sem elles ; e ndmira-se de que se queira
attribuir ao Sr. Alencar a morte de Pinto Madeira, quando existe o doeu meu to ollicial de ter
o Sr. Alencar l'eprehendido o juiz municipal,
por ter mandado proceder a essa execução, sem
preceder recurso ao poder mci•iemdor ; ao que
este juiz, querendo lançar-se fóra desta arguição, perguntando se já o Sr. Alencar estava
est1uecido de tet· sitio toda sua familia acabada
por Pinto Madeira, e usando de outras expressões mui forte$, bem mostrou que, se o Sr.
Alencar tivesse promovido a execução de Pinto.
Madeira, o dilo juiz municipal nãO deixaria de
o declarar igualmente ao presidente da provinda, no officio que lhe úidgio. (Apoia"dos.)
Ma$ isto na opiniao de alguns Srs. deputados é
nada ; um documento official aulhentico Uio
forte, nenhuma prova produz, e continua•se · a
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affirmat· qne o Sr. Alencar mandou assassinar
a Pinto Madeira ! ! !
Admira-se de que se censurn de ter o presideule úo Ceará mandado ao Crato, a um lugar tao
relit'ado, onde devia ser sentenciado um homem
como Pinto l\fadeir~, que tinha tantos amigos,
e inimigos, um dest.1carnento de tropa, "para
proteger o jmy, qunndo no Rio de Janeiro se
jul:jou uecessal'io mandar tuna força militar
parn a execução dos criminosos de mol'le da
,mmaca Sanle& Glare&, que longe de lerem
amigos, er!lo o objeclo da anlipalhia geral pela
ah·ç,ci,lndu de seus cdmes cm unia embarcação
no alto u1ar. Mostra ser inad1nissivel o ·gue1·e1·se que o o!licial que foi commandar o destacamento, sejf\ por este facto pl'ivado de qualquer
emprego ; e tumbem que a~ camaras desobedientes mandadas rcsponsabilisar pelos presidentes, e os respon1;aveis de um periodico,
tenhão pot· isso o privilegio de ficar impunes.
Dizia um escriptor.-Todos os governos têm
Lrabalhado para felicital' as naÇões; tem-se feito
constituições e leis; mas as nações vão de mal
a peior ; ou nll.o têm melhorado, porque nao
se fazem codigos senll.o para punir, e nem um
para recompensar.-Um official benemerito,
porque é empregado em uma comn1issào, enlend1J·SC que não deve ser favorecido ; isto é,
semelhante á censura que fez Quíntiliano a
um juiz, que, para qt1e se não diga que favorece
a nm individuo que é-seu parente, dá uma sentença injusta.
Sr. presidente, continua o orador, eu nno sou
inleressado em que o Sr. Alencar seja conservado ou mudado; faça o governo o que en•
tender. O meu fim é fazer appat·ecer a verdade.
O que era o Ceará antes da presidencia do Sr.
Alencar? Todo o mundo sabe que naquclla
provincia famili,1s poderosas, como dos Feitozas,
aninhavãO homens criminosos; e que muitos
criminosos perseguidos de Pe~nambuco i!io
abrigar-se em casa de indivíduos poderosos do
Ceará.
Depois de apontar o facto do criminoso Jo!lO
André, que, condernnado ao degredo do Rio
Negt·o, consta que se acha no Pará, o orador
continua assiin :
O Sr. Alencar foi mandado para o Ceará cm
circumstancias criticas. Tinha acabado a sedi1:ão de Pinto Madeirn; grandes 1·eacções e
vinganças e3Lavao et1f campo; José Marianno
tinha-se retirado vor ui!.o podei· ficar alli, pelas
difficuldades em que taes circumstancias lunçll.o
urna provincia, Chega o Sr. Alencar, pelas sym. palhias de que gozava na província, e pelos
amigos que o rodeavão pôde refrear a violencia,
e levar a força da autoridade ató o lugar onde se
aninhava.o os criminosos. Não digo que alguma
vez o S1·. Alencar nllo tenha sabido um pouco
da esphera da lei; o que pretendo é provar que
lutando com g1·andes difficuldade, tem conseguido minorar muito os crimes. (Apoiados.)
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Diz-se qne o Sr. i\lenc:,r, porqne o jmy nno
~enleni,ion a 11111 lio111e!II, o trwn,lou l'('ct·nlar,
séndo ca::.ndo. Pu:·slava j'tl'OVill" s,.: \'ivi;\ Cülp sn:,
mulher e [ilhos: porq\lc e111 Pen1nmb11co rei

rccrnlu,:o t1m homem que cm caar1tlo, mns nuo
vivin com ~ua tnlliheL e clilapiclava os hcns cio
casal, isto nno s0 ccu,ut·a. (A7JO'i.aclo8,)
Diz-se qne rccruton a nm impressor: nws 11u"c
impressor? Não lia r-cnão nma lyp0graphín no
CeRra, e r.sla do gorl'nw. N~o podia se!' preso
um impress:..1· tlo governo. Era, luh-ez, um:1
typogrnphia com um impressor que niio linha
qne fazer. Se· !lã côr(c urro lia pel'iodir,o r1ue
possa manter-se, como se 11oderá wnnter no
Cem'á ? O homem era impressor rtl'uho (1'Í·
sada8 o (IJ)Oiaclo8), muito boin para soldado,
robusto,

forte; mas era impressor avulso,
prompln pnrn tel' um :icci·~so tk Ílll:)res~or
efl'eclivo (1·i8C1das) ; e nl\o porlin por este privilegio ~l'l: recrnlado para o P;,rá ! ! Senhores,
eu poderia citai' um facto lambem, mltS ni\o
quero; pódc fozer mal a alguem, sem fazer bem
a outro,
O Sn. FmuEIBA i;;E MELLO : - Diga.
O Sn. REr.i;;NDE : - O Sr. depnlado não p6do
dízer--díga-porqne o facto nlio lhe diz respeito, e não lem direito de exigir que eu pronuncie um nome qne nil.o lhe pertence.
O oradot· admira-se de que, lendo-se f'allado
lambem no 1misidenle de l\fatto-Grosso, llilo se
insistira a respeito delle, recahindo a censura
toda sobre o do Ceará.
O SH. ÜAL~ION : - Porque nno tem defensores
na casa.
O Sn. RE7.ENDE : - Porque não l<'m quem o
accuse. (ll.foitos apoiados.)
O orador mostra que a sua emenda deve ser
approvada, por merecer o Sr. Alencar as
bençãos cln patría r.gradecida, depois de tantos
trabalhos , sr:ndo utn de seus maiores serviços
a conservaç~o ela c,rdem publica, a diminuição'
dos àssassinios, e o r·estabelecimcnto do respeito
ás leis, fa1.endo com q11e já um -jllir. possa
cumprir P.s deveres de seu cargo sem receio de
ser ~ssassinndo. (Apoiado.s.)
Conclue votando contra a emenda tio Sr. Carneiro Leão, e contra o desenglohamento <las
despezas âxas.
O Sn. CALMON pede que o Sr. Hcnriaues de
Rezende declare se se referio ao 11ohrc 'orador
qucmdo disse que havin quem foil,wa ,·,1!•:
excitar pai~õts riotncorosa8; e, 11e~l,· caso, qm,
npresente mclos que provem na v,·ies 9''P. "
nobre orador fallou para excita,. paíxoes rancorosns.
O Sr. Carneiro Leão :- Dons pontos do discurso do nobre deputa.do de Pernambuco me
flzerno tomar a palavra pnra lhl:l responder: o
1°, que allribuio a odio, a rancor contra o
Sr, senador Alencar, o insistir-se sobre os factos

pt·::ilicudos por elle comn prr~idenle da pl'O·
vi11cia do C:eurti, e nao sobre :is :irbilr~ric.!nd,,s
t•m que se locitra a respeito do pr,·.si,fo11\e de
i\lallo-Gro;aso. En niíp s11pponho qne o nohre
d,·p11lado examim1%1C ú 11cgocio com a exi.ctídao
que dcvêra. Elle dev(:r:: observar que, a respeilo do prl!sidcul.o do Cc11rá UJ.ipttrece1•i1.o defcn~ores, que 11ecessaríamente clcvião ter replica,
ma~ sobre o nresi.-lr;n[e de ll,foUo-Grosso. não
lwn,·e prn111·i,111;,:,nlc mn delímsoi-. O Sr. ex-miní~lro qu,! í'"ll,rn a este rc~peílo contentou-se
c:n duvidar, ou nulcs concordou cm que o facto,
a ,.,r Yenl:idciro, era censnrnvcl; mns, e1MJt11111to
uo Sr. Alencar, têm appareeido mesmo fados
pn,l',eados por elle, que lêm sido arguidos, e os
sc:11lio1·c~ que lf;rn dcfentlido aquelle 1u·esídenle,
11fw 8Ó têm duvidado da exiRtcncia· de tal e tal
foclo, corno mesmo têm traindo de os justificar,
como acaba de praticar o nobre deputado que.
ac:nbou de Calh1r. Por consequencia, nalurnl era
que houvc~se replica.
Concedo que n11sla r:asa, e crnio que assim
de1'e ser pura interesse do paiz, existe rancor
e amizade a re~peito das autori'dades pnblicas ;
mas exisliráõ lambem muitos homens imparciacs que esleji!o nas circumsluncias de
avaliar tal rancor e amizade, e para, depois da
discussão, depois do choque de laes senli•
menlos, ter feito apparecer a verdade, dar um
voto seguro. O paiz, pois, não póde deixar de
ganhar nesla discussão.
Adrnira-me como hoje tem apparecido uma
esrjec_ie de jurisprudencia constitucional novn l
Nao se qnercm aqui ouvir os queixumes, que
podem ser feitos pelos representantes uo paiz
a re~peilo de uma, ou outrn au!()ridade publica,
que mal peeenche seus deveres!! Parece que
se quer exigir que os deputados, que tiverem
de fazer qualquer censura, estejão desde logo
munidos th1s provas, que se tem de apresentar
a um tribuual, perante o qual se promovesse a
accusação ! ! Nao me parece que esta teuha sido
a pr·nlica do co1·po legislativo no Erazíl desde as
suas p1·imeiras sessões. (.Apaiad11s.)
Cr·eío que aqui se censurára.o os actos do
commandaute das armas do Ceal'á, Comado e
11ao se apresenlá1·ão documentos .••
O Sa. C,1.srno E S1tvA : - Com documentos.
Estão impressos.
O SR. CABNEIRO LEÃO :-Fízerão-se aqui censnras, que se podião chamar vagas, mas cujo
val,.r 11ão foi contestado, a outl'Os presidentes.
Pedm José da Costa Barros foi aqui muito
cen~r1rado. O mesmo Sr. Alencar, de quem se
tem tr,~tado ncsla sessao, exerceu amplamente
este direito, foliando contra autoridades publicas, que julgou preencher mal seus deveres, que não governa vão 110 interesse do paiz.
Fica livre aos outros senhores o conle:,lar, e ao
governo o alleude1· a lt1l ou tal queixa, se lhe
parecer ser bem fondada.
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En fazia e faço uit~da um gl'ande conceito do

Sr. Altmcal'. Como homem privado trntei com
elle. e p;;.rec<!u-rnc que <fosej,11',t acvetar. E' tiste
conceito que delle tenho. Como antrJt·iila,le,
porém, como prnsiden[e do Ceará, parece 4ue

elle tem governado o Ceará de nina maneira
frenetica, apaixonada,, com espirito de facçilo,
com espirita de partido. (Apoiados.) Para mim
entendo que ermitas vezes ns dêsgrt1ças publicas
têm conduzido a que os povos sejilo governados
por espirito de facç110, por espírito de pal'lido;
mas que taes go1•en1os nllo sao de interesse
publico. Quando digo que o Sr. Alencar tem
exercido a presidencia, tem governado o C(!ará
com espirita de facção e partido, refit-o-me a
ac(os puhlicos, e impressos. Leião-se os dous
orfícios qne corre!'ão impressos, nm dirigido ao
ministro do imperio. Uma autoridade que dá
um tal exemplo de insubordinaçao tito frene•
tic-i, que fie" ta.o fóra de si, que nào guar,fa
me~n.10 o decoro ao mínislt'o, a quem devia
considerar seu superJor, porque contirrnava a
exer<.:er a presidencia; uma autoridade .como
esta, que se pel'mitte usai· de phrases tão indecorosas, na.o qner tolerar cousas talvez muito
inferiores. Veja-se o oflicio do presidente do
Ceará sob1·e os dous senhores de1)ulados, que
se assentao n~sta casa, e conhecer-se-ha que
não têm oull'O delicto senão µretenderem sei·
reeleitos ; como se o Sr. Alencar, quando deputado,' ni\o desejava ser reeleito, e nlló promovesse a sua reeleiçll.o pelos meios que eslavll.o /J.O seu ak;rnce ! ! Corno se, qnando
presidente, o Sr. Alencar uão promovesse a
ree!eiçl'io daquellos deputados que partiihM seus
sentilllentos J J
V.:,ja-se o 1·cgulamento que nos foi citado
aqni: é um reglllamenlo frenetico, é uma recompensa ao assassinato, que na.o se devia fazer,
principalmente quando se dá maior gratificação
a r1uem matar do que a quem prender. Devo
notar, que é ruais diflicil prender do que matar;
porque é rnai,. seguro µara um ollicial tie justÍÇá,
euc.u-regado de uma ·diligencia, dar um tiro ao
criminoso, que está incmnbido de pren,ler, do
que pôr-lhe a tnao para o prender. Offet·ecer
maior premio a que1n matn, do que a quem
.prende um criminoso, é nao adwiniij[rar segundo os interesses do paiz. (A.po·iados.) Vej,1-se
o de~pacho dado pelo presidente do Ceará no
1·equerimento de uma parte, que lhe repl'esenlou
contra II sua ordem de rncrntamento-Póde
fr assa~8inctr para o Pcwá como qitizel'- ! ! E'
um despacho frenetico : denota mesmo uma
especie de alienação mental,
Allegou um nobre deputado que o presidente
do Cea1·á tinha mandado prender um impressor;
mas apparece um sem defensor, e diz que era
impressor avulso! O que quer dizer com isto o
senhor deputado ? Isto é como lud,ibriar a raz110
publica ; é corno esquecer-se das idéus que tem
professadq !!ª ~~sa ; e esq,uecer-se de que nós
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estamos em um paiz livre, que temos constitui~;io ; esqueuer-se dali mes11-1as idéas liberaes.
porque tanto pal'Uceu no p1·i~cipio tiuerer pugnai·
o Si·. Alencat·, e :t que hoJe parece f'.t7.l!!' tanta
gue!'ra. Ota, no Cel\rá llisse·se quu nllu existia
senão uma i111p1·ensa do governo: avparece
outra imprensa ; e como 11ao havia coinposilor

p,m.1. ella, é engajail.o esse eomposilor pal'a o
lr:l.balho da nova imprllnsa. Nessa imprensa
publica-se o jornal, creio que denomino.do
Oppo,ição, sahem ,1penas até sele nu meros, e eis
q11e o S1·. Alencar recruta o compoailor. Pergunto: não era esse compositor da imprenstt?
Não se fez calat· n. itnpl'ensa. por meio do rect·ulamento do compositor? E como apparec~
depois o Sr. ex-ministro dizentlo que nínguern
se queixa, ninguem clama ? Nao é um dos
meios' a tribuna e a imp1·ensa? Na tribuna, o
Sr. Henriques de Rezende fica muito zang-ado
que hoje se exerça o direito que sempre se
exerceu na tribuna, umas vezes com raião e
outrns sem ella, contra as autoridades pnblicas;
a impl'ensa é suffocada pelo Sr. Alencar, mandando recrutar o compositor; e corno se diz que
não se apresentao representações, que não

apparceem clamores e qtwixumes? E o S1·.
Henriques de Rezcnde até redicularisa, dizendo
·que o impressor era avulso!! Nao mostra o
recrutamento deste individuo que o presidente
nao que1· tolerar as consequencia.s da liberdade
da imprensa P Que n!lo que1· soffrer opposiçilo?
Que calca as leis para fazer calar a imprensa,
e a opposiçAo que lhe fazia. (Apoiados.) Se
acuuleccsse esse recrutamento em qualquer
outt·a provincia, em que houvesse va1·ias imprensas, era uma violencia certamente recrutar
um homem que, na conformidade da lei tinha
garantia pai·a não ser recrutado, mas não era
tão grande a offensa á liberdade_ como parece
ser naquella pl'Ovincia, em que nãO havia nenlmma outra i111prensa mais que aquel!a ; ao
nienos nenhuma outra imprensa que nao es·
tivesse ass1J.ladada pelo governo, didgid,1 pelo
presidente.
Portanto, o que quet· o presidente é tornar-se
inconte~tavel, n!ío quer nem. ouvir os clamores.
A imprensa lhe havla de ser ulil; havia ele
conter muitas cousas injustas, e talvei mesino
calumnias, porque é triste partilha da humanidade o nao se ronle1' nos justos limites: havia
de apparecer algumas calumnias, mas de mistura
apparecerillo ct:nsuras justas, e assim acharia
meio de se co1·rigir. Tufas parece que o presidente do Ceará riao quer achar meio de se
col'rigir, nero quei· ouvir os soffritnentos dos
que se díze:n suas victimas ! O que prova este
acto praticado pi::lo Sr. Alencar ; por· Ulll homem
que tanto 1311.deceu pela liberdade ; por un1
hornem que, pelo conhecimento particular que
rlcl!e tenho, rne persuado que professava idéas
modera.das? Prova que urn homem nlio está ·
nas circu'mstanc/as d,1;1 bem exercer a primeira.
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autoridade em uma provincia aonde elle foi
vexado e opprirnido ; e que, por consequcncia,
o que o Sr. Alencar solfreu em 18lí e 1824,
devia ter-lhe criado odio e rancor, e q11e nr.o
era elle, sem duvida, o presidcnle que exigião
as tristes wircumst:rncias do Ceará; tristes, digo,
porque no relatorio fi:ito pelo presiderik, clle
nos pinta a província cheia ele assassinos. Eu
julgo que é cen~uravel o governo por ter no·
meado o Sr. ,\lencar para presidente daquelln
provi:'lCia, e por o ler conservado. Nil.O digo por
uma ou outra calumniaqn e appareça, mas pelas
peças ofliciaes a que me referi, ou pelo recrutarnelllo do impressor. E' censuravel o governo porque devia observar a conslituiçao q,,e
nao perrnittc que s~ empregue um senador no
i ntervallo da sessão sem licença da respectiva
camara, que n:to me consta que obtivesse.
Eis o que me parece que se podia dizer a
respeito do Sr. Alellcar, sem paixno, sem
rancor, e sem ser considerado no numero
daquellcs, a quem se lança a suspeita de terem
odio e vingança a tomar do Sr. Alencar.
O orador conclue sustentando a sua emenda.
O SR. PRESilJE:<TE dá para ordem do "dia a
me~ma àe l,oje. Levanta a SPssão depois das
2 horas.

8esfi<iio em 22 de Julho
PRESIDENCIA DO SR. AR.\vJO LIMA

Su~rnARIO.- Expedient e.- Ordem do dia.-

Continuação do prqjectu sobre cur.•os jurid;co~ . - Contimwi:ão da dücu,,,ão do orça111ento do -iinperio.

Pelas 10 horas da manhn, procede-se a clrnmada; e logo que se reune numero l~gal de
Srs. deputados, nbre-se a sessãc; lê-se, e
approvn·se a acla da anlecedentc.
Paltao com causa participada os Srs. Pontes,
Albuquerque.- Cavalcanli, arcebispo, Azevedo
e Brito, As~is Coelho, Oliveira Braga e Pinto
Peixoto; e ~em o participarem os Srs. Raphnel de Carvalho, Ahranches, Costa Miranda,
Castro e Silva, Luiz Cava.! canti, Limpo e Duarte
e Silva.
EXl'EDIE>'TE

O SR. 1° SECRETARIO, dando conta do expediente, lê um officio do miui~tro da fazenda,
pedindo dia e hora para apresentar uma proposla.-Mar ca-se-Jhe o dia 24 do corrente às
11 hora;;.
Outro do ministro dos negocios estrangeiros, remettendo um officio do director da
companhia de colonisaçao da Bahia.-Vá i â
commissao de commercio, agricultura e industria.
Julga-se objecto de deliberação, e vai a im•

pri111ir um projcclo do Sr. Galvno, ácerca da
caixa da amortisação da divida publica :
" Á assembléa f,eral legislativa decreta :
" Art. 1.º Compete á caixa de amortisaçl!o
não só liquidar e fundar toda a divida conlrahida no imperio até 31 de Dez•.!mbro de
1826 ; pagar o juro e amorlisaç110 della, como
lambem lhe compele:
" § l.º O pagamento do atrazo, juro e amortisa,;110 d,.1 emprestimo brazileiro em Londre;;;.
" § 2.° O pagamento do alrazo, juro e amorlisaçil.o do que se liquidar do emprestimo porlug,1ez contrahielo em Londres por conta do
Brazil.
te § 3. 0 O pagamento do juro, e amortis:ição
da qllantia concedida ao governo, como credito
pela lei tle Outubro de 1836.
te § 4.0 O resgate e amortisação de todo o
papel-moed a em circulação.
" § 5." O pagamento de tenças, pensoes e
ordenados, ou vencimentos a aposentados , jubilados, reformados, e a todos e 'quaesqueL·
emprega,los, q11e nno estejao em exercicio etiectivo dentro do anno financeiro.
te § 6.º O pagamento da
divida passiva e
posterior ·a 31 dt Deze.mbro de 1826, e toda
e qualquer que ficar por pagar no fim de cada
am,o financeiro.
te Art. 2.° Nenhuma divida será inscripla sem
proceder-se na liquidaÇão a encontro, se o
honver, conforme o decreto de 25 de Março de
1821, posto em vigor pela lei de 20 de Ou·
t11bro de 1828.
,, Art. 3.º Os devedores á fazenda nacional
µor ,;li vielas con trahidas :ité 31 de Dezembro
de 1826 podcriÍO pagai-as em apolices da divida. publica pelo seu valor nominal.
" Art. 4.° Os que o forem por dividas posteriores áquella data, e os que não tiverem pago
as que pertencerem a anuo financeiro findo,
pot.lerJõ pagar em letras, a prazos razoaveis,
enelossadas e abonadas com fi,mça segura, em
propoi·ç:to ele duzentos mil réis ao menos por
rncz, podendo comtudo as letras serem de 3,
4 e 6, ou mais mezes, uma vez que se accumulem as prestaçõe;; mensaes.
« Arl. 5.º Fica pertencendo á dotaçao da
caixa de amorti53çllo toda a divida acliva que
se julgar pertencer á receita geral, não só nos
annos anteriores, como ·a que ficar po1· cobrar
no fim de cada ar,no financeiro.
« Arl. 6.~ Além elo que está consignado por
lei para dotação da caixa da amortisaçao , pertencem mi.is todos os impostos da receita geral
e especial que ~e cobra.o 110 imperio, com excepçao unicamente dos rendimento s da alfandega de imporl,ição, ditos de exportação e consulado, ancoragem dos navios.
« Art. 7.º As apoiices da divida publica são
circulaveis onde estiver a caixa matriz, e onde
houverem caixas filiaes : e tanto em uma como
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nas ouu·as, prcceditlas as cautelas neccssarias,
se poderá fazer o pagaraento do juro e amortisaç:io, .embora nll.o sej:i.o inscriptas na caixa,
onde ellas forem apresentadas para o sobredito
pagamento.
« Art. &.º As apqlices poderão ser da quantia
<le 100$ até 1:000$, e com estas apoiices se pu·
deráõ pagar as dividas passivas, se os credores
dellas nisso consentirem.
« Art. 9.º A caixa de amortisação da divida
publica fica ele hoje em diante debaixo da immediata inspecção da camara dos deputados ;
uma commissão de seu seio, nomeada annualmcntc i,ara o exame das coutas d.. caixa, apresentará á camara o relatorio do que houver a
respeito, com as observações e propostas convenientes, tanlo á organisaçl!.O da caixa matriz e
filiaes, seus empregados e ordenados, como á
amorlisação das despe~as, e á abolição dos impo;;tos que se não tornarem necessario:; nos
unnos subsequentes.
« Art. 10. As caixas filiacs ficão desmembradas das theseurarias das respectivas provincias, t! seus balan!JOS sêmestraes serão remettidos á caixa matriz.
« Art. 11. Ficão revogadas as leis em contrario.
« Paço da camal'a. dos deputados, 22 de Julho
de 1837.-1. J. Gal,;iio. »
Tem o mesmo de;;lino a seguinte resoluçll.o
do Sr. Paulo Barbosa, creando um lycêo nesta
curte:
« A assemb!éa geral legislati"a resolve :
« Arl. l.º Fica creado um h·ci!O de humani•
dades no Rio de Janeiro.
« Arl. 2." O govcmo fica autorisado a fazer
as despezas nccessal'ias para se concluit· o edificio nacional da Gual'da Velha, para servir de
local ao estabelecimento.
" Art. 3." O lyci!o se comporá tias seguintes
cadci1·as:
« 1.• De grego.
« 2.• De latim •
" 3.• De fraucez.
« 4.• De inglez.
« 5." De philosopliia racional e moral.
« 6." De rhetorica e analyse dos classices
porlu~uczes, e declaração.
u 7.• De gcogrnphia, e historia geral, e particularmente a do Brazil.
« 8." De aritluuetica, geometria, e algebra até
a resolução das equaçõe:; do 2° gráo.
« Arl 4.º Os profossores do lycêo serllo os
111esmos que 01-a ensinão dispersamente nesta
côrte, pagos pela naÇào, ficando o governo autorisado a nomear os dous ultimas que faltão
com iguaes vencimentos aos dos existentes,
precedidas as habilitações lcgaes.
Arl 5.0 O lycêo será regido por um inspeclor,
a quem ficarão subordinados os professores e
TOllO

16{1

mais empregados, e estudante;;, e na sua íalta o
pl'ofessor mais antigo.
" Art. 6.• O governo noinea1·á d'entre os servidores do e,;tado aposentados, ou reformados,
o inspector, o secretario, e dou;; porteiros do
lycêo, e rn.Lrcar-lhc~s-ha gratificações taes que
touas não excedão á quantia de 2:000$000.
« Art. 7.º O governo dará os estatutos para o
regulainent,;i do lyc-êo.
« Art. 8.º Os estudantes que frequentarem
este lycêo serão matriculados em cada uma das
m.:tcrias, e por Cilda matricula pagaráõ lS e
300 réis por qualquer certidão.
« Art. 9.º Pertencerá ao sc.-crctario o rendimento das matriculas e cerlitlõc!', deduzida a
despcza quc·se fizer com o expediente da secretaria, e aceio das aulas.
« Art. 10. Os exames dos estudantes do
lycêo serão publicos, e p1 esididos pelo inspector.
,e Art. 11. Os estudantes que apresentarem
certidões de exames em todas as malerias que
formão o curso do lycêo, obtení.õ do ministro
do imperio, diploma de bacharel em letras.
« Ai-t. 12. Ficll.o dispensados do exame de
grego, os estudantes que não quizerem seguir
as academias me!licas, e rle scicncias naturaes,
havendo declaração nos diplomas.
« Art. 13. Poderão obtc1· carta de bacharel
em letras, os individuos que fizcl'em cx,.ames
da§ materias eusinaclas no lycêo, . ainda c1ue
nelle as não lenbll.o a1l!'endido, pagando 30$000
antes tle fazer os exames, quantià que deve ser
repartida pelos examinadores, seja i:ual l'õr o
resultado dos exames.
« Art. 14. Os bachareis em letras apresentando seus diplomas revestidos de suas assignaturas, serão admiltidos á matricula, em qualquer
das acudemias do impcrio, independente do
outro exa111e de prepal'atorios.
« Art. 15. Ninguem poderá enainar neste municipio as matcrias aqui contidas em collcg_ios
ou escolas particulares, sem fazer exame tia que
professa :cesle lycêo, sob pena de 100$000 de
multa em favor do, expostos, e dobrando a pena
em. cada reinddencia: e deverão pag.:ir pelo
e.--tame de cada rualet"ia 46000, na fúnna do
arl. 13.
« Art. 16. Ficão revogadas as disposições cm
contrario.
« Paço da camara dos deputados, 22 de Julho
de 1837:-Paitlo Barb/Jf!a da Sib:a.»
Tem o mesmo destino outro do mesmo
Sr. deputado, creando no Rio de Janeiro u:1la
commissão direclora de trabalhos, e obras publi<:as:
« A assembléa geral legislativa re;:olve :
« Arl 1.• Fica creada no Rio de Janei10 uma
conuuissão dirc-ctora de trabalhos publicos,
composta de quatro officiaes superiores de engenheiros, e de dous archileetos, a qu!!l far:i. as
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suas sessões· no archi·vo militar desla côrtc, para lugar do pagamento aquelle em qne o
sendo presidida pelo mais grivluado.
devedor não lem com riue pagar : para minorar
« Art. 2.'' Nenhuma obra publica será ernpre·
a lão injusta desigualdade referi,Ja de pagameuto
heudir!a no muuicipio da côrte, sem que esta a credores igualmente: brazileiros, e mesmo
comrnissão tenha dado o seu plano, orçamento,
µ01· poupar ao the:souro nacional o dispendio
e parecer sobre sua conveniencia e direcçilo ; de nma fol'te somma, que aliás devera 1:1ahir dos
pam o que será consultada pelo governo, ou seus cofres dm·anle o cm·so todo da amortisaç!lo
pela camara n_rnnicipal nas qu_e houverem de
da divida interna, propondo a seguinte resoemprehender.
luçll.o :
« Art. 8.º Esta commissão se occupará privati·" A asscmbléa geral legislativa resolve :
vamente ele levantar a planta desta cidade, seus
« Art. l.º As apolices, que a lei de 15 de Nosubmbios, e dos planos a seguir para o seu
vembro de 1827 manda dar aos credores pela
aformoseamento e salubridade : e para aberlura
divida passiva interna, inscripta em qualquct·
de canae.s, construcções de pontes, cáes, aque·
província do imperio, que n!lo sejn Rio. de Jaduetos, poiltes e calçadas, propondo ao governo
neiro, Bahia, Pernambuco, Maranhão, ou Rio
qnaesqner planos que sobre os objectos con·
Grande do Sul, ficão a cargo da caixa de amorcerlar.
tisaçllo.
0
« Art. 4. Inspeccionarâ no município da côrte
« Art. 2.º São abolidas as caixas filiaes, meno.s
to(las as obras publii:as l'eilas por qualquer . nas ciuco provinuias refot·idas.
repartição ou estação, ainrla quando executadas
« Art. 3.° Ficrio revogadas quaesqncr leis, ou
por ernpt·eileiros ; e daní conta mensalmente ao
disposiçúus em contr,1rio.
governo do sen estado, e dos inconvenientes
« Pa\:o da camara dos deputados, 22 de Julho
que encontrar em sua execuçao, propondo os de 1837.-J. Ooi·mnbá.-Assis Mase,ai•enlias.
11
meios de os evitar.
Tem o mesmo destino oulra do Sr. Barreto
« Art. 5.º Os engenheiros que compoem e~Ia
Pedroso, desonerando do municipio da côrte o
commiss!ío, terão tambem a seu cargo a forcurato de Santa Cruz :
maçao de um mappa estatistico annual do im« A assembléa gernl legislativa resolve:
perio, e especialmente do nmnicipio da côrte,
" Art. l.º Fica desligado do municipio do Rio
segundo os postulados qne lhe der o govemo;
de Janeiro, e annexo .ao de Itaguahy, o curato
para o que poderáõ exigir das respectivas autode Santa Cruz.
ridades os dados necessarios.
« Art. 2. º Ficno revogadas todas as leis em
cc Art. 6." O governo designará os officiaes contrario.
suhalternos de engenheiros, que forem precisos
« Paço da camara dos deputados, 22 de Julho
para coadjuvarem esta commissno nos trabalhos
de 1837.-À., P: Buneto Ped1·oso. »
e inspecções a seu cargo, os qnaes, assim corno
Tem o .mesmo destino outro do Sr. Souto,
os membros de qne ella se compõe, serao conprohibinllo ao governo fazer obras publicas,
siderados em commissão activa, vencendo os
architeclos uma gratificação igual ao soldo de sem ter solicitado, pm· via de proposta, dinheiro
para cada urna dessas obras :
capitão.
« A assembléa. geral legislativa resolve :
« Art. 7.° A commissãO fará ao governo um
"Ad. 1.º D'ora em diante nenhfona obra
relatorio annual de seus trabalhos, qllc será
publica, qualquer que Sl~ja a sua n'ltureza, será
publicaqo pela imprensa.
construida sem que o poder executivo lenha an« Pm;o da camara dos deputados, 22 de Julho
tecipadamente solicitado ela assembléa geral
de 1837.-Pau!o Barbosa da Silva;»
·
h,gislutiva, mediante proposiçr.o de lei apresenTem o mesmo destino uma resoluçao dos
tada na cail1ara dos deputados, a quantia total
Srs. Assis Mascarenhas e Corno1bá, ·abolindo as
necessaria, que será consignada em prestações,
caixas filiaes de amorlisaçao em algum~s pro.' designando-se o nume1·0, e épocas de seu recevinr.ias. Tendo 11111a apolice de divida publica
bimento, segundo o exigit· a importancia, e
inscriptn, conforme a lei de 15 de Novembro
circum,;lancias dos trabalhos, e o tempo requede l 827, valores muito diversos, conforme as rido pi\ru a execução do projccto ; devendo na
províncias onde se pagao o seu juro e amorlimesma 01:casill.o o 1·cspectivo ministro e secresaçao, de modo, que a de um conto d.i réis
tario de esiado, conforme (ôr a na.tlll'eza, e desvale no Rio de Janeiro 750$, e em Goyaz 300$, tino <la obra projeclada, apresentar :
ou quando muito 400$ ; o que depende do
<< § 1. º A planta topogr:iphica geral, e a ele
maior premio, ciue lá ganhi'lo os capilaes, e da nivelamento, que mandará levantar, dos terconfiança necessariamente menor, que as aporenos que hão de ser occupados por alguma
iices lá lêm ; e sendo incongruente o creãr uma estrada, canal, ou edificio qualquer nacional
nova reparliçao publica com o nome de caixa
projectado.
filial da amortisaçll.O, para dispender em orde« § 2.º A collecção de plano;; parciaes espe·
nados e expediente tanto, ou mais do que a cificados, dos mesmos terrenos, referidos a uma
divida que tem de pagar ; bem como o assignar escala maior que a da planta geral.
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,e § 3.º A collecçno de profis longitudinaes,
e trnnsversaes, em numero sufficiente, que dê
a conhecer os Rccidentcs locaes.
" § •1.º Plar1os e projectos horisontaes e verlicacs de todas as obrns de arle, que hão de ser
construidas na estrada, canal ou edificio
qualquer.
cc § 5º. A rnemol'Ía dcscriptiva das obras, dara,
concisa, e sufficientemente desenvolvida, segundo os prec:eitos da sciencia e pratica dos
paizes cullos ; contendo a exposiçrto dos traços
caractel'Ísticos da obrn projectada, e definiç!lo da
figma exacta e especial de cada constrncção ;
a dando os motivos de se preferir o traçado prnposlo a. outro qualquer qne se poderia delinear
para o mesmo objecto; indicando a influencia
que a abertura dessa obra publica possa tur nas
localidades adj~centes; apresentando ao mesmo
tempo todas as questões de arte, de administrnç1lo,e de economia publica que ella haja suscitado;
qualidade e emprego dos materiaes; as condições geraes e clausulas, a que formalmente
se obrigue o concessionaria ou administração,
quando no todo ou em parte, a obra prnjectada
se faça por empreza, on concess!lo.
« § 6.º O calculo estimativo do custo das
obras, e trabalhos publicas projedados, contendo a mediçil.o das obras, analyses de seus
preços elementares, e compostos, necessarios á
fíxar;üo do custo, reforidos a uma medida determi112,da ; o orçamento das despezus prnvaveis
com todas as obras, disposb em fóema de
mappas, clara e methodicamemte organisaclos.
« Art. 2.' As disposições precedentes são ex.tensivas ás obras publicas principiadas a construir, e para as quaes nas anteriores leis de orçamento forão consignadas differentes quantias;
devendo na proxima futura sessao da assembléa
geral legislativa, os minist.ros e secrctnrios de
estados das repartições, a que taes obras pertencerem, aµresentar todos os desenhos, e memorias especificados no artigo primeiro, mostrando o est::1do em que ellas se acharem, e o
que lhes faltar para seu total acabamento ;
sendo nesta parte consideradas como obràs
meramente projectadas, e cumµrinclo satisfazer-se a respeito dellas quanto pelos citados
paragraphos do artigo primeiro se exige.
« Art. 3_ 0 Ficno de rogadas todas as disposições legislativas em contrario.
« Paço da camara dos deputados, 19 de Julho
cie 1837.-J. J. Vieira Souto. "

Appróva-se um parecer da 3ª commisstl.o. de
f'az,_:nda, pedindo cópias das provisões do thezouro de 3 de Agosto de 1826, e 3 de Março
de 1828, ácerca de certa quantia de cobre recolhida ao~ cofres da pro v incia do Maranhão :
« A 3" commissão de fazenda para dar um
parecer ácerca de· requerimentos de alguns negociantes e proprietarios da provinda do Maranhão, que pedem se lhes restitu:J.o em moeda

171

legaí as quanti,ts, que por virtude de ordens do
governo provim,ial recolhêrão aos cofres public,os . em moccla de cobre falso, denominado
-Cax1"1s-requer, que·se peçllo ao governo,
pelo ministerio da fazencla, cópias das provisões do lhesomo de 3 de "\gosto de 1826, e
3 de Março qc 1828, o offlcio do vice-presidente
da dita província de 4 de Fevereiro de 1828,
com os. papeis quu lhe forem concernentes.
rc Paço da camara dos deputados 22 de
Julho de 1837.-0. J. de Àrauju Via~ma.-

JJf. D. ele Toledo. "

ORDEM DO DIA
Entra em clisc11ssao o segninte :
" Al't. 5.º Os suLstilnlQs das aulas menores
daé' dilas academias jul'idicas de S. Paulo e
Olinda, têm direito a e11trarem parn as cadeiras
vagas, independentes ele mais opposição e exame,
podendo v.pplicnr-se a respeito delles o que
dispõe o art. 1' do capitulo H cios estatutos.»
Sem debate 0 posto a votos, e approvado.
Passa-se a di,cutir o seguinte : .
« Art. 6.° Fica ampliada por mais cinco
am1os a disposição do decreto de 13 de Setembl'o de 18::!6, que habilita aos estudantes <las
mencionadas academias a serem . rnatricubdos
nos diver·sos annos sem os exames de inglez,
liistol'ia e geogrnplüa ; comtanlo, porém, que
não possào fazer o acto do 5º anno, sem se
mostrarem approvados nos ditos preparatorios.»
Se_m debate é regeitado este artigo.
Lêm-se, e sao apoiadas as seguintes emendas
additivas :
,e Artigos additivos - l.º Qualquer estudante
poderá matricular-se e freqnentat· os cmsos juridicos e escolas de medicina, sem dependencia
de idade, uma vez que tenha toJas as outras
habili\ijções necessarias.
rc 2,º Os estudantes dos cursos jurídicos c
escolas de medicina, poderáõ frequentar quaesquer dos respectivos annos, e fazer o respectivo
exame, seguindo a ordem qne lhes agradar ;
mas não poderáü obter suas .cartas de formatura
e doutoramento sern que tenhao feito todos os
exames e mais habilitações que para isso se requerem. Salva a redacção.-0. Fh1,nça.,,
" Artigo additivo. E' permittido aos estudantes de um dos cursos jurídicos fazer seus
exames no outro, urna vez que tenhM as necessarias habilitações. O mesmo é permittido 'i\OS
estudantes das escolas de medicina. Salva are. dacçno.- O. França. "
« Emenda 1.10 art. lº: Depois das palavras dos de S. Paulo e Olinda-accrescente-se-e a
das de medicina do Rio de Janeiro e Bahia.»
" Art. 4. 0 Depois das palavras-o ordenado
dos lentes-accrescente-se - das supramencionadas acadernias.-Rodriyues Torres. ,,
·,,Artigo additivo. A disposição do art, 4º é
extcnsiv;i aos professores das academias me-
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dicas. ruilitar e de mnrinha. -

Silveira.»

Ferncmde8 da

« Artigo additivo para set· co!locado onde
convier:
<< Os lentes do collegio das artes dos cursos
juridicos de S. Paulo e Olinda, venceráõ de ora
em diante 800$ de ordenado, e os substitutos
das aulas dos mesmos collegios 600$000. Salva
.i redacçllo.-Pin to de Aíendonça. »
« Se passar augmento de ordenado pa1·a os
lentes de medicina seja.o tambem comprehendidos os lentes da academia militar, ficando
comprehendido s nos 2:000$, os soldos das patentes. Salva a redacç!lo-Vian 1ia. i>
« Artigos pl\ra se addit-em onde convier.
" l.º Os dous cur;os juridicos sejllo refundidos em um, o qual collocar-se-ha uo local do
Brazil, que offereça melhores proporções.
c1 2.º Os lentes mais antigos ficaráõ na propriedade das cadeiras, e os mais modernos na substituição com os seus competentes ordenados.
« 8.0 ·o augmento do ordenado dos substitutos não comprehendel' á aqnelles qne fical'em
fóra da substituição, ex.cepto quando por suas
antiguidades forem enti·ando nesta.
«e Paço da carnara dos deputados, 21 de
Julho de 1837. Salva a redacção. - Oliniaco,,,
O Sr. .Visconde de Goya.nna. oppõc-se á
emenda que trata da fusão das duas academias
juridicas, em uma só academia, e lembra que
esta questao é muito importante, e que já deu
materia para um mez de discussão na assembléa
constituinte, e se agora se tratasse de novo esta
questão, enlão haveria materia para dous mezes,
e por isso nllo póde deixar de ser discutida á
. parte.

OSr. Ma.ciel Monteiro combate a emenda
relativa ã fnsão dos cursos juridicos, e bem
assim outras emendas, exceptuRnd"o aquella,
que.augmenta o vencimento dos professort's dos
collegios das artes.
OSr. Martim Francisco tem a palavra pela
ordem, e o~erva á camara,. que o artigo additivo que trata a respeito da fusão das academias,
não póde ser tomado como um artigo accessorio ao projecto, porque elle envolve uma idéa
capital, uma questão de grande monta ; e por
isso pede ao nobre autor deste artigo, que haja
de o retirar, ou que seja discutido separada.me1*. Pede iwrtanto ao Sr. presidente, que
consulte a camara sobre este objecto.
OSr, 01ima.oo, pela ordem, roga ao Sr. presidente ·que nao seja tomado em consideração o
requerimento do Sr. Martim Francisco1 pois
que acha. que em nenhuma occasiüo poderá
convir melhor que se d~cuta a materia di!, sua
emenda, do que agora.
·
E' apoiado o adiamento do artigo addilivo,
para se disootir, como projecto á parte, e afinal
appl'ova·se.

lo.

Continua a discussllo dos mais artigos, e sno
apoiadas as seguintes emendas :
« Al'tigo parn addir onde convier: O augmento
de ordenado dos lentes· e substitutos dos
cursos juridicos, começaráõ a Ler lugar depois
que os dous cu1·sos forem fundidos em um.
" Paço ela camara dos deputados, 22 de Julho
de 1837.-0U111aco. ,,
« Suppl'Íma-se o additivo sobl'e a fusão.Visconde de Goyanna. »
A discussão fica adiada, e continaa. a discussão do orçamento do imperio, e emendas
apoiadas.

OSr. R.ezende: - Pedi a palavra pela ordem
pura relir,u a emenda que mandei á mesa sem
se1·ia intenção de que ella fosse votada, mas só
para poder fallar, dentro do orçamento, do
Sr. Alencar.
Po1· esta occasião peço licença para dar ao
Sr. C.almon as explicações que me pedio
hontem. Ha muitos dias tinha eu defendido o
Sr, Alencar das muito exageradas accusações
qne se lhe fazião, visto que elle aqui se não
achava para defender-se. O nobre deputado a
quem dou estas explicações, no seu discurso de
ha quatro dias, fallando mui largamente atiroume algumas. indirectas por causa daqnella
defesa, e eu no fim tomei a pequena des!'orra,
perguntando-lh e pelo orçamento. Isto pareceu
ter muito ofl'endido o nobre deputado, que
tratou-me por isto na ultimi. parte do seu discurso de hontem com quatro pedras na mão : e
foi a esta parte do seu disctirso que me eu
referi, quando disse que pedia a palavra para
exci!ar paixões rancorosas.
Direi finalmente que o meu objecto não é
sustentar na presidencia o Sr. Alencar; mas
como se lhe tem feito tantas arguições, riue a
serem verdadeiras, tornai-o-hillo sumrnamente
desprezivel, e lançarillo sobre elle uma atrocidade que o fal'ia mui odioso aos olhos do
mundo, o que tenderia, ou talvez teria por
nat11ral effeito o encorajar algum punhal assassino, que depois, ainda ensanguentado , seria
entre applausos passeado pelas ruas, facto que
n.!10 seria isolado na historia de nossos desgraçados dias ; eu, como seu amigo, julguei dever
apresentar os serviços, e diminuir a gravidade
dessas exagerarias arguições. Não deixo com
isto de sympathisar com os sentimentos daquelles ineus illuslres collegas, que Be achão
profundamente feridos em um officio, que eu
altamente reprovo, ao menos na rubliciclade,
O Sr. Pa.ula. Barbosa. fallando sobre as
emendas que se acha.o sobre a mesa, uma ácet"Ca
da creaçllo de novas cadeiras de estudos p:u·a
S. M. Imperial, e outras para· reparo de palacios
e mobilia da casa imperial, lê ácerca da primeira parte o relatorio do Sr. marquez de
Itanhaem : donde se deduz que S. M. Imperial, para o anno p6de e deve entregar-se ao
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estudos, cujas duas cadeiras indica a emenda
do Sr. Carneiro Leao. Lembra que em uma
carta verdadeira1111mte paternal dil'igida ?elo
illustre deputado o Sr. Dr. França., a seu filho,
estudante de· medicina, este senhor exigia, para
seu filho ser medico, um comple:rn de todas as
sciencias; e se o Sr. Dr. França tanto exigia de
quem ia praticar a medicina, para ser imperaúor aos 18 annos muita instrucçllo lambem
se dêve exigir. O nobre deputado o Sr. Carneiro Leo.o, interpretando as idéas cio Exm. lulut·,
quando dâ conta dos progressos do monarcha
nos estudos em que se occupa, quando falia da
vivacidade e penetraçao em gráo eminente do
joven monarcha, .é que apresentou a sua
emenda. O orador, nl\o como morrlomo de
S. M. Imperial, mas como membro da assembiéa çeral, quer que S. M. Imperial seja muito
instr_uido, e rodeado de pessoas sabias que cúm
pre~1s!10 res~o_ndil.o ás. suas perguuh,s, evitando
assim a acqu1S1çã0 de 1déas falsas; concordaudo
portanto com o que diz o Exm. tutor em seu
relatorio á assembléa ge1·al.
Quanto ás outras duas emendas, U".na do
Sr. visconde de Goyanna, e outra do St'. Carneiro Leão, a primeira pàra se consignar 100
contos de réis para mobilia, etc., da casa imperial, dados por rima vez, a segunda para que
se dê 50 contos de réis para reparo e construcções cta casa imperial, o orador lembra que
o Exm. visconde, então ministro do imperio,
quando o Sr. D. Pedro I se foi embora, fü-i testemunha do estado em que ficou a casa impe1•ial_. Apresenta copia da declaração que fez o
ex-11nperador, em que pede toda a prata que
era sua por dadiva de seu pai ; deixando só o
serviço de casquinha; e de moveis o que era
necessario para deêorar o paço sem luxo. E
por i:'aber o Exm. visconde da necessidade que
ha de decorar o paço e de outros objectos, é
que apresentou a sua emenda, que elle orador
approva.
·
Quanto á do Sr. Carneiro Leão, lembra, em
apoio della, o que diz o Exm. tutor no seu
1·elatorio âcerca dos reparos nos paços imperi.aes,
accrescentando que para conclusao do torreao
da quint~ da Boa-Vista já .existe orçamento,
porque foi baseada sobre orçamento a lei de 27
de N?vernbro de 1827 que decretou fundos para
ob~a igual ; e quanto aos muros a fazer, sabe-se
facilmente em quanto imporUio, multiplicado o
numero de braças que restao a fazer, pelo preço
porque cada uma se faz. Lembra a necessidade
fll!O ha de alguns reparos no paço da cidade,
fo1to h11 100 armos ; o est_ado em que se acha a
sala. do lhrono, que ameaça ruiria pelo que foi
prec1s~ mndar o throno para outra sala ; a
necessidade de cel'las dependencias no palacio
de S. Christovao, etc.; e portanto nao é gra11dc
quantia, de 50 contos que na emenda se consigna para essas obras.
Seja-me licito, .continua o orador, dizer mais

ª.
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alg~ma cousa. Se S. M. o Imperador D. Pedro I
esttvcsse clentl'O do impcrio desde 1831 até a
d_ata de hoje teria ganho 6,600 contos; dedu:
z1dos destes. 6,6_00 contos, 1,200 qt.c o irnpera~or em mmond\ld? tem recebido, fica.o 5,400;
o Jllr~ desta quantm é 324 contos, por consequencm ...
O SR. SouzA MARTINS : - Mas nós nllo tinham os provisorio.
O SR. PAULO BARBOSA : -Mas este menino·
já tem feito ao Brazil grandes serviços ; já serve
de ponto de. unilio em todo o imperio e até
a asscmbléa geral, já reunio-se em torno 1delle
e nesse dia rez grandissimo serv'iço. Se elle terr:
feito_ economias á naçao em quantia que nos dâ
um Jlll'O de 324 contos de réis, não é milito que .
essa mesma assembléa geral que n'um dia
decretou mil contos para a dotação do ex-imper~dor,, 80 con_tos parn pagar as dividas da
mmto virtuosa prmceza a defunta imperatriz ;
que no mesmo anno, decretou cento e tantos
contos para se fazer um dos torreões na quinta
ela Boa-Vista, e isto durante a guerra do sul
n!lo é muilo que hoje vote 50 contos para a~
obras necessarias. Fallo por dignidade de S.
M. Imperial, por dignidade da naçao, por inteJleSse desses mesmos predios nacionaes, a qu", a
n!lo se acudir agora com os concertos e obras ,
nece~sarias, hao de ao depois custar muito mais.
Quer os õO contos que propoz o Sr. Carneiro
L_eao, quer os 100 contos que propôz o Sr.
visconde de Goyanna sllO de muita justiça. E'u
q_uero mandar uma emenda para que se con:
~1gne ?ma quantia qualquer no ministerio do
1mper10 para esse fim, e por este ministerio se
façao estas obras. Diz-se que Napoleon, cuja
memoria respeito muito, queria que o rei de
Ro~1a soubesse de tudo, n!io taulo que se
apaixonasse por qualque1· scierlcia, porque o
seu officio era ser rei, mas quanto era necessario para que para o futuro pudesse bem governar. Rodear o imperador do Brar.il de.
vi~lu?e· e saber é beneficio que merece os sacr1fimos da nação, que reverteráõ em beneficio
nosso e dos nossos vindouros, quaii:do tivermos
a dita de ser governados por elle.
E' apoiada a seguinte emenda :
« A quantia que se decretar pa1·a as obras da
casa imperial, seja posta á disposição do ministro do imperio, para as fazer construir pela
administração das obras publicas.- Paulo

BarbOIJa.»
O Sa. REzENDE pede e obtem licença para
retirar a emenda em que propunha 10:000$
para gratificar os serviços prestados pelo presidente do Ceará, Alencar.
OSr. Visconde de Cfoyanna :-Eu deseja1·ia
estender-me sobre a matería, mas não me
animo, porque a .discussil.o vai-se tornando
longa. Dóe-me baolante deixar de notar certa,;
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contradicções que a pparecerll.o na discussll.ç,
com as quaes nunca me poderia accommodar.
Por exemplo, lendo-se foliado confra um pre~idenle de pl'Ovincia, defende-se este presidente,
apezar ,lc val'ius queixas, e de todas quantas
tê,n soado no Brnzil a seu 1·espeilo ; e ao rnesmo
p.isso nao obscl'vei o mesmo l\ respeito tle 011lro,
que estava em melhores circurnstancias do que
este . Qu~ro fallar de um presidente (o de Matto
Grosso), contra o qual ainda uno havia queixa;
e, todavfo, foi abandomtdo, n!l.o se fez argumento
a favor deHe, e advoga-se a causa deste presidente, a quem me refiro, e é do Ceará. Advogase a causa del]e com o f1rndamento de ter em
seu favor varias representações das camaras
municipaes daquella provincia ; mal! a respeito
do oull'o presidente nao servirão de ai-gumento
algum as representações <las camnras, que apparecerl'lo ! Sao contradicções palpaveis. Muito
teria n dizer sobre a materia, mas nada digo.
Contento-me em notar esta contradicçao, ou
observar que se defende um presidente, cujos
factos sao nolorios nesta casa, com bastante
escandalo do Brazil inteiro, e todavia foi abandonado o outro presidente, que ainda nil.o tinha
servido, .ou antes, que apenas principiava a
exercer a presidencia, e contra o qual nao havia
prova alguma ; e até insinuando-se, o qne ainda
é peior, que se faça uma revolução contra elle.;
insinuaç!l.o bem expressa, não só no rnanuscripto, como pelos impressos. Tudo são contradicções, que cu devia pernotar para lamentar a
sorte deste presidente abandon11do.
· Sr. presidente, confesso que amo a minha
·emenda, em que lembrava dar ao imperador,
ou ao seu mordomo, seu administrador, a
quantia de 100 contos de réis, por uma vez, para·
as despezas. Torno a sustentar a necessidade
dessa minha emenda. E' verdade que eu não sou
mordomo de Sua :Magestade ; mas nM cedo em
amor e respeito que tenho ao mesmo soberano.
Nao me opponho á emenda de outro Sr. -deputado que propõe 50 contos annuaes. Achava
muito util esta quantia para se continuarem as
obras necessarias, mas duvido muito que esta
emenda passe. Parece que a camara ni!.o está
inclinada a'8ar tanto dinheiro ; julgo mais difficultoso que ella annua a este novo peso annualmente. Parece que a minha emenda de 100
contos de réis por uma só vez, explica melhor a
rnateria, e suppre melhor a uecessidade Eu
propuz sómente 100 coutos coin-recl'lio da casa,
porque se propu:i.esse quanto desejava, a r:asa
nll.o annuiria facilmente. E' tal Ó terror que
tenho por essa fiscalisaçno, que a!é só me
animei a apresentar a minha emenda, depois
qne vi aquclla que p.ropunha 50 contos annuaes.
Suppuz ser a minha emenda mais prompta e
mais facil de. ser adaptada.
Sr. preside11le, parece-me qne ouço uma voz.
:.urda que me diz que soa enthusiasla. Sim;
~ou entl)usil!sta ; lenpo est;i fórtuna.; ha muitos

annos entlrnsiasta sem mudança. Não sou enthusiasla dan instituições monnrchicas por moda,
mas po1· convicção ; e notem que sou enthusiasta de lanla firmeza, que desde a sabida do
a"ugosto pai <lo Sr. D. Pedro II, conslan~~
111u11te t9uho· defendidn este principio constitucional, e cada vez mais, apesar dos sacrificios
que me tem custado, e que por isso mesmo
angmentão o meu enthusiasrno. A necessidade
do lhmno imperial aos subditos e ao imperio,
é tno reconhecida que parece que nllo levará dous annos em appa1·ecer o enthusiasmo
geral. Oult·o regente não haverá no Brazil,
segundo en creio. Nào digo o mais, que poderia
dizer ; mas estou convencido de estar rodeado
de muitos votos em meu apoio.
Sem embargo do meu enthusiasmo não
quero tudo quanto se tem lembrado nesta casa
cm favor ,la casa imperial ; quero aquillo que fôr
compali\·el com as necessidades publicas e circumslancias actuaes do Brazil. A minha emenda
de 100 contos parece-me que é a mais diminuta
de todas, e pot· consequencia parece-me que
d1::ve ser adaptada, á vista da necessidade e urgencia da despcza,. a que deve ser destinada
esta somma.
Um Sr. deputado. disse que votava contra a
emenda, porque o tutor não pedia essas despezas. Enganou-se esse Sr. depuládo pelo
Piauhy. O tutor as pedia muito expressamente.
Lê(Hle o rclatorio.
Outro Sr. deputado disse que n!l.o se deve
dar este dinheiro, porque elle não acredita
muito no governo, e nao tem confiança nelle,
ou uas pessoas que hão de gastar este dinheiro ;
mas que se lhe fosse apresentado o rol do que
havia a gastar, o Sr. deputado concorret·ia com o
11eu voto. O rol está no relatorio do tutor de
Sua Magestade ; e no mesn10 relatorio se mostra
a necessidade da despeza ; e convém observar
que tanto dólo póde haver no relatorio apresentado, como no rol, em que viesse particularmente especificado caua um artigo de despeza. A apresentaçao do rol nllO evitava pois o
dólo.
A questão é se ~ necessario ou n!l.o dar esta
somma extraordinaria para as despezas, que
se devém fazer. Sabemos que se tem feito obras
no paço com as economias da dotação ; e parece que, verifkan<lo-se a hypothese, que o
tutor apresenta no relatorio, se consente que as
obras parem, porque vã,, sendo distrahidos
parn outras despezas os dinheiros que estavão
reservados para essas obras. Com a minha
emenda se remedêa tudo ; continuão-se as
obras á custa das sobras, 011 economias possi veis da dotação, e a.o mesmo tempo occorre-se
á despeza extraordinaria, que se faz necessaria.
Eu sou testemunha ocular, e posso fallar com
conhecimento de causa, de que a segunda vez
que servi na repartiçao do imperio, o Sr. D.
Pedro I exigia toda a prata, que lhe pertencia,
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como disse o nobre depntado, que me precedeu,
e a- casa imperial ílc:on cm estado deplonwel,
porqne D. Pedrn I mandou buscar toda a prata
que era sna. por isso mesmo qne D. Pedro I
coulava que a nação brazileira !vivia de conferir o qt1e fosse neccssario p:\ra o decoro e
recreio de S. M. o Imperador, o Sr. D. Pedro II,
sen augusto filho. Eu sou testemunha ocular
da miseria (póde-se dizer em relação á pessoa),
da falta de mobilia e baixella, e tudo que é
preciso para a magnificencia de S. M. o Imperador, a quem deycmos respeitar. Deve-se
pois dar esta somma extraordinaria por uma
só vez, para que nno murche a gloria do monarcha.
Eu sou enthusiasta, e tenho nisto muita
vaidade; mas na.o sou enthusir.sta do numero
daquelles qt1e 110 tempo do pai fazião as acçües
as mais abjectas, e agora aba-n<lonno o filho,
sendo aliás dos que mnis reverentes, mais
devotos se mostravilo na presença do pai. O
meu enthusiusmo nasce da convicçno da nece;,sidade do throno; convi.cção nascida, nno
pur um, ou outro impresso, ou toada estupida
qllc ás vezes se espalha, mas por convicção
pessoal, quero dizer, por experiencia pessoal, e
n.l!o por theorias, porque estou pet·suadido de
que o governo monarchico é o unico governo
que convém ao Brazil.
Muitus pessoas que a principio se enti·egúrão
ás theorias vastas ~e governos maravilhosos,
depois da experiencia adquirida, hoje parece
que já concordão commigo na necessidade da
mouarchia no Brazil. .Mas deixemos esta materiu, que La! vez pareça ociosa.
A minha emenda é necessaria para dignidade, decoro do throno, e para que nao se
prive a throno de tudo o q11e é necessario para
seu esplendor. De todas as emendas apresentadas, esta é a mais moderada, porque propõe
cem contos de réis por uma vez. Creio que a
camara 11ão deixará de dar ao menos estes cem
contos, que, fazendo-se o calculo da quantia
comparativa aos cincoenta contos annuaes propostos em outra emenda é mui climinnla, pois
que, pam se dar uma quantia approximadamente equivalente, eu deveria ter proposto
quatrocentos contos po•: uma vez.
Julgada a materia discutida approva-se :
l.° A emenda <lo Sr. Carneiro Le!i.o ao paragrapho lº sobre a separaçll.O da dotação de
S. .M. o Imperador, alimentos das Sereníssimas
Sras. princezas, etc.
2.º A dotaçno do mesmo augusto senhor, e
das Sras. princezas.
8." A emenda par1i um mestre de phisica, e
outro de littcratura, e sciencias positivas.
4.º O ordenado do tutor, e mestres da familia

imperial.
5.0 O ordenado _do Exm. regente do imperio,
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6.º 27:070$ para a secretaria ele estado elo
imperio e seu expediente.
7.º 64 contos para ordenado3 dos presidentes
ele provincia.
8." 17 contos parn vice-presidentes, e ajudas
de custo.
9. 0 A despeza orçnda no p1·ojecto para subsidios dos Srs. deputado~.
10. A despeza orçada parn os empregados da
dita camara.
11. Snh,idio cios Srs. senadores.
12. Ül'l!emi.dos 'dos eni.pregaclos d:i secretaria
do senado e expediente.
13. Continuação ela aula de tachygt·aphia.
14. 54 contos para cursos juddicos.
15. 54 contos para as escolas de medicina.
16. 8 contos pat·a a academia das bellasartes.
17. 4:240$ para o mnseu nacional.
18. 19:200$ para a junta do commercio. •
19. A dcspeza orça,:la para os emp'regaclos das
visitas rle sau, le nos portos maritimos.
·
20. 130 contos para os correios.
· 21. Snppressl!o do parag1·apho 7º sobre o
canal na Pavuna; e igualt11e11te a emenda do
St·. Vasconcellos, pam que se 5Uspenda a consignação pedida para aquelle canal até vit· o
projecto sobre a empreza desta obra, na confot··
mio.lá<le do requerimento do engenheiro Gadolino,_ julgando-se incluida neste adiamento a
emenda do dito senhor, propondo um emprestimo para conclnsão desta obra.
22. A despeza para o monumento dn indcpendencia no Y piranga.
23. 60 contos para pontes e estradas.
24. 10 contos para concerto da ponte da Parahybuna, e estrada daquella ponte á villn tia
Parahyba do Sul.
O Sa. VAsCONCE:Ltos pede, e obtém licença
pua re_tirar o resto da sua ilrpenda.,
Continua-se na votaçll.o e sllo igualmente
approvadas ;
25. A despeza orçada no paragrapho 8°, para
premio e encorajamento ás artes e industrias do
paiz.
•
26. 30 contoa para despezas eventuaes.
27. 24 contos para escolas primarias e aula
do commercio.
28. 7 cor1tos para a bibliotheca.
29. 10 contos para o jat·dim botanico.
30. A despeza do pmjecto para passeio publico.
31. Dita para o instituto vaccinico.
32. Dita para illuminação publica.
Fica adiada por empate de 39 contra 39 votos,
a emenda, propondo 80 contos para obras publicas.

As outras emendas são ou regeitadas ou prejudicadas.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
terceira _discussl!o do projecto de recrutamento, o
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orçamento da guerra, e mais que vinha para
hoje.
Levanta a sess!lo depois das duas horas da
tarde.

de Julho de 1837.-Illm. e Exm. Sr. secretario
Joaqnim Francisco Alves Branco Muniz Barreto.-O depul:;.do, Manoel .1.lfessias de Leão. »
Lê-se, e julga-se objecto de deliberação,
e vai o imprimir, a resolução e parecer da
commissão 'de constituição sob1·e o requerimento de Paulo Antonio de Faria, que pede ser
§es11ão ern ~4 de .J'ulbo
declarado cidadão brazileiro.
PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO Llll!A
O parecer é o seguinte :
« Paulo Antonio de Faria, pede a esta auSuM11ARI0.- Expediente.- Ordem do dia.gusta camara haja de declarai-o nos gozos dos
Gontinttaçã.o do prqJ°ecto Mb1·e cm·soa ,iuii- direitos de cidadão brazileiro, afim de ser resdicos. - Proposta.9 do 1ninistro da fazenda ; tiluid o ao posto de ca pit!lo de cnvallaria addido
m·edito ,fo 2,400 contos.- Terceira disc!t8Bão ao estado-maior do exercito do Brazil, de que
do v1·ojecto de foi sobre recriitainento; adopção
foi demittido como estrangeiro, em virtude da
do prnjecto com as eniendas dos Si·s. A.ratifo lei de 24 de Novembro de 1830. Dos docuVianna e Rebouças.
mentos em que o supplicantc funda a sua petição, conita que sentou praça de soldado no
Pelas 10 horas da -manhã procede-se á chaesquadrão de cavallaria de Minas Geraes em
mada, e logo que se reun~ numero lt:gal de Srs.
20 de Junho de 1812, passou a cadete em 22
deputados, abre-se a sessll.o; lê-se, e approva-se
do mesmo mez e anno, parlio para o Rio
a acta da antecedente.
Grande do Sul em 23 do dito mez, e re·
Faltão com causa participada os Srs. Raphael
colheu-se no seu corpo em 21 de Julho de
de Carvalho, Pontes, José Marianno, Hollanda,
1813. Passon em alferes aggregado para o esRezende, Remigio, Assis Coelho, Lessa, Braga,
quadrão de cavallaria da Angola em 12 de
Souto e Paulo Barbosa ; e sem ella o Sr. Luiz
Outubro de 1814. Foi promovido a tenente do
Ca valcantí.
mesmo esquadrao por decreto de 12 de Outubro de 1820, e a capitão, pelo governador
EXPEDIENTE
de Angola, em 13 de Maio d!! 1821. Consta·
Dá-se conta do expediente, lendo-se os semais que sendo encarregado pelo mesmo go•
vernador da conducção de officios para el-rei
11uinles officios :
l.º Do ministro da fazenda, remettendo o o Sr. D. João VI, em Julho de 1821, não o
officio do inspeclor da thesouraria do Pará, de
achando já nesta côrte, partio para Lisboa, afim
7 de Junho ultimo, e a copia da representação
de fazer entrega dos mesmos offi.cios, deixando
do adminisfrador de diversas rendas nacionaes
comludo sua mulhar e bens na cidade de
daquella província, sobre duvidas que occorNictheroy: que em Lisboa, e por decreto de 22
rêrão a respeito da cobrança de uma taxa, etc.
de Fevereiro de 1822, lhe foi conferida pas·
-A' terceira commissno de fazenda.
sugem no mesmo posto de capitll.O para a caval2.° Do mesmo ministro, enviando outro oflaria de Minas Geraes, expedindo-se portarias
ficio do mesmo inspector da referida provincia ao governo das armas e ju11;ta da fazenda da
do Pará, de 8 de Outubro de 1836, sobre dumesma provincia para se lhe abonarem os
vidas relativamente á cobrança da decima dos
compelentes vencimentos ; que n!lo aceitou
predios urbanos, correspondente ao tempo em
emprego algum do governo portuguez, nll.O re·
que a capital esteve debaixo do domínio dos gressando comtudo logo para. o Brazil, não só
rebeldes, etc.-A' mesma commissão.
por falta de licença, como por não ler meios
Faz-se menção de requerimentos de partes,
para o fazer, para o que escreveu por vezes ao
que têm o conveniente destino ..
seu procurndor em Nictheroy, pedindo-lhe reVai com urgencia ~ commiss!I.O de constituição
messa de dinheiro para esse fim, e que consee poderes, o seguinte officio do Sr. Messias de
guindo a presentar-se nesta côrte foi adm ittido
Leão, pedindo licença para retirar-se á província
na qualidade de capiUlo de cavallaria addido ao
da Bahia, por causa Je grave enfermidade de
estado-maior do exercito, e depois -demittido
:ma mulher que lá se acha :
como estrangeiro pelo decreto de 20 de De" Illm. e Exm, Sr.-Teudo eu recebido nozembro de 1880.
ticia de que minha mnlher se achava· graveccA commissi\o de constituiçao, tendo attenç!lo
mente enferma, e devendo eu, segundo as cira que o supplicunte partindo para Lisboa deixou
cumstancias da molestia e estado da minha fa.
no Brazil sua mulher e bens, que solicitou, e
milia, retirar-me á província da Bahia, vou mui
obteve d'cl-rei o-- Sr. D. João VI, antes de
respeitosamente pedir á augusta camara dos
proclamada a independencia do Brazil, pasSrs. deputados se digne conceder-me a licença
sagem no posto de capitão para o regimento de
devida ; o que tenho a hoç.ra de participar a
cavallaria de Minas Geraes, actos todos que
V. Ex., para fazer presente em sessão.
manifeslão- affeição ao paiz, vontade e animo
« Deus guarde a V. Ex, Rio de Janeiro, 24
de nelle residir, e tendo por outra ~arte em
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consideração que esta augusta camara !em deferido favoravelmente a outros que se achão
em idenficas, sen/\o em peiores circumsta11cfos,
que as do supplic,ante, é de pnreccr que se
tome n seu i;espeilo a segLJinle resolução:
« A asscmbléii geral legislativa resohc :
« Artigo nnico. Paulo Antonio de Faria está
no gozo cios direitos de cidadão brazileiro.
cc Paço da canrnm dos deputados, 20 de J L1lho
ele 1837.-M. Pciranhos da Silva Velloso.Camefro Leão. - Gonçalves Martins. "
Entra em discussão o seguinte:
" Reqneiro que seja julgada vantajosa a maleria do projecto de lei approvado nesta casa, e
emendado pelo senado, em o anno passado,
sobre as revistas do supremo tribunal de justiça,
para se seguir posteriormente os. termos prescriptos pela constituição, § 61.
« Paço da camara dos deputados, 12 de
Julho de 1837.- Souza 111ariin8."
OSr. Paim reconhece a necessidade que ha
de passar uma das medidas de que trata o pro·
jecto a que se refere o requerimento, porém,
nota que não é necessario que se adaptem todas
:1s medidas do mesmo projeclo, e por isso seria
melhot· fozer um novo projecto: portanto não
Jl1c parecr, necessario o requeriment1>.
O Sr, Carneiro Leão mostra-se inclinado á
opiniao do illt,stre deputado que acaba de fallar;e prova que o projecto cahio o anno passado,
nma vez que forno regeilndas algumas das
cn1 enàas elo senado: parece-lhe que hoje os
senhores deputarias estão inteiramente esqlle·
ciclos deste projecto, e se não póde de momento
2, presentar, sobre elle, um juízo exacto µara se
poder requerer uma reunião desta c,rnrnra com
o senado : parece-lhe f'óra ele proposito o requerimento em questão.
O Sr. Souza Martins responde ás objecções
dos Srs. deputüdos que impugnárão o seu requerimento ; mostra a importancia da materia, · e
quanto é necessario dar providencias para a
decisão ele muitos processos que se achão pendentes ; e se, com effeito, se organisar um novo
projeclo, este tem de ir ao senado, lá póde ser
emendado, e até é nat11ral que o seja, porque o
senado gosta ele emendar os projeclos de lei
r.iesta camara ; podem as emendas que de Já
vierem não serem app1·ovadas, e assim apresenluem-se novos obslaculos que sirvão de embaraço ú decisão deste negocio; e approvando-se o
sea requeriment o adianta-se com isso muito trnlJalho; não quer, com tudo, dizer que i,:;so se
faça j:í, nem mesmo nesta sessno, mas crê que
o seu requeriment o deve passar.
A discussllo fica miiarla pará se passar a discutir outros objectos.
O Sa. MESSIAS DE LEÃO propõe a urgencia
para se ler o parecer da commissno de constilt1ição e poderes, que lhe diz respeito.
TOMO II

177

A urgencia é apoiada, discutida e approvaàa.
Lê-se e entra em discussil:o o seguinte :
« A commíssão de constituição e poê!eres,
tendo examinado o officio do Sr. deputado
Manoel Messias de Leilo, em que pede a esta
augusta cainara lmja de conceder-lhe licença
para se retirnr para a província ela BahiJ, em
consequencia da grave enfermidade de que se
aclia :ilRcada sua mulher, e 11clrnndo justo semelhante motivo, é de parece!' que se lhe conceda a licença tJ ue pe,!e.
« Paço da camarn dos deputados, 24 de .Jn]ho
ele 1837.-Man oel Pamnhos rlci Siloci Ve/low.
- Carneiro Leão. -Gonçalve8 11fartin:,. "
OSr. Ferreira França diz que deseja s1be1·
se o Sr. deputado perde o sen ordenado, ou se
o fica vencendo; porque assenta que elle o nl\O
de:vc perder; e portanto quer mandar um accrescimo a este parecer, que diga :-conceda-s e
a licença com o venr,imento do seu subsidio;e se houver qnem falle contra isto, então elle
deputado dirá as razões em que se funda.
Lê-se e é apoiada a seguinte emenda;
« Accrescent e-se- sem perda do subsidio.A. F. Franca, "
Não havéndo mais quem peça a palavra,
dá-se por discntido o parecer e é appruvado. A
emenda do Sr. Ferreira França é rcgeitada.

ORDEM DO DIA
Entra em nova discuis1io a emenda adiada
por empate na votação do orçamento do imperio, propondo 80 contos de réis para obras
publicas.
Não havendo quem falle, põe-se a vntos e é
approvada esta emenda por 89 votos contra 33.
São rcgeitadas as duas emendas propostas
pelo Sr. Bhering na sessa.o ele 15 do corrente,
additivas aos paragrapbos ((Ue tratão da
instrucção primaria e estudos intermedios.
Continua a discussRo elos artigos additivos,
offerecidos e apoiados na antecedente sessao
sobre cursos jurídicos.
Depois de fallarem os Srs. Cornelio e Carneiro Leão, o primeiro snstentanilo os artigos
additivos que offorecera, e o segundo impugnando-os, ainda fica esta tlisc11ssão adiada
por a1:nunciar-se a chegada do SI'. ministro da
fazenda, que, íntrodnzido por uma deput,;çlo de
sei,; membl'OS nom@Lla pelo SL'. presidente,
torna assento á direita do mesmo Sr. presidente,
e lê as seguintes propostas :
" Augustos e digníssimos senhores representantes ela nação.
,e As considerações inclusas, assignadas pelo
inspector geral interino elo thesouro, mostrão
cou1 toda a probabilidade um. deficit no füesouro,
no anno corrente de 1837 a 1838. Em minha
opinião são cll,es mais que sufficientes para
tomar-se uma medida; mas, ainda quando
menos provassem, eu recorreria aos represen-

.

23
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lantes da nação, para o devido ex::ime e provi. dencia, atlenta a grave responsabilidatle, que de
n11tra maneira pesaria sobt·e mim, no -caso de
qual,11.1er sinislrn.
« Por isso, e porque o governo está pcrsrn1dido, que járnais recorrerá em vão aos representantes da nação, com o fim de mais e mais
consolidar o credito do paiz, recebi oracm do
regrmte, em nome do imper::uior, parn vir fazer
á assembléa ~eral a seguinte proposta :
« Artigo unico. O governo fica autorisado a
contrahir um emprestimo até dous mil e quatrocentos contos para supprir o deficit do an110
corrente.

Demonstração da receita e de,peza, e elo d~fi,cU
preswnivel do lhesoui·o nacional, no cmno
,tfoancciro ele 1837 a 1838.
DESPEZA

cc A lei de 22 de ÜL}lubro
de 1837, que é a do orçamento para o dito anno
financeiro de 37 a 38, fixou
no art. lº para despeza dos
diversos rninisterios.
cc No art. 4° § 3° votou a
differença de cambio das
de:'pezas externas elo ministerio dos estrangeiros, as
q uaes, i m p o r t a n d o em
113:610$ ao par de 67 1/2
d. st., e não se podendo
talvez contar com um cambio
mec!io maior de 33, attentas
as circumstancias que são
notarias, importa a dita difl'erença em.
cc No art. 7º § 1º votou
para a divida externa, fundada em 2,111:611$110,
contando com o cambio de
43 1/5 ; mas, tendo de ser
paga com as remessas ao
dito cambio meclio de 33,si:\o
necessarios mais.
cc No art. 7º § 2º votoü para
a <li vida interna fundada
1,490:000$, não contando
ainda com o credito de
1,-500:000$, dad,., µ,u·a a b)a·
cificação das provi11cias de
S. Peclt·o e Pará, para havtr
o qual já se emittirão e se
ha.o de emittir até o fim de
Julho prox.imo, 1,735:000$,
pouco mais
ou menos,
em apoiices, cujo juro e
amortisaçao importa, a 7 º/o

em

12,814:666$030

118:7711$090

· 652:6795797

"No artigo 23 autorisou,
decide logo, o sllpprimc11to,

pela caixa da renJa geral,
pMa o deficit das províncias
cujas rendas provinciaes não
chegassem para suas despezas ; mas não votou q11an ·
tia alguma para esse fim, e
sendo ele esperar que esse
suppl'imento, 110 anno de
37 a 38, nii.O seja menor
do que o do anno de 35 a
36, que consta da relação
sob n. 1, extrahida dos respectivos bahrnços , ficarú
m1gmentada a despeza geral
do dito anno em .
"Saldo que o thesouro tem
de pagar á casa de Samuel e
Phillips de Londres conforme a conta n. 2, por dinheiros que adiantou para
pagamento do juro dos emprestimos vencido, no anno
financeiro proximo passado,
e pelos qlle terá de a'1iant~r
para. o semestre que se ha
de vencer no 1º de Outubro
deste anno, em crmseqnencia
de voltarem protestadas algumas letras, e da difficuldade de se acharem sacadores nas provincias, ;8
144:275, as quaes talvez se
não p0ssão remetter
actual1nenle a um cambio
maior de 30 els.
•
,e Letras a pagar no cor·
rente anno, emillidas pelo
thesouro 110 anno proximo
passado ; a saber: Por conla
do credito supplementar de
1,500:000$, 400:000$ ; em
pagamentos de cambiaes re·
meltidas para Londres, e já
comprehendida~ no credito
ela conta n. 2, 202:490$170 ;
dito d3s machinas da casa
da moeda, 9:520$ ; letrns do
Hio Grande, 31:737$719 ;
dilas de Cuyabá, Espirita
Santo e Pará, 13:32-5$320. .
Somma a despcza.

l,408:000$000

1,1.54:200$000

G-56:973$209
J.6,l:J:.>G:743$12G

RECEITA

A lei orçou a receita
geral, para o anno dê 37 a 38
(contando já com o accrescimo e diminuição re·
sultantes das alterações que
fez nos impostos), em.
e(

121:450$000

14,000:000$000
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« Tomando ainda para
base do orçamento da receita
a effectiva dos annos de 35 a
36, constante dos balanços,
e a do anno de 36 a 37, extrahida dos balancetes recebidos até 30 de Março, feilaõ
em um e outro as alterações
que devem ter lugar em consequencia d e disposições legislativas, teremos :
rc No anno de 35 a 36.Receita como da tabeila n. 3
cc No anno de 36 a 37.Rcceita proporcional, segundo a tabella apresentada
á assembléageralnesle auno,
com o orçamento para 38 a
.
39 . . .
rc Accrescimo de dez réis
mais na ancoragem, estabelecidos pela lei do orçamento
para o anno de 37 a 38 .
« Accrescimo de 13 ¼
de reexportação e baldeação
para a costa d'Africa •

Abale-se:
dos impostos applicados ao resgate
do papel-moeda, orçados pelo
thesouro em 410:800$.
cc A renda geral effectiva rlo
Pará no anno de 33 a 34
(anterior á rebellino), conforme o respectivo balanço
ultimo recebido daquella
província, foi de. . . . . . .
276:418$920. Pa1·a o anno
de 38 a 39 foi orçada em
215:100$ ; mas nno estando
ainda de todo pacificada a
província, tendo-se c o ncedido no art. 12 da mencionada lei, até o fim do 1°
semestre, livre de direitos
os generos de estiva, e devendo ser diminutos todos
os rendimentos, attento o
estado de assolaçllo em
que ficou a província, n!!.o se
poderá contar com mais de
70 contos de receita, e portanto tem de abater-se do
dito orçamento 206:000$.
a A renda effecti va da, província de S. Pedro, no anno
de 34 a 35 (anterior á rebellião), conforme os respectivos balanços mensaes,
ultimas recebidos no thesouro, foi de 1,150:910$644.
Para o anno de 38 a 39 foi
orçada em 691:200$ mas,
continuando a guerra, nno
se poderá contar com mais
de 200:000$ abale-se portanto 491$000. . . . .
cc Rendimentos

« Ficará liquido para fazer
face ás despezas votadas na
lei : . . . . . . .
« Suppondo, porém, que
a receita, orçada pelo thesouro para o anno de 38 a
39, se verifique no anno
corrente de 37 a ~8, nllo obstante haver-se já calculado
com um accrescimo prova vel durante o anuo de 38
a 89, teremos . . . . .
rc Abatidos, como acima,
os impostos' applicados ao
resgate do papel e a diminuiçliO de receita do Pará e
S. Pedro . .
« Será o· liquido para a
despeza votada. . • . .
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12,633:995$000

13,907:248$000

70:000$000
100:000$000
14,077:248$000

Abate-se.:
" Impostos com applicação es·pecial, calculados na
mesma proporçM das outras
rendas, 231:381$290; reuda
do Pará e S. Pedro, com
que demais se contou, nao
sendo aliás . de esperar que
se realise mais de 270:000$,
771:900$000 . . . . .

13,073:966$710

1,107:800$000

12,892:200$000

14,074:089$000

1,107:800$000
12,966:289$000

1,003:281$290

cc A lei fez algumas reducções nos impostos dos correios, meios soldos, gados,
etc., para o dito anno de 37
a 38, as quaes, todavia, se
nao abatem para compensar
algum accrescimo que possa
haver na receita.
" Destas diffe1·entes hypo·theses, tomando a ultima,
que dá um resultado mais
favoravel,· teremos ...... .
cc Saldo existente no thesouro, e saldos que se presume existirão nas thesoura~ias no fim do anno financeiro proximo passado de 36
a 37, a julgar pelos ultimas
balancetes recebidos, conta
n. 4, efüninadas ns letras a

.

13,073:966$710
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venc:er, que já se compre·hendern no orçamento ela
receita como cobrança de
divida activa ........... .
cc Bilhetes lla alfandega
por orç,amento, visto virem
englobados com as letras em
algumas províncias . . . . . .
cc Producto das apolices a
vender, resto do credito de
1,,500 contos. . . . . . ... .
Somma a receita .. .
Despeza.

Receita.

694:225$889

480:000$000
317:022$500
H,.565:215$099
lG,926:7 43$126
14,565:215$099
2,361:528$027

Deficit.

cc 4." Nao se conta nest.1 demonstração com o
estado extraordinario da fo1·ça de mar, e ,uiuelle
l\ que possa set· elevada a força de terra, nem
com o augmenlo do preço que nece,sariamen te
hau de ter os gcneros que se cornprnt·em parn
fornecimento dos arscnaes e oulrns repartições
em relação á baixa do cambio, o que todavia se
deve tc111ar em consideração.
" 5." Como grande parte do deficit demonstrado deriva de occurrencias exlraordinarias,
elle póde aimla aug,nentar, ou soffrer grande
diminuiçrlo, segundo continuarem mais ou

menus favoraveis as circumstant.:ias.
"Thesouro nacional, em 8 de Julho ele 1837.
-O ínspector geral interino, A.Ze.candre lv.latia
de !Jfari'.,; Scmnento. "

N. 1

"1.' Na crise commercial em que nos achamos,
e que é de receiar continue, ao menos dmante
o lº semestre do anno financeiro actual, longe
de se poder contar com o augmento progressivo
de renda como nos annos passados, é antes de
esperar alguma diminuiçao, principalmente nos
direitos de exportação, em conseq uencia da
baixa consideravel que têm soifrido os generos
de nossa producçào, e exportação para o estrangeiro.
"2.• Nao se incluio na demonstra1:ão o custo
do resto da nova encommenda do papelmoeda, de que não tratou na lei do orçamento,
por se contar para isso com as sohras do produeto dos 5 °/. do troco do cobre, feitas as
despeza~ da operação.
cc 3.•Do credito complementar de 1,500 contos,
dado pela resolução de 17 de Outubro de 1836,
para despezas com a pacificaçao das províncias
do Pará e S. Pedro, já se tem realisado em
venda de a polices a quantia de 1,182:977$500
317:022$500
Resto a realisar. .
1,500:000$000

" Os supprimentos ao Pará
desde 16 de Abril de 1835,
_ conhecidos pelos balancetes recebidos até hoje no thesouro,
302:753$414 : saques da provincia de S. Pedro aceitos no
thesouro, • desde Mo.ia de
1836 até hoie, e remessa do
thesouro pa;·a alli, havendo
já participações de mais saques, cujas letras ainda se
não apresentárao, relação n. 5,
1,570:046$480. .
Maior despeza.

Suppriinentos.fcito1J 7;cla caixa gernl (,, provincia
no anno de 1836 e 1836, peleis thesoura1'Ías
abai:co mencionadas.
Espírito .San to.
Bahia
Sergipe .
Alagó.as. . .
P~rnan1buco
Parahyba . . . .
Rio Geande do Norte.
Ceará . .
Piauhy ...
Maranha.o. . . . .
Pará : - NM ha balanço . .
S. Pwlo: -Não veio 111encionudo no balanço .
Santa Catharina . .
S. Pedro : - .Não ha balanço.

Minas .
Goyàz . ,

28:937$000
325:972$596
13.5:916$617
170$072
365:889$450
86:100$000
29:232$869
2-1:000$000
43:890$643
98:843$000

6:512$437
188 :713$000
36:965$382
36:959$524

Jlilalto-Grosso

1,408:102$590
de JHnho de
21
" Contadoria geral da revisào,
1837 . - O l° escripturnrio, fazendo as vezes de
contador geral, Emiliano Fa:tistino Lúur.

N. 2

Despeza, e receita do the.souro vubl-ico nacional
na praça de Londres e!fectiva, descle 31 de
Dezembro de 1836 a 3 de .ilfaio proxüno passado, ultima.s noticias, e o orçado deste d-ia,
e 1º de Oiitubro pro:i;imo .findo inclwsive, a
saber :
DESPEZA

1,879:799$894
372:799$894

Dinheiro a Samuel por saldo
.
de s/c de 183/:i. .
' Diplomatas e consules-de Janeiro a Maio. . .
Uma barca de vapor.

49.102,, 4,,9
11.216,, 2,,1
11.791,,15,,5
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Commissões , saldo de jL1ros reciprocos, e portes de cartas
no primeiro trimestre, e despeza com letras protestadas, etc. . .
Saq11e dos Estados-Unid os por
clespezas no Pará. . . .
Juros dos emprestimos no 1º
de Abril.

\!. 3

2.775,, 7,,8

101.830

RECEITA

Letras do thcsouro menos
;t 7. 000 proles·
t~.das. 58,861,,10,8
Ditas da Bahia,
menos
7. 500 protestadas . 41.398,,;1
Dilas de Pernamh u co,
mer-ios
15.400 protestadas. 2-5.610,,

c/n. . . . . . . .

125.869,,14,,8

6,231:480$
84;396$
41:845$

737:918$
103:725$
68:379$

16:6'12S

54.845,,15,,3

244.675,,15,,3

46.000,,
8.000,,
12.000,, •

14.000,,
8.000,,

RECEITA CONHECIDA

,56.400

12.000
28,000
4.000

F'itllão para o lº de Outubr·o.
144.275,,15,,3
« N. B. Das letras protestadas apenas ha uma
de .,e 2,000 qL1e ainda poderá ser paga em
seu vencimento.
« Salvo erro.-Conta doria geral da revi~M, 21
de Junho de 1837.-0 lº escripturario fazendo
as vezes de contador geral, Emiliano Fai1,Stino

11:911$-

841:076$

6:-178$

INTERIOR

Correio geral.
. .
. .
.
Casa da moeda (renrlimento da).
Direitos novos e velhos, e de
chancellaria.
Dizima ele dita.
. . •
Decima addicional de 1 legua.
2• elita das corporações de m!l.omorta. . .
. . ,
Foros de terrenos de marinhas.
Impostos sobre a mineração do
ouro. . . . . . . .
Matriculas dos cursos juridicos.
Premias de depositas publicos.
Renda dos proprios nacionaes.
Siza dos bens de raiz.
•
Venda de proprios nacionaes.
"
de páo-brazíl ( ao cambio

de 33).
100:400

152:787$

EXPOIITAÇÃO

Direitos de 2 p. e. de consulado.
Pl'emio de assignados.

Despeza até o 1° de Outubro.

Lins.

Direitos de 15 p. e. de importaç~o.
.
"
50 p. e. da polvora.
"
2 p. e. de haldeaçao e i-eexportar:il.o.
.
"
1 °1[2 p. c. de expediente.
.
,,
l[2 p. e. de premios
dos assignados.
Armazenage m.
Militas.

Ancol'agem.
.
. . .
Direitosdel 5 p. e. na·comprn
de embarcações . .

101.830,,

Apoiices ;t 5.000 . .

Il\IPORl'AÇÃO

DESPACHO ll!ARITI,1O

Emprestimo portug11ez no
1º de Junho. . .
Novos saques dos EstadosUnidos. .
Uma barca de vapor. . .
Metade rlo custo do nevo di. nheiro papel. . .
Diplomatas e consules.
Juros dos em prestimos no l º
tle Outubro. . . . . .

Letras do lhesouro.
"
Bahia. .
Páo-bra;;i] em ser..

Rendimento elos impostos abaixo cleclamdos no
annofimmcei·1·0 de 1883-183u , á excepr;{io
das províncias de 8. Pedro e Pci1·á.
·,

4.000

180.71,5,,9,,11

20.900
Saldo contra o thesouro em
3 de Maio que passa para

181

51.829$
3:785$

11:981$
252$

169$

14:537$

296$
98:454$
12:924$
3:986$
17:139$

510:021$
4:448$
73:147$

EXTRAORDINA RlA

Agio de moedas.
.
Alcances de thesoureiros e
recebedores.
. .
Bens de defuntos e ausentes.
Cobrança de divida activa ..
Juros das a polices dos em prestimos estrangeiros. , .
Reposição e restituições. . .
Rendimento dos ar,enaes de
marinha e guerra.

21:932$
8:851$

67:279$
1,286:194$

1:818$
112:862$
19:562$
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Espírito Santo - snldo de
l\fa10 ele 1837. Notas, 1:575$;
cobre, 15:':i$3(il . . . •· .
13ttliia - saldo ele 1\b1·il
de 1837. Onro, 7 5$726 ;
prata , 1:682$114 ; notas,
45:280$; cobre, 2:900$114 ;
bilhetes e letras a vencer ,
346:717$682 ; letras protestadas, 245:064$570 ; apoiices,
83:000$; diverr:os valores ,

DO Ml"NICll'IO

Decima dos preclios mb~nos,
íll:1338; donativos e terças
parles de o!Ticios, 1:2008 ; dizimo de miunçn1:,, 3:038$ ; emolumento~ de policia, 2:-119$; imposto de 20 ¼ no consumo
d'aguardente, 58:020$ ; dito
sobre a carne verde, 58:979$ ;
dito sobre casas de leilão e de
modas, 4:120$ ; meia siza dos
escravos, 44:496$ : sello de heranças e legados, 62:490$.. . .

345:892$
10,fl63:995$

APPLICAD,1S A' AMORT!SAÇÃO DO PAPEL MOEDA

Imposto sobre lojas.
"
seges. . . .
"
barcos do interior. . . .
" de 5 °ln na venda das
embarcações, . . .
Sello do papel. . . . . .
Taxa dos escravos. . . . .

í04:732S
1:422$
3:079$
17:359$
5:137$
6:258$
167:987$

Receita como acima. .
Dita de S. Pedro e Pará,
por orçamento.
•
Augmenlo de 5 °/. na exportaçao. . .
Dilo de 10 réis na anC'O·
ragem.
.
Dito de reexportação para a
costa d'Africa. . . .

10,963:995$
270:000$
1,200:000$

100:000$
100:000$
12,633:995$

« Depois de concluida a liquidação dos balanços vindos das províncias talvez o seu resultado final offereça alguma difforença da
presente conta, mas não é de esperar que ella
seja êonsideravel

N.º 4

Demonstração doa saldos díspor.íveiR e.1:·islcmteB
na.'! thesow·arias p1·ovinciaes, segundo os
ultimos balancdes recebidos.
Municipio da côrte - saldo
de Junho de 1837. Ouro em
moeda, 5:130$; dito em barras,
35:731$755 ; prata, 40$800 ;
nolas, 6:449$; cobre, 157$878
Rio de Janeiro - saldo de
Junho de 1837. Notas, 8:766$;
cobre, 146$491 , lell'a, 40$

47:509$438
3:952$941

2:086$905 . . . . . . .
Pernambuco - saldo em
Maio de 1837. Ouro, 480$457;
prata , 118 $ 2 6 O ; notas ,
106:789$; cobre, 26:965$987;
hilhe!es a pagar em praia,
1:121$496; ditos em notas,
262:544$106 , letras a vencer,
116:,157$907 . . . . . .
Alagôas - saldo de Abril de
1837.
. . . . .
Parahyba-saldo de Maio de
1837. Ouro, 1:861$875; praia,
1:872$812, cobre, 2:408$061;
cedulas, 25:952$ ; bilhetes e
letras a vencer, 68:199$752 .
Rio Grande do Norte saldo de Maio de 1887. Prata,
12$800 ; notas, 6:562$ ; cobre,
1:947$224. . • . . . •
Ceará - saldo de Março de
1838. Notas, 100:112$; cobre, 778$882; bilhetes e letras
a vencer, 73:774$211 . . .
Piauhy-saldo de Fevereiro
de 1887. Prata, 2:72.5$100;
e o b r e , 38$500 ; cedulas ,
15:108$; bilhetes e letras a
vencer, 96:163$; a cargo de
diversos, .5:232$788. . . .
Maranhao-saldo de Março
de 1837. Ouro, 6:915$070;
prata, 17:983$810; notas,
27:846$; cobre, 100$709,
bilhetes e letras a vencer ,
181:271$470 , . . . . .
S. Paulo-saldo de Maio de
1887. Ouro, 62$921 ; prata,
73$200 ; notas, 22:883$ ; cobre, 4:733$392 ; bil11etes e letras a vencer, 10:978$864 ; valores de ouro e prata, 50R$440
Santa Calharina-saldo de
Maio de 1837. Prata, 93$460;
notas, 688$ ; cobre, 208$298 ;
bilhetes e letras a vencer,
32:119$788; ceduias, 212$. .
S. Pedro-saldo de Maio de
1837. Ouro, 29$581 ; prata,
56:176$020; cobre . .
61:779$221 ; dito não dispo-

1:730$361

726:807$111

514:477$213
197:188$147

100:294$500

8:522$024

176:664$543

119:257$988

284:117$059

38:684$817

33:321$546
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nível, 16:073$957; cedulas, e
conhecimentos, 41:611$; bi·
lheles "- lelras a vencer ,
44:349$500 ; letras de dom
gratuito e contractos encampados já vencidas, 91:020$600
Minas Geraes - saldo de
Maio de 1837. Notas, 338$ ;
c o b r e , 199$821 ; . letras,
22:949$600. . .
.
Goyaz - saldo de Abril
de 1837, prata, 7$510 :
notas, 672$; cob1·e, 261$444
Matto-Grosso - saldo de
l\foryo de 1837, sem distincçao de cspecies

311:039$919

23:487$421
940$954
478$715
2,536:47 4$192

RECAPl'l'ULAÇ,\O

Ouro e prata,133:662$fl(i:-;;
notas, cedulas e <·ouhecirnentos, 410:918$; colm:!,
102:862$889; dito nilo rlisponivel , 16:073$957 ; bilhetes e lelr:is a vencer,
1,544:891$813 ; letras pro·
testadas, 24-5:064$570; apoiices, 83:000$.

•

2,530:47 4$192

-----------

mentas pela thesouraria da
Bahia extrahidos dos balancetes de Agosto, Setembro &
Novembro de 1836,46:920$;
idem pela thesouraria de
PcrnambL1co, extrahidos do
balancete do lº de Setembro,
49:829$713 ; idem pela thesouraria do Maranhão, extrahidos dos balancetes de
Julho, Agosto e Setembro de
1836, 77:811$821 : idem
pelo thesouro publico na_cional em dous st1ques que
se aceitá1·ão em Outubro
1836 e Janeiro de 1837.
11:661$380. . . .
A' província de S. Pedro:
saqL1es que têm sido aceitos
no lhesouro desde Muio de
183G alé 28 de Junho ele
1837, 1,559:806$480; custo
de 20 cornetas, que pelo
mi nisterio da justiça se remetteril.O em Março de 1837,
240$ ; dito enlrngúe ao presidente em ouro, 10:000$ .

183

302:753$410

1,570:046$480
1,872:799$894

"Contadoria geral da revisão, 30 de Jnlho de
1837 .-0 1º escripturario fazendo as vezes de
contador e;eral, liiiniliano Faustino Lins. "
" AuguslJs e dignissimos senhores repre·
46:782$037
sentantes da nação.
" A tomada e revisão das contas das re·
694:225$889
partições de recebimento e despeza, é uma das
cc Contadoria geral da revisão, 1° de Julho de
primeiras necessidades do governo repre1837. - O 1° escripturario fazendo as vezes sentativo.
de cc>ntador geral.- Emiliano Faustino IAns.
cc Sem isso é-lhe absolutamente impossível,
· como tem por dever l'igoroso, o mostrar aos
N. ó
olhos da nação que nada sahio da algibeira do
contribuinte que não fosse devido pol' lei, e
Conta doa B-!tppt·imentos feitos ás p1'ovincias que nada se dispendeu dos dinheiros arre·
do Pará e do Rio G?·c,nde de S. Pecl;-o do cadados, que não fosse empregado nos diversos
Sul.
ramos de serviços que a mesma lei ordena e
reconhece.
A' província do Pará: di« Foi com estas vistas que se fez passar a lei
nheiro entregue ao preside 4 de Outub~o de 1831, mas seis annos sem
dente dessa província para
resultado, já me parecem muito sufficientes
as despezas da guerra em
para mostrar que ella é inteiramente incapaz
16 de Abril de 1835 ,
de satisfazer neste ponto as intenções do corpo
20:000$ ; idem {i reparliçilo
legislativo e as espenrnças tlo paiz ; póde
da · guerra em 30 de DeÜffir1mu·-sc, que com ella só, ou esse serviço ha
zembro de 1835, 20:000S ;
de ser sempre nullo, ou ha de ser indigno de
idem á de marinha no dito
confiança.
dia, 20:000$ ; po1· 4 letras
" A razn.o desse facto parece que está :
na importancia de 37,950
cc l.º Em ter-se encarregado a uma só redollars , sacadas de New
partiçAo de funcyões incompativeis, como as de
York por objectos de ma·
arrecadar, ordenar os pagamentos, pagar, e ao
rinha remeltidos para o
mesmo tempo fiscalisar.
Pará1 56:530$550; suppriSaldo disponivel em ouro,
prata, papel e cobre . .
Agio provavel sobre o
ouro e prata.

647:443$852
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" 2." Em ler-se destinado a trabalho de fonta membros, nem resolver, senão pela maíc;ria de
importancia e magnitude, um mui pequeno nuvotos depois de ter dado por escdpto o seu pa ·
mero de em pregmlos.
recer sobre a negocio, um contador e um fiscal,
" 3." Em não ter-se dado garantia alguma separadamente .
aos mesmos empregados, para que delles se
" Art. 8.º O governo fica antorisado a crear
pudesse com razão esperar a enunciaçl'lo de na côrte, e proviucias, commissõ~s temporarias
juizos seguros e conscienciosos.
de um a tres membros para o exame das contas
« E foi para fazer eliminar da legislação tão
antigas, qrie possão offerecer algum interesse á
graves defeitos, e realisar quanto antes o irn- nação, e mesmo para o primeiro exame das
portantissimo serviço da tomada de contas, q11e novas, quando não seja possível que o trabalho
eu recebi ordem do regente em nome de S. M. seja feito pelo tribunal. ·
o Imperador, para vir fazer á assembléa geral a
" Al't. 9. 0 O governo dará conta na seguinte
segui 11 te proposta :
sessil.o legislativa, nao só do que houver feito a
,, Art. l.° Além do trihuna! do thesouro. lia- •respeito e!:, crenção do novo tribimal e cornmis·
verá na capital do irnperio outro tribunal de fa.
sões; como de todos os regulnurnnlos e ins·
zenda, q11e será denominado o tribunal de retrncções qne fizer 11m·a o bom reg;imen e desvisOes e con las.
empenho de suas obrigaçoes.
" Art. 2•. As snns ali ribuições serão as se« Paço, 24 de Julho de 1837. - .Manoel
guintes, que por esta lei ficno seppratlas do triAlve~ Branco. »
bunal do thesoul'O, a saber :
Retirado o Sr. ministro com as mesmas for•
" 1. 'l'onm1· e rm·er annnalmentc as contas malidailes com qne havia sirlo receliido, passa-se
ele lodos os cmprcgudos de rcccliimento e des- á onlra park d,.1 orclem do dia, terceira discussão
pcza geral do impct·io do Brnzil.
do seg1linle pro.\eclo tle recru\amento :
" 2. Dar quitaço.o áquclles que se acharem
« A asscmbléa gºcral legislativa decreta :
correntes, e nrnnclar proccdc1· contra os
" Art. 1.º Para compldar as fol'ças de terra,
omissos e prevaricadores, remellendo os seus decretadas para o anno de 1837 a 1838, e de
aicanccs ao ministrn da fazenda.
1838 a 1839, o governo fica autorisado para
« 3. Conlel'Ír as contas pnrciaes tomadas com
recrut;1r d'ent1·e os cidadãos bra1.ileiros de 18 a
os balanços ministeriaes, e fazer todos os annos 25 annos de idade, os que forem idoneos para
o re\alol'io de seus \raba1hos, ú assembléa geral o serviço, ainda que sejll.o qualificados guardas
legislativa.
nacionaes, collltanto que não tenhão a sen
·• " Art. 8.º Este tribunal será composto de
favor alguma das excepçOes designadas nos arcontadores e fiscaes, sendo os primeiros tirados tigos 6º, 7°, 8º e 14 das instruc,;ões de 10 de
d'enlre as pessoas peritas em contabilidade ; e Julho de 1822, ficando revogadas as mais ex·
os segundos, no direito administrativo, ou comcepções.
nrnm do paiz. O seu numero poderá elevar-se
« Art. 2. º Os recrutados poderáa dar subaté nove, e seus ordenados até 3:200$000.
stitutos idoneos, e quando estes não sejllo con·
,e Art. 4.° Os membros desse tribunal set·ão
siderados taes pelo governo, terá lugar a
da nomeação do governo pelo ministerio da fa.
isençao, mediante a quantia de 400$000, que
;i;enda, e depois de nomeados. não poderáõ mais entrará efTectivamente para os cofres publicas
perder os seus lugares sem sentonça do poder para_ se applicar ao ajuste de voluntarios.
judiciarío ou resoluçllO da assembléa geral, á
<< Art. 3. 0 Os Stlbstitutos, que não fôrem
excepç1l.o do presidente, cujo cargo será de isentos por lei, accumularáõ ao tempo da
simples nomeaçao temporaria.
substituição o de serviço que lhes compita
« Arl. 5.º A cada um destes membros do
prestar como recrutados, ou voluntarios sujeitos
tribunal será dada uma secretaria, cujos officiaes ao recrutamento. »
•
serao nomeados pelo ministro da fazenda,
O Sn. 1° SEcfiE1'ARIO participa achar-se sobre
d'entre aquelles, que por ventura sob~em das a mesa um officio, que lê, do Sr. ministro da
contadorias geral e provinciaes, depois de seguerra, em que declnra n!io poder comparecer
parada a obrigação da tomada e revisão d'i\s á discllSSi\o deste projccto, para que fôra concontas, que hoje lhes compete, ou d'enti·e qnacsvidado, por ter-se de ap1·esent.u1· l1oje no senado,
quer outras pessoas que esf.ejo.o nas circum- em consequencia de convite nnterior datado
stancias do artigo 96 da lei de 4 de Outubro de
de 21 do corrente, parecendo-Ih~, além deste
1831.
· motivo, não sei· indispensa •:el a sua assistencia
« Ar!. 6.' O numero dos officiaes das secrea esta discu~-;no, por não ter mais esclarecitarias, dos contadores e fiscaes, nilo pas3aráõ
mentos qne dar sobre a materia. Quanlo, porém,
de seis ; nem os seus mdenados se elcvaráõ a á discussão do orçamento na parte relativa
niais de 1:200$, podendo ser despedidos pelo á repartição da guerra, para que lambem füra
tribunal sob proposta motivada do chefe da reconvidado, S. Ex. declara que muito estimará
partiçao.
estar a ella presente, e se a camara se dignar
« Art. 7.º O tribunal de revisão e contas, não
adiar esta discussão para outro dia, comparepoderá deliberar sem que estejão presentes tres cerá no dia que fôr designado,
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Fica acamara inteirada.
LC!m-se, e são apoiadas as seguintes emendas:
« Comprehenda-se nas f'xcepções do projrclo a do arlígo 4º da lei de 7 de Dezen\hro de
1830, rel11liva às pessoas que trabalhão etn
typogrnphias naeionaes ou particulares.--F. de

se. nflo adrnittir assas excepções que não obstarilo a que h<:mvessê esse numero de lropà,
Pnre_ce,Jhe qne não.se devem de~pre,mr gn,
rant1as rpie o governo velho, muito antes que
se sonhas$e em constit11iç1to, sempre reconheceu; e se um governo anli-conslilucional
as adopla va, parece qne agorn rnnito rnais ellas
Mello. ,i
se devem respeitar. Todavit1, <intendendo que
« Elll lugar das palavras - algumas das
se deve frnuquea!' ao governo as disposiçlies neexcepç.ões designadas nos artigos 6°, 7º, 8° e 14 cessarías para qu~ o recrutamento tenha effeito
das ins{rucções de 10 de Julho de 1822, fi. deseja dili;.tar o circulo dos recrntaveis.
1
cando revogadas as mais excepções,-cliga-seO
orador
conclue,
maud.indo
á
mesa
a
seas excepções designadas nas instrucçoes de 10
guinte emenda :
Julho de 1822.-Ai·ai~fo Vianna. »
· " Que sejão excepluadas totlas as pessoas
« Para preencl1er a força decretada, o governo
fica :11ilo1·isado a confr1iclar por l:res annos, os occupatlas em typographius, e as 1uai~ retcridas
indivíduos necessarios para esse fim, decla- . nas inslrncç0us de 1822.
rundo-lhes : 1°, que lhes é concedido um soldo
« Em lugar dns paínvrns 2õ nnnos, diga-se
igual a tanto e mais metarle do qne actnal- -30 unnos de idad11. »
menle têm ; 2º, qne a cada um será dnd:i nrnn
OSr. Rebouças tlcclurn ler votatlo pnm que
apoiice do valor de 500$, a qual será intransl'e- o pn,j1iclo pa~susse á lc1·ceira lliscussllo, pe1·rivel durante os tres annos do contr1tcto ; 3º, suudido de que nelln seria melliurmlo; e perque :;e o iudividuo fallecer dentro <lo tempo <lo suadido lambem da necessidade de que as
contracto, a apoiice pertencerá á sua mulher e forças decretadas para o anno corronle se com·
filhos, e na falta destes a quem elle declarar plelem, mas ni\o pelo meio capital tio projeclo.
cm têstamento. - Salva a redacção. - C. As principaos razões em que l'unclára seu voto
F1·ança. ,,
sobre a materia que se di;;cute, já fo1·110 preO Sr. Visconde de Goyanna observa que a sentes á camara. Não póde convir em que traopinino de um deputado pronunciada com in- tando-se do complemento de forças immcdíatagenuidade e franqueza contra a proposta do mente nece~sarias, se estendão as providencias
goverrio foi objecto de censuras, nao razoaveis, , pata isso á lei recentemente feita pela camai·a
mas acres e atacantes ; nenlrnma lhe pareceu para o anno de 1838 a 1839, a qual em si tem
mais acerba do que a miseravel lembrança, de as providencias que a camara em sua sabeque quem coarctou o angmento de tropa quiz doria íulgou indispensaveis. Declarou-se e de·
deixar progre;fü a republica de Piratíni m.
clara-se contra a idéa de recrutar na guarda
Não se julgou desnecessario, nno se altendeu nacional. A hypothese que dá occasillo a esta
que era superfluo esse :rngmento ; mas en- medida complementar está pr~vista na lei da
tendeu-se que quem assim pe,1sa quer dila- guarda nacional, e assim nao se deve deixai' de
cerar o Brazil : e applica-se esta censura a um usar da providencia da lei para recorrer-se a
unitário por principios, por costumes, que outra providencia, qual a de recrutar, que vai
muitas provas tem dada n,a camara em sus· estabelecer a desordem pOl' todas as consí·
lentaçfl.o da união, da integridade do imperio.. derações qne podem entrar 110s calcnlos do
Para evitar, pois, que se reproduza t!lo injusta, legislador. Demais, esta medida excepcional
n!l.o é aconselhada pelas necessidades do paiz,
tão malvada censura, é que elle, orador, expõe
o que _entende sobre a materia. Se julga desne- porque os serviços que destes cidadãos se quer
cessar10 o augmento proposto pelo governo, não exigir como soldados de linha, podem-n'o elles
julga desnecessaria a occasil!o de franquear ao prestar como guardas ; o que é sustentado por
mesmo governo todgs os meios de fazer effe- exemplos de outros paizes, quer amel'icauos,
cti va essa porçfl.o de tropa que se deixou de que1· europêos, onde as guardas civicas, as mi, recrutar.
licias se prestàrlto ao servi,ço com o mesmo
NM sabe porque motivo o Sr. deputado que dénodo e efficacia que se prestavno os soldados
aprer;entou a emenda das excepções que se. d1:: línlw. Conlinna mostrando que 11110 sabe
elevem observar no recrutamento, escolheu só porqne serãO 1·ecrntavci3 os cidadãos de 18 a
tres ou quatro, deixando todas as mais, de l[L•e 25 annos, e não os de 26 em diante até 35
falll\o as i11strncções de 10 de Julho de 1822, annos, tendo robustez e as mais qualidades para
em silencio. O orador lembra que, no lernpo soldado ; e acc!'esceota que á vista da carencia
em que nao havia constituiçãO, quando o Rio de dar um complemento de força para preencher
~e Janeiro estava bem longe de ser capital do a decretada para 1837,-1838, é indispensavel
1rnperio1 as tropas · existentes passavão de que se comprehendao na serie dos recrutaveis
22,000 praças (não todas de linha), e o recru- os de 18 a 35 annos na conformidade das !tis,
n:to recrutaráõ
tamento nesse tempo era feito com as ex· com o que fica entendido que
·
cepções antigas ; e nl!o vê o motivo, boje, para guardas nacionaes.
24
TOll!O U

se
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OSr. Paranhos : - Qnando aqui follei em
outra oc.casi:10, a minha convicção era que ns
provinr.ias do imperio t.odas nc~essílavflo tle
nma tal ou qual guarniçao para a conserv.:ição
da ordem publica, e fa1.endo um calculo da
guarniçàO nccess:iria p,u·a as provinch~, eonsid~rnva que 5,000 homens erão i11di~pen3avcis
para soccorrer a provincia do Rio Gr:rncle do
Sul, que se acha no estado que todos sabemos.
Digo que esta foi a minha opinião, e estou
persuadido desta necessidade.
Tem-se atacado o art. 1° com as mesmas
razões expendidas na primeira discussão: as
emendas oil'erecidas silo tambem as mesmas da
primeira disc~1ssao: Um Sr. depntado insiste
em q11e se nt:to dt!VO recrutar na guarda nacional, porque é faltar á fé, é procurar desll'IIÍL'
a coufianç,a, qne mais que tudo ó necessario

muro

DE 18;57

cio1rnes. Ellf! irá procurar aqnelles que menos
falta possão fazer no;; misteres em que possão
cslnr empregados.
Insiste-se ainda em que é necessario conse1·var lo<bs as excepçües da lei de 10 de Julho
de 1822. Examinem-se bem as excepções dessa
lei ou instrucçõcs, e ver-se-ha que m11i poucas
pessoas ficllo sujeitas ao rccrutamentb, e qne
com estas excepçües impossível é preencl1e1· a
força de primeira .linha.
O SR. ToRREs; - Preenéheu-se em outro
tempo.
O Su. PARANHOS : - Mas sabe-se como isto se
fez. Hoje, que se tem querido executar essas
instn1cçoes á risca, tem-se n:conhecido qtw é
impossivcl preenchei· :1 for\:a com as excep\:ões
estahdecidns uns citadas inslt·ucçõcs.
E' lida e apoiada n segui11le emenda:
,, Suppl'irnrto-sc as palav1·11s de 1838 a 1839,
e bCja o 1·ecl'lltamento !'eito sobro os individuas
nilo exccptu1.1Llos pelas leis existentes, comprehcndcndo os na idade de 18 a H5 annos. -

estabelecer. ,lá se tem dito muitas vezes, e cu
repetirei ainda que nllo se fez contracto com os
guarda~ nacionacs. Em virtude dá lei todos os
cidadnos em lnes o t.aes circumstancias silo qtm·
lificarlos para guardas nacionaes: nno se lhes
disse, porém, que não serrto recmtados pam a Rebouça,."
primeira linlm, quando a naç3o carecesse de
OSr. Ferreira. França. : - S1·. presidente,
seus serviços nesta qualidade. O nobre depulrnla-se de rcstatmfr uma provincia, de contado diz ainda, que e necessario qnc o. gn~rda
servar a integridade elo imperio (apoiados), se
nacional seja empregada no serviço do exercito é q11e isto é cousa que se deva fazer agora, ou
corno soldados de primeirn linha, e que podem
se n&o deva fazer. Eu aqui propuz, e foi represtar o mesmo serviço como guardas naciogeitada, a maneira de o fazer de outra sorte,
naes. Senhores, não sabemos o que tem aconou de conhecer a vontade dos provincianos, se
tecido com o destacamento da guarda nacional?
é que por aquelle meio se podia conhecer. Sr.
NIio sabemos <Jlle o gt>verno qniz fazer marchar
presidente, julgo que nllo se deve usar dos
um destacamento da guarda nacional, e que
homens assim como se usa dos outros animaes
não se ;.,ôde concluir a qualificação? Nno saabaixo delles : os homens devem unir-se para
bemos que em Santa Catharina, querendo o fazer uma familia; e esse é tanto o meu parecer,
presidente mundar um destact11nento da gua,·da
que para este fim pi·opuz mu projecto que fei á
nacional para defender M fronteiras e impedir
commiss:10 de constituição, para aqui serem
a passtigem de forças 1·e!Jelde:i do Rio Grande
admittidos eslrnngeiros : mas, unamo-nos na
do Sul, nao foi po;sivel pôr este plano em exefónna da constituiç,lo; somos obrigados a sucução, e que nem um homem pôde mandar, á
geitar-nos emquanto o governo não usar da
vista do lirnitadissimo numero de guardas que
união para si, não abusar da unia.o ; por cons~se apresentàrllo, e que não se cuidou mais
quencia, Sr. presidente, quando uma província
nisto P E como queremos insistir ainda qtie os
vir1 ou assentar que não é a união senão para
guardas nacionaes poderáa prestar o serviço · mandarem fulano de tal para presidente, o qual
que delles se exige como guardas nacionaes, e
ha de S'ahir deputado, outro para tal lugar;
que nil.o é necess.:irio que se cornponhão corpos
que os impostos hão de cobrar-se ainda mais
de primeira linha? Reconheço que o 1·ecrutavexativamente, etc. ; Sr. presidente, emfitn
mento é nm mal, mas temos de renrndiar 1111J.
quando se abusar do gJverno, que direito temos,
mal muito mais consideravel; e embora alguns
Sr. presidente, de fazer cotn que as (lrovincias .
cidadaos soffrão por algum tempo, gcvemos
fiquem unidas? To·lavía, SI'. presi,lente, bom
liVl'ar a muitos cidadãos que estão gemenrlo
será que os homens das pt·ovincias Yllo sofl'rentlo,
debaixo da anat•chia, e que estão mui distantes
emquanto puderem, o3 male~ que são menores
de governo geral, e da assembléa que os possiio
do que aqu-!llcs r(,ICl traz u.n,i revolta. Soffrão,
soccorrer. Nós sabr,mos que, depois que se Sr. presidente, pon1ue outra regencia virá; emtratou do recrutamento, muitos têm enlt·ado
fim, S:·. presideute, virá uma carnara de depu·
para a guarda nadonal sú com o fim de evitar
lados que vingue os diceitos da naçàO (apoiados);
que sejão recrutados, nllO estando aliás em
todo o mal que se far. póde em utn in~taute
circumslancias de ser qualificados guardas naacabar, Sr. presidente.
cionaes.
A constituiçno permitte franquissimamenle a
Senhores, nllo penso que o governo irá perqualquer que possa retirar-se quando nao quizer
segllir indistinctamente a todos os guardas naser mais brazileiro, levando os seus_ bens, e o

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:04 - Página 12 de 14

SESSÃO EM 24 DE JULHO DE 1837
que lhe pe1·tence; e não diz que quando uns
poucos de homens de um lugar nao quizeretn
ser brnzileiros, o hão de ser. O cc,digo caracterisa uma sep.iraçilo dessas por uma re·
bellião; mas, Sr. presidente, é scm1,re rebelliao?
Nunca é vingança de direitos? Senhores, qual
é a garantia contra o abuso do poder, Sr. prcsi·.
dente, se não é a guarda nacional ? Eu cuidei
que seria quando de tal lei se tratou ; mas, Sr.
presidente, depois foi-se falsificando esta grande
lei, como permillindo-se ao governo que ·norneasse taes e taes superiores da guarda nacional,
e até aos presidentes de provincia o nomear, ele.,
quando estas nomeaçces devião ser t.leixadus
aos guardas nacionaes, que st\o os que poderáõ
oppôr-se a um abuso de poder. As forças ortli11arias são obrigadas a obedecer áquelle que
pela constituiçno pôde usar desta força ; e uno
podem senão representar, muitas vezes fóra de.
tempo; mas á guarda nacional nao de diz-vá;
o sen fim é fazer obedecer a conslituiçno, e não
póde, ou nllO deve ol.Jcdecer sem conhecimento
pri1neiro da acção, que se lhe manda fazer ; de
outra sorte o guarda nacional é um bruto como
é O· outro. E' muito differente, Sr. presidente,
um guarda nacional, e um soldado. Os outros
uil.o respondem pela acção que praticil.o, mas o
guarda nacional, que na.o defender a constituição,
e primeiro que tudo os direitos do povo, primeiro que tudo, Sr. presidente, é Il}Uitú culpado.
Muitas luzes deve possuir o guarda nacional ;
grande educação patria o deve preparar para
poder occupar este lugar. .
As emendas do Sr. Rebouças são santas ; as
mais na.o sei. Entendo que a guarda nacional é
formada para guardar a constituição. Np.o pôde
ser guarqa senão aquelle que tenha um certo
vencimento, e certas qualificações. E' claro que
a natureza do guarda nacional deve ser mui
diversa do recruta de primeira linha. O recruta de 'linha deve ser tal que abstraia do entendimento e da razão. Quando mandarem
atirar, elle nllo pôde dizer--:-vou ferir o meu
irmllo, meu pai, meu amigo-nllo p6tle dizer
isto, ha de dar o tiro; mas o guarda nacional,
Sr. presidente, o guarda nacional diz :-nào
vou lá, e nllo sahe.
•
Eu fui para a Bahia na fragata Thetis, na
qual passarão lambem outros. Eu lá ouvi dizer,
Sr. presidente, a .muitos daquelles, não disse
bem, a alguns, tambem nno direi alguns, a mais
de um da companhia •.. ouvi dizer que o Rio
Grande do Sul se levantaria em •••• não sei se
disserno 9 mezes ou 8·; que não ficava unido
ao imperio; separava-se. Nilo aconteceu assim,
mas aconteceu depois. Ell.es derão suas razoes :
disserao que isto estava para se fazer ha muito
tempo; mas emfim dizem as más linguas,
tenho ouvido dizer que a causa foi ajudada,
Sr. presidente. Ora, se isto é uma voz do povo
que aquillo foi feito de proposito, como hão de
expôr0se os"~úardas nacionaes ? . . • Eu nllo sei,
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O guarda nacionai diz - a minha missão nao é
esta- (e nno é esta, nno, Sr. presidentc).Eu devo acudit· pela constituiçao e pela lei.
Os guard_as _nacionaes sao os que nos defendem,
e a co1:sbt111çllo: não sao da natnreza dos outros;
e po1· isso n:io s!io recrulaveis, na.o. E se se
forçarem, ellcs o que far1l.o? O que mais pôde
cadt1 um fazer do que lembrar-se do meio mais
prompto, e é fugir? Hão de fazei-o os que
forem capazes de ser recrutados. Onde está
. toda esta gente? Nao ha senBo os taes guardas e
os empregadoe publicas? Acal:iárilo-se todos os
outros, que a lei qualifica, e a que diz que se
póde fazer violencia, exigindo delles cega obediencia? E aos quaes ... isto é ainda mais engraçado, Sr. presidente ... fazem jurar bandeira! ! ! (Ri8rtdaa.) Pelo juramento entendo
qne se promelle diante de Deus fazer tal ou lal
cousa ; ora, a pessoa violentada promelle isto
diunle de Deus, e Delis nno é primeiro que conhece que elle nilo promette ? O juramento
violentado obriga a alguern ? Depois, Sr. presidente, quando se trata de fazer o processo a
alguem que foge, ou deserta, a quem ordinariamente, ou muitas vezes não se tem dado aquillo
que se tem promeltido, fardamento, rações, etc.,
nitquella occasino, tenho ouvido dizer que, se
lhe dá tudo, porque a primeira pergunta é ~
recebeu fardamento, rações, etc., e como o soldado recebeu, responde que sim, ao que se lhe
diz-da nossa parte temos· preenchido as condições do contracto ; vossa mercê deixou de
preencher, seja portanto punido! - Ora, Sr.
presidente, isto é um riso.
Sr. presidente, cu tenho fallado, mas !fesconcertadamente. Sr. ;>residente, o coração está
cheio de tanta cousa, que não sei como podem
S(lhir em ordem ; vai tudo misturado, uma
cousa com outra, e tudo está em confusão.
Lembro-me de tanta cousa, de que podia fallar ...
Sr. presidente, se o governo fosse de rei, e não
de constituiçao, nem do povo, o Rio Grande .
estava soccorrido ; nllo seria necessario apanhar
os pobres ; todos ião, senhores, todos vestião as
anuas, e ninguem pedia soldo. Mas o governo
não é de rei, é do povo, o governo, emfim,
deixe-me dizer assim, é da guaráa nacional, a
qual, Sr. presiJente, sabe que a província do Rio
Grande do Sul tem a sua vontade, assim como os
outros têm, e que por direito nno póde estiu·
unida á naçt\o senil.o emquanto lhe convier :
nao tem outra obrigação senti.o indewnisar do
que estiver devendo, feita a conta, etc. ; sabe
que muitos homens reunidos têm direitos, que
devem ser respeitados, etc.
Na minha emenda digo que para completar
a força, sno designados os brazileiros maiores
de 21 annos, que é quan'do a educaçno entre
nós está acabada, e muitos, ou ao menos uma
grande parte delles nil.o têm emprego ; e não
estão estabelecidos, nllo têm adquirido certos
habitas, etc. Quero sómente para o anno de
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1837 a 1838, e m,1is nada: não páLle ficar para
1839; quem sube o que convirá estabclc,:er
para 1838 a 18:39 ? Não fa(;fJ excepção de ,i~co
ou de pobl'e, po,·qne 1·azüo ha parn que o pClbL'C
se il' sacrificai· pm· mim (jllC ~ou rico, qne nl\u
eonlrib110 mais do qnc o pobre? Sr. presirlen te,
eu nao sei quanto vale wna gott,.1 de sangue; se
vale um refll, cem mil réis, etc. A constituiçi.\o
distinguio contribuição de sangue e contribuiçM
de dinheiro. Con!ribuiç!to de dinheiro necess~riamente segundo às posses·; e para a conti·ibuiçll.O de sangue,.a constituiçao diz-todostodos, Sr. pre~identc. Como, poi~, eu, que iíOll
douto1·, hei de ficar, Sr. presidente, gozando do
emprego, e outro pobre é que ha de ir defender?
Nl:\.o exceptuo grnduaça.o, emprego, profissão
civil, ou religiosa. Eu por assentar que devo
cultivai· a Dens tlti outra sorte do que outro,
que faz o culto com o mesmo córaç!lo santo,
com que eu o faço ... todos sabem que Deus o
aceita com a mesma bo11dade ... e qual é a razão
porque, pela differença de profis,110, ha de ir
este e nno aquelle?
Algumas diiposições ha, que não sei em que
se fundno. Declara-se livre do recrutamento
aqnelle que der 400$ ! Ora, isto, senhores !... E
disposiç!lo como esta passou !. .. Passou, mas
muito indevidamente. Em uma camara como
esta, isto podia passar? Não ; não podia passar
avaliar o sacrificio da vida em 400S indistinctamente ... de modo que o millionario dá 400$,
e o que n!lo os tiver, irá vender o que tiver,
para ficai· em casa com sua mãi, e o que nada
tiver, ou tiver quantia menor, ha de pedir
emprestado. Nilo se estabelece proporçM !... Nilo
entendo taes disposições da lei.
Estou cheio, nem sei de que hei de fallar.
Estou vomitando todas as fezes que tenho no
coração, que vao sahindo assilll desorde-

nadamente.

A minha emenda ex.ceptua apenas os não ido·
neos, isto é, os physicamente inidoneos, porque
o;cégo nll.o póde ir. Ora, a constituiçi\o nem ás
mulheres exceptua ; diz-todos os ci,ladàos-, e
as mulheres s!lo cidadôas, e vao fazer muitos
officios que os homens bem podem deixar de
fai::er. (Risadas.) Quantas vezes ellas é que têm
salvado a patria e têm dito a seus filhos-meus
filhos, vão morrer pela patria, ou venção, ou
consigao gloriosamente uma morte, á qual todos
os homens silo sujeitos, etc. ?-Quantas vezes
ellas têm andado entre os soldados, metten<lolhes o pão na boca, alando as feridas, etc.?
Sr. presidente, a constituição foi sabia: na.o se
esqueceu desses g1•andes exemplos, nem de
acudir ás necessidade!!. Eu nao careço dizer as
victorias que pelas mulheres têm sido conseguid.1s. Que augmento de valor na.o tem o
liomem que vê que uma mulher o está ajudando? Sr. presidente, isto é que é patria. O
homem que vê junto a si uma mulher, ntl.o
quererá ser vencido, morre, e morra valorosa-

menta, foz a sua ob1·igac;il.o. A presenç..\ da
mulher dá nrnis V;\lor tlo homem; como pois
sl'\o ellas regeiladas das cul;ortes ?
Tenho pouca liç:10 tlc l1isltJria, mas c/trnndo
se lralava em fiollla de vingar a honra ullr,,jada 1la naçilo, Sr. president,,, Jevauh,va-se
o que quer q,.ie fo.sse na praça, e se dil.ia-tudu
vai, de tal alé lal idade, vamos-e lodos ião.
Queirao-rne perdoai· por tet· abusado lauto ;
que eu na.o devia apparecer assirn til.o desordenado como. tenho parecido fallar, mas ó meu
pensamento é defender direitos.
A n!!.o passar alguma cousa constitncional, a
einenda que deve passar devia st'r a de meu
filho o S1·. Cornelio Ferreira França. E' pouco
o que nella se dá. Que cousa sao 500$000?
Tem-se esgotado contos e contos; e agora se
vede mais tl!n novo esgoto de 2,400 contos. O
pobre é que hn de principalmente conlribuiL·
para isto, 11!10 é o ricCJ, nem o empregado pn·
blico; n\lo é, n!IO ; nada. . . é o pobre, Sr. presidente. Mas, ernfim. . . alguem dírá-nao é o
pobre, é o vadio.-Ot·a, Sr. p1·esiden!e, supponhamos que eu quero ser vadio, mas um
vadio que n!l.o incommoda a ningucm. A lei do
mundo, ou II lei de Deus dá o frio conforme a
roupa. Eu ando meio nú, e nao tenho frio ;
outro que diz que anda vestido por decancía,
nao é por isso, nao ; é 1>orque sente frio ; é por
isso que elle anda ve,;tido. O vadio come com
tome, porque, como nao trabalha, nao tem
comer certo ; o comer sabe-lhe bem. Ha muitos
vadios que u!lO violentao para comer ; ha
muitos restos, qne se aproveitão para encher a
barriga. Sr. presidente, o grande Tissot diz que
a,; abstincncías, a que os santos erao acostumados, e que alguem disse, ou se dizia que nao
podino ser soffridas senão por grande füvo1· do
céo, que nao ha tal, poi·que para o sustento
basta qu;\lquer cousa. De modo que sei· vadio
não é crime; não é, nao, SI'. pL'esidente. Quem
lt-abalha sua vi,la,- Sr. presiilente, para que é ?
E' para trabalhar sempre? Está me parecendo
que não ; é para gozar, ou para descansar e para
passear. Uma cousa, Sr. pre5idente, é ser vadio
e outra é ser crimirrnso. Na verdade, o vadio,
dizem, e o facto mostra, que está perto de ser
criminoso, Ctilá mais perto do crime do que
outro ; póde a necessidade obrigai-o a commetler uma cousa que do contrario nao faria.
O criminoso deve ser recrutad·o? Na.o; porque
onde está isto? Em que parte da natureza humana está que o cri~inoso deve ser recrutado ?
O criminoso pela boa !egislaçao criminal é obrigado a reparar o crime, para vir a ser n1elhor.
Sr. presidente, quantos ficarao peiores, que
er!l.o melhores antes de irem ser soldados ?
Essa companhia nao é para os fazer virtuosos,
tanto que os pais temem muito que seus filhos
va.o se soldados. Por isso a praça nao é casa de
correcçao.
Sendo assim, que direito ha de se apanhar
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algm:tn para it· ao Rio Gwnde do Sul? Set'á
p,Ha consurvar a integridadr; do irnperio? Isto é
gc·nle quu hn de scl'vir pcira is.e·,? Me!lwre., lêm
estado lá, e não têm conservado.
S1·. prosídcnte, ou ido (batendo no papel, e;n
l)W está únpre.isa e, attct ememla), ou isto deve
passar, ou nada eleve passar: ou devem ir todos,
ou enli'ío ninguern, uu mande-se perguntai· ...
dí,,·a.se-nós entendemos que vos ni1o lcvanta;tes seni<o pelas injnrias que tendes soffrido
de nós , mandai dizer qua'f,s são, put·,1uu
não as conhecemos: mtrndai dizei' como a,;
havemos de reparar-porque,· Sr. preside11te,
eu tenho ouvido dizer, e isto se conforma çqm
a minha rüzao, que nao se levanta o povo que
l beru governado, quero dizer, 130m ju,;;li~,'-;
porque se algum doudo se levanta pa1·,1 fazer
algunrn inquietação, lodos se decJnrilo coutca
elle; e porque é? Qual 6 a rnzão porr;ue,
q11ando se e3tá comrnettendo uma 111aldHde, eu
alé n1\o quero ser testemunha, fujo·, porque
tenho medo que se diga-fulano vio? Portanto ...
ora, St-. presidente, a revolta do Para.., ! O qne
se podia esper,1r elo Pará sen1l.O aquillo 111 esmo
que t,conteceu? O que havia de ser sen!lo
aquillo mesmo? O que é que ha de ser cio Ceal'á?
O que ha de ser do Ceará, segundo eu tenho
ouvido pintar? Deixe o Ceará ... Estas autoridades que lá est11o, ser!lo substituidas por
outras; cle;xe-se, e veremos o que acontece ;
veremos o que acontece tambem em outrns
partes. Ora, Sr. presidenle, agorn é necessario
offender a guarda nacional, cootinuando as
consas no estado em que lêm estado, digao,
será bastante a guarda nacional? Será preciso
ír toda, e nil.o sei se será ba,tante.
O Sr. ministro disse que todos er!l.o guardas
nacionaes. hto é verdade? Pót.le alguem crer
que no município do Rio de J,meiro nilo ho.
pessoas para a tropa de linha? Supponhamos
que no municipio ha uma populaçao livre de
100,000 homens ; tirem-se os guardas nacionaes, e os que ainda não receherno educação
até os 20 annos, e fica muita gente capaz .de ser
recmlada. Ora, o Sr. ministro nao sabe disto ;
clle nos disse que nao tem conhecimento da
estatística; está governando sem saber o que é
C$scncial ; nós que sabemos disto, ordenamos
que cotn taes e taes excepções se recmte na
guarda nacional !... Ora, acontecendo uma
rebdlião ern outra província, ha de se recrutar
tudo? Isto nno lem proposito. Ou a minha
e111enda, ou a do Sr. Cornelio Feneira França.
A do Sr. Cornelio Ferreira França, se se
tratasse de a aµerfeiçour, eu a aperfeiçoava.
A emenda do St·. Cornelio <liz (eu digo isto
com licença delle) que tenhao meio soldo de
mais; não sei, tm,s supponho que os vencimentos dos soldados, uma vez que se realisem,
sau bastantes para elles nl!.o passarem mal, e
p0l'tanlo, o meio soldo é superfluo. M:as este
meio soldo cm um anno, importa em muito
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mais do que a renda dn uma apolice· de 500$ :
e por isso, cp1izera q11;; se conlrnclasse cada um
por uma apolice de 1:0008, inlran.,fol'ivcl emquanto vivesse nas nt·rnLls, e: se ,v~aso tnon·essc:,
pa~sando p:1rn sua mullier e fill10$. Se passas.,e
qnc o reerularnento foss0 feítr) por con[rncto,
cu trataria das condições do contri\Cto.
Mil homens que se recrnlassern, quantos
eoulos de réis serião precisos cm apoiice;;? Mil
contos ; a 6 "/., a dcspeza seria de 60:000$ ;
11!\o e1·,1 muito onerosa; cmfirn, parn 2,000
homens 2,000:00m\, etc., ele. Senhores, e8ses
2,000:000$, que no anuo passado accordó.mos ao
governo, o que é clelles? Os mil contos que
sobl'árAo da receitn onde est~o? Os :J mil contos
que se dispendêr:io nas. despezas quB se mandát·iío fazel', o que é del/e,;? Para onde irl!.O
agora esles 2,400 conto.s? Q1mnto mais, Sr. pre·
sitlente, se ha de pedir? Os interesses daquellus
pessoas que estão envolvidas na revohiçtlo do
Rio Grande hilo de ceder assim? Não é este,
Sr. presidente, o mais perfoito de lodos os projectos de recrutamento? Quando hão de chegar
ao Ri0 Grnnde do Sul os cídadl!.O,; entre.lantes e
tantos annos ?... Quando? .. , Quando os guardas
nacionaes de todo o impet·io? ••. Quando ?...
Quando?... Quando os recrutados de qualquer
parte, por qualquer maneira?
Já é mnito tarde, mto quero tomar mais
tempo á camara; peço per,fao de tanto ter dito. SL·. continuo, venha buscar a emenda.
Depois de ter entregado a emenda ao con•
tii1Uo, o nobre orador lev1<nta-se outra ·vez, e
continua : Se aqui estivesse rei, seria outra
cousa: se pudessemas pôr algum rei para esse
fim, se o pudessemos pôr, era bom ; mas quem
lia de ser? Quem podemos nós fazer rei para
este fim? Rei pat·a l:l mezes, par,1 5 ou 4
mezes, emquanlo a pacificaçao do Rio Grande
se houvesse de fazer? Que é da pessoa digna,
Sr. presidente, para ser dictador? Nesta occasiil.O até alguern aliegou qne se tinha dito que
alguns manejas se foú,,o, on em algum tempo
se füerao para uma cousa assim. Não deixou
de, ern algum tempo, em uma das camarns,
não sei se o sen~do, nma vez em tal se fallar,
em uma occasião. Sr. presidente, eu até déra
conselho á adminislt·açao qlle se uepuzesse ;
rléra este conselho, visto n::to fazer a prosperidade cio Brnzil. D&ra de conselho que se depuzesse den[t'o das i::unaras, coin·o já em outro
tempo se intentou que se aceitasse a sua demissão, e que se nomeasse pessoa que melhor
fizesse; porque, parece-me qne não ha confianç~
alguma em tal admínistrnçao; porque ella, lei
niio guarda, e ate se disse aqui que convinha
que fossem revogadas suas determinações por
ella mesma, e eu, não deixo de estar alguma
cousa por isto; mas quando ella por si não revoga as suas determinações contra as leis, as
suas determinações blasphemadas cotno têm
sido nesla camara, e por lodos os que pensão
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determinaçãO que na.o fazem senl!o augmentar
vexames... qual será o juiz, Sr. presidente, que
qneira ex pôr-se no despotismo e \"inganças?
Qual será o empregado, que é dependente do
capricho do ministro, que não ha de obedecer?
Sr. presidente, eu ,•ou me sentar, 11~0 riuero
tomar mais tempo á camara, mas p<!ço a V_. Ex.
que a adopção seja por votação nominal.
A emenda do nobre orador é a seguinte:
« Para completar as forças decretadas para o
anno de 1837 a 1838, sã.o designados todos os
cidadã.os brazileiros maiores de 21 annos, e
menores de 23, e não bastando, todos os cidadãos
brazileiros maiores de 21, e menores de 24, e
assim por diante: sorteados se fore,n de mais.
« '-"ão poderá algum dos designados ser
exceptnado por qualidade alguma de riqur?za,
graduação, emprego, profissão civil ou religiosa, etc., senl\o inidoneidadc total por tal reconhecida, ou viuvez co1n filhos menores sem
pat·entes que possno cural-os.-Antonio Fe:r-

reira :França. »

Tendo cedido a palavra o S1·, Souza e Oli·
veira, julga-se a materia discutida : são appro\"adas as emendas do Sr. Araujo Vi:mna por 44
votos, a do Sr. Rebouças por 44. votos; regei•
tando-se todas as mais.
Decide-se pela negativa o requerimento do
Sr. Ferreira França para a votaçao nominal.
O SR. PRESIDENTE põe á votação a adopção do
projecto:
Membros presentes 78.
Votos a favor.
47
•
contra.
31
Maioria.
16
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, principiando pelo orçamento
,la marinha, quando chegar o Sr. mini$lro;
e lev~nta a SP.~sao ás dua.~ horas da tarde.
A.eta de ~G de Julho

PRESIDENCI.A. D0•SR. ARAt'JO

Ll:.IA

A ·s dez horas feita a chAmada, acbãO·!e pre~entes os Srs. Fernandes Torres, Bhering, Cerqueira Leite, Assis l\lascarenbas, Alv:i.res l\lat:haJo, Aranha, l\lendes dos Sant.os. Carvalho,
Vianr,a, Saturnino. Monteiro de B .. rros, Calmon,
Costa l\liranda, Gurgel, Lima e Silrn, Paula
,\raujo, Gomes da Fonsec.,, Ba!'tis:a Caet11no,
Rebouças, Aze,;edo e Brito, !llessias, Amaral,
Odorico !llenc.les, Vital, Pinto Peixoto, Cornelio,
?iluniz Barreto, Araujo Lima, Araujo Vianna,
Carneiro Leao, $ebastia.o do Rego, Francisco
no Rego, l\laciel l\lonteiro, 'Veiga Pessoa,
Va,.concellos Pessoa, Fernandes da Sikeira,
)liranda Ribeiro, Soare,, do Conto, Jbiapina,

l\Iarconâes, Gonc;.alves l\lartins, Ferreira França,
Paranhos, Fortuna, Castro Vianna, Costa e
Paim. E não havendo numero legal, ás 0111.e
l1oras, o Sr. i:,residente declara que não ha
sessão.
Sel!l11ào e1n 27' de _Julho

PRESIDE!>CIA

DO

SR.

ARAt'lO Ll!IIA

SnmARio.-Expedienle.- Ordem do dia.-Orçam.e11to do Ministerio da marinha.- Votação.-Continuação da discUBsão do pro-

jeeto aobre

C'Ul'808

juridico;,.

Pelas 10 horas da manltã, procede-se á chamada, e logo que se reune nt1mero legal de Srs.
deputados, abre-se a sessão; lêm-se e são approvadas as actas da antecedente, e a do dia em
que não houve sessão.
·
Faltão com participação o~ Srs. Pontes, Albuquerque Cnvalcanti, Costa Machado, Paula
Albuquerque, Messias, arcebispo, Assis Coelho,
Oliveira Braga, Barreto Pedroso e Ribeiro de
Andrada; e sem ella os Srs. Lfma e Silva,
Albuquerque Maranha.o, Luiz Cavalcanti e
Manso.
EXPEDIE:.TE
Dá-se conta do expediente lendo-se os seguinte~ officios :
1.º Do ministro dos negocios estrangeiros,
remettendo a copia do officio que em 21 deste
mez lhe dirigirão os comrnissarios brazileiros
ds commissao mixta br.izi!eirá e portugueza,
sobre a requisição da commissllo do orçamento
desta camara, que de ordem da mPsmn lhe fõra
communicada, e versa sobre informaçao dos
titulos e orçamentos das reclamações a cargo da
commissllo mixta.-A quem fez a requisiçllo.
2.º Do ministro da justiça, que é o seguillte:
lllm. e Exm. Sr.-Com o officio incluso do
juiz de direito chefe de polieia, satisfaç.o a exigencia que o antecessor ele V. Ex., por ordem da
eamara dos Srs. deputados, fizera por officio de
22 do mer. antecedente, sobre continuarem a
se"ir de prisoes as fortalezas da Lai;e e ilha
das Cobras ; accrescentando que, para a da Conceição, desde 1831 se não tem remettido preso
algum ch·il, por ser alli o deposito das armas,
e não haver força disponh·el para a guarda
daquelle ponto.
" Deus guarde a V. Ex. Paço, em 22 de Julho
de 1837.-Frimeisco Gé Aeayaba de Montezuma.»
.

« Illm. e Exm. Sr.-Em cumprimento ao
aviso de 22, tenho a honra de informará V. E.-.:.,
que a fortaleza da Lage continua a servir de
prisão, pois lá se achão os presos de justiça
Bento Gonçalves, Pedro José de Almeida. e os
francezes Roque e Thomé. .Xa ilha das Cobill:i
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tnmberu Jogo á entrada ha uma pequena pri:;1!.o
que se mandou por essa repartic;llo 1.dLimamente
reparar e aceiar; lambem se·rvc para presos de
justiça, que por qualquer 111oti\'o conv.:-111 separar das c:adêas geraes. Quanto á fol'laleza da
Conceiçao nada posso inforltlar a V. Ex.
« Deus g1.1ard~ a V. Ex. Rio, 28 de .Julho ,!e
1837.-Illm. e Exm. Sr. Francisco G~ Acavaf>a
de :\Iontezuma, mini,;tro e secretario de e;lado
dos negocios da justiça.-Eu.,ebio de Qucii-az

Coutinhv iJlattoso da Camw·a.•
E' rerncttido a quem fez a requisiçtlo.
3.0 Du ministro da marinha, remeltcndo a
informaç:v, dada pelo clit•fe de tlivisl!.o, commandante da companhia dos giiardas-m:il'inha,
sobre o requerimento em qiw .José Joaquim
Rodrigues, ,\ntonio de Torres Hornem Junior,
e Th:,mé Joa;iuirn Barboza dos Santos, :iquelle
porteiro, e estes g11ardas da academia de rnarinha, pedem au;;n1ento nos re;;pectivos ordena1.los.-A quem fez a requisiça.o.
4.° Do secretado do senado, envianclo uma
proposiçao daquellu carnnra, em que manda
t'orrnnr o tpmdro do exercito, etc.-A imprimir.
Faz-se mençao de requerimentos de partes,
que têm o c:011vcniente d,;,;lino.
Entra em discussao o seguinte:
« Réquei ro que se pec;ao ao governo com urgencia, infurmações áeerca · do numero e vencimentos dos empregados da administraçao do
correio geral da;; provincias do Pará e Ceará,
assim como do das agencias respectivas, e gastos
com o expediente nas ditas provincias.
e, .?aço da camara, aos 2-4 de Julho de 1837.
-Francisco de Souza JJf::irtinB. ~
E' posto a votos e approvado ; igual destin<>
tem o seguinte :
« A commissao de justiça civil, para dar o
seu parecer :;obre o requerimento de <:;aetano
José da Cunha, em que ptde o pagamento da
somma que a fazenda nacional fôra condemnada
a pagar-lhe, por prejuizos soffridos em gados
tomados para consumo do exercito da independencia na província do l\laranha.o, requer
que se peça ao governo a somma dos autos originaes, em que a mesma fazenda foi condemnada, para serem examinados pela commissllo.
~ Paço da camara dos deputados, 24 de
J11lho de 1837.-0liveira.-.Mendesdos Saatos.•
Lê-se o seguinte parecer :
« A commi,sllo de commercio, agricultura,
industria e artes examinou o requerimento de
J.ourE:nço Antonio do Rego, o qual lendo contractado com o governo da província do Rio de
Janeiro, o melhoramento da estrada denominatJa da Policia, desde onde finda o municipio
da côrte até o Rio-Preto, seguindo a direcçllO

por Belém, que ultimamente se lhe deu, pede
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a e,;la a11g11.st.1 camara a conccssao ,le 16 loteri,ls d,~ ce111 conto~ de réis c:u!a uma por esp,iço de 4 anno~, deb:iixo das clausn h; seg,1inte.;:
"l.•Qne elle .;Dppiicanle recebc:,ú <:01110 c:npre.;timo o valor tot,d do premio de; taes loteria,,
com obrigaç:io de o.; repôi· c:n proveito da fazeuda, a sauer : metade no fim de :'ei; :mnos,
e no fim d,J oito, lodo o restante liquido, prodw:to das mesmas loteri,1s _
" 2. • Que pa1a segurança de;~a reposiçao.
ouriga, e hypotheca ellc supplicaute especialnu,nte as taxas de portagem. que pelo referido contracto lhe sl!.o Nncedid.,~, de maneira
que no caso em que findo o numc:ro de annos
acima declarado, na.o entre para os cofres publicas com a ~omma devi,la, possa a fazenda
nacional lançar mllo das u1e11cionad:is taxas,
arrecadando-as até seu completo pagamento,
pesando scbre o suppl icante todas as cJespczas,
c encargo, que para semelhante anecadaçao
houver dc: far.t!r a fazenda publica.
« A cornrniss:-io, attcntlcndo :i urgente ne.cessit!ade, que temos ue estradas, à d if!iculdadc
que se encontra em fazei-a,, ou melhorai-as á ·
cu,ta dos cofres publicos, e pcr,madida de que
111uito convém animar a cmpreza em qnesta.o,
da qual tE!m de derival' muito proveiéo ao cornrnercio, e agricultura das duas importantes provincias de Minas Geraes, e do Rio de Janeiro,
j11lg:1 que a pretenç!l.o do supplicante deve ser
attentlida.
,e Parece, porém, :í. commissao, insurficiente,
e pouco segura a garantia, que offerccc o supplicante parir a reposiçl!.o ; essa garantia pois é
para o caso, em que nao leve a effcito a em preza, e em tal crisa na.o h:i cobrança de taxas.
" Por estes motivo, tem a comrnissao em deferimento úo n:querimento do supplicante a
honra ,!e apresentar o seguinte projecto de resoluç!J.o:
cc A assembléa geral legislativa resolve ;
" Art. 1 .° O governo fica autorisado a conceder 16 loterias de 100:000S cada t1ma a Lourenço Antonio do Rego, emprezario da estrada
denominada da Policia, para applicar o :;cu produelo ás obras da mesma estrada.
" Art. 2.º E:;tas loterias, sera.o regu ]adas pelo
plano das que forao concedidas para o montepio dos empregados publicos, e na.o podcráo ser
extrahidas em espaço menor, que o út: 4 annos,
nem mais de 4 cada anno.
« Art. :3.° Findo o prazo de seis annos será
obrigado o empn:zario a recolher ao thesouro
publico a metade do producto liquido das
mesmas loterias, e recolherá a outra metade,
findos oito ::rnnos. Estes prazos ser:i.o contados
da data da primeira e.-:tracçao, e seu producto,
depois de recolhido ao the$ouro, será applicado
á amortisaçao da divida publica.interna.
.- Art. 4.° O cmprezario prestará fiança
idonea á reposiçl!.O do referido producto.
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cc Ficão revogadas quaesquer disposições em
contrario.
" Paço da can~ara elos deputnclos, 22 de Julho
de 1837 .-Bapfüta Caetano de Alm.eic/.a..-

Antonio João Lessa.-J. A. de Lemos. "
Propondo o Sr. presidente se era oLjeclo
de deliberaçllo a resolução, decidio-se negativamente.
ORDEM DO DlA
Antes das 11 horas annunciando-se a chegada do Sr. ministro da marinha, é elle introduzido com as formalidades do regimento, e
entra em discuss!l.o o seguinte capitulo do orçamento:
CAPITULO IV

Ministe,·io doB negocios da mai·inlta
" Art. 5.'' O ministro e secretario de estado
dos negocios da marinha é autorisado a dispender em todo o imperio no anno financeiro
desta lei :
" I. Com a secretaria de
estado e seu expediente. .
25:800$000
" II. Com o corpo da armada, e classes anncxas,
artilharia de marinha e
reformados. .
277:393$440
" III. Com nav10s armados, desarmados e paquetes . . . . . . .
985:150$880
« IV. Com os arsenaes,
compra de madeiras, e reparo de edificios, inclusive
dez contos de réis para a
continuaçao das obras do
dique. . . . . . . .
562:995$038
,, V. Com a academia, empregados na arrecadaçao de
fazenda e expediente, hospital, auditoria e executoria
78:596$880
".VI. Com o costeio e construcç!l.o de pharóes, barcas
de soccorro e melhoramento
de portos.
201:094$148
2,131:030$386

OSr. l?.ezande diz que, havendo a assembléa
geral autorisado o contracto dos paquetes de
vapor para a communicaçllo dos portos do imperio, julga superflua a quantia que por este
orçamento se consigna para paquetes no anno
de 1838 a 1839, pois que, sendo o contracto
feito pela reparliçll.o do imperio, a esta repartição cumpre a execuç!l.O das obrigações contractadas. Observa que, o anno passado perguntando-se ao ministro respectivo quantos paquetes havia, este respondeu que nllo havi

falta de paquetes, e no emlanlo, por um aviso
do S1·. ministro actual, vê-se que o unico paquete que existia foi applicado para um cruzeiro, e para supprir sua falta no uortc
mandou-se a barca de vapor, de que resultou
que nno temos paquetes, nem os devemos ter
para o anno futuro, uma vez contrahido o estabelecimento de paquetes de vapor, que nada
tem com o ministerio da marinha.
Nota que no tempo do Sr. marquez de Paranaguá disse-se que a pedra eKtralJitla do
dique cobria as despezas feitas com esta obra ;
e sendo assim, o orador no.o sabe para que
vem.consignada no orçamento a quantia de 10
contos de réis para a obra do dique. Deseja
que o Sr. ministro informe quantos paquetes
temos na costa rio Brazil, e quantos pretende
ter ; e depois, se com elfoilo o dique póde ou
na1J fazer o costeio de sua obra com a pedra
que se exlrahe.
Outra infornrnçao qnc exige é sobre a bat·ca
de soccorro. De ha muito ternpo, tem· más informações desta barca ; coi:no, porém, muito
respeite as alheias repntações tem sempre guardado silencio a respeito do commandante ou de
quem quer que rlirige essa barca. No emtanlo
let1.do as discuseões do senado, e sabendo por
ellas que o illuslt·e senador o Sr. Teixeira de
Gouvêa, magistrado probo, de grande reputaçM,
fez grave accusaçllo a essa barca de soccorro
como contrabandista de escravos novos, jnlga-se
autorisado a fü llar nisto sem que alguem se
queixe. O illustre senador declarou que ouvira
que essa barca servia para conduzir africanos ;
diz-se publicamente que as autoridades auxili!io esse contrabando ; e elle orador on vio a
uma pessoa que teve ingerencia em uma occurrencia de semelhante natureza, que por occasi!lo
de irem meirinhos á praia de S. João, onde se
achava porção de negros novos, apprehendendoos e indo conduzil-os á terra, forao perseguidos
por uma lancha armada, que fez fogo sobre os
apprehensores, o que foi visto por muita gente
tla praia de Botafogo .... No outro dia apparecêrno lad-inos os negros que eril.o no vos, tactica
já sediça e conhecida em todo o Brazil. Deseja
pois que S. Ex. iuforme á camara o que sabe
a ·este respeito ; se o commandante da barca
de soccorro é o mesmo, e continua a sêl-o.
Talvez que por elle orador dizer isto, saia
amanhã 110 jornal uma correspondencia a este
respeito ; mas lá eslá o almirnnte ing1ez que.
talvez venha tomar a defeza delle orador, elle
que já representou ao governo sobre a carga de
um navio vindo da costa d'Africa que importava dous macacos e esteirns. O orador espora
qne o Sr. ministro tome uma providencia a
re$peito dessa barca de soccorro, removendo-a
desse lugar em que está na fortaleza de S.
Jono, e mesmo para que os maldizentes nao
continuem a imputar ás outi·as autoridades o
aque se diz dessa outra.
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Lêm-se e são apoiadas as seguintes emendas
do Sr. Rczende ;
,e Snpprin1ão-se os 80 contos de réis com paquclcs.
,r idem 10 coutos de réis p11.-m obrns do
cliqne. » •
OSr, Tristão (ministro da mcirinlta) declara
qoc ten:os 5 paquetes ; e qu~ o governo julga
ucce1:sarws nletn desses 6, mais 4. A raz!i.o em
que se f1mdá é, que os 6 paquetes forão para
o noi·le, e alé agora uu1 só não voltou · são
precisos pois haver mais quatl'o disponivei;,
·
Q'.mnto á obra do dique jnlga sei· precisa a
co11s1gnaçao pedida, urna vez que se queira
que continue a obra. Não procecfo a razão
apresentada pelo nobre deputado, porque o renrli111e11lo da pedra do dique, barcas d'agua,
querema~, etc., recolhe-se ao thesomo. Passando
a suppre~são proposta nllo havei·á meios ele
,·ontinnar a obl'a, pagar cavouqueil'os, salvo se
o nobre deputado quer que, em l11"al' ele se
recolher a<J thesot11·0 Psses rendimento~ fiquem
para se lhes dar applicaçilo convenient~.
A respeito da barca de soccot·i·o, S. Ex.
ohser~a que o gove~n? nàO tem tido denuncia,
e. muito menos part1c1pação alguma que prejudique o credito do ot'licial que a cnmmanda.
Nno é passivei presn mit·-se que os entretidos
no illcgitimo commercio de esqravatma, venhão
procurar a fortaleza da Lngc, onde a barca se
acha fllndcacla, para fazerem· seu desembarque
quando l&m uma cosia irninensa para o sul ~
norte, onde podem fazei-o livremente. Parece
a S. Ex. ·que o senador, o Sr. Lncio, fallou nisto
com a liberrlade corn qt1e os Srs. deputados
podem fallar, mas niio pro,•ou o que disse, e
elle ministro, até dirá que é contra-senso suppôi·
que o contrabr1.11do se faça pela bal'ca de soe,
corro que, como acaba de dizer, se acha u
poucas br,1ças distante da fortaleza da Lage e
tiue é mister para chegar a ella passar pelu f~rtaleza de Santa Cw.z.
O·Sr. Rezende insiste na suppressão rlos dez
coulos par.., as obras do dique. Nilo vê no orça_1nento a receita orçada dessa pedra exlrahida.
E se l!rna tal olJt·a tivesse de ser feita pol' outra
maneira, não dul'ia o ,;eu valo por quantia para
elle; porquanto, 110 momento cm que o ministro
tlu fozerHlu, á maneira do que se praticou o
:uino passado, reclaiua ,,m credito de 2,400
contos, 11ãu é rm:oavel que se llispencla com
umu obra que pót.!e muito bem esperar.
Precisa-se, como diz o Sr. miuistro, ele mais
quall'tl paquetes; mas o orça1t1euto é para o
anuo de 1838-1839, tempo em que devemos
ter os paquetes de vapor, que, consta, estão a
chegur; e ·uma vez estabelecida esta linha de
paquetes, não temos necessidade de outros; e
eutão a quantia votada para paquetes, vem a ser
uma duplicata.
· Quanto á barca de soccor1·0, observa que, se
TOlllO II ·
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se atlcnder á voz publica, se se attende~ a um
senaJor acostunrndo a folheur autos, a pesar
bem ~; ~uas assr;rções, u razão apl'esentarla pelo
Sr. rn1111slro não destróe o que se diz· e muilo
mais se attenelerrnos que não é lo1~"C a distancia do lugat·, onde diz o Sr. minislt·o esl:i a
barca, ao Pno de Assucru. O caso é qne se diz
que essa barca sei ve para contlucção ele africunos, e o Sr. ministro devendo ullender para o
que se di_z, não se póde defendei· com simplesmenle dizer que ainda nil.o recebeu denuncia
ou represcnlaçil.o. Fali ando nisto, o oratlor só
quer chamar a attenção do governo sobre este
objecto.
OSr. Tristão (ministro ele, mai·inha) observa
ao nob1·e deputado ; primeit;o, que o orçan1ento
que se discute, nao é o da receita, mas de despnza~, e portanto nã.t) é de admirai· que o nobre
deputado não ve_ja nclle o orçamento da receita.
A l'espeilo ele puqlletes, diz que não approva a
idéa do nobre deputado de os substituir por
bai·cos de vapor; dessa itléa resulta: pi·imeit·o,
ir-cm nossos fundos p:ua foglulerm; seguuclo,
termos paquetes por preço exorbitante ( em r,oventa e seis contos de réis importou a u!Lima
barca <le vapor) ; tel'ceiro, 11ão darmos que fai:er
aos nossos bmzileiros officiacs de marinha nem
empregarmos nu~sas madeiras, nem esses
hom~ns que se occupllo nos córtes e conducção .
dellas. S. E:ic. diz, que não póde n!:!sta parte
concordar com o nobre dep,Jtido. Sua opiniao
é que devemos prefürir os bai·co-s de vapcr,
quando nós aqui os pudermos fabricar.
OSr. Rodrigues Torres declara que pedio n
palavra não para foliar sobre a materia, mas
para rogar ao Sr. presidente, haja de convidar
ao Sr. ministro a dnr informações sobre o orçamento qne se acha em discussão, pelo qnal não
póde dar o seu voto. Vê no § 3º a quantia de
985:150$880 parn navios armados, desarmados
e paquetes, e não sabe se esta quantia q11e o
nohre ministrn pede para navios armados, é
para a força cm cit·cumslancias ordinarias, ou
para forças em circumstancias exteaordinarias.
O SR. TRISTÃO (1ninfat1'0 ela mm·inha) : - A'
pagina 7 deste orçamente, vê-se que a som ma é
pedida para 2,894 praças, distribuidas em
navios armados, desarnrndos e pnquetes; parece-me que com isto tenho respondido. Tendo
passado 1.,800 praça, ta1nbem para o caso ordinario vejo que a quantia é parn o. exlraordinario.
O SR. ToRRES diz que votárno-se 1,800 praças
para circmnstancias ordinarias, e nas extraordinarias ficou o governo autorisaclo a elevar a
força a 3,000 prnçns ; e por consequencia se a camarn entende que tl~sdc já devo votar os fundos
necessarios para o serviço da armada em circumstancias exlraordinarias, parece-lhe que a
somma que o nobre mi"nistro pede é meno1· que
a necessaria para esse numel'ú de praças. Se a
25
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camara, porém, entende, segundo o que tem
praticado até agora, que uno deve votar senil.O
a somma neeesõ:u·ia para. o s!lrviço !l.1 armada
em circ11mstaneias onlinarias, a somrna perlid,i
no orçameuto é exageracl:i, maior do qnc a r1uc
se deve Llar pam l.,800 praças ; e assi:n, tanto
n'um como n'outro caso, quer acamara adoplc
um,, ou 011lra itléa, o orçamento n/1.o pórlc
1,i:1s~ar La\ q1Jal se acha redigi,lo. O oradot·, pois,
pede a algun~ dos nobres. membro~ Ja ilh1stre
commissao que redigio o 01·çamcnto, haja de
esclarecêl-o sobre qual seja o pen~amento da
commissã.o, e mande uma emenda que ponha
em harmonia as quantias qne se pedem pnra o
servic;o da armada com o q11e se votou na lei
de fixaç&o de forças navaes.
'l.'ambem entende que a illuslre commissno
de orçamento na.o te1·e toda a mzào qnando,
debaixo do mesmo p,m1grapho ieunio dil!~renle~ quantias destinarlas a serviços inteiramente diver,os. E' para elle orador, principio
fundamental em toda a lei do orç,unenlo bem
redigida, que daspezas da mesma natureza ou aque se pó1le · fazer sem prej11i,.o de onlra devem
estar collocadas debaixo do mesmo litulo ; mas
toda a vei que as despezas nao são da mesma
natureza, ou quando podem os fundos desli11ados a uma des1113za, ser applicados a oulrn
com prejuízo de um ramo do serviço pubiico,
neste caso as despezas devem ser votadas separadas, e nao englobadas. Este principio nno foi
respeitado pela illustre cornmissno, qne, debaixo
da mesma rubrica consignou fundos para os
navios a1·1n:1dos, desarmados. e paquetes. Os
navios desarmados devem ter a bordo certo
numero de praças que tratem de sua limpeza,·
conservaçllo, baldeaçno, etc. Se o numero de
praças a bordo clelles fôr nimiamente limitado para estes serviços, acontecerá que os navios
desarmados, em lugar · de se conservarem,
irão quolídianamente rlcteriorando. Como ordinariamente a administraç!lo, fallando em geral,
o q1:1e pretende é curar mais do presente que
do futuro, quando julgar que os fundos que silo
applicados para os navios armados uão são sufficientes, diminnirá o mimero de praças dos
navios desarmados, e por conscquencia, em vez
de se fazer o serviço que se deve fazer a bordo
desses navios, deixar-se-ha de o fazer, com
rnan;festa deteriornçãu delles,e por consequencia
com manifesta deterioraçao do serviço publico.
O que elie, orador, diz a respeito à"us navios desarmados, diz a respeito dos paquetes, e por isso
quizera que a illustre commiõsão extremass<J
as despezas com os navios armados, desarmados, e paquetes.
A respeito do § 4", o orador observa que,
quanto ás obras do dique, n!lo sabe se-a camara deve votar por semelhante despezn. Entende que muito conveniente seria que esta
obra fosse levada a seu fim, mas nao sabe
como, á vista do que se tem até agorn praticado,

de nenhum progresso qne !em tido, se possa
conti1111ar a votai· por semelhante despez;a. O
que acli::1 ele nolavel neste parDgrnpho é o reparo ele difkios que aqui se introduz como
para ju,;lificar a qnanti:t de quinhentos e tantos
contos dP. réis. .Tu lga ,111e esl() rep·arn de edificio~ é 11111:, 1luplieata que appateceu no orçamento ; pon1u.111lo debaixo do titulo - at··
scnacs- esla·J dadas as qnnnlias nccessarias
para o pag;Hnento de jornaes a operarias, e
Lleb.1ixo do tilulo - compra de matleiras, etc.,
- dá-se a som ma necessaria para a compra
d!) lodos os materiaes que exijão os reparos
dos ed ificios.
Sobre o-§ 5º observa que, quanto á despcza
com o corpo da at·mada e pI"aças nnncxas nii.o
eleve solft·e1· retlncçno alguma porque é despeza
pe,s<Jal ; m,1s t1u,rnlo á a1·tilhuri:1 !le ma1·inha,
parece-lhe que nfio se deve votar pela quantia
pedida pelo governo. Julga que a commi~são de
orçamento nil.o obrou bem, nao respeitou o principio que deve regular nesta matcria g11antlo
englobon es~as Jespezas, tun to mais quanto elle
orado1· !!nt,,nde que a dcspeza com o corpo de
artiilrnda de ,narinha nno póde ser a que o governo pede, pela mesma razao qne deu para
que se não votasse pela quanl.ia pedida pelo
governo para navios armados. O governo pedio
eul circumstancias ordinarias 800 praças p.lra o
corpo de artilha1·ia de marinha, e 1,200 elll
cit-cumstuncias ei.:truordinarias ; mas tendo a
camara d•icidido que este corpo em circumsluncias ordiuarius só tives~e 600 praças, deve
diminuii--se a quantia pedida pelo ministerio
para este ramo do se1·viço publico. O § 2°
pois como está na.o deve passar, ainda, quando,
como entende, se devão desenglobar as quantias
englobadas.
Paliando no § 6º, o orador dir. que se admira
que a illust1·e commiss:l.o de orçamento entendesse que devêt·a contimrn1· a dar quantias para
melhot·amento dos portos_ Parece-lhe ser a segunda ou terceira vez que se tem votado avultada quantia para melhoramento de portos ; no
em tanto, uma unica palavra ainda _se não tem
dito a est.e respeito ; unrn unica informação
ainda não !P.ve a camara sobre 11 applicação de
uma i;orçao cpw!qner desses fundos.
· Vendo englolJaúo no § 6º as quantias pedidas para cosleio, construcÇilo de pharóes,
barcas de soccon·o, mclhoramcmto de portos, é
di!Iicil iJoder votar-se bem sobre lanla muteria ;
e, por isso, roga á illuslre cornmissão de orçamento, tjue, a exemplo <lo que praticou com o
orçamento do imperio, offereça uma emenda
que desenglobe essas differentes quantias, afim
de que a camara possa ser melhor dirigida na
sua votaçil.o ; pois que no paragrapho ha despezas necessarias envolvidas com outras inteiramente inuteis, e mesmo nocivas.
Conclue observando á illustre commissão,
que as quantias que ella julgou dever dar para
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·o c~rpo de artilharia ela marinha, e para os
n,,v1os an:;ados, devem ser modificadas em virtude ck votação da carn:\ra sobre a lei uc fixação
de forças de mar ; porrl'ie, se a camnra entende
9uc deve, desde jú, con~_ig11ar a quanlia par·a a:J
10t\~as cin caso exlraord1na1·w, oHLf\o a .!:;(Huma

co11Signada não é sul'licienle; mas, se cnlemlc
SPg11i1· o que lem alé agora pwlicarfo, votanclo
só qua11tias para o,; c,,;;os urdinarios, cldxnndo
ao gove1:no pedir lllfl credito SllppJcmentar,
qnanílo Jt1lgue dever elevar as forçcts em c:ircumstancias exlraonlinarias, neste caso, a commissão deu uma quantia rnnilo maior que a nccessctria parn o serviço a que se clestina.
OSr. Tristão (1ninist1-o da nwtin/w) :-Parece-me que respondi ás perg1mtas Jo nobre
d8putauo. Disse qni, o cakulo linha sido feitc
solJre forças decrelacl as para os casos ordinal'ios
e sobre forças decr·eladas para o caso exlrao/
dinario; mostrei-lhe alé a pagina 7, onde vem
2,894 praç,1s, pi1ra (\S quaes se pede aquella
som rna. Disse que essas !'orças er~o distribuiclas
por 11avios amrndÕs, desarmados e paquetes:
parece-me que com isto satisfiz plenamente ao
n_ohre depu~ndo. Agom se o nobre deputado
trnha em v1st,1 011tra cousa envolvida na pei;gunta, cu não posso adivinhar ..
Quanto á materia, não procede a razão apre-,;cutada pelo nobl'c deputado, pol'qLie estas
prai;as sll.o calculadas segundo· as despezas que
devem fazer, ou s~jão e111 paquetes ou em navios
armados. Os na vius armados têm uma especie
de ~espezas que se não póde contemplar nos
_navtoll'. desannados, nem nos paquetes. O calc_ulo veio organisado segundo pareceu á repartição de conlabilid,rle.
Eu esperava que o nobre depntaclo, tendo
servido na marinha <luas vezes como minish·o,
aprnsentassc algumas idées luminosas sobre o
objecto; mas eu vejo que o nobre deputado,
bem corno os outros, não adiantou nada sobre a
a<llll!nistraçll.o; porque onde elle podia descobm· cousas importantes foi o qtte elle deixou
passar ~or alto. Eu sou muito franco, ,;enh,ot·es,
prn· mais que estude este orçamento, menos
hahilitado me acho para o defender e sustentar.
Não sou capaz de enganará camara (apoiados);
níl.O é por esse latlo em que tocou o nobre depulado que se descobrem defeitos no orçamento;
eu tenho descoberto muitos, e espernva qne o
nobre deputado que se presume de tão sabia,
~presentasse algnma cousa, mas infelizmente
nada.
O SR. TonRES :-Nunca disse ao Sr. ministro
que me presumia sabio.
O SR. TRISTÃO (mini~t?'o da inarinhu) :-Ao
menos mostra-o ; logo a pt·imeira vez que aqui
entrei, o nobre deputado quii ensinar-me ...
O Sa. TORRES :-0 Sr. ministro respeite as
opiniões dos outros : nós não estamos a bordo
dos navios.
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O SR. Tais-rÃo (minist1·0 da marinha) :-Eu
respondo ª.º nobre deputado eom a franqueza
corn que drz que falia. E' preciso que o nobre
de1J'Jlatlo se conlcnlra 110s limite~ da civilidade ...
O Sn. Torrn,,:s :-Peço a palavra peia ordem.
ÂLGL:)1.\s Vou:;; :-Ordcrn, ordem, ordem.
O Sl·. TnisTÃO ( mi,iidru ela marinlw) · Sc11l1ores, é µreciso que nos enlendauios. P;t'll
que o, povo hraziluiro goze dos bendlcios do
"Flerna repres_e1 ilativo, é mister quê! os po·
~let·es ~e respeitem rnutuãmente. Ora, sendo
isto assim, como quer o nobre deputado que
rnembro do poder tão independente como
e t\ camarn se apresente aqui como servo de
outro poder'? Respeite-me o Sr. ffoputado corno
membro elo podei· executivo, assim como o
govcr:10 tem sido constante em respeitar o leg.1;lat1vo. O nobre deputado, sempre que me dinge a sua palavra parece-me tet' em vista cousas
a1:tecedcnte,;, idéas antecipadas. (Apoiados -iromcos. ) Ha testenrnnha clislo · e a camara me
fará a devida justiça.
'
Quern não sabe que o arsenal de marinha
está gn~rneqido de edific_ios velhos, e que todos,
por assim dizer, necessrtão de nova reforma?
E se se não applicat· uma pequena somma em
todos os annos parn repat·o destes edifícios o
que se lia de seguir? Anuinarcm-se. E' por v~ntlll'a, a somurn de seis conlos de réis tao excessiva qne a camaL"c1 nn·o possa votar? Para continua11:10 das obras do dique pede-se dez contos de
réis. Eu senlwres, cont'ormar-rne-hia com a
opinião dos nobres deput.ldos pat·a não se votar
por esta q11a1llia; nao pelas rnzoes que têm expendido os nobres deputados, mas porqL1e a
quantia é muito pequena. A obra do dique é emprew que só pó de fazer uma potencia poderosa,
com poderosos meios, e não silo tlf.',. r.onlos de
réis que alli se empregilo quantia sufficiente p.irn
poder progredit· obra de semelhante natureza.
Entreta11lo pr·ecisa-se velar algu1m1 quantia p,irn
empregar em cavouqueiros na pedreira do dique·
isto torna-se necessario para as obms do arsen,i,I:
e rn,,smo porque o uusso commercio lJ ne procura aquella pedra para servir ele- lastro ás sL1as
embarcações; e se a camarn não votar nenhuma d,,speza para isto, pára de todo a obra
não só elo dique, mas da pedreira. Se a camara,
attendentlo a isto, quizer votar alguma somrna,
est~ somma ser:í. convertida nas férias dos jorn,dc:iros ; e se nao votar quantia algnrn,t fica
o inS!JCCtOI' do arsenal impossibilitt<do de empregar alli opernrios; e se a camara não quizer
votai· quantia alguma, e que a obra continue
com o rendimento dn pedra, ó inspector do arsenal fará o que enten<let·.
Quanlo á quantia para a artilharia de marinha, ve~·dade é que dia foi calculada para
800 praçns, a camara reduzio a 600 praças, e
a cornmissil.o tal vez attendesse a esta differença;
sobre isto nada tenho que dizer. Justo é que

:1m
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urna vei qne a carnara nrnrcou 600 pr·aças, não
se dê para 800.

OSr. Rodrigues Torres ( com i•iva.cidacle):

- Sr. pre~idenle, eu pedi a palavra pela orJem,
princi1mlmente para queixar-me dl' V. Ex., par,,
r0g.1r-'lhe de fizer re-,peilar a cam:n·a, de 111\0
pcrwittir offensas parlic11\ares c\irigi_d,)S a este
ou áquello depulatlo, por urna op1rnl\O que
eniittc. V. Ex. µcnl6e-me, 11l\O tem mantido,
como cumpria, a dignidade da calllara.
Eu tenho feito proposito de nllo discutir com <1
Sr. ministro que se acha presente; nao sei
discutit- CQm elle; porque a todos os raciocínios
que aqui se fazem para pro1•at· tal ou tal pro·
posiçao, o Sr. ministro na.o· sabe responder
senão pela man~ira q1w acaba ele o fazer .1gorn.
Tini ia feito tençno de nao me dirigir. a elle, dis·
culindo-se o prnjecto de que se trata; dir·igi-mo
portanto á cc,rmnissao de orçamento que entendi
que não liaria redigido o 01·çamenlo na parle
relativa á marinha como devia ser redigido. E
qual foi a resposta que me deu o Sr. mini5ll'O,
que quiz se arvorar em campeão da illuslre
commi~são, sem que eu houvesse dito a menor
palavra di1·igida a elle, porque nl'lo o pretendo
fazer? Dizer que eu queria passar por mnito
sabia, e ostentar muita sabedoria nesta camara;
e não tinha visto cousas que erào claras, qne
não apresentava observações muito obvitts, que
tinha obrigação de apresentar por ler sido ministro da marinha, e me contentava 1!0111 ninharias !...
Parece-me que· V. Ex. tinha obrigação de
chamar logo o Sr. ministro á ordem ; porque
nós devemos aqui i'aciocmar, e não insultar,
Creio que não fiz uma só observação relativa ao
Sr. ministro, á cxcepçl!o de lhe ler peditlo algumas informações ao ;irincipio; mas dirigi-me
pnra i:;so a V, Ex., pedindo que convidasse ao
Sr. ministro a declarar se as quantias pedidas
erao destinadas para forças ordinarias, on se
para forças exlraordinarias ; quanto ao mais, algumas observações que fiz foril.o todas rnlativas
ao modo porque a illustre commissão redigia o
oi·çamento ; como pois V. Ex. permilte que o
Sr. ministro se levante e me insulle ? Não vê
V. Ex. que me priva assim ue ernitlir na camara
a minha opini!lo? Eu n!lo quero, . exclama o
orador, dar occasiao ao miserave\ espectaculo
que se apresenta todas as vezt!S que o Sr. ministro npparece nesta caman, (1miüo,i apoiados);
eu o quero evitar ; quero conservar a dignidade
da camara ele que lenho fl l1onra de sei•
membro. Cubra-se de lama quem quizer : mas
a camara cios deputados cle,•e-se respeitar, o
V. Ex. é o primeir'.J que deve pugnar pelo respeito devido. á camara. (.Az10iadoa.) Pel'dôc-me
V. Ex. se eu tomo a ousadia de fazer esta observaç_ão; mas devo fazei-a. Quando recebo um
insulto t!IQ pouco fundado, entendo que este insulto é fei!o a toda a camara.

Demais, senhores, se nós háve1110:s de discutir
por e,ta mrmeira ; se as informações que lemos
direito a esperar do Sr. minisfro, para com conlt,,cirnento de causa podermos votar por dcs1wzns puh\ieas, si.lo as qno cllc, nos àl,, siVJ prnvocaçües que conlinuarnente nesta camarn f:iz ;
eu quero fazer um req11erimenlv á carnn1·a : 11ão
convic!,:mos mais ao Sr. ministro ; discnlamos
sem elle, nossas discussões serno mais calmas,
n1.1is prndentes, mais dignas de nós, do nosso
decoro, do decot·o da nação, que temos n honra
de rqn·esontar. Evitemos por lodos os meios crue
seinclhanles esr.andalos conlinnern a apparecer
1wsta c~mara. !~arei a V. Ex. um roqneriment.o
neste sentido, em occusião co1upelentc ...
O SH. MrnrsTRo levanta-se pal'tl fallur.
O Sn. Tonr.Es : - Ainda estou ele pé, pcr111i lta-me que continue a foliar.
O Sn .. TnrsTXo (mini.~t:·o cfo nwtinlw) :Deseju ...
O S11. To11RE5 :-Dirijo-me ao Sr. presidente,
e sú d elle espe1 o ,1s urdcns.
O Sn. PaESIDEN'rE :~Póàe conti111rn1·.
O Sn. Tonm:s :-NílD apresento, Sr. pr·esidenle, senão aquillo que sei , na.o faço senão
aquellas úbscrva\:õcs que minha curta intelligeucia me permitle fazer, e esta intelligencia
ainda chega ulé a conhecer que o dinheiro que
votamos para os navios armadas é excessivo
em ch·cumstauci:is ordinarias, e diminuto para
circu msh\ncias extraordinarias.
O oradcr conélne insistindo ainda em sua
opinião sobre nil.o uevet· se votar pela quantia
peditla pelo governo, e conservada pela- illush·e
com misso.o, para os na vias arma dos, etc.
O Sn. Pm:s1DEN'l.'E :-Qtrnndo o Sr. deputado
pedio a palavra pela ordem, entendi que o Sr.
ministr·o ia dar uma explicaçito, como a s"tia
propria dignidade o exigia ; e por isso suppuz
que não haveri:l.o scenas q11e de algum .modo
offendessem á dignidade da camara ; e o Sr.
miui~tro, mesmo por decoro do governo, devendo reconhecer na camara e nos membros
que a compoem, o direito de censurar a administrnçãO, nem sempre se julgasse offendido,
quando muitas vezes não o é. (Apoiados.)
O Sr. Tristão (1nini8t1"0 da inal'inlia): Quando o nobre deputado fallou pela segunda
vez, melhor me confirmei que minha suspeita
nllo foi vil, que elle levr em vista. atacar-me,
oITender-me. Vamos analysar suas palavras. O
nobre deputado, quando fallou a segunda vez,
disse que, na.o querendo tratar com o ministro,
se dirigira á com missão. Note V. Ex. que isto
foi depois de eu responder mui sisudamente ás
suas perguntas ; olhou-me com despreso e dirigio-se á commissllo. E' esta a maneira de·
corosa de tratai· um membro do governo? Eis
o motivo porque eu pedi ao nobre depulac.lo que
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se contivesse nos limites Lia civilidaclc, !no nccessal'Ía ~nlrc pl'sgoas hem cduc:;vlas; eis o
motivo porqu" isto Jlie pcui ••. E c:0111 111w direito se julga o nobre dcpulaJo 11.mc olfolllle1· a
um rnembro do poder executivo q•w e i::;ualn1~11le imkpendeulc? Eu uão sei, ST. !Jl'l!sideule, qual é esse ,]ireilo. O uobrc tlepulaLlo
quer se pô1· t,rnln acima do ministro que fica a
perder de ~ is ta ...
O Sn. ToRHER :-Não ; nno, senhor.
. O SR. Tms·1·Xo (in-in·i.,tro da i1wr-in]ui): Ouatro sno os poderes, e todos independent'!s.
Um ministro é membro de mn podet· independente .como a camara ; e o nobre deputado
é membro de um ramo do poder legislativo.
Se o nobre deputado julg,1 a nação offondida
quando dirijo algumas expressões em resposta
tis acrimonias com que fülla ao governo, então
lambem a nação se deve jnlgar offendicla
quando vê um membro do poder execuliYo
igllalrnenle offendido.
E' preciso que o nobre deputado entenda
que eu estou be\11 inteirado do systerna representativo. (11'füilos apoiados fronÍCIJ.'!; i·isadcts.)
Conheço-o períeitamente... e desprezo todos
esses apohldos sardonicos ; nt.o faço caso delles.
(Muita8 risadas.) O Sr. rleputado póde ensinarme, assim como cm 01.1lra occasião já me
ensinou o que era força ordinaria ...
O Sn. SEBASTIÃO Óo REGO : - Ordem do dia,
ordem do e.lia.
O SR. 'TrusTÃO ( inini8tro da -marinha) : Fez o nobre de1>l!tado essa descoberta. Ag•lra
(dirigindo-se pam o Si·. Torres), quando o
nob1·e deputado der-me uma satisfação, como
· membro do poder executivo, eu tambem lh'a
darei.
O SR. VASCONCELLOS : - Quem precisa de
satisfação.
ALamus VozEs : - Votos, voto.s.
O SR. PRESIDEN'rE : - O Sr. Francisco do
Rego tem a palavr!I,
VozEs : - Votos, votos.
O Sn. FRANmsao no Reao:-Cedo da palavrn.
O SR. VASCONCELLOS:-Mande emenda, mande
emenda.
Vozi;;s: - Votos, votos.
O SR. FRANCls~o DO REGO:- Quero mandar
emenda ; mas nllo fallar ...
l\!ImTAS VozEs : - Votos, votos.
O SR. FRANmsco oo REGO:- Está bem : n/lo
maneio mais emenda.
Dá-se por concluida a discussno. O Sr. mi-·
nistro se retit·a com as formalidades do eslylo.
Os §§· 1°, 2° e 3° são approvados; não se
approvando a emenda suppressi1•a do Sr. Re.zende relativa aos paquetes. O § 4º é regeitado

iú7

por 41 votos contrn 38 ; ficando nesta votação
eomprehenrlida a emenda do Sr. Rezende,
relativa á suppressão da consignação para a
obr:.1 do dique. O § .5• 6 apprnva,lo; e o 6° 6
regf!ilado pol' 42 vulos contra 38.
l~11lra-,c na ultima parle da ordem do dia;
continuação da discussao dos artigos additivos
soke c111·~0., j11l"illicos.
O Sn. CoR:,;1,:1.w sustenta seus artigos, imp11guaudu n;; rnzücs aprcHH1tadas conlt-a pelo
.
Sr. C tt·neiro Leão.
O SR. \T1sc0Nm: DE GoYANNA requer ret:rar a
sua e,nemla, o qu~ lhe é concedido.
Toin::to parle na llisGussao os Srs. Climaco e
Rebouças.
O SR. CARNgrno LEÃO propõe o adinincm[o
Ud lodos os artigos additi vos.
F«llão a respeito tlelle, o Sr. Climaco, tjue
propõe que sejt1 lambem ac.liado o p1·ojecto, para
ser t:u11junclau1ente adaptado; e os Sl's. Maciel
Mo!iteiro, Rebouças, Carneiro Leão, CornelirJ
e visconde de Goyanna.
·
E' regeilado o adiamento, e julga-se prejudicath a emenda do Sr. Climaco. Continua a
discussão.
Depois de haver fallado o Sr. Maciel Monteiro, fica a materia adiada pela hora.
O SR. PRESIDEN1'E dá ·para ordem do dia :i
mesma de hoje, e, ás 11 horas, discussl\o do
orçamento do ministel'io da guerra.
Levanta-se a sessão ás 2 horas.
Se&&ão elll ~8 de .Julho
PRES!DENC!A DO SR,

ARAUJ0

Sum1AR10.-Expediente. -

LfüA

Pai·eom· da

00111 -

missão especial sobre ,1 den imcia feita pelo Sr .
Hem·iq·ues de Reaende.-Onlem do dia. Continuação dct discussão áeei·ca dos cursos

jtirid·icos.-Orçainento da guerra.

Pelas dez horas da manhã procede-se á diamada, e achando-se presentes cincoenta e oilo
Srs: depulados, abre-se a sessão ; lê-se, e
approva-se a acta da antecedente.
Falttlo com cansa participada os St's. Pontes,
Albuquerque Cavalcanti, Messias, Assis Coelho
e Oliveira Braga ; e sem o participa1·cm os Srs.
Pinto de Mendonça, Maranhão, Hollanda, Paula
AlbUt1ue1·que, Luiz Cavalcanti, Azevedo e Bl'ito,
Pedroso, M:anso, Lessa e Duarte e Sjlva.
EXPEDIENTE

Dá-se ccnta do expediente, lendo-se os seguintes officios :
l.º Do ministt·o da fazenda remettendo o
officio d"o presidente da provincia do Rio Grande
do Norte, de 26 de Abril ultimo, acompanhado
de ·uma 1·epresc_ntaçà0 do procurador-fiscal Lia
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lhesourariu da mesma JJrovincia, sobre a nece;;~itlarle do juizo privativo das causas da
corô:i, eobrrania, e fuienda nacional.-A' !ercc:i;-a éurnrnh;aão tle fazenda.
2." Do miui~lru ,.lo i111ne1·io c,nviarnio a cn1lia
tlo tfocrelo de 12 do corrente m cz, r, ue eo11cede
:io marcclwl ·de cnrnpo refo1w,uÍo, Antonio
Gcuclli, a leuc;a anmwl rlc trcz0nlos mil réí::i,
eonesponden!c :w p<do d,i brig:,deiro c,lfoctivu.
-A' commissno 1\f.1 1:en~ões e unien,,tlos.
3.° Do 111i11islro da faz,rnda remellendo o
ol1icio do prtsidente <la Purnhyba do Notte, de
21 de Fevereiro ultimo, aco111panhado da planta
e orçamento do cáes e alfand,~ga fPJC é indispens,ivel levantar-se na capella daq11ellu pl'O·
vi11cia.-A' commis~ão do orçamento,
4.° Do rni11istro do impcl"io enviando o
offü:io do presidente do provinc:ía do Ceará, de
11 de Maio ullir.no, acompanhado. do requerimento e mai~ pnpei;; relativos á pretcn~ào de
José Gomes tle .Araujo e Anacleta Francisca da
Conc~ição, á indemnisação de cinco contos
quatrocentos e cincoenta mil réis, que dispendêr;).o" em diversos sopprimentos a trnpos
imperiaes na guerra da indepcndencia .-A'
terceira commissào de fazenda.
Faz-se menção de requerimentos ce partes
que lêm o conveniente destino.
Lê-se a reducção do projecto relativo á autorisaça.o, que se dá ao governo para procerler ao
recl'Ulnmento afim de compl•,tar as fol"l;as decretadas para os annos de 1837 a 1838, e de
1838 a 1889.
O SR. REBOUÇAS pede a palavra, e· diz que
deseja ler o projecto.
O SR. PRESIDENTE : - Emquanto o Sr. deputado examina o projecto, vai-se lendo pareceres de con1missões.
Julgado objccto de delibemção a resoloção
respectiva, e indo a imprimir, approva-se
este parecer da 3• commissM de fazenda :
"O padre Antonio F1:rreira Ribeirõ,vigario da
. !'reguezia de Snnta Anna <lesta cidade, e o provedor e mais irmnos da confraria elo SS. SaUt'amento da mesma, allegando fülta àe capitaes
para a compra de terreno, e materiaes indispensaveis ao começo da construcção de urn
templo, que Eeja matriz da frcguezia, requerem
a concessno do terreno, e materiaes destinados
ao edificio que ~e preparava p~rn servir de
cadêa publica na rua das Flores junto ao
mangue da Cidade Nova, afim d~ erigirem alli
a respectiva matriz, que se acha acluulmcat.;
. etll uma igreja, a qual, além de pequena e arruin,ula, é da irmandade de Santa Anna dos
inililarcs. Das infur111ações havidas do go·
veruo a este respeito consta : 1º, que o. terreno
e edificio começado, de que se trata, pertence á
11uçao, a quem custou a quantia de 27:054$064,
e a cujos proprios foi incorporado no anno de

m.:
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18:!5 : 2º, rpic o dilo terreno nenhuma applieaçao lem tj,l,1, e 1111.0 dá rc111li111ento algnm.
· cc A 3" 1:o,11u1i~~rt0 de für.t:nda á vi~la do
exposto não encontra inconveniente na prelc1u;ão ,los $llpplicanle;, e por isso é de.parecer
qnc se tome a acg11inte i'ieliberação:
cr A as~emll!éa gemi legislativa resolve :
r< Artiio uuico. O Le1Ter10, ohras começarlas e
u~ nrnii;riac,; d,·.~li:ia-lo3 pam o ediílcio não
couti11umlo th cadêa nova na rua das Flores
junlo ao mangue â.1 Cidade Nova, ffoão upplicados para a con;;lrucçao da igreja matriz da
freguezia de S:rnta Arurn. ·
,r Puc:o da calllara dos deputados, 13 de Julho
de 1837.-0mdid o José, ele Armtjo Viannci..Uanoel Dfos de Toledo. "
Tüm o tnesmo ,leslino o seguinte :
,r Poi presente ri com missão de cunstiluiç!lo o
reqneri111e11lo de João Henri111uis Ollen, cidadr10
luunburguez, o qual expondo a es!u augusta
camara que tem residido no Brnzil por espai;o
clu 14 ,mnos, que tem um filho casado com
hrnzileirn, e quu se cmr>rega em commandr.,r
emb.,rcações, e quu tem por 5 an nos commandado uma pertencente á casa dn Aguiar
viuva e filhos, pede ser naturalisado cidadão
brazileiro ; e a comrnissão observando que o
snpplicante tern os requisitos exigidos pela lei
de 23 de Outubro de 1832 parn se obter carta
de naturalisação, e que para a obter do governo, independente da resoluçao da assemhléa
geral, só lhe fültou requerer a dita c,u-La dentro
de um anno, depois d,t publicaçil.o da dila lei,
conforme o disposto no § 4• do art. 1º da ·
dita lei, é de pare..:er que se derlra ao supplicante com a segninte resolução :
"A assembléa gernl legislativa resolve :
"Artigo unico. Fica autorisado o governo a
r.oucedcr carta de natu ralisação ao cidudao
hamburgucz JoãO Henriques Otlen.
<e Paço da camnra dos deputados, 17 de Julho
de 1837.-'0an1.ei ro Leão.-Gonçal·vea .Martins,
-;lfanoel Paranhos da Silva: Velloso.» ·
Tem o mesmo destino este outro parecer :
« A' commissao de orçamento, foi presente o
requerimento dos olliciaes, e mais empregados
da secretada do tribunal da junta do comtnercio, agricultura, fabrica e navegação, os
quaes pedem ser contemplados na lei do orçamento com uma grati.fii)aç!io annual, allegando,
co111 1·1:1zão, que os torna merecedores dessa
grali!ícaçno, a mingua em que os deixou a lei
de 31 de Outubro de 1835, quando pelo esta1,eitlciuiento do novo direito de ancoragem os
p~ivou da nu.io1· pul"le de seus emolumentos.
" A comrui:;sil.o reconhece, que a citada lei
Liron aos supplicanLes os seus emolumentos
mais cousidernveis, como erão os que lhes
havião sido marcados pelo decreto, e tabella de
3 de Fevereiro de 1810; e se convence de que
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os orrleno.rlos, e diminnf.os emolumentos, n q1.1e
se achl'lo rerluzidos, não podem h~1star p11rn a
sua decente su.hsislencin; peln qnal 1·azão propõe
para ser mlopf,tdo o seguinte pt·ojeclo de resolução:
"Artigo nnico. Emq111mto existir h trib1.mal da
jnnl.a do eonunercio, aQricull1.a·11., fahric:as e naveg:,çãu, o governo é r~;.1torisfldo a eonc:eder aos
t?1upregados ela Sllfl secrelnria gmlificttções iguar.s
llOS seus ordenados, ficando abolido o qne pcl'·
t:elJião II til11lo dH uj11da de custo.
« P1U;o Lia ca:nara do5 deputados, 20 de Julho
de 1837.-A,·aujo R-ibeirn.-Sowta ilfm·tins.Hollanda. Ca.valeanti.»
l\:Inndu-se imprimir o parecer seguinte:
« A comrnisslio especial nomeada para exarninar a <lenuncia feita nesl,1 casa pelo nobre
deputado o SL'. Henriques de Rczende, conlra o
dccrdo de 18 de Março deste anno, depois d<>
exume devido a que procedeu mediante a confro11laço.o deste neto do governo com. as disposições do nosso cHrello, que devião se1·vir-llie
de norma,. vem sujeitar ·á deliberação desta.
augnsla camara o seu juizo ácerca deste objeclo,
e jnlg:1 p0tfor enunciai-o com justeza, affirmando
que o decreto. denunciado está em completa
desharmonia com a constituição e as leis, para
cuja boa execuçao devera ser e ostensivamente
foi expedido. A verdade desta nsserç~o apparecerá nas seguintes observações:
" 1." E' districto d:i culpa, diz a lei, aquelle
lugar em cp1e fni cornrnettido o delicto, on onde
residir o réo: dons, portanto, e unic.'1men\e estes
dous pontos-luga1· do delicto 011 da residencia
do réo-forão ab1·angido$ pela lei na designrtção
do que ella chumou clistriclo da cu1p:,, e esta
dc;;igu!lÇào fixou a regra geral sempre guardada,
quaudo se Jm de proceder contra qualquer
·pessoa, sejão quoes forem seus crimes, excepto
aqnellas que têm juizes privativos expressamente
designados na consliluic;ão.
« 2." O decreto de que se trata, confundio eslM
noções: do lug,:ir onde foi commettido o delicto,
e daquelle em c1ue o réo mora continuamente
com animo
permanecer j formou dous districtos diversos, e por sua disposição especialdistriclo da culpa nos crimes por abuso da
liberdade de exprimir o pensamento vem a ser
- o lugar da resideucia do téo, e todos quantos
forem os pequenos circnlos na extensão do imperio, onde os escriptos, impressos, lithographados, ou gravarlos forem dislribuidos por
· l!lais de 15 pessoas. E,êe é u coi-ollario qnc se
deduz da donlrina comprehendida em seus at··
tigos 1• e 2°.
.
e( 3." E floslo
o que fica ex pendido nas observações precedentes, segnP.-se : 1º, q11e o
ministro e secreh1rio de. estado referendador do
referido der.reto ci·eou pAra os c1·imes por abuso
da ei.press&o do pensamento uma multidã.o quasf
infinita de districtos de culpn, ou antes para laes
crimes fez districto da culpa todo o imperio; 2",
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qne sujeitou o~ responsavcis por estes cl'Ímr,s a
j1:izes incompcten!es, 111::múando que sejllo
processados n•.\S tli$\rictos por cllc creados, e
conseqnenternente em fôrn diver,;o do que a lei
mnrca; !l°, rjlte não applicnndo u estes na
dcsigirn~·ão do - 1.list.i-ielo da culpn - a mesma
:·egra cslfÜJ.:?leeida pr11·a os delint111enlc,;; que não
lê111 juízos privativo:;, rlestrni,1 com excepçilo
menos bem f'nn,!adn a ir;1irddade que II lei deve
guare.lar para todos quer premie, (jUCl' castigue; 4º, e r1ue pm· tndo ist.o infringio ·a couslitui~,ão, art. 1.79, ns. ll e 13, e o cocfü:o tio processo criminal, at·ts. 160 e 257.
~
« 4.' A lei, clii o mi11istre, só faz criminosos
os escripto~ quando distribuiclos: é esla a razão
que' l'unda1nent::i a disposição duquelle art. 2º;
mas longe de fazer que desapparcçao as i11fracções que ficão indicadas vem, como se persuade a cornmissão, a cng;rossar o complexo
dellus. Não é a distribuição por mais de quinze
pes$ons, mas o abLtso da exµrcssil.o do pensamento o que faz criminos1Js os escriplos; tul
distribuição é oirc1.1mstancia necessnri,1 exigida.
pela lei para que o escripto seja processavel,
para qLte o abuso se t01·,1e punivel; sem elia
embora se publiquem, e sejao distribuitlos por
quinze pessoas escriptos abusivos, n11o é licito
processai-os, seu autor ainda que conhe, ido e
indigitado permanecerá trnnquillo, fic:tró. impune. E' pois a necessidade da dislribuiç!ío por
muis de quinze pessoas, para que possrio ser
processados e legalmenle punidos os escriplos
qne contiverem ahuso da libe1'd:11Je de exprimir
o pensamento, mais uma garantia l\esle direito
a lodos outorgado pela cons.tituição, e mnntido
pelas leis do imperio; ma~ tal garantia conve1·tid., aos olhos do ministro em criminalidade,
fel-o creador de novos e multi11licados ,inizos
que julgou compelentes para conhecer dos cleJictos desti\ naturez.i ern todos os lugares ou·de
se vet·ificasse a circumstancia da distl'Íhuiçn.o
indicada ; e veio a sei· por is~o antes um meio
emcacissimo para fbgellar os escriptorns pu·
hlico~; portanto, não procede a razão cm que o
ministro fundou o 2º artigo do sen decreto, µelo
ab~lmio que euvolve, e iufracçõcs que ddln
resnltão, como já se moslroo, e neste resultado
depara a commissão com mais urna infracção,
pois que o decreto denunciado ind11r. á má
exet:nção das leis, contra o disposto pela constituição, art. 102 11. 12.
(( 5. • O mesmo decreto nos arts. 6° e 7°
impõe ao editor on autor qne se obrigar pelos
abusos da· imprensa, algumas condições que se
não achr.io em o nosso codigo c1·iminal 1 art. 7º,
§§ 1° e 2º, exigindo que além de serem pessoas
conhecidas e residentes no Brazil, sejno to.es que
possao ser descobe1·tas onde quer que estejão,
e por folha corrida em Lodos os juízos do seu
clomicilio, e actual t·esidcncia, mostrem achar-se
no gozo dos direi tos· politicos, e pelo menos em
estado de votar nas assembléas primarias. Taes
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cornli,.,oes, ao ver rla rommissão, allr,riio ocotli1ru criminal no artic:o citado. sE\o in1pratiei\veis;
e ~.prnas servil'áõ 'i,ara ap~tfar :i l'l'SJJOn;;alJilidadc do imprcssr,r, gravador ou lilhog1·n11ho,
e al!?:emar a liberdade da imprensa; eslorvando
nssi~1 o exercício de um direito g:uantido pela
iei fund:tmc11tnl do impcrio a todas as 1wssoas
nclle reEidentcs, que scjão leg,dnlt}11lc habeis
inira gozal-o, e a quem por isso nao póde ser
conrctado senã') pela vonlade nacioual compcten lemEnle expressada.
" G." O art. 8° inhibc ao impressor on editor
o e,cnsarem-se, apresenlando a_ obrignçào de
oulro responsnvel, dado que o não l'nç:io na
prirncirn occasiuo cm que apparc:çc10 ern juízo
para responder pr,lo impresso delllmciado; fóra
desta occasil\.o em nenhum juízo se lhes pet·milte este gencrn. de defesa. A leitura desta
disposição é bastante por si mesma para clemonstt·nvào de sua i11jusliçt1, e mais uma inirncçílo manifesta feita ao codigo criminal, arl.7º,
~§ lº e 2º, onde se trata de punir o delinquente
sem esquecilllenlo ela protec\:1io devida ao
i11nocenle.
« 7." Conforme o art, 9° os juizes ele paz fieão
sendo privali•,os para julgarem defini li vamente
as desobediencias e inju1·ins feitas pelos subditos
aos superiores, sejãoellas ele que natureza forem,
e seja qual fôr ~ pena que se tenlrn ,fo impôr. Esta disposiçrt0 e nova, e consequentemente
uma usurpação do poder legislativo ; além do
que ampliou a jurisdicção privativa dos ,inizes
de; paz, com notavel inírncção do art. 203 do
codigo elo processo crimirrnl, que a limitou no
julgamento dns desobediencins e injurias feitas a
quaesquer autoridades, ou agentes dn ,,uloridade
publica em actos de seus orticio,, e pot· consequencia praticadas 11,.1 presença dos desobedecidos ou injuriados, sendo por isso que póde ler
lugar a prisão em flagrante, decretada pelo
art. 204 do mesmo eodigo; e não menos Íllfiigio este codigo, art. 12 § 7", estendendo a juristlicçüo daqueites jui'-'.es ao conl1ccirnento de
crimes cuja pena excede á sua alçad,, ; accrescendt,, pelo que reiõpeita ás inj11rias feitas por
escriplos, in,prcssos, litl,ographados, ou gravados, l!Lle os responsaveis forrw por tal disposiçao despojados da sua mais cl'/icaz gura11ti:1,
deixando de ser julgados por seus pares uo conselho dos jurados, para o Set'elll po1- juízes ,ingu lares, talvez obj;!l:lo da c,,nsura Jus ~,c:riplon:s
puhl ic.os pelo~ seus mfos actos.
« 8." A di,po~içao do flrl. 12 i: ,1nti-conslilucional, visto a n«tureza ,h,s crirne:s de qm, trnta,
e o ,iisposlo peln constituiçno no art. 179 n. D.
rr 9." O art. 13 acha-se em con!radiceão com
o codigo elo- processo nos aris. 220, 221, 2.J:J e
241, vinJo a ser por isso mais urna prnva ela
asserçrw u principio em iltirla. E a commiss~o à
vista do que fica expendido acha attendivel a
denuncia, e é de parecer que julgnda precedente, se prosiga nos termos da lei.

"Paço _da c:rnrnra dos dep!lhclos,

24 de

:1, i1 li o de 1837. -JosG Ceznrio ele Miranda
Bibeiro. -Jo-<é A 11Jn11i,1 Pereira Ibia,m:na. -J.
de A ,·mjo 1/ibcii-o, vencido, "
De11:1rncict
{( Dennncio anlL· c::-il.1 augu~lit carnara o de·
ereto de 18 de Mal'ço do conente a11110 de 1837,
corno compl'ehendiclo ein seu arti1,o 8º 110 artigo
W 2º da lei de 1,3 d,~ Outubro de 1827.
« Paço da camara dos depulaclos, 16 de
J1rnho ele 1837. - Venancio Jienr'iques ele Re-

s

zende. "
Dec1·e/.u de: 18 de Março

" Acontecendo que ell\ muitos casos diversamente se processem os criminosos, segundo a
inlellígeucia e vontade dos juizcs, resultando
clesle procedimenlo Juvidas, confliclos, e a Írn·
punidade dos réos: o regente, em nome do imperador o Senlwr D. Pedro II, elcseja!lllo eslahelf'Cel' uniforn1icla,he em todos os processos,.
diiudu para esse [i111 convenienlt;s instrncções,
na fórnrn do art. 102, § 12 da conslituição do
i1npt:rio: c\ecrctn :
« Arl. 1.º O réo pódc ser process:,do, on no
distrkto da c1ilpa, ou no cio domicilio e reaid~ncia, segundo a escolha do queixoso:
cr ¾ Lº E' dislricto ria culpa aq11P lle, em que
fôr commettido o delicto.
,r § 2.' E' dislt·icto do domicilio e resi,Jeneia
aquelle, em qne o réo mora continuarnentc com
animo de perrnaneeer.
« Art. 2.º Nos crimes por abuso de exprimir
os pensamentos, é o lugar da cnlpn aquelle,
em q11e os escriptos impressos, lithogrnphatlos,
01.1 gravados forem rlislribuidos por mais de Hi
pessoas, e não t,qnelle, €ll1 q1ie existem as imprensas, ou lithographias. ou em qnc se fiztrer11
taes eseriptos, porque a lei só os hiz criminosos
q1,c1n<lo dislribuidos.
« Art. Q.º Nos crinres de qne \rala o at·tigo
nnlcr:2dente, o corpo de deliclo será o impresso
escripta, lillwgrapliado, 011 gravado, em q11e se
faça menção d,1s pass:ogens que contém a criminalidade, com a prova de d nas testcrnun !ias
sobl'e o haver-se o escriplo impresso, lithograpll:ldo, ou gravado, dislribuiclo pm mais de
qtiinz0 pessoas.
" Art. 4." Off<'rceii\a3 pelo qnci:-.:oso, 011 denunci,uite a peti<;il.o de q11eixa, on denmieia, ri!·
vcs!id,, d:i s0Jcn1nidade da lei, ncompanlrnda elo
coqio de deliclo, e com a indicaçil.o de duas até
cinco le~lemunlrns, o juiz mandat'á vir o queixado, 011 denunciado á sua pl'csença, coucluzido
pol' omri,d de jnstiça, no caso de ser o accus.cdo
moradol', ou residente uo districto, e nos mais
em que esta audiencia tem lugar, conforme o
~rt. 142 do cocligo do processo, e cm sua presença inqnirirá duas até cinco testemunhas, que
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deponhllo sobre o ohjeclo da queixa, on denuncia.
" At'f. 5. 0 O j11i7, 11roferirá sua sentençn, e se

esta fôr de pronuncia, sc·rá logo o nccusado conduzido da presença do juiz para a prisão, nos
casos em que esta tem lugar.
" Art. 6.º O impressor é o primeiro réo responsavel, sobre quem deve rocahir a prnnuncia,
excepto se estando na presença do juiz, ou
sendo conduzido :í prisão, apresentar ao juiz a
rcsponsahiliàade elo editor por escripto, reconhecida por tabcllirw publico, sendo ellc o verdadeiro editor, que rnanclou imprimir o impreseo, pessoa conlwcida, q11c possa ser descoberta onde quer que esteja, r~sidentc no Braúl,
e q11e por folha corrida em lodos os j11izos do
seu dornicilio, e actual residencia, mostre estar
no goso dos direi los politicos, isto 6, pelo menos
em estai.lo d,: votar 1ws assembléas primarias,
« At-t. 7 ." Quando o juiz jnlgai· verdadeiramente responsavcl o editor, que pelo impressor
Ih<) fôt· declarado, por nelle enconll·ar os quesitos leg·aes declarados no artigo antecedente,
mandará por seu despacho juntar aos autos a
re,,ponsabilidade claquelle, e declarar livre de
responsabilidade o impressor; procedendo immedialamcnte contra o editor, pela mesma
fórma que procedeu contra o impressor. O
mesmo praticitrá conlra o autor, quando a responsubilida(le deste lhe fôr apresentada, seg1Jndo o artigo Hnlecodente; seguindo-se depois
da mesma fórma contra o vendedor, ou o que
!izer distribuir os impressos lithographados, ou
gravuras, quando não constar que é o impressor, ou autor.
"Art. 8. 0 O impressor e editor só será ad1nillido a apresentar resoonsavel na primeira
occasião em que apparecêr· para responder em
juízo pelo impresso dcn llnciado, ou contra que
houve queixa, depois do que lhe não será mais
permittido em juizo algum ; e a responsabilidade
só será admitlida sendo da mesma, ou anterior
data á do impresso.
« Art. 9.° O juiz ele paz
prirativo para
julgar clefinitivamenle as dcsobedicncia~, e inJUrias feitas pelos snbclilos aos superiores, sPjão
elbs de que natureza forem, e seja qual fôr 11
pena que se tenha de impôr, 11,1 fónna do
cap. 8°, tit. 3º, parte terceira do codigo do p10cesso, procedendo nos termos do cap. 9" do
mesmo titulo tercc,irn, pat'te segunda do referido codigo.
"Arl. 10. O mesmo juiz de pnz 6 privativo
para julgar definilivamente ns desobecliencias e
injurias feitas aos ínspeclores de quarteirãO,
officiaes de jListiça e patrulhas, quando aquellas
forem feitas em actos de sens ofíicios, porque
nessa occasião obr1to em nome, e por ordem dos

e

superiores.
« Art. 11. Quando os réos ntlo forem remetti_dos presos pelos superiores, inspeclores, o!Iic1aes de justiça, ou patrnlhas, em flagrante,.
TO!IO lI
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mas sómente constar ao jníz de paz por officio
dos inj11riados, ou desobedecidos, de quaes
sejílo o, crimes e criminosos, proceclcr:í. contra
ellcs cx-officiotna f"órrna dos citados capilulos,
lenrlo !1Jgar a prisão sómente depois rla sentença,
,, Art. 12. Os presos em rJ:igrante por desobediencia, on injuria ás 1,es~oas designadas nos
arls. 9" e 10, nrio serUo soltos, scnno por stmtença ele absolvição, e proceder-~e-lrn contra
elles com a brevidade ordenada nos mencionaclos capítulos.
« Art. 13. Não havendo o codigo do processo criminal esl.abcleciclo em parte alguma,
que e indispensavel em JUÍZO,, presença dns
proprias parles, antes pel'mitlindo no art. 822
que cllas posstlo chamar os advogados e prncurndores que cp1izcrcrn, é manifesto que
sub,oisle em seu vigor a disposição do § 3º, art. 2º
da lei de 22 de Setembro ele 1828, e por isso
continua a competir aos juízes criminaes a faculdade de conceder dispensa ela resiclencia por
legitimo impedimento cios réos e accusadores
que perante elles liligarem.
" Gu,;tavo Adolpho ele Aguilat· Pantoja, ministro e secretario ele estado dos negocios da
justiça, o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos necessarios.
" Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de Março
de 1837, clecimo sexto ela independencia e do
impPrio. - Diogo Antonio Feijó. Giistai•o
Aclo~J!w de Ag,iilar Pantoja. "

ORDEM DO DIA
Continua a discussão adiada na sesstto anterior sobre· os artigos additivos ácerca dos
lentes dos cursos jurídicos.
São apoiados os seguintes:
« Artigo arlditivo.-O governo fica aulorisado
a deslocar das academias existentes na côrte as
c,uleiras respectivas, para formar no museu um
cm·so de sciencias propriamente physicas, debaixo de regulamento do mesmo governo, que
será presente á assernbléa geral.-Salva aredacr;ão.-Fei·nand13,; dei Siliieirct.!>
,r O artigo que augmenta o ordenado dos
lentes e sub,litutos seja redigido de maneira
que esse augmento se considere corno gratifkaç~,o, para nfto ser comprehencliclo nas aposrntado~ias, a que têm ·direito os lentes que
tôm servido 20 arrnos.
" Acldilivo. - o~ lenles proprielarios e snb·
stitutos, que, opezar de completarem os 20 annos
de serviço, quizerem continuar na rcgencia de
snas cadeiras, perceberáõ nos primeiros tlez
annos mais metade da gratificação, e dahi em
diante grntificaç!IO dobrada.
« .Os lentes que servirem de 30 annos para
cima e quizerem sua aposentadoria a terr10 com
o ordenado, e a gratificação simples.
26
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« Os directores reccbr:ráõ durante o seu exercício 1:200$, de gratificaçii.o, além do ordenado.

- Salva n redacç11.o.- Carneiro Leão."
Toma parte na rliscns~ão o Sr. Maciel i\Iu'n-

tcirn, que se oppõe a todos estes artigos que
pretendem igualal' os vencimentos rios lentes de
medicina. e das academias rnilibwes com os
dos lentes dos CUfSOS jurídicos; U a disC'.!SSãO
torna a ficnr adiada cm ccns,1q1Hrncía de chegar
o Sr. ministro lia r91erra, que é introduzido
com 11;; furmn.lidades do estylo.
Entra em discussão o seguinte:
CAPITULO

V

Jliinistei·io dos negocios dct _que1·1·c,
" Art. 6. 0 O ministro e secretario ele estado
dos negocios du guerra é antorís.1do a dispender
em todo o imperio, no anno financeiro desta lei:
« L Com n secretm·ia de ·estado
e seu exµediente. . . . .
24:290$800
• cc U. Com o conselho supremo
militar e commando de
armas . . . . . . . • .
32:869$600
« III. Com o estado-maiol' do
exercito, o!liciaes em corpos
e avulsos, comprehendido s
os da extincia segunda linha
que vencem soldo e refor-•

macios . • . . . . . . ,
« IV. Com o corpo de enge-

1,034:000$000

nheiros. . . . . • . . •
26:839$980
cc V. Com os co1·pos de primeirn linha e companhia ele
artifices. . . . . . . . • 1,348:870$100
« VI. Com as divisões de pedestres e ligeiros do Rio
Doce, l\famnh!ío, Espírito
Santo e Goyaz. . . . . .
69:0-55$100
« VII. Com os hospitaes regimentaes. . . • . . . . •
26:802$000
cc VIII. Com a academia, archivo militar e officina !ilho. graphica. . . . · . . .
29:443$800
« IX. Com os arsenaes de
guerra e armazens de artigos bellicos. . . . . • .
239:052$200
« X. Com gratificações, cavalgaduras, outras despezas de
luzes, presos e escaleres. •
62:000$000
« XI. Para a continuaçl!.o das
obras da academi.1, reparo
de fortakzas e despezas
eventuaes. . • • • . . •
70;000$000
,, XII. Para amortisaçl.\O da dívida militar posterior ao
anno de 1826 • . . . . •
150:000$000

3, 113:223$580

O Sr. Veiga.

Pessoa-observ a que a illustre

commissão ele marinha e g11erm fez o orçamento para os etapes rias praç:is de pret em '"

160 réis ,liarios ; o que lhe faz presumir ser
este o termo metlio dos etapes em diversas provinci.is.
O SR. JosB SATüRNINO (ministro da giieri·a)
diz qne os etapes varino de lugar a lugar, e <le
lempo a te111po. Lê o mappa dos elapes nas
divers,1s províncias, e diz que o calculo de 160
réis foi feito tendo-se em consideração as localidades e o tempo.
O SR. VErq_A PEssoA nota que em Pernambuco os etapes nunca se pagárno a 160 réis.
O Sn. Josf. SATi·R::-rno (m·inistro da guerra)
explica r111e preseutemente é este o preço dos
etapes em Pemambuco.
O Sn. Vr::IGA PEssoA diz que até o anno passado os etapes, nesta província, erao a 140 réis;
e estima ser agora esclat·eciLlo pelo Sr. ministro,
porque desejava qne se calculasse o etape
nessa província a 160 réis.
Lembra ao Sr. ministro o estado rllinoso em
que se acha a fortaleza da Parahyba, sobre a
qual chamou a attenção da carnara o an110 pas·
sn.do ; o que nM foi attcndido por observarem
alguns Srs. deputados que as fortalezas se não
devino reedificar por serem inuteis. Seguindo
urna opinião contraria, assenta que deve na
Pnrahyba conservat·-se essa fortaleza, que serve
de manter a ordem a respeito dns embarcações
mercantes que entra.o e sahem. Como não
passou a emenda que propôz o anno passado
para reedificação dessa fortaleza, propôz uma
outra para se designat· quantia que set·visse para
desentupir o caual da bana, sobre que está a
fortaleza, o qual se vai entupindo com as pedras
que cahem da forlalez,\. Lembra que este anno
apparec,m na camara o orçamento que o presidente rnandát·a fazer, uo qual se pede onze ou
doze contos de réis para o concerto da fortaleza.
O Sn. JosÉ SATURNINO (ininisti·o da guerra),
diz que, não tendo revolvido o archivo de sua
secretaria, aind,\ não vio esse orçamento ; mas
como o nobre deputado lh'o- lembra, toma nota
disl~para mandar procurai-o na secretal'ia.
O Sn. VEIGA PESSOA espera que S., Ex. tome
e111 c:onsidert1çno este negocio. Quando mais não
seja, espera que o governo lwj,1 de altender que
as pedras que eahern da fortaleza vão entupindo
a bnrrr~.

OSr. liezende peLlio a
para

palavra principalmente

dirigir algumas interpellações ao nobre mi-

nistt·o. Anles disto, porém, declara que antes
daria alguma quantia para demolil' algumas
fort.1lezas, do que para concertai-as; como, por

exemplo, a de Tamarande em Pernambuco, a ·
do Pão Amarello, etc.
O principal objecto por que pedio a palavra
foi interpellar o Sr. ministl'o sobre alguns qudxu111es que pol' ahi se fazem a respeito das pro-

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:06 - Página 7 de 11

SESSÃO EM 28 DE JULHO DE 1837
moções ultimamente feitas. Sabe-se que ha
majo1·es graduados de engenheiros que se achão
preteridos por capitaes de artilharia, promovidos a majores de engenlieiros. Dizem que um
primeiro ou segundo tenente, nao podendo
elevar-se ao poslo immediato pelo nenhum
valor de seus exames, foi promovido a capillfo
de engen heil'os ; e persuade-se elle orador que
as qualificações que se requerem para o official
de engenheiros não são as mesmas que para o
oilicial de artilharia, considerado meramente
como tal. Deseja ouvir ao Sr. ministro a este
respeito, Ainda mais, porque razao lia esse descredito lançado sobre as tropas brnúleiras elo·
gindas pela sua disciplina e subordina~!M?
Dizem qmi ellas fora.o batidas por forças muito
inferiores, qual a 1·azão dislo? Nasce esta falia
daquellcs que as commanclao? Parece que coti1
o systema que selem seguido, impo&sivel é que
as tropas brazileiras se cubrao de gloria uma
vez que aquelles que as commandl\o sejll.O incapazes. Entre nós um official commelte um eno
crasso, um acto de impericia, de insubordinação,
de cobardia ; entra em um conselho de guerra
e é absolvido! .•. Muito embora o governo não
interfira nesta decisão ; mas dar um posto de
accesso a official desta natureza, é, seguramente,
querer que a officialidade brnzileira nD.o sirva
senil.o de opprobrio.
Já se disse que alguns officiaes foril.o mandados de Santa Catharina, com alguma tropa,
tomar o ponto das Torres ; sublevarão a tropa
de modo que esta nll.o marchou ; vierll.o presos
para aqui, e forao absolvidos na fórma do cos- ·
tume ; mas o que admira é que o govemo
mandasse um desses omciaes commandar um
registro, occupação de official de saia ; e outro
foi elevado agora a major de engenheiros.
Como por ahi sé diz isto, o orador interpella
a este respeito ao nobre ministro ; a ser isto
verdade, gr,ave censura recae sobre o governo,
e não merecerá elle confiança · para ter uma
força que se1:á sempre sacrificada, uma vez que
seja commandada por offíciaes dessa natureza.
Emfim, dizem que ha alguns 17. officiaes preteridos pela promoçllo ultimamente feita, e que
na.o se fez em virtude da resoluç!\o que mandava
p1·emiar os serviços relevantes feitos no Pará e
Rio Grande.
Dizem que na academia militar ha muito
poucos alumnos ; e consta q11e em alguns annos
n!\o ha senão um alumno. Dizem mais que ha
lentes que n!\o comparecem na academia. O
orador toca neste objecto suscitado pela idéa do
Sr. Maciel Monteiro no discurso que hoje Iez,
em que disse que alguns lentes da academia
militar são lambem lentes na Praia Grande;
parecendo impossivel que elles possão accumular ambas as funcções, salvo se derem lição rl~
manhã na côl'!e e de tarde na Praia Grande ;
o certo é que se diz que lentes ha que não com-

203

parecem na academia; o que é dito por alumnos
da mesma academia.
O orador observa, quanlo ao § 12, que é esta
a qnar!a lei de orçamento em que se votão
fündos para a amorlisaçao da divida militar
anterio1· a 1826; e para se continuar com semelhante prestação, preciso é saber-se a quanlo
monta essa divida, quanto se tem amortisado,
quanto resta a amortisar.

.o

Sr, José Sa.turnino (ministro da guerra)

respondendo ao nobre deputado nota, quanto
ii opinião de demolir fortalezas, que ha fortificações de maxima imporlancia no imperio; e
por consequem:ia mister é consignar-se fundos
para sua conservação e reparo. Para responder
categoricamente a esta parte do discui·so do
nobre deputado mister é um estudo muito minucioso, e pol' isso não se acha em estado de
responder complelamente.
N!lo pócle responder ao nob1·e deputado, e
mostrar a razão porque as tropas brazileiras,
lendo ct·eclitos de bem disciplinadas, se têm
deixado bater por inimigos em numero inferior,
se isto é por falta das. mesmas forças, ou por
causa da cobardia de quem as dirige. Preciso é
que o nobre deputado indique o lugar ou lugares onde essas tropas forlto batidas para poder
justificar-se este facto, Por vezes nossas tropas
têm sido batidas, e por vezes têm tido a victoria;
cada um desses acontecimentos tem sua razilo
particular ; e o governo poderá explicai'' estes
snccessos segundo as informações que tiver;
ainda que taes explicações sll.o dificultosas,
porque ordinariamente quem as dá silo os commandantes que, postos em conselho de guerra,
dll.o as razões da maneira porque se conduziNlo. Se o nobre deputado allude a um
official que esiá em conselho de guerra por
ter apparecido aqui sem o corpo com que foi
para o Rio Grande, o governo nllo sabe, nem
póde saber a verdade do fücto que deu lugar a
que parte do corpo que esse official commandava se entregasse ao inimigo, e parte desertasse. O que o governo sabe a este respeito é
por boatos, mas não se deve acreditar só em
boatos ; o official está em conselho de guerra :
elle diz que se ha de justificar ; ha quem diga
que nll.o ; resta esperar a decisao do poder, a
que elle está entregue ; e segundo esta decisão
é que o governo ha de explicar a raz.ão porque
essa acção se perdeu, se foi por fraqueza deste
oilicial, se por falia de disciplina da tropa.
Quanto ás promoções feitas, S. Ex. diz que,
em virtude da lei, o governo tem , promovido a
alguns officiaes que se têm distingnído no Pará
e Rio Grande. Observa que a lei que está actualmente em execuçao, não veda as promoções
no exercito.
Ui11 SR, DEPUTADO:- Veda.
O Sa. JosÉ SATURNINO (miniatro da guerra)
continuando, diz que o Sr. deputado entende a
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lei de um modo, e elle de outro ; póde ser qne
a oµiniíl.o delle, ministro, seja er!'ada; mas ou,•e
dos b,rnc:.i.s da carnam neste momento, dizer
que a lei nD.o veda as promoções, e por con$Cqnencia sua opinião não é singular. Que a lei
nl'lo veda as promo<;ões é facto ; clla 11110 diz o
que diziM todas as untecedenles - ficão snspensas :,s promoções- ; mas se deslc silencio
da lei deve concluir-se que ella veda as pt·omoçoes, 11110 entendendo elle orador a$sim, llca
na sua opinia.o, emquanto a assc111bléa geral
não declarar o contrario positivamente. Se l'osse
contra a expressa disposiçil.O da lei, não podia ter
desculpa, mas não prohibindo expressamente_ a
lei as promoções, fez aquella$ que julgou neccssacias, corno mostrará. Demais, na discussão da
lei de fixaç!lo de forças de terra, um Sr. deputado, apre.sentou unrn emenda prohibindo as
promoções ; disse-se entao, jmpugnando-se essa
emenda, que não convinha que ~e vedassem as
promoções, porque ern o unico estimulo que
poJia haver para oi; militares; a emenda cahio,
e parece que os Srs. depult1tlos que fallárão
~ontra ella, estão na opinião de que as promoções não são vedadas. Não lhe fica remorsos
de ter entendido a lei assim ; e se esta não é.
a emenda da as~embléa gemi, manifeste-se por
uina lei que diga positivamente o contrario.
Quanto aos officiaes promovidos, S. Ex:., em
resposta ao Sr. Rezende, diz que um dos o!TIciaes de quem !'aliou o Sr. deputado, foi proposto uma e muitas vezes pelo presidente de
Santa Catharina. O governo não o promoveu i
deL1-lhe passagem de major de arlilhal'ia, para
major de engenheiros. O official tinha todas as
qualificações para set· engenheiro ; já tinha sido
empregado em varias commissões ; discipulo
delle ministro qne o conhecia perfeitamente,
pedido pelo presidente de Santa Catharina para
alli servir como engenheiro, o governo julgou
não parecer bem que se tirasse um official de
artilharia do seu corpo, para ser empregado em
cornmissllo de outra natureza ; passou-o para
engenharia, o que nao é prohibido por lei. Este
oflicial tinha o curso completo da academia,
onde linha tirado o premio quasi todos os
annos, e elle ministro, está conscienciosamente
persuadido de que esse oilicial é muito capaz,
porque foi seu mestre, e dizendo o presidente
de Santa Catharina que precisava claquelle individuo, que já tinha conhecimentos da provincia, sabendo de sua topographia, onde tem
já principiado varias obras, despachou-o, de que
nenhum escrueulo tem.
Outro official promovido foi um capitão a
major. H~via no arsenal de guerra um capitão
de urlilharia encarregado da direcção do arsenal ;
a lei exige pa1·a director ou vice-director do arsenal, um officfal superior. Era necessario
prover estes dous lugares efl'ectivamente, porque
lugares interinos sD.o máos. O governo devia
escolher para esses lugares pessoa de sua con-

fiança : aquelle official servia muito,,; annos
naquelle lngar, havia dado provas de intelligencia e capacidade, pareceu nno haver outro
melhor de !"!ucm o governo lançasse mão, sem
fazer offensà ao resto da officialidade, porf1•.1e
nenhum outro tinha dado tantas pt·ovas, por
nno ter tido occasião. Despachou esse official
pm·n vice-dinictor, luga1· que tem esle nome illlpropriamenle, porque o vice-director não faz só
as vezes de director, mas tem allribuições a seu
cargo. Para prover esse lugar, ou o governo
devia ir procurar um official superior sem ter a
certeza de que elle fosse t&o bom como o outro,
on conservar o que já servia, mas a lei obstava
que elle fosse directot· ou vice-director com a
patente que tinha. Sendo o!'ficial de artilharia,
para ser 11romovido a major da mesma arma,
era necessat·io opposição, como se pratica
quando ha vaga : ums conviria fazer um majot·
no corpo de al'lilharia para nllo servir ahi?
Certamente n!l.o. Elle podia ser major de engc·
nheiros, e o orador estima que o nobt·e deputado suscitasse esta questão, dando-lhe assim
occasião de dar a razão porque assim obrou ;
embora não agrade ao nobre deputado. Agradar
a lodos é um bello ideal a que se não póde aspirar; agradai· á maior parle nem sempre se
sabe bem, pm·que nem sempre a maior parte é
sensata ; o que fazei·? Agradt1r á consciencia,
estar bem com ella.
Quanto ás informações do commandante do
corpo de engenheiros a 1·espeito do desempenho
das commissões de que foi encari·egado o official que se trata de promover, adverte que a
correspondencia. com os officiaes engenheiros
em . commissD.o, é quasi sempre directamente
com o governo, e por isso não póde a maior
parte das vezes a lei ser cumprida nesta pal'te,
porque nem o commandante póde informar o
que não sabe, nem o governo carece de pedi1·
informações sobre aquillo de que telll perfeito
conhecimento.
S. Ex. attribue o diminuto numero de discipu!os na academia militar á suspensi\o de
promoções, pois que os jovens não irão gastar 7
annos de sua mocidade na academia militai·,
para no fim não terem com que sustentar-se,
quando podem empregar este tempo com mais
vantagem propria.
Por mais reiteradas orde11s que S. Ex. tenha
expedido ás thesourarias, por maior diligencia
que lenha empregado, não lhe tem sido possivel saber exacbunente a quanto monta a
divida militar, e quanto resta a arnortisar. Na
verdade nfio se tem pago senão dividas Iegalisadas, mas serao todas as que faltão ?
OSr. It,eZiende, á vista da ultima informaçao
do Sr. ministro não póde votar 150 contos
para pagamento da divida militar. O orador
sustenta a sua opinião a respeito da promoção
do capitl\O Po1ydoro, nD.o por querer que elle
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não tivesse o accesso, ou por inimizade, pois
aliás é seu amigo, e o nobre orador, demais
não dirige seu voto por affeiçào, ou desaffeiça.o,
mas nnicamente está persuadido de que as
vantagens do systema constitucional rep1·esentalivo sào qLie u lei impere, e que o governo só
obre em virtude da lei.
Do pequeno numero de alumnos, que, segundo o mappa respectivo, frequentao a academia militar, lira a conclusão de que conviria
talvez mais reurdi-a com a de marinha, cumo ·
estava, para nllo conservar· um estabelecimento
á parte que é frequentado apenas por 8
alumnos.
N!!.o entende que se possa attribuir este diminuto numero de discipulos á fo!ta de
accessos, pois n:to estava.o, nem cstl\o prohibidos, como aflirmára S. Ex.
Não admitte a razão d,\Cfa pelo S1·. mini~tt·o
de ter sido promovido a major o capitão que
eslava em exercicio no arsenlll de gne1·1·a. Parece-lhe que. a questao nno versa sobre, se o
governo podia promovei·, tendo em consideraçao a capacidade e mais qualidades necessarias para o desempeuho do sel'Viço, qualidades e capacidade, que o orador acredita que
concorrem na pessoa do capiUlo Polydôro ; mas
sim se o governo póde fazer uma promoção
parcial, preterindo officiaes mais antigos.
Da proposiçao de S. Ex.. de que o governo
tem entendido a lei deste modo, e que o corpo
legislativo o tem_ tolerado, e o governo se cc,nsidern por isso nesta posse, conclue que o go:·
vemo é uzeiro e vezeiro a obrar o que quer,
sem se importar muito com a lei ; e para que o
silencio delle orador nao seja qualificado de
tolerancia, pronuncia-se contra semelhante
nrbitrio.

Censura a passagem para o corpo de enge1iheiros do official de artilhada, que tinha
sido mandado pelo presidente de Santa Catharina para passar por um conselho de guerra,
e que ·ora foi para lá reenviado ; adv1irtindo que
muitos casos podem occorrer em que, nao
havendo sufficiente prova sobre a criminalidade
de um official, seja comtudo prudente e util ao
serviço, que o governo o não empregue, ao
menos immediatamente, para nao parecer
que de algum modo se promove a indisciplina.
·
·
Adverte que, quando perguntou quaes as
causas porque trQ.pas brazileiras farão batidas,
teve em vista perguntar quaes sao as causas
que influem para que seja batida tropa disciplinada ; as quaes, na opinião delle, orador,
são - ser atacada por força superior - sorprendida por descuido dos que devião vigiar
-cobardia dos commandantes-; que nao se
dando nenhum dos dous primeiros casos a res·
peito do official de Santa Catharina em que
acaba de fallar, forçoso lhe parece dever attribuir, senão á cobardia, á incapacidade, irn-
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pericia, no facto em consequencia do qual
passou por conselho de guerra, e assim não
devia o governo ter empregado este official do
modo que o fez, ao que aliás nao estava
obrigado.
E' apoiada a seguinte emenda :
« Snpprima-se a quantia de 150 contos pedida para pagamento da divida militar posterior
ao anno de 1826, até que seja apresentado ao
corpo legislativo o quadt·o desta divida, em que
se declai-e quanto se tem já pago e quanto resta
,1 pagat'.-S. R.-Vianna. >>

OSr. José Saturnino (ministro ela guerra) :
-Entendo por justiça-a vontade constante, ou
o acto de dar a cada um o que lhe pertence ;
portanto, uma vez que estou persuadido de que
urna éousa pertence a Pedt·o, e lh'a dou, estou
persuadido de que faço justiça, e uma vez que
estou persuadido que uma.cousa não pertence a
Panio, e nao lh'a dou_, entendo que faço justiça.
E como reconheço eu o que pertence a Pedro
e a Paulo ? Pela lei. Applicando este raciocínio
ao facto de que se trata, perguntarei-pertencia
de direito o posto de rnajol' a todos os outros officiaes, urna vez que se deu áquelle ? Esta é a
questào : em que é fundado este direito ? Na
letra da lei ?
NM sei que idéa ligou o nobre deputado á
palavra-parcial-quando .fallou das promoções.
Costuma-se dizer parcialidade quando entra em
acção motivo que nella não deve entrar; creio,
porém, que o nobre deputado que me tem tratado tão bem, não deu esta intelligencia, nem
que quizesse dizer qne o governo obrára com
parcialidade. Devo, portanto, entender que usou
da palavra parcial, como synonimo de pa1iieular.
O SR. REZENDE :-Apoiado.
O Sa. JosÊ SATURNINO (ministro da gue1·1·a):
- O que é uma promoçao? Provimento de
posto : vejo que é necessario preencher um
posto, por exemplo, de alferes, promove-se, e
eis uma promoção parcial. Mostrei a necessidade
de promover o official em questão a major : é
parcial esta promoção? E', porque foi promo·
vido um: mas de um é que havia necessidade,
e o governo não está autorisado para fazer as
promoções que quizer, mas para promover os
postos vagos dentro do estado completo determinado por lei. O corpo de engenheiros não
tem este estado completo, logo, o que deve regular as promoções no corpo de engenheiros ?
Ou a necessidade, ou remuneraçãO: bem;
quando se trata de remunerár serviços de officiaes engenheiros, justo é que se remunerem os
serviços. dignos de serem remunerados. Mas,
disse eu que se deu o posto de major ao capitão
Polydoro para remunerar serviços? Defendi-me
com esta coarctadu ? Eu truuxe os serviços do
capitã.o Polydoro pa~.a. mostrar a .sua capa·
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cidade para o lugar do arsenal, que não podia
coulinuar a occupar no posto de capilno, porque
:t lei exige maior posto ; e que, para úll1 prego
de lão alta monta, o governo nao devia aventurar-se a it- buscar outro official, de cuja capacidade não estivesse plenamente convendtio;
era preciso que o govemo tivesse provas positivas; e quem as Linha dado mclhot·es do qne
o capitãO Polydoro? Ningtiem. Nãü digo que
elle tenha o rnaximo u::1 capacidade parn aquclle
emprego; mas o governo tem bastnules provas
de sua capacidade para bem o exercer.
Depois de mais algumas observações ácerca
da promoção do capitão Polydoro, o orador
continúa assim :
Não teuho a eloquencia necessaria pnrn me
exprimir bem, e mesmo ás vezes tenho falta de
precis!lo. Nno sei ·se disse (póde ser que diss~sse) q1;1e o gover1~0 só tinha promovido os que
tmhào sido absolvidos em conselho de guerra;
mas de1•0 informar que nenhum dos que forãa
absolvidos, forilo promovidos a accesso, ao
rpenos nao me lembra; porque o major Sepulveda não teve accesso; mas passagem reclamada pelo presidente qL1e o conhece pessoalme~te. Perguntou-se-é nrn direito para ser
promovido a um posto o passar por conselho
de guerra ?-A's vezes é, porque muitas vezes
um oflicial calunrniado tem então occasião de
mostrar os bons serviços que prestou, e neste
caso é o conselho de guerra quem estabelece o
direito de elle ser premiado. Isto é em geral,
mas não aconteceu agora.
Mas disse-se que o governo tem obrigação de
na vaga de postos, procurar os officiaes avulsos;
é o que tenho feito: a promoção que fiz foi na
artilharia, aonde não havia avulsos, e a lei
manda que as pt·omoções nos corpos de artilharia sejao feitas por opposiçao, salvo o caso
em que não haja officiaes para a opposição, e
ent~o se preencheraõ as vagas com os mais
antigos.
Dis~e o nob~e deputado que passou para en·
genhe_1ros um 11omem que na opposição foi julgado incapaz! O nobre deputado está certo de
que assim é? Posso informar com conhecimento
de causa que Parreiras foi ern primeiro lu"ar e
" '
é official de merecimento.
. Fallou o nobr~ deputado em geral nos 1110ltvo~ porqu~ é batido um exercito ; mas quantos
motivos 7artados podem haver para isso? NãO
é possivel considerar todos; e demais, não é de
meu ponto.

O Sr. Torres: - Não instarei muito cn1
algumas observações que já Corão feitas sobre 0
orçamento, porque o Sr. ministro mesmo não
se julgou obrigado a defender este orç;,mento
e não justificou a necessidade que linha de
COJ?los para a amortização da divida militar posterior ao auno de 1826 ; antes, quando foi perguntado sobre a quantia qne havia a pagar,
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disseque o ignorava completamente, e por isso,
S. Ex. nos antorisou para votarmos contra a
consig11+-1<;>i1.0 que o governo pe<le para esta despezu. Creio que o nobre ministro concordará,
portanto, na suppressao proposta.
Não instarei lambem sobre a necessidade da
supp1·esE:lo das quautia~ pedidas para concerto
de fortalezas, porque o SI'. ministro, sendo interrogado a este respeito, e pedindo-se-lhe as
informações necessarias, respondeu que não
sabia quaes crão as fortalezas que .se devi ão repaFar, as que se deviilo conservar, e as que
c:umpria abandonar. Se o nob1·e ministro ignora
islo, corno podemos votar 40 contos de réis
paro. semelhante despeza ? Quem nos di;i; que
40 contos são pat·a ella necessarios? Nao ternos
nenhuma base, nenhum motivo que justifique
o nosso voto para esta quantia. Creio que o Sr.
ministro concordará tambem nesta snppt·essão.
Nao µodcrei deixar de dar a razao porque
não posso estar de accordo com o nobre ministro, e com alguns illuslre militares, membros
da casa, que entendem que o governo está
desde já autorisado para fazer promoções no
exercito. Quando o Sr. ministrn affirmou que
estava para isto autorisado, eu disse do meu
lugar que n!l.O pensava da mesma maneira ;
ruas, infelizmente, fui contrariado por dous
Srs. militares, membros da casa, que devem
estar mais informados do que eu a respeito
destas materias. En fundava-me na lei (apoiado)
quando entendi que o governo não estava autorisado para preencher senao o posto de capilM, e 1° e 2° tenente dos corpos de
artilharia e engenheiros : digo que me fundava
na lei de 10 de Outubro de 1836, que o Sr.
ministro terá presente, e por consequencia
poderá julgar da exactidão ou inexactidao das
minhas obset·vações a semelhante respeito.
(Lê a lei.) Eis as modifiCílçOes de que trata o
artigo 1°: ora, poderá alguem persuadir-se de
que estas modificações dizem respeito ao numero da praças ? Creio que o Sr. ministro na.o
entenderá desta maneira ; e, sendo· assim, . da
letra da lei se conclue que todas as disposições
da lei de 26 de Agosto de 1885, não revogada~,
ou modificadas, continu1l.o em vigor : ora, uma
das disposi(:ões desta lei iuhibfa o governo de
promover, á excepção do~ postos,- que já referi,
e por conscquencia, a lei que rege no corrente
anuo financeiro proltibe as promoções, ao menos
no meu modo de entender. Por consequencia,
o S1·. ministro não estava autorisado para
affü111ar que o governo está habilitado para
fazet· promoções, e que não ha lei que as
prohiba.
. Mas o principal argumento do nobre mim~tro para convencer de que as promoções n!lo
estava.o vedadas, é que tendo apparecido neste
anno uma emenda na casa, por occasião de se
tratar da fixação das forças de terra para 1888
e 1839, alguns Srs. deputados, em cujo nu-
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mer<;> eu entrei, se oppnzct·ão a esta emenda, entendendo que a prohihiçãO das promoções era
acabar inteiramente com o incentivo que devem
ter os brazileit·os que se dedicno a esta difficil
prolissn.o rias armas. Parece-me porém qne isto
n!io é sufficiente para provai· que n!io ha lei,
que vede as promoções. A nossa opini!IO foi que
n!io devia continuar essa prohibiçno : mas que
ella não existia, é o que de certo se n!lo pótle
deduzir da nossa opiniilo. En creio que o governo violou as leis ; e estou persuadido de
qne isto é exaclo ; posto que é provavel que o
Sr. ministro tenha mais razão de o conhecer
do que eu.
Nao insistirei em outras opiniões apresentadas na casa, e proposições do Sr. ministro ;
porque só pedi a palavra para justificar a minlrn
opiniilo sobre a matei·ia. Direi todavia que n!io
me parecem os argumentos do Sr, ministro,
mesmo julgando-o autorisado para fazer promoções, nos corpos de artilharia e engenheiros;
não me parecem, digo, que as razões que S. Ex.
cxpendeu, o autorisavão para promover um
cupitao do corpo de engenheiros para major do
mesmo corpo, que estava empregado no arsenal
de guerra. Não quero com isto offender nem
levemente a esse cidadl'I.O promovido. O major
Polydoro foi meu discípulo; tem muito talento
e merecimento. Isto, por6m, cumprê pôr de
· parte. Todo o bem que lhe desejo não me póde
a11torisar pat·a me persuadir de que o Sr. ministro obrou em regra.
Quaes forlio as razões que apresentou o
Sr. ministro para justificar esta promoç!lo? Foi
que o serviço deste ol'ficial ·era necessario no
arsenal de guerz:a ; que· este official já tinha
prestado a Ili bons serviços ; e que com este
conhecimento o governo eslava auloris'ldo em
virtude da lei, que regula as pt·omoçües do
corpo de engenheiros, para o elevar ao posto de
major. Creio que esta lei, posto nllo estabeleça
corno condição essencial para a promoçao antiguidade dos officiaes, comtudo n!lo póde ser
entendida como a entende o Sr. ministro.
A lei diz, que na promoção dos o!'ficiaes de
engenheiros attender-se-ha ao merecimento, ou
capacidade dos officiaes, e ao bom desempenho
das commissões, de que tiverem sido encarregados (c1z1oiaclos); mas creio que o St·. ministro
nao púde deixar de entender que a lei trata rle
servi~os j::í prestados, e n!lo dos que se potleráõ
prestar daqui a 50 ou 60 annos; porque isto
S:ria um absurdo. Entendo, porém, qnc os scl'v1ços, de que falia a lei, n!lO silo serviços
quaesqnel', mas p:-oprios da profissilO do o1'ficial,
e tanto é assim que i. lei exige que as infoemaçoes sejao prestadas pelo con-imandante cio
corpo de engenheiros que deve estar ao facto
dos trabalhos prestados no desempenho das
commissões que lhe silo proprias. Ora, a di·
recção de um arsenal de guerra entra em alguns
dos ramos do serviço proprio de engenheiro?
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Parece-me que n!io. Não estou muito ao facto
do serviço que se faz no arsenal de guerra; mas
mesmo pelo que diz o nobre ministro, parece-me que estou m1torisa,!o parn duvidar que
a direcção do arsenal ele guerra seja um dos
ramos do serviço de engenheiro propriamente
dito.
O orador conclue censurando o facto de ter
S. Ex. promovido um official, que, mandado
preso de Santa Catharina como insubordinado ,
voltou para lá passando par::\ o corpo de enge·
nheiros com o mesmo posto.

OSr. José Saturnino (1ninist1·0 da guei·ra) :
-Principiarei pela intelligencia da lei de 10 de
Outubro de 1836, que fixa as forças de terra
para o anno financeiro. E~ta lei é annual, e
findo o anno fica de nenhum vigor,
O Sa. TORRES :-Quando não ha outra que a
vigore.
O Sa. JosÉ SATURN!ND (ministro da giierrci) :
-O que diz a · constituiçii.o ? Que a assembléa·
geral fixará a força ordinal'ia e extraordinaria
annualmente ; e quando a n!io fixar, subsistirá a
que ent!lo houver.
Mu!1'os SENHORES :-N!iO; n!io.
O SR. JosÉ SATURNINO (niinist1·0 da gtte1·1·a)
(dejJOÍS de ler o m·tigo dei const·ituição) :-Quandu
é este-·então-? A lei de 10 de Outubro de
1836 n!lo diz que a lei de 27 de Agosto de 1833
fica em vigor ; mas diz-as forças de terra para
o anno financeiro de 1837-1838 constarão das
fo1•çaa, etc., com as modificações constantes dos
tres paragraphos. Ora, perguntarei-pr omoção
é força? A promoçii.O não altera força ; preenche
as vagas que ha na força decretada. Porque
vai um official a major ? Porque o major
morreu. Portanto, se a lei manda que se conserve a mesma força, é necessario que se fação
as promoções, aliá~ a força ha de diminuir ne·
cessariarnente ; porque a força é decretada com
certo numero de olliciaes e soldados ; e não
se póde cumprir a lei sem que se prsenchãa as
vagas que possno occorrer. O paragrapho 1° diz
que, além da força decretada pela lei anterior,
poderá ser elevada desde já ao seu estado completo, ficando o governo autorisado para re·
crutar na conformidade das leis. Este estado
completo suppõe promoçao. Como pó de estar
um corpo em estado completo, se lhe falta tml
major, por exemplo ? Esta disposiçao ainda fortifica mais a minha opiniãO, pois que a outra
lei não autorisava o govcl'no para elevar a força
ao seu estado completo.
Mas dir-se-ha :-o governo está autorisado
para faze:· promoções? Se houver necessidade
ha de ir buscar officiaes avulsos, salvo os casos
da resolução, que autorisou o governo para promover ófficiaes que tenhn.o prestado serviços no
Rio Grande do Sul e Pará.
Os dous outros paragraphos da lei tratão do
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rccm\amento e da gratificaçcto de campa~lrn,
ele Ora hem se vê que quando a lei d1zqu~ fi~a 'a força d~cret!\da na le( anleri,?r, n~o
quer dizer que fica em vigor a lei. de ~805. Pois
é a pl'Ímeira \•ez que o corpo leg1sl:ü1vo deroga
u llJa lei rleixancJo certos paragraphos . em
vigor. Se a lei dissesse no fim-fica em v1gôr
a lei anterior com estas mod1ficaç0es, eu admilliria a inlelligencia do Sr. depul:H.!o, mas
ella não diz islo.
Tornando outra vez a fallar sobre o major
proniovido, pouco tenho a dizer. ~ nobre deputa elo quiz pôr de parte o merecnnento deste
officinl ; eu n1lo posso pôr cle parle csla circurnstancia.
Disse o Sr. deputado que duvida se entra cm
algtim dos ramos do serviço de engenheiro a
direcção do arsenal de guerra, Não conheço um
emprego, em que,. no estado em que ~slarnos,
sr pos5a fazer mais uso dos conhecur~entos
mecanic.os, que se aprendem na academia, do
qu8 no arsenal de guerra. Alli se constrnem
machinas de toda a especie; concert:to-se
instrumentos astronomicos, ele., etc., € é indispensavel que o director entenda proflssi~nalrnente dos objectos, que têm de conslnm-se
alli. Nno pódo pois dizer-se que no arsenal de
guerra do Rio de .Taneiro não ha objectos
pertencentes á engenharia.
.
Concordo em que a lei manda ter em cons1deraç!ío os serviços prestados em com missü~s
preteritas ; seja isto corno qui7.erern: mns e11 Já
disse que na pi-omoção desle official só tive em
vista a necessidade 'de seus serviços no lugar,
para que tem prondo que é capaz; e ~Jue n!lo
lhe dei o posto ele major em prw110, mas
para satisf:,zcr a lei.
Diz-se que a lei exige informações do commanda_nle do corpo de engenheiros ; mas
porq1ie ? Por estar ae, .facto da cap::tdtlndc do
officíal. Mas se o official estiver em commissao,
que na.o esteja debaixo das vistas do comrnandante, mas das immedintas vistas do governe,
JJão poderá ser proinovido, porque o commandante de e11genheiros 111\0 póde dar informações
a respeito do desempenho da comrniss:i.o ? Se
n1lo· tem c'slns informações daquelle commandnn te, o governo eslá ao facto do desempc"nlio
da commissil.O daquelle oHiciul, qne está debaixo
de suas imrnediatüs vistas.
Dada a hora fica a rnaleria adiada.
O SR. PRESIDENTE dá para a ordem do dia a
mesma de hoje.
Levanta a sessão ás 2 horas.

@el!!'Siâo eiu ~O de Julho
PRESIDEKCIA

DO

SR.

AI\AU.TO

LIMA

SumrAR10.-Expedie11le.-Redacçã,o do 2)1'qfecto
de lei sobre 1·ec1·1damento.-.Ap-í:esentação de
va.ríos projectos. - Requerime_nto da com_n1;,.issão
do orçamento.-Ot'dc m do dm,--Rege'lçtio do
JJrojecto wbre cw·sosJu.rid·icos,-Continimção
elo m·çainenio da guerra.
Pelas 10 horas da manh:t procede-se á cl1arnada, e achando-se presentes 54 Srs. deputados, abre-se a sessão; Jê.-se, e approva-se a
aclu da antecedente.
FaltãO com participaçãO os Srs. Raphael de
Carvalho Ahranches, Pontes, Albnquerque
Cavalcanli, Maranhão, Hollanda, Almeida Albuquerque, Costa, Messias, Azevedo Brito, Assi,
Coelho, Braga, Pinto Peixoto, Barreto Pedroso,
Alcibiades, Manso e Duarte e Silva; e sem ella
o Sr. Luiz Cavalcanti.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente, lendo-se os seguintes ofl1cios:
l," Do secrelario do senado, participando que
o senado adoplou, afün de dirigir á sancção
imperial, duas resoluções, uma sobre emo(umen!o dos passaportes e passes dos nav10s
nacionacs e estmngeiros, e outra approvando a
tença concedida ao tenente-coronel reformado,
Jo1lü Benedicto Gaspar Geffening. -Fica a
carnara inteirada.
2.º Do ministro do imperio, remettendo a
copia do decreto de 4 do corrente, quo concede
ao 1.enenle-enronel reformado, Joao de Souza
da Silveira Palhares, a tença annual de 100$,
correspondente ao soldo de major de cavallaria, etc.-A' commissao de peusões e ordenados.
3. º Do mesmo ministro, enviando o autographo da resolução da assem biéa geral legislativa, approv:rndo o decreto de 28 de Agosto de
1835, que conccdet1 a' frei Pedro de S. JC;ão a
quantia de 175$, a lilulo de a]imentos,-F1co. a
camara inteirada, e o aulographo é re111ett1do
para o ar·chivo.
Lê-se a approva-se a seguinte redaeção, iifim
de ser renwttida á outra carnarn :
cr A asscmb1éa geral legislativa decreta:
cr Art. l.º Para completar as forças de terra
decretadas para os armos de 1837 a 1838, e de
1838 a 1839, o governo fica autorisado a re•
crntar, de entre os cidadaos brazileiros de 18 a
35 :urnas de idade, os que forem idoneos para o
serviço, aii1da que sejilo qualificados gua~das
nacionaes, comtanto que não lenhão a seu favor
alguma das excepções designadas nas instrucções
de 10 de Julho de 1822.
cc Art. 2.0 Os recrutado_s poderáõ dar sub-
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~lilul.os idoncos, e quamro estes 11110 sejão considerados taes pelo governo, terá lugar a subslitui\ão, rnc<li:iute a quantia de 400$, que cntl'ará
effectivamenle nos cofres puhlicos, pura se applicar ao ajuste de voluntarias.
" Art. 3.º Os substitutos que não forem
iset1los por esia lei, accumulai·áü ao tempo Ja
substituição o <lc serviço que llws cou1~it.i
prnslar, ou como recrulaveis, n'u como vo\untarios.
" Art. 4.° Ficão del'Ogadas quaesquer leis e
disposições em contrari_o.
n Paço da éarnara dos deputados, 27 de
Julho de 1837. - .1.lf. Odoi·ico .JJ1endes.-Jo8é

Cealtr-io ele jJ:ffr,.mcla Ribci?-o. - A . .3-fai·ia de
.ilfOtl3'C, ll ·

,Julga.o-se o"bjucto de deliberação· e vão. a imµl"imir os seguintes projectos do Sr.· Alltonio
l;,erreira França :
" A assembléa geral legislativa deci·ela:
,, Art. 1.0 O governo é a11torisado a conceder
vantagens aos que emprehenderem estabelecer
e efl'ect!varn_en!e esta~elecerem asylos agricolas
ou pe111tenciar1~\s 2gr1colas.
11 Art. 2." Os
ernprezarios dos asylos em
compensação das vantagens recebidas serão
c>brigados a receber os expostos e outros meninos desamparados qne lhes forem enviados da
parle do governo, e a mandai-os criar distribuidamente pela~ familias asyladas. .
11 Art. 3. 0 Os varões pieºdosos que suslenlão
as actnaes casas de crilçno de expcstos quererão substituil-as por asylos agricolas, e receber
üs expostos e outros meninos desamparados
que lhes fôrem enviados da parte do governo, e
rnundal-os criar distribuidamente pelas familias
asylijclas.
11 Art. 4. 0 Os expostos o serãO em casa de
qualquer empregado publico ou cidadão remetliado, batendo-se e fallanrio-se á porta para
serem recebidos. O recebedor não querendo
conservar o engeitado ou exposto o levará á casa
da autoridade policial mais visinha, e esta o
enviará da parte do governo · ao •asylo mais
visinho.
« Art. 5.° Os outros meninos desamparados
"llet'ão colhidos pela diligencia caritativa da autoridade policial. "
.
11 A assembléa geral legislativa resolve:
" Art. 1.0 Ao réo que fôr condemnudo á penitencia o juiz de direito perguntará se por ventura qner qne a sua pena seja commutada em
serviço militar de terra ou mar ; e respondendo
que sim, o jury fará a commutação.
"Art. 2.º Ao réo já condemnado o governo
mandará fazer a mesmá pergunta, e na colll·
mutação haverá attençao á par~ já satisfeitu da
penitencia. »
·
"A assembléa geral legislativa resolve~
« O governo mandará conhecer sensivelmente por pessoas i'doneas os methodos de
TOMO

II

i09

ensino, soccono, correcçao praticados nas nações cultas. »
« A assembléa gi:ral legislaiiva resolve: ..
. «.Acamara do mnnicipio do Rio dc-.Janeiro
d1rn aonde nao ha escola de primefras letras e
a dt:ve haver, e o governo n eslahclecerli. "
,, A assemhlé::. geral. lcgisl:\liva resolve:
« Sc_o p~rcnlc ou a111igo pedir para gtiardar
on pemlenc111r u rn preso ou r.ondemnudo á peni.
tencia, se lhe concerlerá, scgnl'ando o guardador
ou penitenciador griscioso fazêl-o em confonnidade com as leis. i,
« A assemhléa geral \,;gislaliva decreta:
" Ar!. l.° E111 lo~las 11s instancias naciunnes (!·
de trabalho todos os que se; apresentarem para
ap1·ender serao admillidos.
« Arl. 2.0 Os aprendizes pobres rec,1Le1·áo um
subsidio.
11 Art. 3. 0 Todos os aprendizes comeearáü a
receber jornal quaudo começarem a se.: uleis.
11 'Art. 4.° Nas
horas vagas rec1Jhcníõ instrncçao de primeiras letras. "
Entrao em discussão e sao approvados os
seguiutes requerimentos:
·
11 Requeiro
que o governo informe circurnstanciada1nenle á camara : 1°, sobre o fado
da falsificação Ja,; notas do novo padrão, que
tivera luga1· em Londre~ ; 2°, sobre o destino
que tiverão, ou modo por que forao inutilisadas
as cedulas falsas apprehendidas na alfandega
desta·· cidade, e qnaesquer outras de que tenha
fallado· o Sr. ministro da fazenda nos seus relatorios de 1836 e 1837.-0almon."
rc Requeiro que, pela repartiçao competente,
se peça ·ao governo as seguintes informações :
1°, se, depois da publicação da lei de 22 de
Outub1·0 do anno proximo passado, ainda se
cobt·llo direitos pelos animaes importados para
melhoramento das ·raças ; 2º, e, 110 caso affirmativo, quaes os motivos qne a isso tem 1leterminado os agentes encarregacfos·de arrecadação
dos direitos; 3º, se tem ·havido reclamações
por parte dos importadores, e qual a decisao
do governo.
« Paço da camara dos deputados, 29 de
Julho de 1837.-,~füniz Bai·reto. "
E' lido e cnlra em discussão o seguinte:
·11 A cornmissão de orçamento requer, pela
terceirn vez, que se exijll.o do .governo os seguintes estla1·ecfo1enlos :
« l." Um:. conta do produclo da receita
geral no anno füu111ceil·o de 1835 a 1836.
« 2. 0 Uma conta da quantidade dos billteles
ou letras do thesouro, emittidas pelo govemo
com os seus valores.
« 3.º Uma couta do producto dos impostos
applicados á amortisaçil.o do papel-moeda.
11 4.0 A conta da receita geral do municipio
da cõrte e provineia do Rio de Janeíl"O, no
anno· financeiro fü1do. A qmmlidadc de moeda
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de cohre i,rntilisada, rccollritla !rn~ thesour.rrias
e e~t,1\'.Ões de fazenda das p1·ovrncrns.
" "'H,o da camara <los depuLldos, em 28 de
Jnih~ \i'e 1837.-8,Jl1r n JJfo.rl.in,s, -A rciiijo lUbei'.ro. ,.
o Sn. i\IACIEL i\IoNTCIHO obtém a palavra pela
ordem, e observa á cam:ira que, ha mu,t~s
dias, já elle, ,lepntado, p1•d1ra e~tes cscla1·cc_1:
mentos, e pede q11e n mern o_mforme se J'l
veio a l'esiws\\\ de governo,
O SR. 1" Si;cnETARIO diz que nilo tem em
lembrança que lenha vindo.
o Sr, Somia Martins, corno relalo_r_ i)a commissn.o do orçamento, declara que .Iª e esta a
terceira vez que tem feito ll:n scn:ell1:111lc rcqnerirnenlo, veclindo estes esclarecu:ncnlcs ac 1;0verno; e parece que o governo não (az caso dos
esclal'ecimenlos JJedidos pelt1s con1m1ssõcs desla
casa, pois que, e111 l\laio rlesle anno, pe.Jio lodos
este;; esclar1:cimenlos que s~ achão relalndos no
requerimento, e _aló agora nenhnma resp?sla lia
· do gtJverno, motivo purqnc tonw. a repetir a req11isiçM de laes info1·rn,u;,0es, e , implora ao S1·.
pre;:idente que, por sna nutor:dadc, por s11as
rclaç.ões parlicnbres, haja de _ver se o governo
faz este favo1· it cam:,.ra. (Apowâos.)
OSr. Limpo de Abreu diz qlle não acha
razrto cm o nobre deputado haver-se mostrado
tão encolcrisado, de nma maneira tão rancorosa,
sem estar inforrnado, se a demora prncede do
governo, ou se JJroccde dos empregados a qnem
o governo mandou pedir informações. Nunca
foi costurne quando ha essas demoras nas repartições, ~ govel'no pa:ticiral-o á camara. O
nobre deputado póde pois fazer todas as vezes
que quizer o sril requerimento_, mas patece (ll\e
não deve mostrar tanta aeranonia, spm ao
m,,nos poder mostrar que o ministro, muito de
proposito, ou pol' cl~sleixo, não. tem querido
mandai' esses esclarec1mcntos, Qu1zera pois que
o nobre deputado lhe demonstrasse que o ministro era interessado em nno mandar estes
escla.recimenta,;; e se Hle pudesse moslrar isto,
talvez desculpasse a acl'Ímonin com qne fallou ;
eulretanlo elle oral!ur vota pelo requeriment o.
OSr, Souza Martins responde que nunca
teve amizade. nem inimizade com o aelual ministro da faz~nda, mas quer, 1ior dignidade da
camara dos depulaclos, que ella mantenha a
consideração · e o respeito, que eleve merecer
para com o governo. (_ApoiaclOB.) l\fos(ra que
o armo passado se pedirão esles. esclarec1m-enlos
ao _governo, e que o m_in_istro da fazendn ~le
então os dera ; 111 as o m1rnstro ::ictual nada d 1z,
e ;i vista deste procedimento os deputados
podem fazer conjecturas de q_ne o actuul ministro da fazenda não tem querido esclarecer a
camara a respeito das rendas do estado ; pol'érn,
elle deputado está mais inclinado a crer qlle
tudo isto é porque o governo não faz caso das
requisições desta casa.

OSr. Oalmon nao sabe se sll.o rancorosa~
snas pal::tvras, mas levanta-se para observar ::t
c,rnrnr.- <Fie não tem quel'irlo o go,,erno de
proposito dar 8S in(orm«,;0es que _se lhe tem
exigido. Piira demonstrar .º que diz, leml!ra
qu~, lia tres ;;,'manas, pecha-se uo governo. mforrnação nrni simples, isto o modo por9tie
ten1 emillido ·bilhetes -cio thesourn. Parn isso
1irecisão-se informações das pro~incias? Pre·
cisão-se de relatorios dü aulor1da<les suhal·
ternas? Nno é isto negocio que se pó_de ave·
riouar dentro de 24 horas ? Não é negoc10 prali;ado dentro do thcsom·o, no Rio de Janeiro?
Porque se llt\O in í'ol'ma ha t1·cs se1:u~nas ? Fez
hoje, elle onulor, rccjlicrimento ex1g111do_ clua~
infot·maçõcs ; não espera resposta, 1:e1!1 ·dei!,,
carece; basta que s;iiba a nníi!lo bmzrleira que
a camara elos deputados quiz informações de
laes e taes negocios e º. g?vet·n? nil~ informou ;
ha,la que a nn~:'\o braz1le1ra saiba disto, ~ o fim
deli e orador está satisfeito. Não posso deixar d e
indignar-me , concluc o orador, quando v_ejo _em
tudo is[o ressum brar um system,t de mtnga,
syslema que não púcl~ convir _a um governo
honesto. (1lfoif,os apo1mlos.) Se ha rancor da
minha parte, aceite o nobr!:! deput~do este
rancor; mas permilta-me que lhe diga que é
nobre indignação minha.
OSr. Robou~as ju)ga cllie quando .os l_ionrados membros exprimem o seu zelo pela d1gm·
dade da cumara, emittem tuna propgsiç!lo que
nil.o parece decoras~. Entre as d!versas causas
para n!ío se d,1r as rnformações. JUslameotc pe·
elidas não se deve adoptar a pe1or dellas, que é
dar-se por certo que o governo não manda as
iní'orma,;ües por_que nil.o a_s quer ma_ndar. Não
se deve presumir e acreditar que lrnJa um go·
vemo que trate com tanto despreso a c~mara
dós deputados, que não lhe manda as rnformações que exige para poder proceder. como
lhe cmnpl'e. O orador qtier antes presumir que
o governo se esqueceu, qne as cousas não estão
ern bom estado, ele. O orador tambem nao quer
presumir qlle o gover~o ~~teJa _de ~ná fe, ~alvo
quando por provas u-rcs1stivc1s for levano a
convir nisto enlão não deve declamar; a ca•
mnra forte 1pela lei, deve verifica!' o. que póde'.
Vota pelo requeriment o, nunca deseJando que
se clig..i que a camara é !ralada cm menoscabo
sem que seja para vingar este menoscabo pelos
meios legues.
OS11. Castro e Silva, ,lepois ,lc algumas _observações que não ouvimos, lembra o que disse
em seu rclatorio sobre a demora de balanços
das proviocias, e jllstifica a demora de algumas
informações.
Dá-se por conduida a discussão do requei:imenlo que é approvado.

e,

ORDEM DO DIA
Continúa a discussão adiada na sessão ante-
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cedente sobre os artigos ucldilivos ácerca dos
cul'sos Jul'idicos.

OSr. Ca~neiro Leão !orna parle na discussão,
a qual se da por conclmda.
O artigo additivo do Sr. Fernandes da Silveira, que dec1a1·a, que a disposição do art. 4º
é extcn~iva aos professores das academias medicas, milita1·cs, e de marinha, é posto a votos
por partes :
·
Academias medicas, approvado por 38 votos
contra 37.
Militares, approvado pol' 38 votos contra 37.
Marinha, regeitado, por 40 contra 35.
A emenda do Sr. Vianna, que declara-.- se
passar ~ .augrne!1to do ordenado para os lentes
ele med1c111a, seJão lambem comprehendidos os
lentes da academia militar, ficando comprehendidos nos. 2:000$ os soldos das patentes, é
approvada.
A emenda do Carneiro Leão fica prejudicada
e todas as mais sao 1·egeitadas.
'
O SH. Dus DE TOLEDO manda a seguinte
declaração:
« Declaro que votei contra a adopção do projecto de lei, que augmentava o ordenado aos
lentes das academias.-Dia.s de Toledo.n
O projecto afinal não é adaptado por 43
votos contm 32.
_ In~rodu~ido o Sr. ministro da guerra contmua _a d1scu5s!J.o adiada do orçamento de sua
repartição, com á emenda apoiada na antecedente sessão.
~ Sa, VAsCONCELLos manda á mesa e é
apoiado o seguinte artigo additivo para s~r collocado onde convier:
'
« A lei qu~ fixou as forças de terra para o
anuo financeiro de 1837 e 1838 não autorisa o
governo a promover nas diversas armas do
exercito . - Vasconcellos. n

OSr. Paranhos declara votar pela consignação
decretada para a sustentação da força que se
acha decretada, e contra a suppressão dos
1~~:000$ para a amortisação da divida passiva
m1htar posterior ao anno Je 1826.
O orador mostra, que ao poder executivo
compete, pela constituição do estado, empregar
a _força arm.ada como bem lhe parecer conve·
ruente á ~egnrança e ~efeza do imperio. E' a
este respeito que precisa de algumas informações. Po1· cartas de pessoas fidedignas sabe-se
que em S. Paulo existem perto de 200 soldados
de_ caçadores: dizem que no Rio de Janeiro
ex1s!e algum~ força; o primeiro corpo de artilh_aria de posição existente nesta côrte tem 100
e tantas praças. Consta a elle oradm· por via
d~ Sr. Francisco do Rego, que tem os respectivos mappas, que em Pernambuco existem
500 e tantas praças de caçadores. No Cea1·á ha
3~0; na Bahia 1,000, etc. Ora, não seria conventente que nas actuaes circumstancias metade
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destas forças fossem para o Rio Gr:mdé ? Será
mais conveniente que se espere pela lei do
recrutamento para se. :mmdar recrutas? Desses
soldados qtie existem 800 ou 900 que se mandassem parn o Rio Grande nno era já um
auxilio muito salutar? ... Na sortida que em
Podo Alegre foz a tropa· da legalidade ~obre os
rebeldes, e qne os obrigou a retirar, talvez que
esta tropa pudesse ~azer uma pt:rseguiçM mais
extensa, e conscgmssc uma vantagem muis
consideravel se fosse em maior numero.
O Sr. José Saturnino (min,isfro dct yitcrra)
responde uo nobre deputado que já apresentára
na camara o mappa das forças existentes, em
. cada uma das províncias. Não poderá agora
· dizer de memoria qual seja o nm11ero dessas
fot·ças, porque, como muitas vezes lrn dito, é
fraco de memotü : mas existem rnappas na secretaria, os quaes já. forao presentes á camara.
A razão porque se nllo tem enviado essa forca
para o Rio Grande," é a que na proposta apresentou, a necessidade que ha de certo numero
de forças espalhadas por todas as províncias.
A experiencia, diz S. Ex., vai mostrando de
dia a dia esta necessidade. Ha cinco ou seis dias
que recebi noticias de Goyaz, provincia que se
. dizia estar ·em socego, e onde lambem se dizia
nada havia a receiar; entretanto lá se levantou
uma CJL\adrilha de salteadores ; e segundo as
ultimas noticia:il, consta que es~a quadrilha é
composta .de 80 homens. Já roubai·llO 600
cabeças de gado, 10 escravos e de dia a dia vila
engrossando em numero, O presidente participa
que essa quadrilha appareceu no departamento
do norte, nas immediações da provincia da
Bahia. O presidente da provincia mandou contra
elles uma força do destacamento de ligeiros de
Matto-Grosso ; erll.o 40 homens, que julgou
sufficiente força, porque se dizia que os salteadol.'es uão passav!lo de 30; infelizmente sorprendida esta força, foi bat_ida, morrerão quatro
homens della, forão estropeados outros, ernfim,
debandou-se a força do presidente e os salteadores passát·ão-se para a provincia da Bahia.
Farão ordens immediatamente para a Bahia; e
o que terão de .fazer salteadores P Ora na
Bahia, ora em Goyaz, ora em Pernambuco, ora
em Piauhy, irão assolando ludo. Eu lembro
isto, senhores, para provar a necessidade que ha
de cons_ervar em todas as provincias uma força
estacionada, embora se diga qlie tudo está em
socego. Nós sabemos do estado dp BraziL
Existem sim tropas em Pernambuco, mas se
fôr necessario mandar soccorros de tropa para
o Pará, melhor é que vá de Pernambuco e
outras províncias do norte. Está em socego a
provincia de Pernambuco e não necessita agora
de tropa, mas póde necessitar de urn momento
para o ulro. Acho muito impolitico desguarnecer
as provincias totalment~. Ha em verdade tropas
em S. Paulo, mas é o minimo da ·guarnição.
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Existem na praia Ven'Ílelha algumas praças,
nrn.s o que são ellas? Recrutas. Monlavl\o.as
forças do exercito pcl~ ~1~imo . rnappn que se
apresentou na camara a u,o28 praças, mas este
numero tem varinrlo p,,ra menos, porque continuamente ha deserções, mortes, e o recrutamento é muito moroso; e á medida ·que se
vao apromptando alguns recruf.,;s, suo para
o Rio Grnn<le. Emfim, chamar tudo a um
ponto, quando os dous flancos es:ão atacados,
ameaçados e em desonlem, desguarnecer o
centro, donde 3c púde tirar a força, nao é
minha. opinilw.
Pt::lo que diz respeito à divida passi\·n militar
posteriot· ao nnno de 1826, S. Ex. diz que, se
a camnra assenta qnc <leve prescre\'er esta divida, declare-o positivnmenlc; mas se a divida
se tem de pag:\r, mister ~ consignat· fundos
para isso.
·
·
S. Ex .. passa a ler as nllimas contas da divida
militar, vindas das provindas: Em Pernambuco
é esta divida dti 34 contos e tanto; Maranh!.lo
3 contos, Rio Grande 26 contos, Bahia 10
contos. Santa Catharina 8 contos e hnto, Goyaz
. 8 contos, S. Paulo 8:950$177, Matto-Grosso
42 contos, ele., ele., a sou11n.t lolal é ele
173:482$550.
O orador conclne mostrado as razões porque
não póde aprest,nlar ao corpo legislativo exactas
informações a este respeito, mas; se poi· isso, o
corpo legislativo nilo quer que se pagm:m aos
credores, declare a divict:i prescripla; mas como
reputa e$sas dividas legitimas, deve reclamar
autorisação para se pagar.
OSr. Fra,noisco do Rego: - Sr. presidente,
discute-se o orçamento na parte relativa á reparliçll.o da guerra, e é neccssario que diga á
camara que n~m eu, nem meus collegas da
•. commissao de guel'ra, neuhuma parte tivemos
neste orçamento que veio da commissão de or·
çamento, extrahido do que fôra apl'esenlado
pelo ministerio da guerra. Estou persuadido
que era e:;cusado ll'abalhat· em tal orçamento,
porque a commissao de orçamento constan·
temente faz os córtes que bem lhe parece, julgando que a opinião du com-missão de guerra ·
de nada serve, e que aos seus membros cumpre
apresentai' sua opinião quaudo o 01·çamento se
discutir.
O SR. SouzA MARTINS : - Peço a pal_avra.
O SR. FRANGisc,;, DO REoo : -Eu reconheço,
com effeilo que nada posso trabalhar na commissilo de guerra, e aproveito esta occasiao para
rogar a V. Ex. haja de nomear um novo membro
para esta commissão, por isso que nella lia tra ·
balhos importantes, aos qnaes me não posso
dar. Direi alguma cousa sobre o orçamento.
O orador faz a analyse de uma emenda que
tem de mandai· á mesa, e depois de expender
as razões nas quaes se fund:i para propôr al·
gumas reduc9õcs, continua assim:

Ni.1.0 entro muito no detalhe dessa repartição,
netl). se admire que não poss:i. fazer, quando o
Exm. ministro disse que elle mesmo nno a
entendia ...
O Sa. JosÉ SATURNINO (ministro dei guerrci)=
- Não disse tal.
O SR. FRANCISCO DO REGO : - Ao menos
disse que não estava bastrmle habilitado para
o entenrler, pelo que se vio na necessidade de
promover ao official, unico que julgava capaz
de dirigi1·. o arsenal.
Como se tocou em promoções devo dizer
alguma cousa a este respeito. Nilo entrarei na
qnes1ão se a ld que esl.í em vigor prohib<i ou
não as prnmo~,oes. Qnandn se lralon desta
materia o nohrn deputado o Sr. Vieira Souto
mandou uma emenda à mesa a este respeito.
Eu então ernitti minha opinião, e disse que o
governo eslava autoJ"isado a promover. Não
adverti na maneira porque esl.ava redigida a lei,
· e este modo de redacção tem dado motivo a
que o governo tenha querido, _não direi chi·
canar, mas procnrar entendei· a lei a seu modo,
isto é, poder promover. Ma~ emfün concedo-lhe
que o possa. fazer, tanto mais que eu me oppuz
á emenda do Sr. Vieira Souto que prohibia as
promoções. Supponhamos que o Sr. ministro
podia promover, concedo-lhe isto todas as vezes
que julgar necessal'io, nilo todas as vezes quo
quizer; mas nego que a lei désse poder ao
Exm. Sr. ministro para promover a arbítrio
sem ter attençao algumas ás leis que regulao as
.propostas. Admirei-me muito de ver o Ex.111.
Sr. ministro, pessoa quo reputo de tanta capacidade, lançar mão de meios ll!Cl frívolos, tão
pequeninos para justificar a proposta que ultimamente fez. Quem diria que o Exm. ministro com aquella franqueia que lhe é propria,
com. convicção propria sua, dissesse que o caµitao de artilharia promovido a major de engenheiro e vice-directot· do. arsenal de guerra era
o unico capaz de salvar aquelle estabelecimento,
de o dirigir ?
O Sa. JosÉ SATURNINO (niin·isfro da gum·ra):
- Não disse tal. Peço a palavra.
O SR. FRANcrsco Do REGO : - Aqui está copia
de suas palavras, tomei nota. O individuo promovido, disse S. Ex., era o unico capaz, o governo na.o podia prescindir de o promover. O
governo pois não hesiton em um acto illegal, o
de promover s'eu afilhado !... (Apoiados.) Demais, ,;enhores, q11e1·erá o Exm. ministro nos
convencer qne esse official era o unico proprio?
Nao ha tantos officiaes de artilharia habeis para
dirigir o arsenal de gnerra ? Eu appello mesmo
para o Exm. ministro ; seria este o primeiro
proposto pelo Exm. ministro? Eu nll.o o quero
suppôr. Seria mais airoso ao Exm. ministro em
vez de vir aqui contar-nos essa historia, procurasse outro pretexto. (Apoiados.) Deixe S. Ex.
de repelir aqui que era esse o unico official

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:07 - Página 6 de 8

8ESSÃO ~ 29 DE JULHO DE 1837
habil. Vamos ~gora ao caso ela proposta .M
al'lílharia.
Quem disse ao Ex.m. ministro que a lei o aulorisav,A a pegar n'um capitão <le Rrlilh,u·ia e
passai-o para en,qenheii-o? (.Apoiaclos.) Qual é
a lei que permilte isto? Não sabe o St·. rninislro que infringio completamente a.lei nesta
parte? Que, dem,ds, passando um capita.o d.e
artilharia parn mc1jo1" de engenhe.-iros, preteria a
officiaes do corpo de engenheiros? Concordo
com o Sr. ministro, em que, se acaso essi;: otlicial
passasse por um curso, podia passar para major
de artilhariâ, e que depois o Sr. ministro o
passasse para major ue engenheiros, concudolhe isto ; mas nunca passar un). capilAo de ,1t·tilharia para major de engenheiros. O Sr. ministro lem bastante intelligencia, recorro par11,
elle mesmo, e ha de reconhecer que o passo
que deu não foi legal; e talvez seja mais aí1 os,l
• ao Sr. miuistro nao procurar mai3 explicar isto.
O SR. JosÉ SATUFININO (m·inisfro da :JWJITa):
-·Não; hei de explicar-me ainclâ.
O SR. FRANctsco no R,EGO :·-:- Nào o pode1·á
fazer de mat1eira 11irosa, que corresponda aos
merecimentos que lhe conheço. As propostas no
corpo de engenheiros, determina a lei, devem
ser feitas segundo os conhecimentos scientificos,
do completo desempenho das cornmissões de
que têm side incumbidos, isto tão sómente no
co!'po de engenheiros. Como 6, pois, que o
Exm. ministro atnda por este lado, vai preterir
a officiaes de engenheiros ? Como póde justificar-se?... O Exm. ministro infringia a lei, torno
a repetir ; todas as- razões qne procurou dar
nesta casa, são mui frivolas, improprias de su:i
pessoa, e eu ainda pedit-ei ao Sr. ministro que
<leixe de olhar para esse official como o unico
capaz de dirigir o arsenal, porque entao 11ao
lel\1os senão de fazer votos a Deus para que
haja de prolongar a vida desse individuo
(apoiados) ; e desde já peço ao Exm. ministro
que mande pnra o arsenal alguns novos officiaes,
pnrn tomarem as lições desse official, emquanto
Deus lhe conserva-a exis1encia, porque do contrario ficará o nosso a1·senal inteiramente abandonado. Ha quem diga que o primeiro pl'Oposto
não foi e::1se, o que eu muito acredito. Lançando
os olhos para a _relação dos majo1·es de engenheiros, de artilharia, e de outros officiaes
superiores desta arma, ahi verá o Exm. ministro muitas pessoas capazes ele dirigi,r o arsenal do g11erra, e talvez os conhi:lça melhor do
que eu.
. Eis-11qui o que tenho a dizer sobre o arsenal
ele guerra. Espero que não sejao estas as unicas
arbitrariedades que o governo pratique. Constantemente oppuz-me a que o governo tivesse
autoridade de promover ; mas o clamor era
tanto contra a camara dos deputa1os, porque

não queria que se promovesse, que era necessario qne se conhecesse (ille a culpa não era da
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carnara; e c1ue aquelles deputados que se oppnnhão a que o governo pudesse promover, er!LO
os dt'µlltados que mois pugnav!\o pelas· garantias
dos militares. (Apoiados.) .Espero que cedo se
ha de conhecer que nãO se devia autorisar ao
governo a promover sem se ter fixado o quadro
do exerci1o, o numern de officiaes qne pertence
a cada ar,na, sem se ter extremado os o!Iiciaes
h,tbeís elos inlrnbeis. E admira que o Exm. ministro ui.lo insislisse nestas cousas quando se
discutia a lei.
Eo disse. hontem que o governo não estava
vedado a promover ; mas não devera promover
sem nec':!s~ida<le .Já o (1rhitrio principia; e Deus
quei1·a que eu me engane, mas, pela marcha
encul:ida, creio que 11 cousa irá muito adiante.

(.Apoiados.)
Deinais, lenho noh,do nma nova ling11agem
tanto . no Sr. ministro como no seu collega da
marinha. Elles 1lize:n: - Deus nos livt'e da
lei do arbitrio para promover no Rio Grande
e Pa1·á ; nii.o queremos us11r della'. - E elles
vão usando ; e qnem os obriga a promover cm
virtude dessa lei da maneir11 porque estão p1·ómovendo? Para que iliudir-nos com palavrinhas
rloccs? Porque? Pot·que dizem que n!\O querem
a lei de arbildo ? •Quem uão quer essa lei prn·
move, como acaba de promover, nm capitão de
artílharia para major de engenheiros? Parece-111e que nllo. Emfim o principio vai bom,
e eu tenho de notar ao Exm. ministro uma
cousa: - D. Pedro I persuadia-se que ansariava os milito.res ao- seu lado com as propostas; principiou a promover n torto e a direito; e o resultado disto foi fazer desêontentes
no exe1·cito; e depois (note bem S. Ex..) nem
sempre aquelles que mais estão a pedir são os
mais fieis (a1Joiados): note bem que o official
que procnra cuGiprir com suas obrigações sem
nndar pela antc-carnara dos ministros' da guerra,
procurando este ou aquelle meio, é semp,e o
mais fiel nas occasiões. E' necessario que o
Sr. ministro organise o quadro de um e:i-ercHe
fiel á n11çllo, e ao governo, é necessario que procure otliciaes homens de bem e não dê attenção
á lisonja: uttenda que ha officiaes capazes de
se incumbir do commando de um hatalhã_o, de
uma brigada, do governo militar de uma pro·
vincia, e que não sll.O capazes em 0110asiã0 de crise
de abandonar aquelles que os nomeillo. Peço
ao Sr. ministro que se_ leve mais por si do que
por aquelles qne o cercllO, e que attencla· que
ha de fazer descontentes todas as vezes que se
servir do arbitrio.
Como o Exm. Sr. ministro disse que desej'ava ter constantemente occasill<? de poder
justificar-se, quero dar-lhe agora occasillo de
justificar-se de um ac!o que btnla bulha tem
feito. Quero fallar do individuo que foi cadete,
é teve baixa por incapaz, por doente, e que foi
ultimamente recrutado e mandado para a
praia Verrnelha1 e que,· sujeito a t1mn j11nta
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capito.o Polydoro e prornovêl-o parn o guiar cm
medica, foi pot· clla julgado incapaz de servir;
tal urnteria. Bspcremos qt1e o Sr. minislro
este in,frlidno está a pul'lit· para o Rio Grande.
entre mais no cu11l1ecimenlo uesla reparliçao, e
Eston persuadido, como já disse, que o St·. ir1inist1·0 não póde sahir-se 111uito airoso deste então parn o anno, se o Sr. minist.i·o eslivet· no
negocio. E' parn mim caso extraordinario que ministerio, o que estimarei muito, nos dará
depois de 11111 il1llividuo ter lido baixa i,or melhores infot·ma\:ões, e podet"emos votar com
•
.incapaz do serviço, seja recruludo, e passe conhecimento ele causa.
Qua11to· ás forças que se devem mandar para
ainda por exame de uma junta medica, e depois
desl~ decidir que el!c era incapaz, o Exm. 1ni- o Rio Grande, o Sr. deputado Pal'anhos insistia,
no que llte acho muita razão, que o Exm. mi11istro insiste cm conservai-o preso ; o Si·. ministro l11(l!ldasse alguma força para aquella
nistro deu u1n pusso que não lhe póde de modo
algum honrar muito, Não é senão um facto de província ; e que se nao contentasse só com os
pequena vingança, e não queil'a o Exm. mi- 40 homens. O Sr, deputado disse que em Pernambuco e)!iste alguma tropa ; com cm:!ito
nisli·o servir de instrumento u njnguern
(avoiados); tenha bastante coragem. Porque existe. Eu lenho os mappas todos os mczes;
razno o Exm. ministro n:io se !ta de oppór a porq11e gosto de saber das cousas de minha
um aclo destes ? Quem o obriga u conservar provmcia ; ha ,l11i 600 e lautus praças ; o Sr.
preso 11111 individuo, !ão sóu1c11le pelo facto
ministro, porérn, ladf!OU a 411e~lilo ; disse qllC
a4ui apontado ?... O Sr. ministro ela guel'l'a :q.Jpai·eceu agoi·a crn Goyaz uma quadrilha ele
que principiou inspiraiido-nos tanta confiança, salteadores, que o governo não tinha forças
pela minha parte digo que já principia a despara os mandar bater, riuc as provincias pi·emerecer tmiito. dessa con'.iança. Estou per- cisl\o de guamição, cousas que ninguem persuadido que, se elle nil.o quizesse partilhar ' guntou ao Sr. ministro. Perguntou-se-lhe se
actos que n!io sào inteiramente seus, acharia linha mandado mais alguma força parn o Rio
um apoio muito legal· ,;iesta casa, (Muitos Grande, se as potlia mandar sem delel'ioraapoiados,) Se o Sr. ministro quizer, na sua re- mento das outras provincias. Ora, nll.o pócle
partiçil.o, seguir os diclames de sua conciencia, tirar o Sr. ministro alguma força das pl'Ovincias
ele suas luzes, desde já lhe prometto, afianço-lhe para as mandai· para o Rio Grande, e depois
nesta casa o meu voto ; mas se o Si·. ministro mandai· recrutar? Nao é islo uma opernç:lo tao
continua na marclm !!'ilhada, se continua a simple;, ?-l\fas o Pará p6c!e n(lcessit::tr das tropas
servir de instrumento de pequenas vingan~:as,
de Pemambuco.-E o Rio Grnude na.o necessita
não conte com o meu voto, nem daquelles que já? Não quererá o Sr. ministro pacificar o Rio
têm bastante independencia para fazerem conGrande? Porque o Pará p6àe uecessitar, constantemente guerra a um governo que pratica serve-se a força em diversas províncias; e o Rio
semelhantes actos.
Grande que eslá muito mal nao necessita mais
Ainda. tenho alguma cousa a dizei· a 1·espeito dessa força? Neste inlervallo do presente para o
de um individuo, cujo caso se aponta como 1an futuro não póde o Sr. ministro com pi e lar o quadro
acto praticado pelo Sr. ministro, não com do exercito ? Não nos fallão quatro mil e tantas
praças? Não as poderá recrutar com a lei que
rnuitajustí9a. E' o de um coronel de rnilicias,
que fôra mandado no tempo da guerra cio sul acabou de passar ? Com ell a fica o Sr. ministro
para t·evolucionar os pampas, e fazer uma ·di- bem livre para poder recrutar a quantos resversão no exercito de Buenos-Ayres, e a quem ponsaveis de odes macarronicas houverem. Eu
o Sr. ministro mandou pagai· todos os atrazados, estou que o Sr. ministro· tem bastante intelligencia para comprehender bem o estado do
111\0 sei corn que direito·. Na.o estou bem certo
Rio Grande ; e qq~ na füthia e Pernambuco
no nome desse coronel.
parn conter alguma desordem hu. as guardas poO Sa. JosÉ SAt'URNINO (ministro da guen•a) :
liciaes, e que do presente para o futuro ha
-Não me lembra disso.
algum intervallo. Eu até c1·eio que o Sr. ministro
O SR. FRANc1sco DO REGO :-Pois bem ; tem tomado alguma providencia para acudir
como o Sr. minisiro se não lembl'a, eu pro- ao Rio Grande e que nlto nós quer dizer para
metto, se nao se votar hoje nesta nrnteria, nllo fazer com que os rebeldes tomem al~uma
apresentar depois de amanhã o facto detalhado. mediclr.. em defoza. Até ha quem diga que n
E' para isso que aqui se pedem dinltcil'Os para barca de vapor ~oi buscar tropa á füllüa. O Sr.
dil•idas atrazadas. Senhores, supprimamos os mini:;trn nos quer sorprender ; pois que nllo
150 contos, que fazemos um graude ~~rviç:o ao posso persuadir-me que o Sr. ministt·o quando
Brazil. Vamos dar os lõO contos para o lem ouvido aqni constantemente fallar no Rio
credito extraordinario, se .é que o ha ; mas na.o Grnn<le, queira deixar a lropn de linha em santo
os dênws, para a repartiçao da guerra que não ocio nas províncias. A tropa de linha deve
dá contas : dá contas o m·senal ? Não é de estar nas fronteiras, e 11110 nas capitaes. Temos
admirar que nao as dê. O Sr, ministro mesmo de receiar della pela maneira porque que é
não póde entrar no conhecimento desta re- composta; gente vadia que se. não fôr levada á
partição ; foi necessario mandar para ·lá o .chibata, se nao li ver officiaes de muita inteireza,
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de muila capacidade, de muit11 instrucçli.o nunca isto em consirlcr11ç11.o, porque se este· homem
poderà ler a suborclinaçilo qnc deve ter !l" tropa
deve ser solto [Jo1·q11e escreveu contra o gode linha. ·Eu não desejo a lrnpa de linh11 dentro
vnrno, se isto é mol.ivo de protccção, outros
da capital ~e Pernambuco; e aproveito a ocdirf10 - tnmbem tp.1,~ro P.Screvcr r.ontrn o gocasião para dizer ao Sr. ministro (que dis~e que· verno. - Isto mesmo disse eu a seu pai que
os pernambucanos não hão de gostar de ver a
conheço ha muitos annos.
tropa de linha fóra), que os pernambucano~
O SR. FRANCisco Do REGO: - E bem, e bem,
não gostaráõ se acaso se recrutar na sua proe bem.
vipcia muito além do necessario, principalmente
O SR. JosÉ SATURNINO (inínisfro da {}1tlj1"ra):
se attenderem aorecrutamenlo nas divers!ls províncias; mas depois de se ter alli r?.crntado, - Sim, conheço tnuito bem. Q·ue quer dizer e
bem e bein !
que se lhes importa que os soldados marchem
para este ou para aquelle ponto? Nilo sãO os
O comman<lante das armas recommendou ao
pernambucanos que hão de querer ter 600 e
comman<lante (la praia Vermelha que este retantas praças de linha dentt·o da capital. O que
crutado fosse tratado com distincçno como filho
faz essa tropa no Ceará? Diz o Sr. ministro que de coronel, até que passasse pelo tramites para
é necessnria a tropa nas provincias que se achil.o ser reconhecido cadete. Ora, eis o homem que
ameaçadas: mune o governo de proposito; nllo
se diz que é opprimido e mettido em masqueira conservar Alencares, nllo os queirn snsmorras!! ! Que masmorras, senhores ? Este retenlar caprichosamente por meio ela força.
crutado esteve algum dia em masmorra ? EsEis o que lenho a dizer. Mm1do a minha
teve um dia no quartel por nilo tc-r appareeido
emenda. Fallei nas propostas ; e espero que o
requerir,1ento algum delle, e depois foi para
St·. ministro se justifique desse facto que aprea praia Vermelha; para onde vil.o lodos os
sentei relativamente ao filho do coronel Barreto,
recrutas.
que o Sr. ministro conhece bem ; admira que o
Mas diz-se - foi atacada a casa do cidadão!
Sr. ministro faça isto ao filho de$se coronel : Senhores, o pai do recrutado foi me dar uma
Deus qneir,\ que n!\o haja na pasta da guerra
salisfaçl\o a este respeito. Eu lhe perguntei um ministro que queira . recrutar, e o Sr.
como se espalhou isto, Sr. coronel? Por venministro não saiba por experiencia propria o
tura sua casa foi atacada, foi alguem á sua casa
quanto custa ver· um filho injustamente por
prender seu filho ? - Elle respondeu - não,
essas masmorras, sujeito talvez aos caprichos
senhor, não foi, mas p6de ser que isto se esde um mão commandante de companhia. Deus
palhasse pelo que aconteceu depois. O official
queira que o Sr. ministro, que lambem tem
que prendeu este recrutado levava um soldado
uqJco; e como o recrutado allegasse ser filho de
filhos, n!lo soffra o mesmo desgosto.
coronel,
e nfl.o querer ser mandado com o solOSr. José Saturnino (ministro da guerra):
- Eu disse, e não me desdigo, que estimarei dado, o orficial respondeu - pois bem, eu o
acompanho ; e com effeito o acompanhou, sendo
let· sempre occasia.o de dar francamente a razno
o official o unico guarda que teve o recrutado.
dos meus actos, pot·que sou inimigo de escrever
Disse, porém, o recrutado - quero ir á casa,
paru periodicos. Nao usei, porém, da palanaquero dizer a meu pai que vou preso : foi e
juslificar - porque nao me julgo criminoso.
O nobre deiJUlado disse que o individuo re- entrou, e o official tambem, porque o pai lhe
abrio a porta. O p!li attril:tue a este facto o ter-se
crutado fui para o Rio Grande : eu não o sei.
espalhado depois que a sua casa tinha sido
Ainda ante-hontem foi o pai á minha casa,
atacada; pois que, tendo-se visto sahir o official
ás 10 horas da noite, aonde foi recebido no
com o recrutado, suppuzerão algune que tinha
centro da minha familia. Expoz que o seu filho
estava doente ·de uma molestia aguda, e que sido tirado da casa de seu pai. Os senhores,
pois, que disserão que tinha entrado uma esestau<lo fiuali~ado~ os 8 dias <le licença que o
colta em casa para prender o recrutado, estavão.
commandanle havia concedido, me requeria
mal informados.
mais uru mcz para se poder curar; pet·gunteiO Sr. deputado diz que o recrutado ha de
lhe: -traz o requerimento? -Respondeu, não;
ir para o Rio Grande: mas quem tem certeza
- disse-lhe eu: - pois amanhã de manhã
disto? Quem póde ter certeza das minhas
traga-o aqui, ou leve-o á secretaria. - Foi, e
intenções não as communicando en ?
dei-lhe a licença. Isto se passou com o pai elo
O SH. FHANCJsco no REGO :-Peço a palavra
recrutado, que o nobre deputado avançou que
já Linha ido para o 11io Gmnde .•.
para responder; se o St·. ministro dá licença
O SR. FRANCISCO DO REGO : -'- Mas está para ir. direi duas palavras.
O Sn. JosÉ SATURNJNO (ministro da 'gueri•a):
O Sn. JosÉ SATURNINO (mini8tro da gwm·a):
-Pois não.
-Tqdos os recrutados são para ir para o Rio
O SR. FRANCISCO DO REGO :-0 Sr. ministro
Grande,- porque é para isso que se recrutão.
disse muita cousa, mas nada do que disse foi
Faço abstracção do facto de odes macarronicas,
em resposta ao que di~se, Não fallei na maneira
etc., não sei de cousa alguma, nem devo metter
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porque foi recrutado, e foliei em beral em bem tiradas, mas é na hypothese de q:1e a promasmorras, sem applicar este dito ao individuo. 1 moção nso é legal, e que o governo não estava
O que quero e que o Sr. ministro responda
autorisado para a fazer.
•
positivamente a essas pel'guntas :-Esse indiAq11i S. Ex. reproduz os ar-gnmenlos qqe
viduo !'oi ou n!lo sugeito ao exame de uma · apresentou na sessão antecedente a este respl,ito ;
junta medica ?-Qual o resultado desta junta,
e conclue fazendo algumas observações ácerca
se ella o achou incapaz de servir ; e se ap0sur
da emenda de Sr. Francisco do Rego,
clisto, o individuo continua a est,,l' preso?OSr, Cornelio França insiste na illrgalida<le
Dei:<emos de divagar ; foto de nclda serve : das promoções, censmalldo o Sr. ministro
a
cumpre que o S1·- ministro responda sem ladear.
respeito.
Vamos á queslM, sobre que é necessario responA discussão fica adiada pela hora.
der :-o individuo que foi recrutado teve ou
nM baixa por i-ncap:,z de servir? Pódc ser
O Sl'. ministro se retira com as formalidades
re,rutado um individuo que teve baixa por do costume, 1j o Sr. presiden1e dá para ordem
incapaz de servir? Creio que não, mas, concedo dia a mesma de hoje e mais varias resoludamos que possa ser recrutado : mandou o
ções.
Sr. ministro inspeccionar o individuo por urna
Levanta a sessão ás 2 horas e u111 quarto.
nova junta medica? Foi clle julgado incapaz tle
servir? Se foi julgado incapaz, como o conserva
preso o Sr. ministro? E' por vingança, exclama
!!,es >'làO C>Ill 31 de Julho
o orador, e foi vingunt;a rnui!.o decidida.
(Apo·iados.) Eu faço a justiça de suppôr que 11
PHES!DENCIA DO SR, ARAUJO LIMA
vingança nrio ó do Sr. ministt·o: mas o Sr. ministro serve de instrumento a lllguern.
S0MM1R10.- Expediente.- Ordem do dia.Discussüo de varias i•esoluções.- Orçamento
O Sn. JosÉ SATURNJNO (min-islro clit yuerrc,):tlf./, [jliCl"l'a,
0 nobre deputado fallou cm geral, mas eu devia
suppôr que essa generalidade era applicada ao
Pelas 10 horas da manhã, procede-se á clrnindividuo de que se trata. Fallon em masmorras;
mada, e achando-se presentes 53 Srs. depumas o ind_ividuo recrutado esteve preso api;nas
24 horas no quartel, e nao em masmorra, t:l tados, abre-se a sessãO ; lê-se, e s,ppl'Ova-se n
acla da antecedente.
está ainda soldado, ruas não está preso.
Fallão com causa participada os Sl's. Pontes,
Perguntou o Sr, deputado se este incliviiluo
Albuquerque Cavalcanti, Albuquerque l\farapa~sou por uma inspecção : já respondi que nhão, Messias e Oliveira Braga; e sem ella os
sim, mas em occasillü de ter uma mole!tia Sl's. Luiz Ct1valcanti, Raphael de Macedo
e
aguda, tanto assim que está deitando sangue Lessa.
pela boca... ( Grane/e .swniri·o, sensação.)
EXPEDIENTE
O SR. FRANc1sc:o DO füm'O : - E é este o
homem que se julga capaz para ir pal'a o Rio
Dá-se conta do expedie~te lendo-se os seGrande ... ! ! !
·
.
guinte, offícios ;
1.' Do secretario elo senado remettendo a
O SR. JosE' SAruRNINO (ministi·o ela [tu.erra):
proposiçrto elo mesmo senado, que approva a
-Póde ser molestia lênipornria, e não chronica:
euifím, is\o.ur,.o é da minha profissão ; os me- tcnçrt concedid::i ao cavalleiro, Luiz ele l'Hosté.
dicas o d1::cla1:uráú em tempo ; porque não é -A imprimir, não estando impressa.
· 2." Do mesmo secretario participan<lo que o
occasiao. de. passar por inspecç!lü agora qlie está"
senado adaptou afü1i de dirigir á sancção.impea(ucado de nioleslia .!lguda.
·
rial sete resoluções da camara dos Srs. depuPerguntou mais o Sr. deputado se um indi. viduo que obteve baixa por incapaz de servir tados,· approvah<lo as tençus concedidas aos capóde ser recrn lado. Póde ter dado baixa pol' pitães de mar e guerra, Antonio Joaquim do
Couto, _José Thomaz Rodrig11es, Francisco de
nilo estar em estado àe servir naquelle tempo
e hoje estar em perfeita saude...
' Assis Cabral de Teive; marechal José Ignacio
da Silva, coronel f'rancisco de Castro Matutino
O SR, J,i'nANc1sco DO REGO :-Estou satisfeito·
desejo que ÓºJornal do Commercio tenha lomad~ Pitu, e majores, Francisco José da_ Rocha, e
Francisco Rangel de Vasconee!los.-.:F'ica a canota da minlrá perg-0nta, e da :·esposta.
mul'a inteirada.
·
O Sa. JosE' S,11:uRNINO (ministro clri g1ier~a):--:3.º Do mesmo 1secrctario em que participa
O Sr. rlepulado disse que a pronioção fôl'a arbique o senado adaptou quatro resoluções : duas
traria, e nesta hypothesc formou todos os seus approvando as pensões concedidas a D. Leonor
. argumentos : se, com effeito, a promoção foi
de S .. nta Anna Borja, e ao ca-pilão Affonso de
arbitraria, se o ministro exorbitou, e fez o que Noronha Fontes ; e duas approvanclo, e elenão devia, não merece a confiança da camara,
vando a 10$ rnensaes a pensão concedida a João
etc., ele., etc. Todas estas· consequencias sa:o Gornes1 e as mercês pecuniarias concedidas a
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João Chrisostomo das Chagas e outros. - Fica
a camara inteirada.
4. 0 Do ministro da justiça, que é o seguinte:
« Illm. e Exm. Sr.-Accuso o recebimento
do oílicio de V. Ex. com a data de 19 do mez antecedente, remeltendo ao governo, na conformidade do que resolveu acamara dos Srs. deputados, approvando o parecer da commissão
dos negocios ecclesiaslicos, o requerimento documentado do padre Ignacio Antonio da Costa
Lobo, por competir ao mesmo governo a decisao, que pretende o supplico.nte, sobre o pagamento do que se lhe ficou devendo de diarias,
e supprimcntos que fornecêra como prior dos
religiosos carmelitas da provincia de Sergipe ; e
levando os referidos papeis ao conhecimento do
regente, cm nome do imperador, tive ordem para
. respClnder a V. Ex., afim de o fazei· presente :'.t
mesma camara, que, sendo contraria ao acto
addicional, ar!. 11, § 4º, a lei da assembléa legislativa provincial daquella provincia, ue 9 de
Março de 1835, a qual extinguio a associaçãa
dos religiosos carmelitas e mandou incorporar
nos proprios provinciaes toda a propriedude de
qualquer natureza, pertencente á dita àssociação,
sem esperar pela lei geral que deve designar o
que são bens provinciaes, torna-se necessario
que o corpo legislativo torne uma deliberaçt\o a
respeito da sobredita lei, para que depois po_ssa
o governo resolver, como fôr de justiça, ácerca
do pagamento pedido pelo supplicante; porque
de outra maneira seria sanccionar o governo
imperial uma manifesta infracçlio do acto ·addicional, que é hoje lei fundamental do imperio.
Portanto, tenho a honra de devolver a V. Ex. o
mencionado requerimento do padre lgnacio
Antonio da Costa Lobo e documentos a elle
juntos, para que acamara dos Srs. deputados,
tomando na devida consideraçao as razoes aqui
expendidas, resol-va este negocio como julgar
conveniente.
« Deus guarde à V. Ex. Paço, em 28 de Julho
de 1837. - .Hancisco Gê .Acayaba ele Mun•
tezmna.-Sr. Joaquim Francisco Alves BrancCJ
Muniz Barreto. »
·
E' temellido á mesma commissão cujo pá- ·
recer foi approvado.
OSr. Henriques da. Bezande, pela ordem, ·
. declara â camara que a assembléa geral já derogou esta lei. ·
Lê-se e approva-se a redacção do projecto
ácerca das matriculas e faltas dos estudantes dos
cursos juri~icos.
·
Approva-se o seguinte requerimento :
« A 3•. com missão de fazenda, requer, que se
peç110 ao governo, pelo ministerio da justiça, informações ácerca do ordenado, que pede o carcereiro da cadêa do. Aljube na representação
inclusa, dirigida áquelle ministerio, e por elle
rernellida a esta camara com of.ficio de 24 de
Jnlho de 1885, sob o n. 56.
TOll!O II
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" Paço da camara dos deputados, 26 de Julho
de 1837.-0. J. ele Araujo Vianna.-Manoel
Dias de Toledo. »
Remette-se á commissão de constituição orequei-imento do padre Guill1erme Paulo Tilbury,
cidadão brazileiro, pedindo a restituição dos
empregos de que fôra esbulhado.
ORDEM DO DIA
Entrn em discussa.o o seguinte :
A assembléa geral legislativa resolve :
« Art. l.° O governo fica autorisado a conceder á companhia que Francisco de Pau!a
Santos, uegociante da imperial cidade do Ouro
Preto, houver de organisar, a faculdade de extrahir diamaótes e arêus auriferas, por tempo
de 25 armos, no rio Gcquitinhonha, na extensão
de 10 Jeguus, em lugares pa1•a isso determinado~,
comtanto que não perturbe u ·posse legal e
anterior que ahi tiver qualquer particular."
OSr. Visconde da Goyanna. diz que, segundo
tem cm leUlb!'ançu, ficou csle projeclo adiado
em outra sess::to, alé quando se tomasse uma
medida geral a este respeito.
OSr. Belizario informa ao illnstre deputado,
dizendó que vel'llade é que este projecto ficára
adiado em conseqnencia ele um l'cquerimento
que se fizera ; mas depois esle pretendente
mandou á camara um requerimento que foi
reme-llido á. commissào de commercio, industl'ia e artes, que foi de parecer que se tomasse
uma ·decisão ácet·ca · deste objecto, o qual
parecer foi approvado, e é por isso que o
projecto entrou em discussao.
OSr, Visconde da Goya.nna. nota que isto é
um objecto que tem muito que debulhar e deve
ser da maior indagação, e por semelhante motivo
se oppõe á resoluçllo.
'
O Sr, :Ma.rtim Francisco opina .tambem
contra a resoluçno, sendo de parecer que se se
concede este favor a um particular ·seja antes
concedidó em beneficio da nação. .
·
. Julgado discutido o artigo_, é posfo a votos e
regeitado, tendo apenas obtido dez· votos. a favor.
Os outros artigos ,do projecto ficM. prejudicados.
·
Entra em discussão o seguinte:
« A assembléa geral legislativa resolve : .
« Art. l.° O governo é auforisado . a conceder á companhia que João Henrique. Freese
organisar, em virtude do decreto:da assembléa
legislatjva provincial do Rio de Janeiro, de 14.
de Abril de 1886, o privilegio exclusivo da
navegação por vapor da foz dos.rios Parahyba
e Macahé em direilura ao Rio de Janeiro, por
espaço de 20 annos :
cc I. · Este privilegio, porém, · não impedirá
que o governo possa estabelecer correios, por
-qualquer fórma .que entender conveniente,
<<
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« li. A,; emliircaçõ,,s th comp.rnhi:1, p~ra
gozarem o m,,.,·1cion:1r!n privilegio, .,tirflO anleccdeni.r.mentc nacionalisacbs.
« A1·t. 2.º Se~ companhia 1110 preenchcl' as
condições 1p1c lhe csll\O impost.1s, e, todavia,
ho111·1,r.já i11trod,1zido os colono, dr que lrnta
o art. l" parngrapho /5° da lei de 9 de Outubrn
de 1835, sc,rilo estes mantidos na posse dos terrenos qne possuitelll por art·endnm,mlo on
co:npra i'eita ,'.L companhia, pagc1m1o ella, neste
caso, o valor de!les.
« Art. 3.º Nas condirões impostas á companhia pelo art. lº da referida lei de 9 de Outubro de J.835, o numero de mais de 60 casaes
de colonrn; por legua quadrada, fica. reduzido ao
de GO colonos.
« Art. 4.º Ficào revogadas ledas as dispo·
$ições em con t rn.rio. ,,
O Sr. Henriques d~ Eezende_dec!ara que será
m111lo conveniente fixar-se pr1me1ro o que é
n,tcionalisar, para não irrnos por esta fórma
'tla11,lo o commercio de cabotagem aos eslrn11geil'Ds sem net1huma razão phusivel ; e valar/,, contra a resoli11,:ão, ao menos ernquanto se
não definir o que é nacioualisat·.
Julgado disr:11!.ido o art. lº do projeclo, é
posto ú volaçilo e appl'Ovado por .33 votos
contra 31.
O art. 2" é approvado sem dehale, e o 3" regeilado.
Concluída a discussão, o projedo não é ,,dopbdo p1Jr 35 votos contra 33.
Entra em discussão a resolução impressa este
anno, que diz:
,, Antonio Cael:\110 da Cl'llz, scrvcnlu,irio
vitalício de um dos ol'ficios de escrivãO dos orpháos dest,1 r.ôrte, fica exon0l'ado do pagamento da terça parte da lolaçao do mesrno oflicio, e sem effeito a clausula do respectivo provi menlo que o sujeitava ao dito pagamento, etc.»
Sem deb,,te é offerecida a votos e regeita<la.
E' npprovada e adaptada, 11 re,oluçiio que approva a tença de 220$ por anno, concedida ao
coronel Carlos !\faria de Oliva, etc.
Entra em discussão, e é regeitacla sem debate
a resolução do anno p11sôado, que declara que
Agostinho Nunes Montez, esct·iptm,1rio do exlin-~to commissario, está comprehendido na 1·es1Jluçao de 31 de O11lt1bl'o de 1831, ele.
Discute-se, e é approvada e adaptada, a res,,: t]Ç~O, vi mia do senado, c1ue approva a tença
ni. 'mal de 120$, que pelo decreto de 9 de Outubro de 1835, obteve, D. Anna Josefina Pen~ira Pinto de Mendonça.
i<:nlra em discusSão o seguinte :
" A assembléa geral legislativa resolve:
" Artigo unico. Fica firme e valios,ú venda
que fez Felix da Rocha de Vasconcellos, ao padre
Pedro da Motta Rebello, da porçao de terreno
pertencente ao encapellamento da fazenda de

Sap11caya, enj,1 1·onda const.t da escriplura pass,Hl:t a 5 ,.lü Agosto ele 1826, etc. »
O S1t. P,rn.:uNDE, nA S1Lv1mu propõe o adiamento ,lc,t.t 1·csvit1çào até am[t11ha, afim de
serem µrescntes aos Srs. depnlados lodos os
p~GÍ5 reblivos a este objcclo, que se acha.o
na sec!'elal'ia da carnat·,1.
O adiamento é apoiado, porém n:10 se approva. Continua a discussi:to, e julgada discutida
a resolnç.iío, é posta ,t votos e regeilada.
Passa-se a discutir o seguinte :
cc A assemb!é:.t gerJ.I legislativa resolve :
" Artigo unico. Fica approvada a tença annual
de 220$ Cl)\1cedida por decreto 1le 6 ile Março
do corrente anno, a Theodoro de Beaurepaire ,
capitão de mar e gueft'a da armada nacional,
diminuinuo-se-lhe a quantia de 20$, em consequencia de ter obtido o habito da ordem de S.
Bento de Aviz. »
E' approvada e adaptada sem debate.
Entrão cm tliscussão as emendas feitas pelo
senatlo ao pro,jeclo de resoluçi10, sohre as injmia~, a1neaç,1s e violencias rr.itas pelos esti1dantes aos leutes d s academias.
1c No art. 1º, em lugar de -contra algum dos
lenlcs-diga -se-contrn o direclor, ou algum
dos lentes -e prosiga-se.
" No art. 3º, depois de-julgume nto definitivo
da congrcgaçã o-accrescen te-se-com recurso
ao governo geral Gem smpensil.o- e continue.
" Paço do senado, em 12 de Junho de 1837.
-11farquez ele Baependy, vice-presidente. Cuncle ele Valençc,, lº secretario.- Luiz José
cie Ol-i-ueira, 2º secretario. »
A primeira destas emendas é approvada, e a
discnss!!.o da segunda fica adiada por chegar o
Sr. ministro da guerra, que é introduzido com
as formalidades do estylo.
Continua a discussão do orçamento àa guerrn,
com a seg·uinte emenda substítuitiva :
1. Secretaria de estado. • .
24:290$800
2. Conselho supremo militar
14:710$000
2. Commando d'armas. • .
18:159$600
3. Estado-maior do exercito.
46:886$200
3. O/'ficiaes em corpos e
avulsos. . . .
455:000~000
3. Com os de 2" linha que
vencem soldo. . . . .
100:000$000
.,. 3. Reformados . . . . . .
400:000$000
4. Corpo de engenheiros . •
26:839$980
5. Com os corpos do exercito
e artífices. . . . . . . . 1, 100:000$00 0
(). Pedestres, ele. . . . .
69:055$100
7. Hospitaes regi menlaes. ,
26:802$000
8. Academia. . . . . . .
22:520$000
8. !i.l'chivo militar e officina
lithographh.:a . .
6:923$800
9. Arsena.es de guerra e armar.eos de artigos bellicos
180:000$000
10. Gratificaçõe!l
e ca v a lgaduras. . .
6:000$000
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10. Despezas de luzes, presos
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diz que o diploma, a que tem cha1irndo lei, não
é senil.O regulamento ou inslruc~,110 para execução de leis cm vigor ; e por isso deve elle set·
10:000$000 executado ; Bem o conlrario ainda disse o
30:000$000 corpo kgislati vo.
20:000$000
Derno:1stra que nrto ferio a lei, p:;issando para
engenheiros um ol'fichil de outra arma. A lei
2,.587:187$480 não o pmhihe expressamente. Não está em sna
letra neui qmi se allencla ás a11tig11iàades l!as
Franci,1co tlo Rego. »
pwmoçõcs do cc:,rp<l de eugenheiros, nem
OSr. Oor11elio, respoudenclo aos argnmcntos lambem e~tá em sua letra qne nao possão passar
officiae~ d,, oulras t1r:nas pameste corpo. O go·
11prcsentados pelo Sr. ministro, e111 apoio da
vcroo não póde d~ixar tle ter a intl!rprela!:ào
promoç~o do cripilão Polydoro, pergunta: 1°
dunlrinal ela lei, porque a primeira cousa cjuc
qtwl é a intenção de S. Ex. a respeito de onlt·o~
nfficines que l'orão p1·eteridos cnm a promo~no tem de fozer como executor, é entender a lei
que vai exeeutar. Nao ~e pó<le dizer que o
daquelle que nomeou para vice-clirector effectivo ~o arsennl de guerra ? 2°, se o regulamento miuistro <leu uma má inlerprela~iilo doutrinal
que diz que o cmhar~\"ava de nomear para á lei. A regra, em que se poderia f'undar para u
vice-directcr um o!licial que nno fosse su- inlerpreta1;ão da lei, em o modo porque ella tem
perior, tem força de lei : regulamento que o Eidu P.nlendida, até aqui, e entendida com sigoverno foi autorisndo pelo corpo legislativo a lencio do corpo legislativo, que, tendo de vigiar
na gua1·da da constituiç!lo o das leis, nada tendo
fazer, e que ninrln não foi approvado pela astlito a la) respeito, é de suppôr que a intelligencia
semhlóa geral ? ObsNva que nesse regulamento
que se tem dR.do á lei, é a mesma que cumpre
se diz que todas as altribuiçües que pertencirio
ao inspector ou vice-inspector do arsenal ficarião · dar. Constantemente se têm passado o!Ticiaes
pertcnce~do ao directo_r e vice-dircctor : e por de outras armas para o corpo de cngenheit·os,
1s~o. deseJa que S. Ex. diga qual a grande sciencia na mesma casa dos deputados ha membros
que passárão de artilharia para engenheiros;
militar que se exi~e para ser vice-director,
clE' cavallaria, de artilharia, de infantaria, da
e que faz necessar10 nom~ar para elle um
marinha e até de milicias têm passado olliciaes
o!licial de patente superior? Julga o orador que
para esses lugares de director e vice-direetor para o corpo de engenheiros. Havenrlo sido a
1ião se exigem conhecimentos profissionaes, de lei entendi tia deste modo, o ministro nao abusou
na p11ssugem que deu a um offi.cial · rle arlilba1fa
malhematica, etc, ; antes crê que, como o regu•
para engenheiros. Demais, nno poderia deixar
mento foi feito pelo ministerio da guerra, era
natural que o respectivo ministro quizesse pôr de lrnver dessas pass11gens, pois que seria impossivel manter-se o corpo de engenheiros se
á testa dessa repartiç1io um militar ; essa fôra
ell::is não tossem permiUidas. Nenhum joven
t!lvez a unica razão que houve : pOl"que, ante·
vai estudar 7 annos em paizano para 11spimr no
normente a essa nova orgauisaçno, o intendente
do arsenal não era senipre militar. Pelo que fim desse tempo ser 2º tenente ; é cousa que se
não vê nem ainda se vio. Nilo cuidando qlle
tem dito a este respeito, persuade-se que a
raz!lo que o Sr. ministro teve para promover esta questão progredisse o orador nllo trouxe
decretos da secretaria pelos quaes se mostrão a
ª. major o capitão Polydoro, não foi o conhe- passagem
de officiaes de diversas armas para o
c11;1~nto profissional, não foi a aptidão deste
corpo de engenheiros; e não só isto tem havido,
offimal para o desempenho do lugar de vicedirector do arsenal, mas sim outra. Nno duvida cqmo até passarem de paizanos a capitães ; ha
do merecimento deste official, mas sabe que destes exemplos em lentes da academia militar,
Diz-se que é insolito promover um capita.o a
?utr~s ha, cujos merecimentos lhe não !;ão
1~fer1ores ; muitos ha que talvez já fossem camajor, para poder servil· de vice-director do
pitães, quando esse ot1icial na.o era cousa al- arsenal, porqoe se n110 attr.mleu á antiguidade
guma. Conclue que :esse precedente que o de outros officiaes do corpo de engenheiros.
governo quer estabelecer nll.o deve a camara Nllnca se attendeu á antiguidade no corpo de
con~e?tir ; porque então ficará ao governo o engenheiros, assim tem se entendido a lei até
ar~1~r10 d; promover a grandes postos um agorn sem que se tivesse dito que ha abuso.
ofücial, somente porque o quiz prover n'um
Perguntou o Sr. deputado se se pretendia
emprego que exige um official de gr,mde pa- annullar o passo que se deu. O orador restente.
ponde que não, porque ainda está convc,1cido
O Sr, José Saturnino (ministro da guerra) que não fo_i contra a lei. Persuade-se que não
ha preterição nesla promoção, porque entendeu
Nota que toda a questão versa se a lei que regula as promoçõe::s no corpo de engenheiros foi a lei como tem sido entendida. Poder-se-hiu
dizer que ,\ entendeu mal; neste caso cumpre
ferida. Já mostrou e ainda mostrará que não.
ao corpo legislativo dar uma interprelaçao legal;
Respondendo ao Sr. deputado que o precede,
e escaleres. .
11. Conlinuaçao dns obt·ns
da acuderu ia. .
11. Reparos clns forlalez1:13
12. Dcspczos evcutuaes.

30:000$000
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porque o ministro só se póde limitar á interpretação doutrinal.
Co11linuu:1Llo a responder ao Sr. deputado
Cornclio, S. Ex. tliz que, ;;e se entende por lei
a norma que o govemo tem pum guiur-se, cousidern o regulamento do amena! . ·~omo lei.
Quantlo o corpo legislativo ..1ulori,ou ao governo
Plll'U foz1.it· cs;c rcgulatrn::nl,;, cs!abcleccn-s1J uma
norma que eleve guiar o govemo: póde o go·
vei·no ullcral-a, ma::: não infdngil-:i. Pó(le ser
que o regulamento lenha defeilos, e o exigir
que o clirector e vice-direclor sejão ol'ficiaes su·
periores, seja um de seus ddeitos ; nao se
discute, porém, o regulamento. A questão é se
se executou, ou não o regulamento ; se se
infringio a lei das promoções.
O SR. CoRNELio reforça seus argumentos parn
provar que o Sr. ministro infriugio a lei.
O SR. JosÉ SATURNtNO (ministro do ,q·t1enct)
susti,nta a sua opinião, e piira mostrar que nilO
.se attende á antignidade nas promoções, pede
qne se repare pelos seus cabellos brancos e
suas dragonas; não indicão que tenha uma
patente proporcionada á sua antiguidade.
OSr, Lima e Silva observando das informações dadas nos orçamentos e 1·elatorio, e pelo
Sr. ministrn da guerra, importar a divida militai- em 529 contos e tantos mil réis, por conta
dos quaes se tê1n p;;1go 800 contos, applicados
para a solução desta divida em tres leis de
orçllmento, a 100 contos por anno, propõe que
na lei em discussão se consignem 100:000$
por conta dos 329 que restão a amortisar.
Aproveita a occasião para, declarar que se
persuade de que, pela lei de fixação <le forças
de terra em vigor, do lº ele Julho do cor1·ente
anno em diante, o governo estã autorisâdo para
promover; pois que quando o corpo legislativo
quer que disposições de uma lei annual, qual a
de fixaçliO de forças, te11hão vigor, além do
anno para que é feita, reprnduz na lei seguinte
disposiçí?O, ou disposições da antecedente; o
que a respeito da suspe11i;ão das promoções se
n!\o deu na lei de fixação feita em 1836, que
D1andou vigorar para o anno financeirn subsequente, as disposições sómente dos artigos da
lei de 1835, que tratarão de força.
Entende que o governo deve fazer promoções,
quando houver vagas nos corpos ; e que para
preencher estas vagas, deve escolher elos
avulsos; e, nlio havendo nos arnlsos officiaes
idoneos, promover ofiiciaes dos corpos. O
orador diz idoneon, porque se refere ao decreto
de 14 de Dezembro de 1822, que muito expressamente determina que os officiaes perderáõ o
direito de ser promovidos, quando tiverem con·
duela relaxada, ou repetidas faltas de serviço ;
e que, neste caso, o governo os poderá demiltir,
ou reformar. Ora, demitlir nao póde o govemo,
depois da constiluiç!\o; mas póde reformar. Enten(\e que o govérno, promoven<lo, irá de accordo

com a opinião d,, camara, quando fez as leis de
fixação de forças no anno passarlo e no coirente.
Pura provar que o governo está antorisado
para passar officiaes de uns pat:a oult·os corpos,
adverte <1ue desde a monan::h1a portuguer.a, e
desde que o Brar.il é illlpel'io, ningnem disp11tou
este direi!o, e o governo o cxct·ceu sempre,
passando até para 1• linha officiuc, de milieias,
que chegari\o uos maiores postos: cita para
exemplo o hrigaddro Antero. Lernhra que este
direito é fuudado uo regimento de 20 de Fevereiro de 1808, e em diversas outL·a$ leis posteriot·es, decretos e resoluçõe$ d<é consulta do
consell10 de guerra, avisos do marquez de
Pombnl, etc. Entende pois que ·a passilgern do
ol'ficial de artilharia em questão para o corpo
de engenheiros é fnndada no decreto de 3 de
Julho de 1822, se esta passagem foi por decreto
do governo.. A respeito do accesso, nada póde
dizer por falta tle documentos, tla relaçno, a que
chamào de conducta, c do conhecimento das
infoi·ma\:ões lrimellilacs, que adverte que são
da maior importancia.
Rebate a opinir10 daquelle:s senhorcõ que disserào que o ministt·o deveria ler promovido o c:apilão Polydoro para majo1• graduado, e n1'lo effectivo. O alvará de 22 de Agosto de 1723 determina que nào haja graduação de officiaes, de
alferes e até cornncl inclusive, com exccpções,
que não comprehcndem o capitão Polydoro. O
decreto de 20 de Julho de 1799, que aclarou mais
o citado alvará, dizendc- que as graduações sel'Íão
puramente honorific;;1s, e que o oílicial graduado
nao perceberi:1, como até então, o soldo da
grnduação, não alterou por fórma algL1ma o
alvará citado, que, e·stando em vigor, veda ao
ministro o promover ollicial graduado. O capitão
Polydoro, a :ler promovido, devia sei-o em
major elfectivo.
Letnbra finalmente que a resolu~ão, autoris:mdo o governo para promover officiaed, que
prestassem scrvii;os no Rio Grande do Sul e
Pará, tem data de 15 de Outubro de 1836,
quan:lo o governo não estava autin·isado para
promover.
Munda á mesa, . e é apoiada, a seguinte
emenda ao § 12 : .
« Para amortisaçll.o da divida militar posterior
ao anno de 1826.-100:000$.-Liin- z e Silva. >>
OSr. 'l'orres julga pouco exacto o argumeulo
fuudado em que, não tendo sido reprodt1zido na
lei, ora em vigor, o artigo da lei de fil.ação de
forças <le lena para o -anno financeiro pruximo preterito, a respei_to da prohibição das
promoções, ellas 11110 s11.o vedadas ao gov,.'rno.
Para o provar, mostm que as modificações do
artigo 1• da lei de 1836 não sll.O .-ela tivas á palavra-força-, mas á lei de 25 de Agosto de
1835. Continua, portanto, a pensai· que o governo, no corrente anno financeiro, não está
autorisado para promover. Ma,_s, ainda quando a
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lei ora em vigor não vedasse as promoções. o
orador entende que, na promoçs.o do capitão
Polydoro para inaior do corpo de engenheiros,
houve violação de lei, n!lo só pela falta de informações do respectivo commandante, a respeito
do desempenho de commissõccl, pro~rias de
official de engenheiro, que se não podião dar a
respeito do capitno Polydoro, que n!lo era do
corpo de engenheiros, e nll.o eslava em cornmissao propria desta arma scientifica, como
porque o regulanfonto do governo, que deu uova
fórrna á academia militar, e que entende
lambem dever ser respeitado como lei, detClrmina que nenhum otlicial poderá ~er engenheiro, que nao tenha o~ estudos até o quinto
anno, e o curso dos dous annos de pontes e
calçadas.
Admira-se de que, desejando o g,iverno cumprir com tanta exactidli.o o regulamento do ar~enal de guerra, nao quiz igualmente executar o de
1832, a respeito da academia-rnilitat·.
Nota a contradicçllo em que cahim S. Ex.,
affirmando ser de absoluta necessida,le a conservação do major Polycloro no arsenal de
guerra, por ser o unico homem que tinhn pratica dos trabalhos daquelle estabeleciment o, e
informando, ao mesmo tempo, qt1e nomeára
para director a outro official de fór a.
Parece-lheque nenhum inconveniente havia
em que o capilll.O Po1ydoro tivesse continuado
no mesmo posto a exercer o cargo de vice-director do arsenal, que occupa ha 3 ou 4 annos.

OSr. José Saturnino (ministro da guerra)

responde que não existe nem a primeira, nem
a segunda co_ntradicção notada: nao a primeira,
porque o regulamento da academia militar cahio
no corpo legislativo, e que, portanto, S. Ex. se
nao julga obrigado a cumprir : não a segunda,
porque na falta de dous officiaes empregados no
arsenal de guerra, S. Ex. procurou para direclor
um official habil, por commissão que tinha desempenhado, conservando naquelle estabelecimento o official, que já tinha dado provas de
sua aptidão para bem exercer o lugar de vicedirector, nome que se lhe dá porque substitue o
director nas suas faltas, mas muito impropriamente, por ter attribuições muito diversas,
talvez as mais importantes, e ao mesmo tempo
minuciosas que necessitao de mais conhecimentos praticas, paciencia experimentada , e finalmente requisitos, que tanto se nao exigem
no director.
·
Como se fallou em patronato, S. Ex. se julga
obrigado a declarar que tal patronato não houve:
que o major Polydoro foi promovido a este
posto, porque a lei veda que um official de
menor patente exerça o cargo de vice-director ;
e que se patronato houvera, S, Ex. o tivera
nomeado para director, que vence mais ordenado.
Conclue repetindo que o director nomeado
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nllo ~inha deixado de ser inspector das obras
publicas por incapaz, mas fôra dispensado
desta commissll.e, por ter sido nomeado para o
at·sP.nal de guerra, e só depois desta nomeaçao.
Julga clesnecessario responder a oulros argu •
~lentos produzidos hoje, que se limilão a repetições, a que S. Ex:. se veria obrigado a res·
ponder 1·epetindo tamhen1.

O _S:::-. Torres responde que o govemo foi
autoris:ido por uma lei para fazer a t·eforma da
academia militar, e que, emquanto outro acto
do corpo legislativo nao reprovar essa reforma
ella está em vigor; intelligencia esta, que Ih~
parece estar de accôrdo com a do governo· que
do coutrario deveria ler posto aquelle estabelecimento no pé antigo.
Nao acha de grande força o argumento de
S. Ex:, a 1•espeilo da nomeaçao de director do
ar:;enal, de guen·a, pois que, em lugar de collocar a lesta daquelle eslabelccim1rnto utn
homea1, de cuja capacidade para bem exercer
aquelle cargo, S. Ex. n1l.o estava plenamente
convencido, parece-lhe que deveria antes ter
nomeado para dircclo1· ao homem que S. Ex.
a:'firm~ra ser o unico que tinha pt·atica dos
:P.spec:ttvos trabalhos; e não sujeitar este á
ms~ecção daquelle, que, a nao ser igualmente
habtl, nõ.o póde conhecer se o vice-direclor
oum.pre com os seus deveres,
Não deixarei, continua o oratior, de fazer
algum~ observaçllo a respeito do que occorreu
na .ulttma sessão. O nobre deputado pelo Rio
Grand~ ~o Sul, com muita razllo requereu ao
Sr. mm,sti·o que nao se esquecesse do Rio
Grande do Sul, e que fizesse remover para
aquella provincia, quanto antes, alguma força
da ~xistente em differentes provincias cio imperio, onde a sua presença nao é tão necessaria.
Este requerimento tao justo, cuja justiça todo o
mundo reconhece, nao foi attendido pelo St·. minisfro, a pretexto de que appat·ecêrao 80 salteadores em Goyaz, e que esta circumstimcia impedia que se. mandassem de Pernambuco,
S. Paulo e outras provincias !orças para o Rio
Grande do Sul. Creio que S. Ex.. nao deverá
deixar por isso de tomar uma medida reclamada pela necessidade urgente do Rio Grande
d? S_ul. _Não é porque em uu1a ou outra pro·
vmc1a pode, para o futuro, havei· necessidade
de força, que o governo deve abandonar um
ponto onde essa necessidade é já elfüctiva e rnal.
Entendo, pois, que o nobre ministro fazia
um grande serviço ao Rio Grande elo Sul, e ao
Brazil todo, se mandasse de prompto ao menos
parte da força de primeira linha, destacada nas
differentes províncias do imperio, onde a sua
necessidade, ou não é tito reconhecida, ou,
quando o seja, nao é tao grande como no Rio
Grande do Sul.

Existem 600 praças em Pemambuco. Que
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receio tem o governo de rebellir.o naquella
prnvincia? Receia o governo al,,;u11H, <;ousa?
Tem informa\·ucs que lhe inõpil'em alguma
inq11ietac,no? Nada lC'nho onvidu u este r(;'speilo; antes rnu consta que Pcrnarnbuco esl:í
110 eslado do 111ais CC1rnplcto sor;rgo. O mesmo
se diz do Pnrá e S. Paulo. No Hio de .Janeiro
crciu que tarnb:,ru 11:io pútle le111er dc·sordem,
para sulToc:at· a cprnl ,ejão precisas as tropas de
primeira linha que estão 110s q11arleis; e
quamlo uma ou onlra cansa houvesse a receiar
de um ou outro uesordeiro, a gliarda 1rncional,
e u força policial, seria mais que sufriciente para
suffocur qtwlquer perturbação da orc.lem pulJlica.
O govcmo, portanto, póde dispôr da forçu de
primeira linha do Rio de Janeiro, S. Paulo,
Pernambnco, ele., para o Rio C:rnncle do Sul.
E' nolavel, senhores, que no mesmo dia que
o ~r. ministro declarou na carnara que o medo
dos salteaclo1·es impedia que S. Ex. rernettesse
para o Rio Grande do Sul a força de 1' linha
que o governo tem clisponivel, o jornal redigido,
11ão por S. Ex., que já declarou não gostar de
escrever parn pi::riodicos, ma, dl'baixo da influencia. do governo, affirrnon que a opposição
da camara dos Srs. deputados nfio qneria clar
força ao governo, e que era por causa da camara
dos Srs. deputados que o governo n::i.o soecorria a pro,·incia do Rio Granclc do Sul, por
qL1e nao linha dado a•> governo os 15,000
homens pedidos na proposta de S. Ex. Isto
dizia aquelle jornal no mesmo dia em que se
mostrava qne o governo linha força disponível,
e a não quer mandar para o ponto em que ella
é mais necessaria ! ! l
En ajunto as minhas supplícDs ás elo nobre
depntado pela província do Rio Grande do Sul.
OSr. Paranhos insiste na necessidade de o
governo mandar, sem demora, forças para o
Rio Grande do Sul, e na possibilidade de o
fazer, pois que nas prnvincias ltm, disponíveis
mais de mil e seiscentas praças, das quaes a
metade que mandasse, anima1·ia mnilo os defensores da legalidade naquella provinda.
Nao admilte a razão apresentada por S: Ex.
fundílda na appariçao de salteadores em Goyaz,
mostrando que a questão, longe· de ser politica,
n1to passa de uma questão de fa111ilia. Igualmente não admitle a desculpa de que ,1 força
existente na praia Vermelha é de rer.n1las; não
fÓ porque, quando tivesse passado n proposltl
de S. Ex., recrn!as se teri,LO obtido, ,·orno pot··
qne, indo servir dentro das trincLciras, ao
rneuos por alguns dias, têm tempo de se
adestrnr, como aconteceu com o bat.alhao de
c;u,adures, qne, composlo de rccrntas, leve
exercício dentro das trincheiras, e se puzeruo
haheis em poucos dias. Adverte de mais que no
Rio de Janeiro, S. Paulo, Ceará e Peroambuco,
existe tropa que já tem alguma disciplina.

O·Sr. J'csé Saturnino (ministi·o da gum·ra,)
responde q11e não é justa u accnsaçiío de que,
parn o Rio Grande, nnda tem rnnndado, quando
ess:i província é qne tem lllerecido toda a sua
allenriM, Infonna que os t·ecrntas existentes na
prnia Vermelha 11>10 pas,,f\o hoje de 30.
Decl.1ra ser perig-oso rlesgllnrnecer inteira1nc11le as provinc:i"s; mas qne o governo n!lo
se r,sq11ece de nia11chir para o Rio Grande do
S11I o auxilio r111e é possível; i! <"~tá rlisposlo a
fazer tudo o que estiver ao sen ale a nce.
Insiste na necessidnde já muitas vezes ponderad,t de ,umamcnlo para o Rio Grande do
Sul, e lembra o estado uaqucllc que existe no
arsenal.
O Sr. Souza e Oliveira pergunta ao Sr. minislrn se já verifieo11 o facto em que fallou um
Sr. deputado em outra sessao sobre o o11ir:ial a
quem ~e mandou pagar uma rlivida atrazada de
longos annos proveniente de forragens, etc.,
vencidas em urna commiss!i.o; e se o nwjor nomeado direclor do arsenal de g11e1Ta está promovido a major effoctivo do corpo de engeuheiros, de que era graduado.
O SR. ,JosÉ SATURNINO (ministro da guerra)
responde que nfl.O tem lembrança do facto, mas,
se fôr necessari.o trará informações a respeito.
O SR. SouzA E OLIVEIRA diz qne lhe consta
que na pagadoria se dissera qlle o pagamento
n.'\o podia ter lugar, porque a lei· de ] 5 de Novembro de 1827 manua pagar as dividas da
naçtlo conlrahidas nté 1826, em apoiices de
5 por cento ao anno; e que demais nftO havia
meios de se lignidar a divida, porque nl'\o constava o lugat· en1 qL1e tinha sido exercida a commiss~o. Faz estas explicações para maior esclarecimento de S. Ex.
·
O Sr. Josá Saturnino (niinist-ro da rruerra)
responde que é naturnl que mandasse proceder
ás necessarias averiguações, mas que é impossível que mandasse pagar não obstante as
duvidas.
A re .. peito da promoçM do major graduado
para effeclivo, S. Ex. dednra qnc não foi promovido.
·
A discussão fica adiada. O Sr.· ministro se
relirn com ,is formalides do costume.
o SR. PRES!DEN'l'E dá para ordem do dia a
m,,sma · de hoje e mais o projeclo n. 68 deste
anuu.

L1,vanta a scss11o ás 2 horas da tarde.
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GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS
~essão e1n l" de Agosto

e 11rn111c1p10 da villa de Aquiraz da provincia
do Ceará, em que se queixão do procedimento
de c·mco dos mcmhro!t, que con1p11zerão a rnes:í
<la nssemblóa parochial da me11cionada villa, ele.
ScirnARIO. - Expediente.-O rdem cio clia.Hcmelle-se ú c.ommissão do commercio, o
Dir.cuseã-o do prnjecto pai·a· Mtbsidio do.~ depu- requerimento
do chefe de divisll.o da armada
tados. - Orçamento da g-uerra ; votação.
nacional e imperial, David Jewett, sobre a sua
Pelas 10 horas da manhã, procede-se á cha- pretençllo de 40 leguas quadradas de terreno
. mada, e achando-se presentes 53 Srs. deputados, devoluto na margem septenlriona! do Amazonas
abre-se a sessão ; lê-se, e approva-se a acta da na província do Pará, afim Jallí eslãbelecei·
uma colonia de emigrados estrangeiros livres, e
antecedente.
Fallão com participação os Srs. Pontes, Albu- industriosos.
Approva-se o seguinte parecer da 3· comquerque Cavalcanti, Messias, Oliveira Brflga;
missão ele fazenda :
arcebispo da Bahia e Alvares Mnchado ; e sem
« Abrah!lo Rydbnrgo, subdito sueco, repre. o participarem os Srs. Paula Albuquerque, Luiz
senta a eslfl au~usta camMa q11e le\1do sido
Cavalcanti, Lessa e -Limpo.
detido por um corsario argentino, durante a
guerra com Buenos-Ayres, o bergantim Swalase,
EXPEDIENTJ::.
e sun cargo, propriedade do supplicante, fôra•
Dá-se conta do expediente lendo-se os depois retomado pelas forças navaes do imperio,
S€guintes officios :
e posto a julgamento. Que em 1" instancia se
1. º Do secretario do senado, em que participa mandou restituir tudo ao supplicante, sem
que por officio do ministro e secretario de deducção de premio algum, Que em 2• instancia
estado dos negocios da guerra, datado de 22 fôr!)- aquella sentença revogada, e o navio e sua
de Julho proximo pass,1do, constou ao senado carga julgada boa presa, pelo fundamento de
que o regente, em nome do imperador o haver permanecido por mais de 24 horas em
Senhor D. Pedro II, consente na resolução poder dos inimigos do imperio. Qne este ultimo
approvando a mercê de 140 réis diarios, conce- jL1lgamento fôra revogado por decreto do governo
didos a Joanna Baptista de Oliveira .-Fica a·. de 14 de Fevereiro de 1834, manda1~do indemcamara inteirada.
·
nisar ao supplicante -as pe1·das e damnos que
2.º Do ministro da fazendo, enviando o aulhosoffrera pelo injusto apresamento, e ao mesmo
grnplio da resolução, que autorisa o governo tempo mandando deduzir uma oitava parte do
para pagar, na fórma da lei rle 15 de No,•embro valor do navio e sua cnrga, para os officiaes da
de 1831, a Lourenço Antonio do Rego, a esquadra po1· havel-o represado, Que o reprequantia constante da sentença que obteve sentante sueco não podendo obter a revogação
contra a fazenda nacional na causa ácerca dos da ultima parte do decreto citado, propuzei-a ao
prejnizos, perdas e damnoi1, que lhe resullárl\o ministro brazileiro füzer-se a liquidação $egundo
do aprewmento de um navio feito pela esquadra as base& do memorandnm, para evitar discusrlo commarido de lord Cochrane, no tempo rla sões sobre o direito novo que se queria estabeguerra da independencia, depois de esgotados lecer, e sendo isto rcgeilado, se tira o representodos os recursos.-Fic a acamara inteirada, e tante sue:!o na necessidade de ameaçar ao
o anthographo rexnelte-se para o archivo.
miuislro brazileiro com o seu protesto. Que
E' remetlida á commissao de petições, uma depois de varias duvidas sobre liqnida~es, foi
representação de varias moradores da freguezia esta fixada no valar de 20:000$, cuja quantia
PRESIDENCIA DO SR, A.R/\UJO LI!H,

º!'0310 II

29
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fô,:a mamlad,\ pôt· á disp,)siçilo 'elo cr.msul s1ieco,
cm apoiices da dividrt publica, pelo preço do
rncrcudo 1 1111a.ndt) a lei de 7 de Noven1brn de
11,:;1, ma11d,wa q11e :\S apoiice~ l'.is$e1n ernillidrrs
pelá pt·eço da ullinrn venda feita no lhcso11rn,
o que estava de accordo com a nota do minístco
brazileiro de 30 de Julho de 1834, manrlando
aquella ordem, Qne o decreto do governo de 6
de Julho de 1834 revog;ára em parle tuinellr.
determinaçao, mandando que as aµolices para
pagamento d,, quantia liqnidacla, fos,,em emil,
tiJas pelo preço elo mcrcad0. Qmi esla
dísposiç~o lesava ao Sllpplicnnte ?1a 3° parte de
seus interesses; e por isso o representant e
su,,co pt'Oteslára contra. Fi1ulmrnle que o
supplicanle dirigindo-se ultimamente ao f;Qverno
imperial, obtivera em resu lindo, que pelo
decreto de 6 de Julho de 1835, '"~ tinha mandado
pagar aquellu liquiuaçilo em apolices pelo preço
do mercado, e que o governo ntio se julgava
com direito para revoga.· o raferido decreto :
l", porque a faculdade concedida pelos aclos
legislativos de 7 de Novembro cte 1831, e 23 ele
Outubro de 1832, foi dado no tempo em que as
apolice, esta.vila muito «baixo de 6 1/2, e que
seria um manifesto desvio daguella faculdade
ernillil-ns pelo referido preço, quando ellas o
têm muito superior no mercado : 2ª, porque o
governo já expoz este seu procediu1e1ito ao
corpo legislativo na convicção de que elle é
fundado em justiça.
« A cornmisstio 3' de fazenda, sem entrar no
merecimento da - pretenç:l.o do sL1ppiicante,
jnlga ser muito alheio de sua institlliçlto emitfü
o seu parecer sobre duvidas occasionaclas pela
liquidaçfio, e pagamento das presas, quando
nào se trata de pedir credito para se effeitllar o
pngamento ; mas sómente de dar cxecuçilo á
lei que concedeu tal faculdide ; e por isso é de
parecer que á illustrc commissil.o de diplomacia
mais propria para enunciar-se sobre a justiça,
ou injustiça de taes reclamações, se devolvM
toJos os papeis com os documentos respectivos.
cc Paço da camara, 6 de Julho de 183G.Manoel Dias de Toledo.-Oa ndúlo José ele

Araujo Vianna."

.Tulgndo objecto de deliberaçao; e irrdo a imprimir a resoluçl'i.o annexa, approva-se este
parecer:
cc Felician0 da Silva Tavares, aposentado por
decreto de 3 de Julho de 1835 no lugM d[) recebedor do sello, novos e velhos direitos ria
província da Bahia, reqner á esla augu:;;ta
camara melhoramen to de otdenado na sua
aposentadoria, allegando os bons serviços i-Jl'G3·
lados por mais de trinta e qnatro annos. O governo, a quem se pecliril.o informaçõe$ a este
respeito, expõe no officio de 27 de Agosto do
anno passado, que as aposentadorias dos empregados das ,extinctas juntas de fazenda, que
forão despachados para as thesoL1rarias das

pr,1vincias, como o supplícante, têm sido conslanlé1110nle concedidas <'.Orn os órrlenados dos
l11garcs q11e cx,:rcifio anles rla lei de 4 de Oul1tlirn de 1831, a qnal ,rn ai-t. 117 dispõe que
sera.o exercitado; por cornmissão os empregos,
q,ic forem providos em vi't'tmle dclla. O sllp·
pi icanlc fui porlunlo aposcnlado com o orden:1do de .500$, qne percebia antes d:1 organisaç,ão da lhes0m'al'ia, e não com o de 800$,
de q11e e;;tava gozando q,rnndo se llie concedeu
a apose11ladoria.
cc A 3' commissilo de fazenda concordando
com o ministro na maneirn de proccrler t\cerca
de taes aposentadorias, julga todavia que no
caso p1·esente o suppplicanle se faz digno da ccnternplaçi'lo desta aL1g11sta carnàra, á vista dos
documentos qne nltes!ão o seu bom serviç0
por tnntos annos, e o e_stado de impossibilidade
con1 que se acha por enfermidade s adquiridas
no desempenho do'; 8CUs devNes, tendo cm seu
favor o testemunho do mesmo governo ; e por
isso é ele parecer que se tome a seguint,_, delihcraçilo :
" A assenibléa r:eral lcgislntiva resolve :
cc Arligo unico, O vencimento que cl'ora em
diante deve perceber Felicí11110 da Silva Tavares,
aposentado no lugar de recebedor do sello,
novos e velho, direitos da pt'ovincia da Bahia,
será reg1dado pelo ordenado que percebia na
9ata do decreto de sua aposentadot'ia.
" Pac;o da carnara dos deputados, em 18 de
Jnlho de 1837.-0. J. de Àra1:fo Vianna.JJianoel Marict do Ainaral. »

ORDEM DO DIA
Entra em segui1da discussil.o o projecto da
co"rnmissll-o de pensões e ordenados, fixando o
subsidio dos deputados para a seguinte legislatura.
" Ar/. 1.° Os deputadoB para a proxima seguinte legislatura, venceráõ- o subsidio de
2:400$, pagos pP.la mesma maneira até aqui
praticada. n
O Síl. CoJJ.NELIO pede que se discuta primeiro a prefereI)Cia entre os dous projectos,
o da comrnis:làO e o de um membro della que
apresentou o sen voto separndo.
Apoiado este requeriment o de ordem, entra
em discussrlo; mas nrto passa que se discuta
a preferencia. Continua, pois, a disr;nssão Jo 1°
artigo do projecto da com missão.
O Sr. Ccrneiio ,(eclara votar contra o artigo
pelo modo com que está concebido, e offerece-lhe corno ernend:1 o primeiro artigo do
prnjeclo do Sr. Paula Albuqn1\rque, membro
da commiss~o de pensões e ordenados. Vê que
o projeclo da comrnissão é uma repetiçno do
qm~ nlé aqui se 'tem praticado, nao dissolvendo
as duvidas que até agora tem havido sobre o
subsidio dos deputados ; nem a commissa.o quiz
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entender por snbsidio o que elle é, rigorosamente füllando, Observa que no tempo das
prorogaçõcs o depnlado, segundo u lei nctualmei1lc estabelecida, nno vence cousa algunw. ;
e é absmdo q uc aqui;:lle qne tem mais trnb~lho
vença menos. Taiiibem n!lo concorda em que
se faça cessar o Ol'<.lennclo no tempo das sessões,
e muito menos no tempo das prol'ogações, em
que se nl'lo vence o subsidio. A lei que se discute é mal feita; nll.o tira as duvidas <(lle se tem
suscilado a respeito. Temos visto ministros de
estado mandar tirnr ordenados aos deputados
até no intervallo das sessões; ontrns mandão
restituir esses· ordenados, etc. ; necessario é
que a camara acabe com este abuso, e tit·e ao
governo este arbitrio de molestar aos memb1·os
da opposição. Deputados que têm ido }lQl'a
8Uas provincias antes rle se encerrar a sess!l.o
<!Xlraordinaria ou prorogaçno, têm recebido
seus ordenados, o que não acontece áquel!es
que ficilo, ele sorte que nquelles que m:>.is ·
trabalha.o, menos vencem. Sua opinino é, ou
que a camara estabeleça um quantitativo pm·
mez, quer nas sessões ordinarias, quer uas
P.xtraordinarias ou prorogações, como estabelece o projecto do Sr. Almeida Albuquerque,
ou deixe a todos os deputados os ordenados
salvos, accrescentando-lhes como subsidio o
vencimento de deputado. Falia na materia
sem a menor suspeita, por isso mesmo que não
é deputado para a seguinte legislatura. Propõe
como emenda ao artigo o seguinte artigo primeiro do projecto do Sr. Paula Albuquerque.
« O subsidio dos deputados para a seguints
legislatura é fixado em 600$000 mensaes, quer
nas sessões ordinarias e suas prorogaçoes, quer
nas extraordinarias. >>
OSr, Visconde de Goya.nna, acha excessiva a
· quantia de 600$ mensaes. Se a sessa.o durar
oito mezes, teremos um subsidio de mais. A
palavra subsidio entende-se um soccorro, além
do que já se possue, um adjutorio que se dá a
quem tem mais trabalho •. Deseja que o subsidio seja pago por cada mez em que se trabalha;
porém, não com .600$000 mensaes; mas,
por exemplo, com 400$000 por mez ; de ordinario a sessão dura quatro mezes, e neste caso
vem a ter o deputado o mesmo que actualmenle tem. Conclue mandando á mesa a seguinte emenda, que é apoiada :
« Que sejão 400$000 mensaes, sem distincção de sessao ordinaria ou extraordinaria. »
OSr. Itezende lambem é de opinião que o
subsidio seja pago mensalmente, e não pelo
modo por que se tem feito, pagando-se todo o
_subsidio nos quatro mezes da sessao, deixandose sem ne:1hum subsidio aquelle que, por um
sinistro chegou tarde ; como já aconteceu com
um deputado do Pará, que, sahindo ha tempos
da sua provincia, pela arribada do· navio, veio
chegar á côrte no ultimo mez da sessão, e teve
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de servir Ires mezes de prorogação gratuitamente, talvez soffrendo gravissimo vexame na
côrte. 200$ piigos mensalmente é um subsidio
razoavcl. A isto se poderia objeclar que a con·
slituir;áo manda pagar o subsidio durante o
l.empo cfos sessões, mas então seria necessario
IJagar áqn~e~ que servem nas prorogações e
sc;ssões exlt·aord inarias; se pagando-se mensalmente em todo o armo se falia ao que disµúe a·
con~liluição, tambem se faliu pagando-se só nos
quatro mezes, Pelo moela porque se paga nclual·
mente ainda ha outra injust.iça, que é descontar-se os dias áquelles que faltão, na razão de
6,000 cmzados em quatro mezes, calculando-se
a 20$, ~ nas prorogações e sessões exlraordinarias ni'lo se leva em conta .isto. Coricat·daria em
que se fizesse o desconto, mas que este fos\le
feito na razão de 6,000 cruzados por anno.
Dá-se por discutido o artigo, que, posto a votos,
é approvado. As emendas julgna-se prejudicadas.
Entra em discussão o se-guinte artigo segundo :
« No tempo das sessões legislativas cessaráõ
sómente os vencimentos e ocdenados dos empregos e offieios que se na.o podem exercer conjunctamente durante as mesmas sessões, salvo
se o deputado ou senador 11!1.o quizer receber o
subsidio.»
OSr, Rezende acha o artigo inconstitucional, •
porque a conslituiçfi.o declara incompativel o
exercicic. de todo e qualquer emprego durante
as sessões ; á excepça.o do emprego de ministro
e conselheiro de estado.
E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Odorico
·Mendes:
" Declare-se que as pessoas qne têm-outros
vencimenh,s só os perdem emquanto ganharem
o subsidio e não como até aqui se desconta.»
OSr, Itezende nota que a emenda é um
pouco obscura ; e que é necessario vêr o que
diz a lei que marcou primeiro o subsidio. Se
esta lei diz que este será de 2:400$ por anno,
pagos nos quatro mezes de sessllo, está visto
que a emenda n!l.o faz cousa alguma.
O Sr. CoRNEL10 offerece a seguinte emenda,
que é apoiada :
« A disposiçil.o deste artigo 2º tem sómente
lugar nas sessões ordinarias, e nã.o nas extraordinarias, nas quaes receberáõ os outros seus
vencimentos.»
O Sr, Odorico diz que até aq·ui acontece que,
n!l.o havendo prorogaçao, os deputados que s!l.ó
empregados publicas, durante o inlervallo de
8 mezes qu.e ha de sessão, ganhão, além do
subsidio que recebem nos quatro mezes, os seus
competentes ordenados; se ha, porém, prorogação, vai-se-lhes descontando o ordenado.
Parece-lhe injusto e desigual fazer com que o
deputado porque continua a servir, e está mais
tempo fóra de sua casa e de seu_s commodos,
perca os seus org.enados. Se valesse o argu •
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menlo do Sr. deputado, segui,1-se que o subsidio
pago nos quatro mezes, se ~sle11tles~e a todo o
anno; mas não acontece ass11n, e se se proroga
a ses~ão, vai-se descontando o~ ordenados, e
se não ha prorogaçrt0 vai-se ganhaudo, o que é
injusto, porque vem a pagar-s1:: menos áquelles
que set·vem mais, e servem mais em uma das
cousas que se julgao a mais preferível, que é a
legislalurn.
O Sr. Bezencle replica que injustiça ha desde
o principio, desde que se obriga ao deputado a
não receber o subsidio nas prorog:açõP.s. Entendeu-se que se devia pagar o subsidio nos
quatro mezes, pela razno de que se se recebesse
no intervallo dos quati·o mezes, muitos nlio
virii!.o a tempo, mas, suppondo-se má fé em
alguns, veio-se a fuzer injustiça a outros ; nM
se reparou que alguns ás vezes, segundo as
circumstancias de familia, acabHdos os quatro
rnezes vil.O-se embora, e nao se lhes descout!\
cousa alguma, e ficão·sem subsidio aquelles que
continuao nas prorogações. O que parece a elle,
orador, é que quei'endo se emendar a lei, vão-se
pôr as cousas em peior figura.
Dá-se por disculido o art. 2°, que é regeitado
por 43 votos cGntra 31; são lambem regeiladas
as emendas a elle feitas.
Segue-se o art. 3° :
« Além do subsidio acima perceberáõ os
deputados uma indemnisação para as despezas
da viagem de vinda e volta, no principio e fim
da legislatura, que lhes será arbitrada pelos
presidentes das províncias. Esta disposiçao comprehende os supplenles, quando tiverem dê vir
tomar assento e voltar. 11
E' apoiada a seguinte · emenda do Sr.
Rezende:
« As ajudas de custo continuarão a ser as
mesmas decretadas para a presente legislatura,
emquanto outra cousa nao fôr determinada por
lei. >>

cuslo ele l'inda e volta, quando tem talvez de
ficar um anno na côrte. Julga dever deter- ·
minar-se lixamente ~sla questão.
O deputado que na occasiao de sua eleiçllo
está na côrle, deve deixar de ler ajuda de
custo. Quizera que a cornmissilo se informasse
ácerca das ujudas de custo, e ap1·esenlasse um
trabalho mais acertado.
O mesmo nobre deputado com sua emenda
nl!o acaulelll cousa alguma. Disse-se que os
presidentes podem arbitrnr as ajudas de custo
para mais ou para menos: mas as ajudas de
cnsto aclualmente marcadas forao arbitradas
com muilissima desig,ialdade: algumas sllo
exorbitantes. Na província da Parahyba marcou-se para ajL1cla de cuslo 700$, no Ceará,
cuja viagem é mais longa, ma!"cou-se 600$, em
Sergipe marcou-se 1:600$, nas Alagôas, que
fica mais ao norte, 480$000. O omdor é de
opinião que se adie esta discussllo, e que volte
o projeclo á comrnissfl.o, afim de apresentar
uma tabella de ujuda de custo.
São lidas e apoiadas as seguintes emendas do
Sr. Cornelio:
" As ajudas de custo lerão lugar em cada um
dos annos, em que o deputado fizer ida e volta.»
« As ajudas de custo serão iguaes ás que o
governo ultimamente tem estabelecido para os
presidentes das províncias, quando partem da
côrte.»
A discussao desta materia fica adiada com a
chegada do Sr. ministro da guerra, que "é introduzido com as formalidades do estylo, e em
sua presença continua a discussão adia.da do
orçamento de sua repartição, com as emendas
apoiadas nas antecedentes sessões.

OSr, Souza. e Oliveira. demonstra a illegalidade da promoçi!.o do capitão Polydoro,. fundando-se nas leis respectivas ; e pede informações ácerca da divida atrazada, votando
contra a quantia pedida a respeito.

OSr. Ma.rtim Francisco deixa de mandar
OSr. José Sa.turnino (ministro da guen·a)
emenda que tencionava oft'erecer a este artigo,
responde ao nobre deputado, repetindo os· ará vista desta do Sr. Rezende, que approva.
gumentos produzidos nas anteriores sessões
Observa que por ella é salva a camara dos deácerca da prornoça.o do capita.o Polydoro. Quanto
putados de toda e qualquer tendencia do goao pagamento da divida militar, mostra a neverno. Ajudas de custo arbitradas pelos pPesicessidade de se dar a quantia pedida.
dentes das provincias são variaveis. Se a deO Sr, Rezend.e julga melhor que, para
putação de uma provincia não agradar ao presioccorrer á necessidade de armamento exposta
dente della, tem uma, ajuda de custo, e se
por S. Ex. na sessão antecedente, se conagradar tem outra. E' o que não quer ; mas
certem as armas existentes no arsenal ; pois
sim que a ajuda de custo marcada para a actual
legislatura sirva para a seguinte, ficando nesta que, á excepção daquelle encotnmendado pelo
parte a camara dos deputados independente da · governo a Guilherme Young, quasi lodo o arma1nenlo comprado por conta do governo na
acça.o do governo.
Inglaterra, era velho, e entrou logo em concerto.
O Sr. Maciel Monteiro diz que a commissão Parece-lhe que para concerto do armamento se·
podia apresentar á camara um trabalho mais
n!l.o deve calcular com um- accrescimo de
completo. Parece-lhe que só o deputado deve
despeza na ra.zão de 6$000 por cada arma, mas
ler ajuda de cuslo de ida e volta ; nem sabe a
sómente com a que tem de ser empregada na
razão porque o supplente _deva ter ajuda de
materia necessaria para o concerto, pois que os
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operarios, c1uer sejão occupados neste trnbalho,
quer em outro serviço, recebem as suas diarias,
que já são contempladas na sornrna consignada
para clespezas do arsenal.
Vala pela emenda de suppressão dos 150
contos -para pagamento da divida atrnzada, e
lambem contra a quantia pedida pat'a despezas
cvenluaes.

O Sr, José Saturni110 (ministro ela gue1Ta)
moslra o estado do armamento existente no
arsenal e na Concciçiló; e a respeito da detipeza
do concerto, adverte que nrio ha economia em
se fazer uma obra no arsenal, pois que tanto
custa sendo feita naquelle estabelecimento, e
algumas vezes mais, do que sendo feita fóra do
arsenal. Informa que a quantia de 6$000, é
orçada por termo medi o, pois que umas aemas
têm mais, e outras menos concerlo ; e que se
nno póde deixar ele contemplar a despeza com
os operarios, a quem é indispensavel pagar, e
que, emquanto estao occupados neste serviço,
nno podem fazer outro traballio ..
Apeia-se esta emenda do Sr. Veiga Pessoa:
" ~ 11. Applicanclo-se desde já doze contos
de réis para o reparo da fortaleza do Cabedello
na província da Parahyba.- Veiga PeBsoa."
O Sr. Calmon não se propõe a tratar da
qtwstno das promoções, nem lambem no concerto ele fortalezas, nem nas outras pai·cellas
incluídas no orçamento deste ministerio ; mas
sómente sobre a questao da divida militar.
O orador mostra que esta divida nno é a
proveniente de soldos nao pagos dentro de cada
um anno financeiro, mas sim aquella que resultou da falta de pagamento de soldos ás tropas
que fizer!iO a guerra no Rio da Prata, na Cisplatina, ás guarnições a cargo elo Brazil nas
fronteiras de Matto-Grosso, e ao exo::rcito pacificador ela Bahia. E' desta divida puramente
militar que tratão as leis de orçamento ; e ao
governo incumbia maridal-a liquidar, e á medida
que a fosse liquidando, pedir ao corpo legislativo o credito necessario para a sua amortisaçào, e não daquella, que resulta do não
pagamento de soldo nos annos financeir-os, para
o que se eonsignão fundos na lei do c>rçamento.
Se o governo desviou estes fundos, e em vez de
pagar os soldos dos militares, applicou a outras
despezas as somrnas para isso destinadas,
venha ao corpo legislativo pedie um credito
complementar, dando a causa porque desviou
esses fundos.
Emquanto o governo nao apresentar a liquidação ela divida militar, o orador entende que a
camara não póde em consciencia votar quantia
· alguma para esta despeza, pois que deve ter
~onhecimento daquella que o governo julga
rnsoluvel, isto é, que nao ê possível pagar por
não haver pessoa com direito de a receber, A
este respeito apresenta o facto de se ter pago
com 50 contos de réis a divida liquidada da
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provincia do Rio Grande do Sul depois da paz,
que aliás, segundo as contas, montava a 800
contos.
Julgando-se a maleria discutida, o Sr. ministro
se retira com as formalidades elo costume.
Postas a votos são approvadas as seguintes
parcellas :
1.' Para a secretaria ele estado.
2,!:920$000
2." Para o conselho supremo
rn ililar.
. . . .
14:710$000
3. • l\lfa o commando de armas. .
. ..
18:159$000
4. • Para
estado-maior do
exercito. . . . . . .
'16:886$000
5." Para os officiaes de corpos
e avulsos.
.
455:000$000
6. º Para os de 2' linha que
vencem soldo.
100:000$000
7 · • Para· os reformados. . .
400:000$000
8. • Para o corpo de enge. nhciros. . . . .
26:839$900
9." Para os corpos de 1' linha, 1,100 :000$$00
10. Para os pedestres.
69:000$000
11. Com os hospitaes regirnentaes. .
. . . .
26:802$000
12. Com ·a academia militar.
22:000$000
13. Com o archivo militar. .
6:000$000
14. Com o arsenal_ c!E: guerra.
180:000$.000
15. Com gratificações e caval10:000$000
gaduras. .
.
16. Com desRezas de luzes,
30:000$000
presos e escaleres.
17.Para continuação das
obras da academia.
10:000$000
18. Para reparo das fortalezas.
30:000$000
19. Com despezas eventuaes.
20:000$000
Approva-se igualmente a suppressao de 150
contos pedida para pagamento da divida mi·
litar ; e por 39 contca 34 votos a emenda elo
Sr. Vasconcellos, que dt)clara que a lei que fixou
as forças de terra para o anno de 1837 a 1838,
não autorisa ao governo para promover nas
diversas armas elo exercito.
A ernenda do Sr. Veiga Pessoa é regeitada.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia o
orçamento do rninisterio dos negocios da justiça
e o dos estrangeiros, ás 11 horas ; e os projectos
ns. 71, 99, 153, 53, 138, 152, 453, 104, de
1886 ; e 97, 41 e 59, de 1837. •
Levanta a sessil.o depois das 2 horas.

•º

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:10 - Página 1 de 11

SE8::iAO EM 2 DE AGOSTO OE 1837

230
Sessão e1n
PRESIDENCIA DO

~

<le Agost.o

sn. AHAUJO VIANNA, VICE·
PRESIDEN1'E

· SmrnAmo.-Expedi~nle.-Or1len.1 do dia.-

S1,bsidio dos clep'tlta,dos . - Froj teto úcerca
das ill§urias dóR es~udm1.te~ a:is len~es. Orcamento do8 negucw8 da Jit.st-içc, ; cliscw·so
do 81·. ministi-o; pn!fi.;~ão de fé polil·icci.
Pelas 10 horas da manhã procede-se á chamada, e achando-He presentes cincoenla e oito
Srs. deputados, ab1·e-se a sessno ; lê-se, e ap·
pt·ova-se a acta da antecedente.
•
.
Falta.o com participação os Srs. Odor1co,
Pontes, Maranhão, Araujo Lima, Rezendc, Messiãs, arcebispo, Braga, Paulo Barbo_sa e AI·
vares Machado ; e sem ella o Sr. Luiz . C11valcanti.
EXPEDIEN'l'E

Dá-se conta do expediente lendo-se os "se·
guin tes oIli cios :
1.0 Do secreto.rio do senado participando que
o senado adaptou e vai dirigir á sancçl\O imperial as resoluções, apprcivnndo a pensào conce·
didu á rnarqueza de Snnto Amaro, e elevando a
conn-rua dos monsenhores, conegos, e capellães
da ;apclla imperial.- Fica acamara inteirada.
2.º Do mesmo secretario em que participa
ler o senado adoptado afim de levai· á suncçlio
imperial a resolnçao aulorisando o tutor de
S. M. Imperial a conceder alforria gt·aciosa aos
quatro escravos que carregárão a cadeirinha do
mesmo augusto senhor na convalescença da
1nolestia, que soffreu, e lambem a forrar os que
derém ern dinheiro o seu valor, etc.- Fica a
camara inteirada.
3.º Do ministro da fazenda remeltendo a informação da contadoria geral sobre as emissões
de bilhetes ou letras de [besouro, e satisfazendo
com isto ao requisitado no oflicio que de ordem
desta camara lhe fôra dirigido em 5 de Julho
proximo passado, elc.-A quem fez a requisição.
4.º Do mesmo ministro enviando a informação, que lhe fôra solicitada ácierca do reqne·
rimento de Manoel Rodrigues da Silva, âjudante
do porteiro· da secretaria de estado a seu cargo,
etc.- O mesmo destino.
Faz-se mençto de requerimentos de partes,
que têm o conveniente destino,
Lêm-se e silo approvados os seguintes rerp1erimentos:
« Requeiro se peça ao govemo, no caso de
lbe te1·em sido presentes as representações da
camara da capital de Sergipe, juiz de direito,
municipal e de pai, queixando-se do presidente
daquella provincia, José Marianno µe Albu·
querque, pelas arhilrai-iedades que comrnetteu
por occasiao das eleições parochiaes, mandadas
proceder de novo na mesma provincia, • bem

como quacsquer officios, q11e tenh::i. recebido do
actual presidente, informando sobre taes acontecirner1t.os . - Salva a reclacçM.- F,mw,ndes

da Silveira.»
« Requeiro que pela reparti9ão c~tnpelenle se
solicite elo g?verno · a segu_inte 1~fo1·rnaç:1~ :
rp.i:rnto produ~11·ão no auno_ f111,,nce1r_o de 18..,_6
a 1837, na alfandega do Rt0 de Ja~e1ro os <-hrcitos ,Je 15 por cento sobre os livros, e bem
11ssirn os dii J. 1/2 do expediente.
« Paço da camai·11, 2 de Agosto de 1837 . -

Vianna.>>
Lê-se o parecer da commissao 3" de fazenrl~,
sobre o requerimento do 111arechal Joil? Chrisôslomo Cullado, que r~qudc1· ~agamen1to 6~ e
0
3,780 pezos de prata por rn e111111s~wn.o e e ".
rezes, que de uma tle suas estancias f01ão Lt·
radas pelo inimigo no tempo da guerra com
a Cisplatina.-A comrnissi.\o é favoravel ao supplicante, e para esse fim propõe urna resolução. O pat·ecer é o sêguinte :
« O marechal João Chrisostomo Callaclc,,
requereu .ao governo o pagamento de 3,780
pezos de prata po1· indemnisaçil.o de 630 rezt-s,
que de uma sua estancia farão lira~ius ~elo
inirniao no tempo da guerra com a C1splat111a;
mas ~110 se julgando o governo autorisado para
semelhante despeza, enviou em 1888 o requerimento do supplicante á e$la camara, que
depois de ouvir a 3" com missão de fazenda, de
conformidade com o voto separado de um de
seus membro,;; füz reverter o requerimento ao
governo para o' tomat· na consideração que me-.
recesse. Ouvido o conselheiro fiscal do tribunal
do the~ouro, officiou este favoravelmente, reconhecendo como altendi veis as razões allegada.s
pelo supplicante; mas. considúando que o
negocio só podia ter deferimento, como mercê,
pqr nilo haver disposição legislativa que ordene taes indemnisações de prejuízos provenientes de guerra, concluio que nll.o competia
ao ministro da ra,enda a sua decisno : assim
foi deferido. O supplicante recorre de novo á
esta camara· por na.o se conformar com tal deferimento. A 3" com missão de fazenda tendo
examinado attentamente a ma.teria, acha sufficientemente p1·ovada a tomada das 630 cabeças
de gado, de que o supplicante pede indemnisaçào, e o valor que entno tinhito de seis pezos
de prata por cabeça, segundo o preço corrente
porque se vendia ; e altendendo ás razões
ponderadas em seus requerimentos, com os
quaes mostra ter sido o seu bom serviço o princip;,l motivo do prejuizo, é de parecer que se
lhe defira com a seguinte resoluç_llo :
« A assembléa geral legislativa resolve :
« Artigo unico: O governo fica autorisado
para pagar, na fórma da lei de 15 de Novembro
de 1827, ao marechal de campo João Chriso stomo Callado, a quantia equivalente a 3,780
pezos de p1·ata por indemnisação de 630 rezes,
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que lhe forão tomadas no tempo da guerra ·
Dá-se por discutida a emenda, e é approvada ;
com a Cisplatina.
e hem assim são adaptadas as duas emendas.
Po11cõ depois d,1s 11 ho1•as, tendo sido an-.
" Paço da ·canrnrn dos deputados, 26 de Julho
nunciada a chegada elo Sr. minisl:-o d8 justiça,
de J.837.-Canclich José ele Ar·r.11iio Vianna.é S. Ex. introduzido com as formalidades do
Dum·te Silva. "
estylo, e cm sua pres~nça lem lugar a discussao
Nrto se jliiga objeclo de deliberaçtlo.
cio segnintc capitulo do orçamento do rnínistedo ,1â jnstiça, com a emenda da comrnissão,
ORDEM DO DIA .
que é apoiada:
Contin°ua a discussão adi11da na scssf\o anteCAPITULO li
cedente sobre o art. 3', e emendas apoiadas ao
projecto que h•ata do subsidio dos deputados.
llfinúterío clo8 negocín.s ela .f11.stiça
O Sr. Martim Francisco observa que ha
sobre esta rnateria um adiv.mento proposto pelo
« Art. 3." O ministro e secretado de estado
Sr. Maciel Monteiro.
dos negocios dti justiça é autorisado a dispende1·
em lodo o impcrio no anno finalH.:ciro desta lei :
O SR. PRESIDENTE responde, qt.Íe segundo tem
rc l. Com a secretaria de estado
em lembrança, c.,se adiamento não. se chegâra
. .
20:925$000
a propôr, nem a apoiar, nem disso se fizera e seu expediente.- .
" II. Com o tribunal s11premo
mençl!o na acta.
de justiçn, 68:700$; com as reOSr. Maciel M:onteiro tem a µnlavra pela lações 167 :250$000.
. . . 23,'i:950$000
ordem, e declara, que co111 cffoito dissera, que o
" III. Com gnnrdas nacionaes. 100;000$000
arL :3° do projeclo, e :1s emcmhs r.levião ir á
(( IV. Corn os bispos, 17:280$;
commissüo µar,1 ilpresenlar llln,1 labella, que com a relação eec!Esi,,stic.a, 800$
18:080$000
regulasse essas ajud::is de custo, e providenciar
,e V. Com despeza, eventnaes.
12:000$000
solJre outms pontos : mas que o adiamento não
foi aptJiado, porque nn.o houve tempo, porém
Jlfonic.ipio ele, có1'te
pede licença ao Sr. presidénle para o propôr
" VI. Com a capella imperial
agora.
e cathedral, 54:873$000 ; com
Manda o seguinte reqLierimento de acliarnenlo:
07:087$000·
" Que o projeclo volte á cornmissão para os pal'ochos, 12:214$. . .
<( VII. Com as justiças tcrritoofferccer á cam::irn urb trabalho mais completo,
determinando com precisão os casos <,m que se daes, 10:066$667; com a policia, 38:993$200 ; com os teledevem daL' ajudas de custo á pro}lorção destas,
graphos, 5:392$600. . . . .
54:452$467
segundo as localíclades.-M: Montefro • .,,
" VIII. Com guardas nacio· O. adiamento proposto é apoiado e entra .em nacs, 13:450$; com municipaes
àiscus,:l\o.
per11i3n_entes, 180:000SOOO .
193:450$000
" !X. Com os lazaros, 6:000$ ;
{) S1'. Martim Francisco diz, que como qneria
sustentar a emenda do Sr. Henriques ·de Re- com a casa ele priso.o com trabalho, e reparn de cndêas,
zende, sustenta igualmente este adiamento, para
que o 3º artigo do projecto, e· as emendas 60:000$000 ; com a ·conducção
voltem á commissão, ·afim de apresentar uma e sustento cios presos pobres.
tabe11a ; pois que as ajudas de custo dadas pelos 12:000$000 ,
78:000$000
pre~identes . estão ern manifesta d~sigLialdade
Einendas ela coininissão
umas com as outras ;·e o_ adiamento proposto.
tem por fim, o apresentar-se um trabalho mais
« III. Com guardas nacionaes. 100:000$000
regular a este respeito, para que fique esle ne« -VIII. Com guardas nacionaes
gocio independente do arbítrio do governo, e é
_e municipaes permanentes .. ·
181:000$000
por isso que apoia o adiamento.
E' lida e apoiada a seguinte emenda do Sr.
folgado discutido o adiainen.to, é posto a
Vianna :
votos, e approvado.
" Supprima-se no paragrnpho VII a quautia
Continua a discussM adiada na sessão de 31
de 800$ pedida para gnüilicações aos secretarios
de folho sobre a segunda das emendas do sede policia e s,rnde, por lerem já sido elevados
nado ao projecto desta c,1111ara, ácerca das injupelo governo, do arrno passado P.ara cá, os orderias. ameaças e violene;ias feitus pelos e~tudanles
nados de 884$, que vencia cada um delles, ao
aos lentes das academiafi.
de 1:200$, com que se achào contemplados pelo
Tom.ão parte na di,;cussão os Srs. Carneiro ministcrio uo imperio. S. R. "
ÔSr. CarnGiro L~ã:o : - Sr. presidente, farei
Leão e Rebonças: o primeiro destes senhores
oppumlo-se á emenda do senado, e o segundo al"'umas observações a respeito de cada uma das
de~pezas deste minísterio. Nada direi sobre o
votando a favor.
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paragrapho 1. Quanto porém á guarda nacional
nãO posso conceder a quantia pedida para ella.
Parece-me que o ministerio, para poder pedir
esta quantia, devêra apresentar um orçamento
dos objectos em que a pretende empregar. Não
sabemos se esta quantia é- para instrucção, ou
para armamento, etc. ; por este modo .eu não
posso approvar quantia alguma.
E' muito diminuta a quantia que se pede para
os bispos e relação ecclesiastica. Não sei se o
Sr. ministro da justiça está na mesma opinião
de seu antecessor a respeito da execução que
devia ter a lei do orçamento do anno corrente.
Nós tínhamos, por uma resoluçl!.o, augmentado
as congrua~ do Sr. arcebisp,1 da Bahia e de
outros Srs. _bispos do imperio ; além disto,
antes de passar a resolução, tínhamos collocado
igual disposição na lei do orçamento ; mas esta
disposição da lei do orçamento não continha simplesmente uma autorisação ao governo; era uma determinação expressa. Dizia
o artigo do orçamento : - Com os bispos e
relaçao ecclesiastica, ficando elevada a 3:600$
a. congrua do arcebispo metropolitano, e a
2:400$ a de todos os bispos do illlperio, etc.
- Vê-se bem que fizemos dous actos· legislativos a respeito deste objecto: um delles, a resoluçn.o, não mereceu a sancção, mas a lei do
orçamento foi sanccionada ; e contendo ella
essa disposição imperativa, não era licito ao
ministerio, durante o anno desta lei, ir contra
esta disposiç!iO ; mas não é isto o que acontece.
Consta, de um aviso dirigido á repartição da fazenda, que esse artigo da lei não podia ter
effeito, por isso que fôra negada a sancção á re~
solução. Não sei qual seja a opinio.o do Sr. ministro a este respeito ; porém estou persuadido
• que a lei não podia ser sanccionada em parte e
em parte não ; e que esse artigo, contendo uma
disposição imperativa, forçosamente se devia
dar o ordenado de 3:600$. ao Sr. arcebispo metropoliano, e a de 2:400$ aos outros Srs. bispos
do imperio. Como d~sejo que a mesma disposição continue para o anno futuro, hei de
mandar uma emenda restabelecendo a disposiçllo desse artigo . Deverei notar a S . Ex.
que ainda mesmo que uma tal disposição não
tivesse lugar, o ordenado dos bispos não está regulado exactamente ; por exemplo, o bispo de
Marianna, recebia 2'00$ para casas ou para esmolas, e se· S. Ex. q uizer confronla1· o orçamento do corrente anno com os dous annos
anteriores, verá que se omittio esta adcliçn.o.
Ao bispo de Marianna se augmentou 400$ em
uma das passadas sessões ; mas neste augmenlo
não se comprehendêrão oulras qm.mtias que elle
devia receber para casas ou esmolas ; entretanto
no orçamento do Sr. ministro vem o pedido sem
attençao nem ao augmento nem ao direifo ·anterior que tinhão a essa quantia para casas ou
esmolas.
.
·
Está aqui calculada a quantia para reparo da

capella imperial. Estou persuadido que a capella imperial de ha muito tempo precisa de
algum reparo ;_ porém entendo que não podemo~
decretar quantia para esta despeza sem que se
nos apresente o orçamento respectivo, sem que
se nos mostre as despezas necessal'ias a fazer
com taes reoaros. Se apparecer, pois, emenda
supprimindo' a quantia destinada para reparos
da capella imperial, terá o meu voto. .
O anno passado, depois de calculadas todas
as despezas certas que se fazem com a policia e
seus empregados, pedestres, etc., deu-se a esmo
12 contos para a segurança publica; agora
pede-se 20 contos, ·se me n!lo engano. Alé
aqui não se tinha dado tanto quanto dêmos
o anno passatlo. Como não vejo melhora·
mentas a este respeito, como o mesmo facto, a
respeito do ·roubo do thesouro, depõe inteiramente contra a policia; ou porqne a noss,\ legislação é defeituosa, e que assim, por mais
dinheiro que se ga.ste, n1io poderemos obter
aqnillo que em outras pi,rtes se adquire até
sem dinheit•o, ou porque o emprego desse dinheiro nt\o tem sido bom, ou pela má direcção
dos empregados, a verdade' é que a nossa policia é muito má. Eu creio que S. Ex. estará
informado do que acontecêra nesse roubo de
notas; deu isto sómente occasião a que o poder
moderador exercesse a faculdade de amnistiar;
porque consta-me que o homem,
quem se
apprehendêrão os 200 contos (se é que elles
se apprehendêrlio, porque o publico n!lo está
bem certo que elles se apprehendêrão, ou
se se acharão, talvez, mesmo dentro do thesouro, porque esses 200 contos apparecêrão,
como por milagre, na mão, talvei, do chefe d.o
corpo policial, e entrarão para o lhesouro ),
consta-me, digo, que este homem foi amnistiado; e devo suppôr que foi amnistiado, por
que não se organisou o processo, nem esse
homem continua a estar preso ; antes dizem
qne, estand,) preso, foi solto. S. Ex. talvez
esteja mais ao faclo disto, assim como de outras
notas que tenho.o sido apprehendidas. Não se devendo espexar nenhum melhoramento a este respeito, eu julgo que devemos dar a mesma quantia
que demos em 1831 e 1882, com a qual assim
mesmo não faltava quem suppuzesse que ella
era para pagar a policia 5ccret11 e espiões; não
para espionar os ladrões dei thesouro, mas sim
as opiniões pqlitieas, vexar os cidadãos, persegui!-os. Não darei meu voto para este augmento.
Trata;se no mesmo paragrapho de telegraphos. Desejo supprimir a despeza feita com
esta repartição, nãp porque e1,lenda que não
devamos ter alguns telegraphos; mas porque,
como n!lo me consta qu1 os lenhamos no interior do paiz que possão servir para nossa segu~
rança, para communicar noticias do governo,
do interior ; e como os que ha não vejo que
tenhão muita relaçao eom a administração da

a
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justiça, parece-me que é islo uma innovação, e
innovação muito precipitada. Ao menos desejarei ouvir as razões cum que S. Ex. pretende
justifi?ar 11 !·eu~i!¼o deste serviço publico ao minisleno da Jnsl1ça.
Para a guarda nacional, na lei passadn,
dêmos 1:950$ ; :igoru pede-se 13:000$ : é um
augmento extraordinario, e que não acho muito
justificado. Reduzirei n quantia á mesma dada
o anno passado.
Q11anto aos 180:000$ para os l'nunicipaes
permanentes, lenho de fazer algumas observações. Não duvido diminuir esta quantia, e
creio que o podel'cmos fazer sem nenhum
damno do serviço publico. No anno de 1831,
qnnmlo o governo foi aulorisado a Cl'ear este
corpo, autorisamol-o a empregar até a somma
de 180:000$ com esta despeza ; o que o governo
passou o fazer. Organiso11 o corpo; r.leu ins·
trucções, que o corpo legislativo approvou, fo.
zenr.lo algumas alterações: pot' consequencia
ficou o governo inhibido de alterar a orga·
nisação do corpo e sua discipliua. A respeito de
disciplina, o governo tern sido exacto em manter
a que estava determinada nas insln1cções que
derão regras a este respeito, e pela resoluçao
apµrovada por. esta camara: mi1s u respeito da
organisação do corpo já fez alleraçao, creando
terceiros commandanles, cousa que não podia
fazer. Bem vê S. Ex, que foi uma violaçn.o de
lei, que não p<mnittia que se bolisse na organisação deste corpo já approvada definitiva·
mente,
S. Ex. não fez este orçamento; talvez não
esteja nesla idéa, ou talvez possa justificar o
pedido de 180:000$ para os municipaes perma·
nentes. O governo tem continuado a pedir
sempre esta quantia. Mas, note S. Ex., que
estando o corpo já ot·ganisado, podia-se pedir
uma quantia certa, e nao continuar-se no provisorio de 180:000$, como se isto fosse obra de
empreitada; e que, se o govel'IIO pudesse eco·
nomisnr nos 180:000$, lhe licnsse licito poder
empregar esse dinheiro em outt·os objectos ; o
que poderá ser conlrnrio tí sc!p;Urnnça tleste município, porque com o al'l.1ilrio <lc clispender·se
este dinheiro, pótle-se ntlo eurnr rnuilo em elevar
o corpo ao seu estado completo. Estou persua•
dido que se não póde coulinuat· a pedir para
elle 180:000$; mas que se deve calcular-á
vista da organisação, do numero de praças· qne
tem cada companhia, a despeza certa a fazer
com este corpo, e ainda ficava uma porção não
pequena de muitas vagas, que ordinariamente
se mantém no corpo, por isso que elle nao tem
sido jámais elevado ao seu estado completo, e
por isso uma parte do set'viço que lhe é destinado, tem sido feito por uma companhia de
addidos, que n!!o percebem soldo l11o avantajado ..
Eu ainda não fiz o calculo da despeza com este
corpo ; mas poderei fazei-o segundo o estado complélo do corpo, para mandar uma
TOMO I[

emenda. á mesa; desejarei mesmo que o
Sr. minist!'O haja de ministrar-me este orçamento da despeza provavel do corpo, segundo
a organisação que deve ter, porque cmquanto o
corpo legislativo não approvar esle augmento de
officiaes, devemos supprimir a clespeza que se
tem de fazer com elles. Creio que por este
modo poderemos supprimir 20 ou 30 contos.
Se a discussão dtrrar até amanhã, apresentarei
calculo provavel tla despeza co~ este corpo.
Desejaria saber quanto S. Ex. emprega measalmer.te na construcção da casa de correcçilo
desta rôrlo. Aqui ~e pedem 60 contos para a
ca;;a de correcçao, coneerlos de cadOas dentro
do município ; e preciso saber a despeza mensal
com a casa de correcçno, e quanto é calculado
para reparo!i! de cadêas. Uma vez que lemos
dado dinheiro para casa de correcção, unia ver.
que no nosso codígo q11asi todas as pena~ sno .
de prisão com trabalho, desejava que se con·
clnisse essa casa de correcç!i.O, e para isso que se
votasse uma consignuçao conveniente. Todaviti
não acho que estejamos em circumslanch1s
de dever augmentar esta consignaçno ; lanlo
mais quanto temos concedido lambem algumas
loterias para a sua co11s trucçlio.
São estas as reflexões que lenho a fazer a
respeito do orçamento. Naquelles objectos, cujas
consignações desejo diminuir, se não appare,
cerem alguu1as emenoas que me pareção me·
ihores do que o que tenho indicado, enviarei as
minhas. Quanto aos outros objeclos em que
loquei, desejarei que S. Ex. me dê alguns escla·
recimentas.
O Sa. MoNTEZUllA (1niiiiBtro da justiça) dirige
em voz baixa algumas palavras ao Sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE :-0 Sr. ministro diz que
es!á prompto a responder, mas que espera que
alguns senhores fação ainda outras perguntas,
pol'que seu estado de saude n!íO lhe permitle
entrar em pequenos dialogos.
ALOU.MAS VozEs: - Pois bem; votos, votos.

OSr, Montezuma. (ini·,iisti-o da justiça): O Sr. deputado reduzia-se a estabelecer aiguinas econµmias na repartição, de qnc me
acho encarregado. Eu direi aquillo que penso a
respeito Ja ulilidade- de taes reducções. Vou
fallar s,)bt·e a opinin.o de um Sr. deputado que,
tendo já exercido o empr~go de ministro e secretario de eatado dos negocios da justiça, póde,
melhor que nenhum outro, estabelecer urua
opinião a este respeito; porque reune conhecimentos theoricos, e pralicos da repartição, e
por consequencia póde dir.er em sua consciencin
se acaso a adininistraçao póde marchai·, se
acaso a ulilidade publica será satisfeita, uma
vez que se façl\o as reducções que o Sr. dcpu,
tado estabeleceu. Convidado a cmiltir minha
opinião. a este respeito, eu informarei á canrnrn

30
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deve presumir-se sempre que n!lO mudou de
com aqui>lles conhecimentos que tenho podido
adquirir no pequeno espaço de tempo que sou opinião, que seu credo politico ainda é o
mesmo, que seus principias administrativos
ministro. O Sr. deputado sabe perfeitamente,
a camara conhece que se n!IO póde entrar nos
são os mesmos, e que por consequenéia as
escaninhos de uma adrninistraçi\o qualquer, e bases da sua administraçllO devem ser igua 1menle as mesmas, salvo .se factos en'l contrario
muito principalmente da rcpartiça.o da justiça,
sem trabalhar muito, e lambem sem ter .algum
pro vare t11 que elle tem aberrado desses printempo necessario para isso. Será talvez a rai,ão
cipias ; que, por uma versatilidade de cáracter,.
porque tenho tido receio de apresentar ao corpo indigna de todo o homem de estado, sustenta
legislativo propostas sobre taes principios ou
principias contradictorios áquelles qne, quando
taes idéas, para reformar, alterar, ou mesmo
não era ministro da corôa, tinha estabelecido.
consolidar o estado actual dto nossa adminisPortanto, sustentar eu nesta eamara que hei de
tração da justiç;i. Este tributo de respeito pago constantemente defender o throno de S. M. Imás administrações passadas, respeito devido não
perial, sustentar que hei de constantemente
só pelas pessoas que desempenhárao taes ludefender as instituiçoes do paiz, taes qnaes se
gares, como porque era essencial que eu ntl.o apachão sancci.onadas e consagr,1das na constíparecesse com a espada de Alexandre cortando tuiçao do estado e acto addicional; sustentar
todas as diiliculdades, este respeito. digo, tem
que hei de procurai·, quanto é passivei, que
feito grande peso em minha cénscieacia, e economias se faça.o na administraçllo ; que o
igual peso no modo de proceder a respeito da
cidad!lo seja o mais passivei protegido, que a
repartição. Não era possível, senhores, que enadministração marche com firmeza, mas com
trasse na repartiç!lO estabr.lecendo todas as
prndencia, n:i.o é necessario : é repetir aqnillo
regras que em minha consciencia entendesse
que acamara sabe.
necessarias para firmar a administrnçao da
· E' a primeira vez que tenho a honra de apjustiça em todo o imperio do Brnzil. Embora parecer no recint,i da carnara dos Srs. depu-_
meu modo de entender, minha consciencia me lados ; devêra pagar este tribulo de veneração e
diga que tenho to.es e taes princípios; se 11110
respeito a um dos ramos do poder legislativo.
compat·ar estes princípios com a pratica, se nao
Pago-o desta maneirn. Já se vê que tendo de
pagar este tributo de respeito devido, estabeleço sustentar o lhrano do Sr. D. Pedro II, a!l instimesmo regras contra mim ; devo pôr os meus
tuições monarchicas, a constituiçao, o acto
successores • nesta alternativa, nesta duvida addicional, tenho rigorosa obrigação, na qualiconstante ácerca de inslituições mais sagradas,
darle de ministro da justiç,1, de informar o corpo
que interessllo mais ao cidada.o, que são as legislativo de tudo quanto é essencial para que
disposições que dizem respeito á adminislraçllo a paz publica nao se perturbe, a integ1idade do
da justiça. Depois de ter estabelecido este prinimperio se ma11tenha, a lei seja sustentada, e a
cipio, os e;ubaraços em que me tenho achado,
acção do governo seja levada a todos os pontos
embaraços que o Sr. deputado conhece perfüido imperio. Se eu sustento, senhores, as institissimarnente, porque, repito, foi mini;;tro de tuições do paiz, se quero a constituição e o acto
estado em circumstancia critica, em occasião addicional, se jámais conspirarei contra esses
em que o estado necessitava, nllo só de esforços_ actos q11e êstabelecem hoje a lei fuudamental
ordinarios, mas de esforços extraordinarios do imperio, evidente é'que lambem sustentarei
para completar a ordem publica, estabelecei-a, as garantias dos cidadn.os brnzileiros.
firmal-a de um modo digno de uma naçl\o
Se é uma dessas garantias a liberdade de
civilisada, e constitncionalmente governada, o imprensa, ella será sustentada dentro dos
Sr. deputado ha de levar a bem que, afaslimites da lei. Da repartiçãO da justiça, exclama
tando-me alguma cousa de sua opinino, todavia, o orador, jámais partirá acto algum (eu posso
sustente aquillo que o conhecimento da materia af'firmal-o aos Srs _ deputados, e á nação brame tem podido ministrar.
zileira perante quem fallo), járnais partirâ acto
Não é occasi!ío de eu fazer declaração' de algum que sej:i. capaz de dar garrote a e~ta garantia primaria do cidadao bmzileiro. Mas nno
alguns principias administrativos...
• espere de mim, de maneira alguma, o corpo leMUITAS VOZES :-E', é, é.
gislativo; não espere de mim a nação brazileira,
O SR. MoNT~ZUliA .(1nini8l1·0 da.fusti'.ça) :- que eu anime· <lirecta ou indirectamente
Estou certo que a camara n!lo me desconhece ; actos indignos dessa importanlissima garantia.
na.o sou homem desconhecido no Brazil. Miuha (Apoiados.) Na.o espere de maneira nenhuma a
vida publica tem sido t!!o clara, ta.o manifesta,
naçno brazileira de mim, que eu deixe de
os me1:1s principias tãO francamente estabe- lançar ma.o da lei em toda sua força e vigor
lecidos neste mesmo ·recinto, onde appareço (apoiados), para acobardar esses anarchistas,
como ministro de estado, que, a fallar a ver- inimigos da lei, inimigos do throno, inimigos
dade, iria repetir cousas que a camara sabe da liberdade regrada, ininiigos, em uma palavra,
perfeitamente. Qualq,1er que seja a posição do
de toda a ordem social (azioiad08), perturbando,
ministro, nn.o havendo factos em conh·ario, inundando o-paiz com papeis, com impressos,
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que, longe de instruírem o entendimento do
cidadão brazileirn, e moralisarer,J, 111\0 servem
de outra cousa mo.is do que representar o
Drazil peranle as nações cultas, como não
sendo digno ainda de gozar esta grande garantia; comó não sabendo manter o meio termo,
nelll caminhar pela senda da lei e da j11sliça,
qL1nndo lança mno desse collosso, dessa for~a
publica, desse, de lodos, ~ 1n.eio mais l'orle para
ac:o\,a1·dar o despola, repnmil-o, r, tarnbem para
dcsrnoralisar e pérlurbar ..• Hei de, portanto,
senhores, defender e sustenlar a liberdade de
imprensa, mas defendel-a de maneira,q11e as
calurnnias se acabem, que o cidadão viva tranquillo, e qne no seio das fomilias se pos;;ão ler
os papeis que n imprensa houver de apresentar.
Estes, senhores, süo os meus pl'ineipius. Se
aca~o aberrat· dell1!s, se alguma vez nao os desempenhar e execulat·, os Srs. dept1tados poderáõ dizer riue o adual mi11islro da justiça
alterou seus princípios, modificoa suas regras,
deixou de ser aquelle mesmo depulado que,
por tantas vezes, sustentou ne.,te rccinlo, com
toda a independencia de sua conseiencia, estes
mesmo,;; princípios.
Creio qlle, exprimindo-me assim, sem
nenhum atavio de eloquencin, inteil'amenle dizendo aquillo qlle sinto em meu co1·ação, qlle
no momento acttial entendo que devo dizer, faJ.
lundo com esta frunqueza ao cot·po legislativo e
à nu,;ão, parece-me que tenho satisfeito :í declaraç,10 que os Srs. deputados, pareceu-me,
querirto que eu fizesse. E se posso, nesta occasiào, tambem lembrnr aquillo que ministros
em occasiao igual têm lembrado, eu repito, nM
sou desconhecido ao Brazil, nao sou desconhecido á carnara dos Srs. deputados ; e os meus
actos seja.o os que possa servir de regra ás suas
censuras.
. Disse o Sr. deputado que não sabe em que
hl\o de ser empregados os 130 contos pedidos
para a guarda nacional. O orçamento aqui o diz
- Com grLJtificação de instructores, lei de 23
de Novembro de 1835, 100 contos de réis; Compra de armamento, 30 contos; - temos,
pois, 130 contos. Que 100 contos de réis sao
precisos para instrucçao da guarda nacional em
todo o imperio, creio que não é cousa difficil de
demonstrar, Eu nllo só tenho na secretaria ofíicios de quasi todos os presidentes das províncias pedindo que se lhes dê maior somma
do que a alé aqui dada para instrucç1lo da
gL1arda nacional ; como demais, creio que ninguem ignora a utilidade de ir augmentando
quanto é possivel essa instrucção. Os Srs. deputados ccnhecem isto perfeifüsimamente, e
muitas vezes neste recinto eu ouvi que a unica
força hoje, para a qual todas as vistas tendem,
é a guarda nacional. Quando se procura saber
qual é a força que deve fazer o serviço publico,
sustentar a defeza do paiz, respeitar a autoridade publica, immediatamente os Srs. depu-
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fados dizem - a guarda nacional ahi está. E se a guarda navional não fúr instruída, n1lo
fôr posta no pó que possa satisfazer o serviço, e
u_nicfo_ esta circumsbnei« á oulra, que é a defic1encia da lei, falta de disciplina, rneios limitadíssimos que tem o governo parn poder manter
a disciplina naquelle corpo, o que ha ele J'esnlL.rr
é, que nãu tel'emos guarda nucional.
Na secrnlaria nao pude encon lrnr todos os
orçamenlos a respeito deste serviço publico.
De algnmas províncias mandárllo-se, 8 eu tenho
aqui na pasta alguns orçamentos enviados por
alg11mas chs·provincias a respeito da inslrncção
da guarda nacional. Os Srs. deputados exaniinanrlo este mappa verão que a quantia pedida
n1\o é demasiada; que, pelo contrario, o serviço
publico nesta parle não será feito satisfactoriamentc; e será ele misl0r augmental-o de maneira tal que a guarda nacional seJa guarda
nacional, e tenha o aspecto que deve tomar,
faça o ~ervi1;0 que deve fazer.
Os Srs. depulados lambem htl.o de permitlirme que diga que n1\o basta clizcrem-100 contos
rle réis parecem-me demasiado, quero que o
governo me diga como ha de empregal-os,
como é que se hão de dividir os 100- contos de
réis pelo serviço publico desta repartiçào ?.Nno basta dizer isto. O Sr. deputado permitlame esta reflexao feita com todo o respeito que
pago e pagarei sempre áquelles senhores que
tiverem de fazer algumas observações sobre a
minha repartição, mas como o poder executivo
tem lambem uma responsabilidade, e esta res,
ponsabilidade torna-se tanto mais forte, quando
os Srs. deputados censurão a administração, a
nação exige desses senhores, que, inteirados
completamente cada um pelas suas provincias,
venhão aqui com seus documentos, que firmem
a sua opinião, firmem uma regra, para qne não
appareção censuras inteiramente desligadas de
provas; para nao parecer que foi deficiencia de
conhecimento pratico da materia, antes do que
desejo de estabelecer uma regra que satisfaça
aos interesses nacionaes. Esta é a grande vantagem que se lira do sy5lema representativo ; é
a grande importancia de enviar cada uma provincia os se1.s representantes á camara dos Srs.
deputados bem inteirados praticamente daquillo
que convém. Não sao conselheiros do governo,
mas conselheiros da naçlío, seus representantes ;
ntto representa.o províncias isoladas, mas a
nação, entendendo sempre cada um aquillo
que convém mais adaptamente a cada província. Mas dizer vagamente, por exemplo, que
esta repartiçao exige 100 contos, quando 111!0
prova que os 100 contos têm sido mal applicados, qual será a consequencia deste modo de
proceder ? O governo, supponhamos, acha-se
inhabilitado de apresentar os orçamentos dos
presidentes de todas as províncias, achlío-se
elles mesmos inhabilitados de attender a todas
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as circumstancias desta ou daquella provincia ;
quul sei·á o resultado se os Srs. deputados entenderem cm suas consciencins que nlto podem
votar os 100 contos de réis? O resultado será
que os Srs. deputado;;, bem longe de satisfazerem seus desejos, de cumpril'em suas obrigações. de fazer o serviço publico, pelo conlrario si: desvião do trnbalho de procurarem
est~s conhecimentos praticas, com os quaes
melhor poderiil.O censurar ao governo, mostrar
de uma mancirn mais adequada que com
efTeito taes e taes abusos linha.o sido commettidos, tal e tal dinheiro tinha ~ido malversado, e que por consequencia tendo havido
laes e taes abusos, o resullado era que se devia
estar pela opinia.o dos Srs. deputados. Esta
opinião assim consolidada, tornava-se geral, e
melhor resulta1lo traria; mas pelo contrario
dizendo-se-pedem 100 contos de réis, uno sei
como hno de ser applicados, e como nno sei,
não posso de maneira alguma dâl-os ...
ALGUNS SENHORES :-Apoiudo.

O SR. MoNTEZUIIA (ministro daJ°ustiça) :Perdoem-me os Srs. depulRdos : eu lhes pergnuto quando vêm para aqui o que é que espera a naçilo de cada um Sr. deputado ? ••.
O SR. SouzA MARTINS :-Que o governo nos
informe.
O SR, MoNTEZUMA (mini.,tl"o da justiça):Que o governo informe é sua obrigação ; mas
que cada um venl:ra de ,na casa com os conhecimentos necessarios, apresente aqui no corpo
l~gisl=ltivo censuras estabelecidas e fundadas ;
qne cuide em examinar o estado da administraçM ; que veja as necessidades publicas; porqne vendo-se os intei·esses do governo, e os interesses que cada um Sr. deputado tem, nlío só
o estado ganhará, como de mais a mais a
cernmra tomar-se-ha mais forte ; e a nação se
achará em tempo algum illudida, como póde
acontecer. E prouvêra aos céos que ainda até
hoje na.o tivesse acontecido isto ! Prouvêra aos
céos que o serviço publico não tivesse padecido
nunca por esta razão l Mas em todo o caso
cada um ficando inteirado de seus deveres pela
maneira porque enténde a naça.o, olhará para o
serviço de um, e para o serviço de outro
(apoiados); examinando se acaso um bem preencheu as suas obl'igações, o ou Iro nao. dará o
premio ou a censura áquelle que estiver nesta
circumstancia.
Eu disse desde o principio que podia apresentará camara dos Srs. deputados o orça·
menta desta despeza, digo mais que além deste
orçamento os Srs. deputados podem ver por
este mappa que aqui apresento relativo a cada
uma das provincias.

O SR. VAscoNCELLOs: -- Está impresso. (Ri-

sa.das.)

O SR.

MoNTEZUMA

(minieti-o da Jiiatiçri,) :

-Al~rn disto os Srs. deputados podem por ahi
fazer as censuras que quizerem, exigir informações, saber o empi·ego minucioso dessa
somma de 130 contos de réis. Seria p1·eciso
que o governo estivesse no caso de apresentar
um cadastro da guarda nacional de todo o irn ·
perio. (.Apoiados.) Tanto é verdade que desejei
muito conhecer o cadastro de toda a g111:n·da nacioual do imperio, tanto tdlou persuadido que
isto é importante, que lenho expedido circulares a todos os presit.!enles das · provincias,
exigindo dtJlles qne me mandem este c,i.daslro.
Aqui mesmo na côi'le já exigi do cornmandante
Sllperior as inl'urmações, teuho-as aqui na pasta.
Por ora a camarn dos Srs. deputados só póde
sabei· aquillo que achei na administração ...
O SR. VASCONCELLOS :-Mais alto.
O SR. MoNTEZUMA (min·igt-ro da J°'uatiça) :
-Nilo posso íallar mai~ alto : salvo quando me
animo um pouco. . . (Risadas.) A camara só
póde saber aquillo que fizero.o meus antecessores. (.Apoiado,s.) Talvez alguem haja culpado Llcssa falta além dll ser o rninisteri,) ; mas
nao sendo de minha intençao declarar agora
tudo quanto penso, a este respeito, permitta-se-me, por ora, que diga que o mappa
geral da guarda nacional de todo o imperio ainda
não vi : que tenho já expedido ordens para
isto ; fora.o para as províncias do sul e mesmo
pam as do norte ; e com estaa informações o
corpo legislativo ficará sciente do mappa geral
de Ioda a guarda nacional do imperio. Note
porém o corpo legislativo uma circumstancia
que é, que qualquer cadastro que se faça a este
respeito nunca poderá ser exacto, mathe·
maticamente exacto, pot·que a guarda nacional
augmentil com a populaç!!o.
Disse o Sr. deputado que a lei do orçamento
fixou certa quantia para o Sr. arcebispo da
Bahia e mais bispos do imperio, e o governo ·
não executou essa parte da lei. Senhores, eu,
attendendo a que a camara dos Srs. deputados
não <leu os dous terços de seus votos·á resoluçao
a que o poder executivo negou a sancçao, sou
de opinião contraria á do Sr. deputado. Persuado-me que a lei do ·orçamento quando fixa
quantias para pagamento de ordenados, ou
mesmo para satisfazer serviços publicas, nao é
senão em consequencia de uma lei anterior ;
ou então, quando não existindo uma lei, a do
orçamento estabelece o ordenado, fürn, crea uma
despeza. V~jamos se estes principios se applicao
com exact1dão ao caso em questão. Houve uma
resolução que fixou o ordenado do Sr. arcebispo e Srs. bispos go imperio; a lei do orçamento devêra necessariamente aulorisar ao
governo a fazer esta despeza. Se acaso não se
tivess_e ao mesmo tempo na lei do orçamento
autonsado o governo a fazer essa desp!!za nno
se\ como P?deria? governo preencher o' preceito da lei, por isso entendeu a disposiçno do
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§ 5°, art. 3• como um verdadeiro corol\ario da
resolução. Neste§ 5º se diz :-com os bispos e
relaçr.o ecclcsiastica, ficando elevada a 3:6008
a congrua do arcebispo met1·opolitano.-Ol'a,
não lkantlo elev,ida esta congtua, porque cahio
a resolw;ão, <:1videnl() é que nlio podia \01· lugar
o § õº do art. 3º. Se acaso o corpo legislativo
queria crear urna nova congt·na ao Sr. al'Cebispo, porque se l'ei a rcsolnc;M? Se fez a re,o]uçil.o, o ad. óº nllo é senão um corollario desta
rcsoluç:io ; uma autorisação que o ci:,rpo it'gis'1ativo deu ao governo para poder dispen,!et·
11quella quantia ; cahindo essa resolução seria
um absurdo completo, que o governo, n!lO
-Lendo sanccionado a resolução, porque em soa
sabedoria entendeu que não havia a ig1wlJadc
tao necessaria em casos tacs, mo.nrlussc pagflr
ao Sr. arcebispo e Srs. bispos, os ordenados
qne elle tenha recusado, não prestando !lUU
sancção á resoluçilo que creava esses ordenados.
Poohaino~ de parte o respeito devido a pessoas
de tilo alta jerarchia nn igreja; ponhamos de
parle tod_a a _veneração que se deve ter aos p_l'incipes ua 1greJ"i sl.\stuntl\dore;; d\\ mornl publica;
mas que fóra enteudcria eu que cll1;is duvessem
ter; ai11rla nll.O me contradisse. A religino rlevc
ser o mais passivei, mantida com decoro e
dig;lidade ; toda a sua snh!imiclade e pompa
devem ser auxiliadas · pelo corpo legislativo ;
não acho elemento mais forte para sustentar a
pnz publica ; nada mais digno de nma nação
civilisada, do que pôr o seu clet·o n'uma posição
brilhante e sublime, digno de uma nação
christã; mas nllo é este o ponto da questão ; o
ponto da quesUlo é, se acaso uma vez negada a
sancção áquclla resolJção, devera se pagar
nquillo mesmo . que se deixár& de sanccionar.
Em minha opinião estou persuadido que tal
cousa não podiil ter lugar. Se acaso o corpo lt,gislativo tem ponderado, como me persuado,
os n10tivos dados pelo governo para negar a
Sil.llCÇão, ha de ver que o poder moderadnr nll.o
negou a sua sancção por outro espírito senão
porque nll.o vio nessa resoluçã.o a igualdade que
ella devia ter allendido, segundo a localidade
das dioceses de cada um dos princip~s da isreja
brazileira. Urna vez que o corpo legislativo calcule melhor, uma vez que seja preenchido o
pensamento do governo, que elle se convença
que esta igualdade não foi destl'llida, eu estou
intimamente convencido que uma reso1ução
desta ordem ha de merecer do podr,r moderador a sua sancção. · Creio ter satisfeito :io Sr.
depnt:1do na segunda parle do seu discurso.
Não ha orçamento sobre o reparo ela capella
imperial, disse o nobre deputado. Muilo me
lisongeio de ver-que o Sr. deputado está possuido do mesmo principio de que me acho possuido, da necessidade de repal'ar a cathedral do
imperio. Ha poucos dias, attendendo ao perigo
que ameaçava, e ainda ameaça o estado da
torre d,1 capella im11erial, dirigi um aviso ao mi-
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11islro da marinha, al'im àe el\e ordenar que a
meslt·ança da ribeira viesse arrear os sinos e
igualmente a torre, pot• ter ella si1lo construida
pela tnestrança do arsenal da marinha.
Antes de t!11termirrnr itito (não. poderei bem
marcar a época do meu o!Iicio), ol'ficiei no inspcdor da capella imperial para mandar o orçamento, nno só da obr:1 que se necessita fazer
mt capella, como de mais a mais da obra que
se necessita fa~er na torrn. O inspeclot mandou
o primeirn, e n!l.o o segundo orçamento; e a
1•azão que deu, foi que, não sabendo qual era a
inte111,il.o do governo a respeito da construcçno
da torre, se a queria fazer de páo, ou de pedra
e ca\, nllo podia fazer o orçamento. Ordenei
de novo que fizesse dous orçamentos; um, no
caso de se querei· fazer a to1·re de páo ; e oulrn,
no caso de se querer construir de pedra e cal.
Ambos estes orçamentos creio que poderáõ ser
apresentados á casa cm breve. Devo, porém,
adve1-ti1· que e,;tes orçamentos nunca \)odem
apresentar com toda a exactidão a despeza ela
obra, mas unicamente a estimativa, o que
mesmo indica o lermo-orçamento-. Creio
q1.1e poderá ser estimada em 12 a 16 contos;
mas em poucos dias espero estar habilitado
para levar ao conhecimento da camara o res•
pectivo orçamento. Esta ohra é evidenlissimamet1le precisa, e até o decoro nacional exige
que ella se füça.
Nesta occnsino peço que se me pem1ílta
lembrar um officio, que tive u honra de di1·igir
á camara, sobre o modo ele se preencherem as
vagas dos capellães da cnpella imperial. O servi~.o se acha no estado mais deploravel : apertas
cinco capelli!.es apparecem, quando aliás foi
conscrvad.o na capeUa o numero de ~inte. Peço,
portanto, aos Sr;. deputados que hajao de tomar
uma l'esolução a este respeito, revogando artigos
mencionados no officio que dirigi á camara dos
Srs. deputados.
A policia é muito má, disse o Sr. deputado,
e por isso nlio quero rlar mais dinheiro.
Senhores, que a policia do imperio ainda
não chegou áquelle estado de melhoramento
desejado por todos os cidadaos que têm que
perder alguma cousa, é verdade : mas é lambem
vel'dade que isto depende, em grande parte,
ele não ter o corpo legislativo tomado uma deliberação, que fixe as obrigações dos respecli vos
empregados, e dê um novo andamento e marcha
á4ue\la repartição.
Creio que o meu antecessor apresentou uma
proposta a respeito da policia. Esta pt·opvsta, tomada em consideraç~o pe1o corpo legis\ativo,
emendada segundo entendesse em sua sabedoria, e, em uma palavra, sanccionada como lei,
daria este melhoramento á l'eparlição da policia.
O governo nao lem, pois, andado em atrair.o, tem
cuidado desta pal'te interessantíssima do serviço
publico; e tanto mais importante, quanto todos
conhecem o:; perigos que devemos correr em
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uma capitaJ,oomo a nossa, com tuna população
lal q11al a temos.
Pol' isso o ckfeilo vcnladeimmcnte nr10 é da
policia. A policia lal qual existe, fur. t.ndo o que
J,iídc. Ha pouco tivemos disso pl'Ovas, a respeito
1h,s pirnlns qnc ,,fJpar·ccc,i·no nn 11n~sn costn ;
alg1111s dellcs forno pilhut!os, e existem presos e
pwnunciados, julgados com cri111inalidadl1. E
cou10 !'oi feilo ludo isto ? Pelos esfon;CJs da policia.
A capital ·do írnperio, conr;edo, na.o goza di:4
tranquillidade e segurança publica, de que
devêrn gozar ; mas pol' falta de lei. O poder
execulivo n!!o tem andado em atrazo, tem proposto e lembrado a urgencia de deliberação do
poder legislativo sobre este objecto da ullima
imporlancia. A proposta fei_ta pelo governo, que
pudera ter sido tomada em consideraçM no
anno passado e no presente, nll.O o foi ; e como
quer, pois, o nobre deputado qne a administração da policia tenha subido ao gráo de perfeiçilo a qüe póde chegai·? Como quer que
chegue á perfeiçtlo da policia franceza e de Inglaterra? E' indispensavel uma lei.
No unno passado creio que lambem se apresentou á camara uma prriposla ácerca de guardas
urbanas. Ha decreto sobre isto. Nao tendo o
governo meios para fazer as despezns, recorreu
a subscripções : os cidadãos poderáo fazel-a ?
Digo que sim. Deveráõ füzel-a? Nãa sei.
E' verdade que iudo quanto posso infomrnr
sobre as rondas e policia da cidade nada pórle
ser sali~factorio. Immediatamenle que entrei
para a rnpartição, o meu primeiro cuidado fui
vêr o modo de estabelecer melhor o systema
das rondas. Vendo que os guardas nacionaes
11110 tinhllo, por assim dizer, quem os vigiasse,
quando rondavão, reconhecendo que os juizes
de paz são verdadeiramente juizes policiaes, entreguei-lhes as rondas, e mandei que os guardas
nacionaes, quando fossem rondar, fossem rodeados de autoridades policiaes ; para que,
sendo elles que fizessem as rondas, pudessem
inspeccionar o serviço. Para maior fiscalisaçao,
ordenei que os juizes de paz dessem partes
diarias. 01·denei isto para vêr se, ao menos no
principio, podia dar andamento mai:;; activo a
esta parte do serviço publico. Alguma cousa
tenho conseguido, mas pouco. Têm sido presos
alguns vadios, e lambem ladroes de escravos.
Já se goza de mais segurança pessoal, já se
póde passeiar um pouco mais livremente á
noite na capital do irnperio. Emquanto, pol'óm,
o corpo legislativo nllo tomar em cousideraçã<J
a instituição das guardas urbanas, ou cor:: o o
governo a estabeleceu, on, nã<l querendo que faça
p.trtc do corpo de municipaes permanentes, com
~ ~aractet· das guardas urbanas q..ic fazem a polrc1a de Londres, que é o meio termo entre os
Gendai·,nes e os antigos Watchmeii de Londres,
nao é possivel que a policia chegue á perfeição
CJUC o governo deseja. Se, na occasião da disf

cussão desta proposta, eu tiver a honra de ser
convidado, direi o que entendo sobre a mriteria.
O governo rcconhoco quo nrto pórle ter o
titulo de bom governo, sem que o cidadão possa
pnsseiar ns rnns cem segnrnnça : mas ullo está
hal.Jilitado para conseguir eslc dcsej:.ivel fim,
HltO só pelo q111:i rcspeila aos 1111:ios, mas mesmo
por falta de lei. Como n[IO ler o coração magoado vendo-se á lesta cl:i.. administração sem
poder dar ao cidadão aquella protecção, que o
cidads.o tc:m direito de exigir do gov.irno, e para
a qnal paga ? Como ser responsavel pela falta
de segurança do cidadl10, se o governo nil.O está
para isso habilitado com os meios necessarios ;
so não tem lei, que para isso o habilite?
Portanto a censura do nobre dsputado, a
quem muito respeito, me servio de motivo parn
desdé já pédir, rogará cnmara que sobre esta
rnateria !raja de tomar alguma deliberuçno.
Julgo mesmo converlit'nlc que se fuçno a este
respeito ensnios em duas ou Ires pa roclrins da
ca1}ilal, Em matcrias policiaes creio que nada se
póde fazer de prom pio, que possa desde logo
merecer a $ancçil.o de pr.rfoi\'rto. Lcrnbrn-me
que em Lorrclrcs, qm11Hlo se estabclectJu alli a
nova policia (eu cstavn cm Londres nnqucllc
tempo), o povo tanto se aterrou com nq11ellu expediente, que deu occnsino n mil ·desonlcns.
Ajnlltavilo-se, fazino rcu11iúl.!s de duas e lres
mil pessoas para se oppewmn a essas policias.
E~pancarão-se os guardus e pr-ulicarno-se innnmeraveis violencias. Por consequcncia o corpo
legislativo do Brazil deve tomar esle negocio
em mui seria conshleraç!!o, e marcar :i. norma
que o governo deve seguir, para poder censurai-o, quando não execute perfeitamente a
deliberaçll.o tomada. Mas untes disto, inntilisar
desde já os meios essencialmente precisos para
o desempenho deste serviço, é querer reduzir
a capital do imperio a ultima das desgraças.
Estou bem persuadidCl de que a censura do
nebre deputado foi passageira, e só para me
ouvir, mas que elle está convencido do quanto é
necessario ser circumspecto a respeito de uma
·tal deliberação. O que diriãO os faccinorosos e
salteadore~? Como se nllo ufanarillo elles contando com a impunidadde completa na capital
do imperio? • Creio ter lambem satisfeito ao
muito digno Sr. deputado ácerca deste objecto.
O SR, MACIEL l\foNTEIRo :-E o roubo das
notas?
O Sn. MoNTEZUl!A (ministro da justiça):Agr:1deço muito ao Sr. deputado a sua lembrança,
Senhores, eu posso asseverar que o governo
não amnistiou : posso asseverar mais que as ·
autoridades policiaes, tanto quanto eu posso
saber, 1111.0 deixa!'!lO de cumprir os seus deveres.
Se alg11rna cousa ha mais, que sobre este objecto o Sr. deputado deseje, apontando as infor~
mações que exige, poderei dál-as hoje mesmo,
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ou em outra sesslio, se acaso as n!lo puder dar
de prompto. Porém ludo quanto posso asseverar
que o governo não amnistiou ...

e

O füi. VAsco:-ictsLLOS :-Talvei não no seu
tempo.
O

SR.

i\IoNTEZUMA

(ministro da J11,stiçct) : -

Nem no meu tem110, nem creio que antes o
governo arnnistiou: é em segundo lugctr creio
aue as autoridades po!iciaes procedemo bem,
prE:slarll,o nm serviço nilo pouco importante ao

estado.

O Sr. deputado se declarou tambem contra
os telegraphos, nllo porque os nM queira, segundo pude entender, mas porq1Je se persuade
de que Dão devem estar unidos á repartição da
jL1stíça. A questl'lo é ii1differentissima para mim.
Esta deliberação Mio foi tomada clurnnte o meu
111inislerio ; inas creio que o governo teve em
-visla t'nzer pass,1r os telegrnphos da t'epartiçao
da gnerrn pt-i-a ,i da justiça, pela necessidade
que t,Jnl esta r<·'parliçilo de ler 11 rn conhecimento
n1ais prornpto do que pQSSa ter occorrído nas
provindas, que se aclião em rebcllião, o Pará
e Hio Grande do Sul. Se a cmnara, porém,
cp1izer, vollern para a rcpartiç:10 Je guerra ou
marinha; é para mim qnest.ao irulifferente.
Tam hem se dedaro11 o Sr. deputado a favot·

de un.-1 ceo11omb a respeito da guarda naéional
da (·.6rle, dizendo q11e não sabe CI]] que s.e híl.o
de ç,;aslar os 18A5Q$ ,1q11i \}l!didos. Creio que,
se o Sr. rlopulado q11izer ter a bondade de se
dar ao trabalho de lêr o artigo 12 do orçamento,
ha de ver qt1e esses dinheiros s:10 parn cornetas,
-clarins, pnpel, livros para expediente dos corpos,
para expediente do cornmando sllperíor, e eslado-lllaior das legiões. Orn, note a camara que,
na \ei Llo orçamento passado, nada se deu para
clariu$, sem duvida nenhuma por esquecimento.
Cumpre, pois, tJue o corpo legislativo habilite o
governo para fazer esta despeza, que anda pouco
mais ou menos, por 12 contos de réis. O nobrn
deputado deve pois estar convencido de que Mio
existe o excesso que notou.
Aproveito esla occasião para chamar a
atten1:ãô da canrnra sobre um objccto que merece toda a consideração. O com mandante
superior da guarda nacional da côt'te tem um
excessivo trabcllho. Nenhuma naçno póde exigir
dos seus concidadãos um serviço tão immodemdo sem d:ir 11ma gr,ltiflcaç~o. Eu ~s\ou mesm,:,
pel'snadído ele q11e o commandanle superior das
gt1u1das nacionaes tem 111ais serviço do que o
cou,mand,rnle das armas, no estado actual elas
cousas. Ora, con10 é que esle com mandante
superior ha de deixar de ter unia. grnti[icação,
Qnem é qne ha de bem queret· 8ervir; q11eru
se ha de interessar pela disciplina das guardas
nacionaes, e fazer com que sejao tito uteis corno
a lei quer que sejll.o, sem ler nma gratificação ?
Aproveito, pois, a occasia.o. para pedir á camara
que haja de delermiDar uma gratificaç!lo para
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este comniandante superior, cuja honradez,
probidade, zelo e amor da ordem publica não
soffrem a menor c1;nsurn.
Tornll o Sr. deµulado no corpo de munt·
cipaes rcrrnanentes. Senhores, este corpo tem
merecido cm todas as occasiocq, muito louvor elo

corpo lcgi$]ativo; e constanlemenle se

lem

reconhecido a ncc,,s,idade de o elevar ao
e,tado completo, o que se não tem podido consegui,· ainda. Trag;o aqui o rnappa do seu
estarlo effectivo. Por elle se veri que as praças
ainda n/lo chegarão ao e~tado completo. Que os
municipaes permanentes devem ser favorecidos de fónna que se convidem os engaja·
mentós, para que este corpo seja elevado ao
estado completo, é d.1 ultima necessidade. E' o
m,ico corpo de que depende a sc:gurança im\i·
vidual e publica da capital; é o nnico corpo
que gnarda as nossas prnpricd~des e vidas; e· é
o unico corpo, por consPquencia, em que a lei
repons.i .... a lei, disse eu.... nD.O foi express:to
vã, po:·q11e a lei o creou: a lei lhe impôr. de·
veres ; e a lei conlia e111 que este corpo jámais
se deslisará de seu~ c\e•rnres.
Querer detenninar· quantitativo menor do
que o essencial, pat'a ser lcvatlo o corpo ao
estado completo, é querer deúalcar o corpo ;
é querer que elle perca a força moral ; é querer
que desappareçao os engajamer1tos.
O nobre deputado se admiro11 de que este
corpo nno tenha sido levado ao eslado com,
pleto: mas isto n:l.o é passivei 110 estado actual
das cousas, prll'qlle o soldo nno é suf1iciente.
Parecerá uni pctrorloxo, mas é uma verdade
innegavel. Examine cada um o q11e se póde
fazer com duas patacas por dia, devendo, como
estas pra.ça8, vestir-se, e fazer as despeias com
este quantitativo. Vi2ja-se o lucro qlle tem um
soldado permanente, e, deduzidas as despezas,
qual será o soldo ~o fim do mez. O soldo,
pois, de duas patacas não é sufíicicnte, muito
mais quando se sabe que os soldados daquelle
corpo não descansrio nem doze horas, como
posso mostnw pelos mappas. O resu\tac\o àesle
serviço é que o guarda municipal estraga mais
vestuario, e por isso é obrigado a fazet· maior
despeza, e estraga tambcm o seu phisic? · O
hospital do corpo está constantemente che10 de
doentes, porque, sendo os soldados obrigados a
fazer serviço dobrado, adoecem mnis do que
se fize~sem o sel'\·iço, que se dev0 ra;ioavdrnen!e esperar das forças humanaa. E qual
é o resultado ? J'., haver ponc,is pessoas que
qllerem engajar-se. No tempo. do mais forte

l'ecrutam,,,1to apparecem eng:,Ja1néntos ; mas
como a lei das guardas nacionaes de 18 de
Agosto favorece n1uito a admis~ão de cid:.H.lrtos
naquella guarda, os engaj,,mentos
nll.o podem
quasi fazer.
.
.
Dizer que esta falta é contraria ao serviço
publico, e que se podta presutnir que o governo, querendo dinheiro p?ra applica1· a outras

se
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coHsas, não procura levar o corpo ao estado
completo (o Sr. deputado ha de me perdoar) é
uma censurB, til.o indigna de ser lançada sobre
um governo, que se pt·esa de honrado e prnbo,
que eu desejára reverter a setta ao Sr. deputado,
pondo-o na miulia posição. Que interesse
pódc ter o governo, cm que a ordem e a lra11quillidnde publica seja perturbada ? Permiltame o S;·. deputado que lhe declare, que as in·
tenções do gov:irno o.ctual, e creio mesmo que
de nenhum governo, podem ser as que pela
imaginação do Sr. deputado passarM naquclle
momento.
O Sa. CARNEIRO LEÃO :-Eugana-se :·eu não
dísse tal.
Ü SR. l\foNTEZUMA (ministro da ji1stiça) : O nobre deputado fallou sobre a casa de correcção. Com o Sr. deputado reconheço a necessidade de se acabar a casa de cot·recÇIO.o
quanto o.ntes : é estabelecimento de summa
utilidnde, e que parece mesmo espantoso que
nao exista ainda na capital do imperio. Concordo com o Sr. deputado, e <!om todos aquelles
que fizerem a censurn de qt1e a obra tem sido
demorada : mas lambem é preciso q11e acamara
se lembre de qne quanto menor fôr a consígonçao para aqnella obra, mais demoradô\ sei á.
Presentemente a con~ignaçãO é de Ires contos e
tanto, além de dous rJontos e tanto das sobras
das lolcrins, o que füz com que a. consignaçilo
chegue a seis contos. A commissão inspectora,
porém, exige por motivos muíto justos, que a
consignação seja elevada a oito contos ,"!e réis.
Creio que o men antecessor expoz á camara a
necessidade desta consignaç!io.
Entendendo o governt. que o calabouço era
um pessimo estabelecimento, determinou que os
pretos que lá se achavão, fossem para a casa de
correcçao, onde são melhor nutridos, respirão
ar livre e trabalhão, primeiro pt-incipio hygienico da vida humana. A casa de correcçlio
tambem ganhou m,sla remoção, porque aproveita o serviço de cento e tantos presos que ordinariamente existem no calabouço. Por outro
lado, os senhores têm mais facilidade de os ver
na casa de correcçao todos juntos, do que antigamente nas grudes da prisão do calabouço. Tres
horas por dia são reservadas para este fim. O
pequeno incommodo, pois, que póde resultar
desta remoçno fica amplamente compensado
pelas vantagens aponhldas.
Além disto, ganhou-se mais acabar com o
aspecto horroroso que apresentavão os libambos.
Estal:eleceu-se o fornecimento d'agua por meio
de uma carroça, acompanhada JJ0r um homem
branco.
Creio que esta medida adaptada pelo governo
ha de merecer a npprovaç:i.o, ou antes o elogio
da camaia dos Srs. deputados.
Eu tenho aqui as contas da casa de correcç!ío
do mez ultimo, Trouxe-as porque desta fórma o
corpo legislativo póde melhor conhc,cer o se1·viço

feito, di.1ranle o mez, e a dcspeza. Nellas v~m
os nomes dos trabalhadores, e o numero de
africanos livres, e presos do calabouçô; igualmente os presos condemnados.
Senhores, para me explicar sobre a casa de
correcr.1lo d!:l urna manei1·a franca, propria de
um ministt·o da corôa, e dos representantes da
nação, ct·eio qne se pL1dessemos acb.ar um meio
pratico de lerminm· aquella obra sem ser pelo
meio que aclualmcnlc existe, era de grande
vantagem : porque receio que liaverá grande
demora no lermo, ou conclustío da casa de
correcçao. O corpo legislativo, porém, em sua
sabedoria pesará o que acabo de dizer. Eu deixo
as contas de Julho para os Srs. deputados as
examinarem. e deliberar como entenderem em
sua sabedorfa.
Tambem deixarei aqui uma exposição que
me fei :>. commissll.o inspectora das obras da
casa de correcção, ácerca do tempo que ainda
lcv.trá a conclus1lo de um dos ri,ios mais adiantaLlos. A com1uissao i!lsiste na neccs~idade da
consignaçl1o de oito contos. Creio que o l'0l'Jl0
legislativo, se quer ver acabada aquella obra,
não podení d~ixar de dar a consignação pedida,
porque qualquer menor do que esta n!lo proclur.iri hern algum ; autC!s reta1·da1·á a conclusão,
com detrimento do serviço publico.
,
Ne~lc in;tante acabo de receber da secretaria
uii;., informação que serve para esclarecimento
dos Srs. deputados, ácerca de difiercnles ebjectos,
.
O orçamento da torre da capella imperial
aqui existe. E' orçatla em 48 contos. Eu estava
·engauado, suppondo qne erão 16 ; talvez seja
es~ a despeza orçada para se fazer a to1-re de
madeira; rnas não sei se se ganhará n1uito nisto,
p01·que, sendo de madeira, em pouco tempo nos
veremos na necessidade de nova despez:-i. A demoliçao da torre existente é orçada em 1:200$.
Que ella deve ser demolida é claro, porque o
perigo é itntuinenle. Estou â espera de qual·
quer dia ouvir dizer que aconteceu alguma desgraça com a sua quéda.
Os reparos da eapella imperial, nllo relativos
á torre, são orçados pelo inspeclor em 2:832$.
Os reparos do passadíi,o da capella á livraria,
o qual.passa por cima das catacumbas dos terceiros do Carmo, silo ot·çados ern 2:770$700.
Este passadiço lambem ameaça rui na.
O presidente de l\finas, julgando mui util as
c;ilonias de degradados, sobre o que já deu
algumas providencias, pede 45 contos para o
estabelecimento dellas.
O soldo dos cornetas e clarins que, por esquecimento, não foi pedido paf'.I o corrente
anno Hnanceirn, monta a 12 contos de réis,
Para pagar alrazados ao eserivão das appellaçoes, Assis, e outrns, são necessarios 4:000$.
Pam os Srs. deputados conhecerem a necessidade desta quantia, ba.stu lJlle se lt:mbrem da
rnaneira por que se faz a contabi:!dade no lhe-
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5 ouro. Todas as dividas não pagas dentro do
a nno financeiro, não ficl!o em cofre para serem
p ílgas quando são recl11madas, mas fazem saldo
p lll:t, o iumo futuro. E', pois, evidente que o
g ovcrno ni'lo póde pagar taes serviços sem que
o corpo legislativo parn isso o habilite. Não se
lnilu de dividas illiquidas, mas de ordenados
nilo pagos, j(i reconhecidos pelo corpo legislalivo,
que estou persuadido de que não (JUererá pass~r
por máo p,•gador, à ponto de reconhecer a divida e de a não querer pagar por nllo ter sitlo
exigido o pagamento dentro do anno respectivo.
Peço (JUe a camara haja de dar um credito para
o paganvmto destas dividas, algumas das quaes
são mandad8s mesmo pela camara dos Srs.
deputados para serem satisfeitas pelo governo,
que o nao tem podido fazer por falta de fundos.
Se a <liscussn.o durar a(é amanhã (r-isadas),
eu apresentarei mais algumas dividas que se
acl1no cm circumslancias de ser p:1gus.
Creio que, por esta fórma satisfiz a todas as
informnçõcs exigidas pelo Sr. depulado, cujo
pulriolismo conhero, e co111 cujo desejo lle
e,~0110111isar sympo.lhiso, porqnc, reulmcnle, as
circ11111stancius uucionacs exigem que se emp1·egnc a possivel ccouomiu. Desej:u·ei, porém,
quu o:; Srs. dcpnlullos tenhl\o sempre em vista
que uma economia m:JI cslt1bclecidi1 não pódc
se1·vil' senM de empuiorar e retardat· o sei·viço,
e obrigar o governo muitas vezes a pagar mais
caro.
E' lida e apoiad.1 a seguinte emenda do
S1·. Calmon :
<< Emenda ao parngrapho 4° do artigo 3".
" Ac:crescentc-se-ficando elevada a 3:600$
a congnm do a1·cebi~po inell·opolitano, a 2:400$
a dos demais bispos do imperio, e dando-se a
de l:200$ ao bispo coadjutor do capellâo•mór,
25:000$000. ))
O Sa. 1° SECRE1.'ARJO informa estar sobre a
mesa o parecer da commissão a respeito do
melhoramento do meio circulante. Sendo bastante extenso, e entendendo que a camara
pouco poderá aproveitar na sua rapida leitura,
parece-lhe melhor que vá a imprimir.
Assim se decide.
OSr. Hollanda Ca.valcanti entende que a
declal'ação de pl'incipios, que, depois de vacillar,
fez o Sl'. miuistro, é incompleta, pois que S. Ex.
disse o que têm dito todos os ministros, ainda
os mais anarchicos, pois desgraçadamente o
Brazil lambem os tem lido. D~seja q•le S. Ex.
respondll se promelte empregar desde já os seus
esforços para restaurar a liberdade de imprensa,
e parn dar aos escriplos a garanlia de qne os
jurados sómente possa.o pronunciar sobre a sua
criminalidade.
Quer tambem que declare qual é a polilica
que quer seguir, para· chamar a ordem os brazileiros discolos.
Deseja igualmente esclarecimentos de qunl é
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a opinião de S. Ex. ácerca do que aclualm ente
se pratica nas provincias para com a execuça.o
do acto addicional ; pois que lhe consta que,
tendo sido derniltido um Juiz de direito, em
conseque11eia de deliberação da assernbléa provincial da Parahyba, o presidente daquella provincia nomeâra outro juiz, que se diz ter sido
confirmado pelo governo 1:,eral.
Apresenta val'ias considera~ões sobre a utilidade da liberdade da imprensf\, allribuindo a
desmoralisação, não a ella, mas á multiplicidade
das loterias, pogando-se com ellas o roubo l1avido no cofre rios orphãOs, sem que se procurMse respon~abilisar os nutores desle crime.
Attribue a desmóralisaçM aos manejos empregados nas eleições, não procurando os presidentes, a pretexto dellas , responsabilisar
áquel/cs que defiilo responder por seus crimes.
A estes manejes alll'ibue lambem a d~smom·
lisaç1!o no l·xe1·cilo; indo lotlos os qualro annos
os chef,:s distribui!• nmu clrnpinlw peios soldados
rpie são admitlidos u votar nos collegios juntos
com os cidadãos, que 111!0 têm uma consliluiçil.o
particular que os reja.
Conclne lembrando a necessidade de ser a
commissno respectiva autorisada para examinar
dh·e1·sas liquidações, que importão em grandes
sommas.
Dada a hora, fica a materia adiada.
O Sr. ministro se retira com as formalidades
do costume. ·
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje qne não foi discutída, e mais
os projectos numeres 114, 69 e 77 de 1837 ;
164 e 146 de 1836; e 76 de 1837 ; princicipiando pela resoluçs.o nno impressa de 1832,
s,,bre a jubilação do eirurgião·mór, José Soares
de Castro; e pareceres adiados. Na ultima
hora, eleiçD.o da mesa.
Levanta a· sessão depois das 2 horas da
tarde.
Sessão em 3 de A~osl.o
PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO LIMA

E:x:pediente.- Ordem do dia.DiscU88ão de varia$ resoluções. - Oi-çamento
elos negocios da ji!stiça. - Officio elo minilJtro
2)ed·indo dia e hora pan, uma &e88âo secreta.

SuirnARIO.-

-Eleição da ines<,.

Pelas 10 horas da manha. procede-se á chamada, e achando-se presentes 55 Srs. deputados,
abre-se a sessão ; lê-se, e approva-se a acta da
antecedente.
Falta.o com causa participada os Srs. Pontes,
Albuquerque Maranhão, Paula A;lbuque.rq~e,
Sebastiao do Rego, Macedo, Messias, Oliveira.
Bl'aga e Alvares Machado ; e sem ella os Srs.
31
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Abranches, Albuqnerque Cavalcanti, Luiz Cavalcan ti e Lessa.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente, lendo-se um orficio do ministro do imperio, remeltendo a copia
do decreto de 17 do mcz proximo passado, que
concede ao tenente cot·onel de 1" lil'lha, João
Duarte Nunes, a lença annual de 120$, correspondente ao seu posto, etc.- A' commissão de
pensões e ordenados.
E' remettida á terceir11 commissao de fazenda,
t1m requerimento dos irmãos e rnesarios da irmandade de Nossa Senhora do Amparo d,1 freguezia da villa de Maricá, pedindo tt concessão
de seis loterias, a bendicio da igreja matriz.
H.emelte-se á commissão respectiva o mappa
demonstrati\'O dos tmbalhos da numeração de
notas.
Lê-se o seguinte rarecet· :
cr A commissilo de marinha e guerra vio o
req-ncrimcnlo q1irJ a cdla augusta carnara rez
D, Maria Thcrrm:i Rangel, viuva rio capililo do
-~" lmtallinu ele cuçadores da 1" linha do exercito
,lo!lO Martins de Amorim, nu r~ual a supplicante
allcga que se11 marido servira desde 5 de Févereiro de 1804, em que assenlárn praça, Qlé 9
de Dezembro de 1823 em que fallecera, isto é,
que efl'eclivamenle tivera de serviço 19 annos,
10 mczes e 4 dias, faltando por conseguinte 56
dias para completar os 20 annos de servi,;o que
o alvará de 16 de Dezembro de 1790 marca
para a refonna dos olliciaes com meio soldo ;
e que tendo o dito seu marido servido sem nota,
havendo adquirido uma aneurisma por uma
marcha forçada que fôra obrigado a fazer com o
seu batalhao, de cuja molestia fallecêra (como
provao os inclusos documentos) deixou a supplicante em extrema miseria e desamparo, com
dous filhos menores : recorria portanto a esta
augusta carnara, implorando a graça de dispensar os mencionados dias que falturl\o a setl
marido para completar 20 annos de serviço,
permittindo á supplicante a parle do soldo que
a lei concede ás viuvas dos officiaes que têm
· preenchido aquelle periodo.
- « A com missão de marinha e guerra julgando
attendivel a prelenção da supplicante, que se
acha habilitada,- pelos documcnlos que a lei
exige, para obter a graça que implora, é de parec!:r que se defira á supplkante, como requer,
a ex_emplo do que esla augusta cumara prati,:ál'a
a respeito de D. Francisca Tarrio Bapti~la, viuva
do alferes ajudante Francisco Antonio Bapti~ta,
a quem concedera uma semelhante dispensa de
tempo, para o que a commissa.o offere,ie a esta
augusta camara o seguinte projeclo de resolui;ão·:
« A assembléa geral legislativa resolve:
« Artigo unico. O governo fica autorisado para
mandar pagar o D. Maria Thereza Rangel, viuva

do capitão de 1• linha do exercito João Martins
de Amorim, a quarta parte do soldo que este
percebia.
·
« Paço da camara d~s deput~dos, 1~ de Julho
de 1837.-Lima e Stliia.-Pinto Peixoto.n
Julga-se objecto de deliberaçllo a resolução
e vai a imprimir.

ORDEM DO DIA
E' approvada, adaptada, e rémettida_ á commissão de redacçao a resolução nao impressa
apprnvando a jubilação do_ cirtugia.o-mór_José
Soares de Castro, na cadeira de anatomia .do
collegío medico cirurgico da cidade da Bahia.
A resolução e parecer sao os seguintes :
cc O cirurgião-mór José Soares de Castro, pede
a esta augusta ca111ara. que se digne approvar a
jubilaçAo, que por decreto 1le 21 <le Outubro ~e
1828 lhe foi concedida, mi cadeira de anatomia
do collegio medico cirurgico da cidade da Bahia
com o seu ordenado por inteiro, em atlençllo
ás graves moleslias que o inhabilitao de continuar 11aq11elle exercício, mostrando por authenlicos e honrosos doeu mentas haver prestado
bons serviços pot· 111;.iis de 25 annos : e ter
crendo a referida cadeira, organisando, e fazendo
imprimirá sua custa o necessario compendio.
A commissão de pensões e 01·denado~, a quem
foi presente esta pretença.o, é de parecer que o
supplicante seja deferido pela seguinte resoluç!lo:
« A assembléa geral legislativa resolve :
cc Artigo unico. Fica approvada a jubilação
concedida por decreto de 21 de Outubro de 1828,
ao cirurgião-mór José Soares de Castro, na cadeira de anatomia do collegio medico-cirurgi co
da cidade da Bahia, com o seu ordenado por
inteiro.
cc Paço da camara dos deputados, 27 de
Julho de 1832.- J. F. Toledo. - B. L. de ·
Souza. »
Discute-se o parecer adiado da 3• commissao
de fazen1ia sobre o requerimento de Manoel de ·
Agniar, João Martins Pereim, Antonio Caetano
Tavares, e ootros, subditos port.tiguezes, proprietarios da galera JJ,Jciria e sua carga, aprezada
no Pará pela esquadra brazileira, ern 1824, em
que pedem a qu,1nlia de 80;744$124 do principal, além das custas, perdas e damnos r1ue se
liquidassem, ele. A cr;mmissã.o conclue dizendo:
q:1e, lendo cm vista o tratado tle :.19 de Agosto de
1825, celeb,,do enlte o Brazil e Porlr1gal, cnteml~ q•ie a matt:ria" de que se truta deve regubr-se pelas estipulações do diiu lr: tado, nos
ai-ts. 'í" e 8°, sendo por isso d~ pa!'ec~r que não
é mislet· aclo :1!gl1m !egi~lat.ivo, e que revertao
os papei~ ao governo, para óar-ihe o conveniente
destino, etc.
E' posto a votos e approvado.
Entrão em discussão, e sllo approvadas e
adaptadas, as seguintes resoluções :
0
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l.• (( Fica approvada a pensão annual de 80$,
c_onccdicla, pot· decreto de 8 de Agosto de 1885,
a D. Maria Viola11t1i <lc Arau.io, v:uva do capitllo
ieBcnte tfa armada nacional, Joaquim José de
Amujo, e á sun fillia D. Carlota Joaquina
Leonida de Aruujo, rep1utidameote, ele."
2.• « O ollidal-maior da secretaria do conselho supremo rnilitar vencerá a gratificaç1l.o
annual de 50$, além do seu ordenado, cornprel1eridendo-se nesta gratificação a de 25$ que já
tinha, etc. »
« 8.• Fica approvada a pensll.o annual de 300$,
concedida pelo governo, por decreto de 8 de Outubro de 1886, a D. Luiza Cunha Lemos, viuva
rlo contador geral do extincto thesouro publico,
João-Carlos Corrêa Lemos.»
« 4.ª Fica approyada a tença de 80$, concedida
por decreto de 6 de Março do cori·ente anno, ao
sargento-mór de 1• linha, José Joaquim de Vasconcellos Alambary. »
Passa-se a discutir o seguin.te :
,e A assemhléa geral legislati~a resolve:
~ Artigo unico. O governo fica at1torisado a
conceder lic~nça, pelo tempo que julgar conveniente,·ao 1" tenente do corpo .de engenheiros,
Egytlio ,José de Lorena, para it· á Eurnpa adquirir
os conhecimenlos praticas relativos á instrucção
theorica que tem obtido na sua profissão, facilitando-lhe os meios precisos para o dito fim, e
concedendo-llie os vencimentos correspondentes
~ sua patente, que ao mesmo governo parecer
Justo.
" Paço da camara dos deputados, 14 de Julho
de 1837. - Li1na e Silva. - Pinto Peixoto. »
To mão parte na discussão os Srs.: Maciel
Montciro, Lima e Silva, Francisco do Rego e
.
lbiapina.
E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Souza
·
Mat·tins:
,, O governo fica autorisado a conceder li·
cença, pelo tempo que julgar conveniente, ao
1• tenenle do corpo de engenheiros, Egydio José
de Lorena, para ir á Europa adquirir os conhe~!mentos praticos relativos á iqstrucçao theor1ca que tem obtido _na sua profissão, com o
soldo de sua patente, e vencimentos de com·
.
mii:são activa.»
Fica a discussao adiada, em c:onsequencia
de chegar o Sr. ministro da j1.1stiça, que é introduzido com as formalidades do estylo.
Continua a discussão do orçamento da justiça, '
com as emendas apoiadas na antecedente
sessão, e mais as seguintes, que são apoiadas:
(< Emenda para ser collocada onde convier.O go_verno fica autorisado a prover, em conformrdade das leis existentes, as cadeiras vagas
da capella imperial.-Bliering.»
K Que se revoguern as disposições, declaradas
per~a~entes, das anteriores leis do orçamento,
proh1hmdo os provimentos dos capellães da
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cathedral e capella imperial.-Salva a !'edacçao.
- .A1·cebispo da Bahia. 11
".A' segunda p11rte do § 2° elo art. 3°.- Com
fJS relaçõ1:s do imperic, etevfldos os vencimentos
<los des<->mhargadores r1as relnções ele P1:rnat11•
buco e ,\laranhno a 2:800$00(), conforme o que
se acha delerminado par·a os das relnções da
côrle e da Bahia -185:218$ . - ir/aciel .lllon·

te{i·o .i,

OSr. Cornelio, discorrendo sobre o que se
disse na sessllo de hontem, observa que na.o
sabe se é rigoroso devei· da administraçao apresentar na camara a política que tem de seg11ir 1
posto que isto na Europa se pratique, e do que
mesmo temos exemplo entre nós. No em tanto,
o Sr. ministro nem declarou a sua politica
nem deixou de a declarar; e por isso deseja,
elle orador, set· mais terminantemente esclarecido por S. Ex. a respeito da politica que pretendem seguir. Certo que o Exm. ministro é
bem conhecido no Brazil, e todos sabem que
esteve na camara sentado nos bancos da oppo.siç!lo mas deve observar-se que nem sempre se
cumpre aquillo que se prometle. Sãos fora.o os
princípios professados por S. Ex. quando
membro da opposiça.o ; o orador, porém, deseja
que S. Ex. lhe respõnda a algumas perguntas
que lhe vai fazer, a ver se S. Ex. praticamente
·
•
segi.le esses princípios.
Mnitos actos máos encontrára S. Ex:. entrando para o ministerio, praticados por seus
antecessores : e entre outros o celeberrimo
deci·eto creando juízes de direito interinos, e o
de 18 de Marco deste anno. O orador-deseja
saber se S. Ex., tão illustrado membro do
poder executivo, quer permittir a continuação
desses decretos l'
Outra pergunta. S. Ex. declarou que protegeria a liberdade de imprensa; mas ao mesmo
tempo declarou que havia fazer com que .os
escriptos que se apresentassem fossem dignos
de ser lidos no seio das familias. Ora, apparecendo algum escripto que ataque a decencia
devida ás familias, o que fará S. Ex.!' Fará
exercer uma censura pre,•ia sobre taes escriptos?
Como se ha de saber se taes esCi'iptos atacão a
decencia das familias, se não houver inteiro
conhecimento dos escriptos que se vil.O publicar ? Se elles contêm abuso do pensamento,
aos jurados compete o seu Julgamento, e ao go•
vemo nllo cumpre mais que dar a devida protecção, para que os direitos dos cidadaos sejão
exercidos com a maior liberdade.
A liberdade de imprensa, continua o orador,
tem sido e continua a ser alropellada com esse
decreto de 18 de Matço. Desejo saber se acaso
houve algum recurso interposto de um julgamento por ser aquelle decreto nullo, se a nulli·
dade fosse presente á relaÇão e esta não cumprisse o decreto, desejo saber se o Exm. ministro mandaria processai· a relaçao por este
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facto? Mais desejo saber. Se acaso uma relação Sr. ministro julga neccssario para a casa de
correcçM, o orador, comquanto j11lglle convenno tomasse conliecimento do exercício dos
niente a conclusllO desta obra, todavia, observa
juizes de direito interinos, S. Ex. mandaria
que é preciso nttencler ti. gt·amle <lespez:t que se
proceder contra a relnçi.1.0?
O orador deseja lambem que S. Ex. o informe lem ft•ito com ella.
Depois de mais tll,;mnlls observaçoes, o orador
se acaso peln sua ropa1'liçil.o jti. se avocárão
conclue dizendo que, aimla qne m11ito respeite·
autos rle algum juizo. Exige a resposta do
ao Sr. ministt·o, toda.via, se ullO fôt bem esclaSr. minislro para poder conheccl' de sua polilica,
recido a respeito dos quesitos que lhe l'az, nllo
porque entende que, quando se f,;rma uma
tem remedio senil.o negat· o seu voto árruillo
administração, n!io é preciso que ella declare
que politica segue, porque dcwe entender-se que S. Ex. exigir da camara. Se S. Ex. convém
que sua política é o cumprimento <la consti- em que continuem debaixo de sua administuição, e dns leis. Declaração de política nada lrnçno todos nquelles abusos que forão inll'omais é que palavrorios, que cousa nenhuma duzidos pela administração passada, deve
concluir-se que S. Ex., _apezar das promessas
quer dizer.
que fez na camat·a, nãO segue caminho diverso
Respondendo a alguns topicos do Sr. ministro,
do de seu antecessor; e se um membro du opo orador diz que convém que o deputado,
posiçao negou ao governo passado o que pedia,
quando faz opposiçao ao governo e nega seu
voto· ao que o governo pede, eleve ter conheciá vista de seu procodimento, tleve seguir o
menlo daqnillo sobre que recahe a sua censura ; mesmo para com o Sr. ministro da justiça, que
mas ao governo incumbe informará camara á
ainda nl\o revogou os netos arbitrarios de seu
vista da constituiçao, que manda fixar as despc1.as an tecessot·.
e forvas sob informações do governo. O governo
O Sr, Carneiro Leão : - Sr. president~, tive
deve vir IÍ canwra munido de todos os esclaremuito prazet· vendo o Sr. mi11isl1·0 occupar-se
cimentos necessarios para obte1· tudo o que
em responder ás ohsenações que fiz sobre o
julgue conveniente. Póde o deputado estar orçameulo em discuss!lo; tive, porém, o desinformado de uma matéria, mas, por falta de
gosto de que o Sr. ministro nao achasse razão
certo~ esclarecimentos, negar com justiça o.seu
naquelles pontos em que julguei necessario
volo ao governo.
coarctar as tlespezas, sendo apen,1s considerado
NIio deseja que o Exm. ministro se sirva de
indill'el'ente a colloca<:,ilo da despeza com os
propostas de seu antecessor que existem na
telegraphos em ouh-o ministerio.
camara, como medidas necessarias para seguPor occasiao de S. Ex. responder-me, qLiiz
rança publica. Dir-se-hia qne S. Ex. quer trilhar
a mesma senda trilhada por seu antecessOl' ; fazer, como effeclivamente fez, uma especie de
quer aproveitar-se do que propoz um membro declaraçao de princípios. Não me -animava a
do governo que 11ão tinha a confiança da nação. exigir de S. Ex. uma tal dcclaraçao, porque
Para o Sr. ministro merecer a confiança da tenho visto que algum de seus collegas se irritái·a
com tal exigencia; e quei·endo !!U discutir e
nação, siga caminho differente do <le seu antenão irritar o Sr. ministro, não fiz tal exigencia.
cessor.
Concorda com a opiniao do Sr: Carneiro Querendo, porém, aproveitar a franqueza com
Leão ácerca do paragrapho da lei do orçamento que S. Ex. pareceu querer fazer tal declaração,
que augmenta as congruas dos Srs. arcebispo farei algumas observações a respeito.
e bispos do Brazil.
S. Ex. diz ser muito conhecido pelos seus
Apoiado no art. 102 da constituição, o go- prin~ipios emittidos nesta camara. E' bem ververno se tem julgado autorisado a fazer guantas dade que·pela.minha parte conheci S. Ex. nos
infracções de lei julga conveniente para con- bancos da opposição, nesse tempo que S. Ex.
seguir os seus fins. Presente o ministro da reconhece que era critico ; e em que havia
guerra na camara, disse que o armamcmto da • grande difficuldade em encaminhar os negocios
guarda nacional era fornecido pela repartição do est11do de um" maneira conveniente e para
da guerra, e quando se lhe observou que a o que, corno disse S. Ex:., erão necessarios esguarda nacional estova sujeita á repartição da forços 01·dinarios, e esforços extraordinarios.
justiça, respondeu que era isto verdade, mas Conheci entao S. Ex. na opposição, e se fosse
que o armamento da guarda era fornecido pelo dar simplesmente o meu juizo julgaria que alministerio da guerra, e por isso se devia gumas vezes S. Ex. não foi tão justo como padar por esta repartiçllo meios ao governo rece querer hoje que se11s adversarios o sejão ;
para obter o am1amento da guarda nacional ; e não entra:e!, porém, na avaliação de princípios
no emtanto, vem no ministerio da justiça ~ntã~ e~utltdos por S. Ex. e os de hoje, deixo
pedida uma consignação para o armamento da isto rnte1ramente a outros. Quero só dizei· a S.
guarda nacional; e por isso tem o orador de Ex. que não basta têl-o conhecido então, porque
ofl'erecer uma emenda suppressiva desta par- é ~ma verdade innegavel que S. Ex. te1n hoje
cella.
alhados que não erlio seus al!iados então
Quanto ao augmento <,le consignação que o (apoiados), que tem hoje adversarias que não
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erno seu:;; atlvet·s,u·ios então : cons8quentemenle,
ou eêsas pe,;oas ren1tnciát·rt1) iuteiramentc a
seus princípios, ou S. E:L lem t·crntttH~i,ll!,1 aos
seus. l~u não qq1~ro crer nc1n 1.11nn ne111 ontra

cou,a. elevo cm!', e de facto eicmplos de outras
m,cút.', me aulorisii.o ''""isto, que modilkações
re;iprocas têm sido foitas : e por conse11111~ncia
nM nos devemos conlentat· com os princípios
de cnU\o ele S. Ex:. A, circumstancias, ent,10,
erão dive1·sas ; o pai?. então não tinha unrn reforma constitucional, hoje a tem ; a p:ililica
pórle ser inteiramente diversa ; e ainda mesmo
o homem com cedos princípios pótle ,iul~ar conveniente uma mn.neit·a de administrar diversa
daquella. Nilo bastava, pois, tfUe conheces~emos
S. Ex. : tinliarnos nece,sidade de sabei· as vista,
com qne hoje pretemle administrnl' o estado.
Certo qtte entrando parn o mi11islerio por occasíão ele ter-se a caruara de alg·u,n nwdo prnnunciatlo mui express.1rnente conlrn os ministros seus anteuessores, pat·ece qLie indo .tomar
conta da administraçilo, uma das nece3siclades
em que se achava, crn renunciai· aquella politica que n::10 tinha podido oblet· a approvação
das camaras. Não me qnero muito occupat·
com os princípios de política emitlidos, até
pol'que vejo que S, Ex. usa de palavras muito
genedcas ; algumas que não têm significação,
porque podem ser proferidas pot· todos os rninislé:rios, visto que não compromettem a cousa
alguma, nem dão segurança a cousa alguma.
(Apoictclos.) Outras, ao contrario, bem exa·
minnr!as, tirll.o-nos todas as esperanças que pudessemos ter na boa adminislraçt'lo de S. Ex. :
taes sll.o aqnellas porque S. Ex. nos fallou a
respeito d,, liberdade de imprensa. ( O ontdor l~

no di;:;citrso do Sr. ministm o topico i·elat-ivo á

liberdade de imprensa.) E', sem duvida, isto
que quer o Sl'. ministro, cousa desejavel ; mas
S. Ex. não nos satisfaz com estas palavras sem
que nos diga quaes são os meios mlgicos qtte
tem inventado para obter tal resultado. (iJ,füitos
apoic,dos.) Porque persuado-me que em todas
as partes aonde ha liberdade de imprensa, hão
de haver sempre essas calumnias, essas injurias,
esses abusos. E' condiçao inevitavel da liberdade
da imprensa, a menos que se n!lo estabeleça
uma censura previa que nao deixe passar esses
escriptos que nll.o podem ser lidos perante as
famílias. Creio que o resullaJo promettido por
S. Ex. é inteiramente imaginarío, que elle devia
11<ís descobrir essa invcnçao, com que, querendo
sustentar a liberdade de imprensa, podia todavia
obter la] resultado ; para mim, j11lgo impossivei
que tal resultado se obtenha. Certo que seria
desejavel que assim acontecesse ; rnas como
nti.o póde haver liberdade de imprensa sem que
estejamos sujeitos a taes abusos, niío desejo que
S. Ex. por tal meio queira defender a liberdade
da imprensa. Não póde haver abuso de liberdade de imprensa, quando sómente homens
ci vilisaclos, bem educ<idos, hajll.o de escrever ;

m:is como u liberdade de imprensa 6 para todos
os ci,!ad::tos, e a sociedade se compõe de todas
as cl:,s;;(·s de homens, nccc,ssrtriamente hão de
a pp,irccer laes ,tbuso,.
Re.,pondcndo a algu1t1as da~ ill'oposições que
emil.ll a re~µcilo ele ;,d,;11111:is cicr,nomias, S, Ex.
de11-nos varias liçõe., e consel110s. Uarn dc1s pl'imci,·as lições foi a re,peito ths 130 contos exigidos aqui p:Lt·a a guarrla nacinmd. S. E!<:, nos
Lli3se que os ueput.1do:; devem trazer conhecimentos de suas províncias. Deu-nos clifforentes
lições e conselhos, e talvez reprehensões
(apoia.dos), que eL1 não aceito. O, conselhos
aceitarei de bom grado : comludo,
note
S. Ex. qne mesmo o conselho 11ão me póJe ser
util ; porque se o governo, com todos os 01eios
que lem a seu alcance, não está em circum·
stanci11s de nos fornecer essas informações,
como S. Ex. confessa, de uma maneira allequarla e conveniente, como é que eu as poderei
obt.er sem taes meios ? Demais, de que me
servil'ill.o essns informações especiaes relativas
á minha provincia, quando tenho de votar µela
despeza em todo o imperio ? Ainda que S. Ex.
quiies~e suppôr em cada um dos deputados
con hecím en to muito especial de todas as despe7.as exigidas neste ramo do serviço publico na
sna respectiva província, na.o podia e~te conhecimento especial servir-lhe para a votação englobada, como se vai fazer de 130 contos de
réis pa1·a todo o imperio.
Além disso, S. Ex. pede 130 contos de réis :
110 orçamento se diz que 100 contos silo parn
instrucçao, e 30 contos para armamento. Ora,
para a instrucção da guarda nacional eu tenho
algumas duvidas em votar por esta quantia.
S. Ex. sabe as duvidas que tem havido a respeito ela competencia da assembléa geral sobre
a legislação da guarda nacional. Eu nao professo taes duvidas : creio que a disciplina e
orgaL1isação da guarda nacional podem ser feitas
por ]egislnçllo geral : não teria duvida em consignar quantias para instrucçao da guarda ; era
porém necessario m:iis alguma cousa para que
eu o fizesse ; era preciso saber os corpos existentes, a especie de instrucçrto que se lhes quer
dar. Depois persuado-me que o decreto que ha
a respeito ele instructores da guarda nacional,
é muito oneroso ao estado ; e eu n::10 quero dar
quantias p,ira se fazer a instrucçl!.o da maneira
porqlle se faz. Parece-me, demais, que a provincià do Rio de Janeiro decretou quantias para
inslrucção da guarda nacional ; e eu não quero
votai· por uma duplicata, se nas outras provincias se fez o mesmo. Tenho razão para ter
todas estas d,1Vidas quando o governo pede 100
contos de réis para instrucção ela guarda nacional. Certo que nao sei onde elle pretende
applicar esta quantia ; se no Rio de Janeiro, se
na Bahia, se no Pará, ou se é em favor de todo
o irnperio repal'tidamente ; e por isso entendi
que o governo nos devia instruir. ·
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Ainda teria duvida em votar por esta
q1:1antia, porque n!\o me parece qué o systema
de instrucçao, até aqui seguido na _guarda
nacional deva continuar. Eu julgo que talvez
convenha anlcs restab0lecer os antigos ajudantes e majores encarregados de instruir os
corpos, ou sómente os antigos ajudantes, como se
pratica a respeito das milicias ; a instrucção do
modo ern que está nno me agrada.
Depois, Sr. presidente, eu julgo uma grande
superfluid11de votar-se por esta quanlia. Cem
contos de réis para ·instrucção da guarda nacional, quando ella se n!\o acha toda armada ,
são superfluos. No Rio de Janeiro, por exemplo,
os guardas nacionaes da reserva e da activa
.sommllo em 17,000 homens, pouco mais ou
menos ; ora, desses dezesele mil homens, só
quatro mil estao· armados ; os outros não se
acb!lo fardados ; n9.o se achão, pois, nas circumstancias de poderem receber instrucçao. Isto
que acontece na Rio de Janeiro, que está mais
ao meu alcance, póde ser que aconteça em
outras provincias. Não se me dão informações
a este respeito, para que eu saiba como este
dinheiro ha de ser empregado, e por isso não
posso votar por elle. Supponha V. Ex. que para
o anno ou para o seguinte vem aqui um ministro exigir tal ou tal força, para tal e tal provincia, eu não lhe posso dizer-nno ; a guarda
nacional de tal · província está bastante disciplinada, vós podeis empregal-e, . e economisar
alguma porção de tropa de linha que agora
pretendeis •
Certo que entendo que alguma instrucça.o se
deve dai' á guarda nacional : porém, desejo
_saber se ha um plano de instruc:ção, os lugares
onde se ha de fazer esta instrucçM, O<l corpos
que se instruem. .A guarda nacional deve estai·
armada, mas não sei qual u numero que exige
armamento, pnra onde se exige este armamento;
e por isso julgo-me com direito de exigir que o
ministerio que quer esta quantia me prove a
necessidade della, o emprego que della quer
fazer.
Fiz algumas reflexões a respeito dos ordenados dos Srs. arcebispo e bispos estabelecidos
na lei do orçamento em vigor. S. Ex. disse que,
nao tendo merecido a sancçao a resolnçao que
fizemos, augmentando as Mngruas dos Srs. arcebispo e bispos, que vindo esse decreto com. as
razões do governo, e nao obtendo a approvação
dos dous terços de votos nesta camara, nno ha
lei, e por consequencia não é obrigado a obset·var
o artigo da lei do orçamento. Persuado-me que
S. Ex., deputado, nunca daria a um artigo da
lei do orçamento semelhante interpretação. S.
Ex. observou que o artigo da lei do orçamento
diz-ficando elevada a 3:600$ a congrua do Sr.
arcebispo, e a·2:400$ a dos bispos-e que como
n9.o passou a resoluçao, nao ficarão elevadas
essas con~ruas; e eu digo a·S. Ex. que como_
passou a lei do or,;amento, ficão • O de que nós

tratamos não é desse decreto; nós tratamos da
execuçi\o da lei do orçamento, de um artigo
tJllC passou. Julgo qucjámais, S. Ex., se ti-atasse
entender o artigo sem prevenção, sem justificai· uma medida tomada mais por odio, qne
por interesse publico, nl'.\o se veria obrigado a
fazer semelhautc iutel'pt·etaç9.o Je um al'tigo tào
claro da lei. (Apo-iados.) Esse decreto não mereceu approvaçao dos dous terços dos votos da
camara ; mas os motivos allegados pelo governo
forao reprovados pela maioria que reconheceu
que o governo nllO tinha razão. Que esses motivos nao merecêrão approvação da camara é
evidente, porque não obtiverão maioria, nem
podiao jámais me.recer maioria. Creio que então
se mostrou que as razões do governo continhllo
inexactidões ; que o governo quando apresentava
os rendimentos do Sr. arcebispo trazia como
rendimentos proprios da mitra, aquelles que
não o erão ; quando apresentava o ordenado dos
outros bispos que o governo quiz fazer ver qL1e
tinhão pequenos ordenados, nao incluía rendimentos que linhão. E' certo que o governo não
foj obrigado pelos dous terços dos votos.da camara, a sanccionar esse decreto : mas desligado
de observar a lei do orçamento, não ficou.
S. Ex. pensa que esse artigo da lei do orçamento estava dependente da lei ; nós fizemos o
decreto, e depois a lei, e nem sei o motivo
porque se incluio na lei do orçamento. Mas S. Ex.
nao desconhece que os corpos legislativos
muitas vezes coslumao inserir nas leis do orçamento, e naquellas que o poder moderador tem
necessidade de sanccionar, taes disposiçaes, a
que de outro modo podia se negar a sancção ; o
governo póde retirai-as se julgar convenien_te;
porque o governo, no systema representativo,
para poder durar, deve ter maioria, e estar seguro de poder excluir da lei do orçamento todos
estes enxertos que sej9.o menos _convenientes
aos interesses publicos. Se nesse artigo da lei
do orçame11to se dissesse-com a congrua dos
bispos, 25 contos-então, n9.o tendo passado
o decreto que as elevava, S. Ex. fazia a despezá
pelas leis anteriores, Mas o artigo da lei do orçamento não lhe dá semelhante quantia para
dispender ; determina mui e~p1·essamente que
a congrua do Sr. arcebispo seja elevada a 3:600$
e a lias bispos a 2:400$ ; diz ji.eão elevadae : •
não diz _ficaróõ elevadcU ; não põe nenhuma condição. $. Ex. sabe qual é o estylo gue temos
acloptado nas nossas leis do orçamento. Ainda
que na lei do orçamento passe um artigo consignando menor quantia, se, por algum acto
posterior, o governo é autorisado a augm~ntar
ordenados, sempre os Srs. ministros fizerllo
essas- despezas, e têm-se-lhes levado tudo isto
em conta. Nllo é nosso costume elevar no orçamento uma quantia para que haja de fazer um
decreto augmentando alguma despeza neste ou
naqnellé ramo do serviço publico. Sou, pois, forçado a não poder concordar com S, Ex., quando

de
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julga que esse artigo da lei do orçamento ficou
sem vigor ; nl!.o conheço leis que posc;ão ser
sanccionadas em parle, e em parle não. Este
art.igo da lei nl\O porlia receber modíficaçOes
senli.o de si rnesrno, ou de alguma lei posterior;
se o· arligo fosse condicional, recebia modificações; mas, emquanto as cousas não estão
neste esla,lo, S. Ex. é obrigado /\ dar a congrua
de 3:600$, aQ Sr. arcebispo, e a de 2:400$ aos
Srs. bispos : é esta a sua obrigação. Serei de
voto que passe a mesma disposiçno na lei que
estamos fazendo, e, se ó passivei, ainda com
termos mais imperativos.
Esta parte do orçamento foi feita com pouco
cuidado e conhecimento de causa: por eX:emplo,
o bispo de Goyaz tem, por um decreto, a que
nao foi negada a sancçllo, a congrua de 2:400$:
no orçamento nll.o vem contemplada esta con·
grua de 2:400$ para o bispo de Goyaz. Já disse
qúe o bispo de Marianna tem certa quantia,
por leis antigas, para c.'lsas e esmolas, e lambem
nM contemplada esta quantia.
A respeito do concerto da C!lpella imperial,
S. Ex. parece que disse que tinha um orça•
mento de sua despeza. O Sr, ministro, trazendo
este documento, conhecliu bem a necessidade
que tínhamos de esclarecimentos a este respeito. Se este orçamento, p·orém, não é im_presso, não nos póde bem illustrar. Eu julgo
que me é mais necessario justificar-me perante
a nação porq11e dei tal quantia ao ministerio,
do que_ poi·que não dei. Posso dizi;r, n!lo dei
porque não julguei tal quantia necessuria ; para
dar, porém, é preciso que o ministerio me con·
vença d_a necessidade da despeza.
Tamhem, na.o me pareceu mui conveniente
o orçamento que mandou fazer S.. Ex.. dessa
despeza da torre ·da capella pelos pedreiros do
arsenal. Pa1·ece-me que um architecto, um engenheiro.era mais proprio para fazer esse orça·
menta. Eu nao duvido, e de ha muito tempo
parece-me, que 11 capella imperial tem soffrido
alguma ruina. Ha muito tempo que os Srs.
ministros têm ponderado que el!a se arruina ;
porém, como nao tem apparecido orçamento de
despeza da ob,·a que se quer fazer, não se tem
decretado quantias. Estou, e continuo no mesmo
systema seguido até aqni, e nao acho oppol'tuna
agora a occasiao para dispendermos com essa
obra, por isso não duvidarei espaçai-a para
mais tempo, como tem sido até agora espaçada.
Quanto á policia, S. Ex. lastimou, e lastimou
bem., que nós nao tivessemas uma boa poiicia.
Mas nao vejo qlJe seja meio de a conseguirmos
darmos 20 contos de réis, em vez de 12 que
demos o anno passado, ou em vez de cousa
alguma que demos em outro tempo, 110 tempo
dos espiões. Então, não demos cousa alguma
para essas despezas de segurança, demos para
despezas eventuaes 8 contos, e nao era destina1:lamente para segurança publica. O anno pas-
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sado demos 12 contos, e hoje pretendem-se
vinte.
De certo qt1e podemos melhorar a nossa
policia ; e S. Ex. parece ad111ittír que uma
proposta que e:itiste na camara tende a este fim.
N~o sei se S. Ex. se refere a µma proposta
feita pelo Sr. Aureliano de Souza e Oliveira, ou
a outra do Sr. Alves Brnnco, ou á do Sr. Gustavo. Mas qualquer que s~ja, se ella passar, e
para ~ pôm1os em ~xecuçl\o fôr p1·eciso maior
quantm, esta p11ssara. Como, porém, ainda nao
passou essa proposta, como S. Ex. tem sido
descuidado em mandar solicitar ao Sr. presidente que haja de dar essa proposta para a
ordem do dia, não vejo necessidade de aug·
mentarmos a despeza.
S. Ex. nos falia dos bons re>!ultados da policia. Perdôe-me S. Ex. Sem querei· crimina1·,
nem aos empregados, nem ao Sr. ministro, illlo
posso dizer que estes bons resultados da po•
licia existli.o.
O Sr. ministro nos diz que nao amnistiou.
Eu estou certo de que o Sr. ministro nilo amnistiou, mas que o ministe1·io anterior amnistiou·,
devo suppôr e presumir.
Eu exponho o negocio. O ministerio anterior
nos disse que recolheu ao thesouro 200 contos
das notas do novo padrão, que forãO roubadas
do mesmo thesom·o ; e,tas entrarão por quem?
Supponho que pelo commandante da policia·,
que foi quem as entregou ; mas este comman •
dante de quem as houve ? Achou-as na rua ?
Dentro do theso11ro? Estava.o guardadas em
algum canto? Ou tomou-as de alguem? Quem
é este «,lguem qqe não appareceu no pt'ocesso ?
. Eu já t_ive occasião de ponderar .os grandes
mconven1entes desta especie de amnistia. Primeiramente o ministerio nao tinha o poder de
amnistiar, que foi tirado na lei da regencia ; e
fazendo o ministerio que nem se instrua pro·
cesso a este homem, amnistiou de factci, e
commetteu, por consequencia, um .crime : além
disto, se aq uel!e a q11em forão tomadas as notas
roubadas tinha consocios, estes co nsocios não
podem deixar de riassar por utn processo, e· de
entrar com elle em debate e confrontação. A'
justiça se devem todos os esclarecimentos que
se podem tirar de um co-réo. Alé111 disto, a
entrega dos 200 contos nllo é segut·ança para o
publico. Podel'ia quem l'ez esta entrega se, o
unico l'Oobador do !besouro, e fazer entrega
desses 200 contos por se ver perseguido pelos
agentes da policia, e ccrlo de que as suspeitas
recahião sobre elle, 1·eceiar ser preso .•.
UM SH. DEPUTADO :-Já eslava preso;
O Sa. CA.RNli:IRO LEÃO :-Já estava preso esse
individuo que depois foi solto, e se dill ter sido
o entregador dessas notas, Ao menos, o ministerio era obrigado a dizer como entrarão as
·
notas para o thesouro; quem as enll'egou.
Eu estou muito longe ••• o Sr, ministro deve
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saber que eu estou muito longe de lançar
diffcrcnçn entre ns nolns roubadas e as outras,
vagas suspeitas, como muitos coslnmão fazer.
pnrn recebcro111 11mns e 111\o ns oull'as ; se não
Não quero suppô1· que o ministerio extraviou
sabillo qu11nr.lu ltavin <lc lcrminat· o ll·or.o, tanto
tal quantia: as minhas reflexões tendem unique se arriscavno a perder grnndes sommos de
camente a demonstrar a necessidade que tem
notas vellrns elo hanco ? Como é que l1no de
o ministro de mostrar como tal quantia entrou saber a di!Ierença entre as nulas que podem
no !hesouro : porque o minislerio disse- tal receber~ e aquellas que, por lerem sido l'OU·
quantia de notas foi roubi,da,-e depois dizbadas, se inutilisát·ão ? Por isso, uno basta que
entrarno 200 contos para o thesouro,-mas não o Sr; ministro garantisse o lliesouro de ser rousabemos como entrarão, a quem forao apabado, quando toda a nação :póde ser roubada,
nhados, e quem linl1a sido o ladrão. Ora, bem porque podem ir passando as notas roubadas de
se vê que se póde entrar na duvida se toda a
uns para outros.
quantia tinha sido roubada, ou se existia no
Se não ha novo plano a respeilo da policia ;
lhesourc, e não tinhão sido achadas por desleixo, se não temos senão a que existia, não vejo nemas forno encontrados depc,is. Porém, o mi- cessidade de maiores quantias ; tanto mais quanto
nislerio diz o contrario ; diz que as recolheu ao
não podemos fiscalisar o emprego dessa quantia
thesouro, e que. tinliao sido 1·oubadas. Mas a de que se não tem obtido bom resultado. Tem-se
justiça tinha necessidade de saber quem foi o descoberto um ou outro roubo, talvez se lançasse
Jadrao, para lhe ser imposta a pena da lei, ainda
mão do meio que apontei para descobrir o
que depois fosse perdoado. Não consta do proroubo das notas ; mas como o publico não sabe
cesso, nem o nome do individuo que fez o roubo,
de todos os motivos, não está em circumstancias_
. e se consta agora, é porque o fizerão apparecer de avaliar se obrou bem ou mal ; e então o.os
depois que fiz a censura ao minislerio passado ex-ministros, que ders.o ial direcção ao negocio,
a respeito deste facto : mas até então lenho que nno fizerão julgai· o individuo de quem re·
toda a segurança de que do processo não
cebêt ão essas notas, se é que recebêrllo, toca
constava a achada dessa quantia em poder desse
mostrar a necessidade que havia deste meio, e
homem, e a entrega della ; e nem se formou
a utilidade que resultou ao publico de se não
effectivame11te culpa. Entendo, pois, que houve
poderem conhecer os autores do roubo, para se
transacç!l.o entre o governo e o homem, a quem
arrecadarem as notas que fosse possivel.
o governo perdoou, recebendo essa quantia sem
Passemos a outro ponto. Eu disse -que a
mais segurança alguma; entretanto que, posto
despezà feita com o corpo de permanentes nao
que o homem possa dizer que estava preso e era uma obra de empreitada, e que era tempo
com a perna quebrada, por occasi!l.o do roubo de que apparecesse demonstrada a necessidade
do thesouro, póde ser que isto fosse preparo
dessas despezas, apresentando-se o orc;;amento
para fazer o roubo, e que esteja de posse de das quantias necessarias. para este corpo. Ora,
toda a quantia roubada, e que, dando os 200 na.o é certamente uma empreitada que temos
contos, ficasse com o resto para fazet· uso delle.
contractado por 180 contos, sem se saber quanto
E' verdade que o Sr. ex-ministro disse que o para soldos, quanto para forragens, quanto para
thesouro não podia ter pl'ejuizo algum, porque gratificações, quanto para despezas - do novo
mudou o córte das notas, ou fez com que nllo aquartelamento, quanto para medicas, quanto
tivessem córle. Eu digo, porém, que não temos para luzes, hospital, etc. Não estamos nas cir·
obrigação sçmente de acautelar o prejuízo do cumstancias de continuar nesse provisorio.
thesouro, mas lambem aquelle que podem
Quando a lei creou esse corpo, para não deixar
soffrer os particulares ; porque a verdade é que ao ministro um grande arbitrio, disse-comno Rio de Janeiro se aceilão taes notas, quanto tanto que nao exceda a despeza a 180 contos.mais fóra da capital do imperio. Nem _todos Mas de'lce hoje dispender-se exactamente esta
conhecem a differença entre as notas novas e quantia sem differença de um vintem para mais
as roubadas, e a prova é que um Sr. deputado qu para menos? Na.o é justo, não é conveniente,
recebeu ha pouco algumas notas das falsificadas,
não acha o Sr. ministro que é adeqnado que
porque nao as conheceu. Julgo, pois, muito se apresente ao corpo legislativo o quadro da
possível que o roubador lransmitta todas essas despeza, e se a exigencia que se faz deli a
notas ao publico, e vá causar assim um· 1,ran<le provém das differentes parcellas que compoem a
prejuízo. Demais, o Sr. ministro muito bem
somma total? NãO acha o Sr. ministro que a
sabe que se publicou, e tornou a publicar que respeito deste corpo se devia praticar o mesmo
se ia finalisar o troco das antigas notas do banco ._que se pratica nos corpos do exercito,,para os
e que, apesar disso, passados dous annos, têm
quaes se não pede a esmo-tanto para o corpo
apparecido possuidores de grandes sommas de cavallaria,-por exemplo, mas se apresenta
destas notas que estavão guardadas, os quaes o quadro das desiiezas, como S. Ex. póde ver
possuidores não sahião o que se havia deter· no orçamento? Parecia-me isto conveniente.
minado a respeito do troco das notas antigas.
Farão estas as reflexões que eu fiz. O Sr. mi·
Como quer, pois, que muitos homens que estão nistro notou que o corpo nao se podia com·
em iguaes circumstancias, hajão de conhecer a
pletar, e pareceu suppôr que eu não queria que
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se completasse. S. Ex., porém, engarwu-se. Eu
desejo que se comµletc, e manifesto este desejo
quanrlo digu que S. Ex. deve aim::sental' um
quad,·o ·das despezé\s, um orçamen(o, que não
uesejo que calcule paru o estado effectivo, ttws
cornpleto, porque quero que possa completar o
corpo. Se eu entende3~e que o corpo tinha
dc11rnsiada força, proporia que ficusse reduzido
a 400 praças, por exemplo. Eu cosluli10 ir
tlired«mente ao meu fim, decl~rando de plano
qual a minha íntenç~o. Sl.' eu entendesse que o
_corpo de municipaes permanentes era de sobra,
e que excedia á m;cessidade (lo serviço policial
<la cidade, eu não tr,üaria de codar urna quantia,
para que o governo não plldes.se complctat• o
corpo; não costumo usar dessas•tactic.is; éu·propot·ia dircctamente em um artigo que o governo
não pudesse conservar no corpo mais de 400
praças. A minha inlençrw é quu a emnnra S(!ja
esclarecida dos objectos em que se dispcndem
taes quantias.
O que quel'o é esclarecimentos para saber
ei,1 que se empregao essas quantÍélS, po1·que,
como dise, não est.,mos em cir1:umsla11cias de
fazer obra de empn!itada, dando 180 contos
parn conservar o corpo de permanentes. Se
forem nccessarios mais de 180 contos, mais
elevemos dar, calculando a despeza segundo a
força policial que a segurança publica no Rio
de Janeiro exige que seja mantida. Se enten.<lermos que ·são necessarios 800 homens, devemos calcnlar com a despeza respectiva; e se
· entendermos que é necessa1·ia menor força
cumpre cortar na proporção da diminuição da
força _que decretarmos. Além disto desejo saber
tambem, e é necessarío que saibamos a maneira porque se faz esta 'despeza; se realmet1te
se absorve toda a quantia ou não; se crescerão
as dcspezus do corpo, e como sãO feitas. Tudo
_isto eu julgo necessario, sem nenhuma desconfiança da maneira porque·a despeza se faz, mas,
sólllente com ·o fim dé que a administração
publica errtre na znarcha conslitucional. Longe
de ler desconfiança, tenho pelo cantral'io espe•
rnnça de que us cousas se farllO segundo as
regras da probidade e lisura ;·tenho boas razões
para u suppôr, mas queria estes esclarecimentos
. que sao necessarios, e que temos direito de
exigir. A minha exigimcia e pois muito adequada.
Eu já disse a esle respeito, que, dando-se a
quantia pedida, o governo podia fazer economia,
.:oa10 póde realmente, porque não tem sido
levado o corpo ao esta/lo completo, o que acho
mâo, porque entendo que, completo, apenas
poJeria chegar para o desempenho do serviço
na cirlade, e iocom+Jleto n!l.o póde ser bastante
pa~a este serviço.· E' um fac lo que o governo
tem conservado este corpo em estado incompleto, talvez por defeito do regulamento,
em que muitas cousas se podem nolar ; mas
quttl é o meio de o corrigir ? Proponha o go· .
l'ÓllU) li

verno as reformas qlle julga convenientes na
organisaça.o do cnrpo ; e se na.o basUto os engajamentos volunlêlrios, se a~ pr<1ças nllo são
bastantes, se é riecessario o recrutamento forcado, e 4ue os engajamento3 sejllo por mais
teinpo ; se é necessario mais algum privilegio a
este ·corpo, ao Si·. ministro incumbe propôr as
modificações necessarias, para que . o corpo se
conserve no pé em·que <leve estar. Noto que
tambem economias se fazem com üs soldos dos ·
officiaes, que, sendo 1la 1• Jinha, recebem soldo
pelo exercito, e pelo co1:po de pennanentes a
maioria sómente de seus vencimentos em relação ao soldo, que têm· pelos seus postos no
exercito. Por conscqucnci.1, disse eu que havia
uma ~conornia, e qpc desde que no orçamento
se nno apresontuvão cumpridamenle us necessi,L,des destas despczns, ·e que se cantiriuava o
que, da primeira vez, quando foi creado o
corpo, se praticou púr necessidade, porque nao
tendo o corpo existido até- enl!lo, nllo Sf! podia
calcular com a sua despeza ... peço atlençrw do
Sr. ministro ... o que no.o póde continuar per-·
pelu:imente, desde que não se 3presenlavão
detal!Údamcnte as de,pezas, dava Sllspeita deque o governo.,. peço attençü.o do Sr. ministrn ...
de que o governo npo tratava de obter amol'isaçll.o na lei para effeclívamen te ter esle
corpo em est.1do completo, mas queda fazer
estas economias que póde empregar em outros
objectos. Ora; o Sr. minislro sal)e qr1e ordinariamente o governo tem sido autorisado para
em pregar em uns artigos as sobras de oulros.
DM-se 1.80 conto.s. para o corpo de permanentes, para manter a policia : supponhamos
que desta quantia sobra vão 20 ou 30 contos,
por não estar o co!'po de permanentes em estado
comp_leto ; não se poúia tirar desse dinheiro
uma somma para se descobrir o roubo do the·
souro? Cuido qne pelo menos poderião haver
estas suspeitas.
·
O SR. VAscoNCELI.os :..:...Apoiado.
O SR. CÀRNerno LEÃO :-Eu estou longe, quer
no discurso de hontem, quer no de hoje, de
suspeitai· as intenções elo Sr. ministro. Appe!lo
parn a justi~a de S. Ex. e da camara. Ora, se
estou longe <le suspeitar das intenções de S. Ex,,
parece que.a censora que fiz, e que. I:iil.o tinha
por objecto sentto que a conta da despeza deste
corpo se désse detalhadamente, nll.o merecia
que se chamasse urna censura indigna ...
O SR. MoNi:EZUNA (ministro da justiça.):N!io, nllo_
O SR. CARNEIRO LEÃO : - Porque eu nao
tinha feito um ataque, nem uma censura qulj
pudesse ser ofl'ensiva .. l.Vias emfim o Sr. 1!)1 •
nistro diz que não. Pareceu-me ter ouvido
essas expressões (apo-íados), e _-hoje confirmei-me pelo Jornal do Commermo que nM
ouvi. mal. O meu reparo nil.o tinha outro fim .
senão fazer uma c11ige11cia consent::mea com a

32
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fiscalisação e e:xame que a camara deve exercer
a respeito das despezas publicas.
.
Eu não tinha, pois, feito uma suspeita indigna;
eu não costumo suspeitar as intenções. Esteja,
porém, certo o Sr. ministro. que o syslema representativo .;e ft.11da de algum modo nas suspeitns. Na verdade este sy:stema suspeita muito
dos homens, e dos ministros (apoiadoB); e por
isso tem prôcurado dar garantias á na~ão contra
os ministros, assim como tem dado contra. todos
os outros empregados e contra os pl'oprios deputados, por isso que suspeita de todos. Todavia
eu não manifestei suspeita ; fiz exigencia que
me pareceu conveniente; expuz a minha opinião sobre o negocio, sem todavia usar de expressões que dtivessem escandalisar a alguem.
Tratemos da casa de correcçao. A sua despeza vem englobada com outras. O Sr. ministro,
, segundo o mappa a que se referio no seu discm·so de honlem, parece que exige ainda mais
despeza do que a calculada na lei do orçamento.
Eu tenho muito receio• de dar esta quantia, ou
· mesmo ouh-a.
Nós pt·íncipiámos a fazer aquella casa de correcção, talvez sem haver plano, ou ao menos
sem que o corpo legislativo tivesse presente 11111
plano. Pedirão-se explicações ao ministro sobre
o plano desta obra; elle respondeu qu~ .era
um, inas depois se vet·ificou que não era tal
plano, más outro. Além disto, sabe-se que,
. depois de começado a executar este plano, que
o ministro tinha seguido, o engenheiro encarregado das obras publicas, lhe fez novas correcçoes. Póde talve:,; dizer-se que a co1-recção
será boa, e que poderá · aproveitar ; mas eu
não espero que o edificio se possa concluir com
grande rapidez. Por ora vai-nos prestando ~1guma utilidade, porque o Sr. ministro emr,rega
alli os presos, quer condemnados, quer os pretos
do calabouço. O edi{icio, portanto, já pr~ta,
mesmo na sua construc9ãn, alguma utilidade.
Não julgo, portanto, que se deva augmentar a
despeza, principalmente em uma occasião em
que a naçao tem de fazer tantas outras des- .
pezas. Qualquer que seja a quantia que posSJiIDOS consignar para este estabelecimento,
a sua construcção ha de ser demorada ainda
por muitos annos ; porque ainda que -tives·
semos muit.o dinheiro, · não teriamas talvez
os officiaes necessal'ios para se concluir a construcção com rapidez muito . grande. Conheço
que alguma cousa se poderia abreviar, mas
nunca de maneira que se posga fixar um termo
de dous ou ll'es annos para a sua conchÍsão.
A não diminuirmos, conserveinos pois a consignação que tem tido, que será por ot·a sufficiente, tanto mais quanto tem o auxilio das
loterias.
O Sr. ministro representou a néccssidade de
despezas para outros ramos do serviço publico.
Um dos que apresentou foi para a colonia de
degradados.

Nós no nnno passado supprimimos essa des-

peza, mas parece que S. Ex. exige que novas
qunntias se decretem para este fim.
Eu, pm· ex.periencia, nao posso consignar
quantia alguma para isso. Fui eu o primeiro
que concebi que seria ulil o ei;tabelecimento de
colonias de degradados no relatol'io que ap1·esentei ao corpo legislativo. Acamara decretou
uma qnanlia pam isto, mas como não eslava
dec1·etado por lei o regulamento por onde se
deviil.o reger, o trabalho em que se devião
occupar os degradado~, o lugar em que se devião estabelecer, quaes os degradados que devião
ser para ·alli reméttidos, e outras-muitas circumstancias; os ministros que se ~uccedêrão, julgárao
que essa consigqação era inulil, e nada fizerão;
Devo SUf)[lÓ!" que S, Ex. tem em vista estabelecimento de colonias· semelhantes ás · que
existe1n ua Europa, accommodadas ás nossas
circmnstancias, porque o sen transporte unicamente, sem discrição, não seria de ulilidade
alguma; mas como S. Ex. não está fixo no
ministcrio, e póde ser substituido por quem não
tenha as mesmas vislas, julgo que para esta
despeza nã.o devemos dar quantia alguma, pois
que não produzirá utilidade.
Por 'espaço de 4 annos tem se dado dinheiro
para esta despeza, que àté ignor-.imos se se fez;
se se dispendeu, ni\O foi naquillo que eu chamava colonia de degrada<ios; e se n!lo se dis•
pendeu, a·decretaçllo fói inutíl ; e para que não
.demos dinheiro inutilmente, nao devemos consignar quantia alguma para esta despeza.
Duranle este longo discu!'so, o Sr. ministro
recebe e expede officios, e toma numerosos
apontamentos.
Dada uma hora, a discussao fica adiada;
o Sr. ministro i:;e retira com as formalidades
do estylo.
O Sn. 1° SECRETARIO lê o seguinte officio :.
" lllm. e Exm. Sr. - Tendo eu de apresentará camara dos Srs. deputados um negocio
que deve ser· tratado em sessão secreta, ·vou
rogar á V. Ex. queira solicitar da mesi:na camara, o dia e hora em que devo comparecer
para. o mencionado fiin.
« Deus ·guarde a V. Ex:.-: Paço, em 3 de
Agostp de 1837 . - F1·ancisco Gé À.cayaba de'
Montezmna .-»
•
· Designa-se o dia 4 pelas dez horas da manhã,
Procede-se á eleição da mesa, e sahelll
~~~:
.
Presidente, o Sr. Araujo Lima, com 57- votos.
Vice-presidente, o Sr .Araujo Vianna, cgrn 52.
1° secretario, o Sr. Corne!i.,, com 67.
2º secretario, por descme,ate á sorte com o1
Sr. Muniz Barreto, o Sr. Be!ísario, coµi. 62.
8° secretario .o S1·. Muniz Barreto, com 62: ·
· · 4º secretario, o Sr. Odorico, com 48.
Supplentes: ·os Srs. Mascarenhas com 44,
e Ferreira de Castro com 28.
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O SR. PRESIDEN'rE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, principiando pela sessão secreta.
Levanta a sessão ás duas horas da tarde.
§estiõão ãeereta c1n 4

de

Agosio
PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO LIMA

(.,foxilios 2n·estados aos rebeldes do Rio Gránde
do Siil pelos governuB Argentino
6

Oriental.)

251

nistro declarava que tal não dissera, e que era
falso o conteúdo da dita emenda·,
Apoia-se e;ta outra do Sr. Limpo de Abreu:
11 Tendo declarado o ministro dos negocios.
estrangeit-os ter vindo a esta camara, não para
o fim que se declara no requerimento do Sr.
deputado Vasconcellos, mas para communicar
á camara materia importante, que se continha
em officios dos encaregados dos negocios do
Brazil em Bue!]os-Ayres e Montevidéo, os quaes
forão lidos, e para a camara poder conhecer e
aí)reciar as difficnldaçles, em que póde achar-~e
collocado o mesmo governo em consequencia
daquellas communicações, e quanto ao modo
de encarar e resolver-se sobre a missãO dos
minislt·os duquellas duas potencias nomeados
perante o governo dQ Brazil, requeiro cíue esta
declaração fique consignada com a do Sr. Vas•
concellos para con~tar com ella ao mesmo
tempo, e ser remeltida á commissão.
,e Paçó da camar-a dos deputados, em 4 de
Agosto de 1837 .-A. P. Limpo de Ab1·1m. »
Apoia-se tambem e~ta do Sr. Cornelio
França:
" Que a camara fica inteirada das noticias
que com1mmicou em sessão de hoje o S1·. ministro dos es!l'angeiros, e !omat·á na devida
consideração qualquer proposta que em fórrua
legal fizer o governo ao corpo legislativo.-G .

A's 10 horas, feita a chamada, estando em
numero legal os Srs. depnlad<:is, e tendo faltado com causa participada· os Srs. Paula Albuquerque, Messias, Oliveira Braga, Ponte~,
Sebastião do Rego e Maranhão, e sem o parhciparem os Srs.. Hollanda, Luiz Cava!canli,
arcebispo da Bahia e LeS'sa, o Sr. presidente
declara a sessão secreta, depois de fechadas as
portas e de proceder-se a todas as cautelas necessarias.
Introduzido o ministro dos negocios estrangeiros, tendo sido recebido pelos 3º e 4° secretarios, e tomando assento á esquerda do 4º, lê
'\'arios officios reservados dos nossos encarregados de negocios em Montevidéo e BuenosAyres, e reflexiona so~re_ os perii;os que a legalidade corre na provrnc1a do Rio Grande do F1·an9a, >•
Sul, e sobre o auxilio que aos rebeldes prestão
O SR. HENRIQUES DE REZENDE requer, e con·aquellas duas republicas ; expondo varias neced e-se-1 he, que retire o seu requerimento;
mesma
á
toca
que
pelo
governo
do
cessidades
mas continua-se a tratar das diversas propoprovíncia do Rio Grande; e diz á oamara que
sições que vêq1 á mesa.
habilite o governo para melhor se resolver
Dadas as 2 horas, o Sr. Souza Oliveira pede
âcerca da missão dos ministros daquelles dous
que se proroglle a sessão até ás 2 1/2, e assim
estados nomeados juntos á côr!e do Brazil.
se vence.
O SR. HENRIQUES DE REZENDE propõe que os
Apoia-se este requerimento do S.r. Araujo
documentos vão á uma commissão e apoia-se Ribeiro:
este requerimento.
cc Requeiro que se nomêe uma commissão
Depois de grande discussao, o Sr. vice-pre- especial para tomar em consideração as comsidente toma a cadeira e, occupada outra VfilZ municações feitas na sessão de hoje por parte
pelo Sr. presidente, apoia-se a eH1enda seguinte do governo.-Ara ujo Ribmro. »
1 .
do Sr. Vasconcellos:
Apoia-se este outro do Sr. Maciel Monteiro :
~ Tendo vindo á esta camara o Exm. Sr. mi,, Tendo vindo á esta augusta camara o Exm.
nistro dos negocios estrang1<iros munido de Sr. ministrá dps negocios estrangeiros, 11:u~ido
alguns officios de diplomatas brazileiros em · de alguns officios dos diplomatas brazile1ros
Monlevidéo e·Buenos-Ayres, convenceu-nos da em Montevidéo e Buenos-Ayres, com o.fim de
necessidade de franquear ao governo meios eommunicar á. mesma camara a mater1a dos
-extraordinarios e illimitados, tanto pecuniarios mencionados officios ; habilitando-a assim para
como militares e arbitrarias ; e não tenilo tra- que ella proponha algt1ma medida extraordis
zido por escripto esta sua proposta na fórma n.1ria propria para remover os embaraços, e_m
do nosso regimento, requeiro cjue vã ·a proposta ·que se acha o mesmo' governo na actual c1rverbal assim reduzida fielmente a escripto á cumstancia, a qual medida, segundo expoz
uma commissão especial para que, examinando o mesmo Exm. Sr. ministro, deverá consistir
os ditos · docum~ntos, interponha o seu parecer em investir-se o governo de meios extraordi~
cm sessã.o publica. - 'Viuconc6Uos. »
nariàs, amplissimos e illimitados, para fazer
quanto julgar conveniente a prol da integridade
O ministro diz que, si se lavrasse na acta a
do imperio, e não havendo feito por escripto,
declaração do Sr. Vasconcellos, pondo por esrequeiro que, á vista disto e examinando a com-·
cripto o que f61·a exposto verbalmente, elle mi·
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missao os documentos npresentados, inter· · negocios estrangeiros, e continua a discu~s:i.o
ponha o seu parecer.-C. 3 de Agosto de 1837. adiada.
-JJí. Montei,·o. »
Os S Rs. VAsco11cEr.Los E LmPo pedem li Afinal fica a materia adiada pela hm·a, reti- cença para retirarem as emendas por elles offerando-se o ministro com as formalidade com rec:idas e apoiadas na sessão anterior, e lhes é
que entrara. .
concedida.
O SR. PRESIDENTE dá p;n·a ordem do- dia a
Vêm á mesa as seguintes emendas :
continuação deste negocio em sessão secreta.
1.· " Emenda ao requerimento do Sr. VasLevanta-se a sessão perto das 8 horas da
concellos, 110 caso que seja appl'Ovada : .....:
tarde.
Substitul!o-se as palavras-Em sessílo publica
-po1· estas-Em sessao secreta.
Sessão secreta em ~ de
" Sala das sesS<les, 4 de Agosto de 1837.Agosto
.A. lcibia des, »
. 2.• « Tendo declarado o Sr. ministro dos
PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO Ln!A
negocios estrangeiros ter vindo á esta ca(All,.'cíl·ioa preatados aos rebeldes ,lo i'/ 0 .• Grande mara, não parn o fim que se declara
no redo Sul pelos governos .frgenti·1iu · ·. · ,
querimento do Sr. depnlado Muciel Mone Oriental.)
·
teiro, nrns para communicar á camat·a matcria
A's 10 horas procede-se á chamada e veri- importante, que se oonlinha em diversos ofiicios
fica-se o comparncimento de tantos Srs. depll· dos encarregados de negocios elo Bt·azil em
tados quantos são neceasarios pa1·a se poder de- Buenos-Ayl'Cs e Monlevidéo, os quaes fo1·1lo
liberar.
lidos, e pnm poder :i cumara conhecer e apre·
O Sn. PRESIDE..'ITE declara aberta a sess!\O, e ciat· as nov>lS diITiculda•les, em que póde
lendo-se a acta da sessno do dia anterior, vêm m:hur-se collocaclo o mesmo governo em conseá mesa as seguintes emendas:
quencia daqHellas communicações e pàra saber
l.ª Do Sr. Souza e Oliveira.-« Emenda ao o governo melho1· revolver-se ácerca da missão
periodo-e propoz, etc.-e pt'OllOZ verbalmente dos ministros daquelles dons estados nomeados
que acamara _tomasse em consíderaçn.o esses junto ao governo do Brazil, requeiro que esta
officíos, e emittisse a sua opíniao sobt·e o modo declaração fique consignada com a do St·. Mapor que deveria 1·eceber os diplomatas dessas ciel Monteiro, e já remettida a commissão.
republicas, promettendo depois da díscussll.o
« Paço da-camara, em ó de Agosto de 1837.
emíltir a sua opinillo sobre os meios com que a -Ilimpo
de Al!reu.. »
camara deveril!- habilitar o governo para paci3.• cc Que o Sr. ministro consigne por escripto
ficar a província do Rio Grande do Sul.o que pretende da camara, aliás retire-se.-J.
Oliveira. »
Co,·umbá. ii
2.• Do ·sr. Gonçalves Martins.·-« SupSao apoiadas.
prima-s~ na acta tudo quanto não· foi apresenDando
a hora, e requerendo o Sr.. Vascoutado por escripto na sessão de hontem.-G.
cellos a prorogaçãO da sessll.o até que foliasse o
JJfartins. ii
3.• Do Sr. Limpo de Abreu.-« E declarou Sr. Assis Coelho, assim se decide.
Procedendo-se á votação, é approvada a
verbalmente que esperava que a camara apre-·
etnenda_do Sr. Araujo Ribeiro, e fica.o prejuciassé as novas difficuldades, em que póde dicadas
todas· as outras .
. achar-se collocado o governo em consequencia
Procedendo-se a escrútinio para saber-l!,e
daquellas communicações, e o habilitasse para
saber melhor resolver-se ácerca da missao dos queui formaria a commissãu especial, sahem
ministros de Buenos-Ayres e Montevidéo, no- eleitos os Srs. Rebouças coin 68 volos, Araujo
Ribeiro com 49 e Gonçalves Martins com 88.
meados junto ao governo do Brazil. ·
,Procedendo-se á leitura da acta da sessão
« Paço da camara, 5 de Agosto de 1831.anterior, é approvada, bem como é approvada
Limpc do Abreu. »
·
·
·
-Sno todas apoiadas, e procedendo-se á vo- a do dia de hoje.
" Copía.-Apresento a copia do officio que vou
tação depois de encerrar-se a discussão, pondo-se
<lirigir ao·goverúo, em conformidade da delia votos a acta, é regeitada, bem como o são
beração da sessão secreta de hontem, e requeiro
todas as emendas apoiadas anteriormente •.
Faltao, _com càusa participada, os Srs. Albu- sessão secreta para elle ser approvado, visto que
querque Maranhão, Pa~la Albuque1·que, For- eu nella declarei que não o expediria senão de
tuna, Barbosa Cordeiro, Raphael de Macedo, conformidade com o que a mesma camara em
sua sabedoria resolvesse.
Messias, Fernandes da Silveira, arcebispo
Oliveira Braga e Pinto Peixoto; e sem partici~
« Paço da camai:a dos deputados, 18 de
paçao, os Srs. Pontes e Luiz Cavalcanti.
Agosto de 1887.-0 1° secretario, .Oornelia
A's 11 horas e 3[4 é recebido e introduzido Fe;rret'.ra França.
.
na casa por dous secretarios o ministro dos
" A mesa decide que não haja sessão sec1·ela.
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« P.aço da camara dos deputado;;, 18 de
Agoslo de 1837.-A1·aujo Vianna.-C. ]!'iwiçc,.
-Belfaai·io.-Ban·eto.-Oclor-ieo .Mendes. »
cc · Gopia.-Res_c1·vado.-lllm. e Exm. S1·.-A·
carnai·a dos depulados, a quem Corão presentes
os o\lir,ios reservados, que V. Ex., enviou em
chitas de 8 e 12 do corrente, acompanhados dos
officios dos nossos enc,\l'regados de negocios
junto aos governos de Buenos-Ayres e Montevidéo, e do presidente da prov.incia do Pará,
resolveu que se declarasse ao governo que não
deverá jámais .duvidar da sua mais ampfa e
eflicaz cooperação em manter interna e externamente a integridade do imperio, bem como a
dignidade e honra nacional. O qne comrnunico
a V. Ex:., de ordem da mesma camura.
" Paço da camara dos neputndos, 18 de
Agosto de .1837.-0ornelio Fen·eint .Fiwiça.
-Sr. Francisco Gé Acayaba de Monte:mma.P. S.-Devolvo os officios de que acima raço
menção. »
cc Copia.-Illm. e Exm. Sr.-Accusando a
recepção do aviso de V. Ex., datado do hontcin,
tenho a honra de satisfazer a V. Ex., 1·emeltendo
os papeis respectivos.
« Deus guarde a V. Ex..-Paço, em 8 d\l
Agosto de 1837.-Francisco Gé Acayaba de
1lfontezi11na.-Sr. Comelio Ferreira França. n
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SE REMETTEM Á
CAll!ARA DOS SRS. DEPUTADOS COM O AVISO DA
DATA DESTA,

José Lisboa, encal'l'Cgado de negocios cm
Buenos-Ayres, com uma copio..
Dito n. 26 de 13
Julho de 1837, de
Gaspar José Lisboa, encarregado de negocios
em B11enos-Ayres.
Dito n. 33 de 17 do mesmo; de Manoel de
Almeitla e Vasconm:llos, encarregado de ne·
goc:ios ern Montevilléo.
. Gabinete da repartiçtlo dos negocios es·
trangeil·os, em 8 de Agoslo de 1837.- Vicente

ue

Antonio da Coata.
« Oopia.-Reservado.-Illm. e Exiu. Sr.Remetlo a V. Ex. a copia inclusa, para ser unida
aos papeis que tive a honra -de apresentar em
sessãO secreta.
« Deus gnarde -a V. Ex.-Paço em 12 de
Agosto de 1837.-Frcmeisco Gé Acayaba de
Montew1na.-Sr, Comelio Ferreira França. »

Sessão e1n ,- de A.gosto
PRJ;;SIDENCJA DO SR, ARAUJO Lll\lA
Sm.1MAR10.-

Expediente. - Ordem do dia. -

AdQpção da. re8(llucão .ácerea de E. J. de
Lc,1•e1u,. - 01·çamento da juatiça.
Pelas 10 horas da manhã pt·ocede-se á chamada, e logo que se reune numero legal de Srs. ·
deputados, abre-se a sessao; lê-se, e approva-se
a acla da antecedente.
Faltilo com participação. os Srs .. Pontes,
Maranhão, Fortuna, Messias e Oliveira Braga ;
e sem ella os Srs. Pinto de Mendonça, Hollanda, Barbosa Cordeiro, Luii Cavalcanli e
Climaco.

0fficio n. 32 de 14 de Outubro de 1836, de
Manoel de Almeida e Vasconcellos, encarregado de negocios de Montevidéo.
Dito n. 39 de 18 de Nôvembro de 1836, do
EXPEDIENTE
mesmo encarregado de negocios, com 12 cópias,
inclusas, todas numeradas. ·
Dá-se conta do expediente, Ien~o-se os se·
Dito reservado de 29 de Dezembro, do sobre- guintes officios :
dito encarregado de negocios.
1. º Do ministro do imperio em resposta a
Dito n: 3 de 17 de Janeiro de 1837, do refeoutro desta camara de 7 de Julho, em que se
rido encarregado de negocios, com uma copia lhe solicita o orçamento da despeza pertencente
junta.
·
á obra do cães começado na capital da proDito n. 4 de 23· do mesmo, do sohredito vincia da Parahyba, e todas as mais informações
encarregado de negocios, com tres cópias nuque se puderem dar a scmelhant~ respeito,
meradas.
participando que, na secretaria de estado do~
Dito rnservado de 31 do mesmo, .do referido· negocios do imperio, não consta de outra obra
encarregado de negocios, com uma copia a q1ie do cáes projectado, senão a que se communicou
refere.
.
·
no incluso offi.cio do presidente da proviaeia, etc.
Dito dilo de 4 de Fevereiro de 1887, do -A quem fez a requisiçao.
mesmo encarregado de negocios.
2. º Do mesmo ministro ácerca das conve·
Dito dito n. 4 de 7 de Março, do sobt'edito nientes informações que lhe solicita esta caencarregado de negocios.
.
inara sobre o numero e vencimento. dos em·
Dito n. 24 de 7 de Julho de 1837, de Gaspar pl'egados d~ administração do correio geral na
José Lisboa, encarregado de negocios em província do Pará, e na do Ceará, etc.-A quem
Buenos-Ayres. .
•
fez a requisição.
·
Dito reservado n. 11 de 10 do mesmo, de
3. º Do mesmo . ministro participando, que
Manoel de Almeida e Vasconcellos, encarregado cada um dos quatro guardas da com·missão de
de n_egocios em _Montevidéo, com duas cópias. saude do porto de Pernambuco que existem,
Dilo. n, 25 de 12 de Julho dito; de Gaspar vence q~atroeenfos réis_ diarios, e, nos dias em
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que estll.o de serviço, eleva-se-lhe o vencimento
a seiscentos e quarenta réis, ponderando que
-não lhe parece justa a pre!enção dos sup·
plicantes, etc.-A quem fez a 1·equisiçno. •
4. 0 Do mesmo minisll'O, enviando a copi'a do
decreto de 1,5 do mez proxi1110 pns~ado, que
concede a um tenenle-co1·onel graduado a tença
annual de 80$, correspondente ao posto de
major effectivo, etr.-A' commissão de µcnsões
o ordenados.
5.0 Do mesmo ministro remellelldo a copia
do decreto de 10 de Julho proximo passndo que
concede ao t,mente-coronel de primeira linha,
José. Joaquim Coelho, a tença annual de 120$,
correspondente ao seu posto, . elc.-O mesmo
destino.
6.º Do mesn10 ministro remeltendo a copia
do· decreto de 20 do mez proximo findo, que
concede ao brigadeiro graduado, Francisco
Xavier da Cunha, a tença annual de 220$, etc.
-O mesmo destino.
7.º Do ministro da fazenda, eni;iando·a represell!açlJ.o do procurador-fiscal da !hesouraria da
província de Sergipe sobre a convenieDcia de
sugeitar ao pagamento de juros de 6 º/. ao anno
os devedores morosos da fazenda publica na
solução de letras sacadas para movíUJcnto de
fundos arrecadados na província da Bahia, de.
-A' commissào de orçamento.
8.º Do ministro da justiça .rernettendo o requerimento de João Ricardo Benedicto de
Abt·eu Souto Maior, e participando, que o sup·
plicante foi aposentado pelo governo, em exe·
cuçiio do art. 17 da lei de 22 de Outubro do
anno proximo passado, elc.-A quem fez a
requisiçã.o;
9.0 Do secretario do senado participando que
o senado adaptou as duas resoluções, appro·
vando a pensão de D. Maria Luiza Freire, e a
· tença do capiUl.o de mar e guerra, José Pereira
Pinto. - Fica a camara inteirada.
10. Do mesmo secretario, em que participa
que o senado adoptou a reso1ução, declarando,
que Renato Pedro Boirel lem direito a contí·
nuar a perceber o soldo de coronel, correspon·
dente á patente de capellã.o-mór do e~ercito . Fica a camat·a inteirada.
11. Do mesmo secretario, participando _que
por officio do ministro e sec1·etaricr de estado
dos negocios da gue1·.ra, constou ao senado, que
o regente, em nome do imperador o Sr.
D. Pedro II, consentia nas resoluções, uma ele•
vando a dez mil réis meusaes as mercês pecuniarias de seis mil réis concedidas a nove
praçns de_ diversos corpos da província de Pernambuco; que ficárão inbabilitadas de continuai·
a servir, e outra approvando a pensão de tre¼entos mil réis annuaes conferida ao capitllo de
primeira linha All'onso de Noronha Fortes.Fica a camara inteirada.
12. Do mesmo secretario participando que
por officio ·do minislro e secretario de estado

dos negocios da marinha, con,ton ao senado,
qne o regente, em nome do imperador o Sr.
D. Pedro 11, tem sanccio11ado as resoluçoes
sobre os emolumentos dos passaportes, e passes
dos navios m.<;ionues e estrangeiros, e a pensão
concedida a Q. Li:!iHIOl' de Santa A1ina Borja.Fica a camara inteirada.
13. Da comrnissllo da praça do co111mercio
enviando para serem distt·ibuidos pelos. Srs. deputados 101 exemplares do trabalho que uma
delcgaçao d~ negociantes desta côrtc acaba de
fazer sobre a segunda parte do projecto do·
codigo commercial, ele.- Os exemplares já se
havillo distri!Juido.
Faz-se menção de requerimentos de partes,
que têm o conveniente destino.
Lê-se e approva-se a redacção dal! resoluções que se approváril.o e adoptártlO na sessno
anterior.
Julga-se objeclo de d~libe1·açlio, e vai a imprimir com o respectivo parecer a seguinte resoluçao da commissão de commercio. O pa·
recer é o seguinte :
« Joaquim José dá Silva, representa a esta
augusta camara, que lendo ert'l 1820 estabelecido em Audurahy duas fübl'icas, uma de fazer
papel, e oub·a Je estamparia de chitas, com as
quaes dispendeu em edificios, aqueductos,.reservatorios, machinas, e utensis a avultada qmmlia
de 150:182$041.(o que por seu requerimento, e
docmnenlos annexos mostrou minuciosamente),
.ficou paralysuda a de estamparia por causa das
enormes despezas, que lhe foi preciso fazer com
a de papel, a qual desejava levar á perfeição, e
que quando julgava levar ao fim os seus intentos, foi que se viç privado de uma grande
parle d'agua, que movia a respectiva -machina,
por haver sido distrahida do encanamento por
dous dos seus visinhos, que linho.o direito a
fazei-o, e que a encaminharão para as suas culturas, e por isto sendo toda essa agua junta insufficiente para mover perfeitamente todos os cinco
cylíndros da machina para o refinamento da
massa, de que se faz o papel. Expõe o mesmo
supplicante, que de então para cá apenas tem
podido fazer bom uso de um dos cylin_dros,
pelo que lhe é necessario fazer gran~es despezas,
•afim de reunir, e encanar outras aguas de. diversas vertentes, que tem descoberto na serra,
que esl~ comprehendida pela sua propriedade,
sendo-lhe outresim preciso adguirir uma dispcntliosa machina para cortar os tmpos com
perfeição, o que nao lhe é possível a elle supplicante, ex.haurido como está de meios, pelos
sacrificios que tem feito, e sem os precisos
fu11dos para taes despezas, sem as quaes, perdidas, e infrucliferas ficaráõ todas as outras.
Em conclusão pede a esta augusta camara a
conccssll.o de 12 loterias para com o seu pro·
dueto pagar o empenho, em que já se acha,
porque os luºcros da fabrica de papel n»co têm
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chegado para cobrir as despezas ; para mandar
vir da Europa a machina de cort11r trapos, afim
de que o pape! não saia com certas no~oas,
que o desacred1lao no mercado ; p,,ra reunir as
aguas, .edificar um grande reservatorio para
ellas, e levantar mais o seu aqueducto, para pôr
e111 andamento a fabrica de estamparia das
chitas. A cominissão de commercio, agricultura, induslria e artes, nll.o só examinou o requerimento, e documentos apresentados pelo
snpplicantc, mas tainbem foi pessoalmeute
examinar as mencionadas fabricas, e á vista das
grandes obl'as, que alli achou construidas pelo
supplicante, das machinas de consideravel custo
que existem naquelle estabelecimento póde asseve1·ar, que o supplicante n!l.o só tem alli empregado o producto liquido das loterias, que
já obteve (em cuja extracção prova com
documentos ler soffrido muito prejuizo por falta
de venda de bilhe~es), mas ainda ter cqnsumido
11111 capital seu hem avultado, e deplo1·a que
por falta de meios se achem inutilisados, e
venhão a perder-se completamente tantos capitaes ~mp~egados em edificios solidamente construidos, em machinas, e utensis dispendio,;os,
e que tudo isto venha a destrnir-se, e pel'der~se
com ruina de quem o emprehendeu, apresentando to.o triste resultado os primeiros estabelecimentos, que· nesse genero de industria leve
o imperio. E porqu'anto está convencida de
que a industria nllo póde nascer e medrar em
um paiz novo, mórmenle encontrando grande
concurrencia de productos estraugeiros no mercado, sem protecçllo muito efficaz da parte do
co1·po legi~Iativo, e do govei:rio, não deparando
e!Ia com ouh'os meios de dar ao supplicante a
ajuda, e favor que merece, e de evitar a total
ruina de !ao util estabelecimento, sem g1·avame
do t~esouro publico, tem a honra de propôr á
cons1deraçao desta augusta camara o seguinte
projectó de resolução ~
·
ic A a~sembléa geral legislativa resolve :
<< Arl. 1.0 O governo é autorisado a conceder·
a Joaquim José da Silva, 12 loterias de 100:000$
cada uma, afim de applicar o seu prodncto aos
melhoramentos, e acquisiçaes · necessarias, para
pôr -em bom andamento as fabricas de papel, e
estamparia de chit,1s, que tem em Andarahy,
debaixo das seguintes condições :
« 1.ª Estas loterias set·ão reguladas pelo
P!ano das que Ío1·ão concedidas para o montepio dos empregados publicas, e não poderáõ set·
extrahidas em menor espaço, que o . de quatro
annos, nem mais de tres em cada anno.
« 2.• O proprietario das fab1·ícas provará
pei·ante o governo o emprego que fizer do produeto da primeira loteria nos melhoramentos, e
acquisições necessarias ás mesmas fabricas, e
n~o poderá extrahir segunda, sem que o tenha
feito, e assim seguidamente até á ultima.
« 3.• Será ~brigado a mandar vil- da Europa,
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afün de e1npregal-os nas referidas fabricas
40 cnsaes de colonos.
<< 4." N!io poderáõ traspassar ú outrem o domínio de qualquer das fabricas, sem que o seti
novo proprielal'io se sujeite aos onus declarados
na presente lei, pela mesma Cót·ma que o antigo.
« Art. 2.° Ficão revogadas quaesquer disposições em contrario.
« Paço da camal'a dos deputados, 1" de
Agosto de 1837.-Baptüta Caetano de Almeida.
....:.J, A. de Lemos. »
·

ORDEM DO DIA
Continúa a discussão adiada na sessão de 3
do corrente, sobre a resolução relativa á pretenç!io cio lº tenente do corpo de engenheiros,
Egydio José de Lorena, e emenda apoiada Jo
Sr. Souza Martins.
Sao apoiadas as seguintes emendas :
« O governo é autorisado a conceder licença
parà viajar, e estudar na Europa até seis offi •
ciaes de engenheiros e artilharia, concedendo-lhes além do soldo por inteiro e vencimento de tempo, uma gratificação de 4,000
francos annuaes ; devendo os ditos of'ficiaes
terem as habilitações e a capacidade necessaria
para tira1·em toda a vantagem dessas via~ens,
e devendo o governo designar-lhes a matería,
a que se devem particularmente dedicar. Salva
a redacção, - Carneiro Leão.»
« O governo fica autorisado a conceder licença, com vencimento de commissão activa, a
officiaes engenheiros até o numero de seis
que quizerem ir estudar em paizes estrangeiros,
marcando-lhes o tempo que jalgar conveniente.
-A1·aujo Ribeii-o. »
Julgada discutida esta materia, o artigo unico
da resoluçao põe-se a votos tal e qual, salvas
as emendas, e é tlpprovado por 36. votos
contra 35.
As emendas dos Srs. Carneiro Leão e Araujo
Ribeiro sãO regeitadas, e a resoluçao é afinal
adoptada por quarenta e um votos, e remeltida.
á commissao de redacç!lo.
A's 11 horas e um quarto, é introduzido,, na
sala com as formalidad~s do estylo o Sr. ministro da just.iça, e conlinúa a discussãO adiada
do orçamento de sua repartiçao, com as emendas
apoiadas nas anteriores sessões.
OSr. :Rezende declara pender pela emenda
que determina que se preenchão as cadeiras
vagas da capella impe1·ial, no emtanto jnlga não
dever estii ciisposiçao ir na lei elo orçamento.
Quanto á quantia que se pede para o concerto da cape.lia imperial, nota que, entrando
neste conce1·to a torre, esta, por desnecessaria,
deve ser demolida.
Nao se qppõe a ·que se augmente a congru!l
dos Srs. bispos; mas quer ao mesmo tem.po.
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tive a honra <le pertencer a elln, sentado nos
.
.
bancos da opposiça.o.
Eu me persuado, senhores, que esta declaraçll.o solemne elo Sl'. deputado Hollanda Gavalcanti, não é justa ; e tambem me p_ersuado
que nil.O é filha do desejo de offender o rncu
carac!er, nem pôr em duvida os meus princípios, e credo politico: mas-"tão sómente filha da
pre,•ençao, cujas bases nao posso conhecer de
maneira nenhuma; como muito desejára para a
combater da maneira devida, ao menos procurar riesfazel-as perante o juízo do Sr. deputado Hollaoda Cavalcanti, pessoa a quem
muito respeito, e a quem sou intimamente
affeiçoado. Se porém, 111:\0 conheço essas bases,
senhores, demonstrando meu credo político,
concellos. i>
sustentando os princípios que enunciei em meu
« Com a gralifjcaç!io de 100$ ntensaes ao coni ·
primeiro discurso, creio. que poderei convencer
mandante superior da guarda nacional do
ao Sr. Hollanda Cavalcanli, da injustiça qlle
municipio da côrte J :200$000.
me fez, e. de novo tornar II ligar esses laços de
,1 Paço da camara dos deputados, 7 de Agosto
amizade e sympalhia polilica, que tanto prezo e
de 1837. -Sem·a. •
prezarei sempre.
O orador, depois de algumas observações
· OSr. Montezuma. (1ninisfro da justiça):ácerca de varias proposições emit!ic)as pela Sr.
Nas duas sessões antecedentes, alguns .Srs. deHçllanda Cavalcanti, responde desta maneira
putados esforç.árão-se por combater os principios
·
ás perguntas que lhe fez este senhor.
que eu havia emittido no meu primeiro disPergnnton-me o Sr. Holland:l Cavalcanti se
curso,. assim como por demonstrar que as reducçOes propostas por um illustre depu!ado, eu estava prompto a restaurar a liberdade de
poderia.o ser approvadas sem detrimento do imprensa no meu paiz ?
E' uma proposição, senhores, que se não
serviço publico. Eu persuado-me que as razões
expendidas por mim no meu primeiro discurso, póde faz~r a um ministro probo, amigo das
sufficientemenle demonstrn.o que as observações instituições liberaes de seu paiz, sem que ao
mesmo tempo se suspeite de suas intençoes, de
feitas pelos Srs. deputados, não concluirill.o
ou nao deveril!.o concluir aquillo que os sen credo politico-; e, portanto, com a pergunta
Srs. deputados entendêrilo, em suas con• já o Sr. Hollanda Cavalcanti irrogou sobre o
meu caracter um:i certa pécha qne na.o póde
sciencias, prop6t como economias da fazenda
deixar de ser injusta. Eu farei tambem uma
publica. Todavia, como alguns Srs. depupergunta ao Sr. Hollanda Cavalcanti, .e espero
tados ainda procurárão e insistira.o em fazer
que me responda com sua franqueza natm·al.
vêr qne as razoes em que me fundei não
procedil!.o, hlío de elles dar-me licença a que -Se elle está prompto, perguntarei ao nobre ·
deputado, se elle está prompto e decidido a
continue a sustentar II mesma opini°ão, talvez
com razões novas, e desenvolviinento daqnellas trabalhar commigo, com todos os esforços ne·
cessarias, para opp6r uma fronteira de bronze á
que já havia expendido em meu ·primeiro rlis•
licença hoirorosa dessa liberdade de·imprensa?
curso.
Se elle está prompto a procurar, por todos os
Eu sou obrigado, Sr. preeidente, a seguir a
meios, fazer com q11e a liberdade de imprensa
ordem que tiverão os Srs. deputados, qu1J,ndo
combaterão o meu primeiro discurso, Em pri- seja til.o pura e virginal, como deve existir·em
meiro lugar fallarei a respeito das observações um, paiz civilisado ? Se elle está prompto a
apresentar nesta camara projecto de lei que, ao
feitas pelo Sr. deputado Hollanda Çavalcanti,
pessoa que sem duvida foi sempre muito res- . mesmo tempo que garanta a liberdade de imprensa, snffoque para sempre essa licença horpeitada por mim, e, com quem, como elle disse,
roroga qne nD.o póde senã.o deslt1strar uma
tenho vivido ec1 tanta intelligencia polilica e parnaçao civilisada ?
,amenlar, que sustent.,vamos qunsi sempre as
·mesmas opiniões. Este elogio, que me fez o Sr. deSenhores, se acaEo o meu nobre amigo estivesse na casa, estou certo que .immediataputado Hollan~a Cavalcanti, ha de sem duvida
ser retl'ibuido por mim, pela mesma fórma;
mcnte elle me responderia pela affirmativa,
hem que o mesmo Sr. depulado entendesse, no
assim como não posso deixnr de responder-lhe
pela affirmativa. O ministro actual da justiça
fim de seu discurso, dever declarar que já se
achava completamente desligado dessa comestá promplo a trabalhar quanto pnder para
restaurar, se é que está perdida, a liberdade ele
munh:io de opinião, por isso que o Sr. depu·
imprensa. Se é necessario que o Sr. Hollanda
tado me suppunha princípios hoje contrarias
Cavalcanti me communique su~s idéas1 estou
áquelles que eu sustentei nestn c:amara 1 quando
que se_ augmentem os ordenados do~ presidentes
de província, ~ os dos ministros de estado.
Conclue pedindo informações ao Sr. ministro
sobre as catlêas.
Vêm ainda á mesa, e sa.o apoiadas as seguintes emendas :
" Emenda substitutiva. -Ao § .3.• Com as
gw1rdas nncionaes 80:000$000.
« Ao ~ 4.° Supprimao-se as congruas dos
bispos eleitos do Rio de Janeiro e Marianna,
emquanto nao forem confirmados.
,, Ao § 7.º Com a policia 20:000$000.
,, Ao § 9.° Com a casa de prisllo 1'0111 trabalhos, e reparos de cadêas 40:000$000.- Vas-

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:15 - Página 5 de 16

257

SESSÃO EM 7 DE AGOSTO DE 1837
.i
inteiramente decidido a auxiliar-me de suas
luzes afim de procurar restaurar a liberdade
de /mprensa, se é que ella se acha perdida,

(Apoiado.)

. Eu digo : se ella se acha perdida ; porque
ninguem dirá que a liberdade _de imprensa não
existe actnalmente no Braz1I. Quaes são,
senhores, os factos que. demonstrão que a liberdade de imprensa não existe? Onde esses
vexames, essas oppressoes, filhas dos tempos
em que era o despotismo, a tyrannia quem determinava .e fazia a lei? Onde essa censura
previa ? Onde essas repressões necessarias aos
abusos da liberdade de imprensa? ••• Senhores,
se o governo até hoje tem tido alguma culpa, é
sómente em Mo ter trabalhado quanto é possivel
em suffocar os abusos da liberdade de imprensa.
E' sem duvida nenhuma por falta de actividade
e energia; é porque elle na.o tem seguido aquella
maxima do grandê philosopho.grego: -aquel!e
que não sabe despresar os odios, ou que os
respeita nimiamente, não sabe governar,- E'
porque o governo nllo está possuído deste ver·
<ladeiro principio de publica administração, que
deve ser culpado muito e muito do estado em
que se acha a nossa liberdade de imprensa, aliás
velliculo de grandes idéas, de grandes descobertas, de demonstrações utilissimas de princípios adminislrativos, e de industria. Demais,
que paiz mais reclama as necessidades publicas,
esta liberdade de imprensa, que a nossa patria,
onde tudo -está a fazer, tudo está a demonstrar,
pnde, em uma palavra, tudo está por invent;ir,
e receber das nações estrangeiras ? Quem po·
deria fazer mais serviços á publica prosperidade
que a liberd11de de imprensa, se fosse bem
dirigida, se mãos habeis, se corações virtuos·os,
se almas verdadeiramente illustradas quizessem
tomar sobre si a tarefa importantissima de es·
c1·everem aquillo que é ulil á nossa patria, de
jámais occupar-se da vida privada, jámais injuriar o cidadão, calumniar suas acções? Onde
se poderia melhor satisfazer o titulo de cidadao
ulil ao seu paiz, escrevendo aquillo que se deve
escrever, aproveitando-se desta importantissima
garantia para instruir o paiz, para moralisal-o ?..
Eu creio, iienhores, que o Sr. deputado Hollanda
Cavalcanli, respondendo a esta minha pergunta,
ha de lambem ficar certo da resposta affirm1itiva
que dou e darei sempre á pergunta que fez a
honra de dirigir-me.
Disse o Sr. Hollanda Gavalcanti que não perguntava por esses decretos, denunciados nesta
can~a1·a. O Sr. depularlo, como parlamentar
habil e instruído, conhece a dífficuldade da
posição do actual ministro da justiça. Depois
que na camara dos Srs. deputados, appareceu a
denuncia desses decretos, depois que esses de·
eretos forão tomados em consideração como
co1·po de delicto d.e uma accusaçllo ao meu
antecessor, o Sr. Gusta vo'Adol pho, o Sr. Hollanda ·
C:ava!canti entendeu bem que qualquer que fosse
TOMO 11

a opinião que eu désse em publico, isto é, como
ministro da corôa, não podia deixar de ser impropria de um homem publico. Se declaro,
senhores (~eja sufficiente dizer isto), se declaro
minha opinião em favor, não dirá acamara que
quero acintemente contrariar o voto de sua
commi!lsão: que quero tambem servir como de
assessor a qualquer exame que tenha a camara
dos Srs. deputados de qar sobre tão importante
materia? Poderei eu, respeitador como sou das
liberdades parlamentares dos representantes tla
naçao, apresentar-me no corpo legislativo, procurando acintemente contrariar ou parecer
querer insinuar á camara dos Srs. deputados
uma opinião sobre objecto de tamanha magnitude ? Não, senhores ; não o farei. Poderia
tambem eu, por ventura, vir á camara dos Srs.
deputados denunciar u111 meu collega, lambem
declarar-me contra aqnelle que, miniatro de
enl!l.o, não fez mais que se1·vir, com sua intelligencia, o paiz e o imperador? Qual seria o
resultado se acaso me apresentasse na camarn
accusando meu antecessor? Qual o exemplo,
senhores, em Uma naç!\o -civilisada ? Entre
os illustres membros da camara, conheço
muitos, ou todos, instruidos da historia parlamentar das diversas nações; elles que me
mostrem o exemplo de um ministro da corôa
vir accusar e denunciar seu antecessor, e isto
com solemnidade e na circúmstancia em que
se acha o Sr, Gustavo Adolpho? De <;erto que
o actual m_inistro da justiça não obrará por esta
maneira, elle será circumspecto, saberá respeitar a dignidade, a posição que occupa na sociedade, assim como os dit·eitos, as prerogativas,
o tributo de respeito que é preciso prestar ao
corpo dos Srs. representantes da naçll.o, Nesta
parte o Sr. Hollanda Cavalcanti concordou
commigo, como que me ensinou esta mesma
resposta ; foi elle, mais que nenhuma outra
pessoa, que mais força deu á minha consciencia
para decla1·ar com a solemnidade que acabo de
expender o juizo que, como ministro, 'possa
fazer .desses decretos, actualmente denunciados
nesta camara.
Disse o Sr. d.epulado, e disse-o contraproducente, em demonstraçan daquillo que acabava·
de emitlir, isto é, que eonhecia e confessava que
actualmente no Brazil erão grandes os abusos
da liberdade de imprensa : mas ucabando de
enunciar esta proposição, que sem duvida nenhuma deve satisfazer, encher de prazer a.
qualquer amigo da ordem, do throno e do
altar, arrastrou outra (permitia-se-me que use
deste lerl10), arrastrou outra inteiramente contradictoria. Nem sei como ella pôde. passar pela
sua imaginação, no mesmo momento em que
enunciava outra de eterna verdade. O Sr.
Hollanda Cavalcanti disse que taes escriptos,
que aliás desmoralisno. o paiz, favorecem e
p1·estão serviços ao mesmo paiz. Ora, senhores,
não será isto uma completa contradicçlío ? Póde

39
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alguem imaginar que o mesmo Sr. deputado
que enunciou aqaella proposiça.o, no mesmo
momento, enunciou a proposição que acabo de
referir-vos? Póde alguem pensar, póde algllem
crêr que os abusos da liberdade de imprensa
prestll.o serviço ao nosso paiz, elles que, como
diz o Sr. Hollanda Cavalcanli, merecião, sem
duvida, a repressão das leis ? Póde a liberdade
demasiada, desregrada, abusiva da imprensa
fazer serviços ao nosso paiz ? Aquelle que
emittio esta proposição não se tomou suspeito
aos olhos do entendimento da camara ? Não
deve a camara suspeitar de todas as suas opiniões, taxal-as de parciaes, po1· isso mesmo que
elle avança aquillo que ninguem ainda disse,
aquillo que é impossivel dizer-se? .... Eu sinto
amargamente que o Sr. Hollauda Cavalcanti,
tendo feito uma declaração tll.O solemne de
rompimento em objectos polit:cos, tendo-me
interpellado com tanta força e energia, nãO me
fizera a honra de me ouvir, sabendo que eu
necessariamente, pelo 1·espeito que lhe presto,
havia responder a todas as suas proposições.
Sinto, senhores, que o Sr. deputado não viesse
hoje á camua para entender-se commigo, a ver
s~ podemos de novo conciliar-nos, ou de novo
declarar-se inteiramente separado de mim em
objectos de publica administração.•.
Ull SR. DEPUTADO: - E' natural que o Jornal
do Conimercio publique o discurso.
O SR. i.\Io:,.,EztntA (ministro da j11,~tiça) : Espero, porém, que o Jornal do Com111e1·cio,
como muito bem diz o Sr. deputado neste instante, espe1·0 que o Jornal do Comniercio não
perderá uma só de minhas palavras, por isso
que ellac; se referem j11stamente a um individuo,
a quem, como já disse, não me poupo nunca
de tributar muito respeito, e cnja amisarle parlamentar muito ~precio. Entào, senhores, lendo
o Sr. Hollanda Cavalcanti o mea discurso,
aproveitará qualquer outra occasi:io para responder-me, já que não tive a honra de o ver
hoje aqui.
Disse o Sr. Hollanfü1 Cavalcnnti que daria
dinheiro para vigorar essa planta de liberdade
de ifnprensa.
O governo não póde s,mão Iisongear-se das
boas intenções do Sr. deputado. Elle disse por
essa occ:i.sião que eu tinha sido um daqnclles
que mais trabalhárao p:ira reprimir e, porle1·;
que nes,;a occasiao eu pedia um ministerio de
paz, e que clle hoje 111e pedia o mesmo ministcrio. Mas em Vt:ll de ihºo dar. a ::.dt!li,1is1raç~o
aclu::il começa por pedir 15 mil homens ; e
outro ministro da corôa pede 2,400 contos,
sem se lembrar (são palanas do Sr. Hollanda
Cavalcanti) que uma proposta desta natureza
não póde ser.ir sena.o para desmoralisar o
paiz.
Senheres, é verdade que em 1831, 1832 e
1833 esforcei-me quanto íoi passivei para re-

primir o poder : é verdade que pedi nessa ocr.asião um ministerio de paz; é verdade que me
oppuz a todas es5as exigencias que, segundo
minha razão, apparecerão na camara. Depois
de nma declaração tão solemne, é preciso que
os_ Srs. deputados tenhão a bondade de prestarme attenção, e avaliem com imparcialidade se
com effeito nessa occasião obrei bem, ou se,
tendo obrado assim, agora, duraJlte o tempo
em que tenl10 a honra de ser ministro da corôa,
tenho-me arredado de meus princípios.
Para responder a esta proposição, senhores,
eu devo recordará camara a circumstancia em
que então se achava o Brazil ; eu devo pedir á
cama1·a que tenha ella a bondade de comparar
as circumstancias de então com as circumsl:mcias de hoje.
O Brazil, seqhores, tinha passado por uma
crise extraordinaria.•.
(O Sa. Rooa1Gt:Es TORRES apressa-se em
tomar apontamento destas palavras.)
O Sa. MoNTEZTn!A (ministro da justiça):Eu !aliarei com pausa e descanso, afim de que
o Sr. deputado, que vejo tomando apontamentos, os faça com toda a exactidão. Eu disse
qne era preciso recordar á camara as circumstancias desses annos criticas, e comparai-os
com as circumstancias em que actualmente
nos achamos. Tinhamas passado por ama
crise a mais extr:,ordinaria do nosso paiz.
O poder (julguei eu) achava-se suffocado pelo
partido que tinha tirado do throno o principe
que, por acclamação unanime dos povos, era
impe1·ador do Brazil ; e um partido fal, senhores, não se póde dizer que se achava
inerme. Pelo contrario, um partido desta
natureza , que tinha obtido uma victoria
tão solemne, que tinha ameaçado procurar derribar todas as instituiçües politicas pelos alicerces, era natural que não achando, no seio,
da representaçll.o nacional, espíritos virtuosos,
almas corajosas, capazes de lhe oppôr ba!-'reira,
para que elle nll.o fizesse suas invasoes além d:i.quillo que a utilidade publica exigia, procurasse
tudo destl·uir, a não da1·-se esta circumst:mcia
importuntissima. A conflagraçil.o devêra ser
geral; em uma palavra, eu não sei em que
estado estaria nossa patrfo. Eu tenho orgulho
de quanto fiz nessa occasiil.o a pró de minha
patria, a prú d,, governo que então se acliava á
testa dos destinos do Brazil. ,\' pró de minha
patria, disse eu, senhore;;, porque Jc\·antei uma
muralha de bronze enlre aquellas que querião
tudo derribar, e aquelles que q11eriao conservar
a ordem publica. Grande serviço fiz á administração de então, porque lhe dei o vigor necessario para poder dizer a esses sujeitos : Não, eu uão vos posso satisfazer : não é passivei
qne o governo. na posiÇão em que se acha, vos
altenda contra esse poder, poder nll.o n11merlco,
mas sim intellectual de um'l força exlrao1·di-

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:15 - Página 7 de 16

s~ss.i.\o

E.\! 7 üE AGOSTO DE 18:37

11:>ria: uào é po~:,1vc1 que cm tacs circums!.mcios eu acceda a ludo quanto Yús me pedis.
- Portanto, füze111lt, ma serviço importantis>,irno ú minha palria, fiz, sem duvida aenhuma,
rnn ser.iço impot"!trnti~,;imo á administra~o de
• :;!no ; e scn·i,;o !:mio nwis generoso (per:o aos
Srs. ,kputn<los qne UH! attendr10 e me co111!,:.[ilo ), quanto fui ft:ito ~cm esperam:a de retdl.:1içào, tanfo mais gt:ncroso que desse serviço
!,;inhci accusa1:fü,s e censuras, amarguras as
1,ni;; tristes, ::fllicçues as mais importantes; o
meu caracter publico, em uma palana, foi mal
rqll·esentado nas provincias do imperio, e a
111inlta palria n.io me reelegeu ! Eis-aqui tendes,
senhores, quaHto foi generoso o serviço rpe
J·r~stei á ad1ninistraçl10 de entao ; não procurei
rdribuivào, contentei-me só com a tr:mqnillldade de minha consciencia; procurando dentro
de lia este ,tlli \·io, est,i con,olaçlo propria de
um homem que julga que foi benemerito, ou
que obrou de accordo com os interesses de
sua patria.
Qual é por~m, seubores, a posição em que
se aclta o Brnzil actualmente? Estará o Brazil
1ms circu•nslancias de ter uma opposiçno? Terá
dle necessiJ:1tle dclla para melhorar o seu
c~tado? Não será contraria a seus interesses
q11alquer opposiçll.o levantada nesta camara, que·
não seja inteiramente comedida dentro de todas
a,; regras da prudencia? Temos nús, por Yentura, senhores, de nos oppôr a um partido da
1:alureza dac111elle que se achava cm pé nas
c1·ises de 1831, 32 e :33? Não exigem as
uossas circumstancias um accordo geral entre
todos? N:io exigem as nossas circmnstancias
uma reconciliação solcmne, se ntv:> quizercm
}Jerpetua, pelo menos tllO duradoura qua:ilo
forem duradouras as desgra<;:1$, as calamid:.1dt>s,
ciue cm um e outro ponto elo imperio apparecem? Xão é de mister hoje mai~ que nunca
11ue todos os brazileiros guardem seus odios,
tranqt1illiscm suas consciencias, apaguem suas
prelenções,. esqueç:i.o-se de suas animosidades,
1,1,ra virem no seio da representa~llo nacional
eadl\ um propôr aquillo que entende mais util
para acabar com essa desordem, essa cvnflagi·açM geral de ·uossa patria, suffocar os inimigos da tranquillida<le do impcrio, e fazer co1n
que o llirono e o altar tcnh:io aquella estabilidade propria ,fo uma naçl!O christa, estavel·
mente fundada nclS instituições monarcliico
representalh·as ? Não será tempo de appareccr
o arco-iris, regenerador da patria? :;xão é tempo
de chamar a um centro todos os interesses,
combinar todas a$ notabilidades, fazer apparecer
todos os talentos, apparecer, em uma palavra,
tudo quanto é nobre, generoso e grande na
nossa palria, pa1·.1 no seio da representaçll.o
nacional e fóra della trabalhar-se para este
grande fim ? De quem póde o paiz esperar este
grande serviço? Dos homens a -quelll a natureza
deu o senso commum, dos homens, cuja po-
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fÍÇào social é tal que nenhuma influencia póde
produzir em nosso paiz, ou daquelles que nao
só i!lu:;trados pela leitura, como representantes
da nação, exprim:\o seus sentime11tos, aconselhem á llitç?to que por ora nenhmmt conta se
liqt1idarâ, qne po1· ora ludo tic1rá suspenso, que
nada se forá atê que se trauquillise a nossa
pa!ria, q11e se sujeitc:u as deso1·dc11ó' 1111c a
afflig~m ? E é esta posiça.o em qua nos achamos,
a em que se nchava o mini~tro actual da justiça,
<JUanclo membro da opposiçao ?•••
Permilta-se-me qne ii;terrogue áquel!es senhores que nessa occasião erno ministros. ~!lo
fui e11 muit,1s ,czes que•, corno meml,ro da
opposiç!lo, dei exlraordil'larios recursos á admiuistraçào publica. :-ião fui aquelle membro da
oppo.sição que iniciei aqui projcctos <le summa
importancia sobre 11\atcrias administrativas ?
Na.o iui algu!llas vezes taxado de ter pror:urado
de dar força, e força maior que aquella precisa
á administração para poder manejar os negocios
publicas, e promover a nossa prosperidade ?
Nno fui aquelle membro da opposiçào, que
muitas \"e~es dech1rei na camara que taes e taes
principios dcvêrão ser s11ste11tados, porque era
desta maneira qile o governo podia ser sustentado ? Se isto 11:1.0 é vcrdud~, que se me diga
que nM ; e, se é verdade, pcrmitta-se-me dizei·
á ill11strc opposii;ão de hoje, <JUe os priucir,ios,
Clll que se ella estahelccc me parecem mais
parciaes ; e por consequencia indignos de deputados illustrauos, como os qnc aclualmente
se asseulào nos !mucos da opposi~ào, e de cujo
patriotismo jámiii;; tive a menor suspeita.
1\1..s ainda accrcsce11larei outra ohscrvaçao.
Supponhamos que tu,lo é assim; snpponliamos
que o ministro a(:tu:\l dajustÍ<;/\, qu,u1dc meu1hro
da opposiç:i.o, !oi injusto ; supponhamos que
elle muitas vezes fez observações pareiaes
e indignas dclh:, e muito rnais indignas daquclles a quem erllo dirigidas. Tambem permitta-sc-mc que, comparando a opposi~,r,,o uos
ai;tuaes membros da opposi<;ào com a minl1a
opposi,;ão, note que a comparação ú a me:u
favor. Nào su;;tent.u·ei um au,mrdo 011 um
paradoxo. O membro da opposiçll.o cntno, senhores, tinha por ventu1·a sh!o miuist1·0 de
estado:' O me111bro da opposiçno linha pratici,
<los negocios? Tinha investigado todos os escaninhos da administraç:io para vencer s,1a-;
dil'ficuldades? Tinha passado já por essas crises
cx!rao1·di11arias :' Kão, senhores; elk apenas
sabia as theorias parlamentares , elle apenas
sabia que era obrigado a sustentar os direitos
seus con~lituinles, como tiscal da constituiç:o.o e das leis ; e não tendo, portanto, esta
illustraç-Jo pratic:-.<, n4o lhe seria permittido
errar:' E poder-se-li.a, po1· Ycntura, dizer a
mesma cousa ácerca daquelles senl1ores, então
ministros Ja <.'01'Õa, e l1oje sentados no bi.nco
da opposição ? Xão conheceu1 elles hoje praticamente as dificuldades importantes que só

ue
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póde vencer o homem que já us conhece?
Devem elles assim por principio inteiramente
de systema oppôrem-se a tudo, negarem tudo,
obrar, em uma palavra, de fórma que roais
parece que se quer comprometter o estado do
que promover a felicidade publica?.... Em ultimo lugar, senhores, não é a generosidade qualidade propria de todos aque\les que querem
merecer títulos elevados na sociedade? Porque
fui eu injusto pretende-se sêl-o lambem CO!ll·
migo? (.Apoiados, ,·isadas).,. Tenho, Sr. presidente, respondido nesta parte a tudo quanto
observou meu illustre amigo o Sr. Hollanda
Gavalcanti.
Logo depois desta proposiç!l.o que acabo de
combater; disse o Sr. Hollanda Cavalcanti que
o governo não tem maioria.
Senhores, eu n!lo sei ainda se o governo tem
ou não maioria, eu n!l.o sei, por uma raz!I.O
que vou dar. Como eu 11110 creio que na representação nacional haja, ou possa haver uma maioria
systematica e caprichosa, filha do partido sómente, e só disposta a suste11tar üm partido,
porque supponho que era fazer, sem dm•ida,
uma grande inj11l'ia a quantos membros tenho
• a honra de ver nesta camara; como reconheço
que os "interesses da camara dos Srs. deputados,
do corpo legislativo s!lrJ os mesmos que os do
governo, que os do governo sll.o os mesmos que
os do corpo legislativo, porque o contrario disto

seria o absurdo dos nbsurdos, seria descasar
corpos que devem por sua essencia, pelo bem
publico, estarem absolutamente esposados, seria
proposiçllo inaudita, nunca enunciada por
homem que entendesse o que silo principias

constitucionaes, e fórma representativa do governo ; como estou persuadido disso, senhores,
n!IO posso de maneira nenhuma, em occasião

desta, dizer se o governo nesta camara tem ou
não tem a maioria.
O governo, senhores, tem maioria, e ha de
tel-a, sempre que fôr necessario sustentar e defe~der os interesses do estado e promover a sua
felicidade. (Apoiados.) N110 duvido desta maioria
nesta camara: se têm apparecido proposições
contrarias a estes principias, · qual tem sido a
sorte dellas ? Têm· sido desprezadas in limine.
Têm sido recebidas com arrepio ; e aquelles
que as têm emittido, por tal fórma se têm acobardado, que não têm mais ousado enuncial-as

segunda vez. Escuso, senhores, nesta occasia.o
dizer quaes são essas proposições ; escuso estender-me mais sobre este objecto pelo respeito
que presto áqtielles dos Srs. deputados que
talvez menos pensadamente as emittirão ; mas
refiro o facto, porque foi necessario referil-o,
para por esta maneira ~ustentar s. opinião que
emilto para combater proposições extraordinarias
do meu amigo o Sr. Hollanda Ca_valcanti.
Acrescentarei em ultimo .lugar, como credo

po.litico desta administração, que jámais ella

procurará em tempo algum essas maiorias compactas ...
O Sa. VASCONCELLOS :-E o que entende por
compactas?
O Sn. MoNTEZUMA (minisb·o da .fi,stíça):Ella 1111.0 quererá ·senão maioria de convicç!lo.
Ella procurarà, não essas rn~iorias qu_e o.no
querem dizei· oul.ra cousa mms que partirlanas
cégus, que servem . par~ suste~ta1·. um partido nos corpos legislativos. E assim que entendo a palavra compacta; e desta maneira satisfaço ao honrado deputado que parece que a
estranhou. A administraçllo actual não procurará senão convencerá camara das necessidades publicas, apresentar-lhe o resultado de
suas lucubrações, vit· perante ella com todas as
informações necessadas ; e, quando por falta
de intelligencia errar, appellará para o juizo
sensato da camara, que entao nao terá de culpar
nem sua intenção, nem sua vontade, mas apenas
seu entendimento. E' desta maneira -que a
administração actual procurará conseguir do
corpo legislativo ludo qne é de mister para promover a prosperidade publica.
Qual é o systema do governo? Pergunta o
Sr. Hollanda Cava]canti.
Alguem perguntará tambern qual é o systema
da camara dos Srs. deputados; ·alguem perguntará tambem qual é o systema do Sr. deputarlo,
que assim se enunciou. Mas eu, nem tomo a
liburdade, nem a ousadia de fazer a primeira, ·
nem a segunda pergunta ; contento-me com o
resultado de minhas cbservações. Irei trabalhando por saber o que quer a camara dos
Srs. deputados : irei trabalhando por conhecer o
que o meu nobre amigo, o Sr. Hollanda Cavalcanti quer, para eu merecer as suas boas graças ,
qual a opinião dos Srs. deputados mais praticas
nos principios administrativos, para poder rastejai-os, para poder conseguir fazer o bem de
minha patria. Não me envergonharei de dizer,
senhores, tal principio não é meu ; tal medida
fui ganhar, aproveitar, pedir áquelle patriota,
aquclle digno representante da nação, que teve
a bondade de me explicar, de me lembrar a
medida que tive a felicidade de executar. Urna
pergunta tão simples que montão de idéas apresenta.!.·.. Mas se acaso é preciso que eu diga
mais alguma cousa para dar a entender aos
Srs. deputados guaes são as minhas opiniões,
creio que nao poderei nesta occasillo fazer
n1elhor do que e~primindo a opinião do celebre
Burke, opinião mais que nenhuma applicavel ás
circumstancias em que nos achamos, O que é que
quer o governo, perguntou o meu nobre amigo :
eu respondo francamente :-o governo nllo quer
outra cousa mais do que demonstrar uma disposição solemne para conservar o que existe, e
para melhorar o que existe:-Estas duas proposições unidas constituem, no conceito da administraçll.o actual, o que ella entende por homem
de estado. De maneira que o que quer o go•
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verno nas acluaes circumstancias, nllo é outra corpo legislativo a necessidade de urn credito de
cousa mais .•. que bem se me entenda •.. que 3,000:000$; porque, dizia elle, não podia,
sem csle credito, fazei· mttrchar de maneira
0 Brazil todo me ouç11, pois 11110 procu1·nrei
alguma a administração ..•. e ha uma cir·
jámais arredur-me desta maxima importantissima... o governo tem toda a disposiçilO cmnslancia, senhores, bem notavel, e é que o
credito então não passou ; e, comtudo, a admi•
para conservar o que exist~ : e tem tambem
toda a dispo~içil.o para trabalhar, esforçar-se nistração não deixou ele marchar ...• ! ! 1 Eu
nao sei se acaso esta observaçao póde ainda
pnra melhorar o qt!e existe. Estas duas_ proposições, senhores, unidas farM, ou o elogio, ou a recebei· alguma demonstração da parte do meu
censura da administraçao actual. Ella não será nobre aiuigo ; eu estou cerlo ele que elle desnem regressista, nem lambem progressislu ; ella envolverá este topico de uma maneit·a a não
deixar nada a desejar ; mas não se inculpe a
nao levantará bandeira alguma.
UM SR. DEPUTADO :~o que quer em sua administraçll.o actual de vir expôr as circumslancias extraordinarias, cil·cumstancias que
consciencia a administração?
O SR. MoNTEZUMA (ministro da justiça):- n!'lo podião ser meditadas ou previstas pelas
Esses senhores que ora me perguntão-c111 sua administ1·ações passadas ; circumstancias que,
consciencia o que quer a administrnção-es- peculiarmente, collocârão o goveruo actual na
lejao, talvez, de dia ·em dia mudando ele opinião, necessidade de vir pedir um credito supplement.,r de 2,400:000$. Se alguem merece a
ora levantando a bandeira do pl'Ogl'esso, ora
culpa, não é sem duvida o governo, nem a caarrependidos dessa bandefra hor1:orosa, estremarn cios Srs. deputados : é o destino do Brazil;
mecendo de suas consequencias dizl:lndo-nt\O ...
nno ... já nno somos progressistas.,. não somos, são as circumslancias em que nos achamos : é a
vertigem da. riibellião que parece querer cone queremos ser regressistas. (Apoia.do~.)
O meu nob1•e amigo, o S1·. _Hollanda, disse, flagrar geralmente o paiz; accrescendo de mais a
mais a crise em que se achão as nações com que
censurando a administração actual, que as loestamos ligados em intimas relações com·
terias erll.o máa, e desmoralisavll.o o povo. Eu
nao me recordo de que nem a administração merciaes. Creio que tenho t:'espondido de uma
nctual, nem as lransactas tenhno querido, Olt maneira victoriosa a esta parte do discurso do
dado loterias ; lambem me nll.o recordo que a meu nobre amigo.
administração aetual ou transacta tenhll.o vindo
Os quinze mil homens pedidos pelo governo,
pedit· loterias a favor de Pedro ou Paulo. Taes
permitta-se-me que pergunte-para que forão
proposições têm merecido a iniciativa nesta
casa, e, no meu conceito, não podem deixar de pedidos ? Para defender actos arbitrarias? Para
estabelecer o despotismo, a tyrannia no paiz, ou
ser respeitadas pelos ministros da corôa, como
partidas do corpo legislativo, se ellas merecêrão para sustentar a integridade do Brazil, e para
sal_va.t· a patria da maior das calamidades puo •.volo do poder moderador. Se as loterias
blicas, que é a insurreição? Para sustentar o
existem, ellas não tiverào origem no governo,
throno do imperador, esse ·augusto e digno
nao for!lo por el le estabelecidas.
orph!l.o da nação, que, _ainda no berço ....• parece
E' preciso ecouomisar ; é pr&ciso dar contas.
Senhores, de que é preciso economisar, o ser ......... não direi, senhores, porque estou ingo,·erno está Ulo persuadido que na sesSll.o timamente convencido de que toda a nação lhe
·consagra a maior veneraç!\o possivel. (Ni1m1Jros1Js
seguinte talvez possa já demonstrar ao corpo
legislativo que tem procurado economisar apoiados.)
Os quinze mil homens, pedidos pelo poder
quanto é possivel os dinheiros da nação. Ainda ·
até hoje nenhuma censura tem apparecido no executivo, não o forl.\o para seu interesse. Os
corpo legislativo, fundada em documentos, de quinze mil homens forão negados pela camara
que os ministros da corôa, a quem tive a honra dos Srs. deputados ( a.poiados ) ......... a exde substituir, não procurassem, quanto em si periencia e à tempo dirão qual dos dous tinb.a
mais· razão; se o poder executivo em propôr
estivesse, diminuir as despezas pubiicas.
Mas o meu nobre amigo disse que era im- essa medida, se a camara dos Srs. deputados
moralidade vir ao corpo legislatívo pedir um em considerar que dez mil til.o sómente erão
credito de 2,400:000$ ; é materia que na.o me sufficientes. As circumstancias do Rio Grande,
pertence desenvolver ; o que quero, porém, do Pa.rã, e do Brazil inteiro, me animllo a
recordar á camara, e ao men amigo o Sr. sustentar perante a camara dos Srs. deputados,
Hollanda, é que a administração actual obrou que quinze mil homens n!i.o erão talvez suffibem em vir declarar que as circumstancias da cientes para o desempenho do serviço nas
nação exigem este credito ; e na vida parla- actuaes circumstancias. Uma proposição mais
mentar e administrativa de meu nobre amig9, ampla fosse talvez necessario fazer ao corpo
eu poderei, talvez, achar exemplo semelhante. legislativo, e pedir recursos extraordinarios,
O meu nobre amigo, immediatamente que amplíssimos, para combater a rebellião no Rio
entrou para o ministerio, examinando o estado Grande do Sul. Todavia, desejoso de poupar os
da fazenda, via que era necessariç declarar ao dinheiros da nação por um lado, e desejoso
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po_r oulro lado, de ver se com eITeito os quinze b.1d1:1.rcl formado, que · mereceu naquclla
homens crno bnstunles, junto ú n1edida occasião ser nomeado pelo presidente. Onde
pois a censura aqui? Corno explicar-se do
proposta µara organisar a gmmla nacional de
i11odo que o meu nobre amigo prncurou exurna maneira conveniente parn o mdhor
plicar-se uessa occ:asino, magoando o ministro
desempenho do serviço µublico; esta cspect:üiva fez com que o governo se conleutasse da justiça.
Referio-se o meu nobre amigo, pela soffreco:11 a J-;roposta que apresentou ao corpo legislativo. Entendem que, com o que prôpoz, nós guiclão de seu genio, a um facto, que nno
pertence á repartição a me11 cargo, cujo orçapoderíamos algum dia acabar a rebelliao, que
não tem !al:,ez força sanilo 1ws declamações mento se discute actualmente. Referio-se á
maneira porque a commissl\o mixta brazileira
menos medidas ....
e µortugueza tem trabalhado na liquidaçl\o das
UM SR. DEPUTADO :-Dos deputados.
O SR. MoNrEzu.rA (ministro da justica) : indemnisações dus perdas que os brazileiros e
portuguezes soffrêrão por occasião da guerra da
-Daqut:l!es que, aliás des,:,josos de fazer o 'uem
inclependencia. Disse elle que eu tinha trazido
de seu paiz, todavia esquecidos das conseum officio, no qual pedia fu11Clos para pagaquencias que podem trazer taes declamações,
1ülo se lembrao de que estno desta maneira mento daquellas despezas em circumstancias de
indirectamente acoroçoando, animando os rc- serem pagas, e que exigia rlo corpo legisla li vo a
habilitação necessaria para dispencler estes
bddes que tanto mal fazem ao Brazil ! ! !
fundos no anno conente. O nob1·e depu,
O meu nobre amigo referio-se a um presi!ado ni"lo quiz estar pela doutrina desle
dente, que mais serviços tem feito aclualu1ente
aviso, e pedia informações ao governo; mas
.í causa da ordem e da liberdade. Elle censurou
quaes informações, senhores ? Pedio que viesse
o 1irocedimento do general Andréa. O comporo archivo da comrnissàO mixla brazileira e portamento deste general nao necessita de defeza.
C?.da um de nós sabe os importantissiwos tugueza para a camara examinai· essa liquiclaçilo ; para verificar se os títulos e documentos
serviços prestados por este 11obre e illuslrado
cidadão á cau,a ela legalidade, e da integridade
tinhllo sido bem examinados; e se por consedo imperio. Por consequencia, perrnitta o meu quencia era jusla a sentença dada ! Ora, eu
nobre amigo que nesta occasião eu lhe rogue, deixo á consideraçllo dos Srs. deputatlos o imaginar se um requerimento desta natureza. é
Ctl lhe peça a maior moderaça.o passive! a
respeito de empregados-publicos desta natureza , ex1::quivel nas circumstancias da commissão
mixta.
hem certo de que, do contrario, nenhum empregado publico poderá tomnr sobre si a tarefa
A commissàO mixta, senhores, recebendo
este officio, representou respeitosamenle a sua
importBntissinrn de expôr a sua vida, o seu
credito, a sua reputação a prol da causa inexequibilidade. Eu remetti esta representação
á carnara dos Srs. deputados, por onde connaeional, e das leis.
Tambem me interpellou o meu nobl'e amigo, stavào as difficuldades que apparecíao para a
o Sr. Hollanda, sobre a opinia.o do governo execução do requerimento do Sr. deputado.
ácerca do acto addicional.
Ora, na informaçno, a commissrw pareceu
Senhores, eu lastimo que a minha primeira
sentir-se de semelhante exame, isto é, ella acreproposição, emittida no discurso que fiz em um ditou que u111a proposição tão extraordinaria não
dos dias anteriores, não fosse bem enlendida podia ter por fim senão examinar os trabalhos
pelo Sr. deputado, a quem me refiro. Eu já da commissão ; e, por con~equencia, que tal
disse que o governo não conspira contra a requerimento se baseava em suspeitas, que
constituição e o acto addicional, nem contra as offendião o caracter e honra dessa comrnisst\o.·
leis; e por consequencia ha de executar fielOs membros della, senhores, são bem conhemente a cunstituiçilo, o acto addicional, e as cidos no Brazil ; sao cídadãas honestos, abasleis ; e trnbalhar para que as garantias sociaes tados. e incapazes portanto da menor prevasejao o mais passivei sustentadas. O meu nobre ricaçao. Isto nao carece de demonstraçao. Quem
amigo se referio á eleição de um juiz de direito.
não conhece o negociante ;.Faro, cuja honra
Dis~e elle que a assembléa de Sergipe demittio e probidade é por todos reconhecida? Duum juiz de direito, o presídente nomeou antro,
vidar-se-ha por ventura do seu collega, iguale o governo nomeou aquelle que convinlrn. J\.las,
mente conhecido por sua probidade e honradez;
senhores, tudo isto·, expt·imido a~,im pelo hollicm, qut: muitas vezes lem trabalhado em
Sr. deputado, n!io deixa objeclo algL1m 1;;.11-,1
taes negocios, e transacções? Era pois natural
reflexão. A assembléa provincial fez o que podia que homens assim, melindrosos de seu confazer; não sei se o que devia fazer. O presiceito e reputação, exprimissem com franqueza
den!e igualmente fez o que pelo seu regimento no fim de sua representaçtlo, a magna, a dôr,
podia fazer, nomeando interinamente juiz de com que tinhão recebido aquella communidireito, isto é, empregado publico, que pertence cação. E será isto faltar ao respeito devido ao
ao governo central. O governo o que devia fazer Sr. deputado, :i illustre commissao que fez o
era nomear para juiz de direito ao mesmo requerimento ? Será isto nao querer prestar as
11'11!
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informações á camara dos Srs. deputados sobre
todos os actos que hei de praticat· durante o
obj8cto desta magnitude? Não, certamente.
meu ministerio? Eu quizera, senhores, que o
Tenho acabado de responder, a todas as meu nobre amigo, e os outros senhores, que
observações do Sr. Hollanda. Eu estou persua- tanto trabalhão. em fazer estas interpellações,
dido tenho confiança plena em que, se clle viessem para o meu lugar, e nos declarassem
estiv'esse presente nesta mesma occasi1l.o, elle principio por principio, a historia da admi·
nistraçM. Seria um facto extraordinario, serficaria convencido do que acabei de dizer...
viria de prototypo ás nações civilisada5.
O SR. CoRNELIO : - Talvez não.
Desejoso o Sr. deputado de saber mais alO Sn. MoNTEzmrA (ministro da Justiça): gumas cousas, perguntou-me se acaso eu nao
E' tal a minha convicça.o que tambem me per- tinha achado nas repartições a meu cargo actos
suado de que não terei mais occasüto de com- contrarias aos meus princípios. Senhores, para
bater as opiniões do illustre Sr. deputado a taes responder a esta proposição poucas palavras me
são precisas. Desejoso de responder com exrespeitos.
·
Agora, Sr. presidente, tomo a liberdade de actidao, qqanclo estudei. ... (como sempre esfazer algumas observações a respeito do que tudo, quando tenho de fallar perante a camara
disse o Sr. Cornelio Ferreira França, pessoa dos Srs. deputados; quando tenho de combater
n qnem não tributo menor respeito e amizade, a pessoas de tantas luzes, de tanto credito como
do que ao Sr. deputado, a quem acabo de res· aqt1ellas a qne roe refiro), quando estudei,
ponder. Como o Sr. Cornelio n!lo fez senllo digo, os meus a1l0ntamentos, escrevi· pouco
insistir sobre as opiniões já emittidas pelo mais ou menos o que acabei de dizer. Destes
Sr. Hollanda, e mesmo na primeira sessao pelo apontamentos l'csulta que a resposta unica a dar
Sr. Carneiro Le!lo, eu creio que teria pouco a ao meu nobre amigo é esta - a lei que deve
dizer, se acaso me tivesse de limitar sómente ser a norma do ministro ingenuo, do ministro
:1 observações novas. E' por esta raz!1o que, pe· . franco e leal, a lei só é aquella que deve servil·
dindo um pouco mais de paciencia para me igualmente de nomia para que possa apreciar os
ouvir, affirmarei que a respeito do Sr. Cornelio actos da administraçno, a que tive a honra de
eu dispenderei muito pouco tempo.
succeder-nno entrao aqui err1 cousa algnma os
A primeirn proposiçao do St·. Cornelio foi meus princípios, porque muitas vezes estarão
que eu não havia declarado a minha política,
em conlradicçao com a norma, que aliás tenho
nem deixado de declarar. Talvez o meu nobre de seguir, e de respeitai·. Quantas vezes nao
amigo me quizesse attribuir habilidade par- pensurei que seja ulil praticar isto ou aquillu,
lamentar. tal, que pudesse suffocar tudo quanto que a lei determina ; e que pelo contrario connão era util dizer, dentro do meu coraçl'ID, para viria que obrasse diversamente? A lei, senhores,.
só exprimir aqLIÍllo que pareceu ao Sr. de- é a 'lerdade, essencialmente a verdade nos
putado que era util que eu dissesse ; quando paizes constitucionaes. Portanto, obrigado a exaliás todos os espiritos eqergicos, como posso ecutar as leis em vigor, eu n1ío tenho outra
dizer que é o meu caracter, têm a propriedade . cousa mais do que ex:aminar se os actos admide ser francos, geralmente fallando. Eu jámais nistrativos, se os actos em vigor, se achavão
digo senil.o tudo quanto tenho dentro de mim.
concordes e em conformidade das leis. Declaro
Não me é mesmo possível suffocar uma pro- que sim, assim como declaro igu_almentc que
posiçno. Um incidente raras vezes escapa, todos aquelles actos que encontrar na minha
quando tenho de fallar sobre esta ou aquella administração contraries ás leis e á constituiçll.o,
maleria. Portanto, se a minha declaração de nao serll.o de modo :.Jgum respeitados nem conprincípios foi ingemw, não póde de maneira sentidos por mim. Digo-aquelles que encontrar
nenhuma deixar de o ser. O
deputado apre· contrarias ás leis e á constituição-, porque não _
sentou exactamente urna proposiçno contra- era possível que no cul'lo espaço decorrido
dictoria. Para se conhecer que esta observaçtto desde · que tenho a honra de ser ministro da
é exacta, basta que se note que o Sr. deputado. corôa, me achasse já habilitado para poder fallar
tendo dito isto, não mostrou, immediatamente, com conhecimento de causa a respeito dessa
em que eu tinha sido menos franco, ou menos multidão de actos, dessa genéralidade de prinle~I. Parece que, tendo dito que eu não tinha cípios, que pareceu exigir de mim o meu nobre
fei_i.o,. 1~em deixado de fazet· urna declaração de amigo o Sr. Cornelio.
prmc1p10s, era de sua rigorosa obrigaç~o
P~rguntou tambem o m'eu nobre amigo, se,
de dizer - declarou nisto - nil.o declarou
para que não apparnçilo escriptos que não possi'lo
naquillo -. Mas os Srs. deputados hão de ser lidos no interior das famili:Js, eu pretendo
concordar em que o Sr. Cornel io nao fez esta estabelecer a censura prévia ... ! Senhores, o
dec!araç1l.o ; mas que apenas emittio esta pro- Sr. Cornelio tirou uma consequencia nao dedupos1~ão, e como pai ingralo, a desprezou im- zível do principio que estabeleci. Ninguem dirá,
med1::1tamente !
nem se segue que, porque eu nll.o quero abusos
. Eu, senhores, declarei tudo quanto era pos- da liberdade da imprensa, e desejo que no seio
$tvel declarar. Como dizer minuciosamente das familias não se leião, senão escriptos digno$

Sr.
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de serem lidos ; no.o se segue, digo, que eu
queira estabelecer a censma como nnico meio
de conseguir este fim. Eu repito nesta occasi1l0:
a lei e só a lei é que me minislrar.í. os meios
de reprimir a licença da imprensa: a lei e só a
lei me dará a força necessaria para que cu faça
ao meu paiz esse bem de que necessita, para
que a imprensa n1J.o produza conflagrações, ull.o
ataque a moral e a religino, nem solape o alicerce da prosperidade nacional ; a lei e só a
lei produzirá este salutar effeito, sem que seja
necessaria essa censura nil.o admiltida pela
nossa legislação, e impropria de um governo
constitucioual.
Parece-me que lenho assim respondido ao
meu nobre amigo nesta parle; accrescentando,
porém, que os lríbunáes, tomando conhecimento
dos abusos da liberdade da imprensa, têm
lambem nma censma, qual é a de cassar os imprnssos condemnados, E' por este genero de
repressllo que eu desejo pôr freio á licença da
imp"rcnsa ; e creio qtie é o melhor serviço que
eu poderei fazer ao meu paiz, fazendo com que,
em lugar dest~ licença, se publiquem escriptos
que espalhem na populaç!ío conhecimentos uteis
de que necessitamos a respeito da industrin, commercio, moral e riqueza cm ge·ral. (ÀJJoiacfos.)
Perguntou o nobre deputado se, durante a
minha administràçno, se tinblio avocado autos.
Eu digo solemnernente que não, nem o Sr.
depntado poderá apresentar um facto qne o
prove.
Disse o Sr. deputado que a política, no seu
conceito, era um palavi·orio. Se o é, no meu
conceito não o é certamente. Pelo contrario
tenho princípios certos e invariaveis: hei de
proseguir nelles; por consequencia, para mim a
política não é um nome vão.
Muito se agoniou o Sr. deputado Cornelio,
que cu tivesse a liberda<le de dizer nesta casa
que os Srs. deputados niío se devião contentar
com censurar os aclos da administração, em
tom declamalorio ; mas que devill.o vir das provincias instruídos do estado da administração
do paiz, e su~leutar suas censuras e observações
com documentos e provas. Que esta proposiç:'.lo
é verdadeira, senhores, ninguem o negará.
Estou persuadido de que se interrogassemos
aos cidadãos, um por um, não achariumos
tal vez um que dissesse que não. Se este não é
o grande beneficio, que a nação espera do systerna representativo, isto é, de concorrerem no
seio da representação nacional todas as informáções parciaes dos dífferentes pontos do imperio, a que pertencem os representantes da
nação, na verdade pequenos são os beneficias
que póde esperar de um tal systema. Nua ; o
Sr. deputado está completamente no erro, perdôe
que o diga. Quando vêm os deputados para o
corpo legislativo, devem vir instruídos de tudo
quanto diz respeito á administração ; de tudo
quanto m11is importR á felicidade publica; para ·

qm, expendido, e demonstrado, proponhão medidas, que salvem a naçll.o, promovão a prosperíJclde, e façil.o a felicidade p11blic,1. Em uma
pala\'rn, de que servem declamações ull.o sustentadas em principias da constituic;ão? De que
servem, seobores, essas aggressões, q11e muitas
vezes só procurilO lançar o ridículo sobre uma
administração, que aliás luta com clifficuldade8
de toda natureza? Nll.O seria melhor, muito
melhor que o Sr. deputado, e qualquer outro,
qnnndo vêm da sua província, venlião bem
nmnidos elo conhecimento das necessidades
publicas, para reclamar as medidas, de que a
nação carece? A opiniM que emitti, foi talvez
ousada, mas filha da franqueza do meu caracter.
Nesta parle, declaro á camara que trabalhei,
qt1ando membro da opposição, para deste modo
cumprir o meu dever; devo esperar pois que
cada um dos Srs. deputados pratique o mesmo.
Como contestar as informações dadas pelo go·
vemo; corno provar que se engana, sem que se
tcnh/lo primeiro adquirido as illformaçoes
necessarias ? O resullado é que, como se n!l.o
tem trabalhado para ser completamente instruidp
das necessidades publicas, no fim das interpel·
lações se declarn não tenho confiança nci n.dministração. Pelo contrario, se os Srs. deputados
vierem competentemenle instruídos das necessidades do paiz, apresentaráõ urna tal som ma de
informaçoes, que estabeleceráõ um colosso em
.utilidade l)Ublica. Portanto, bem longe de fazer
uma censura, nl'to emitti senllo uma opinião,
aliás sustentada pelo juizo de todos, e reclamada pela naçl'to.
Se pudessemos perguntar a caaa cidadão o
que espera dos representantes do povo, e dissessem que só esperão mudez e silencio, declamações vagas, e censuras pouco prudentes; se
dis~essem que se deve continuar a exigir tudo
do governo, sem nada se lhe dar; e que se
negue a confiança ao governo sem ser baseada
em competente demonstração ; se a nação bra·
zileira, senhores, tal dissesse, seria a proposição
a mais exlraordinaria, qne pudesse ser emitlida
em uma nação sensata e civilisada.
O nobre deputado pareceu querer dizer, ou
fazer erér aos representantes da nação que a
opinião da camara dos Srs. deputados é a
opinião da nação. Engana-se. A opinião da
naçao nao é a lia camara dos Srs. deputados.
lhr SR. DEPUT.rno : - Nem a do governo,
O SR. MoNTE:t.Ul\lA (ministro da ,fustiça) : E vice-versa a opinião da camara dos Srs. deputados nüo é a opini:J.o da nação. Seria absurdo,
seria acabar com lodos os principias politicos
exarados no codigo fundamental, o sustentar
esta proposição; seria dizer que toda a naçil.o
se limita á camara dos Srs. deputados. Acamara
dos Srs. deputados é apenas um ramo do poder
legislativo : com este ramo deve collahorar outro
rarno do mesmo poder legislativo; e com estes
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dous r,nmos, emittindo igualmente a sua opinii!.o,
deve co\bhornr o terceiro, a qncn:i a lei fundamenta\ 110 pai'l. consagron tanto rcs11~ito que
d1:u vdo, duvidando ,la utilidade Lia~ mcclitlns
n,.dt":J1lad:\-5 pelos dous ramos do poder lc i:, ..
lali,o. A lt·i f11nd,\111t'ntal sttppü;: q11~ pou~m
lia.:cr o_eca~iõt:S: cm que ~s r.leu~ ramo:-; t.lo podt:r
legt;lalt\·o ndn11tl:\o 111ed1dus e prc,po~ir·ú~~ con·
lra1·ias ,, fdicidadc publica, em qu~ sej;, preciso
oppôr-lltes barreira, e liDr isso disse:- suj, ito
os vo;;,w, a<:los a uma opini:10 maior do qne a
,·ossa, tnais chei" de lheoria e ele pratica, qur::
declare quando estiverdes em erro.
Ora, se a constilniçao marcou este meio para
se salwt· se os dons rnmos do poder kgislatirn
cstav:to em erro, como que:r o Sr. deputado estahclerer como dominante a opinião apenas da
c,maro. dos Srs. deputados, um tlo8 ramos do
pocl~r legisfoth•o ?·Este principio é c,rntrario ao
cotligo fnntln111cntal do no;;so paiz, é contrario
á ordem p11blic:1, e nunca púde sei· stc;;tentado
pelos mini;;tros ela corúa, que 11ão o putlc,n
onvir sem cstn·mecer, e sew o rcpc:llir.
Di;,;se o 111cn nol,rc :unigo, o Sr. Cornelio,
que Jescja,·a qt1c eu nada "pro1·eitasse do rnen
antecessor. En estou pcr;;uadido de qtlC o mcn
amrgo hoje tem nm po11co modificado semell,nnte proposi<,;1i0, porque· a co11sidero apenas
fillt" da vchc1ner1cia com qt1e fallou, propri:: do
seu estylo llucntc, e c,loq11cnte. Estou intimamente pe1-suadido de que hoje ellc não deSPj,rni que cn <:omba!a umil prnposição dcslu
nat11reza. O que :iconleceria se 11c,1so um ministro, cntrnntlo pnra a ad111i11i,tr,,r,:ão, tive,se
de destruir tudo qnnnto seus antcccssorcs livc,,;em feito ? Se, entrando para a adrnill Í$lração, ti,•csse de dec:l::tr:ir per:m te n nação
iuteira: tudo q1w11tô e;tá feito é nullo, tlldo
qua11lo foi feito ê mão, e deve ser dc,;t1·11ido- !
011 ! Senhores! ! ! Pasmosn proposiçao ! ! ! Eu
me persu11do que o meu amigo, o Sr. Cornelio,
0

0

·J,em que enunciussc umct proposiçllo des!a
natureza, todavia, não n enunciou talvez como

a queria enunciar. Elle certamente sô qniz follar
dos ,1ctos a:·hilrarios; fJUl'r sómente qne não
me sirv;1 desses ados 11rbit1·ariO$. T,.;nl,o, porém,
contra esta minha intellig,c11cia, o r,l,j~cto a que
ellc se referio lle~ta on,;isillo, e é a propo~la
âr.cren àn po!i,·ia r111c existia na c,1sa, e a qual
eu disse qne cu111pria que o corpo k,gislati,·o
tomass,; cm cousi,lcraçàtl, discutisse, e detcrwiuasse a n:gru a ~l!guir. Ür;.1, con10 não.

podemos Jizer que ~sh1 propost,1, ou ou lra
qual<pier, sem pas.c;.·u- pelo exame, e discussru,
da ca,;a, possa sn já considerada como ohjecto
indigno da consideração da camar~, a c-onse'(Uencia é que a proposirao do Sr. Cornclio n:io
é vertladtira, é insustcntavel.
Sustentou o Sr. à.,putado que o augmenlo da
c:ongrua dos bispos, nao sanccionada em uma
resoJuÇl!.o, deve ser executada pelo governo, por
ter sido approvada, na lt!i do orçamento. Al·
TOMO II

265

gumas razões apresr.nlot1, mas todas forao iguaes
áqnellas qi1e eu já havia combatido. Para combater de norn ao me11 amigo, ba;;la que eu lhe
peça que me ap1mlc nnu só nação, onde! se
fizer/lo dons actos l€gi$ltttivos ác,,rca do mesmo
object0. Qua11do o m,-n núbre arniso me apontar
um tal exemplo, potlctei muu,w de opinião,
mas como tunho ,;,m meu favor a prnxc tle todas
as nações, que ainda nao cahirilO nes~e absurtlo,
peruiilla que eu continue 11:1 minha opinião
emittida. O pod~r mtJderador resolveu que 1i1lo
podia d,,r a sancçao á resolt1çao, que augmenlava a congrua dos bispos ; a lei do orçamente
tinha autorisado o governo co1,1 a q,wntia
necessaria paia levat· a etfeito a disposiçao
daquella resolução ; e,·idente é que, 111\0 sendo
sanccionada, uno podi,1 o governo fazer e;;la
dc,;,c1.a. A çonstituiç;,o manda 'I"" as lei,; sej:to
feit;i; pot· utilida,le publica. Ora, sa11ccion.1do
o pt'lncipio do men nohre amigo, devia riccc.;;;5:1.
rit1rne1üe concl11ir-sc que, fazendo o curpo
legislatirn duas leis sobre o mesmo olcjecto,
n1l_o tinha observado esla disposii,'fiO d:i co11stitu1ç110.
O meu nobre amigo declarou, exclamando
com emphase que nntla tinha sido t:i.o falai ao
Br,,zil, como o ,u·l. 102 da conslituiçao-do impcrio, que antorisa ao governo µara fazer reglllamentos, e decretos pal'a a boa ~xecuçno das
leis.
O SR. CORXELlO : - Fallei a respeito da inlelligencia que o goremo dá a esle artigo.
O SR. l\fo~TE:<t:ll'A (mini~tro da j11ili9a):
-Senl1ores, eu me pers.uado de que os males
todos têm vindo de outr., origem, t&m vindo de
querer o corpo le3islulivo, fazetltlo actos Jc.
gislativos, fazer lambem regulamentos. Se se
tivesse litnit:1,io Sôl11Elllé ao que cp1er a consti·
tuiçilo, isto é, a legislar, estou persuadido de
que os· males, de c111e se queixM os Srs. deputaJo,, não teri~o existiJo. Se acaso o art. 102
merece cen~11r:1, ha de ser daqui po1· dianlc, .se
passar o principio, senhores, de que o poder eXé·
culivo é accusaYel, é respcnsas-el perante o legisl«tivo, pelos reg11la1ne11tos que fizer. Sem
duvida, nm1ca mais nc11lium miuislro far:í rcgula.111enlos µara a uoa c:xccuç:to das lei;; ;
acabnr-sc-lta e~te meio de estal,t:lecer regras
para a i'Xecu,;ão àas leis, e tornar-se-1,u o poder
executivo inltahilita<lo para o fazer; e, por ccinscq11enda, tantas serão as inlelligencias, qnantas
as pes,;oas que lêm de 1:xecul.ar normas lcgis·
lath·as. i.'iotcm bem os Srs. deputados os absurdos, os inconvenientes, a àesorclem, a compltata tlllarchia que de,·c resultar de em tãl principio. Na pratica, o w,sso codigo do processo
tem deixado ver quil.o diflicil, quão perii;oso é
deixar as leis sem regulamento. Se a disposição
da lei nll.o é tão e:1:plicita e clara, que no.o di!
lugar a interpretaça.o, qual será o resultad9 ?
Que cada lltn na.o podendo executal-a sena.o de

34
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accor,lo c:om a sun in1elligencia, h 1ver:i tantas
leis qmmtas forem as intelligeneias. darla~ por
twfa um daquelles que té•n de cxer.nt'lr. Veja,
pois, êl cn.m..11·,n, e o nt<m n1,hre a1ni~o, as dif~
fieu l,hules a que fica t1i. c:cpo~ta a n,1çil.o-, se
pnssar~emclimn le principie.
Pergnuton !:unhem o Sr. Co1·neli1>, qual era a
razn,, porque a de~pcm d.1 ~nani" nnr:ional
vinha incluída 110 orç~uncnto ela jn~tiça. Arespo~ta ~ simples : por<Jne a lei o determina.
Tendo re~pm1dido aos Sr;:. Hollanda e Cot··
nelio, 11assarci a responc.lct· ,10 Sr. Carneiro
Leão, 11!1 parte em que as respostas ,lactas
áqnelles senhor~s nno com prclrnndem proposições ernitti<las pelo Sr. Honorio.
O 11ohre <kputado comei;.on o seu discurso,
dizendo qnn lastimava, que se admira\·a, que
se m::mwilhava. ,le que eu nllo concordaôse com
ncnh111na dc1s ru1.0es :tprescnbvias, e que ::ipenas
consPnli:-::sc, ou julga~l!e iniliff~rentc a pas~agern

dos tdegraphos pa1a outra rcpartiçllo. Perdôe-me
o nohrc elepntndo, que cu nisso ,uesmo nao
conr.ordci, e npenns disse qne era indifferenlc!
quanto ao individuo ; ma~ ernquanto á udmiuistração, cu disse a razno de utilidade <fllC
tinha clt'cidido o poder executivo a fazer passar
os tclegraphos da guerra pa,·a a justiça. Ora, na
verdade, nào sei para que devào ser entregues á
repat·ti<;M da sucrra. A reparliçM da jnstiça se
acha intcirn111entc responsavel µda tr,rn.quillidad.., pulilicn.
Eu tlcse·jaria ,jne o Sr. deputado n:i.o se Ji.
milussc a estas pcc111en:1s obsc1·vaçOes, porq11e
na rcnlidadP. é ohjecto ,fo mni p,,quepa cunsit!c.:.ratrm, ,,uant!o ha tr,ntos de lno grande
monta. Se lllesmo a respeito dos tclegr.ipltos
dissesse que esta repartiçno nllo se acha hem
n10nt:.Ja, e qne cfovcmos ampliai-a para a torrmr
mais util, eui~o tinha raz!lo, por,111c cm 1808,
em qnc se c1·cot1 esta nclrninistraçllo ,le lelcgraplws, ella tinhn uma latilu,le muito maior,
e n:lo só dizia respeito a nnfieins maritima,:,
1úus lnmbcm a noticias de terra. Nús elevemos
procurar, sem dnvitla algnma, 1ún meio de a
tornar o mais que é pos:;ivcl util, e t,rnto mais
isto é preciso, quanto temos uma ra,.Ao pcculia1·
no nosso pair.. Se na l~nropa tanto se procur:t
aprn\·eit,1r os tcll·graphos, para a c;orrespoudm1cia ern ca~o~ iu1porlaules 1 na Europa. onde
a:,; csll"adas e meio~ •h! commnnicar.:10 sãu 1no

füc•:is, co~mo nno procuraremos a,fiantar csla
rr.parti~~o no nns~o paiz, omle os meios ele
comm,mic:açil.o são U-10 tliniceis? Cou10 113.<!
pr1Jc11rnr ;alier por l'!lc~rnphos as nolici,~-s t•·n
3, 4, ou 6 horas, ,·imfos <le longinquos l11g-o1rcs ~
Tir:\!111.ls gran<les vanlagens ua

Bahia,

no h:n1po

da gner[a rla independencia, não dos telci;raphos, porqne de:.graçadamcnt e não os µodiamos ainda crear, mas de uma especie de
telegraphos por meio de caminhantes, a que
chamamos paradas.
Disse o Sr. deputado Honorio IJOP7 em ver

AGOSTO

nr.

1x37

dade, cu era homem conhecido no Brazil, mas
vendo q11c-en tinha hoje por alliados politicos
deputa rios q11e erl!o mens inimigo~ político~ ..•
O Sn. TonnF.-s :-Yllo conrormistn~.
O Sn. Jlo:<n:zu~tA (mini,t,.,, da _ju,/.ir;a):Pois b\:m ••• qae cn lenho hoj,~ por allia:.los
politic.:os o~ que er!lo ,i/iQ co,ifu1·,ni.<f.<(..'! naqudla
occasillo, pareda qt_Le eu me tiuJta ,!~~ligado, qm,
linha alterado os 111eus princípios. A respo~ta
é fücil.
Tc,rno a recordar ao Sr. ,lcpulado que me fez
a honra de se lembrn.r tia posi,;ao, em qur.
nos achámos em 1831, 32, e ;3:;, quando fni
membro da opposiçno, as circumstancias em
que nos achamos agom. Se ac:1s0 comparar
un~a e 011tra época, verá o contrario clac1uillo
que tanto o maravilhou ; e con vencer-se-ha
o Sr. depntado ele que não hom•e lransac<:~"lo
algumn. Quem fez a transacção, senhores, foi a
Pruvitlencia ...
O Sn. l\1Ac:1EL l\lo~TEmo :-Apoiado.

O Sn.

:IIo~TF.ZGlIA

(111i11istro ela j111,iiça) :-

me e:cplico; e o S,·. depnl,1do, qne pareceu
espnntar-se desta proposição, vcr:i que não teve
fund,unento algum.
Na.o forão alterados os rueus principios politiccs, nem tambem o forno os princípios políticos daqnelles, que eu tenho a honra de considerar meus alliados. A alteraçao, eu o repito,
quem a fez, foi a Providencia, e cm segundo
lugar o corpo legislativo.
Xa camara tios S,·s. deputados, eu fui membro
da opposi,,:no, e tive por n,1.0 conf ormist..s
a411elles senhores qne se achavl!o completa•
tnllnte eui guerra com as· minlrns 1>roposiçües
politicas, por outros lermos, com o meu credo
politico. Nessa occ:asino en ,leclarei solem nemente, ã face do 8,-azil inteiro, que era cstacionario : det:larei co 111 . toda a coragem que o
meu voto seria sempre contrario ás reformas, e
que sú admittiria as reformas finauceit·as. 'feudo
a honra de me scmt:11· no mesmo lugar, em q11c
esló. hojl! sentado o Sr: Honorio, cu advoguei a
necesshlaclc da divisa.o das dcspezas publicas e
provinciaes , mas, pelo que dizi.l respeito ú r<!·
lornu polilica, én estremecia, e julgava que a
época nr,o era pro1u·ia p:m1 semelhante reforma;
qn e não tínhamos aintla sido convcuci~lo~ pda
ex pericncia para podermos ~cclarar, á 'face da
1111 çao hr.11.ileira, qn,: f:1es e laes rcforrn,ts do
codigo fnnJumentnl er~o uleiij. Aterrn,!o por
este princ:ipio. • • t.'U ap11cllo pa~a ó juízo de
lo•lus qt1c ~e Sl!nt,ivão na ,:amura uaquelle
tem;,,,, appdlo para a 1u,;:i.o inteira, se nãe, é
verdade que eu t!eclarci q11e era e .. tacionario,
que nllJ dari,1 o meu voto a favor da itJenor tias
reformas. E qual a con.. equencia deste principio exprimiJo por mim? Como achar alliados
naquelles senhores, que, inclinando-se ás refor1nas, votavão por ellas? Como era possivel
-não estar em guerra cotn aquelles, que estavão
E11
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c,m opposiçào aos princ:i11ios que eu·sust,.mlava?
Existe por ventura n 1ne!-tntt base d1.1 di~sl!nsão,
que cull't.o exislia? Existe pt·escntemcntc o
mesmo pri11cii,io de divbito?
Aua:,tAs \TozE,:; :-1!:xi,;le, existe.

, O Sn. ?.lo~1·Eznu (111i11i.,fro da _1a,tirc1) : F.u ouço alguns Sr,;. d.,pulaúus dizerem <111c
1·xisl1•, como se d11,·ida~:;ct11 que o "elo a1Hi1:ioual se adiu sanccio11a,lo ! ! (.-!p"iado,,.) A
jll'Oposiçno de que ai11da -exi~le esta divi~tlo me
fifz cn:r qu<: alguem trahalhn. eu1 sua con-

sc:icncia ·para deslt·uir, e 111odifkar a cunslil11i~:i'lo
.Ju 4:~lado ! ! ! Tc1·ri,•cl propo,iç-l'.lo 'I"" p1·u1511ostica instahilidade cn1 nossas iu:!!liluh-ücs... Cuidemos, senhores, cuidemos em serci;c11111s11,•clos
e modera,fos, em negocio lllo 111dimlroso. Mnstremos ao Brmr.il e ao mundo, qiu: nil.o somos t!lo
Yersateis, indignos ,fo.s instituiçocs livrl!s, <1ue
queiramos alleral-us lodos os dias. Cu1110 não
~ou capaz de conspir::w FOnlm as inslil11i,:úes ,to
p,1iz, e ~ou for~,ulo u re;peitar a constilniçtto do
estado de qui, faz p:irle o :iclo addicional, eslou
hoju inleirnmenll! de accol'llu com os que vo-.
larão pelas rel'ormas. Que muito é pois que cu
tcuha u honra de chamar a esses scnhores·meu,;
:,lliados, e <111c ellcs me reputem como tu!~
Po1·ta11to ntlo lia sobt·e isso a tncnor duvida, e
nenhum moth·o .parn qm! tanto se maravilhe o
Sr. deputado Honorio. O corl'O legislativo der·
l'ibon inteimmentc a µamdcdi,·isorfa <{>)e potlia
exbtir levanl:.1tla entre mi111, e aq11cllcs senhores
que não conconhn·l\o com os meus prim·ipios a
respeito ,tas rdormas.
Eu disse, senhores, rp1c a Providencia tinira
lambem. conconido para que esta ba,e de
guerra deilmsse de existir. Di~sc, e disse bc111.
Q11al era o titulo, senhot·es, que enlil.o da..-a.;i
os que tinhfio adaptado em todos os scns µrincipios a crise política de 7 de Abril; qual em o
titulo, per.;unlo, ,1uc d..wilo aquelles, que ,üet·nulos pelas com,equ ..ncias de uma lal rc\'ulurilo,
parecido trabalhar para diminuit· qmu1l~ cm
possivel as s,ms co11seqne11cias? Principiou-se
a chamar de 1·etru1;rndos ilqucll..:s que uãu
queriào receber o r11-u151·esso dimanado daquclla
que uilo sei
origem. Appareceu tlcpoi,; uma
sobre que bases se fu11don, !111 que su trama V;L a

"º'~

re~tauraçào do irnµcrador D. Pcdru l. Enlllo

lodos os qutl até ahi se tinhno demonslr-,ulu
cotuo pouco affcclos ás CflHs~•~uctH:ias, ou a
to<.las as consequencias da cri$c de 7 ,fo Abril,
farão considerados alfottos á l'estauraçao do eximpcrador. Yõs sabeis, senhor~s, que eu fui taxado como taL A minha província, eu jü e disse
boje, na.o 1ne reelegeu por esse motivo, :u;sen•
tanúo que eu nll.o linha pensado hem, não ~ó
sobre as refum1as, 1:01110 pelo que dizia respeito
a na.o ter recebido em toda,; as 1.-ouseque11cius a
·
crise de 7 de Abril.
:Mas, senhores, a n.ào da Providencia em sua
sabedoria determinou.... desappareceu da

~ccua •iu 11111uuu a,1ucllc 11111.: po<.lia s~r o ai rn
de tal partido, ~·-i é q11t! l·Xi:::tia no e~hulo. .Acabmio n~si1u o 1mrtidú, f,ji tlcrribm.la c:4a 1uu.~
1·:1llm. Que 1nuHo l·, poi;-;~ lJ1~r;.;:1111lo uo 1:uhre tlc(lllla,lu, 11nc lwj,, .1:u hmha a homa de ~,·r
=llli:...J•, t\aqucll••s (flll! ~e üppt11.erão cut.\u a 1·csla11rnçào "t C111no é di;,!11n tlc c~pauh1 que t'll 1111.!:
:u:lt..: 1•rn (10:--i1:fl,J tlitl~-n~ul.c? Os prirwipi.Ós polilit•ll'! ,_•xi~lcia o~ 111c~1n,):o:-, pnr1pH.;' uào c·reio
tplt..! os corar:1.it~:; IJt';lzildr,,~ h•11l1rw 1h:11Li-u .-m
~i 1>nllo 1l,·~1.-j11 que uãu s,-j;t o hem <la palri:t,
outro :-:cnti1111:ulo qt1f.: não :!"l'ja u 111ais li.,rlf\ o
urni~ at•ry$olatlo pa!rit lis1110. Cutnu u:\o 1Jo:o;-:o
lTer 111u: o:-; Srs~ dcp11tadu:, dci-Xl'm tlt.: :-:;cr pn:s~uitlos dt·sl~s seuli1n•.'Hlo.;,; 1 cvi,tcule (: tfllC l':-;l;\o
11utriilos tio:; 111c:ó;11ios priucipios ~ que os rne1:s
0

princípio~ 1uhni11.i~trath·n$ ~ão os

1111~:-11111,:-::, t.;

qne, poslo cada um 111:u·d,., por iliff,·r~1,lé ~r:11,1:l,.
o:; rcsullmlos ~no o; 1nt·~1t10~, e que lo1hJ:,; dc~cjão o J,i,m ,ta palria. Assitn l<,uho wuila
liom·a ,•111 ser a.lliado ilos que uãu <pt~rcm m"is
,lo que o hem <lo pai:r., 'llle putll't'Ífio culilu enlcudei· que- tu ..~s e lat..~ lllPltidas nfüJ crarn pro ..
prit1s p,u-u co11scguir o lhn a que lvclus se
di.-igcm. Eis con10 dc~lt·1111 a 111ar,1vilha que o
Sr. 1l1•pul:ulo achou ua alliaw;a dos nohrcs l!ê·
pulados nil.o allia..tos nessa ocea,;Íllo.
Agot·a resta re~plJllll<:r ú m:r.ão porque
linl,a 1wruido a alliau~:t daq11\:lk; que crrtu
meus allia,lo,;.
O Sr. <icpulmlo ullinnni1, mas c:rc:iu •111c
npcna:S,)Or 11m 1nouH•11to, qt;e n~o ~e admva

,·n

rnai$ li~adu c.:ounuigo. Esl1,u persuatlid11 tlc

(}llt!

a

dc:-sliga\:àn ó ..ipcua:; pa:::s:aµcira, e lm de it.t~ahnr
lug:l, 4.11c cnlrarmo~ c111 l'~}'liL"n4.·ü'-'s, po1·q111! e~tou
ccrlu <.lo zelo pela causa p11l>liea, tio patrioti;1110
Jc

c•,dn

11:n

do::5

Ult'LIS u11ligvs

alliatlo::=. · l'otlcr:iü

,·atar e;oulrn mna, ou outra pro~o:;Í~il.o, ma~
IH'oeuraraõ scmpt·e cl1e1;nt· ii vcnla,h,. Xll.o pa·
reça isso conlradiclu1·io cuu1 o que tenho cmilti,lo subre suas proposi,;õcs parciacs. A oppusi\~ào tem sido µnrcial, uia::5 nc1n 1,ot· isso :,;e
:egnc que ijt!U~ dc:stªju~ nnu s<"jn,J ~lit,,Çnos do
paiz. Esla é a convicçiio c111 que i,:;tou; pu·
tlct·úi e:-:l:.u· cngnnado a L'Sle rcsp:•itu (,9nH·,u1,.,.:):
mns l'Uh1o obre a oppusi\:ào co111111igo o 1JUI.! q11c1·
que eu ohre pura curn .,11,.. I-:slu11 cspcrumlu
1hdo:,; Ja uppusiçào µara UH! cuu ,·e11cc1· cadil \"eZ
mais. Se prumr qu<.: a 1mt·cial:<lade 6 Jc h11a

lc, eu o tlecl:u·,u·ci com a

mesma lhu1111wza.

O Sr. llunot·io u1e pcr;;uulou qual cai u
poder 111:igico Jc rcpriu1ir o:; al.m:;u~ <la i1npt·cu:m, quando etn toda a JJartc c.slc~ nl,u:;us
ap11areccm. ,\tlmirn•111c <1uc, ricmlu jurisc1>11riulto, 11ào i,r.:vissc logo a ri,spusla, 11ue eu tiuha
a dar. O unico meio 11uc lcuhv é a lei. 1!:' por
i;;~o que 11cço que o co1·po lcgislaliru lume cm
!!t·a111!l! cousidcr:u·ão eSSl'S alJu,os par.~ serem
;c:pl'i111iclo;::;, e

Jü · a 11ot·u10.L ao guvernn 11cce::;-

saria para sustentar esta garantia social.
,\ lei, e ~ó a lei .; o meio de reprimir os

abll:5os da imprensa.
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Dis,;e o Sr. depllt:LCJo qne e:;:;~-s alm,os
existem em todas as nações. Respo11ilerei ciue
mais ou menos nestas cu naquellas naçücs, e
que, :i proporçao que as naçõ~-s vau se civilisaudv, e:;scs abusos se tomao 1ne1101·e;;
(apoiado~); e que o Brazil nest,l parle exige,
reclama do corpo Jegislati vo legisl..1çllo muito
positiva. Nao advogue o Sr. de11utado a causa
"da licença como quando disse qut: não é senão
por meio magico que se pó:le sustentar o. liberdade da imprensa put"<L e virginal ••• !! Não se
queir:i destruir a me.sina tendencia, para a
ordem, como quando aqui se proel:uua qne os
abusos da imprensa fazem serviço ao paiz; e
dizendo outro senhor qne nll.o ha po.iz no
mundo: onde estes ahusos nll.o existem ! !
ALot:.11As VozES :- Quem disse isto?

O Sa. lllo:-."TEZU)IA (mini.,tro daj1utiça) :-0
Sr. Hollanda disse que os abnsos da imprensa
fazia.o serviços ao paiz : e o Sr~ Honorio perguntou qu:.l seria o poder magico, capaz de
reprimir os abusos da imprensa.
ALCluNs SR~; DePL,MJos :-Segumlo a sm1
poomessa.

O Sn.

l\lo:>rrEZt:llA

(minil!tto dajtl.8ti,;a) :-A

minha promessa é que hei de fazer executar a
lei, e fazer punir os lransgressores, E' esta a
minha solemne declaraçllQ, .; esta a solemne
promessa, que faço ao corpo legislativo.
Aquelles, portanto, c1ue susteutao que a. liberdarle da imprensa é de rigorosa força prostitnida, sustenta.o uma proposição, que póde
rnuito compromelter a moralidade publica.
Disse o llobre deputado, que eu tinha dado
reprehcnsões, e conselhos. Eu já respondi a e.sle
topico.
Tocou, porém, em um objecto importante,
que foi sobre a inslrucçã.o da guarda nacional,
que o nobre deputado entende que Jeria melhor
que fosse dada pelos antigos majores. Respon •
derei que nas ma.os da camara·existem os
meios ; mas emquauto existir a ler de 18 de
Agc,sto, o governo é obrigado a cingir-se a ella.
Admira que o Sr. deputado não aproveitasse a
occasião para p<.!dir que entrasse cm discussao
a proposta sobre a guarda nacional, em que
vêm consignadas muitas idéas dignas de con·

sideração.
O Sr. deputado Honorio disse que não sabia
como se podia.o dispender cento e trinta
contos com a guarda nacional. Creio qµe nllo
negará fé ás informações dos presidentes.
Outras na.o póde o governo apresentar, porque
não ha de -ir visitar-as províncias para dar informações ao corpo legislativo. Destas informaçoes · verá o Sr. deputa.do que só treze províncias exigem 97:4648600, não incluida a do
Rio de Janeiro. Das mais proviucias não recebi
ainda informaçoes. Cem contos, pois, para a

guarda nacional, e trinta para armamento, nao

m: 1837

~ao d<:~necessarios. Q~ercr supprnu1r Loda a
de.;;p;,za para a instruCl',AO da guarda nacional,
pot·que e.l:1 i11,1trncçil.o uil.o é 1.,oa, é, r,a minha
opiniao, inadmis.;;ivcl.
A rcSpcilu Ja congrua tios bispos, refiro-me
ao ,1ue 1·cspo11Ji ao Sr. Curneli,,.
Achou o Sr. Jcputado qnc o orçamcnro,
para a obra da capella imperial, nao lhe merecia
confianç..i por na.o ter sido imp1'essu. Pa1·e,,e
que a censura do Sr. deputado devia ler por
fim provar a inexactidao do orçamento q111,
apresentei. Se a camara o exigisse, eu o poderia
faier i1uprimir em pouca:,; hoi-ns. Julg-,1 nào
merecer· t.uubem attençao por 11:io ter sido feito
por ullicial de engenhciro~, mas pela meslran,,a
do arsenal. Pa1·ece que o Sr. deputado devia
procurar saber se o 01-ç,.uue nto é cxncto, e e.. forçar-se e!ll tornai-o exaclo, e nau por 11111 tal
motivo declarar-se contra a ubra.
Resta-me f:tllar en, dous objectos impor·
lantes: o primeit·o :iccrca 1!a policia. e o seguu1fo
sobre o co1·po de permanentes.
O 11ob1·u dcput,ulo co11 cortlou com migo e111
qne a policia 110.0 é boa, porque a lei uao é .suflicienle, e que na camara exi-liao Ires pruposl:n;
a r1..,;peito, do$ S1·$ Am·eliauo, Alves Bt·ai1co u
Gustavo. Ora, disse cu qu.i, neci:s~itando-sc de
uma lei, o S1·. deputaJo ti,esse a bondade du
solicitar a discussão de taes prop11stas, sollci·
lação que, segundo a marcha seguida, se pro\"OU
ql1c uno podia ser feita pelo governo, que aliás
não lem deixado dt! solicitar constanlemênlc
medidas, pnra melhorar a policia, em qua~i
todus os 1·elatorios ? A culpa nao_ é, pois, do
governo : ella tem outra origem.
Disse o Sr. deputado que nilo quer dar dinheiro para a policiP, porque é -má. Ora, todos
sabem que taulo melhor será, quanto mais
meios tiver para chegar a seus fins. Negar,
pois, o que é iudispensavel para a policia é
querer que seja peio1·.
Fallou tambem ainda nas notas roubadas do
thesoúro. Perguntou quetn entregou no thesouro
o,i 200 conto;; ; se o commandaute dos peruianeuh!S? Di: quem elle as recebeu? Se as ac:hou?
E porque não 11pp11 rece no proces~o o nome <lo
individuo etn cujo poder forão achadas?
Senhores, não é preciso que eu diga cousa
_alguma sobre o caracter do_ commandante do
corpo de permanentes. Nao é 'lambem preciso
que eu diga cousa alguma sobre o servi,._-o

impoi'tantissimo fdto pela policia a este respeito.
Toda 11 vez que o Sr. deputado n~o mostrar o
acto da amnistia, que diz dera o governo, é
claro que não póde ser acreditado. Para provar
a cxistcncia da amnistia, di:i: que não se sabe
quem levou as notas ao theso uro, e que o· nome
do individuo nllo apparece no processo. 1\Ias
q1:e tem este individuo c:o m o processo? Nada :
tanto qile dous criminosos neste roubo forllo
pronunciados pelo jury e condemnados. O que

prova isto? Que o negocio foi examinado, e
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julgado - pelo tribunal cmnpctente. lllas quererá
o Sr. deputado c1ue o governo d<!clat·c lodos os
meios que empregou para cons•:;;nir •!~te fim?
E' objecto que nunca g•Jvemo algum drclarou.
Quanto ao corpo de J)r:1·ma1w11tcs, a dc,,pcz,\
não (, de e111p1·citmla. O COL'JJ0 k-si:slativo d.eu
180:000S pai-a o e:slaclo cou1JJlclo, qnmulo o
corpo não linha totl )S os olliciacs, que hoje h·rn,
quaudo não tiuha o posto de major, ch:poi,;
marcado por lei, de ujudanlc, cirurgião,
l" sargento para cada compnuhia, tudu cf-.:,ulú
por lei. D<?poi:s se creon 11111 comman,laut<? 111ais
para c:uda companhia, l't'ea~ão que o governo
legislativo approv,,u tacitamente, porque alto
a .:cnsurou, e que <Í i11di:;pcnsavcl. ,\1~111 disto,
se de,•e 11olar que o co1·po com cstl!s rno:000$,
além das d~-spczas ,!e soldos, gratilica~ües,
forragens, ele., ele., tem foito cumpra de
cavallos parn 1·emonta, constl'llc•:ão de :tcc1·csce11la111ento du quartd, rec,lifica,ão do de
lllataporco,;, etc. E~tcs úinhciros sll.o distt·ibuit.los
po1· um conselho tlc cfiidues, e fisealisil<.los .µelo
majo1·. Os ofliciac:s co11tim1llo a !J<:tcd,cr o soldo
de trop.i de liuha, e por couser1ucucia rccehcm
pelo corpo sómente a dill't:t·ença de maioria de
soldo. Accrcsce que duas_ palacru; por dia não
sno su11ici~nles. Posso aDirum1· ao Sr. tlepu L,.ulo
que ha soldados de linha coUl maior vencimento. (Apoiados.) Como, pois, avançou o
Sr. deputado em dizer da adminislraçao ttlle o
corpo de pcrma11e11tes poderia tal vez dai·
dinheiro para outras despezas, quando do seu
banco acaba de al'oiar a proposição que cmitti?
Rogo á cmuara que haja de tomai· em consi·
deração as en,cndas, que sao precisas no regulamento do corpo de permanentes ; e como as
ul'lo posso olforecer, espero que, algum Sr.
deputado as proponha como suas, para ver se
silo lomadãs em consideraçll.O na lei do_ orçamento.
Creio l~r satisfeito a quanto fui interrogado
pelo;; Srs. deputados.
Ainda restava fallar sobre a casa de correcção, mas vejo a camura cansada, e demai.
sobre este objecto talvez. possa o!Terecer ainda
algumas informações amanhã.
O Sr. minisl1·0 se 1·ctim ás duas hol".&S e 1neia.
O Sa. P111:,mn::m:: dá para ordem e.lo dia a
me:sma dt: hoje.
Levanta a scss!lo depois das duas e rueia · da
tarde.
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Sclm.m10. -

Vl,,·ir_l.$

,;n. AU.\t:JO 1.IMA

Expedi~nte. -

Ortlcm do rlin. -

TCf!O{tf,l.'fjt'~.-o,·r.u.m.c,ttr>

da ft()(ti,•((;

di><t:IU«Q~ dl) .~·;•• llflllw1;1,, e <lo Sr. ;11i11i,drQ.

P..1:is 10 huras d:i tn:rnhã procede-se á chaurn,la, e logo 11,1e se reuue numero le-.;-al de S1·s.
dcputa,!o~, abre-se n ses.a.o ; lê-se, e approva-se
" ;icla da antecedente.
Fallno com cau,;n partici1>ada os Srs. Pontes,
Alh11q11~rque <.::1valca11ti, Maranlu10, Barbosa
C.:ur,l,,iro, Messias, Pinto de Mcndouça, Oliveira
Br~1g,L ; ~ sen1 parlicipart:in os Sr:;. Fortuna,
Abranches, Remigio e Luiz Cavalcanti.
EXl'EDll::?ITE

Dá-se conta do expediente lendo-se os segnint•,s c,llicios :
1." Do ministro do impcrio, remctteudo a
col'i:\ J.u decreto de 12 do mez proximo pruisado
que concede ao tenentu coronel reformado,
Manoel José l\Iarlins, a lenta annual de 808000,
em remunemç:i.o Je ~cu:s ~ct·viços. - A' · commissão de pcnsues e ol'deuadc,s.
2." Do ministro da marinha, enviando as
cól'ias do dcc1·eto de 3 do corrente e a relação a
que se refere, concedendo aos soldados do corpo
de artilharia da marinha, constantes da mesma
relação, uma peusilo equivalente ao respectivo
soldo, bem como os doc111ueulos que scrvirao
de base a taes concessoes, etc. -A' mesma
con11n issão.
3.º Do secretario do seMdo, participando que
por ollicio do ministro e secretado de estado dos
negocios da justiça, constou ao senado que o
regente, em nome do i•npcrador o Senlior D.
Pedro II, consentio nas duas resoluções : :1 1•,
dispensando o lapso de tempo afim de que a
irmandade da misericordia lle Goy,111m1, possa
seguir o recur:.o de revista interposta de sentença contra ella prol'c1·ida 110 pleito que corre
· co111 o procurador do ho~pilal de S. J<Jsé de
Lis!Joa, ácerca Jo leg,.1do pio, não cu111pritlo du
cugeuho novo Jc Güyan:ra, tlcnominaJo Santo
Antouio ; a 2•, a!)p1·ova11do a apo~eutadoria
(Oncedida ao desembal'gador da rel:u;llo da
13:ihia, Placido :Martins Pcreira.-Fica acamara.
inteirada.
-.1. • Do Sr. arcebispo da Bahia, pedindo licença
para se relir:u· para a sua p1·ovincia.- A' commissão de constituição e poderes eo,n lll'!lcncia.
õ.• Do Sr. deputado Barbosa Cordeiro, participando que, por inconnnodado na sua saude,
não púde comp:irecer m1 sessão.-Fíca acamara
inteirada.
Faz-se menÇão ue requerimentos de partes
que têm o conveniente destino.
Fica adiado por se pedir a palavra este parecer:
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3· commissao <le füze?1da foi presente
r, officio do 1niui:;tro ,la fazenda de :23 d~ .'.\hio
de 183-5, atornpanlrndo da itii'oL'll!aÇã.o du •.:ou~clhciro prucura,!or-fisc.,l d~ 17 ele ),[ . ,r\·n do
dilo an::o, úcerca do t:,tado elll 11uc s1; ad,arão
~nlàU U-S C~1lb~L.;, !JlºU!J'-lStas !)Ol' p:..t1:lc d:J. {°;1z1~aJa
11.1.cional, p;,ra a cohrtt.n\'a do qni: ú rn<:;.;u1,1 são
dercdor~s o visco1hi~ d.: lluhanrma e .Jos.: Si!·
,·,·slre Rcbello.
·
,< .A cum1ni:.::sti.o u;u.Lt ti;m que 1-1::oµUr a se111o,lhantc respdto, e é d;: parecer que os pHpeis
de que falh, se,;i\o at·chiv,l'los.
P;..!ÇO da ~..uuar:1 1los deputado~, 26 de
.L,!110 de lô:37. Cu11dido Jo.,2 de À.í"at(jO
« A'

1(

i ·;,2,wa.-JI. D. cl,; Toled~. "
Nao se julga ,naleria de tleliher,i1,n.o a re,ol:1<;ào u.:u1exa ao scg~dnte parecer;
" A impei·ial innandade d,l Santa Cruz dos
l\lilitares desta cidaúe pede a concessil'> ele doze
loterias de ceulo e villle contos Jc r0is cada um:i.
p.,ra serem exlruliidas no pt'<LZO de lres annos,
afim ,le cdificare,n emn o lundieio ddlas um
collegio 011,k se eduquem as fülrnõ dos uiililarcs
seus irmaos, e prover-se â acquisi\,'10 ,lc fundos
µ nb!icos que fcrn1em uma renda su(fü:iente á
manutenç~o Jo mesmo cull~gio.
" A 3" cuuuni;sao Je fo1.eu,lti, ullenclent!o
.:o li:n bcnefkc, a que se cleslinl\o as loterias
pedidas, rc,:o!lliecE:udo que :J. classe militar
:::u1nu1t.unc11lc hourada, 11ão é lotb.Yia f'<H'Orecida.
;:;~rnlmente da fortuna, e ohiierrand,.1 r1ue a ir1na11dtl<lc ·supplieanl•: não é rnetivs digna d:J.
consi<lo::raçao da c,uuai-:1 do qrn.: oulras corpo·
raçuc:; qlle têul obtido iguacs beneficias : é ,le
p:irecer que ,e torne a seguinte dcliberuç:10 :
RESOLt:ÇÃO

A assemhléa g1?ral I,1gi~lativa resoh~e :
" Art. l." São eoncediuas à irn1anrlade da
:óautu Crnz dos Milil:ires de,ta cidade, g11:stro
lot,·ria, annnaes de cento e vinte coutos de réis
,:ada urna µdo espnço de tres an,no:,~ segundo
o pbr,o das conccdid,is i casa •:lc correcç~o.
« Art. 2." O beneficio elas ditas loterias será
,kstinado para a constmcça.o 1lc u111 colle;;io,
,.·111 que se eduquem as filhas de !Jlilitares,
1"emb1·os da r<.:ferida irmandadE:, e para acquisi,;-ao de fLrn.-los publicas que formem uma
re:ud,: sul'lic:icnte para a manulen~11o do mesmo
c:ollegio.
" Ar!. 3. •. Ficao para este effeilo dcrogadas
ns leis em contrario.
• Paço da camara dos deputados, J:3 de Julh•)
,le 1837.-Candido Jo,;é de .ármijo VZ,uma..JL J). de Tuledo."
.
Approva-se esle outro da 3• commissao de
1<

fazenda:
" O tenente-coronel do corpo de engenheiros
.José Antonio Teixeira Cabral, pedn uma gratificai;M por ter sido chaurndo para servir de
examinador de geometria, na cidade de

S. Paulo, recorrendo do governo que Ih 'a deneg,íra, p 1Jrq11,.! núo ha.v,!1ido ne111 ll'i ne1n µrutica.
n tal n:.::ipt:itu, considerou .i1p1elle- acto como
qualquer outrn te,npo1·ario elo serviço.
" A
~Ol!l\f!iSsão de: fazenda senclo da

a·

i
1

opiHi[LO llo govcr!IO é ilc pat·ce:er qu,~ 11ao len1
Iu,,:cr a prdcnç:to ,lo suppliéantc.
" P,..:v da cama rn d0s dq,ut,,dos, :25 Je Julho
de lii37.-Cumli<lo .l,1.,é ele .frm!io V~,ma.-

Jlanoel Dia.,

rfo

1_\.,frdo. u

J,ilga•la ohj•:cto de Jeliberaçn.o a rci;:olu\'l!O
nnncxa, vai a impri!nil' cou1 o st:guintc p,1rcr:r~r:
" O bach,trd :\bnoel Joaquim ele Suuza
Brito, queixa.~e a eslrt augu:;ta c,unm·a d:1 in ..
j11,ti,.,a qu~ lhe fo;; a asõcmbléa prol'incial de
Sergipe, demittinrlo-o <lo lugar de juiz tlc direito
da co111o1rca <la E;ta,11:ia da referida província,
pela carta de lei de· S de illar1,o do corrente
anno ; justifica sua queixa mostrnndo com
cliv~rsos oriicios dos prcsidtnlcs daquella proviw:ia, ser o queixoso urn zcl(JSO 111:i3i2tradu, e
l 1:r pr'esh\ÜO scrviço:-3 ; :2°, sel' nrngislr:nlu depois
de llll!Ílos annos, havendo exercido divcr:rns
lug;ucs, e entre elbs o de juiz de 01 i'I.l'\os d,,
cidade da Bahia, donue foi retirado à requisição
do presidente de Sergipe, Joaquim :1.[arcellino
dé Brito, par,, exercer o importante cargo de
011viuor J,1 pl'ovincia até ::i publica,110 do cudigo
do pmce:;so, qu:1ndo passou a e:i:erc:cr 0 de
<:lJefo ele policia da capillll, e ultimamente o de
juiz de direito da dita comarca da E,t,mcia;
3", ai lega o. suµplicante que á vista Jo exposto
elle ôe julgava protegido e garantido pelos
arl;;. 153 e 155 da constituiçM, ;;enJt1-lhe upenas
applicavcl a disposi<;l\•J do urt. 11 § í~ d.is reformas, quando fossem rigorosamente ;,11::nhdus
lúd;.L-:; as circu1n-;;tanc:ias expressas no n1t;:11cionado artigo;,!:", que exigindo este que o nwgistrauo accusa,lo perante a assemb]é,, pro\'incial
seja ouvido e s~ lhe dé lugar de ,lefcsa, mostra
o qlleixoso por documentos, que lhe fõra en\·iada a ar:cusa\,i\o p:l.ra respoude:·, dizetldo..,;elhe que o fücsse em um lermo l,abil; t! quan,lo
o Sllp;.,licantc tratava de preve11ir-,;e com o.s
ncccssarios documento5, dez tlias Jepui:::; lhe
fura ordenado q,1e reenvias,se naqu-c:le mes•110
dia a accusuçllo co111 a resposta ou se1u ,·lia, ao
que obedeceu o supplic~nte, dccl;iranúo cm
,;cu ollicio que não :icompanhava a resposta, por
nllo estar co1hpleta, e lhe falt:,rcm ain<.ia o:;
t!r,~nuwutos que agenciava, além de que nenhum
pr.,z•) fixo se lhe hal'ia dado, e ser ellc membro
do assembléa provi::cial, cujos trabalhos interro111 pião os da resposta ; -5°,. que 11110 fJbslante
o qne representou, nenhum outro prazo se lhe
deu, nem para responder, nem me.mo para
defen,ier-se, :;egui nuo·Sé depois sua informe,
demissão. ,\llega mais. que a assem biéa n:lo
cstavl reguhr, tcr,do sido chamnJ03 supplcntes
menos votados. sem o convite dos ank1iores, e
que tudo isto ~uccedcu para pcrsc.;uire111 o
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s11pplic:1nle, por ter cahida no ,lcsagr.1•lo da do llireilo de dcfeza no fim dos dilos dez dias,
alguns influente;;, em con;;cqnencia da oppo- q11c aliás já er:10 insufficientes para dentro delles
sir:no que fozin o supplicantc a $CU$ pk,nos ~e r(~:o;p,)ntl.!r cont documeutc,s a ~cdas ncc:usa1ntmos justog.
Çúc.;, E,ta precipilaçllo torna-se n1ais saliente
11· A c:ommi,~ao de constituiçllo tle;iois de
qu:mdo se oh,crrn 1111e n,v, oh~l:.wt,~ responder
cx::.ni!naL· n lei pro,·indal, e O:S u\olivo$ qnl!
o ucca,.vlo <Jll•l nà'J tinha ti,lo tempo ur, concluir
sua rc~p,lsta, semelh,inte escusa ni\o foi altenapl~escnb\ o Sttftplicaule para s11u rcvogaçno, teu1
a honra 1lc aµrc~eutar a C$ta au::;u~ta camam o <li<la. A a~s,m1hli-a provincial infringia ainda
mais o citado artigo constitucion:1l, <11rnndo preseguinte v:ireccr:
terio o segnudo ré•l'iisito de 1.lur-se ao nccusado
« Entende acommiss~o qne os arl.5. 153 e 155
da constitui,:no garantem aos juízes de direito a lugar par,1 ,Iefentler-se·; na verdade a constipcrpctui,la,lc, tr.nrlo unicatnente lngar a perda tui~no tlislingue o acto de ser ouvi,ln o accusado,
do emprego em ,•irtude de uma sentença dacJa· do outro tlc dc,fender-se ; porém, " assemblé:i
pelo tribunal competente : 2º, que n:to sendo provincial depois de cumprir mui o primeiro,
rcformavci~ tacs artigos, o § iº do ar!. 11 do recusou o segundo ao snpplicante. Portanto.
neto a,idicional nada mais fez do que dar ás as- deíxnndo de parle tn<las as demais :11lcgações.
SCtl'hléas provinciaes uma parle do poder judi- a commíssão entende que o aclo pro\'incial está
ciat·io, emqrranto lhe co,wetlen :r faculdrnle de nos termos do art. 2º do acto 11ddicinn.1l, e de1:e
ilemiltir o 1m1gistrado : ::;•, que o decreto de ser revogado como contrario á constituiçno, r.
por isso na.o duvida a commi$si\o otTerecer a sedcmis~ao, cm virlu,hi do citado artigo, cquiva·
guinte resolnçao:
len•fo a uma sentença, ,lr:1:c conformar-se com
o disposto no al'l. li9 ~ 11 da constitui~ao, qne
« A assembliia geral legislativn 1·esolve :
i::xige lei crimin"I anteric-r, e fornrnlns nntece« Artis-o 11nico. E" r.ulla, e como tal fica de
ela
decreto
o
que
,dentcmentc estabelecidas: 4º,
• nenhum effeilo a lei da assemblén Jegislntiva da
delllissào em caso :ilgum póde ler l11:;ar, sem
província de Sergipe, cintada em 8 de Março de
qtrn ~~j::t 011\'irlo o accusado, e sem qne se lhe ,lê 183i que demitte dé juiz de direito na referida
lugar á dcfeza. Firme a conuni<stlo nestes
província o bacharel i.\lanoel ,Joaquim de Souza
principios coustitucionaes, principia por declarm·
Bt-itn.
a esta n11gt1Hl:1 camara, que a d~nomin:ida carta
« Snla d~s com missões, 8 de Agosto de 1837.
de .lei provincial de Sergip<:: de 8 de illarço do
Gonçufr~ Jlai·tins. -Carneii'o Leü.o.-~lam,cl
corrente anno, além de nao guard,tr o art. 13 do Pcm111h011·da Sib:a Yello~o. »
acto atldicion:il que dispensa taes clecretos ele
ORDEM DO DIA
sancçM do pre~itlt:nlc, faltou a todas as rcgr,is
que a commis~no acabo11 de est,\belecer. Nao se
Entra em discuss:io um projecto de resolução
faz cargo a cC\inmiss:io de mosh·ar qne o citado
da com,nissào ecclcsiastica de 18,ll3, que diz:
art. li§ 7" do neto addícional parece qne con« Fica de111íllído do serviço de p:uocho da
ce,len tmica:nenlc á parte olft>mlit.la o dirdto de
quci:rnt·-se do mngistmdo, e ni\o ao agent~ tia igreja de Nossa Senhoi-a da Conceiç:io de Piraautoridude 1,ublica, o qu:11 tem sempre o recurso tini 111, o padre Jacintho José Pinl•> Moreira, o
de exigir sua suspensão e processo compe- qual continuar~ a perceber, uuraule a sua viria.
lente;. pois •1nc o codigo dislingrw evidentemente a congrua de 200S, que pn,sentemenle pera qneixa tia denuncia, sendo esta a que compele cebe, ele. "
Depois tle algum debale, são apoiadas as seao pi·omolor, 0 qnal comtudo foi O que representou r.ontrn o suµplicante á n.~semblréa provin- guinles emellliaS :
" Fic,i approvada a mercê Jll:Cnniaria de
cial, porém, romo esta malcl'ia exija nma maior
200$, concedida, pelo decreto de 2 ,lc Outubro
discn~sno, e o caso prL'Senle •u!ló cnr,•ç, 1 ,IP. ~en1clhanlu ra 1.,1o, ~- r,o 1nrní:.,M a deix:i de pal'lc de 1~29, ao pa•lre .Jacinlho .José Pinto :'lloreirn,
parn entrar na d,,rnon•tr:r~r,o das 01 ;tras r,•gras vigario da l're<.;nezia de Pirali11i111. Salv:i a
consliluc:ion:\(•s qun i11 frint,iQ a lei proviudnL redac1:u.o.-C,il"ltcú·o Leilo. n
" l..)ue se r~mctll\o o, p,ipeis relativos á asEm primeiro luga,. não l'ni O $llpplica11lt! ,lc•nit·
tiúo cm ,·irtn.tt llc 111:111 J,•i, ,,11c Ih.: i11fringi,,e seml,lé;i pro;inc:ial do Rio Graude do Sul.uma Sl'111elhante pena, ne,,1 mcuos fol'ão gnar• Jl,iri11 i1ta. "
2 ,te O11t11_bro
" Fica approva'.lo o ,lecrélo
dadas a;: formulas que urna lei pro\'inci:tl ,tc,i:1
an lcriorn1entc decretar para um scm~lhante d_'.! )l;:2!1, ~Jll;. acetl•m :' rer!,in~ra rio ~~dr~ f acaso, sendo portanto postcr:~ados !,JS artigos ci· crnlho .lo!~ 1 mto :\Iori:1ra, v,g,,rto de I 1ralrn1m.
lados 15:~. 15.5 e lí9 § 11 da constitui,ão. Foi
O Sa. Y1sco:soE OE GoY.J\.:SXA propúe o ad1alambem inírinn-ido o citado nrt. 11 § iº do ar.to
mente dest,1 ma.leria, o qual é apoiado, discutido
addicional, qu~ndo o snpplicante 1{ão teve um
pra,:o ra?.o:wel para ser ·ouvido,.e posto que-a- e approvad,,.
accusaç:io sr. demorasse em sua mll.o dez dias, 1 Discute-se, approva-se e adopta-se a resolu_ç:io
comtudo 1111.0 lhe tendo sido marcado um prazo que approva a tença annual de 80$, concedida,
em resolução de consulta de 18 de Outubro de
fixo, não po,lia elle ser violeutamente privado

<i:

1-.Reun«.c. "

l

.

.
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1828, ao major de 1" linlia, Antonio José
Baptista Camacho.
E' approvada e adoplada a resolução que
approva a pensão, concedida aos filhos do
visconde de Alcant:1ra.
Fi<'a empalada a ,ot:lçll.o sobre a resr,luçllo
qne appru,a a pensão de 9008 annuaes,
concedid,1 ao barão de Itapon, etc.
A's 11 horns e 20 minutos, é introduzido
com as formalid:1des do t-st,·lo o Sr. ministre, da
justiça, e coutinna a discussão do orçamento de
sua repartição, cori1 as emendas npoiailas nas
antecedentes sessões, e mais a seguinte do
Sr. Rezende, que ê apoiada :
" Com cada presidente de proviucia ~:400S,
como gralific,tção.
« Para cada ministro d'eslado 8:000SOOO.»
O SR. Pl'IESIDENTE :-0 Sr. Hollanda Cavalcanti tem a palavra para responder.

O Sr. Hollanda Ca.valcanti :-Pedi a
palavra, Sr. presidente, para responder ao
discurso do Sr. minislr(I, e julguei que teria
tu11po Je tomar alguns apontamentos deste
discurso, porque o Sr. mini~tl'O promelleu
l1onlem continuar nesta sessllo; lendo porém a
palavra, vejo-me obrigado a entrar cm arena
sem esses apontamentos, e pol' isso peço a
alguns de meus amigos que, se eu me esquecer
ele responder a alguma cousa, recordem-me na
discussão.
Pt·incipiarei, Sr. presidente, mostrando a
desigualdade da posição em que estou, jâ pela
excellencia da elocução da parte do Sr. ministro,
comparad_a com a minha, já pela occurrencia
na publicação de nossos discursos. O Sr. minislro fez o seu discurso cm resposta aos llll!US
quL•sitos, e esse discui·;;o foi todo publicado, e
desgraçadameule o discmso ctn que fiz es;;cs
quesitos nao foi publicado. O Jun,al d,;
Ccmu11c,·eio fez o que lhe é permitlido, o que se
faz em todos os jornaes, extractando sómente o
qut: nós dizemo:!!; mil:i trouxe muito em resumo
a parle ruais cs:lencial do meu discurso, na se~sào
a que ;;:e rderio S. Ex. qnaudo me rc;;poudcu.
Eu de\·o f.izcr um" ucelaraçãc,, e peço ao
Jomal do Cmm11en·io que a transct·l!,·a nas
sua:; paginas.
Xão. ê a primeira vez que o Jo;·11al clu Cum·
mei·cio é uu1 pouco mcsquiulio áec1ca ela
exposição de minhas opiniõl-S.
O SR. V,:c:co:,;oE DE GoYx.,"!'\,\: - Apoiado.
O Sn. .HoLu."'D.\ CA,"ALC.U,I: - l\luitas
vezes tem-me alfribuido proposições que
eu não tenho repetido ncsla camara. Algucm
dir:í. que eu tenho o direito de reclamar por
correspondencia ; ruas a i:<to tenho de responder
que não tenho tanto tempo á minha disposição
1>ara fazer estas redamaçõcs ; nem reclamando
sobre cousas de pequena importancia, quero
que se pense que dou por valioso tu<lo quanto

se tem dilo anteriormente. Nem por isso deixo
de professnr a maior gratidão ao Jornal do
Comme,·cio, não pelo que di1. respeito a mim,
mas pelo qne diz respeito ao publico ; porque;
11:1 tarefü de qne elle se incumbia, publicando
os tfücursos de grande m1mero de parlamentares, este jornal tem feito um serviço considera\'cl ao paiz. (À.JJoiados.)
O SR. V1sc.:ONDE DE Goui.NA: - Está enganado. (Risadas.)
O SR. HóLLANDA CAvALCANTI: - Além disso,
a doulrina dessa folha nunca me pareceu perigosa ; pelo contrario presumo que tem feito
muita utilidade ao paiz. Lamento todavia, senhores, que estejamos subordinados a um )ornai
sem côr alguma, ou, pelo menos, sem côr
conhecida ; mas tal é o estado de nossa imprensa, que o comportamenl~ dos represe11lantes
da naçào cstâ inteiramente á discrição de um
jornal... Senhores, eu o declaro, dêm-me o
prh-ilegio de lransmiltir ao publico as opiniões
dos deputados ; que, sem mesmo alteral-as, eu
terei grande influencia nos negocios publicas.

(Apoiados.)
S. Ex. não me respondeu no primeiro dia de

sessao que se seguio a esse meu discurso. Eu
fiz um csJ'orço para vir aqui nesse dia, esperando a sua resposta ; vendo porém o que se
pas~a"u, pr~,rnmi que aconteceria com S. Ex. o
mesmo 11ue aconteceu para com o Exm. ministro da guerrn, a quelll minhas pequenas adverlencias e reflexões não mcrec.;r!lo resposta.
Presumi que era opini!lO do ministerio n:.io
responder ás minhas opiniões, reservando-se
talvez para responder-me servindo-se do
Correio Official, . e desse outro jornal do go·
verno, que dizem (porque eu o nãO lenho lido)
que se tem occupa<lo de mim algumas vez(;s,
no que son-lhe obrigado ; porque todo o jornal
que se occupa de mim faz-me honra, quer diga
bem, qner mal de mim. A imprensa occupon·
s~ a fallar mal de mim, mas o meu paiz honroume, apezar de tudo quantu disse a imprensa ;
e vejo qnc taes censuras 1111.0 podem fazer mal
ao homem que tanta l1011ra reccbl!11 de seu pnh:.
E' Ja. imprensa, Sr. presiclcnlc, que primcil"o me occuprm:i. S. Ex. o Sr. ministro da
ju:;tiça, mt:11 allti;;o cc,ih~a na OpJJOSição, o Sr.
.Montczuma, 1.h:ixou de 1·cspo11t!er -aos meus
qut::;itos. Para tirar de mim lod.1 a suspeita,
sc1·vi-me ela lrilJ1m:i., e <lis"c ·ao illuslrc wiuislro
que nuru.:a abantlonaria meus :::migos:, que me
acha\"a perplexo mt votai::J.o, no meu comportamento na casa, que dc:sl'java ter tacs e tacs 1.-sclai·ecimentos, e S. Ex. nllo me respondeu.
Eu perguntei a S. Ex. se estava promplo a
au::i:iliar, a resuscitar, a reslaur-.11' a liben!:i~e
da imprensa, restituir o conhecimento da cm111nalidade da impren::a a um jury, e S. Ex. não
me respondeu palavra a este respeito. Esta
minha proposição não é nova, senhores,
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tenho-a emittido constantement e na casa ; sobre
ella já tenho apresentado proposição ; e vi que
uma resolução que linha apresentado a este
respeito teve a infelicidade de cahír por dous
votos. S. Ex. nao me respondeu, torno a dizer,
ao que disse soht·e a liberdade ·de imprensa. E'
absolutamente necessarío que o conhecimento
da criminalidade dos escriplos. seja commettido
a um jury ; sem isto nao ha liberdade de imprensa ; nenhum cidadao se arriscará a escrever, a emittir seus pensamentos sobre a
causa publica, e mesmo sobre o melhoramento
de todos os ramos de industria em geral, sem ter
garantia de que um individuo qualquer não poderá pegar em escriptores innocentes, tn~ttel-os
n'uma masmorra, como acontece presentemente
com a legislação existente... com a legislação
existente ? Não, com a interpretação que lhe
têm dado os membros do poder executivo.
Sr. presidente, têm havido perseguições, e o
Exm. ministro não é estranho a isso, pois que
tem residido constantement e nesta côrte ; seus
proprios amigos têm sido victimas. Tem-se pegado n'um cscripto, e commettido o conhecimento de sua criminalidade a um individuo
qualquer ; digo a um individuo qualquer, por
que os juizes de paz não silo mais aquelles que
a constituição determina. Quando se quer vai•
se procurar n'uma serie infinita o individuo
que convenha para pronunciar, para servir de
instrumento contra aquelles que enunciárão
tacs e taes opiniões nos seus escriptos ; são
juízes especiaes contra a lei expressa. Os escriptos os mais innocentes, estão na alterna-·
tiva de serem comrnettidos ao juízo de um só
homem, de um homem da escolh~ do governo ;
tal é a posiçao dos juizes de paz. E quem é que
tem garantias para censurar os actos da administraç110? Quem deste modo póde escrever livremente n'um paiz onde a liberdade de imprensa que enunciei, é a que conslitue a harmonia social? Precisarei eu nomear individuas
que passarão por esses processos ? Precisarei
nomear individuos a quem se mandárão dar
fiança de muitos contos ·de réis, afim de se
metter em masmorra aquelle que tinha escripto
tal, ou tal período ? Supponho que o Sr. ministro s~be disto melhor que eu ; porque estou
persuadido que os perseguidos a elle se dirigir:i.o
a pedit·-lhe seu auxílio, e elle se achava ern circumstancia de lh'os prestar, e talvez lh'os tivesse
prestado.
Meus principias sobre a liberdade de impr~n~a ~ão, primeiro um jury para definir a
crunmalidade de um esct·ipto; sem este jury
11110 ha mais liberdade, e se este jury não existe
presentemente, presentemente não- ha liberdade de imprensa; é necessario restaural-a,
po1·que ella já existia no Brazil ; não ponha po;tanto S, Ex. em duvida a restauraçao da liherdade ~e imprensa, o que elle ainda duvida,porque disse - se é que não existe.
'l'OlllO ~I

273

Eu disse tambem, senhores, que não sym. palhiso com alguns escriptos immoraes, e que
uma tal ou qual immoralidade existe presente mente na imprensa; mais disse que isto servia.
Observe-se que não distingui a opposiçllo do
ministerio. Immoralidades se achllo nos escriptos do ministerio da mesma maneira que
se ach!lO nos da opposiçao: (Muitos apoiados,)
Assim como nllo distingui que os serviços que
fazem os escriptos do governo fazem-nos
aquelles da opposição. No momento em que se
opprime a liberdade de imprensa, na posiçl\o
em que se acha o Brazil, que meios haverá
de a restaurar? Que meios haverá de chamai·
a attenção do publico para a leitura dos jornaes, tão necessarios, tão essenciaes no governo
representativo? ... Senhores, o governo representativo exh·ema-se do governo monarchico
n'um ponto, que é na indifferença, na inatlençllo
dos negocios publicas. O governo monarchico
estl'Íba-se quasi que na segurança que cada um
tem de que o monarcha por si attenderá a todas
as suas necessidades. No góverno representativo estdba-se cada um, cada individuo se interessa nos negoeios publicos. Se n!lo houver este
interesse, se o cidadão nao se importar com a
causa publica, o governo, como o nosso, monarchico representativo será um systema illusorio, produzirá o que vemos presentemente .
Sim, eu disse que esses jornaes faziao grande
serviço. Eu, Sr. presidente, designarei um jornal,
talvez o primeii-o jornal hoje do imperio. Nao
fallo do Joi•nal do Coinmercio, que, como já
disse,_ não tem côr política, ou, se a·tem, é muito
cobe1·ta de sombra. E' jornal de propriedade
estrangeira, e uin estrangeiro não se animaria
certamente a entrar em uma guerra activa na
política do nosso paiz; nem iria ser offensiyo
á vontade do governo. Eu c;msidero este jornal
como o primeiro do imperio, mas a elle não
me refiro. Retiro-me ao ·&te de .Abril, ao pe·
queno jornal Sete de A.bi·it, que nunca teve as
minhas sympathias, eu appello para os que
estl\o aqui. E' jornal que tem um 7 no meio
da corôa imperial.
'ALGUMAS VozES: - Já não tem,
O SR. Hoi.LANDA CA.VALCANTI :-Já não tem? ....
Emfim, eu não posso ter confiança alguma no
Sete de Ab1·il, todavia respondão-m e- pequeno serviço faz o Sete de .Abril presentemente?- Fallemos com sinceridade, senhores,
onde é que se vê alguma cousa, algum interesse
pela causa política?... Nao digo que nos outros
jornaes tamhem não venha... E' fambem verdade que no SBtB de Abril se contém muitas
cousas eontra a vida privada, muitas cousas im moraes; mas o que é que ha de dar o sal, o
sainete para ser lido o Sete de Abril P... (.Ri-

BC1daa.)

.

.

.

Quero a liberdade de imprensa para oc- ·
cupar-se com coúsaii"1119raes, e,,sem duvida, se

.

-:-;:, :.;~~':,:i_:. .

. _·. . -.: ._·_,;_ ·_)ó .

.
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tivermos liberdade de imprensa, aqnelles que
ousarem entrar na \·ida privada do cidailêto, e
qner~r desmoralisar, terão o desprcso publico.
N:to serao aceitos tae;; escriptos, e as impren,as
que admiltirem tacs jornaes, certamenl~ que
terão a ex~craçl\o publica. :\las \·Ós tirais-nos ,,
liberdade de imprensa; como quereis que n:to
sympathisemos com e3ses escriptos que se
esforçll.o por restaurai-a ?
Eu su pponho ter reapondiclo bem, ou quanto
basta, para mostrar ao Exm. ministro que 11ão
me achei em contradicçll.o quando disse que
alguns jornaes, a imprensa, em geral, continha
alguma cousa de irnmoralid:1de, mas que fazia
relevante ser,..iço ao imperio. Apresento um
exemplo, cito um jornal ; parece que nno sou
contradictorio, e teuho respondido salisfactoriamente a S. Ex.
Von mais n<liante. Eu que,·o mostrar a meu
antigo e illustre collega da opposição que e5lou
cohercnte em todos os me1is principias, e qne
11ào tie,e.io abandonal•o; porque, se culre nós
alg11m ha transíuga, não serei eu. (Apoi«do~.)
Senhores, um pequeno grupo tem mostrado
seus principias nesta casa. Tc1nos mostrado
que nl\O nos importamos com os homens, importamo-nos com as cousas, e dcs:;raç:lllamente
temos sido sempre na oppo,;ição. Não se diga
que eu hostiliso aos meus amigos q11e estno no
poder; hostil~o aos principias ; advirto aos
meus amigos ,la posiçlo em que se achão.
Eu di,se bmbem que daria dinheiro ao
governo para manlcr a imprensa. Sim, cu continuo na serie <la decbra 1ã0 de meus principias, sobre a lilierdadc de imprensa ; nàO
conscr\·a.rci ambiguidade algu1na; e espero que
S. Ex. seja mai;; franco, quando tiver de foliar
em relação a mi1I1. Estou prompto a dar dinheiro, quero que o governo tenha meios de
publicar os seus netos.
O que quero é tornar a imprensa mais
conhecida, mostrar a necessidade da impren,a;
eu quero que em todos os municipios haja 11111
jornal ; quero que o go\·erno lenha meivs de
pagar a publicaçào de seus actos ; e daqui ha
uma deduccão que é, se elle é q11c111 paba n
puhlicaçll.SJ de seus ac.tos, tem a escolha de quem
melhor escreva. A,s11n presumo que dou um
meio salutar ao go1•erno no co,Tedivo da
mesma imprensa ; dou-lhe um poder immcuso
para se fazer conhecido, para debellar os pequenos ::;rupos que hajão de hoslilisar ao minislerio. Quererá S. Ex. n1a.is alglltna declaração sobre a liberdade de imprensa?
Quererá mais algum principio ? O que hoje
digo é novo a S. Ex. ? E' a primeira -vez que o
digo nesta casa? Quer, porque j:i esqueceu-se
de nossas antigas relaçCíes sobre negocios poJiticos, que lh'as desperte, lh'as declare?
Eu peço-lhe seu auxilio, porque vejo que a
opposição nao póde fazer cousa alguma. A opposiçao propõr é tempo perdido ; e, se é pr2ciso o

auxilio do Sr. ministro, então nno quero ser da
opposiçno ... entendão-me bem ; o q11e quero
é qne S. Ex. me auxilie naquillo em que
outrºora e,t:l\·amos juntos ; qne use dos meios
que tem :i. sua disposi,;no, para ver ~e seus antigos amigo:; continua.o na 1nes1na carreira cnc~t,Hh com1nigo.
S. Ex. disse que queria um auxilio para
reprimir a licença da imprensa; que este au·
xilio eonsislia na snpprcssao dos jornacs. S. Ex.
com t:1.es suppressões entende que não h11.o de
continuar os abusos. Lembre-se S. Ex. que
todos os perseguidores da imprensa, inclusi\·e o
das peuraclas das· lypog-raphias, profess:1.vào o
mesmo principio. (Apoiad,;~.) Queri11.o repressão
dos abusos, e usar de todos os meios .... emíim,
nao me fatigarei mais, porque parece-me ter
dito bastante sobre a liberdade de imprensa.
Farei um pequeno episo,iio sobre a õpposição.
S. Ex. desconhece a necessidade de opposi,:'lo
presentemente. Compara o lernpo em que fez
opposir;:lo, com o tempo aetunl : reclama uma
uni:to, uma confrater11id,1de. uma eoncordla
ernfim entre tudo quanto se r,úde dizer de bom.
E' uecessario u,h·crlir a S. Ex. que tah·ez
não tenha nolicia do meu comportamento nesta
casa. Ha dous annos, senhores, rjlte prolestei
nno pertence,· á opposiçllo : 1·ecorclen1-i'e de
minhas opiniões coust,rntc,nenle na cam::ira.
Eu lenho uns pequenos principias, ou mn pt·ej'.1izo, 011 nl!.o sei que, daquillo que julgo que
convém que de\·o fazer. Eu presumi que nno
pullia, nem devia aspirar ao poder; pelo co11tr,1rio auxiliai-o q1ian1lo pudesse, <lurnnte a
atlminisll'açno qu:üriennal; bem entendiclo, au1 xiliar, quando cnlendessc
que fosse em ordem;
mas nuuea hostilisar, nunca pôr ilifliculdades á
administraçno, que é o grande dever da opposiç1!.o,
Sim, senhoreG, a opposiç!\o deve pôr difliculdacles ao ministerio, de\·e a,frerlil-o, d_e,..e
tle,:;pertal-o 110 cumprimento de seus deveres;
dc,·e fazer toda a diligencia para que o ministerio caia, e cll::t suhn. i\Ias a opposiçao
propor medida,; legislativas; qnerer se pt·c·
screvet· :'i oppnsiçn.o tac:; e tae~ deveres, tnes
principias, é querer que ella se dil"ija pi,lo 1nini,;tcriu. A opposiçào sabe hem seus interesses.
Os iuleresses da opposiçno é destruir o seu
i11i11cigo, que é o poder, e cult,Jc,11·-se no l11,;ar do
poder. Púdc ser que sejão erros, illusúes minhas;
mas digo que neste c,;lntlo é que cst:í a har1nonia1 ~ que \'âO as <:ou;5:as bern.

Eu nao cluvill'l que uma wz, ou oulra, a
opposiçll.o possa propôr o que lhe convenha
propôr ; m.1,; querer subordinar a opposiçãô a
qualquer J::xm. ministro, para propôr tae~ e
taes cousas; mas qnerer o Exm. ministro aconselhar á opposiça.o ! !. .. Aconselhe o Exm. ministro a seus amigos que nao faz tao pouco.
(.Apoiados, risadM.) Trate de os ter ; e peço
(note S. Ex.) que trate corn respeito á oppo-
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siç,l\o ; mostre ser homem de estado ; n~o a
<fucira esmílgur. Recorrlc-se, lembre-su de i:11 •••
Scn!JOl'l!S, um dos males, que desgraçadamente
km c11\Ji,lo sobre o rnen [1t1iz, 6 li indífferonço.
que o p11blii:u tem lido p.u·u com 11 011posiç/l0.
(AJJ1ticuloa.) Um dos males desgraçadamente
foi u n11u recleir;llO de S. Ex .. , um dos coryphêos
da opposiçM. Nilo devo, nll.O posso dizer isto
do Rio de Janeit-o, que fez todos os esforços
pa1·a essa reeleiç!lo, e S. Ex. fo~ u~n dos primeiros supplentes por esta provmc1a : mas as
cabalas do governo puzerã.o por. terra a · vontade dos brazileiros no Rio de Janeiro: foi
uma calamidade sem duvida.
A opposiçll.o deve merecer todas as sympathias populares, assim como merecem as do
governo os senhores que votão com o governo.
A opposiçao 11110 póde disputar aos senhores que
volão com o governo de partilhar, reparti!' os
empregos publicas ..• Que lhes faça muito bom
proveito. (Apoia.doa, ,·iaadC18.) Arranje o Sr. ministro os seus afilhados está acoslum ado a ou vir
isto), na certeza de que se nomeai' homens
indignos, hão de ser pedms que atira ao n1· parn
lhe cahir na cara. Seu interesse será de nomear
homens de bem ; o ministerio que nao procurn
homens de bem é inimigo de si mesmo.
• Estou füllando, senhores, em principias, A
opposiçào tem seus direitos, que são as sympathias populares ; o governo tom seus direitos,
que sao as altribuições que a constituição lhe
deu, os empregos, etc. Mas minha posição tem
sido um pouco embaraçada. Se um dia se me
mostrar um ministerio marchando pelos meus
princípios e eu nao o apoiar, dou licença a que
me chamem contradictorio ; mas, emquanto isto
nllo vir, uão se me póde censurar não votar pelo
mínisterio. A opposiçlío tem todo o direito de
dizer que o ministerio não lhe merece confiança ; não dizei' nada, se quizer, e votar contra ;
dizer, não dou ao ministerio taes e taes pedidos.
Alguns senhores allegão a constituição que
manda fixar forças, despez.as, etc. Mas, perdoem-me esses meus illustres collegas; a constituição manda fixar as forças, prover ás necessidades · publicaij, e tudo isto com o concúrso
dos poderes politicos em harmonia. Mas quando
a_camara dos deputados n!lo se puder harmonisar, quando os poderes politícos forem ta.o
tenazes que nll.o queirão de maneira alguma
ceder, quando se pl'ofessar o principio de que
qu~lquer casaca póde ser ministro de estado, que
muito é que os que seguem diversos princípios
não concedão meios a ministros que não proc!dem bem, votem contra todos os meios ped1~0s pelos ministros? Como negar-se este direito á opposiçllo ? Para que sopl1ismas ? Por
ventura a nação nllo reclama de seus representantes que vigiem, fiscalisem o procedimento
' dos ministros ; quando os ministros deixão de
p~omover a felicidade do paiz, quando os ministros nao professão senao um jargao minis-
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terial, querem dinheiros, querem forças, querem
meios amplissimos? •.. Isto é o que jámais será
tolerado po1· aquelles que querem fiscalisar o
cotnpoL·laLncnlo dos ministros ; póde ser tolerado
só pol' brazileiros que lêm visto impassiveis ministros indignos, concorrendo para a ruina do
seu pàiz. Como recusar-se á opposiçlio o direito •
de negar seu voto ao minislerio, de dizer, aqui
estamos para ocoupal' vossos lugares, nossos
principias serão os que dirigiráõ nossa administração?
.
Vamos ao credito. Apenas cheguei hoje á
camara, fui á secretaria procurar minha proposta sobre o c1·edito. A casa sabe que fui á
administração pertencendo á opposição. Eu as-·
pirava então ao poder, e quando o poder me
acenou, n!lo puz duvida em aceitar o ministerio ;
assim como em 1830, fui no minislerio pnrtencendo á opposiçl\o. Note S. Ex. que se fui ministro de estado, por uma vez, 40 dias, fui em
outra alguns mczes: e se achar na minha arlminislrur;no opposir;ll.o aos principios do 111.11·lau1enlo, chnme-mo conb-l\diclorio. Nào desejo.
fallar de minhas admiuistrnçoes, e procurnrci
passar o mt1is dcpl'cssa que é possivel sobre
este objeclo.
Quando rui chamado á admínislrnçno em
1832, ua época crn que a maioria e o poder con-.
spil'nvno allamenle, eu fui chamado ao poder, e
não hesitei um momento. Foi-me commellido
organisar o ministcrio : en sahil\ que minhas
fo1·ças crão mui pequenas pa1·a urn fim Ião gigantesco; todavia comprometli-me ao que se
exigia de mim ... Tive a fortuna de nesta alla
atlribuiçno, attender ás sympathias, ás prevenções do. poder que me queria no ministerio:
tive o fortuna, Sr. presidente, de achar mais de
um grupo para organisar o minislerio ; mas
entre· elles restava preferir aquelles que mais
sympalhias me1·ecião á regencia. Coube-me arepartiçil.il da fazenda e do imperio interinamente.
Tratei de ver os meios que tinha á minha disposição para desempenhar os empregos que me
erão confiados : conheci que me era necessario
um credito ; e um credito tinha de pedir ás camaras. Lembrei-me logo de o pedir para ter
meios para constituir uma administração brilhante. A minha proposta não era para o exercicio do anno ; pedia .dinheiro para pagar os
atrazados, para pagar a divida externa, juro e
amortização, para supprir o deficit, para prevenir
os· acontecimentos do Rio Grande.
Lêa-se essa proposta; attenda-se ás correspondencias do integerrimo e distincto magistradQ.
Manoel Antonio Galva.o, eutao presidente da
provincia do Rio Grande. Ainda mais, eu pedi
o meu credito, pondo em valor uma grande
propriedade nacional, constantemente abandonada. Vós sabeis qual era o meio lembrado na
prop9sta; não pedia nenhum novo imposto
sobre o povo ; eu queria tombar e demárcar o
territorío nacional ; pôr em proveito este terri-
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torio ; e colll isto cu snlisfazia os devel'eS pu·
blicos. A operaçao não foi a effeito; mas eu
appello para os senhores qne têm noçaes sobre
finançns, que ajuizem sobre a conveniencia de
tal medida. Sem novôs impostos, eu ia procumr
um manancial de riqueza •.. Emfün eu desejava füzer uma administração que me désse
um nome; mas· nno era isso só o que desejava.
Eu procurava uma prova na camara dos deputados, eu procurava uma prova da parte da·
quelles mesmos a quem interessava a minha ·
conservação· na administraço, uma prova de
confiança em mim. A nação deve saber mais.
Houve uma regencia que assignou um papel qüe
aqui veio : ahi · dizia que . não achava ministros. • . Inculcava-se uma convenção•.. Nno
se podia ter muita sympathia por aquelles que
sustentava.o a lei. . . Senl1ores, eu não quero
trahir minha vida publica : nunca trahi a que!ll
de mim fez confiança; e não só a meus constituintes populares, como âquelles que eslnvno
cllm attribuições monarchicas. Nuncu kalii nin•
guem; mas é necessario que haja symp11lhin,.
verdadeira confiança. da parte da ndminisll'nçllo.
nac1uelles que nomêa ;. que esll\ nomcaçllo scjn
livre, e nao forçada, como pareceu aquclla <le
3 de Agosto. Era, pois, necessario uma p1·ova
de confiança da parte dos eleitores do minislet·io;
era necessario uma prova de confiançoc Ul\ p11rle
daquellas pessoas que se achavao, nesta camara,
solidarias em relação com a regencia ; nllo ha·
via outra prova de confiança que um credito.
Não pedi medidas excepcionarias ; nunca taes
medidas me parecêrão necessarias. Nao queria
senão a constituição, e a constituição suppõe
que o ministerio póde exigir, ampliar suas allribuíções, que é em dar-lhe dinheiro, não para
gastar como quizer, mas como cumpre. Veio a
prC>posta á casa : vi muitos que a quizerno sustentar, e um desses muitos é quem me faz vacillar ter alguma confiança no ministerib. Eu
me refiro ao distincto deputado o Sr. Rebouças,
que me faz vacillar sobre o ministerio actual, porque o vejo unido a elle. O que aconteceu? Meus
amigos, nesta proposta, cobrirão-me de-honra.
.Achei-me com elles. , . algum, porém, fugio ••.
(Apoiados.) Meus amigos acharão-se commigo; mas os amigos da. regencia retirara.o-me
inteiramente todo o auxilio. (Apoiados.) O que
me cu1npria? Continuar na administração?
Nao tinha eu tido um testemunho publico, que
não havia confiança da parte dos eleiteres para
commigo? Não tinha eu salvado meu paiz de
conspiradores, que desejavão atassalhal-o? Que
mais podia eu fazer? Que gloria me caberá
mais no imperio que o ministerio dos quarenta
dias ? Que paridade póde haver isto com ministros que no outro dia que entrão na administração, succedendo a uma administraÇão.•.
de triste memoria, sem mostrar nada, se~ ter
experiencia alguma, vem pedir 2,400 contos,
mostrando uma divergencia, · uma desconfiança,

uma suspeita de seus antigos a1nigos? Um ministerio, como se chama, n!lo sei se mal ou bem,
de composiçll.o, poderá ler direito a um voto de
2,400 contos ? Poderá ter direito de comparar
esta proposta com a proposta do ministerio dos
· quarenta dias? . . . Senhores, o meu illuslt·e
uompanheiro da opposiçil.Q esqueceu-se muito
das razões de seu antigo camarada, para dizer
que achava paridade entre a propostu dos 2,400
contos, e a dos 3,000 contos ! ...
Elle disse mais que o ministerio que me
succedeu na administraçao marchou ... Senhores,
da marcha dessa administração, honre-se quem
quizer com el!a (apoiadas); da marcha de ·
todas as administrações qne se succed&rão a
este ministerio, principalmente da fazenda,
honre-se qnem quizer com ella. E de certo o
estado de nossas finanças é tão lamentoso que
o proprio ministro apresenta, pa1·a supprit· ns
des1,er.as do exercício do anno, um deficit de
2,•!00 contos 1 •••
O SR. VAscoNCEttos : - Só na repartiçno da
fllr.endn.
O S1c Ho1,LANDA C,\VAC.CAN'rr :-Nno sei em
que repartiçno. • • Sim ; esses ministerios succe<lôrtto-se, rnosll'undo as .necessidades publicas
que fo1·no negadas. E~:ies ministe dos se sao cobertos de loul'og, esses louros apartem-se
sempre <le mim; o legado, que deixárao a- seL1s
successores, 1111.0 honraria muito a adminisLruç!lo em que eu entrasse. O legado que eu
deixei a meus successores foi que a adminis,
traçllo carecia de tanto.
Nem se diga depois de se achar um deficit
de 2,400 contos, depois de se ~deixar a administração n'urna confusão, n'um cahos tal que
o actual ministro da fazenda vem propôr
tribunal com 11 secretarias, para rever contas ;
não se diga depois-estou com a casaca limpa.
-Essa casaca será sempre. suja (apoiaclos, ri•·
sadaB), embora nllO tivesse aproveitado um
ceitil em beneficio do individuo que administrou.
Mas o individuo que pôz a nação neste estado,
depois de ter combatido aquelles que denunciavao o estado em que se achava a naçllo,
depOÍI\! de ter insultado, enxovalhado, por todos
os meios, a homens que dizião a verdade,. vir
hoje dizer: estou oorn a casaca limpa! ! . . . A
generosidade tem seus limites, e o estado dos
negocios do nosso paiz deve ser conhecido de
seus representantes. Vem-se exigir medidas
amplas, -amplissiinas; mas nós queremos
homens que mostrem que se desvião dessa vereda que tem submergido o paiz ; factos e
nao palavras, ou promessas, é que e::dgimos. Aquelles que reconhecem que não têm
confiança, ou que seus merecimentos não
lh'a ganhat·áo, cumpre que larguem o lugar.
(.Apoiados.)
Nao ha de q11e queixar-se da ~pposição e des·
acreditar a camara dos deputados. Como se ha

um
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pernambucanos democratas ; ·11a uma grande
de lançar o veneno que se tem lançado sobre ;.
parte ; mas os verdadeiros democratas de Percamara dos deputados em consequencia de renambuco,assim como os verdadeiros democratas
aeições justas, ju~tissirnas? Seja-me permittido
f.izer uma pequena comparaçll.o do estado tio Brazil, e.slll.o intim;,1.menle convencidos que é
com as instituições aetuaes que ha de progredir
actual com o estado de 1831, assim como fez o
o grande systema que a naçn.o adaptou: Mio é
Sr. rn iuislro.
corn algazat'ra.s, nem com revoluções, que nil.o
Houve em 1831 uma revoluçllo. E' necessario que a historia faça justiça aos brnzileiros. O servem sena.ó ao despotismo ; não silo os ensaios de 17 e 24 q11e hao de dar motivo a desgrande homem que se pôt á testa da indepcrn·
amparar instituições como as nossas, pelas
dencia do Brazil ern homem ern quem os senquaes todos os homens podem aspirar a todos
timentos de palria linhí\O muita inftuencia; elle
os lugares, em que se póde ver um simµles ci·
era portuguez, cumpria-lhe ir defender Pordadão elevado á cupola do edificio social, feito
tugal. (.Apoiados.) Não se diga que um partido
regente. Cora estas instituições, a que mais se
deitou abaixo esse grande homem ; eu me
póde aspirar ? Póde por ventura a constituiçilo
achava na administração em 1830; eu tenho
dos Estados-Unidos ser comparada conr a
ouvido fallar muito, eu tenho visto escrever
n1Jssa ? Certamente só pessoas mui poúco pramuito sobre os grandes patriotas de 7 de Abril,
ticas na marcha dos governos podem que1•er
patriotas depois que o imperador abdicou. (Riaacla.9, apoiados.) Nessa mesma cl'ise, Sr. pt'e· abandonar as instituições que temos por outras
quaesquer, por mais democraticas que sejão.
sidenlc, eu tive a desgraça de ser abandonado
(.Apoiados.) Estes são os verdadeiros sentipelos rncus amigos; por meus antigos conipamentos dos democratas pernambucanos: elles
nhciros que fizerào tantos esforços pm·a qLte a
são monarchistas com a democracia ; demo-constituiçao se cumprisse; foi necessario proct·atas com a monarchia. Vao, pois, esses discurar oulros, e entre elles foi um, o nobre e
fam. ministro. O qne fez a adtninistraçào de colos do Rio Grande, experimentando o que já
1831? Errou, Sr. presidente, considernvel- passou pelos pernambucanos. No emtanto pamcnte ! Ella nno tratou sen!lo de destruir ; ella rece que a republica de Piratinim faz-nos esquiz crear, mas crear destruindo ao mesmo tremecet· ; ella é a mesma que de Quexeramobi.
E é com esse pretexto que o governo quer tirar
tempo. Quiz fazer revolução o que na realidade
as garantias dos brazilciros; quer pôr em armas
n1l.o tinha sido uma revoluç!!.O. Nilo fallarei
15,000 homens ; e para que? Para dilasobre a reforma. Meu comportamento foi muito
cerar-nos : para pôr por terra as instituições
publico a este respeito. Hoje é ella lei fundamental do meu paiz, e respeito-a ; mas não me . brazileiras; para obstar ao effeito das conspiraç.ões ?••• S. Ex. nM é estranho a essas exarrependo do que fiz contra ella. O Brazil sofpressões. Seja.o os habitantes .do Rio Grande
freu uma commoç!lo violentissima com a abdimais patriotas; tomem mais interesse pelos necação de D. Pedro; os espiritos deverião
gocios publícos, bat!i.O esse grupo de doudos que
abalar-se em toda a extemão do imperio ; tudo
é o maior favor que lhes podem fazer. Quem
era possível ; e sem duvida que a occasiilo era
sabe se o Rio Grande nao está pagando o que
· a mais favoravel aos enthusiastas da demofez em 183t? O governo que nomêe autoricracia. (Apoiados.)
oodes capazes; que mova o exercito que tem á
O que fez, porém, o governo ? Creou soldados
sua disposição; mostre que quer a integridade
e tropas para se opporem á democracÍâ OLI a
qualquer enthusiasmo ? Nao ; pelo contrario do imperio. Mas pôr os meios que se exigem
nas mil.os de um governo que não merece conacabuu precipitadament~ com o exercito. Foi
fiança, que n!io dá provas de querer sustentar
um erro. O grande principio que conservou a
essa integridade ; a camara dos deputados, a
integridade do imperio foi a confiança nos bra·
assembléa geral não póde entregar o Bcazil á
zileiros ; foi a confiança nas provincias. (Muitos
apoiados.) Estaremos nós hoje nas cir- discriç!io desse governo !
S. Ex. permitta-me que lhe diga que usou de
cumstancias de entli.o ? Haverá este receio, trã:alguma malignidade, quando no seu discurso
tando da integridade ? Como, senhores, como
110je se quer desconfiar dos brazileiros ? Como disse que eu desacreditei aqui ao general Andréa. Seria mais facil desacreditar a S. Ex.
se quer um exercito de 15 mil homens para
Eu dissé que o general Andréa fazia aquillo
~pagar todas as revoluções de Pernambuco ta.o
que se lhe rleterminava. E' necessario di_zer que
l(lCulcadas por alguns senhores, que nao cono general Andréa n:i.o tem simplesmente uma
;1stem sen!lo em alguem que (nao se sabe quem)
commissãO de presidente; elle foi mandado á
nanda tocar cornetas em certas horas para dar
testa de uma força militar ; é com o militar que
nativos a diz-er o governo geral que se receia
,essa província ? , •.
obra; lernu iustrucções da côrte qlle lhe
mandão fazer tudo quanto lhe parecer. Foi o
Senhores, é necessario que se desengane,
que disse, fallando do e,stado do Pará;, n!lo
ue a provincia de Pernambuco tem passado por
ua~ crises que lhe têm dado uma lição impor- -desacreditei o general Andréa, que é meu
.ntissima. (Apoiado~.) Eu nao duvido que haja amigo, e um grande patriota.
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O SR. V1scoNDE DE GoYANNA: - Menos esta.
(Risadas.)
O SR. Ho11ANDA CAVALCANTJ: -Quem é cul-

pado de todos os acontecimentos do Pm·á, {: o
governo do Rio de J.i.11eiro; é o minislerio, e
foi cc,ntra o minislerio que dirigi minhas seUas,
quando fallei 110 Parã.
Eu tenho a fazer uma l'eclamação ao Jomal
do Coniinerci.o. S. Ex. parece-me que me respondeu sobre o que disse quanto ãs causas
i mmoralidade, não pelos apontamentos que
tomou, mas pelo que leu no Joi·nal do Gom,,iercio.
O Sa. MoNTEZUllA (miniBtro daji1JJtiça) :-

da

- Não.

O Sn. HotLANDA CAVÃLCANTI: -Qnando fallei
aqui sobre as causas da immoralidadc, fallei
uas loterias. S. gx, respondendo-me, disse que
o governo não podia deixar de sanccionar as
loteria~, porque este foi o voto da assembléa
geral; mas depois, quando responde a um Sr.
deputado, diz que o poder h1oderador é o corrcctivo das camaras com o veto qlle a constituição lhe deu ... Entendâo lá como quizerem.
Com efl'eito, na mesma occasillo para Fuão responde-se de uma fórma, para Fuao de outra.
O poder executivo é o res:ponsavel por todas
essas concessões de loterias. Nega-se o augmento
de congrua aos ministros mais altos da religião ; falla-se contra a immoralidade , deixa-se
de conhecer que um bispo, que um prelado nãO
· tern meios de subsistir, nega-se sancção a isto,
e concedem-se loterias aos grupos.
Eu nllo disse que era immoralidade vir ao
corpo legislativo pedir um credito de 2,400
contos. Era immoralidade não querer tomar
contas, nllo attender ás necessidades publicas,
não querer responsabilisar os empregados,
querer .arranjar afilhados, nomear pessoas
suas ci·eaturas, e ao mesmo tempo •1ir
pedir um credito de 2,400 contos. E' ímmoralidade a concessllo de loterias ; é immoralidade a conservação de empregados publl cos a despeito de todas as atfenções nacionaes ; é immoralidade conservar um presidente que não se p6de iustifiear perante o publico
que nao foi instrumento de um assassinato
jnridico. E' immoralidade nao se importar com
cousa alguma das tbesourarias, com tanto que se
recebilo os empregados que se nomeão.
Fiz tambem sobre o emprego de escravos nas
obras publicas algumas observaçlies que o
tachygrapho não escreveu, e a que S. Ex. nao
respondeu. E' esta uma fonte de grande inunoralidade. Informe-se o nobre ministro sobre o
que ha a este respeito, e verá que se dão
jornaes até de dez tostões a escravos, para se
excluir os homens livres do serviço publico, a
pretexto que. o serviço não se faz senão com
escravos. Poem·se editaes convidando os homens livres, mas preferem-se os escravos por

mais barat06 : porque o que custa c,1mprar por
800$ um escravo ·de meia cara (é a phrase de
que se usa), pôr 30 ou 40 nas obras publicas,
ganhando duas patacas e dez tostões por dia? Dá
um lucro muilo vantajoso o dinheiro assim
empregado; e, entretanto, os homens Hvros
criãO-se no bom clima, vagão ociosos, cahem
pelas ruas embriagados, desmoralisao-se, perdem-se! A quein se entrega o trabalho, essa
inapreciavel escola da virtude? Aos. escravos,
emquanto aos livres se dá a esc«)la de vicio ! !
Se o Sr. minisll'o, se a administ1·ação determinasse que se não fizessem obras publicas
senãoapparecessem homens livres, elles appare•
cerião. Dê-se 4$000 por dia· a um homem livre, é mais economico do que dar a um es- ·
cravo meia pataca, E', pois, essa u111a grande
fon!I.' de immoralitlade, cm que se acha compromeltida tanta gente quanta se emprega no
trafico de afriuanos. O trabalho de homens
livres nas obras publicas, senhores, é a verdadeira casa de co1·1·ecç1\o e escolu de educaçao.
As obras publicas devem sei· feitas pelos ho- ·
mens livres para os instrui!·, para lhes da1·
educaçao, e não por escravos. Mas o que será,
senhores, se talvez o se1·venle encarregado de
varrer esta casa é escravo, podendo sei· empregado neste trabalho um homem livre P Eu
nn.o sei se é escravo, mas creio que sim.
Eu não disse gue havia immoralidade em ter
o ministério pedido 2,400 contos; mas no comportamento do ministerio, na indilicrença com
que trata os negocios do thesouro publico.
Porque não expõe o ministerio o estado verdadeiro do thesouro? Porque não diz o estado
dessa repartição, que não toma contas a ninguem,
em lugar de vir propôr agui a creaç1to de hmtas
secretarias para arranjar 110 afilhados ? Não se
lembrão do que se disse por occasião da 'dis·
cussão da lei do thesouro? Então a acharão
boa, 'e hoje silo os mesmos que vêm pedir nova
lei : hoje querem que se lhes dê dinheiro sem
tomar contas, querem que se lhes dê todo o
dinheiro que pedirem.... e até já derão na fina
de emittir letras do thesourp (apoiados, risadas),
isto é, por cpnta dos futuros rendimentos l. !
Qual é o estado desta lei do papel.... ? Onde
estão essés homens, que fize~o essas leis P
Estão querendo governar, insultando-nos, sim,
insultando~nos, ameaçando-nos, desacreditando
a camara dos deputados.... desacreditando-se
a si.
. Eu qnasi que tenho fallado mais sobre a liberdade da imprensa : ainda não fallei sobre a
resposta do Sr. ministro ácerca da admiuistraçao publica, e de como havia de se dirigir
a respeito dos negocios do Rio Grande e Pará ;
nem ácerca da intelligencia do acto addicional.
Eu passo de salto os negocios do Rio Grande e
Pará, porque já tenho dito muitas cousas a res·
peito. Já vejo que o que quer o Sr. ministro e
que por seus bons olhos, e pelo que me ajudou
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que os juízes de dit'eito são da nomeaçao dos
presidentes. Talvez seja erro de imprensa, que
voto : é um só : nllo faltará gente para votar só exista na minha constituiçllo.
Apontei este facto pol'qlle desejava qlle o Sr.
com a sua opinill.o, para lhe dar todos os meios
ministro désse alguma pequena noçao sobre
amolissimos. Disse S. Ex. que tem maioria;
ma; quem disse que nil.o tinha maioria ? todas as difficuldades e embaraços, em que se
achão as autoridades publicas na intelligencia e
Perdoe-me, recorde-se do que e11 disse. Eu
execuç_ão do acto addicional. Uma opinião do
contei o facto do minisLro da guerra, se me nllo
Sr. mmistro a este respeito, supponho que teria
engano ; disse qlle o ministro da guerra tinha
de grangear muitas sympathias, e daria a1guma
feito uma proposta sobre o recrutamento, e
confiança ; mas não exigi que a declarasse. Eu
eu emitti a minha opini::io a este respeito, a que
eslou prompto para responder a todas as per·
elle nada respondeu, p_ara provar que o miguntas que o Sr. ministro me fizer, mas não
nisterio actual n!lo é de paz, mas de gue~ra, de
hostilidade. Não fonho, nem tive jãmais inveja exijo que responda ao que eu perguntar.
Terminarei com o negocio da commíssão
de q11em tem maioria de certa nalllreza :
mixta.
tenha-a como quizer : nem dou consideraçao ao
Disse o Sr. ministro que eu trouxe este nemeu voto ; mas quero mostrar ao Bruzíl que,
se me separo do Sr. ministro, nno sou eu que gocio fóra da repartiçao de cujo orçamento se
o ubnndono, é ellc qL1e abandona os seus antigos trata. Eu dis~e a razilo porque trouxe este
amigos, seus principias .•. Todavia ainda estou negocio á discuss!lo. Eu n!lo desejava preterir a
marcha do negocio, que o Sr. ministro acha
cm desconfiança ; o Deus permitta que a desurgenLissimo, e a L'espeito do qual reclama
confiança nao passe a opinia.o definitiva.
prompta decisão da caso.. O Sr. ministro, em
Porhrnto, nada respondo ao Sr. ministro
ácerca da sua política interna, senl!.o que quer lugar de cumprir com o que estava de .sua parle
seguir os mesmos principias, qne tiverão para satisfazer a exigencia da camara, commeltcL1
aquelles que mais ·quizerlto hostilisar o Brazil ; o negocio á. com missão mixta. E' nccessario
isto é, n!lo quer senão muita força, muita gente dizer que eu tenho a convenção, n!ío sei aonde,
mas nilo vi, nem as notas reversaes, nem as
e muito dinheiro, e poderes amplíssimos.
Nnnca eu quiz isto. Portanto, sobre isto está instmcções, nem 0L1trps titulos, s0bre os quaes
a commissào se basêe no seu julgamento.
visto que não concordamos.
O 3º quesito foi sobre Sergipe, que o Jornal
O Sa. REZENDE : -Estão na casa.
do Coinmereio por engano disse que era sobre
Sa. HoLLANDA C,WALCANTI :-Que me imO
a Parahyba: mas isto -pouco vale. Eu me re·
ministro que
feri ao presidente de Sergipe, qne nessa occasião porta que estejao na casa ? O Sr.
tome uma geliberaçllo sobre o
entrava na casa : houve entao algum sussurro. . quer que acamara
pedido com
Eu não sei bem do facto, e por isso pedi que objeclo, é obrigado a ínslruir o seu
originaes na casa,
peço
vezes
A's
documentos.
asa
que
pessoa
uma
a
m'o dissesse, ouvi
e dizem-me que n1ío ha. A commissão a quem
sembléa provincial demittio. . . lambem não
mandar na
disse que fez bem ou mal ... demíttio um juiz pede, é ao governo. O que custava
um im·
de direito : que o presidente da provincia secretaria tirar uma copia, ou remetter
requerimento
propôz outro ; e que o ministerio nomeou um pressa á camara? Note-se que o
dizia-naquillo qne fosse possivel.-As causas
terceiro, não proposto pe1o presidente da prosll.o de propriedade dos commissarios_?
julgadas
víncia. E' o que ouvi, e sobre que queria que o .
na.o têm um archivo ?
Sr. ministro dissesse a sua opinião; porque As causas julgadas perpetua
e permanente P
é
nao posso conciliar como certos pre~identes en- Est!I commissão
causas para o archivo publico ?
tendão a constitLtiçil.o de uma fórma, outros de No.o vão estas
Não podem por um momento ser tiradas
outra, e o ministerio aceite uma e outra opiniM.
do archivo para virem á camara dos
Eu queria pois que o Sr. ministro declarasse a
sL1a opiniao,·e dissesse os seus princípios, a sua deputados ? Não sei que difficuldades sil.o estas.
duvida . esintelligencia ácerca da reforma. El!e disse que o Entretanto, os commissarios, sem
ministro, qlle tomou tanto
juiz de direito era empregado geral, e que o go- cudados pelo Sr.
porque é da mesma opiniãO,
verno confirmou a nomeaç!lo do presidente ; calor na sua defeza,
querer saber o seu comse
de
escandalisao-~e
mas não foi isto o que ouvi dizer. Eu não sei
é, querem que a camara vote
se obrárão bem o governo, o presidente e a as- portamento ; isto
um credito ás cégas. Para aproveitar a occasHto
sembléa provincial ; não sei de nada disto : o
da presença do Sr. ministro, parn dizer os moque quero saber é o que existe realmente e o
tivos porque a commissll.o 11110 tinha apresentado
que entende a respeito do acto addicional. Foi
seu parecer, é que eu trouxe esta questl!.O.
o
·
esta a minha pergunta. ·
inO Sr. ministro sabe que este negocio é
Se o Sr. ministro entende que os juizes de
direito s!lo empre1iados geraes, e como taes da teresse publico ; e, a re~peito delle, eu nllo dou
n_omeaçllO do governo, então digo que deve ser parecer, sem que venh!io os pàpeis pedidos. Se
riscado aquelle artigo da constituiçao, que diz o Sr. ministro quizer, póde mandar aos outros
quando eratnos companheiros na opposição, nós

lhe demos tudo. Nã.o faça S. Ex. caso do meu

de
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membros que apresentem parecer : podem obedecer, e votar como quizerem ; mas o meu
voto não vai sem conhecimento de causa.
Nunca tive intenção Je escandalisar os commissal'Íos, pessoas com quem me cumprimentei
sempre, e que acho muito capazes; mas isto não
me dispensa de cumprir o meu dever.
O Sr. ministro me attenda. Não lhe posso
perder a confiança porque ao menos S. Ex.
mostra que quer disculir. Elle inculca um princípio, de que estou convencido. Quem primeiro
tem de attender ás necessidades publicas é o
ministerio, sem o que a legislatura nada tem a
fazer : por isso convém, como elle disse, e
convém, muito a discuss!l.o: é necessario que
discutamos, para que nos entendamos, e vêr se
estamós de accordo. Deus permitta que o Sr. ministro obre : nada de palavras (apoiados); não
me dê resposta: obre, e verá se não lhe acompanho.

O Sr. Montezuma. (ministro da justiça):-

Pedi a palavra para responder a algumas perguntas feitas pelo Sr. Hollanda, desejoso de
que o Sr. Hollanda, achando-se nn casa, ouça
as explicações, que devo dar ás proposições
emittidas por elle, e não porque queira tirar
a vez de fallar aos Srs. deputados que querem
responder-me.
O tempo vai passando, a discmisllo do orçamento está atrazada, os quatro mezes de sessão
estão a terminar, ·e o senado ainda não tem conhecimento da lei do orçamento. Não quero
dizer com isso que os Srs. deputados não fação
observações sobre meu discurso. Peço hoje para
sempre uma intelligencia cheia de equidade a
respeito das minhas opiniões. O que eu quiz
significar, é que procurarei, tanto quanto puder,
guardar o silencio a re!'!~>eito das observações
que os Srs. deputados tiverem a bondade de
fazer sobre o meu discurso, porque vejo a sessão
demasiadamente adiantada. Tomarei antes sobre ·
mim parecer ficar vencido, do que responder,
cansar talvez a camara e absorver tempo que éimportantissimo. Eu dc;vo fazer esta declaração
na presente occasião, potque desta maneira fica
já a camara na inlellígencia das. razões porque
algumas vezes serei parco 11as minhas respostas.
Demais a mais deixarei algumas vezes mesmo
de as dar, salvo qt1ando assim fôr necessario
para informar a camara sobre circumstancias
da administração, porque, neste caso não tenho
outro remedio senllo fali ar.
Sr. presidente, o que me pareceu importante,
o que exige uma resposta no discurso do meu
illustre amigo o Sr. Hollanda, é poLU:o mais ou
menos o que aqui aponk,i (mostrando o papBl
ern que tomou notas). Emquanto ao mais eu
supponho que no meu discurso se acha já respondido, porque as -0bservações não me parecêrão novas, e então ficão contrabalançadas
limas com outras.

Disse · o Sr. deputado, segundo a nota que
tomei -podet·ei não pertencer á opposição.
Eu tive a honra de ouvir nesta occasião a um
membro da camara, que parece ser chefe da
oppo;;içao, dizer tambem que essa era a sua
opinião, creio que foi o Sr. Tor;es..
Disse mais o Sr. Hollanda que queria auxiliar () mais possível o poder. Ora, estas duas
proposições são para mim dous engajamentos
solemnes, dous empenhos de palavra, do meu
illuslre amigo o Sr. Hqllanda, que não podem
deixar de lisongear, o mais que é possível, a
administração actual ; pois todas as vezes que
a administração àctual puder convencer ao meu
nobre amigo de que e!la procura trabalhar, esforçar-se, o mais que é possivel, para fazer o
bem do paiz, deve contar com o -voto do meu
nobre amigo,
O Sa. HoLLA.NDA :-Sim, senhor; apoiado.
O SR. MoNTEZU.MA (miniatro da jl.18tiça) :E ainda mesmo quando circumstancias faço.o
errar a administração, quem faz declaraçllo
desta natureza, já esiá disposto a ter toda a
bondade na avaliação desses erros. Desde já me
dou os parabens de yér um membro da camara,
tão distincto, com taes sentimentos. E como
supponho tambem que a cam11ra, achando-se
dividida em sua posição, parte dirigida pelos talentos extraordinarios do Sr. Hollanda, e parle
pelo illustre deputado, a que me referi ha pouco,
o Sr. Rodrigues Torres, é evidente que tambem
eu conto com o auxilio e protecção do Sr, Tot·res,
que não ha de desmentir o conceito que se1npre
fiz delle. Pol'lanto a administraçao cada vez
mais se vai consolidando ; e cada vez mais se
corrobora a _opinião que estabeleci hontem que
não procurava, nem procurarei já.mais essas
maiorias compactas e caprichosas, mas me Iisongearia de ter maioria de convicção.

A opposição deve p6r dijficuld'J,des ao governo, B deve ad'IJ61'iil-o. Nilo posso de maneira
nenhuma concordar com esta opinião do meu
illustre amigo o St·. Hollanda. Que a opposição
trabalhe por advertir o.governo de seus erros,
não é só dever da opposição, -mas de cada um
dos representantes do povo : de cada um dos
cidadãos; Mas que a opposiçl10 tenha por .fim
crear difficuldades na administração, pôr embaraços, como disse o meu nobre amigo na se·
guinte proposição - o dever da opposição é
destruir ar;us inimigos- isto é, o p~der •.•.•
O Sa. HoLLANDA :-0 minísterio.
O Sa. MoNTEZUMA (ministro da justiça):Que a opposição tenha por fim derribar o ministe1·io.•.
O Sa. HoLLA.NDA :-Apoiado; o ministerio
máo.
O Sa. MoNT8ZlUIA (ministro daj'l/,Btiça:) :Que a opposição tenha por fim levantar estorvos
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e difficuldades, crear, em ama palavra, a
desordem .. ,

VozEs :-Nao, nã.o,
O SR. MoNTEzt111A (miniBtro da justiça).=-

:MUITAS

povo. Portanto ou cahio o Sr. deputado em
contradicçao manifesta, ou estabeleceu um
principio, ainda não enunciado em paiz algum
pela boca de um representante do po,•o, e
nunca praticado. Não é possivel que o Sr.
deputado apresente facto desta ·ordem : eu o
desafio (batendo fortemente sobre a mesa), en o
desafio para o fazer. Talvez haja alguma proposição de Danton ;·talvez algum principio·de
horror de Robespierre ; mas jámais de homem
que se respeite, de deputado que quer servil· o
. seu páiz.
Eis como acabei de mostrar o aõsurdo da
proposição emittida pelo nobre deputado, com
cujas opiniões aliás nl'IO posso deixar de sympathisar muitas vezes: e tanto mais se conhece
este absurdo, quanto o mesmo nobre deputado
disse, senhores, que um dos nossos males era
a indifforença do povo para com a opposição.
Ora, se pois é um dos nossos males esta inditferença, se a oppósiçílo tem por dever fazer
guerra ao inhnigo ... nllo é debalde, senhores,
que todo!! os homens circumspectos do nosso paiz
não sympathisão com a opposição. (Apoiados.)
E' uma verdade : não sou eu só que o digo ; o
nobre deputado foi o mesmo que disse que um
dos grandes males era a na.o sympathia do
povo com a opposição : elle mesmo confessou
este estado de.decrepitude da opposição. E na
verdade, como sympathisar com aquelle que não
estabelece principias de paz ; que não quer
senão dirigir-se por principios de guerra ? Como
sympathisar com aquelle que diz que o primeiro fiscal da execução das leis deve ser
sempre hostilisado P Não.é possivel que nenhum
homem circumspecto, er.i circumstancia alguma
da nação, possa sympathisar com opposiçã.o
que estabelece maxima tão subversiva da ordem
publica.
·
Eu sinto, Sr. presidente, nesta occasião ser
obrigado a tirar· estes corollarios ; mas elles
produziráõ etfeito salutar.
O Sn. CARNEIRO LE!o :-Publicados no Oor-

Porque outra cousa nao póde ser, não é poss1vel
que crêe difficuldades par11 outro fim ... Se _o
dever da opposição é pôr embaraços á adm1nistraç110, nao póde a opposiç~o senão ser caprichosa ; se é este o seu_ u~u.co dever, e _na.o
oult·o evidente é que o principio da oppo.s1çao
não
principio conservador, mas destruidor;
não é principio de ordem, mas de perturbação ;
e, por consequencia, não póde produzir sena.o
calamidades e deso1·dens.
O principio de advertir o govern? de seus
erros de censurar o governo e puml-o, concebo ~u, e todo o mundo concebe; !l)aS o principio de levantar dtfficuldades, de crear embaraços, só segue aquelle, que, _na~ ouvindo
bem os sentimentos de seu palriot1smo, que,
nllo ouvindo com madureza a sua consciencia,
procura destruir · por capricho, e,. p_or consequencia compromellendo a tranq1111!1dade pt1blica •• : Estou persuadido de que ó meu nobre
amigo está arrependido de ler proferido uma tal
proposição ...
O SR. Hor.LA,NDA:-Nao, não.
O SR. MoNTEZUMA (minialro do.justiça) :-E
que o não diz porque, na Yerdade, muito custa
a con~essar um ·erro em publico. Mas, senhores,
o absurdo da· proposição cresce de ponto,
sendo ligada com outra, que o Sr. deputado
eri1illio desta maneira~a opp011ição tem seiís
direitos-palavras do Sr. deput~do.
O Sa. HotLANDA :-Apoiado.
O Sa. MoNTEZUJIU. (ministro dajustiça) : Maito me lisongeio de que o Sr. deputado
dissesse : apoiado.
. .
l\Ias a proposição não acaba aqm : o Sr.
dêputado accrescent8u-que 8ão as sympatliia11
populares.-Se, pois (creio que é logico), os
direitos da opposiçãO IJ!iO as sympathias poreio .Offici.al.
·
pulares ; se o povo, por consequencia. deve
O Sn. MQNTEZUMA (,niniBtro da justiça):sympalhisar com os princípios estabelecidos
Perdôe-me o Sr. deputado ; agradeço a inter·
pela opposição, é evidente que o povo tambem rupção, bem que não seja parlamentar. Elia me
deve ter por principio a guei-ra ao governo ;
faz lembrar - outra reflexao que é relativa á
deve ter por principio levantar estorvos, tornar
instrucção do povo. Depois de ouvir uma proconstante a sua op1,osição terrivel ; perturbar o
posição como aquella, corno ficar silencioso um
estado, e destruir e administraçilo. (Não, não.)
ministro da corôa sem a combat.er, sem moslrf>r
De· duas uma: ou o povo sympathisa com a ao· povo de que a opposiçilo tem declarado
opposi~,ão, e entllo ha de reconhecer o pringuerra atroz, não a perverso inimigo da ordem
. cipio estabelecido por ella, que é fazer guerra
publica, mas ao governo, a um poder indeao inimigo; ou o povo ha de sympathisar, digo,
pendente, ao governo P•••
: com este principio horrível, .jámais emittido em
O SR. SotrzA MARTINS :-Devorisfa.
,~ssembléa alguma, que é de fazer guerra ao
governo, ao poder, ao ministerio; ou então, ·
O SR. MoNTEZUMA (ministro da jWJti<;a) : senhores, não sympathisando, não devendo o
N ao sei o que quer dizer esta palavra : é termo
povo sympathisa.r com semelhante principio, é
qu e nao entra ·no meu diccionario. Se o nobre
evidente, tambem, que não é direito da ópde pulado quer que lhe responda, use de p11Javras
posição de maneira nenhuma a sympatbia do
cuja significaçao eu possa entender.

é

'fOr.tO li

36
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Sr. preside11te, entre outras observações feitaspor meu nobre amigo o Sr. Hollanda1 uma ha
que me parece importa_nle; e vem a ser: disse
o meu nobre amigo que elh, 11il.O tinha desacreditado o general Andréa. Eu lambem n1i0
disse que o meu nobre amigo tinha desacreditado aque!le general. Lêa o meu nobre amigo
o Jornal do Comniei·cio,· e verá que 111lo _emítli
semelhante proposição. ·
(O orador lembra nesta occasiao o que disse
na sess!l.o passada.)
Disse õ Sr: Hollanda que eu n!lo tinha respondido a uma observaça.o sua a respeito da
nomeação de um juiz de direito. Creio que
respondi, e está tambçm transcripto no Jornal
do Commercfo, á excepça.o de um ponto de interrogaça.o que lhe escapou, o que é muito
possivel. Eu porém me explico melhor.
A assembléa provincial de Sergipe demillio
um jt,tiz de direito. O presidente nomeou interinamente outro, na íórma de seu regimento, que
'lUtorisa. aos presidentes para proverem interinamente todos os empregados geraes, cuja
nomeação pertence ao governo central. O gonmo nomeou aquelle que entenden que devia
ser nomeado. O principio admiltido pelo governo
é este :-Os juízes de direito silo empregados
provinciacs pelo acto addicional ; mas como este
direito, para ser exercido pelos presidentes,
necessita de lei provincial sobre os casos e fórma
porque poderão nomear e suspender os juízes
de direito, e emfim executar a disposição do
.§ 10 do art. 11 do acto addicional ; é claro que
toda a vez que a assembléa prov_incial não tiver
feito a lei para isso necessaria; não pertence
ao presidente, mas ao poder central, fazer essas
nomeações. Logo que a assembléa provincial
tiver· feito esta lei, o governo não póde deixar
de considerar os jnizes de direito· empi-egados
provinciaes, porque nãl) estão comprehcndidos
em nenhuma das excepções do § 7º do art. 10
do acto addicional, que o governo é obrigado a
res, '!itar. Eis a norma que ha dr. seguir o governo ; eis o modo porque entende ge1·almente
o acto addicional ; eis porque nomeou juiz de
direito para Sergipe, cuja assembléa provincial
ainda nao fez a lei, de que trata o § 11 ; eis
porque o governo nll.o tem feito semelhantes nomeações para as províncias, onde as assembléas
provinciaes já têm feito esta lei, como no Rio
de Janeiro, Pernambuco e outras províncias:
Queixou-se o meu nobre amigo, de que o
Jornal do Commercio nllo tivesse publicado
todo o seu discurso. Pelo rnodo porque se exprimio, nao sei se quiz fazer alguma allusao, Eu
,confesso que em nenhuma occasião desejo que
se me faça.o allusOes 1 e po1· isso, em nenhuma
occasião as farei tamhem. Por is;o, se .o meu
nobre amigo teve em vista alguma ali usa.o a
respeito de influencia, desejo que se explique,
porque laJl"!bem direi o que na realidade ha.

Mas desde já declaro que não lenho, nem posso
ter influencia neste jornal; e quem o diz, senhores, qu,im o diz é o mesmo Sr. Hollanda...
E' extraordinariamente ftlvoravel á minha posiçao ! !... Tem-me por certo protegido tanto,
que ordinariamente tenho encontrado as respostas nas proposições dos mesmos Srs. deputados que ataci:lo a administração
A camara se lembrará ·que o meu nobre
amigo disse nll.o ter este jornal côr politica ...
Ah ! pois se não tem côr polilica, evidente~ que·
não ha influencia. Se é estrangeiro, como disse
o meu nobre amigo, e não quer tomar parte
nas questões politicas, como o meu nobre
amigo sustentou e declarou, por isso mesmo nao
é possível que haja lugar a allusoes de natureza
iilguma. O Jornal do Co1nme1·cio, na opiniao do
meu nobre amigo, com a qual inuito sympathiso, e que me serve de resposta, é imparcial,
não tem côr politica, não toma parte nos nossos
negocios publicos, e portanto o governo nno tem
sobre elle a menor influencia, nem podi.t mesmo
ter. Se o discurso do meu nobre amigo não foi
transcripto e publicado como elle desejára,
persuado-me de que a alguma cousa deve ser
attribuido, mas nunca á influencia de um ou
outro lado da camara, nem do governo.
Creio que o Sr. Hollanda tambem n!l.o se contentou com a declaração sobre a liberdade da im•
prensa. Elle disse que eu nllo tinha respondido á
pergunta que me fez, se eu estava disposto a restaurar a liberdade da imprensa. Eu declarei que
estava prumpto para trabalhar para suffocar os
abuso;; da liberdade rla imprensa, e tornai-a tão
pura e virginal, como todos desejão, e pelo que
o Brazil anciosamente faz votos. O nobre depu•
tado fique certo de que uma declaração, -feita
por mim, equívale a um empenho.
O que resta é saber a maneira de restaurar a
liberdade da imprensa. Creio que o Sr. Hollanda
exigio, como condição essencial da restauração
da llberdade da imprensa, serem os escriptos
pronunciados por jur~dos,
O Sa. HoLLANDA : - Ser definida pelos jurados a cl"iminalidde do escripto.
·
, O Sá. MoNTEZUll!A (ministro da justipa): Acerca desta materia, responderei em poucos
termos, o que fará tanto mais clara e positiva a
minha resposta.
Ainda não está definido pelos homens que
se têm occupado do direito criminal, se a instituiçilo .dos jurados é uma instituição util em
todos os casos de criminalidade.
Fallando com sinceridade ao meu nobre
amigo, inclino-me sempre a dar a maior iatitude
possível á instituição dos jurados. Esta é a
minha opinião, mas se se tratasse agorll. de
averiguar a materia para tomar uma decisão,
eu procuraria instruir-me nella mais, para
poder emitlir · opinião a este _respeito i mas a
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O orador conchle o seu discurso fazendo
;ilgurnas observações sobre o provimento dos
possivel á instituiçno elos jurados.
em prega cios da capella, e sobre a casa de corEsta, porém, 11!\0 é a questno. (.Apoiados.)
recç11o.
concebidas
eslão
leis
nossas
A questão é se :\s
de tal fórma que se obtenba esta generalidade.
A discussão fica adiada pela hora. ,
lslo é o que eu pediria ao meu nobre amigo
O Sr. ministro se retira com as formalidades
tJllC, examinando toda a nossa legislação a este
do costume.
respeito imparcialmente, e com os olhos de
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
juetiça que constantemente tem apresentado,
quando encara malerias de import:mcía, veja se mesma de hoje, e levanta.a sessãO depois das
2 horas.
esta generalidade está determinada nas nossas
leis. Se não existe, como me persuado que nl\O
e~iste, o nobre deputado que está tão empe·
§essão em 9 de Agosto
nhado na restauração da liberdade da imprensa,
póde apresentar um projeclo, e é mesmo .de seu
PRES!DENCIA DO SR, ARAUJO LDIA
dever, sobre a maleria; e então se a camara
me fizer a honra de me convidar para tomar SuMll!ARJO.-'-' Expediente. - Ordem do dia. pa:·te n" discussão, eu direi a minha opinião;
Orçamento da justiça. Di,cuno do Sr.
e terei mais uma occasião ele dar uma prova ao
Vasconeellos.
mido
príncipios
os
que
de
meu nobre amigo,
se
nistro da justiça hoje ainda n!lO falseara.o, e
Pelas dez horas da manha, procede-se á chaachão tao fortemente estabelecidos em sua mada, e logo que se reune numero legal de
conscieucia, que em todas as occasiões promette
Srs. deputados, abre-se a sessao : lê-se, e·
seguil-os á l'isca.
approva-se a acta da antecedente.
Aqui o nobre ministro responde ás perguntas
Fa!Ulo com causa participada os Srs. Pontes,
de
H.
fei las na sessM antecedente pelo Sr.
Cavalcanti, Barbosa Cordeiro,
Albuquerque
Rezende.
Messias, Oliveira Braga e Satnrnino ; e sem
Sobre as cadêas, o orndor laslima muito a
participaçll.o os Srs. Lima e Silva, ·Pinto de
triste sorte dos presos que se achão na fortaleza
Mendonça, lbiapina, Luiz Cavalcanti e Lessa.
só
uma
existe
nao
qne
ver
faz
mas
da Lage,
possa
cadêa ern que 11m preso de importancia
EXPED!llNTE
ser guardado. Mostra todas as precauçoes que
tem tornado para fl ustrar qualquer tentativa de
Dá-se conta do expediei1te, lendo-se os sefuga,. nM tendo porém podido evitai· que na- gl!intes off!cios :
quella fortaleza se trabalhe para desmoralisal' a
1.º Do ministro da fazenda, participando que
guarnição.
representado os directores da companhia
tendo
·
Lêm jornaes em publico, diz o orador
para o estabelecimento de paquetes de
formada
aquelles que apresentão proposições favoravei~
vapor, a necessidade de uma deelaraç!\o relaaos rebeldes ; lêm-se em voz altá; explica-se tiva a algumas expressões que occorrem no
a doutrina ; com taes sermões a consciencia da artigo 9° do contracto, celebrado entre o goguarnição póde soffrer algum abalo. Até hoje,
Joao Tarrand Thomaz, em 31 de
verno,
tenho nella a maior confiança, e persuado-me Março deste auno, afim de se evitarem quaesde que não terá n camara de ouvir dizer que quer duvidas, que se possão suscitar, assim
aconí:ceu alguma fuga daquella fortaleza ; mas
sobre pagamento de direitos, como sobre a
ai leis não me permittem todas as cautelas maneira de tripolar os mesmos paquetes, e
visitas
As
natureza.
desta
precisas para um caso
havendo-se em consequencia ajustado um artigo .
sn? _f'requentissimllS. Os SrB. deputados n1í.o addicional e explicativo das ditas expressões,
ex1g1ráõ de mim maiores esclarecimentos a
o qual foi approvado por decreto de 3 de Agosto
est~ respeito. Affirmo ao Sr. deputado que,
corrente, remette uma copia do citado decreto,
mmto desejo acabar com aquella prisao, que
e artigo addicional, etc.-A' mesma commissão
·C?nheço por mim proprio, porque lá estive oito
a que já foi rernettido este negocio.
dias! em consequencia desse ado de violencia
2. º Do ministro do imperio, remettendo 24
praticado depois da dissolução da constituinte...
exemplares impressos de numeras 41 a 64, dos
pó_de o_Sr. deputado contar que nunca sympaaclos legislativos da assembléa da pro'liti.cia da
llusar~1 com vexames desta natureza. Por isso,
que tiverllo lugar na sessao do corrente
Bahia,
feito
leria
o
eu
m1íos
minhas
nas
se estivesse
anno, e forão promulgados.-A ' commiss&o das
eu tiraria ao Sr. deputado a gl~ria de dirigir a~
assembléas provínciaes, depois de impressos.
governo um requerimento a este respeito, ou
3.º Do mesmo ministro, participando que o
de me in~erpellar sobre islo ; ou, quando o
regente em nome do imperador, o Senhor D.
fizesse, teria a grande satisfaçM de poder resPedro II, ficára inteirado das pessoas, que no
ponder que as nobres e patrioticas intenções do
corrente rnez forao eleitas para formarem a
Sr. deputado esta v!\o satisfeitas .

111inl1a opinirw é desde já dar a maioi' latitude

e
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mesa da camara dos Srs. deputados. ·_ Fica a
camara inteirada.
Faz-se mençao de requerimentos de partes,
e entre ellcs, do dos negociantes desta praça do
Rio de Janeiro, ponderando a necessidade de se
crear nesta cidade mais um officio de tabelliao
de notas, que, co'njunctamente com os outros
desta mesma cidade, faça o ponto e protesto
das letras com1nerciaes, vencendo os mesmos
emolumentos que percebem os mais tabelliaes,
etc. ; o qual requerimento é remettido á commissão de justiça civil ; e bem assim, do requerimento dos directores da companhia br:izileim
de paquetes de vapor, que se remette com
urgencia á mesma comrnissão a que está
affecto este negocio.
Lêm-se os s~guintes pareceres:
1. 0 « A com missão de constituição e poderes
examinou o officio do Exm. arcebispo da Bahia,
em que pede licença para se retirar para a sua
província, ern consequencia de seus continuados
incommodos de saude, e que se aggravão com
a conlinuaçao da sua residencia nesta côrte, e é
de parecer que se lhé conceda a licença
pedida.
,i Paço da carnara dos deputados, 9 de
Agosto de 1837. - JJtlanoel Paranhos da Silva

Velloso. - Gonçalv/38 Martins. neiro Leão. »
E' approvado.

H. H. Car·

AGOSTO DE

1837

a esta ca111ara com officio de 21 de Agosto

de 1833.

cc A 3• cornmissf:\o de fazenda, a quem for!l.o
presentes estes -papeis, attendendo principalmente á natureza da despeza, e á diminuta
renda das carnaras, offerece para se discutir o
seguinte projecto de resoluçll.o :
cc A assembléa gerltl legislativa resolve:
cc Artigo uníco. As camaras municipaes t.h
provincia de Minas Gemes ficão exoneradas do
pagamento de 9;481$7 45, a que erão obrigadas
pelos ernprestimos feitos pelos cofres geraes da
província, por pagamento dos soldos dos sargcntos-rnóres e ajudàntes de comarca, creados
em virtude da carta regia de 22 de Março
· de 1766.
cc Paço da camara dos deputados, _26 de
,Julho de 1836. - Gandido José de À.1'mJa

Viaiina. -Manoel Dias de Toledo. "

Julga-se objecto de deliberação a resolução,
que vai a imprimir com o parecer.
3.° « Nilo contendo o aviso do ministro da
guerra, de 29 de Agosto de 1835, informação
alguma concludente a respeito do requerimento
ele Joaquim José Theodoro, almoxarife dos
arrnazens em Minas Geraes, .que pede augmento
de ordenado, a 3• commissi\o de fazenda, a
quem tal requerimento foi r_emeltido, requer
que elle seja devo! vido ao governo afim de que
infoane sobre a necessidade, ou justiça do •
augmento pretendido.
<t Paço da camara dos deputados, em 26 de
Julho de 18::J7 ;-0. J. de Araujo Vianna.-

2.º « Em virtude da carta regia de 22 de
Março de 1768, forão creados na província de
Minas Geraes os postos de sargentos-móres e
Manoel Dias de Toledo. i>
ajudantes denominados - de comarca - para
E' approvado.
disciplinarem os corpos de tropas auxiliares,
4. 0 « A 3" commissão de fazenda para dar
que entã.o se mandárão organisar, ficando a
seu
parecer ácerca do officio do presidente da
cargo das camaras o pagamento do soldo desses
província de Minas Geraes, datado de 10 de
officiaes; e porque • não chegassem as suas
Agosto de 1836, remettido a esta camara pelo
rendas para tal despeza, foi ella feita pelos
ministro da fazenda com aviso de 27 do dito
cofres geraes, como por emprestimo, lan·
mez, sobre a conveniencia de se conceder á caçando-se a sua importancia em debito ás ditas
maia municipal da villa Diamantina o uso da
camaras, na fqrma da provisão do crario de 28
cas:t chamada do contracto, em que reside#
de Maio de 1788. Daqui resultou ficarem as
caixa da administraçl'lo dõs diamantes na rua
camaras das quatro antigas comarcas devendo a
do Carmo, por ter as convenientes propórções
quantia de 9:481$745, a saber: as do Ouro
para ser convertidà em cadêa publica, requer
Preto 2:152$500, as do Rio das Mortes
.
que
s-e junte a estes papeis a representação di1:033$356, as do Rlo das Velhas 5:006$139,
rigida ao poder legislativo geral pela assembléa
e as do Serro Frio 1:289$750. O inspector da
legislativa provincial em 29 de Fevereiro de
fazenda da província, em representação dirigida
ao presidente na data de 21 de Junho de 1833, 1836, citada no menciouado officio do. presidente.
ponderou a conveniencia de se exonerarem as
,e Paço da camara dos deputados, 17 de Julho
camaras do pagamento da dita divida, em atde 1837 .-Candido José de .Araujo Vi~nna.tençãO a ·nao subsistirem as municipalidades
Manoel Dia8 de Toledo. »
antigas com a mesma extensão de territorio, e
E' approvado.
com a mesma população, por causa das subdivisões que pelo decurso do tempo têm havido,
5," cc A 3• commissào de fazenda tendo de
e não parecer razoavel que sejao obrigadas dar um parecer ácerca da representaçao da
umas camaras sómente por na.o ser possivei o
assembléa legislativa do Ceará, datada de 3 de
rateio por toda.s. O presidente enviou a repreAgosto de 1836, que pede para a igreja matrii
sentaç!lo ao ministro da fazenda, que a remetteu da capilal da- província uma alampada de prata,
--::>::-::;:::::~
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existente na thesouraria respectiva, a qual fôra
dos exlinctos jesuitas, e hoje pedencente aos
proprios nacionaes, requer que a este respeito
se peçãO informações ao governo.
« Paço da camara dos deputados, 18 de Julho
de 1837.-Candido Jo3é d6 Araujo fími1ui..-

Manoel Dias de Toledo. »
E' approvado. •

6.º « Jonquim ela Silva Freire, aposentado no
lugar de escrivão deputado da extincta junta da
fazenda da provincia das Alagôas, com o ordenado de 800$000, requer melhoramento da
aposentadoria, julgando ter direito a um vencimento correspondente nll.o só ao ordenado do
·· lugar, mas lambem aos emolumentos que percebia como intendente dos armazens, e vedor
da gente de guerra, incumbencias annexas ao
dito lugar ; e allega em seu favor o exemplo do
que se concedeu ao conselheiro Antonio Homem
do Amaral, pol' decreto de 24 de Setembro de
i1836. A 3• cnmrnissão de fazenda, para dar o
seu parecer a este respeito, requer que se peção
nfomiaçoes ao governo.
,, Paço da ·camara dos deputados, 17 de Julho
de 1837.-0andido José de Araujo Vianna.ManQel Dia8 de Toledo. »
E' approvado.
7.ª « O negociante portuguez José Joaquim
Carneiro Leal, alcançou sentença em gráo de
appellação contra a fazenda nacional pela
quantia de 7:680$000, importancia de 1,600
alqueires de farinha que lhe foi tomada por
ordem do governo revolucionaria de Pernambuco em 1817, e consumido depois do restabelecimento da ordem no sustento da tropa mandada em expedição para aquella. ·província ; e
requerendo o seu "embolso ao respectivo inspector de fazenda, este suspendeu o pagamento
e deu conta ao thesouro nacional, em conformidade da provisão de õ de Agosto de 1830.
O ministro da fazenda entendeu que nllo podia
fazer o pagamento requerido, sem autorisaçao
da assembléa geral, por considerar o caso comprehendido na disposiçllo da lei de 24 de Outubro de 1832, ar!. 31 ; e por isso remetteu a
esta .c~mara com aviso de 27 de Junho de
1836 o offieio do presidente da provincia, cobrindo o do inspector, donde a 3• oommissllo
de fazenda, a quem taes papeis forao presentes,
exlrahio o que fica exposto.
· « A commissao tem para si, que a divida de
q.ue se trata, nll.o está comprehendida na disposição da lei citada, porque provindo ella de
1,600 alqueires de farinha, que posto fosse originariamente tomada pelos insurgentes, fôra
comtudo depois approvada em totalidade pelo
~overno legitimo, cujas ordens a applicárã.o. para
sustento da tropa legal, reduz-se ó negocio ao
:aso ordinario da compra de generosfeita comletentemente, para pagamento dos quaes o go- .
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veruo se acha autorisado, sem que obste a
interposição do recurso de revista por parle da
fazenda n.tcional; visto que eUa não suspende
a execução do julgado confor111e o direito. Não
sendo porém esta a opinião do govP.ruo, que
sujeitou a ma~i·ia á deliber:~ção tia camara, é a
commissao dll parecer, que, para evitar duvidas,
se discuta o seguinte projecto de resolução:
cc A assembléa geral legislativa resolve :
« Artigo unico. O governo é autorisado para
pagar n.t f6rma da lei de 15 de No11embro de ·
1827, a "José Joaquim Carneiro Leal, a quantia
constante da sentença por este alcançada contra
a fazenda nacional na demantla ácerca da indelunisai;ão de 1,600 alqueires- de farinha, que
lhe forao tomados na província de Pernambuco
no anno_ de 1817.
« Paço da camara dos deputados, 20 de
Julho de 1837 .-Candido José de .tl.1·aujo
Vianna.-M(moel Dias de Toledo. ,,
Não se julga objeclo de deliberaÇão.
8, 0 « A 3• commissão de fazenda achando
na respectiva pasta o officio incluso do ministro
. da fazenda, datado de 6 de Setembro do anno
proximo passado, e a repre~eulação de muitos
negociantes de.sta p1·aça, ácerca·· da necessidade
de medid11s relativas ao melhoramento do meio
circulante, é de parecer que estes papeis sej110
remettidos á cocnmissao especial, creada para
proi;ôr ak medidas que se requerem.
·
« Paço da camara· dos deputados, em 17 de
Julho de 1837; ~ C',andido· José de Araujo
Via11:na,.-Manoel DiM de Toledo. »
Fica sobre a mesa.
Lê-se e approva-se a redacção da reso~uçao
que approva a tença atlnual de 80$00~, concedida ao major de.1• linha Antonio José Baptista Camacho.

O Sr. Vascl)noellos tem a palavra· pela
ordem, e diz, que a leitura deste parecer lhe
excitou uma idéa de fazer um requerimento
com urgencia; se acaso S. Ex, o Sr, presidente
lhe permille que elle faça este requerimento,
para que nos inlervallos da discussao do orçamento seja coro preferencia, a todos os objectos
discutido o projecto sobre o melhoramento do
meio circulante; e para que se nl!.O diga qne a
opposição nada requer em beneficio da causa
publica, quer que conste que fez este requerimento. Não discute a utilidade do negocio,
porque seria fazer uma injuria á camara dos
deputados, o elle, deputado, occupar-se do desenvolvimento desta materia.
Entra em discussao o seguinte :
« Requeiro que a discussão do projecto sobre
o melhoramento do meio circulante se prefira a
qualquer outra, nao sendo a do orçamento.Vaaconcellos. »

Sem debate, é posto a votos, e approvado,
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Entra _em discussão o segninte projecto, vindo
do senado:
" Artigo unico. Os processo~ c;rimes, qne
remettidos a
novo julgame11lo para qualquer das relações tio
imperio, sera.o nellas sentenciados pelos juízes
JJresente~, posto nãa sejão iguaes cm_ numero
aos da sentença !'ecorrid:-i; não obstante a disposiçllo do arl. 16 da lei de 18 de Setembro de
1828, que fica revogada para este effeito só-

µor sentença de revista forem

mente, etc. »
Tom ao parte na discuss!l.O, os Srs. Hen •
riques de Rezende, viscónde de Goyanna, Rebouças, Barreto Pedroso ; e fica adiada para
$e passar a discutir o orçamento da justiça.
Entra em cliscussao o orçamento da justiça,
com as emendas apoiadas.
O SR. PRESIDENTE : - O Sr. visconde de
Goyanna tem a palavra.
O-SR. ViscoNDE DE GoYArmA :-0 Sr. ministro
não está cá. Cedo.
O SR, PRESIDENTE : -O Sr. Vasconcellos tem
a palavra.

OSr. Vasconcellos :-Eu pedi a palavra, Sr_
pt·esi<lente, para responder a algumas propo·
síções do nobre ministro da justiça ; e principalmente ao que elle disse a respeito do progresso e regresso. Eu q:ieria desaffrontâr o regresso do injusto tratamento que o nobre mipislro lhe faz? Espero, pois, que os nobres de·
pulados que têm a palavra depois de mim,
fallem autes, e perrnitt1l.o-me que responda ao
nobre ministro quando elle estiver presente.
Mas no caso que os nobres deputados se achem
nas mesmas circuuistancías, enUl.o direi alguma
cousa em aust,ncia do nobre ministro. Não cedo
da palavra, porque, repito, porque quero des·
affrontar o regresso. (.Apoiados; risadas.)
O SR. PRESIDENTE: - O Sr. Carneiro Leão
tem a palavra.
O Sr, Carneiro Leão : - Eu proponho o
adiamento até vir o Sr. ministro da justiça,
porqlle é a elle a quem tenho de responder.
Nenhum Sr. deputado me contestou ainda.
O adiamento é apoiado e entra em discussão.

O Sr. Bezend.e vota contra o adiamento
porque está a concluir o tempo da sessão ordinaria, e não se sabe qu.llldo os Srs. depntados
se retiraráõ. Lembra que uma lei vital existe,
e que deve ser discutida ernquanto a camara
está plena, e para cuja discussão pedtm lll"l:'íencia, a.qual nao passou; é a lei apresentada pela
cornrnissão das assembléas provinciaes. Não
fallno occasioes para se responder aos argu·
méntos do Sr. ministro.
Pedem-se votos; dá-se pur discutido o adiamento que é regeitado. Continua a discussão
do- orçamento.

O Sr. Barreto Pedroso declara ter de
mandar emenda suppressiva na parle relativa
á relação, onde tem de eliminar-se o ordenado
com um desembargador ha pouco füllecido ;
outra augmenlando os ordenados dos oIIíciaes
da secretaria da policia. A estar presenle S. Ex.,
o Sr. ministro, far-lhe-hia uma pergunla sobre
a quantia de qlialro contos, pedida pam reparn e
concet'los ele parochias. Alg"un1a cousa sabe a
este respeito, porque é possível que um deputado saiba que t~l e tal parochia ·precisa de concerto, mils n!lo é possível que saiba que quantia
é necessaria para este concerta, por não estar
na sua alçada mandar plantas e orçamentos
de taes obras; por isso desejava saber para que
igrejas pede S. Ex. a quantia de quatro contos.
Persuade-se que, a quet'er-se verdadeiramente
reparar as parochias que necessitlio, esta quantia
é diminuta, e se nrto se qner reparar a quantia
é muita.
Respondendo á proposiçllo do nobre ministro
que os rebeldes do Rio Grande encantr.arão
auxilio nas declamações vagas da oppos1çao,
nota que os rebeldes têm apoio em outras
causas que está no governo removei·. Po1·
exemplo, ha poucos dias, lêu-se no Jornal do
Com,m.ercio urna c_arla de Netlo, em que confessa que bastante auxilio tem recebido do presidente de Santa Catharina. Ao orador consta
que homens vindos dos revoltosos têm achado
em Santa Calharina muito apoio, têm sido e
continuão a ser hospedados \1a casa do presidente daqüella provincia.. Consta-lhe que, quando
alli chegou a noticia da. defecçilo de Bento
Manoel, essa noticia se festejára publicamente.
E' da gloria e honra do governo desmentir
esses factos, se n110 são verdadeiros. Dos mesmos
desertores, vindos do acampamento de Netto
para o Rio Grande consta que os rebeldes bas·
lante protecção têm recebido. Estes meios dados
aos rebeldes têm os sustentado mais que as
declamações da opposição.
O orador mostt·a que para negar seu voto ás
· medidas 'pedidas pelo governo, os não conformistas têm apresentado suas razões. Tem-se
demonstrado que a primeira causa que tem feito
progredir a rebellião tem sido a vacillaçao do
governo, as suas escolhas de presidentes. Fei,se
ver, quando se discutia o voto de graças, que a
prúvincia estava quasi pacificada, que a legalidade tinha 4,000 homens em seu favor ; e não
forilo as declamações vagas da opposiçilo que
dcslruirao esta força: mas os errados passos do
governo.
Se as chamadas declamações vagas têm acoroçoado os rebeldes, é porque ellas têm por fim
fazer com que o governo mande para alli tropa·
de linha disponivel, o que o governo nlio quer;
é porque os não conformistas apresentll.O bas·
tantes meios ao governo para acabar com a
rebelliãü, e dos quaes não querendo o governo
servir-se, faz palpavelménte conhecer que nao
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quer acabar com a rebclli!lo. O nobre ministro j11sliçn, hom r(llll no.o esteja presente, que, se
da guerra diz que só mandou 40 homens para o 11lg11mns rio minhas expressoes ofi'enderem o
Rio Grande, porque os mais erllo recrutas,.que seu clemnsintlo tnclindrc, o que se chama em
nada ião fazer ; ao mesmo tempo diz que é francez -susccplihilicllllle- peça explicações,
preciso gente e pede 15 mil homens que não que eu as darei ; porque eu não pretendo
podem deixar de ser recrutas ; e deixa de offender pessoa alguma.
Não é meu intento, senhores, instituir compalançar mão da gente disciplinada que existe nas
rações entre as épocas de 1831 e a presente,
.
proví11 cias.
para averiguar qual é mais propria para a
O orador conclne fazendo ainda outras reflexões em resposta ao discurso do Sr. mi-· opposição parlamentar. Sinto divergir do nobre
ministro a respeito de quanto elle disse sobre
nistro da justiça.
Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do Sr. este objecto : esJa discussão talvez nos gastasse
semanas ou mezes; devo, porém, ~m resposta a
Rezcnde:
« Com o augmento da congrua do bispo de qnanto disse o nobre ministro declarar que na.o
é possível em uma assembléa numerosa a
Cuyabá, 2:400$000. »
unanimidade que elle exige da camara dos
O Sr. Rezend.e sustenta esta sua ultima deplltados senao em duas hypotheses, ou
emenda, mostrnndo que, não se oppondo a que quando a patria corre imminente perigo, e
ao depois se augmentem as congl'Uas dos outros então raro é o cidadã.o honrado, que não
prelados, os dous que mais necessitão desse renuncia á divergencia de idéas para salvar a
augmento são os de Goyaz, e Cuyabá, ao pripatria desse perigo, ou quando se tem apode·
meiro dos quaes já se augmentou a congrua.
rado de todo o paiz o terror, a ponto tal que
Pede retirar as suas duas outras emendas, o que ninguem ouse levantar sua voz ainda em defeza
lhe é concedido.
dos mais sagrados direitos da humanidade. São
O Sr. Maciel Monteiro defende a emerída as duas unicas hypotheses em que se póde
que ofTerecêra, igualando os ordenados dos conseguir o silencio de urna assembléa legisdesem.bargadores das relações de Pernambuco lativa. N!iO faço menção dessa assembléa dos
e MaranhM aos que percebem os das relações mudos, no tempo de Napoleão, porque aind:i,.
da Bahia e Rio de Janeiro ; lembrando que que, talvez, entre nós ella tenha os votos de
quando em Pernambuco e Maranhão se fixárão alguem, hem analysado o objecto, ella deve se
os ordenados desses magistrados; fazião·se os contemplar em uma das hypotheses que figurei.
Nao posso omittir dous factos que me papagamentos em praia, caso que actualmente se
recem ter sabido triumphantes em todas as
não dá.
o SR. PRESIDENTE dá apalavra ao Sr. Limpo lutas parlamentares. O primeiro é, que não ha
de Abreu que se n:to acha na sala ; e depois opposição alguma que tenha agradado aos ministros ; o segundo é, que os ministros, em suas
aos Srs. Cornelio .e Calmon, que cedem •
palavras, e com seus votos, chamão uma oppoLê!ll-se as seguintes emendas, que silo sição, mostrn.o sua ulilidade. Dizem qúe a opapoiadas:
posição é indispensavel; mas nunca lhes agrada
« Para ser collocada aonde convier : - a opposição actual. Desta regra não é exce« Supprima-se a quantia de 2:800$ nas despezas
ptuada, nem a actual minoria que denqminão
com a relação.»
opposição, bem que não me lembra de ter en« Com a gr_atificação, desde já, com os
contrado outra minoria tão favoravel ao poder,
officiaes effectivos da secretaria da policia, tão governativ,, tão pacifica, tão conteatadiça
·
900$000.»
como a minofia de 1837 1-Quándo eu refiro
« Supprima-se no art. ·5° o ordenado do estes fact~s, lembro-me do que disse um esbispo de Anemuria, por vir contemplado no : criptor celebre, e eu peço licença para repetir,
artigo pensões.-Figueira.»
talvez pelas mesmas palavras, a opinião desse
OSr. Va.sconcellos :-Sr. presidente, eu.não homem· illustre. Estou convencido que o paiz
devêra entrar em polemica com um tão distincto deseja que eu imite, que considere os mais
º:ador como o nobre ministro da justiça : o aperfeiçoados 11a scie11cia, que não exige que eu
silencio era o partido que mais me convinha: seja autor, inventor, contenta-se que eu repita :
. mas, como a justiça e a verdade têm mais força pcrdõe-me portanto o nobre deputado que não
que a rhetorica, resolvo-me a defender a gosta dos plagiarias, e permitta que eu continue
emenda que offereci ao orçamento da justiça, e nesse caminho dos tropegos.
Disse um escriptor celebre, que as palavras
a desaggravar um systema eminentemente
governativo e sabio, o syslema do regresso, das dos aspirantes ao poder são as vestes brancas
affrontas que lhe . fez o nobre ministro da da candidatura que se despem, quando se senta
justiça.
na cadeira curul ; queima-se hoje o que se
Procurarei ser breve nas muitas· cousas que adorou hontem ; adora-se hoje o que se queimou
tenho a dizer, se é que podem ser ditas em hontem. Receiosos que outros aniquem á mesma
senda que os elevou ao poder, empregão os
poucas palavras. Peço ao nobre ministro da
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mesmos meios para atravancai-a, ou ainda mais
violentos do que aquelles com que forão repellidas suas frequentes tentativas.
Cabe neste lugar, antes de entrar 110 exame
do orçamento, que eu pague, pcrmilla-se-me
esfe anglicismo, um devido tributo de gratidllO
ao nobre ministro da justiça, pot· nos haver
honlem revelado que a opposição, isto é, a minoria, que a opposição da camara dos deputados
não tinha· o assenso dos homens intelligentes
do paiz. Esta notici.a contristou-me algum
tanto, mórmente nao podendo eu atinar com
um meio de.ganhar a estima dos homens intelligentes, scnao· continuando a trilhar o mesmo
caminho, porque lenho até o presente caminhado. Eu digo que vou pagar um tribulo de
gratidão ao nobre ministro da justiça por e~la
revelação, porque me proponho lambem a fazerlhe uma revelação de igual-importancia. Esta
revelação, senhores, é que o geverno aclual não
merece a confiança do paiz. (Apoiado8 ; risadas.) Eu o digo com grande dôr de meu coração, mas digo a verdade; digo-o com a mesma
franqueza, com o mesmo direito com que nos
fez a. revelaçãO o nobre ministro da justiça.
(Apoiado8.)
Digo que o governo actual não tem a confiança do paiz, porqDe todos os seus esforços
tendem a um fim, quP. é manter-se no seu posto.
E como, segundo a opini!lo do escriptor que ha
pouco citei, para manter-se no posto, é mister
que de tudo se desconfie ; a cada passo se
encontrão conspirações : o governo, que sabe que
o Braz1l só deseja paz e-tranquillidade, fructos
da ordem e da liberdade que detesta a anarchia,
o que faz? Apresenta o fantasma ensanguentado
da anarchia ao publico, para o convidar a entregar-se nos seus brãços. Figura ao paiz que os
que não concordão com suas exigencias que1·em
a anarchia, acoroçôao os rebeldes ; mas o paiz
que está algum tanto esclarecido diz :-não ; o
governo é que na.o protege o paiz ; o governo conculca todas as instituições, tal-a
nossos direitos e garantias; não quer que o cidadão exprima seus pensamentos ; e, se elle
ainda hoje os exprime, não é porque o governo
não tenha empregado meios ainda fóra de suas
attribuições, pora tudo atropellar, para fazer
emmudecer o paiz. Não quer eleições livres,
porque usa, emprega sua autoridade nas cabalas,
em prol dos seus homens. Annulla as eleições,
as eleições nacionaes. A justiça póde-se dizei·
que pára nas suas mãos, porque crea juízes commissarios, juizes interinos, juizes amovíveis a
sen arbitrio , · porque, se tem de remover um
magistrado, qmmdo o inleresse publico o exige,
manda-o de nm para oul.ro comfim do imperio.
Ha pouco se via que, removendo um juiz de di,
reito das Alagôas, passon-o para Goyaz ou
Matto-Grosso, isto é, degradou-o para o fim do
mundo. Eu não- digo que o governo nllo pudesse
;remover, é necessario entender minhas palavras.

Não justifico o procedimento desse juiz de direito, se é criminoso ; o que digo é que, admittido•o direito de passar um magistrado de uma
província para outra tão remota, investe-se o
governo do poder judiciario. Qual será o magistrado que se animará a resisti!' a qualquer
pretenç!IO do governo? O magistrado neste caso
tem de lutar entre a sua consciencia, a sua miseria, e a miseria de sua familiá. E quem vencerá? Nem todos se sacriticão pela verdade e
justiça.
O governo, dizem as cartas do Rio Grande,
o governo central é causa de se não ter restabelecido nesta província o reinado da ordem e
da lei. A historia do Sr. Araujo Ribeiro o attesla.
O Sr. Araujo Ribeiro apresenta-se na província
do Rio Grande do Sul, fórma um exercito ; e
quando está em circumslancia de vencer a rehellino, é demillido. Verdade é que a esforços
da chamada opposição foi reintegrado ; mas
quando? Quando era diminuído seu prestigio
e influencia ; e quando se c:onsidera que o governo devia limitar-se a restabelecer as leis, que
a rebellião já eslava vencida, é demiltido o
Sr. Araujo Ribeiro, e confiada a direcçao da
pr_ovincia a uma política que se não tinha seguido até então, a uma politica que não fôra a
vencedora. Dizem muitas cartas do Rio Grande
que os homens mais relacionados com o governo, sao os que mais mal fazem naquella província, por isso que affirmllo que o governo não
quer o restabelecimento .da legitima a.utoridade
alli. Eu não assevero tudo quanto acabo de
enunciar, porque meu fim não é censurar ao goqerno, é pagar o devido tributo de gratidão ao
nobre ministro da justiçat fa,zendo-lhe :-uma revelação igualá que elle se dignou fazer-nos.
.Eu na.o sei se algum de nós está enganado, ou
ambos o estamos, O nobre ministro diz que é
a opposição da camara dos deputados que está
desacreditada, eu digo que pelas informações
que tenl10 é o governo que está desacreditado.
Agora passarei a examinar o orçamento da
justiça.
_
O nobre ministro_ da justiça, respondendo em
outra sessao ao Sr. Honol'io, disse que na votação de uma despeza não era de mister designar os objectos em que ella devia ser empregada. Ora, este principio me parece erroneo,
anti-financeiro, anti-constitucional. ~a scíencia
das finanças, para se vot/lr uma despeza é preciso comparar o serviço e seu custo. Quando o
serviço é de tanta importancia que compense
com maior ou menor generosidade o sacrificio
que se faz, então o deputado deve votar a
despeza. Como posso votar uma despeza
qualquer, se o governo não_ designar o emprego
que vai dar á quantia consignada P Como
formar este calculo? Como pesar o sacrificio
com o beneficio ? Pretender da camara dos de·
putados despezas sem ser por esta fórma, é
um intento que se não concilia muito com a
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lei fundamental do estado. Verdade é- que o que me não animo, por falta dos precisos escla- .
nobre ministro appellou para as contas que o recimentos. Eu quizera que se nomeasse uma
·governo tem dado; mas essas contas só servem
commissão desta casa, pal'a instituir um exame
para que .º corpo lcgi~lativo averigue se os di- sobre o estado da casa de co1·recçllo, e para
nheiros hverão a app11cação decretada, e não avaliar os serviços feitos, e os que se pretendem
para exa!ninar, p_am verifica_r se a qe$pe~a é fazer; afim de chegarmos ao conhecimento do
util ao pa1z. Demais, nossa legislação financeira,
tempo que se consumirá nesta importante obra ;
a este respeito, é tão defeituosa que nenhuma porque pelo andamento que ella tem tido, me
garantia. olferece ao ~onlribuinl.e. E' verdade parece que tão cedo, talvez em nossa idade,
reconhecida, em matenas de finanças, que para não haja casa de correcçllo. O mesmo nobre
se averiguar a despeza feita, para se conhecer ministro reconhece que aguelle serviço não
se o governo· fez aquillo que cumpria que caminha bem, quando nos diz que talvez haja
fizesse, não deve intermear grande espaço do outro meio de o accelerar, e concluir com a
emprego do dinheiro á prestação de contas. brevidade que todos desejão. Como pois nos
:Mas, desgraçadamente, entre nós as contas silo faltão esclarecimentos, eu julguei que devia estatomadas dous annos depois de feitas as desbelecer uma cifra igual á já decretada nos orçapezas, quando estão a.pagado_s os vestígios da
mentos anleriore~ ; a cifra de 40:000$. Verdade
impressllO que a despeza podia fazer. Cumpre é que em outros orçamentos foi consignada a
pois que o governo se resolva. a ministrar ao
quantia de 50 contos para esta obra ; mas postecorpo legislativo todos os esclarecimentos necesriormente forflo concedidas loterias ; e com o
sarios para que seja fixada a despeza, como lhe producto destas loterias, e com a consignação
incumbe a lei fundamental do estado.
de 3 contos mensaes, que a minha emenda
E1 por este principio que eu devêra, por destina para essa obra, terá o governo meios de
exemplo, regeitar a consignaçao pedida para os ir alimentando o serviço actual, emquanto se
telegraphos. Não duvido da irnportancia dos
não toma uma medida decisiva a tal respeito.
telegraphos; bem que O!ío conc·eba a linha teleEu, pois, julgo que em vez de 60 contos de réis,·
gi-aphica que o nobre ministro da justiça quiz devem sei' consignados para a casa de correcção
estabelecer ou julgou conveniente estabelecer 40:000$000.
desta cilrte até a província de Goyaz. Conheço
Fallarei da guarda nacional. O governo pede
que os telegraphos podem prestar importantes 180 contos pam a instrucçao e armamento da
serviços ; que na Europa culta têm sido feitas
guarda nacional. Não contesto a utilidade de
tentativas para ser este vehiculo de communisei· a guarda nacional instruida ; pudesse ella
cação empregado até para as relações corrimer- ter a disciplina e instrucção da tropa de primeira
ciaes; mas lambem na Europa culta ha votõ
linha !... Mas a questão é se podemos conseguir
de profundos administradores que entendem
instruir e disciplinar toda a nossa guarda nan!l.o dever o governo conservar telegraphos em
cional, da maneira porque se nos reco.mmenda,
tempos de paz. Sem abalançar-me a decidir e se justifica a despeza que com ella se pretende
qual das opiniões é mais acertada, parece-me fazer. Não duvido que .nos lugares, onde a
que é muito pesado o sacrificio_ de mais de
povoaçilo está concentrada, como nas capitaes
cinco contos de réis, não comprehendidos os
do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Masoldos d9s officiaes dos telegraphos, para con- ranhão, _sejllo menos onerosos os frequentes
se1·varrnos dous telegraphos, um em Santa exercícios dos cidadãos, de que se compõe a
Cruz, e outro no Caslello. Não concebo a guarda nacional. Nestas circum!Jtancias póde· a
grande utilidade que preslno estes dous teleguarda nacional instruir-se sem gravame da
graphos, mas parece-me que o sacrificio que
agricultura, commercio e industria ; mas nos
exigem é superior á utilidade, ao serviço que lugares, em que a povoação ~stá dispersa por
prestão ao paiz.
uma grande superficie, nos sertões , por
Não concordo lambem com o nobre ministro
exemplo, de Minas, Bahia, Pernambuco, Mattoquando entende que este serviço está bem col- . Grosso, Goyaz e Pará, será possiv!ll reunir-se a
locado no ministerio da justiça. Segundo os guarda nacional p.ara receber · a necessaria
principias administrativos que tanto invoca o instrucção? Nestes pontos n!lo é possivel dar-se
nobre ministro, o serviço de uma 1·epartição uma instrllcçllo regulará guarda nacional. Muito
deve ser desempenhado por empregados da
menor despeza convéin, pois, que se faça nesses
mesma repartiçilo, e nllo por empregados cuja h1gares com a slJa instrucção.
existencia, cuja promoção dependem de ou"tra
Cabe aqui rectificat· um equivoco do nobre
repartição, aliás destituída dos meios para ministro da justiça, que disse, em outra occasillo
examinar o serviço que elles prestn.o. Parece.-me que a guarda nacional era o recurso que nós
que, emquanto não houver uma reforma, deve aconselhavamos ao governo_ em todas as_ cir•
a administração dos telegraphos ser desligada cumstancias, quando se tratava de necessidade
na repartição da justiça.
de forças para este e aquelle pqnto ; . e que a
Quizera eu, Sr. presidente, alargar-me algum camara dos deputados dizia sempre - ahi está
tanto sobre a casa de correcção ; mas confesso a guarda nacional-. Ora, não me lembra que
TOMO II

37
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tal opinião tenha sido enunciada nesta casa. Eu
disse que nas circurnstancias actuaes, devia ser
chamada ao serviço a guarda nacional, para
snbstiluir a tro11a de Í" linha nas províncias pacificas, de que se devia esta retirar, para ser
empregada nas provincias rebelladas; mas daqni
nao se conclue que nós offereccmos ao governo
como unico recurso a guarda nacional ; o que
se conc1ue é que, em circumstancias extraordinarias, a guarda nacional, em cumprimento
da hii, deve auxiliar o exercito. Eu, pois, que
desejo o serviço extraordinario d~ guar~a n_acional, quero poupar-lhe todo o serviço ordmar10;
e é po1· isso que faço votos com outros meus
collegas, para que nesta côi·te se complete immediatamente o corpo de rnunicipaes perma-

·nentes.
Entendo que o decreto do governo ele 23 de
Nt1vemb1·0 dt: 1835, que o governo chama, uo
seu orçnmcnlo, lei, que este decreto deve sei·
de novo examinado e modiíicado. Da accumulaçllo de instl'Uclores, geraes e provinciaes, resulta grande confusão na inslrucção da guarda
nacional : eu o lenho observado. Demais, não
se póde estabelecer uma regi-a geral para essa
instrucção, porque as localidades dill'erem muito
umas das outras, como já acabei de mostrar.
Reforme-se, pois, esse decreto, e grandes economias poderáõ sei· feilus em tal despeza.
Entendo lambem que algumas providencias
são necessarias para. se fiscalisar a conservação
do armamento. Não sei que medidas tem o governo empregado para este fim, Se forem distribuídas armas pelos corpos, sem que haja o
cuidado necessario em sua conservação, e sem
que se pratiquem os meios que nos paizes civilisados se emprega em caso tal, nunca teremos
a guarda nacional armada, e todos os annos
consignaremos grossas quantias para o seu armamento. Eu quizera, senhores, que o 11rmamento fosse sempre comprado pela repartição
da guerra ; que o armamento que temos nos
arsenaes fosse qistribuido pela guarda nacional.
Entendo que nisto sigo respeitaveis autoridades,
que assentào que· a tropa de linha níl.o deve
estar melhor armada que a guarda nacional.
Se, pois, tivesse d~ distribuir armamento pela
guarda nacional, eu prefel'Íria o methodo que
apontei. Em uma palavra, não se póde assentar
um juizo sobre este. objecto, pela falta dos precisos esclarecimentos. O nobre ministro da jus.liça nos apresentou ante-honlem um mappa
manuscripto que não se dislribuio. Ora, se as
çifras não são feitas para a tribuna, como poderemos nós comprehender esse mappa aprese11!ado já na occasiao de se votar o orçamento?
Porque o nobre ministro nllO fez impl'imir esse
mappa, e não o distribuio em tempo P
Pelo que tenho dito, estou conv·encide de que
a emenda, que reduz esta consignaçao a 80
contos de réis, não priva o governo dos meios_

de fazer o serviço compatível com as nossas
circumstancias a este respeito.
Pall.wei agora, Sr. prellidente, na po1icia. O
nobre ministro da justiça pede pnra esta repartição cerca de 40 contos de réis. A mesma
falta de esclarecimentos deploro eu neste
pedi.do. Li, é verdade, o relntorio, como
é meu costume ; mas não comprehendo algumas de suas addiçõcs. Diz o governo2:400$ para prender os que fugirem das
cadêas da côl'te-20:000$ para remunerar aos
empregados e outras pessoas, _que prestarem
serviços ao governo. Que serviços são estes P
Que certeza ha de que tantos pres~s hao de fugir
das prisões, que em sua pe1·segu1çllo se hão de
consumir 2:•100$? Nao é isto estabelecer sem
lei, arbitrariamente, o systema da espionagem ?
Esses empregados, essas outras pessoas, pa~a
cuja remuneração se pedem 20 conto~ de réis,
que serviços p1·estão elles? Eu nllo digo que o
governo não te11ha a sua espionagem, Eis até
onde chega a minha divergencia. Tenha o
governo a sua espionagem i Empregue os seus
espiões...... mas lembra-me do que nesta ca~a
outr'ora se proclnmou ...... declaro que deseJo
sempre pôr enke o passado e o presente uma
barreira de bronze : mas quando o passad9 for. nece boas lições, não o despresarei. (Apoiados.)
Nesta casa se -nos convenceu pela leitura de
escriptores acreditados, de que a alta policia, a
policia de espionagem, que se vai eslabele~er
agora, ou que já está estabelecida (não digo
se é estabelecída de hoje, ou se já é de outro
tempo ; não sei) nesta casa, digo, se demonstrou
que a alta policia, nunca prevenia os grandes
attentados em paiz algum do mundo. Exemplos
copiosos forão nessa occasião produzidos. Demonstrou-se que a policia, quando ~~o enganava ao governo muitas vezes convidava ao
crime, afim de se recommendar e obter remunerações, objecto unico de seus votos. Disse-senos até que a policia revelava a fraqueza do g~·
vemo, e seus segredos, mostrando ao paiz
quaes erão seus receios .. paqui não concl~o
que não haja essa policia, que não haJa
. esses espiões; mas o meu desejo é que est~
serviço seja marcado por lei ; e que a lei
estal!eleça a repartiç1ío da policia. E!nquanto
. poís a lei não estabelece essa reparhçãó, nll.o
convém que em materia, em que podem
haver tantos abusos, e em que a segurança publica e a segurança do governo podem ser
cornpromettidas, n!lo convém, digo, que se con•
signem grandes sommas, para o governo crear,
como entender, a policia no paiz.
·
Disse o nobre ministro que propostas do
governo já existem a este· respeito : e que nã.O
é culpa do governo, mas da cama1a dos depu·
tai'los, se ainda materia de tanta monta nri.o
está regulada. Eu .respondo, Sr. presidente, que
as propostas apresentadas não satisfazem o
intuito do go\lerno. Eu entendo que outra devQ
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sel' a org.rnisaçM da pvlicia na nossa lerra.
Cuwo qoer, pois, o nobre ministro que .1q11ellcs
que iulgil.o a materia digna de consirlernção,·
11 ias "não tratada pela maneira deBenvol vida
Destes projectos ; como quer que esses deputados perão ,1 discussão dessas medidas? Como
quer o nobre ministro qu~ a o~posiçllo o gui_e?
Porque não loma elle a d1ante1ra na sua mawria? Como vêm pô,·-se na cauda da opposição,
para supplicar-lhe que promova a discussão
de,le, dilquclle, 01.1 daquell'outro projccto.
Repito, não faço pela minba emenda mais do
que pedir a reducçAo de despezas, emquunto
uma lei nil.o regular esta estaçllo public"a, a estação da policia. Esta cifra de 20 contos de réis
foi decretada na lei de do orçamento de 1835;
e não se nos demonstrou ainda a neeessid:Jde
que havia, de ser elevada a 40 cUHlos. Dirá
porem o nobre min.islro-Vús tendes obrigaçllo
de saber quacs são os objeclos, em que o go·
vemo le111 de applicar esta quantia : sois deputados da nação, deveis estar inteirados das
necessidades, dos interesses, dos seulirnentos,
das opiniões da nação que representais .... ! Sr.
presidente, eu nao sei em que paiz do mundo
governo algum exigio dos representantes da
naçllo que tivessem conhecimento de todos os
factos, de todas as necessidad~s do paiz, de
iodas as theol'Ías governativas e administrativas.
Se eu consul!o a conslituição do estado,
observo que ella em muitos casos até exige expressam,mle informiições do governo. Se consullo a lheoria, o que nos ensina a theoria? .
Mostra.o todos os escriptores ·a difficuldade que
ha de que os representantes do paiz se apre•
seulem nas assembléas legislativas, munidos de
tod0s os conhecimentos lheoricos e pratícos para
descmpenha1·e111 o seu dever. Quantos meios se
nau tem empregado para conseg1Jir este fim ?
Entretanto, o mais que se porlcrá conseguir é
que o deputado venha instruído das necessidades, sentimentos, interesses e opiniões da
localidade em que vive. Corno, pois, se póde
exprobrar á opposição o não ter conhecimento
d~sscs factos? Eu desejára que o nobre ministro me dissesse quaes são os factos irnpor. lantes que a opposiçíl.o ou a minoria ignora.
Fôra muito conveniente que os explicasse. Até
o prese11te, elle só tem estranhado que níl.o
tenhamos adivinhado a intença.o que tem o
gnv.erno de empregar os dinheiros neste
ou 11c1quel!e objecto.
U nr;bre ministro respondendo, 01,1 affectando
responder a algum Sr. deputado, que desejava
saber o que qner o governo, disse :-Tarnbem
tu podia perguntar o que quer a camara dos
dep1Jtados.
. Sr. presiclenle, eu responderei ao nobre mimstro, bem que elle não insistisse na sua pergunta: a. camara dos deputados exige do governo. que sejllo satisfeitas as mais urgentes
necessidades publicas ; que o góverno revogue

291

os aclos anti-aonstitucionaes que estao hoje
füzendo parte da legislaç!ío; qtie o governo
revogue o decreto que d::i garrote á liberdat.le da
imprensa; que o governo revogue o decreto dos
juízes commissa!'ios ; que o governo não se
arrogue a antoridacle de j11lgar ela vnlidade dus
eleições nar;ionaes ; em urna palavra, que o governo por lodos os meios pt'omova a civilisação
mornl e material do paiz. Eis a pl'etençao da
carnara dos deputados. Mas como se lia de
conseguir a cooperaçao da carnara uos deputados ? Não sou inventar. Corno se consegue
cm outros pn izes apen.-is poderc,i tlh:er. Em outros ·
paizes, o governo der:Jara á canHH'a, não que
_ha de obse1.·var a conslituiçrio, porque de ot··
clinnrio nila se suppúe .que o governo seja
perjuro: não se apresenta no corpo legislativo
pum declarar que lrn de obset·var a constituiçl:ío,·
m;,s para t•xplical'·lho quaes são as 11ecessidudes
que elle julga 1nais urgentes, ou que com mais
mgcncia pedem prnvidencias do corpo legislativo. Quando o governo explic,1 ao coq.Jo legis·
!ativo as necessidades elo paiz, e os meios, pulos
quaes pretendi satisfazer estas necessidades,
cnda um dos deputados avalia esta exposição e
decide se lbe convém. ou se está de accordo
com suas idéas, com ·os seus sentimentos, o
adop!ar a marcha, o systema governativo que
se lhe apresenta. Então se formM as maiorias
consciencio~as, às maiorias compactas 8 invenCÍl'eis. E' só assim que 'J nobre winistrn lia de
ter essa maioria, que elle affirmou que mtiito
desejava. E' só quando o governo instruir a
maiuria de seus intentos, e qun.ndo esta maioria
se convencer de que os meios que o governo
pretende empl'egar, são os mais adaptados para
mit1orar os males do paiz, e para fazer os
melhori:\mentos que deseja ; é só enlão que se
póde decidir a favor, ou contra o governo. Tem
o governo procedido destfl maneira ? Tem elle
satisfeito ao menos as noss~s ex igencias da revogação desses decretos anti-constitucionaes ?
Na.o : nem antes de vir a esta casa, nem depois
de vir a ella: nem depois de ter feito o que se
chamou aqui a exposiçao de princípios administrntivos .
Concordo com o Sr. Cornelio quando disse
que o nobre ministro nem expôz, nem deixou
de expôr qual é o seu systema administrativo.
Em verdade, o nobre ministro nM expôz, nem
deixou de expôr a sua política; porque declarar
ao corpo legislativo que ba de observar a con- ·
slituíção e o acto addici,onal, e que ha de
promover a execuç!io das leis; que ha de obstar
aos abusos da imprensa, não é explicai' a sua
política e systema adminis_trntivo ; muito mais
quando esse intitulado systema administrativo
é concebido de maneira que temos certeza de
que, em uma parte, elle não póde ser desempenhado. Como bade o governo (já se tem dilo),
como ha de o governo conseguir que a imprensa
na.ci abuse ? Que meios ha éle empregar?
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Quantas vezes nao temos visto homens votados
minislro 1 de uma intelligencia tao forte·
a um partido sujeitar-se a todas as penas, para Eu espernva que ~lle dissesse: venho annunn!lo deixarem nunca de sustentar a sua opiniao? ciar á camara que está organisado o primeiro
ministerio parlamentar que o Brazil tem tido.
Em uma palavra, eu já em outra occasino disse
com o insigne Royer Collard.... francez...
Os ministros actuaes conhecêrão a necessidade
(risadas), na camara dos deputados de França, d.e satisfazer a esla exigencia da camara dos
deputados. Elles têm, pois, escolhido, ou o poder
qne era inseparavel de alguma licença o exercido
da liberdade da imprensa; e que os abusos, eleitoral dos ministros tem escolhido um presidente que ha de assistir, que ha de pres dir ás
sendo muito variaveis, não podi!lo ser abandonados a juizes permanentes, mas devião
deliberações do conselho de ministros. iTodos
pertencer ao jury, que acompanha sempre a os objectos de interesse geral, todos os o bjectos
opini!l.o do paiz, ou que é a propria opinião
que pertencem a mais de uma repartiçao, serão
do paiz.
discutidos em gabinete presidido pelo primeit·o
Uma cousa nos .podia prometter o nobre ministro. Estas discussões tao importantes, como
ministro ; e eu espero que, ainda que não livres, isto é, as deliberações deste conselho,
prometta, venha a cumpril-a; e 'é que os perio- · · não obrigao aos membros elo ministerio, nem
dicos pagos á custa da nação nao abusem da tambem os eximem da responsabilidaàe legal e
imprensa ; e sejão concebidos de modo que moral : tenhll.o ou não sido da mesma opinião,
poss!i.o ser lidos com aproveitamento no 8eio o ministro que t·eferendou a ordem será por
das familiaa. O trabalho é arduo, mas cu tenho clla 1·esponsavel; e serão tambem responsaveis
que nll.O é superior ás forças do nobre ministro : os outros ex-ministros que assentirllo a esta
elle poderá reprimir a protervia com que o. ordem, uma vez que continuem a p~rtencer ao .
Correio Official aggrede acamara dos deputados. gabinete. Se o nobre ministro tivesse principiado
Ainda ha poucos dias, disse em um de seus . a sua exposição por esta importante infc,r11111ção,
numeras que o unico elemento de ordem no eu dil·ia que o minisfro desejava,.ou faria imp_orBrazil é o governo, em resposta a outro escriptol' lantes refot·mns; eu acreditaria até que a imprensa
que dizia que o unico elemento de ordem no ficaria uma virgem pura. Mas, emquanto o goBt·azil era acamara dos deputndos ! Esta pro- verno continúa assim desligado, emquanto não
messa, creio que o nobre ministro cumprirá ; e ha ministros, mas sim administradores ; ement!lo poderá dizer:-E-vmn1Jlttm eníindedívob·í,s, quanto os aclos ministeriaes se oppoem uns aos
at quemadmadumfeci, ita et vosfaciatis. (R-i- outros, como se tem provado nesta casa, posadas.) Emquanlo o governo não der o ex- deremas esperar o cumprimento de promessas
emplo, 11!10 espere grande mudança nas cousas tão importantes? Se, em vez de os ministros
actuaes pela repressão, pela perseguição do se coadjuvarem, elles se enfraquecem, resistindo
decreto dos queixados ; regis ad e.-veinplum uns aos outros ?
totus oomponil,1,r orbi,s,
Sinto não ter dado alguma ordem ás minhas
Nem, Sr. presidente, eu sei como possa um idéas; e se alguma vez faço digressão maior
ministro de estado vir a esta casa expôr os seuj! do que desejo, peço perdão á camara, .porque
principias administrativos, sem que assevere julgo que na.o se póde responder ao nobre miquaes silo os de seus collegas; sem que o nistro da justiça sem que uma, ou outra vez nos
ministerio esteja, como repetidas vezes eu disse, esqueçamos do objecto principal,
O nobre ministro da justiça disse que as cire pedi na sessão passada, parlamentarm.ente
organisado. Póde um ministro qualquer pro- cumstancias erão hoje diversas das de 1832 e
metter que em sua repartição ha de fazer taes 1833. Sr. presidente, eu nll.o quero examinar
e taes reformas sem a cooperação de seus os sentimentos de ninguem : não quero ave··
collegas? Digl!.o os senhores que têm servido' riguar se a opinião que tem hoje, é a mesma ou
no ministerio, quantas vezes, por que um outra; mas seja-me perrnittido declarar que o
marcha á esquerda, outro á direita, se mallogrão nobre ministro devia explicar seus sentimentos
as mais bem meditadas providencias ? Nao a respeito da reforma. O nobre ministro julgou
havendo cohesao, unidade (eu ainda aqui preferivel declarar ao Brazil que era muito seu
CO!ltinuo no systema de repetir), nllo havendo conhecido; que o Brazil sabia quaes erão as
unidade no governo, póde prometter-se alguma suas intenções: mas, se o Brazil julgar pelo
cousa; ou por outra, póde desen1penhar-se o conhecimento que tein do nobre tilinistro a resque se tiver promettido? Parece que ninguem, peito do acto addiciopal, de certo que o con·
que teru algum conhecimento da administraç!lo, siderará inimigo deste acto addicional. Eu não
o póde asseverar.
digo que seja; pelo contl'ario estou que se1·á o
Quando, pois, o nobre ministro em outra seu mais firme sustentaculo. Mas, se o nobre
sessll.o hesitou em declarar os seus princípios, ministro quer que o julguem pelo conhecimento
por suppôr que já não era tempo de o fazer, que delle temos, parece-me que deve. ser condisse eu do meu lugar-cousa til.o boa se póde siderado como inimigo do acto addicional. Mas
fazer em todo o tempo-esperando, nao a disse o nobt·e ministro que o acto addicional
declaração que fez, mas uma declaração digna faz hoje parte da constituição dó estado, e
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cmupre ao homern probo e consciencioso, á in- que obtiga a procurar melhot·amentos, apertelligencia forte, submettet-se á vontade na- feiçoamentos no seu estado : é urna força irre·
cíomil. Eu não esperava outra palavra do sislivel. Os mesmos homens que querem o esnobre ministro, Mas o que convínha que o tado chanwdo c2l:J.cíonario, os qt;e querem a re·
nobl'c ministro dissesse: é -eu qLiel'O entender frov1·adaç1Lo, julgão qne e~tiio no progresso, que
assim 1nc!horl10 a ::;ua sllL1ar;ilO, O progresso,
0 nc:to addicional sempre á letrn er11q,nnto a
letra fôr conforme, e se :1ccordar com :1 consei·- pois, entrn na n:.\lureza tlo l10me111 ; f, o de$ejo
vaçil.O dessas reg,llias que ella concedeu ao paiz: insaeiavol de melhornr a sua siluaçâo, de proemquanto da ínterpretaçao lilteral do aclo acldi- cur,1r o :.eu aperfeiçoamento tanto physica, como
cional, não possa sobrevir ao p~iz calamidade intellectualmente.
Desgraçadamente as revDluções tendem a
alguma; quando porém ~ in~erpretaçll~ lilteral
estiver em oppos1ção ao mtuito do legrslador ; cxngei·ar todos os pi-incipios, e o progresso não
qnando da interpretaçao litteral possao vir das- ficou i,euto desta ex:agcrnçao. Entendeu-se por
«raças ao paiz, e embornç:os á marcha admi- progresso demolir tudo o que existia só por que
~istt·ativa, cntao procurarei a intcrpretaçrro con- existia. E:ita doença nao é propl'ia ou exclusiva
no paiz q1ie habitamos. Todos os lt1gares do
stitucio11al na fórtna do mesmo acto.
mundo, que têm sido victimas de revoO !IObre ministro, tQo vers,H:lo na admínistraçl!.O íngleza, ttlria com mais proveito adaptado· luções, lêm apalpado, têm soffrido suas
a declaração de principies, que r'"z o ultimo lerrivds consequencias. Lembra-me que queminislerio tory, Roberto Peel estarn qtia;;i nas renrlo urn dia D .abba.de Sieyes definir o
roes.mas circumstancias do nobre ministro. Elle que era revoluçao, declarou que er::1 a ante-sala
tinha dui•ante a sua gloriosa vida publica, im- queret· entl'ar na sala. Tudo se exagera ;
pugnado a reforma do parlamento de IngLüerrn.. destról:l-SC o que existe. Eu não sei se este mal
E' chamado ao ministerio depois dessa reforma; accommelteu o Brazil, mas ct·eio que muitas
e o que disse Roberto Peel ? ExplicoLt os seus pessoas forlíO delle accommettidas. Parece-me
sentimentos ; dis,;e o que entendia que cumpria que este mal ínvadio a nossa terra, a ponto tal
faier ern virtude do a<lto : declarou, porém, que, para se recommondar uma medida como
que se outros o quizes,em entender de outra impo rtautíssima, bastava dizer que era pro·
maneira, que repugnasse á sua consciencia, e gressiva.
Ot·a, a historia de todos os povos mostra que,
a seus seutimêntos, elle não seria ministro,
Ora, eu desejava que o nobre minisfro da quando dominílo faes idéas, infallivelmente o
justiça imitasse este exemplo ; porém nao só paradeiro do progresso assim enter1dido; assim
não seguio exemplo Uío memoravel, mas es- definido, é o abysmo. E o quo tem resultado
tranhou que algt;em julgasse que lhe convinha desta calamidade é que o horror do abysmó faz
fazer esta declan,cM, e vio até nesta express:i.o retrogradar muitas vezes para um estado peior
um plano de co11spiraç!l.o confra o acto addi- ainda do que aquelle, em que começou a recional? Peço ao nobre miniatro da justiça (!lle voluçl!.o. (.Apoiados.) O que faço poís ? Explico
ajuize melhor da:; intenções de seus adversados. as doutrinas como as entendo, como eu s1::rnpre
Quem deseja qu(> as suas intenções sej!'.o res- as professei. Julguei que ern circumstancias
peitadas, deve ser o pl'imeiro a honrar, e res- taes convinha meditar as medi!las que se propllnhrio ; se contínhl\o ou nao um verdadeiro
peitai' as intenções ainda mesmo dc·seus adver 0
·
sarios,
pregresso, que fizesse cessar O!S sotrrimentos, e
Fazendo o nobre ministro esta sua e1'pasiç!l.a trnuxessem ao paiz um melhoramento real. Eu
ql'leria, por exemplo, que no corpo legislativo se
de pl'incipios, pal'eceu-me incompleta e inutíl,
nilo admittissem urgencias de propostas aprecomo disse a nobre deputado, o Sr. Cornelio.
Accrescentou o nobre ministro-eu nao sou pro- sentadas por manuscriplo e discutidas no
gressista, nem regressista. Deus me livre de.:sa mesmo dia ; eu quecia que- nãQ se revogasse
ve1s,1tilidade, impropria, ou indi!l;na do· caracter uma lei, sem ter sido antecedentemente executada, e experimentado o effeito da lei ; como
de um homem de estado.
Antes de que o nobre ministro se tivesse aconteceu com a lei de 1833 sobre o meio cirassim enunciado, importava muito que eHe pro- culante. Eu julguei que em caso tal con.vinha
curasse penetrar o sentido das palavras de que que procedessemos com muita circumspec_ç,!l..11,;·
s~ servia. E' do equivoco das palavras que têcn que procurassemos excitar a opinião do páiz!
v1:1do muitos erros, e muitas façanhas. Ex:- esclarecel-a e illustral-a, para revogar a lei
phquem-se as palavras, e veremos se o nobre quando esta opinillO · estivesse calma e tran·
mi~ist~o da justiça tinha rnz1io em stig01alisar quilla; porque só na calma das paixões é que a
assim 1déas, qu(> outros professão ; que desejao opiniàO merece culto como rainha do tmiverso.
v_ê!-as rebatídas com razões philosophicas e po- Esposei este systema não corno syno1iimo Je
.retroceder, mas como synonimo de recurso,
hhcas, e não com declamações,
Eu entendo que n!lO ha um homem no Sendo assim, como se julga que é improprio
lll~ndo, que nâ() deseja o progresso : nem é neste caso o systema de regresso ? Queretá o
ObJecto de desejo, é força da natureza humana, nobre ministro entendei· as minhas palavras,
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nno como as explico, mas como deseja que sejao gregos e l'omanos. Quando a sciencia 1>rincipia
entendidas ? Serllo estas as boas regras de her- . a nascer, havemos de desenvolver 110 espírito
mcneulica, interpretar os autores, nuo pelo senpttblico a i<léa de que o homem de estado é
tido que lig!io ns suas palavrns," mas corno se
immutavel, que deve aferrar com idéás"fixas
quer qne sejão entendidas ?
aos primeiros couhecimcntos qt:e adquido no
Nesta occasi!\o,' exclamo11 o nobre mimundo? Se e11 consulto autoridades respeita veis
nistro que isto era irnpropl'io do camctat· de ele nossos diaT, aínd,1 maior satisfaçlio tenho,
homem de estado. \!11lg·armente se enleude qne expendendo estas idéris. Não ha pouco que na
tem caractet· o homem, que diz hoje, o que cttm11t·,t de França foi accusado Carlos Dnpio,
disse ha 20 annos, e o que dfrá tlaq1ii a 20 porque renunciou a uma das idéas emittidas
annos. Entende-se quo lem caracter o homem, em uma obra sua, e o que respondeu este
<Jue abre o seu espirilo á primeira idéa, que se respcita.vel sabio? Que aproveitava a occasiao
ponsat· nelle, e que immediatamcnte o fecha,
para dechm1r que a sua vaidade nlio chegava
e deixa essa ídéa lo mar posse de seu espírito, e
ao ponto do sacrificar a verdade ao ridículo
repelle todas
modificações, todas as idéas,
orgulho de ser coherentc. O seu irrnllo Dupin
aiuda que a experiencia moslre que eslá em
Ainé em outra scssao disse-Eu não vos peço
erro. Este é sem duvida o peior dos estados.
que nos annuncieis o vosso systema de política
Homens taes, idéas taes só têm apreço no meio
como invariavd; conheço que todas as instidas facções, porque as facções yêrn de printuições humanas, todos os pensamentos· são
cipias absurdos, servem a princípios absurdos,
SUS'ceptiveis de modificação, que o tempo, o
e nlio podem admittir modificação alguma no acaso, o caprid10 possa fazer.
espirita do homem, sem que logo a q1111lifiquem
Perd6e-me a catnara, se insisto demasiado
de versatilidade, e sem que logo condemnem neste topico de um dos discursos do nobre
ede homem como tr::msfuga, como desertor.
rniniotro da justiça, a que eu dou mais im!JorEm minha intelligcncia, porém, a finneza de tancia do que â primeira vista parece ter. O
caracter tem outra accepção muito diversa. espirito publico póde prejudicar-se com taes
Chamarei homem de caracter aquelle que
proposições; porque, palavras que se sollllo da
rende culto aos principias, só por amor dos
Mbuna, têm um alcance muito longe, que nem
pdncipios; e que, por consecruencia, quando
sempre se póde prever.
a observação, o estudo, a expel·iencia moslrão
füispondendo ao Sr. deputado"Comelio, dis$e
que esses principias devem ser modificados,
o nobt·e minislt·o :-Não é o art. 102 fonte dos
qµe algnns delles devem ser renunciados em 110s~os males. O art. 102 da constituiçao, se
obsequio á verdade, n!l.o l1esila em sacrificar o lem feito males ao paiz, nlio é por abuso do goerro, em lugar de persistir, mantendo opiniões verno, mas por abuso da assembléa geral, que
erroneas. Chamo homem de caracter firme ao
tem legislado regulamentos ; e, para ext:mplo,
que, rendendo culto aos principios assim entenaponto o codigo, que tem muitas disposições
didos, procede sempre de harmonia com esses regulamentares, que não têm f!ido · hem execuprincipios. Orn, perguntarei cu, ha alguma vertadas.
satilidade no homem de estado, quando modiOra, o nobre ministro da justiça assevera,
fica seus principies, po1·que t·econhece que elles abalança-se a asseverar proposições, que. nem
11ao silo verdadeiros 110 sentido, em que- os
sempre são muito exactas, e a que de ordiadaptou? Então, senhores, o que é o homem nario não precede a necessaria 1·e:llexão. Quizera
de estado? O que é o homem versado nas eu qtrn o nohre ministro da justiça explicasse,
sciencias sociaes? E' elle um sabio, que possa não digo bem, apontasse quaes são os artigos
julgar com afouteza das instituições do mundo? regulamentares que abunda.o nos nossos coAs sciencias sociaes, mórmente a politica, eslão digos. Eu estou convencido de que os nossos
ainda no seu berço. Os legisladores, que têm codigos slio censuraveis por terem deixado
desconhecido este principio, têm-se adepen- muito ao governo. De ordinario contentamo-nos
dido muitas vezes... Mnitas vezes a vida de com cerlos princípios geraes que dominão a
um povo eslá no que o legislador julga uma materia, e abandonamos aos regulamentos
excresccncia defeituosa, como já em outro cousas vitaes, que"devião fazer parle das leis. E'
tempo se exprimia um celebre autor. Se o leeste o nosso maior defeíto. Quando. instituirgislador depois conhece, pela experiencia, e mos commissões de exame ·pal·a averiguar os
pela observação, seu erro, ha de insistir nelle, füclo$, para sobre as informações assim havidas,
porque já uma vez disse que aquclle objecto coadjuvados pelo governo, fazer as leis, então,
era inutil, e podia eliminar-se das instituições e só então é que poderemos fazer bem ao nosso
do paiz em perigo ? Philosophos, que viverã.o paiz; então é que poderemos fazer leis impor·
ha poucos annos, sustentárão que a historia era tantes, baseadas sobre a pratica. Mas leis que
o estudo o mais desnecessario, sendo hoje a
devião emanar de uma discnssão, não de uma,
opinill.o conti:aria geralmente segnidt,. Se me mas de duas ou tres sessões, são feitas em uma
nao engano, Mallebrancl1e disse que a historia
hora, e commette-se ao governo o desenvolde um rato valia mais do que a historia dos vei-as! Eu me abstenho de descer ao desenvol·

as
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virncn!o deste objecto. Nem eu tenho força para
fazer, nem a assembléa tempo para eu o esbanjar deste modo.
Refiro-me a uma obra importante de Carlos
Cmnle que mostra a conveniencia, e necessidade'do procedimento de paizes, que sempre
são citados como modelos. O congresso dos
E~tados-Unidos da Amel"ica do Norte, o que
d;ixa elle aos reguJamenlos do governo? Quasi
lotlus os seus actos con,prchentlem tudo quanto
é nece,sario para a sua execuçn.o. Entretanto
nós qlle nos desvtlnecemos de pubiicislas, deven;os deixar tmlo ao governo ! ! E' a linguagem
do nobre ministro da justiça. Disse elle,
já defendendo o decreto de 18 de Março
(apoiadas)!! disse elle ; aos males, que a assembléa geral tem feito de regular em leiê, se
ajuntará outi·o mal, o <le criminar os ministros,
que <1busll.o desse poder constitucional. EnUl.o
as leis nll.o serll.O jámais executadas, porque
ninguem se animará a fazer regulamentos pelos
quaes fique responsavel.
Se eu tivesse tanta força, tanta energia, em
uma palavra, os talentos, a intelligcncia em
eminente gt·áo do nobre ministro da justiça, eu
roubaria á camara ainda mais alguns momentos, desenvolvendo os tristes resultados de
uma semelhante opinião. Direi sempre que,
se é verdadeiro o principio do nobre ministro ;
se se nt\o deve exigir responsabilidade do governo por um acto qualquer, por isso que dabi
resulta nll.o obrar o governo, ficar inactivo ;
en\ão o governo está irre~ponsavel ; porque,
nM se poderá pedir a responsabilidade de acto
algum a que a lei fundamental sujeita todos os
aclos ministeriaes, sem que fique inactivo com
re1;eio das penas da responsabilidade.
Ora, eu estou c~nvencido de qt1e o · nobre
mini,lro da justiçc1 nll.O podia proferir uma
proposição tao er-ronea, sena.o no calor da
discussão. Mas como n:i.o posso adivinhar intenções, devo dizer que esta opinião é indigna
de um homem de estado.
·
Sr. presidente, a hora está dada. Se ainda
a defeza do regresso me obrigar a· sahir a
campo, responderei a oulras partes do discurso
do nobre ministro da justiça.
A discussll.o fica adiada pela hora.
O SB. PrrnSlDE!i'TE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, e levanta a sessão ás duas
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horns.

PRESlDENCIA

DO

SR.

ARAUJO

SmrnAR10.-Expediente.-Ordem

LIMA

do

dia.-

Projeeto &.cerca dos processo.s crimes.-Orçarnento da just-iça.
Pelas dez horas da manhã, procede-se á
chamada, e achando-se presentes cincoenta e
trcs Srs. deputados, abre-se a sessao ; lê-se, e
approva-se a acta da antecedente.
•
Falttio com participação os Srs. Pinto de
Mendonça, Pontes, Barbosa Cordeiro, Messias,
Oliveira Braga, Souza e Oliveira, arcebispo
e Araujo Ribeiro ; e sem ella os Srs. Luiz
Cavalcanti, Albuquerque e Mello, Azevedo
e Brilo e Limpo.
EXPEDIENTE:

Dá-se conta do expediente, lendo-se os seguintes officios :
1.• Do secretario do senado, participando
que por officie de, .ministro é secretario de estado·
dos negocios da justiça, constou ao senado que
o regente, em nome do imperador· o Sr. D.
Pedro II, consentio na resoluçll.o que augmenta
as congruas dos roonscnhores, conegos e capellaes da imperial capella,-,.Fica acamara
intéirada.
2.º Do_ mesmo secretario, tornando a remetter a proposiçll.o desta camara, ácerca dos
officiaes do exercito, que estudarem na academia
militar, á qtial o senado não tem podido dar o
seu consentirnento.-Fica a camara inteirada.
Faz-se mençilü de requerimentos de partes,
que têm o conveniente destino,
Lê-se, e é approvado o seguinte :
« Requeiro que, pela seet·etaria de estado dos
negocios da guerra, se solicite do governo, um
mappa da força do 2º batalhão de caçadores,
declarando-se nelle o numero de praças que
estão destacadas no sul, e a força que actualmente existe na côrte, bem como o serviço em
que se acha empregada. Igual requisição exijo
que se faça a respeito do corpo de artilharia, .e
de eavallaria da côrle. ·
rr Paço da camara dos deputados, 11 de
·Agosto de 1837:- Vianna. 11
Lê-se o seguinte parecer :
r, A' commissão das assembléas legislativas
provinciaes foi remetlido um officio Llo ministro
e secretario de estadq dos negocios do imperio,
de 18 de Mãio proximo passado, qlle cobre um
requerirneulo dos emprezarios do theatro da
cidade de S, Paulo, os quaes havendo-lhes sido
concedidas umas loterias por lei da assembléa
dessa província de 4 de Fevereiro ultimo sob

n. 4, pedem a esta augusta camara, declaraçao
ácerca da taxa do seilo a que sao s!ljeitos os
bilhetes das loterias pelo alvará de 17 de
Junho de 1809 e lei de 8 de Outubro de 18331
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pretendendo que o pagamento de semelhante
taxa sómente se verifiqne qnando os ditos bilhetes forem ajuizados, ou produzidos como
documentos em estações publicas. Cumpre notar
que a ordem do thesouro publico nacional de
16 de Fevereiro proximo passado, determina
que o inspector da thesouraria da referida ·província faça intimar os directores das corporações e estabelecimentos, a favor dos quaes se
tenhão extrahido loterias, para que em termo
breve mandem pagar quanto deve1·em da taxa
do sello.
.
t( E porquanto
o ministro em seu officio
accresce11ta, que julga do seu dever declarar que
o governo entende que nllo deveria ter sido
sanccionada, e executada a lei provincial que
concedeu as loterias aos supplicantes, por ser
opposta· á lei geral de 6 de Junho de 1831, a
qual prohibio semelhantes concessões, nllo póde
a commissão deixar de observar, visto que essas
palavras sao prejudiciacs a este parecer, que a
doutrina que ellas corisllgrão é inexacta e
erronea,
« Posta de parle à questão da moralidade das
loterias, e da sua conveniencia, julga a commissão fóra de duvida que ellas constituem um
imposto. Ora, esse imposto nlló é geral, e o acto
addicional faculta ás assem biéas provinciaes o
estabelecer impostos, comtanto que nãO sejão
de importação, e nll.O prejudiquem ás imposições geraes do estado.
te A unica razão que dá o ministro em seu
officio, de que a lei provincial de S. Paulo que
conce_peu as loterias é opposta á lei geral de 6
de Junho de 1831, é inteiramente insubsistente: 1º, porque ha muitas leis geraes, que
depois do-acto addicionnl :podem ser ·-ªIteradas
e revogadas pelas assembléas provinciaes, e taes
sao todas aquellas que versão ~obre objectos,
ácerca dos quaes podem legislar as ditas assembléas, como, por exemplo, ácerca de impostos; 2°, porque a lei de 6 de Junho citada
sómente prohibe a conce~são de lote1·ias pelo
,_
governo.
«. Assim, no entender da commissão podem
as asscmbléas provinciaes conceder loterias,
com tanto que a venda dos bilhetes . se verifique unicamente dentro dos limites da respectiva provincia.
' '
« Isto posto, entende a_ commissão que nenhuma declaraçãO se torna precisa ácerca do
objecto do requerimento dos supplicantes, porquanto a tabella que acompanha a lei de 8 de
Outubro de 1833, sujeita em. geral ao paga·
menlo do sello os bilhetes de loterias, sem
exccpluar aquelles que não são ajuizados, ou
apresentados em estações publicas, como documentos. Nem é applicavel a taes bilhetes essa
eitcepção, que ácerca de certos papeis faz o
alvará de.).7 de Junho citado.
(( A commissão não encontra motivos sufficientes para \!Stabelecer a isenção qne $)edem

os supplicantes, como nova medida, por isso que
a isenção de impostos estabelecidos, sómente
deve ser concedida por nmi fortes e justificados
moli,•os de utilidade publica, que no entender
dt1 commi,s110 nllo se dão no caso sujeito.
ic Por taes fundamentos é a commissão de
parecer: 1º, que as assembléas provinciaes
podem conceder lolerias <ientro das respectivas
provincias; 2º, que a pretenção dqs supplicantes nao merece ser attendida.
« Paço da camara dos deputados, 3 de Agosto
de 1837.-Paulino Som·es.- CameiroLeão.
- Oalmo'n,,,
OSr. Oornelio França pede a palavra pela
ordem, e declara que lhe parece melhor
mandar-se in1primir o parecer que se acaba de
Jêr, parqué o objecto é interessante. (Àpo·iados.)
OSr. Henriques de Rezende oppoe-se á impressão do parecer.
O SR. PRESIDENTE consulta a camara sobre a
imp1·essao do parecer, e decide-se negativamente.
O parecer fica adiado por pedir a palavra
o Sr. Cornelio França.
Lêm-se mais seguintes:
,t José Francisco Corrêa Filho, matriculado
na qualidade de voluntario no primeiro anno
da escola de medicina desta corte, por não lhe
ter sido passive] habilitar-se no exame de geometria, requer. a facu Idade de ser admittido a
fazer acto das matarias do primeiro anno medico, depois de fazer o competente exame de
geometria.
(( A commissao de insh-ucçao, attendendo
que a assernbléa legislativa tem concedido a
outros em idcnticas circumstancias esta graça,
offerece para ser discutido o seguinte projecto
de resolução :
· ·
(( A assembléa geral legislativa resolve:
te Art. 1.0 O director da escola de medicina
desta côrte fica autorisado a admiltir a fazer
aclo das ma terias do primeiro ·anno medico a
José Franc',co Corrêa Filho, depois de lei· feito
exame de geometria.
.
t< Ar~. 2.° Ficao revogadas as disposições em I
contrario.
t( Paço da camara
dos deputados, em 3 de
Agosto de 1837.-Azevedo e Brito.- Gurgel,

os

-B!Lering.,,

Julga-se objecto de deliberàçao e vai a im·
primir.
u Foi presente á commiss!io de instrucção pu·
hlica o requerimento de Manoel Ferreira da
Silva, professor de geographia e historia do
collegio das. artes, incorporado á academia jn·I
ridica de Olinda, que achando-se gravemente
enfermo, como prova com documentos, pede
tres annc,s de licença para ir á E_uropa tratar do
restabelecimento de .sua saude. A -commissão
achando justa a pre~enção do s~pplicante, ea·l
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fende que ao governo compet~ deferir-~he; e
por isso é de parec~r que lhe seJa remeltido o

menciona elo requerimento.·
,, Paco ela camara dos deputados, 3 de Agosto
de 183í. - .Azevedo e Brito. - Bherinq. Gmgel. »

·

•

A' commissllo· de pensões e ordenados forllo
presentes quatro decretos do governo,. conce·
dendo mercês pecuniarias a diversos cidadãos,
em renrnneraçl'IO de serviços feitos ao estado, a
saber: ao padre Bento José Labre Marte!, a
pensão annua! d~ 200$ pel_os bons serviços pres·
tados na provmcm do Para contra os rebeldes :
sendo elle juiz de par. no districto de Cairary,
sem lhe servir de embaraço o seu estado de pa·
ralytico e aleijado : a Affonso de Albuquerque e
Mello, a pensão annual de 264$, equivalenk ao
soldo de sua·patente de alferes de caçadores, e
com sobrevivencia á sua mulher D, Maria Bar·
bosa Martins,. em consideração aos seus bons
servíços prestados nas províncias do Pará, Ma·
«

ranhao, S. Pedro e Santa Calharina, sendo na
primeira gravemente ferido de uma bala, o que
o tornou incapa¼ de continuar no serviço,
achando-se os serviços deste official, e- do
padre supramencionado, comprovados por do·
curnentos, e informações do presidente actual
da provincia do Pará : ao ex-1 ° gr'Limele José
Manoel, a pensão annual de 48$, visto ter sido
julgado incapaz_ de continuar no serviço, em
razão do grave ferimento que recebeu em combate na provincia do Pará, ficando áleijado .do
braço direito: ao rnariüheiro José Antonio a
pensll.O annuàl de 96$, por isso que ficou aleijado
de ambas as pernas por um tiro de bal~, · combatendo a prol da tranquillidade publica em
Pernambuco : finalmente a.Felisberto da Silva
Vi~ira, o soldado da patente de alferes de caçadores em que foi reformado na 2• linha, em
altençilo a ter sido- ferido quasi mortalmente
quando empregado na dili[encia de capturar a
alguns desertores. A' vista do exposto parece á
cornmissão que taes mercês esta.o no caso de
serem approvad;,s, e por isso offerece as se-

gui,ntes resoluções:
« A assem bléa geral legislativa resolve :
« Artigo unico. Fica app'rovada a ['lensil.o an·

nnal de 200$, con{!edida por decreto de 20 de
Junho de 1837 ao padre Bento José Labre
Marte], pelos bons serviços que prestou na provincia elo Pará a favo1· da legalidade.
Idem
(( A pensão annual de 264$, concedida por
clecreto de 20 de Junho de 1836 a Affonso de
Albuquerque e Mello, equivalente ao soldo de·
sua patente de a1fel'es de caçador,es, e c_om_
sohrevivencia á sua mulher D. Maria Barb6sa
· Martins, pelos bons serviços · que prestou a
favor da legalidade na provincia do Pará, sendo
gravemente ferido.
tQlllO li

Idem
<< A pens!l.o annual de 48$, concedida pelo
decreto· de 20 de Junho de 1837· ao ex-grumete
José Manoel, em attençtio a ter sido gravemente
ferido combatendo pela legalidade na provincia
do Pará, de que rewltoll ficar aleijado do braço

direito.

Idem
« A pensão annual de 96$, concedida por
decreto de 21 de Junho de 1837 ao marinheiro
José Antonio, em consideração a ter !icado
aleijado de ambas as pernas, con::batemlo ·a
favor da tranquillidade publica na província dé

Pernambuco.
Idem
<( A mercê do soldo correspondente ao posto
de alferes de caçadores, que pela resolução de
consulta do conselho supremo-militú de 30 de
Março de 1830, se concedeu ao alferes reformado da extincla 2• linha Felisberto da Silva
Vieira, em attenção a ter sido gravem ente fe.
r_ido quando empregado na diligencia de capturar·
a alguns desertores.
" Paço da camara dos deputados, 7 de Agosto
de 1837.-J. F. de Tofodo.~Gomes dà Fon- ·

8eca.-F. P • .Almeida Albuque1'gue. "
Julgão-se objecto de deliberaç:i.o as cinco
resoluções offerecidas neste parecer.
« A commissão de pensões e ordenados vio
os decretos do governo, e documentos annexos,
conceder,do tenças aos tenentes coroneis José
Joaquim Coelho, José Feliciano de Moraes
Cid, e João Duarte Nunes, assim como ao br.igadeiro graduado Francisco Xavier da Cunha, e
acha que ellas estão nas circumstancias de serem
approvadas por meio das seguintes resoluções.:
" A assembléa geral legislativa resolve :
(< Artigó unico. Fica approvada a 1.ença annual de 120$000, concedida por decreto de 20
de Julho de 1837 ao tenente coronel José Joaquim Coelho.

Idem

" A tença aunual de 80$000 concedida por
decreto de 15 de Agosto de 1837 lo tenente coronel graduado José Feliciano de Moraes Cid.
Idem
« A tença annual de 120$000 concedida ·por
decreto de 17 de Julbo de 1837 ao tenente coronel Joa.o Duarte Nunes.

Idem
« A tença annuaI.de 220$000 concedida por
decreto de 20 de Julho de 1837 ao brigadeiro
graduado Francisco Xavier da Cunha.
o-amara dos deputadgs, 9 de
<e Paço da

88
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Agosto de 1837.- J. P. de Toledo. -F. P. d(i
" A r!isposiçao de minha emenda terá lngar
A bneida e A lbuguerqiie.

- Gomes da Pon8eca. "
Julgão-s e tarnbem ohjecto de deliber;c;ção
as quatro rewluçõ es apresent adas neste parecer.
ORDEM no DIA
Continu a a discnssa o adiada na sessao anterior, sobre o projecto vindo do senado, ácet·ca
dos processo s crimes qne por sentença de revista forem remellid os a novo julgamen to, etc.
Toma parte na discussa o o Sr. visconde de
Goyanna , defenden do a utilidade do projecto. •
São apóiadas as seguinte s emendas :
" Os processo s criminae s, que por concessã o
de revista forem remettid os a qualquer das relações do imperio, serão julgados na conformidad e do art. 30 do regiment o de 3 de Janeiro de 1833, niÍ.o obstante o determin ado no
ar!. 1G da lei de 18 de Se(embr n de 1828, a
respeito do numero io·ual de juízes revisore s.
« Ficão t!lü sómente para este effeito derngadas as disposiç ões em contrario . - Re-

lioiicas. "

«' Depois das palavras - juizes present esdio·a-se : sendo o vencime nto u nanime. Salva
a ~edacçã o.- Vasconcellos. "
« Quando nas relações, para que forem remettidos processo s em revista, nao houver
tantos juízes, quantos intervier ão na sêntcnça
recorrida , o presiden te da provincia , sobre re·
quisição da relação, nomeará dos juizes de direito tantos quantos bastem para preench er o
numero necessa rio.-Rcz endii."
Fica a discussã o adiada para se passar á do
orçamen to da justiça.
Annunci ando-se a cl1egada do Sr. ministro
da justiça, é introduz ido com as formnlid ades
do uso, e continua a discussa o do orçamen to da
justiça, com as e:-nendas apoiada~.
O Sr, Raphael de Macedo responde ndo ao St·.
Vasconc ellos, quando em seu discurso da ultima sessão fallou na remoção de juizes de direito das Alagôas, mostra a necessid ade e justiça
desta medida do governo, em consequ encia das
arbitrari edades e aclos barbares desses juízes.
Lê em apoio dessa sua opinii'.io copia de um officio do pres~cn te daquella provinci a, em que
se demonst ra a prepoten cia de um desses juízes,
bem como o interroga lorio feito ao assassino do
vigario José Vicente de l.\fac_edo, mandado assa3sina1· por um desses magistra dos.
O Sr. Vasconcellos explica que o Sr. depuhdo nao o entende u; pois que nilo quiz,
quando neste objeclo fallou, jnstiílcar esses ·
homens, suspeita em que se fundou o nobre
deputad o; mas dissera que, admittid o esle
genero de remoção , a magistra tura deixava de
ser independ ente.
Lê-se e é apoiada a seguinte sub-eme nda do

Sr. Seara:

desde já. "

OSr, Rodrigues Torres, antes de entrar na
discussão do or1:amenlo, pede a S. E,. o nobt'e
ministro q11e, se no decurso de seu discurso
alluclir a uma ou outra opinião de S. Ex., enunciada em qualque r época, não entenda o nobre
minisl_ro que o quer censura r; pois que elle
orador não fará isto senao como mero observador, para tirar das opiniões ele S. Ex. a força
neeesBaria p,1t·a fundame ntar sua opinião.
Principia ndo pela qllantia pedida para instrucç!lo e armame nto da guarda nacional , o
orador lembra que S. Ex., em uma das anteriores sessões, declarát a que erão emprega dos
provincia es todos os que não estavao inscripto s
em alguma das excepçõe s do § 7º, art. 10 do
acto addicion al: e conform e esta ópiniao, sendo
os instruclo res da guarda nacional emprega dos
provincia es, não pertence á assemblé a ge~al
votar quantias para pagamen to de suas gratJfi.
cações. Não é esta a opiniM delle orador, mas
como seja a de S. Ex., deveráõ os fundos ~ara
essa inslrucçã o ser votados pelas respectiv as
assemblé as provinci ae,.
O orador mostra que o serviço da instrucçã o
da guarda nucional nM está montado no pé
em que devêra: o decreto do governo que regulou esse serviço, tornou-o muito oneroso sem
d·elle provir as vantagen s correspo ndentes á despeza que. se faz. As inct1mbencias dos instru·
ctores geraes ahi determin adas são: 1°, dar a
instrucçã o á gnardu nacional , quando quizerem ;
2º, fiscalisar a i nstrncçã o dada pelos instructo res
parciaes ; 3º, servir de vehiculo de communicuçtlo, entre os instructo res parciaes e os govel'!1os respectiv os. Sendo sómente essas as obrigações dos instructo res geraes, a despeza que .
com el les se faz é inutil, onerosa ao paiz, e
póde eliminar -se sem detrimen to do serviço
publico; porquant o, lendo el!es de dar instrucçã o
á gunt·da q11ando entende m convenie nte, 1130
lhes impondo obrigaçã o de d[!r esta instrucçã o
o rcgnlam ento do governo, é claro que elles nao
se imporáõ um onus, a r111e nem a lei nem as
ordens do governo os obrigão ;. muito m,iis
existindo "os instrncto res parciaes, encarreg ados
deste serviço. Quanto á fiscàlisaçao que os ins·
!melares geraes devem let' sobre os instruclo res
parciaes, póde ella ser de duas natureza s ; ou
fiscalisar a assiduid ade dos instructo res parciaes,
ou ver se a instrucçã o qL1e estes dau é feita conforme as regras da arte. A primeira fiscalisaçao,
julga o orador não serem os instructo res geraes
os mais proprios para desempe nhal-a. De or·
. dinario têm elles a mesma patente, e em alguns
casos patentes inferiore s ás dos instructo res Pª:"
ciaes, e nno estando collocad os em umajera rchta
superior aos instructo res parciaes, nao se pód_e_
esperar bom desempe nho dessa incumbe nc1a
qne se lhes confiou. Mais proprios para essa
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fiscalisai;no suri:to os mesmos commandanles
tios diversos corpos da guarda, ou os coroneis
chefes de legino, porque sno os mais interessados
em que este serviço se faça com a.maior assiduidade possível, µor isso que são interessados
em consei·var os seus corpos na melhor ordem,
organisação e disciplina. Quanto á . segunda
parte da fiscalisaçllo, não sendo os instructoi·es
gcraes de patente superior á dos parcía~s, ullo
s() podem reputar ém geral com mais conhecimenlos profissionaes que os instructores parciiws. Demais, os instructores geraes têm debaixo da sua inspecção corpos de dift'et·entes
armas; se esses instructorcs, pois, sao officiaes
de cavallaria, 1111.0 podem exercer esta fiscalisa1:llo a respeito do exercicio proprio de ca·
çadores, e vice-versa. A correspondencia. entre
os instrnctoree parciaes e os governos provinciaes, póde sei· dil'igida directamente aos_presidenltis pelos mesmos instructores parciaes, ou
por via dos commandantes dos corpos, ou commandantes de legillo. O orador julga, pois, que
a despeza que se Íllll com instructores geraes é
absol..1tamente inulil, e deve ser glosada.
Observa que, para se pode1· desempenhar
este ramo do serviço publico, é mister que a
guarda nacional esteja competentemente armada ; e, pelo que póde julgar, a guarda nacional nao está em estado de armamento tal
que se possa li1·ar l>om proveito dos 100 contos·
de réis que c,11e1· o nobre ministro para. instrucção. No Rio de Janeiro existem 17 ou 18
mil homens da gu:ll'da nacional, e parece que
nem 5 mil existem armados : e, se no Rio de
J~neiro, onde mais cuidado se tem coru o armamento da guarda nacional, isto acontece, póde·
se conclui!· que nas outras provincias o estado
da guarda nacional, a respeito de armamento,
é peior do que no Rio de Janeiro ; e assim
grande parte dos 100 contos de réis não ha de
ser emp1-egada, ou, se o fôr, é com instrudlores
que nenhum serviço hão de prestar, porque a
guarda nacional, no estado em que está, nao
póde receber essa instrucção. E isto observon,
elle . orador, durante o pouco tempo que foi
presidente do Rio de Janeiro, onde os instructores, indo ao lugar _da parada, 11110 encontra vão
a que~ dessem instrucça.o ; e a t'azão que se
dava disso era que a guarda nacionalJ1ão estava
armada, e por consequencia não podia conco1·rer,
â ~arada para receber a instrucção que lhe
dev1ã0 dar esses officiaes.
··
·
Uma outra despeza, pela qual lambem não
v?ta, é ~ de 20 contos de réis para p3gar serviço~ feitos pela policia. Não é da opinião dos
que Jnlgão que nenhuma quantia se deve dar
pa_ra, despezas secretas ; mas diffel'e do nobre
ministro na maneira de se exigirem E.!ssas despezas ao corpo legislativo •.Entendo que se nào
devem votar quantias a esmo sem que se mostt-e
(quanto é possivel mostrnr nesta especie de
despeza) a necJlssidade della. Em_ França,
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quando o ministerio pede fundos para despezas
destã natureza, o respectivo miuislro explica os
motivos· que tem, para pl'ovar a necessidade
dessos fundos perante as com111issões a que semelhantes projectos são remeltidos ; o ministro
vel'balmente explica, dá todas as informações
necessarias para justificaL· semelhantes exigencias ; e é depois disso que a respectiva commissão apresenta seu parecer, e acamara vota
os fundos necessarios ; além de que, quando
se tomão contas do emprngo de semelhantes
fundos, apresentão-se todos os documentos necessarios para provar que esses fundos liverlio o
devido emprego. O nosso governo, para exigir
fundos para despezas secretas devêra, quanto é
possível em serüelhante m1i.teria, dat· as informações que se podem dar a respeito destas
quantias. Emquanto nllo ha e~sas informaçoes
.o orador declara não votar por esta quantia,
porque entende não dever votar por nenhuma,
sem que conste a necessidade de se fazer a
despeza.
•
Insiste na opinião emittída pelo Sr. Carneiro
Leão, que ex.ige do Sr. ministro o orçamento da
despeza que se faz com o corpo policial, o que
é facil fazer-se, visto estar o corpo organisado
definitivamente. E, •se obras são necessarias no
aquartelamento do co1·po, como disse o nobt'e
ministro, tanto desta como de qualquer outt·a,
apresente na camara o orçamento parn fixar
fundos necessarios para ellas.
Não póde jnlgar muito· proprias na lei do
orçamento as alterações que o nobre ministro
quer que se fação no regulamento do corpo
policial permanente ; se este corpo EJrecisa
destas alteraçõ1:s, devem elias ir n'uma lei
permanente.
Não posso deixa de insistir sobl'e algumas
explicaçoes, continúa o orador, que o meu
nobre collega, o Sr. Carneiro Leão; exigio a
respeito do roubo do thesouro. Parece, com
ell'eito, extraordinario, que, tendo nós tido conhecimento que .o thesouro foi roubado, dizendo-nos depois o govet·no qae parte desses
fundos roubados -tinhao sido achados e recolhidos aos cofres publicas, o governo possa
furtar-se a prestar-nos iuformações ácerca da
maneira·por que se descobria esse roubo, quem
farão os roubadores, de que mantira o fizerão,
etc. O nobre ministro asseverou-nos, em uma
das passadas sessões, que duas pessoas das que
roubarão o thesouro tinhão sido já condemnadas pelos jurados; para mim é um facto inteiramente novo. Tratando de obter algumas
informações a respeito, dissera.o-me que é verdade que havia duas pessoas que bavião sido
condemnadas pelos jurados, uão pelo roubo do
tpesouro, mas pela tentativa de emittirem cedulas na circulaçrto. Este facto é differente do
outro, e como não pude obter as informações
que procurei, desejava que o nobr.e ministro, em
occaSÍãO opporluna1 DOS fizesse conhecer a

ma-
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neira por que o thesouro foi roubado, quem
for!l.O os roubadores, etc. Convém que o publico saiba disto, com·ém que nós saibamos,
convém mesmo que o governo faça isto ruais
publico que é possi vel.
Havendo feito estas consideràções sobre o
orçamento, passa a responder a algumas proposições emittidas pelo St-. ministro. O nobre
ministro entende que as censuras, que um ou
outro membro da camara tem feito ao governo
actual, sãO. não só destituidas de fundamento,
como mesmo não convém ao paiz, são perigosas, porque tirl!.ó a força moral ao governo
que della tanto necessita nas circumstancias
melindrosas em que ella enxerga o paiz. Mas
querendo ao mes.mo tempo prevenir-se· contra
. qualquer imputação que se lhe fizesse de ter em
outro tempo, em circumsta11cias tambem melindrosas, feito opposição ao governo, o nobre
ministro· procurou estabelece!' a dill'erença que
julga existir entre as épocas de 1831, 32, 33 e
a actual, para assim justificar-te da opposiçao
que fez ao governo de entao, e censu1·a1· alguns
membros que hoje fazem um outra censura á
administração actual.
O nobre ministro nos disse que o füazil, em
1831, tinha acabado uma revoluçao, que existia
um partido que havia deitado abaixo do throno
o príncipe que a elle havia sido elevado pelo
voto unanime dos brazileil'os ; que este partido
suffocava o governo de enta.o; e_ que, se nesta ..
casa nao existissem espiritos virtuosos, homens
energicos capazes de resistir a esse partido, elle
tudo destruiria, nossas insiituições teriao sido
derribadas, um novo systema politico teria
substituido o monarchico-representativo.
Eu entendo que o. nobre ministro quiz fallar
(quando disse que existia um partido que suffocava o governo de então), quiz fallar do partido
desses homens que, todos os dias em um sem
numero de publicações periodicas, atacavao,
insultavao, injuriavll.o o. governo, suslentando
principias politicos inteiramente dift'erentes da·
quelles que o governo sustentava ; creio que o
nob1·e ministro quiz fallar do partido desses
homens que, nas nossas ruas, nas nossas praças,
arvoravão o estandarte da revolta, pregavão um
systema inteiramente dift'erente daquelle q1rn o
governo sustentava, pregavão um systema op·posto inteiramente aos princípios do nobre ministro; que se rebellavllo em differentes pontos
do imperio. Se é deste partido que o nobre
ministro quiz fallar, se é este que elle julgava querer suft'ocar o governo ; se, fazendo
opposição ao governo, queria dar-lhe força
para suffoear este partido, o que não lhe quero
censurar, se o nobre ministro, fazendo censuras
de homens energicos com a capacidade intel;
lectual como a do nobre ministro ; se o nobre
ministro até fez a accusação do ministro de
enlll.o, o hom.em o mais energico para conter
esse partido, que fez essa accusação quando

julgava o ministerio sulfocado por esse partido;
se fez essa accusaçãO, essa oppósiç!o, com intento de dar força ao governo, como entende
q1te nossa humilde censura possa fazer mal á.
administração actual? Foi só dom da opposição
de 1831, 32 e 33, d,ir força ao governo,
quando resistia, e n!l.o ha de acor,tecer outl'O
tanto a nossas humildes censuras-? Não podem
tambem dar ellas força moral ao governo?, ..
Se o nob1·e ministro entende que nossas censuras na.o podem senil.o tirar a força moral
que o governo necessita, deve concede~ que
diga que sua opposiçil.O tambem nã.o dava força
ao govemo, tamJ;em lhe tirava essa força, tanto
mais necessaria quanto o nobre ministro con•
füssa que havia um partido til.o forte que suffocava esse mesmo governo .
Mas, dii o nobre ministt·o, as circumstancias
actuaes nll.o sao as mesmas de 1831, 32 e 33:
as cit·cumstancias silo muito mais graves : um
partido vertiginoso ameaça o · Brazil de uma
conl!agração geral. Não qnero entrar muito
neste exame, · não quero instituir exame entre
as círcumsluucias actuaes do Brazíl, e as de
1831, 32, 33 ; mas o que deduzo das palavras
do nob1·e ministro, é que as circumstancias ti.o
Brazil em 31 erno gt'avissimas e tão exti·aordinarias que tinhamas acabado uma revoluça.o ;
todas as paixões achavao-se agitadas ; uma
repres$11.0 dessas paixões era tanto mais Jifficil
quanto o governo de entno tinha em sua pro·
pria organisaçã.o um elemento de· fraqueza,
quaado a regencia de eutao era composta de
tres individuos; dos que se achavão em campo,
cada um julgava ler feito excl1.1sivamente essa
revolução, e por· consequencia dever tirar della
todo o partido passivei para realisação de seus
planos politicos.
.
Hoje parece-me que não existem essas circumstancias. O Brazil· tem hoje homens de
socego, homens de ordem, homens de tranquil·
tidade. O Brazil, como disse o nobre ministro
( e eu tenho a fortuna de encontrar' em suas
proprias palavras a refutaçao de sua propo·
siçao), o Brazil consagra o maior respeito, a
maior veneração ao nosso joven monarcha. Se
o ,Brazil hoje consagra !? maior respeito, a
maior veneração ao nosso joven monarcha ; se a
quasi totalidade dos cidadãos. existe neste senti··
mento, que receio podemos ter de que a mo·
narchia representativa não seja consolidada no
Brazil? Que receio podemos ter, que se con·
spire contra o throno do nósso joven monarcha P
Que receio podemos ter que o espirita revolu·
cionario ameace conflagrar o Brazil? ••• Creio
que a .ccimparaçll.o que o nobre ministro pre·
tendeu instituir entre as duas épocas, não lhe
póde servir para tirar as consequencias que
quiz deduzir dos princípios que estabeleceu.
. O nobre ministro perguntou com empbase:
-o Brazil póde ter hoje uma opposiçãO? O
Brazil deve ter hoje uma . opposição ?-Se a
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época actunl 11:i.o é lao grnve com a de 1831,
32 e 33; se então pôde h!lver um!l opposição
que fez sct·viços ao governo o á ordem publica,
parece-me estar aulorisado para asseverar, que ·
hoje póde existir_ opposição sem este receio
que o nobre m1111stro parece enxergar na
marcha aliás circumspecta e comedida da
actual opposição, da actual minoria. Mas o
füazil deve ter uma. opposição ?.. Senhores, cu
creio que seria um phenomeno que nós na,o
tivessemas urna Qpposição, que todos fos,;cmos
unanimes, concordes em nosso pensar sobre os
negocios puhlicos ; só neste caso não teriarnos
opposiçno, não teriamos differentes interesses a
pleitear uns contra os outros; mas é· isto põssivel, ao menos no estado da sociedade moderna ? Creio que, sendo nossas capacidades
tão ditrcreules, sendo mesmo nossa intelligencia
desenvolvida em dilfürentes gráos, nem todos
nós podemos pensar da mesma rnaneit·a sobre
os interesses ge1·aes do paiz. Ora, seudo isto
assim, evidente é que os desejos do nobre ministro, desejos aliá~ muito patl'ioticos, na.o
podem ser realisados. Oh ! pt·ovéra á Providencia que '116s pensassemos da mesma ma·
neira, que nâO houvesse dissidentes sobre a
maneira de encarar os differentes pontos de
interesse do paiz ; seda a idade de ouro, ao
menos dos governos · representativos ; poderiamas dar um grande exemplo «s nações,
mais que nós adiantadas na sciencia política ;
mas é isto o que não creio passivei.
Nao cuide o nobre ministro que, quando
. fallo em interesses geraes, penso que }1ll.o
podemos todos concordar no ponto· a que
queremos altingir. Nós lodos podemos con. cordar n'um fim ; mas podemos diferir· muito
na marcha que entendemos mais conveniente
para conseguir este grande fim em que aliás
concordamos.
O orador, continuando o seu discurso sobre
- esta materia, observa ·que nenhuma vantagem
resulta ao governo de, aproveitando-se de u'hla
ou de outra circumstancia que lhe pareça favoravel, desacreditar a opposição, pintai-a ao
paiz como anarchica, como contraria aos votos
geraes do imperio. Entende que, aliás, o governo deve querer que todas as opinioes se
manifestem na camara ; que todos os interesses
se pleileem uns contra os outros, porque é só,
mente do choque das opiniões que p6de
resultar a verdade.
. Po~to que o nobre ministro parecesse 'querer
mculcar que a opposiçao não era movida por
principios nobres e generosos, o orador pensa
que S. Ex. não é deste parecer, pelo que
avançou e1n outra sessão que o governo teria
maioria na camara todas as vezes que qui:r.esse
trabalhar nas necessidades, no interesse do
paiz ; e assim desmentia o nobre ministro por
uma maneira solcmne esses escdptores que .
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piu·ecern qu.-irer sustentar a cu.usa do governo,
censurando os votos da uamura.
Perguntado pot· um nobre deputado qual era
o syslema do· governo, o noh1·c ministro disse
que lambem poderia perguntar q•Jal era o
systema da camarn elos deputadc.s, no que
parece dar a entender não 'estar bem ao facto
do sentimento da cam::1ra ; e proposição essa
que não está em -relação corn o qu~ antes
ernittira S. Ex. O orador per~uade-se de que foi
íslo 111n lapso de lingua, uma phrase escapada
a S. E'x.- no calor da discuss!io, pois que antecedentemente já havia dito o que queria a
camara, isto é, sustentar as propostas do governo que tivessem por fim a prosperidade do
paiz. .
.
O 01·ador não se encarrega de fazer um prog1·amrna politico ; mas ent,mde que a camara
ha dti apoiar o govemo, todas as vezes que o
govemo marchar no sentid dos interesses do
paiz, e cingir-se á coustituiç!io e ás leis ; ha de
apoiu1• o governo, se o governo revogar o decreto de 18 de Março e o que atacou a constituição em seus pontos mais cardiaes, creando
juizes de direito interinos; se o governo executar, i1omo deve, o acto addicional, entendendo-o de modo que não conduza a absurdos ;
entendendo-o de modo que, da intelligencia
delle, não provenha um dia o descredito deste
mesmo acto addicional.
Em urna das sessões anteriores, o nobre ministro deu um.a intelligencia a um dos artigos
do acto addicional que póde trazer resultados
tao perigosos á causa publica, que de certo o
·orador não poderá nunca annuir ou -estar de
accbrdo com o nobre ministro, ou o governo
actual, emquanto apparecerem taes principias.
Qnizera que o governo tivesse tamhem, a res•
peito do acto addicional, uma: opinião constaJ?,te ;
que não declarasse em um dia que deu tal in·
telligencia ao acto addicional, e no dia seguinte
deu íntelligencia contraria.. Nao quizera que
' em um dia dissesse que os juízes de direito são
.empregados geraes e no .outro que sao pro·
vlnciaes.
.
Os deputado:,-;, continúa o orador, do pequeno.
numero daquelles que ousão fazer uma ou outra
censura aos actos do governo, não o fazem por
vingança, despeito, ou considerações indignas
d.os representantes do paiz, de um cidadão que
deseja sincernmente o bem da patria l Nao ;
nós temos opiniões, nós temos princípios politicos administrativos sobre a gestão dos negocios publicas; e, quando aqúelles que . esta.o
á testa destes negocios e os dirigém não professão estes· principíos, o nobre. ministro nos
concederá que temos razão de nllo apoiar semelhante governo ein tudo e por tudo. Nem se
diga que isto é um principio contrario á ordem,
que é principio de guerra. Não ; se um ou outro
deputado entende que um ministro qualq1:1er,
seguindo tal systema ou plano, póde conduzu· o
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estado a abysmo insondavel, este deputado tem
razão,. tem direito . de se oppôr p,i1· qualquer
maneira, a este mmistro, para ser suhslituido
por outr?, que professe os principfos que está
convencido serem os melhores e os mais capazes de _salvar o estado. Portanto, parece que
a propos1ç110 que o nob1·e ministro eni out1·a
sessao _qualificou de blasphemia polilica, é uma
propos1çllo que, entendida como devia ser enteudida, e nao exagerada, é muito administrativa e muito conforme com a verdadeira theoria
do systema representativo ; e, por consequencia,
conforme com a ?r.dem publica, e nl\o perigosa,
como o nobre ministro pareceu entender.
Tambem tenho a fazer uma observação ~obre
uma opinião emiltida nesta casa pelo nobre
ministro da justiça. Ellc nos disse cm nina das
ullimas sessoes que não enunciava, nno dizia,
11!10 expunlia a sua opinião a respeito do decreio de 18 de Março, porque e1·a faltar ao respuilo e consideração devida á 1Jamara dos deputados: porque, se se enunciasse a favor do
d_ccreto; p~der-se-hia dizer que pretendia insmuar, ou mculcar á camara o senlido em que
d~ve votar ; e, se pelo contrario emiltisse opinião opposla, pareceria impropria de ministro
corôa ; porque faria mais uma especie de
• imputação ao seu a11tecessor. O nobre ministro
parece que não esteve sempre conforme comsigo mesmo, e desdisse-se poaco depois, porque
deu lugar ~ entender que a camara na.o podia
por maneira nenhuma accusar o ministro da
corôa por um acto que tivesse o titulo de
regula~e~t~ para· a boa ex,-•cução das leis; que
este prmmp10 era absurdo, porque irianros pôr
o governo em graves embaraços, · se seguiase!D~s uma tal opinião, porque 11110 haveria
ministro algum, que quizesse fazer regulamentos para a boa execuça.o das leis; e assim
ver-se-hia o governo impossibilitado de executar
q~alquer lei. Creio que, ~e seguíssemos a dou•
tr~na do Sr. ministro, poderíamos queimar a
lei da responsabilidade dos ministros da corôa
e que os ministros estarillo então habilitado~
para abrogar qualq!ler ~isposição legislativá;
porque nada era mais facil do que expedir ama
ordem, . com titulo de regulamento, revogando
uma lei sem que pudessemas accusar o governo por semelhante _cr_ime. Não posso, pois,
concordar com a opmUl.o do Sr. ministro,
porque me I?arece que lem consequencias absurdas, perigosas e fataes para a ordem publica e instituições do paiz.
O orador, depois de insistir na opiuiÍio emiltida pelo Sr. Cornelio, de que a camara dos
depu_ta~os era· a _mais propria para representar
a opm1ao do pa1z, conclue assim o seu discurso:
Concluirei, pedindo ao Sr. ministro. que não
se persuada de que eu seja seu inimigo. Sinto
não poder concordar com o nobre ministro em

?ª

alg1:1mas opiniões por elle expendidus ; mas
não sou seu inimigo.
o SR. l\foN'l'EZUMA (ni-inist?"O da jtistiça) :Peço ao S1·. deputado, pelo Pará, que não deixe
acamara sem as informações que deve colher
de seu discurso.
Ó SR. V1sCONDE DE GovANNA: - Já não tenho ....
vontade; e á vista da doçura do Sr. ministro,
ainda menos disposto me acho. (Bisadas.)

OSr. Montezuma (minist1·0 da justiça) declara que o governo muito se lisougearia de
que a camara nomeasse uma commissão para
examinar o estado da casa da correcção ; mas,
emquanto o corpo legislativo não determinar
uma nova fórma de administraçll.o, e, ainda
que .estabeleça outra, S. Ex. está convenciclo
que a uo11signaç110 actual é diminulu, o que nRo
pútlu ser-menor de oito contos de réis mensaes.
Sustenta a sut\ opinião, a respeito da quantia
puclid,1 p,ll'll o corpo de municipaes permanente~, lembrando qne mencionava 110 detalhe
lias parcellas, aqncllas que se linhão dispendido com augmenlo de oflicfocs, sargentos, ele.
Lt:mbrn nesta occasião a nccessid,\cle de um capellào para este corpo, que llil.o poderá vencrr
menos de 400$000 ; S. Ex., requisitando do
Sr. ministro d,, guerra dous capellnes dos que se
ache.o avulsos, nao pôde obter senão um ; e por
isso se vê ohrigado a requerer esta providencia.
Se a camara quer o orçamento minucioso e
detalhado das despezas do corpo de permanentes, nilo será difficil a S. Ex. o dál-as ; mas,
não se tendo feito isto em tempo algum, porque
o corpo não se achava completo, e tendo S. Ex.
mappas com que póde justificar a requisiçao
feita para a despeza, pelo que respeita ao estado
effectivo do corpo ; sabendo-se qual é o estado
completo, e existindo no thesouro as contas
respectivas a este corpo, as quaes silo minuciosamente dadas, entende que se não póde dizer
que S. Ex. se apresentou ao corpo legislativo,
pe9.indo uma consignaçno como de empreitada
para aquelle corpo.
Não concorda com a opinião do Sr. Torres
(que S. Ex. pede lhe seja permittido tratar
tambem como amigo, pois que não póde deixar
de o considerar assim, depois que declarou não
ser seu injmigo) de que o governo seja obrigado
a dizer o modo porque a policia opra, quando
se trata de verificar a sua despeza. Parece-lhe
que a pratica seguida na França, a que se referio o Sr. Torres, não apoia a opinia.o deste
Sr. deputado, pois que alli se não faz a historia
minuciosa dos trabalhos da policia, p_cir isso
mesmo que lá existe policia, que aqui parece
que não tem existido, e S . Ex. assevera na.o
existir presentemente; pois que temos apenas
policia preventiva, e essa muito diminuta, por
que é mal paga, e muito mal montada ; não
existindo lei que autorise a formação em grande
de um systema de policia . preventiva. Lembra
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tflle os deputados, os 1Jl11is cncrgicos, systematícos e .mesmo cnpricho~os da opposiç!lo de
todo~ os p11izcs, quando os minislrns apresentão
exigencias para taes despezas, não fazem serne11rnnte exigencia. Cita o exemplo do celebre
deputado Odillon Barro!, 9ue na occasii10 de _o
ministro mostrar a necessidade de uma consignação para a policia, por est~r a vida do_ r~i em
perigo, declarou que este motivo era suffic1entemente forte, para que não exigisse mais do que
a declaração de uma tal causa ; duvidando,
porém, da existencia real do compr~nnettimento
da pessoa do rei, mas n1l.O insistindo de maneira
que apresentasse a idéa sustentada pelo· Sr.
Torres, que queria declarações parciaes e minuciosas sobre a policia.
S. Ex. solicita de novo que a camara tome
cm consideraçll.o as propostas elo governo sobre
a policia ; solicitar;ao que lembra ter sido
feil:1 continuamente nos relatorios: sendo, portanto, íncxacla a c1l'firrnativa em contrario.
Para se saber o eslarlo em que está a policia no
nosso paiz, e o perigo que corre a tn:~nquillidade
e segurança individual, S. Ex. observa que
bastaria ler as partes dadas ha 8 dias, pelas
quaes se vê que se fizerão prisões de pessoas,
que se diz que viei-v.o de paizes estrangeiros com
punhaes, facas de ponta, ele. Apresenta varias
considerações sobre a falta de rondas, para as
([Uaes a guarda aacional não basta ; e sobre a
necessidade de se estabelecer uma guarda policial, que guarde um meio termo entre os
geudarnws e a policia ingleza.
M.anifesla o grande desgosto que leve de receber uma nota do encarregado de negocios de
Dinamarca, que se queixã do assalto que
soffreu, elle e sua senhora, de um salteador, a
hora aliás não muito avançada, o qual pede
licença para andar armado, da maneira a mais
positiva, visto que as autoridades nao podem
dar a protecço.o e segurança que se deseja.
S. Ex. confessa que se envergonharia muito
de ~contecirnenlos taes, se a população do impeno nll.o estivesse convencida da falta de meios
que tem o governo para proteger os cidadãos
nesta parte.
A respeito do roubo do thesouro, continua a
insistir em que o governo nil.o deve explicar o
mocto porque se ·obleve parte das notas que
hnviao sido roL1badas. Em outra occasião, S. E1e.
poderá dar infornrnções mais positivas sobre o
estado em que estão os autos dos envolvidos
neste roHbo ; e entãO os Srs. deputados verão
s_e se cuidou, ou não, nu punição desses de-

linquentes.
OSr.• deputado Vasconcellos, continua S. Ex.,
no seu discu·rso recitado na sessão de 9. do cor·
rente, algumas proposições pôz em minha boca,
que_ niio foril.o por mim emittidas. Fazendo o
iev1go elogio ao beqi. traçado discurso do Sr.
asconcellos, nll.o posso deixar de declarar,
todavia, que a maior parle das proposições com·
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batida~ por elle, ni\o forão exactamen!e emiflidas por mim, on nUo forão emillidas por mim
da maneira pol' que o St·. Vasconcellos as apresentou na casa.
N110 cansaL'ei acamara, fazendo a resenha de
todas as proposições, limitat·-me-hei a algumas
dellas. .
Por exemplo, disse o Sr. Vasconcellos que
eu havia sustentado, respondendo ao Sr. Honorio, que na votação da despeza n~o era de
mister designar os objectos em que devia ser
empregada. Não emitti esta pl'Oposição; Esta
_proposição, emittida por esta fórma, comprehende tantos absurdos que não poderia nunca
ser emittida por mim. Não me lembro mesmo
de ter emittido proposição analoga a esta, donde
pudesse ter resultado o equivoco do Sr. Vasconcellos, Escusado é, pois, combater ao nobre
deputado.
Disse tarnbem o Sr. Vasconcellos que eu
havia dilo que a opposição da camara se achava
desacredítada p~rante a nação, e não tinha o
assenso dos homens intelligentes do paiz ; uo
que responde o Sr. Vasconcellos que o governo
não tem este assenso, e não merece a confiança do paiz.
Pelo que respeita 6. opinião, que o Sr. Vas·
coucellos póz na minha boca, nãa é exacta.
Quem enunciou esta opinilio, foi o Sr. Hollandu,
que disse que era grande calamidade a 1ndifferença, com que erào tratados 08 membros da
opposiçao ; e enlao eu disse, que nao era de
adrnir::ir qne existisse, á vista da proposição fJUe
havia emiltido o Sr. Hollanda. Em uma palavra, a minha opinião nã.o é, nem fazer crer
que a opposição obra por prineipios secretos,
ou direcções occultas, nem negar-lhe o patriotismo neces~ario a todo o homem publico, emquanto os factos n!\o demonstrarem o contrario.
Um facto porém eu tive na sessãO passada, que
muito abalou esta minha convicção, qLie foi a
solemne declaraçao do Sr, Hollanda sobre os
principíos em que se devêra fundar a opposição
da camara dos Srs. deputados.
Eu disse que o Brazil não podia desejar uma
opposição nas actuaes circumstancias, feita pela
maneira porque se fazia. Esta proposição sustentarei, quando combater o-Sr. Torres.
O Sr. Vasconcellos disse que a administração
actual não merece a confiança do paiz ; mas
resta provar. Como apenas se limitou a fazerme,s:.ber este desconceito publico, sem mostrar
em que fundava a sua opiniao, limitar-me-hei a
notfll-a, esperando provas que me convenção,
para obrar em consequencia.
Outras proposíções ha do Sr. Vasconcellos,
mas a hora se adianta, e por isso vo11 comb1üer
uma proposição do Sr. Torres.
Em resposta ao Sr. Torres, S. Ex. sustenta
a necesllidade dos instmctores, e manifesta o
desejo de que o Sr. Torres apresente o projeeto
para melhor instrucçi1o da guarda nacional,

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:18 - Página 10 de 11

304

SESSÃO. EM 11 D"E AGOSTO DE 1837

certo de que ac)rnrá no governo loda a coope- obrigaÇ!io de apresentar as· mesmas propostas
ração necessarra para que a guarda nacional sustentadas em documentos, e informações
vocaes, para satisfazer o intuito nacional, quando
receba a instrucç:10 de que necessita.
•
S. Ex. sm=tenta turnbem a necessidade da nomeou os seus representantes.
E' esta a differença entre os meus principias
somma de 130 conlos para a instrucção, e ar. mamento dn guarda nacional ; parecendo-lhe e a proposiçno emittida pelo Sr. Torres. E'
que a opinil!.o emittida pelo Sr. Vasconcellcis, de verdade que depois disse que o governo é o
• que a guarda nacional deve ser tambem armada · mais proprio para apresentar estas propostas.
como a tropa de linha, justifica o credito de 30 Nao nego que o governo tem a seu favor
grandes meios, e por consequencia deve aprecontos, que o governo exige pnra esta despeza.
Se estivessemos no principio da discussãO, sentu1· estas propostas ; mas parece que, desde
continua o orador, en me lisongearia muito de que temos governo constituido, a autoridade
entrn1· no exame, a que fui convidado pelo suprema· não deixou de preencher esta obriSr. Torres, dos principias emíttidos· : mas a gaçllo ; o que se prova pelas muitas propostas
discussão está adiantada ; ainda se não ter- que têm sido feitas, algumas das quaes têm
minou a lei do orçamento, ha orçamentos de passado, outras se achll.o em andamento, e
outras repartições n discutir ; além disto, 1·est11 outras têm sido regeitadas. O governo, pois,
a terceira discussão, e por isso reservar-me-hei tem feit9 o seu dever ; e os Srs. deputados sl!.o
pat·a cm outra occasião continuar nesta dis- obl'igados a fazer de sua pat·te o que puderem
parn occorrer ás necessidades publicas.
cussão.
O nobre deputado exigio lambem que eu
De passagem, porém, direi, que em nenhuma
época o fim da opposiçao da !)amara dos de- executasse o neto uddicional tl!.o fielmente como
putados foi fazer guerra ao inimigo, e crcor fosse possivel, e o entendesse sempre de modo
difficu Idades ao poder, ao ministerio, e, por que não arrastrasse o povo, as instituições do
consequencia, clerribal-o. Como em nenhuma paiz, a uma conflagração geral. Desta proposiçl!.o
época levantou semelhante systema, nem me prevale-cerei muitas vezes, quando tiver de
deu a entender um capricho tão perigoso, é mostrar a necessidade em que se acha o govemo,
evidente que em nenhuma occasiào se apre- de se guiar por sua in(elligencia, e dar ás leis o
sentou a opposiçll.o tão hostil, tão perigosa, e, sentido que enlender dever dar, para a5 exe•
.
por consequeneia, til.o pouco fundada. Não me cula1· e fazer executar.
lembra, ao menos tanto quanto me recordo da
O Sr. deputado estabelece o mesmo principio
historia parlamentar, de ter havido época em a respeito da inlelligencia ao acto addicional ;
que tal opposiçao se fizesse. Posto as circum- portanto, é o Sr. Torres o mesmo, que estabestancias de 1831, 32 e 38, fossem demasiada- lece o princi!liO, que muitos conside1·1lo perigoso, '
mente extraordinarias, todavia, a opposiçll.o que o po.der exeçutivo pôde dar intelligencia,
daquelle tempo não póde ser comparada com que não seja litteral a uma lei e á lei fundaa de hoje, que levanta proposição de tal natu- mental, desde que disse que é preciso que
reza, e ao mesmo tempo chama o povo para entenda o aclo addicional de modo que não
fazer o mesmo que proclama.
ap1·esente absurdo. O nobre deputado não quer
Tambem lembrarei que em 1831, 32 e 33, que esteja só pela letra da lei, porque entllo,
havia realmente dous credos bem determinados quaesquer que fossem os resultados . desta
no paiz e na camara, onde tinha a honra de me Qpini!io, absut·dos ou na.o, o governo devia
assentar ; e tendo a opposiça.o tomado por tarefa ·sustentar a sua intelligencia. Eu até certo ponto
impugnar um credo politico sustentando o con.cord_o ·com ó Sr. deputado ; e póde estai'
outro, de necessidade fez grandes seniços ao certo de que o governo se ha de dirigir pela
governo de então, porque sustentava. os prin• sua intelligenci9, mas em tudo aquillo que nãO
cipios de ordem, e instituições do paiz:, e fór' determinado litteralmente pelo acto · i.1ddi•
procurava àar fort,'l ao governo, porque da cional; porque .o que fôr claro .e explicito, o
opposiçao partirã.O projectos uteis e importantes governo não duvidará mandár executar. E' por
para a consolidação da ordem publica. A isso que ao corpo legislativo pertence a interopposiçao dessa época não proclamou o prinpreta~ão do aclo addicional ; se o corpo legiscipio exlraorclinario de qne n!io lhe compelia lativo, que deve dal' esta intelligencia, deixar
,;ena.o fazer gue1·ra ac governo! e não lhe com•
de o fazer por qualquer motivo, ao poder
pelia fazer propostas ; como parece que tem
executivo n!io pórle ser attribuida a culpa de
proclamado a actual opposição.
ler executado o acto addicional, quando a sua
Concordo com o Sr. Torres deste modo, e disposiçao é explicitamente lilter11l. Eis coino
von rectificar uma proposição sua, á qual não respondo nesta occasião, podendo afiançar que
pude dar o meu as;;enso, quando elle- fallava.
qualquer que seja a intelligeucia dada pelo
Concordo em que o poder executivo deve actual rnínisterio ao acto addicional, ou ás leis,
apresentar as propostas conven~entes para a ella será constante.
.
.
prosperidade publica ; mas o que .nego, e neO orador conclue pedindo á camara· que
li!ªráõ todos, é que os Srs. deputados não tenhn.o tome em con~ideraç!lo a emenda do Sr. Bhering,
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que Lli maiores l'aculdade s ao governo p;tra
prover os emprego, da capella imperial, do que
a ,lo Sr. arcel>ispo da Bahia, q11e se limita aos
capl•ll:lcs : e in~i,;le
neces~ida rle de autorisaçi lo
pa1:t p:qpllll'Jl! o ,!e oi-,1,·nados atrazados .

O Sn. V.\s,;oxcELr.os pedí! que o Sr. ministrn
dedare que onkm ou que lei obsta a que se
paguem os ordenado s alrazados dos empregad o-.
t.le s11a rcparti,;ão .

fim.

O SR. l\loxTE·/.n!A (mini.,tro dcijn~tii:r,.) : -

Responde rei a1nanba.

OSr. Carneiro Leão

depois ile sustentar a
sua opini:i.o áci:rca do co1·po de permanen tes,
contir:11a assim :
Pas~o a outro objedo que nil.O tem síJn respondido satisfaclo riamente. Trato do ro11bo <lo
thesou ro.
l11fonnou -nos S. E::c. que tinh.'l.o sido punidos
dou-, envohi<los neste roubo. Creio que se enganou : e qne os dous que for.'l.o·punidos, o forào
porque intent:ir:l o introduzi r no. paiz ced11las
falsas Yindas de França. Parece que esles for.'l.o
co11demn.1d1Js pelo jury. Dig!J, qne a e~tc respeito, houve urna especie de amnistia, n:lo do
Sr.· ministro. mas de ~eu anlece;:sor. Tendo-se
d:1J,1 a tll•n1111eia da fahricnril.o d,•stas ccdula;:
füls:1s cm Franr;a, prendeu-s e o hoJllem que as
prete11Jia inlrodmi r. P;irc~t· ,111e o governo
o\Jte,·e de,Lc lio1ue111 ~·;;,-!.trcci111e11los p:ua
prendei· mai,-: dous, e i11,ir111ou ao juiz <le par.
que uno devia 111·ou1mci:1r :1 ,·sli', 'JltC t!•)ll os esclarecime ntos. Se s,i puder provar que o juiz
de p:iz nno leve nma tal i11,in11aç:h•, o governo
fica impune ; mas ~e a houve, o Sr. tniui,(ro
devé concorda r qrrc !1om·e prc,·aric:1<;1\0 e l:dla
do go,·erno, pori{W! n:i.o podia amui,ti~.r . A insinua~,:10 que se fo;: é <111<: uno d-cvia o hü111c111
ser pronuucia úo. porque ci-., lcnlaliva que n:>.o
tin.ha levado a cl)'eito por 1nolil'o dependen te de
i:ua voula<lc ; o que é falso, romo ~e vi) do processo, que examinei . Ddl,• co11sla cJUc o governo teve a dc11uncia <lu nos,u cnc,;nrega ,lo de
negocios cm França, de que c~lt! homem prctern.lia inlrotluzi r cedulas fals;1s no paiz : designava o lugar cm que ha,·ino de vir, o nmncro
de cedu]a,:, e a embarca\' .ào. O governo principiou prendend o o homem ; n:lo vejo que
fiu•sse alguma rcl'(ibr;ào que pudesse ~er u(il ;
mas e:::te homem quer por intcn•s.<e publico,
quer na conrormi, Lalc das ld~, dc,·ia 5er co11dcznm1do, porque as circumst:.rncfos porque não
emiUio as cedula, c!Jl circ11lar;ãu, nftO for:lo
C:.?pcndcntcs t.la sua ,·ontade. Ellc .iá tinha ~ommdtido o t1dicto de lt'ntativa az:tcs de fazer l:1cs
den1:nci.1s ; ellc tinha !;ido pre,o; e cm . consequencia de estar preso é que nl!O verificou a ;
lHJ

paiz verifico~- se na conformi dade das leis. Es; réo devia pois ser condcmn ado, embora fosse
perdoado depois, se as revelaçõe s por P.lle feitas
fossem de alguma utilidauc. Isto mostra a proTOMO li
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teC('t'l.O havida a respeito oeste facto, e do roubo
do thesonro ; o que prova rpie lw.via mna espede de sy~tcma de1 parle Jo go,·crno 1pie o
arrasta,·;: a proleue1· s.:meJli,rn!cs faclus, s,·stcma
QUC se n:lo ê<J11for111:i COIU a nossa JcgislaçJ.o.
A re:;pcito do tl1eso1.1ro, o :;r. mioistru tcrn
usado de certa subtile'l.a para sal n\r o governo,
suµpondo que queremos que o govcl'll\J faça re·
\·elaçúts sobre o meio porque wnseguio aquelle

"ª

sua vontade, mas a ir,troduc,;ào d:J.S c,idulas

AGOSTO DE 183i

i

En não duvidaria etn alguma occ,1sin.o votar
fundos para.. despez:is secretas, para o que é preciso haver muita confianç.i no governo. Nao
quero_tirar ao governo, nem digo que alg11e111
tire meios de obter um, ou oulro serviço, uma
ou outra denuncia interessan te á causa publica,
e necessari a para descobrir grandes salteador es
ou roobadore s, como os do lhesouro ; para saber
anele exi;;:ir:o as notas, ele. i.\'ào quero mesu10
qnc apn,,enle rcvelu\'0es a semelhan te· rcs·
peilo ; a minha censura versa sobre objeclo
<livei-so: digo que se fez a appl'chen são de dn·
zenlos coutos, que <levião estar cm poder de alguQIIl.
l\ilo pergunto quem foi qu,, o reveloll, mas
em poder de quem eslav::-i.o. S(' por ventura o
proprio roubador se ti1·essc denuncia do ao rnini~lro, e este nno acha~:;,: 011tw meio de far.cr
a apprel1eu são, podei-ia promctle1·-ll1c pcrdilo,
mas na0 roubai-o ú justiça, e fa;:er com que
si1upl~sm cnte critra,se111 par-a o the;;o1u·o os :200
co11lo,, ~cm ,;e saber de quem. O individuo
qut.: os lin!1:.1 em cnmplicc, senll.o o µroprio roubador, e nrw podia ;lort<>nlo dt'ixar <lc figurar
no pro,·esso, c:o,t,o tenúo cm seu poder essas
ntl[as. Devi,t soffrer uma aecusa,;no, e ter urna
scnlcn,;,1, (lll\! o ab~ol-.csse ou t·oudemn asse ;
podendo o governo perdoai-o , no caso de conucmnalor ia.

Sou ohril!:ulo a iusistir sobre este facto,
porque, cnc:u-rega ndo-se ,\e ,lefender_ factos semelhau[c;;, o Sr. rninislro não dá gar:mlie1 uc
que se rrão rc_produzr,o .
.-\ · vi,-l.1 do aJi:wtam ento da hora, e d,. já
asús longa di~cu:<s:lo li:tYi.Ja sohre este ohjecto,
ilei:.:arei de conliiwa,- , posto tives"e de respont.le r
a 111uitos outros objcc:los de que S. Ex. tratou.
::-Íào falt,u-.i occa,;iao para q1w o possa fazer.
O Sr. mi11blro se retira cmn a:. formalida des
do cost11me.

O Sn. l'RE.5IDEST E t!ii a mcs111a ordem do dia,
e le\·anta a :::essao depois daf duas horas.
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@lel§São e1u :t~ de

Agosto

PRESJDENCIA DO SR, AHAUJO Lll\!A

SrnM,IRW. -

Expedieiile. -

Apre.sentação de

·ae

·varias project0s. - Officio do ,i'lliz
direito,
ehefe <le policia do Pa1·íi. - O,·dcrn do dia.
- PrQfec(o ácerca dos p·1·oees.~os c1·imes. Orçainento

da justi.çci; votação. -

nwnto dos négocios e8t1-angeiros.

Orça·

Pelas 10 horas da manhã, procede-se á chamada, e achando-se presentes sessenta Srs.
deputados, abre-se a sessao ; lê-se-, e approva·se
a acta da antecedente. ·
·
Faltão com causa participada os Srs. Pontes,
Pinto de Mendonça, Barbosa Gordeit·o, Messias,
ar('.ebispo da Bahia, Oliveira Braga e Souza
e Oliveira ; e sem o participarem os Srs.
Abranehcs, Hollanrla, Luiz Cavalcanli e Galvno.
EXPEDJENTC

_ 0{1-se conta do expediente, lendo-se os seguintes onicios :
1. '' Do ministl'O ,Jo impol'lo, ·l'emctlendo os
anlographos de duas reso\uç~es, uma appro-

vando a lenr,.a :nrnual de 120$, concedida a
D, Anna, fosephina Pereirn Pinto de Mcnrlonça,
e a seus fillws ; e a outrn, cslnbclecend o o
modo por que os cfüectores dos cursos juricticos
:idmilliráõ a fazer ucto no presente anno lccliyo
aos estudun !es, que por faltn de lentes nl:to

tiverem a frequencia exigida nos estatutos,
etc., nns qnaes resoluções o regente, em nome
do imperador o Sr. D. Pedro II, consente, ele.
- Remette-se parn o archivo.
2.º Do secretario do senado, remetlendo a pro-

posiçao do mesmo senado, dando providencias

para embaraçar a íntroducç!io de -.escravos, ou
pretos livres, no territorio brazileiro, etc. - A
imprimir.
3.° Do mesmo sei;retario, participando que,
por officjo do ministro e secretario de estado
dos negocios da guen·a, conslou ao senado,
que Iôra $anccionada a resoluçao, que ií::rnn_da
continuar o pagamento do soldo de coronel,
corresponde nte á patente de càpellão mór do
exercito, ti Renato Pedro .Boiret, etc. - Fica a

camara inteirada.
Julgrio-se objecto de deliberação, e vão a im-

primir os seguintes projectos :
" A assembléa legislativa decreta :
" Art. 1.º Desta a :::ete annos, o cidadão
brazileiro que 11!'!0 provar : 1 º, conlnicer· as
primeiras letras suflídenteu1 enle ;· 2°, ·estar
hahil para viver do seu adquirido, ou por
adquirir ; 3°, cstat· habil para defender a patria
com arqias, nllO será cidadão hahilitado.

cc Art. 2,º Desta a sele annos, um cidadão
brazileiro que fazendo 14 annos, n!J.o couhecer
as. primeiras let,as sufficientemente será obri-

gado ao· serviço militar dEi terra, ou. mar, até
. possllir a Jrnbilitação, art. 1º, para o· que o
governo proverá.
« J\rt. 3. 0 Desta a sete annos, o cidadão
brnzileiro que, fazendo 21 arrnos, nll.o possuir.
a lwbililaç:llo, art. lº, será obrigado ao serviço
militar de terra ou mar, até possuir a habifüaçn.o, art. 1º, para o que o governo proverá.
« Art. 4. 0 O governo ordenará a fótwa da
prova, art. 1º.
"Paço da camara dos deputados, 12 de Agosto
de 1837.-Anto nio Ferreii-a França. »
<< A assembléa geral legislativa decreta :
« Art. l.º As escolas de medicina,·e as. escolas de direito, constaráõ de dous cursos :
primeiro curso, sciencia dos factos ; segundo
curso, scicncia das relações dos factos,
<< Art. 2.° O· primeiro curso constará das
series dos factos fundamcntaes da sciencia,
o!'dcnados na ordem de sua geraça.o.
« Art. 3.° Cada serie, ou mui tas series pe·
qumas, serllo o objecto de uma cadeira.
" At·t. 4.º Accrescet'â uma ou mais cadeiras
dos factos menos ordena veis em series.
« A1-t. 5." O segundo curso será a comparação
dos factos de cada .serie, ou as sedes dos juizos
resultantes, mais a comparaç~ô destes juiws,
ou as series dos novos juizos resultantes, e
assim por diante até as ultimas deducções, ou
juízos íncomparave ís, ou ás theses da sciencia.
,, Art. 6.° As series de juizos descendentes
de cada serie de factos, ou ( sendo as series
dos factos pequenas) as series de juízes descendentes de uma serie de factos, -mais as series
de juízos descendente s de outra serie de factos,
mais, etc., farão objecto de.Üma cadeira racional.
« Art. 7.º Accrescerá uma ou mais cadeiras
racionaes das eeries dos juizos mais ou menos
provaveis, descendente s da comparaç!IO dos
factos menos ordenaveis em series.
,e Art. 8.º As cadeiras se exerceráõ na ordem
dos objectos, e periodicame nte, e debaixo do
mesmo tecto.
« Art. 9." O conhecimen to perfeito dos ob_jectos do primeiro curso conferirá o gráo de
bacharel, o conhecimen to perfeito reunido dos
objecto$ do primeiro ·e segundo cursos, confe1;irá o gráo de bacharel formado, ou doutor,
que serão synonimos.
·
" Art. 10. As cadeiras serão dadas a prÍIÍleira
vez pelo governo, depois por concurso, aos ba·
chareis formados ou doutores.
« Art. 11. Ser:lo preparatorio s o conhecimento perfeito das línguas portugueza · e
pafrias, e <las línguas estrangeiras antigas e mo·
dernas cultas, e philosophia mathematica , e
philosophia ·uatural ; .e se estudarão com· pre·
cedencià do estudo do facto ao estudo racional.
« Art. 12. A's disciplin11s das escolas de direitos se addicionaráõ escriptura<;ão e conta
commereiae s, medicina legal, historia da moral
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c kgisla\:no, e educação .. A's disciplinas das
c,colas de medicina se addícionaráõ agricultura
medica, medicina das paixões, medicina das
sympalhius, medicina dos gazes e flujdos impt>ndernveis, educação.
cc Art. 13. Desde já, daR cadeiras das actuaes
escolas, as de facto precederáõ ás racionaes
puras ou mix.tas, e em cada uma, a consideração dos factos precederá á consideraçll.o
das relações.
« Paço da camara dos deputados, 12 de
Agosto de 1837 .-.Antonio Fm·eira F•rança. n
« A assembléa geral legislativa resolve:
« Artigo unico. O governo é autorisado a contractar com a companhia, da qual é director
Francisco · Leite Ribeiro, a construcção de uma
ponte sobre o rio Parahyba,. na estrada do Mar
de Hespa.nha, e a agertura de uma nova estrada, que daquelle ponto se dirija á capital da
provincia de Minas Geraes ; podendo conceder
it mesma companhia õ privilegio de portagem
sobre as referidas estradas e pontes por um
espaço não menos de •quarenta annos.
« Paço da camara dos deputados, 12 de
tigoslo de 1837 .-BaptiBta Caetano de .A.lineida. »
« A assembléa geral legislativa resolve :
« Artigo unico. Independente de convença.o
das partes, . podem os juizes de direito sentenciar os feitos civeis, em qualquer parle da
comarca em que se achar, sendo-lhes os autos
remettidos com segurança pelo jqiz mmiiçipal, .
logo que. estejãp preparados para a definitiva, e
com a mesma segurança devolvidos a elle pelo
juiz de direito, para publicar a sentença proferida;. revogado assim o .artigo õº do decreto
de 15 de Outubro de) 1838, e mais disposições
em contrario.
« Paço da camara gos deputados, 12 de
Agosto de 1837. Salva a redacção .-Alvares
Machado.»
· ·
·
<C, A assembléa geral legislativa resolve :
« Art. 1°. Os filhos nab:rraes, havidos antes do
casamento, e depois da viu,ez dos pais, e por
elles reco'hl1ecidos por lermo assignado por
elles no acto do baptismo, por ·escriptura publica, ou em testamento, têm direito a herdar
com os filhos legitimos, ainda que os pais sejão
fidalgos, ou nobres •
• « Art. 2•. Só, e unicamente actos taes dão
direito á filiação.
·
« Art. 8º. Ficto revogadas as disposições em
contrario.
· « Paço da camara dos deputados, õ de Agosto
d.e 1837 .-P. Barboza da Silva.»
,r A assem biéa geral legislativa resolve:
~ Art.
A todo aquelle que não f6r official
de patente do exercito, ou da marinha, ao
tempo da publicação desta lei, é prohibida a

r.
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concessao de tenças, em virtude do assento do
conselho ultramarino de 28 de Março de 1792.
cc Art. 2.° Ficao revogadas quaesquer disposições em cont1·ario.
cr Paço da camara dos depubJ.dos, 5 de
Agosto de 1837 .-Ai. Odoi'ico Mendes. »
;Lê-se o seguinte :
•
« Requeiro que se revogue o adiamento
sobre o projecto de resoluçao n. 180 do anno
de 1838, que elevando a gratificaçll.o dos vogaes
do supremo éonselho militar a 100$000, e que
sendo approvado e· remettido no mesmo anno.
pelo senado, a esta camara, onde entrando em ·
discuss!lO o a~no passado, ficou adiado a requerimento do Sr. Henriques de Rezende.- Veiga

Pa,soa. n
O SR. 1º SEc~ETARIO declal'a que_ o que se
acaba de ler é uma indicação, e comô tal vai

remcltida á commissl.\o de guerm.
.
OSr. Henriques d.e B.ezende requer a dispensa da impl'essn.o dos projectos, l'elalivos á
11pp1·àv11çO.o de· tenças, que se julgarão objecto
de deliberaçll.o na sessll.o antecedente.
Consulta-s~ acamara, 11 qual approva a dispensa da impress!lo.
.
Julglio-se objecto de deliberaçtlo e vão a imprimir os seguintes projectQs da commissllO de
pensões e ordenados :
« O actual ministro da fazenda pede uma interprelaçllo do art. 10 da lei çle 16 de Outubro
de 1827, ponderando que havendo o governo,
por decreto de 30 de Junho de 1835, concedido
aos professores das cadeiras publicas de primeiras letras das freguezias de Santa Rita e
S. José, a gratificação dé cento e sessenta e seis
seiscentos e sessenta réis annuaes, com a
clausula de ficar aquella concessao dependente.
da approvação da assembléa geral, era essa
clausula proveniente da duvida em que se acha
o governo, se~ tempo de e:tercicio que os professores já tinha.o antes daquella lei, se lhes
deve levar'em conta para obterem a gratificação
de que trata o supradito art. 10 da mesmá
lei.
·
tc A commissão de pensões e ordenados tendo
em consideraçll.o, que a razll.o efficiente deste
artigo é o merito dos professores, e não ex.c!u. sivamente a qualidade do ensino, pois que embora aperfeiçoado esle depois daquella lei, seria
desconsideriir os bons serviços dos antigos pr~
fessores, por um facto que lhes nllo era imputavel, e por outro lado entendendo · a
commissão, que em todas as refor~as ou melhoramentos quaesquer, é sempre justo atlender
aos antigos empregados em geral, e tanto mais
áquelles que se tenha.o distinguido no desempenho de suas funcções ; é por tudo isto de pa- .
recer que o supramencionado artigo comprehende os .professores que já exercião esse
ministerio antes da lei; intelligencia· esta que
parece tanto mais litteral, que o sobredito artigo

mil
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·falla de preterito, ·e .por· consequencià abrange
os scrviço·s anteriores.
" Para que se evite pois toda a duvida, a
commíssão prop(le a seguinte resolução:

partes que nesta mesnw data dirijo. ao cxceUentissimo. ministro e secrelario de estado dos
negocios ·da justiça, para o fazer presente ao
regente, em nome de S. M. o Imperador, na
certeza de qLV.J sera.o promplarnente remediados,
<< A assemblêa geral legislativa resolve :
e sabiamente prevenidos os grandes males que
<< Artigo imico. O :}l'L 10 da lei de 15 de
flageJl[lo esta infeliz provinci~, com tudo aquillo
Outubro de 1827, compreltende o serviço não
que depende das vossas luzes e do vosso recosó dos professores nomeados depois da sua punhecido patriotismo.
blicaçM, mãis aind:; dos antigos professores
" Pará, 6 de Junho de 1837. - João Alves de
publicas de primeiras lelras.
· Caeiro Rozo,· juiz de direito, chefe de policia.
"Pàço da camara dos deputados, 18 de Julho
« Illm, e Exm, St·.-E' de meu dever levar
de 1837. -P. P. de Almeida Allmquei·que.ao conhecimento de V. Ex. para o fazer· pt·cGomcs da.Fonseca. -J. F. da Toledo.»
sénte ao regente, em nome de S. M. o Impe,Julga-se objecto de deliberaçM, e dispensa-se
radar, o triste e horroroso quadro a que se acha
a impress!l.o da resoluçllo annexa ao seguinte
reduzida esta malfadad,i prnvincia, pelo mais
barbat·o e atroz governo que a opprirne. Longo
parecer :
ff ·
']
·
· d
·
a As professoras de prime-iras letras das fretempo so n etn s1 enc10 v,u·1os cspot1smos e
""uezias da Candelaria, SS. Sacramento e Santa
violencias commigo pralicadas pelô actual pre.,Anna, pedem á camara augmento de seus oi:.sidente Francisco José ,Je Souza Soare;,; do
denarlos, allegando que lhes nno sllo sullicientes Andréa, com o fim unir.o de lhe nl'lo tirar a
para acudirem ás despezas que lhes é mister
força moral dC! <Jlle tanto cm·ecia, para se desnsfazer, chegando apenas parn O aluguel de uma
somlm.1t· a pt·ovinc.:if\ dos horrores de anarchia,
··casa ordinaria, e nao para o estabelecimento
um que hn muito e8tava sepullaila, e na lisonde um collegio; resultando dahi terem ellas
gcírn esperai1ça de que elle seria s11sceplivel de
prejuízo em vez de ganho. A commissâo de
emeud,1! e que, c.:onh_ecendo, c_orn o temp?, a
pensões e ordenados tendo em consideraçno,
sua pos1ç~o! rel;ocedetm do. cam_mho do cr1m~
que os ordenados dos professores no mesmo e do urbitno. Elle ~ lodos 1llud10, e de ~odas.e
magisterio sao mais avantajados, qi,ando aliás , , ~:1·almente abort'~c1do e detestado, e hoJe que
sll.o de uma igual ulilídade, etc,, é de pa,·ecer J:l nno engana a nrnguem, e que se forão para
que sejão igualados os ordenados das supplisempre todas as espet'anças,. e para sempre o
cantes aos dos mestres, e para isto oITerece a abandono~ a ~onfiança publica, forçoso é que
seguinte resoluç:i.o :
·
rompa o .silencio, e descubra o véo de Jant?s
·
,
.·
horrores e maldades, sem exemplo na historia
rr A a_ssemb)éa geral leg1slahva resolye:
do Brazíl, afim de que se possa acudir a tempo
tt Artigo i:mc?. As pt'tfessoras pub~1cas, das
á torrente de tantas desg<:aças e violencias que
aulas de_ primeiras le~r~_ das freguezias, comum dia farão riscar da lista das provincias do
prehendidas no mumc1p10 da côrle, terão os
imperio a mais importante dellas removendo
mesmos ordenados, e aj~da de custo para as
O tyran~o para longi; do Amazona;.
despezas de_ casa, que tem os professores, do
cc Sao tantos, tão variàdos e repetidos os
mesmo ensmo nas correspondentes freguezias ·
actos despotico8 e revoltantes deste governo d e
<< Paço da camara dos deputados, em 12 de
sangue, deste inimigo feroz da humanidade, e
Julho de 1-837.-F. P. Almeida Albuquerque.
de tudo quanto é brazileiro, menos do que é
-J. F. de Toledo.-'-Gom,e,s da Fonseea. » ·
seu unico idolo, que só o enumeral-os não
O SR. 1• SECRETARIO declara que vai reteria fim, e de_sgraç~damente p~ra se acredimettído á commissll.o de constilnição um oftat·~rn, na? sei se diga. como S. Thomé, qu~
ficio e mais repre1;entações do juiz de direito,
se~Ja preciso_ ver 1 sentu· e. ap_alpar. Tocar~1,
chefe de policia do Pará, em que se queixâ . pois, nos mais salientes, e s~rvmdo de exordw
contra O presidente daquella província.
aquelles que h_a pouco acabei de exprobrar-lhe
•
nos meus offic10s de 11 e 17 do corrente mez
OSr. 'Visconde d.e Goy~nna. p~de a p_ala~ra é anno, que envio por copia continuarei dipela_ or~em,. e requer a le\tura so do primeiro zen do :
'
officw, mclmdo nos ºpapeis ~e que acaba de
" Que elle nunca se importou com a pacifazer !fiençao ,° S~ · 1 ~ecreta_rw.
ficaçao da provincia, que por fataHdade lhe
Satisfaz-se a ~x 1genc1a
,lluslre d~p~lado,
cahio nas maos, antes pelo contrario, desde
lendo-se o _segu_mte (movimenta de curiosidade_,
que entrou nesta capital, 0 que se deveu ao
profundo silencio) :.
abandono dos rebeldes, aliás tudo pereceria de
« Augustos e digníssimos senhores represenpeste e fome no celebre acampamento de Uaratantes da naçtto brazíleira:
pfranga, primeiro que se realisasse a suspirada
« Nao é sem dô·1· profunda que me animo a
restauraçito, parece que de proposito prolongou
elevar á vossa augusta presença a integra do
a anarchia para tirar proveito das calamidades
officio de 20 do rnez proximo passado, e mais publicas, e enrh1uecer-se á custa alheia.

?º
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« Estabeleceu a piratagem, e uma nova lei
de pl'esas· para que os seus mandões fizessem
seu e delle, tudo quantQ apanhasse1n, ai1,1da
que á vista de seus legitimos donos!!! Não ba
fal'ropilha nenhum que não tenha uma e mais
can6as de traficancia, e seus dono~ a olharem
para ellas sem recut·so !. .. Poem-se á testa do
mais escandaloso e oppressivo monopolio dos
pôncipaee ramos de comme1·cio desta provincia,
praticando-se _neste abominavel trafico_ as
maiores violenc1as e vexames que podem 11naginar-sEl: basta diier ·que se appt·ehendc a
metade de toda a farinha por nove· .patacas, a
pretexto de que é para o governo, e obrigão-se
os lavradores a pagar os direitos á razão de 5$,
por que se vende no mercado, e· ás vezes das
mesmas can6as se baldêa para as do trafico.
cc Vendem-se com impu4encia nunca vista os
mantimentos destinados para o sustento · da
tropa de mar e terra, e os pobres soldados
cobe1-lós de fome e de misería ! O hospital 1·cgimental é o mais hediondo, mise1·avet e horro1-oso cadl\falso dessa allu vião de infelizes, que
alli vao acabar os dias ã mingua, e total desamparo; dos muiJos que entrão doentes poucos

escapãO !

·

,, Varios bahús do Eduardo,. clieios de preciociosidades derretêrào-se no palacio. Tem-se
conhecido, julgado e executado militarmente,
crimes civis! E até n'qm empate decidia o barbara, pela morle de um infeliz calafate que cã
pereceu no láes da verga l ! !
,e Mandou publica e apparatosamente açoutar
em domingo de Pascoa, a um joven paraeuse,
ex-cadete, de uma familia distincta, á porta de
um judeu, seu infame corretor, para dar-lhe
satisfação de um levu insulto que os moleques
lhes haviao feito na vespera, com o falso pretexto de que elle o não quizera evitar, sendo
cabo da patrulha rondante daquelle sitio !
« Faça V. Ex. idéa da indignação publica que
podia. causar tamanho altentado, revestido da:;
mais aggravantes ciscumstancias políticas, e religiosas ; pois ainda se não contentou com este
signal de sua ferocidade, que o obrigou a
assentar praça de soldado rasq, no lº batalhao
de caçadores expedicionario ! ! !
" Aqui me cahe a- p~na· das mãos, e certo
furor se apossa de mim ... Mas é preciso acabar·!
Alevantou dous corpos chamados de policia,
de todos os cidadãos que podem, e nao podem
, pegar em armas, e os tem violentado desde
~u.a_ creaçao · até agora, ao mais rigoroso serviço
m1htar, obrigando-os a fardar-se á sua custa,
sem !hes dar cousa nenh(Jma, além da ordinaria,
de insultos, vituperios,. tronco, chibatadas,
! tempo de serviço ·em corpos de primeira linha,
.e praça nos mesmos.
«São estes os .beneficios com que este
monstro de especie humana, regala aos miseras
paraenses, q,ue ti verão a desgraça. de escapar das
sa1-ras dos rebeldes para sobreviverem a tantos

a

1
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opprobrios e vilipendiÓs. O socego de que se
goza é apparente, é filho do terror, é o socego
dos !u1nulos.
·
« Em summa, Exm ..Sr.J já nao posso mais;
os caracteristicos . deste governo · feroz são : a
mais grosseira e systematica perseguiçao a tudo
quanto é bom,•Oll que com clle se parece; uma
descarada protecção a tudo quanto é rebelde,
que roubou para si, e para repartir : o roubo, o
desavcrgonhamento, a prostiluiçã.o e venalidade.
·
u Deos guarde a V. Ex.-Pará, vinte de Maio
de mil oilOl:lentos e trinta e sete.-Illm. e Exm.
Sr. desembai-gador, Gustavo Adolpho de Aguilar
Pantoja, D. ministro e secretario de estado dos
negocios da justiça. - João Alves de Oaatro
Rozo, juii; de direito, chefe dti policia. >>
O Sa. HENRIQUES DE REZENDll obtem a palavra
pela oi:dem, e remette á mesa o seguinte :
" Requeirb que se peça ao governo copia dos
officios do presidente do Pará, Andréa, a respeito do j1:1iz dti direito Rozo, e quaesquer outros
que tenh!lo relação com individuas de quem o
ditó presidente tenha dado más informações. 11
O SR. PRESIDENTE observa á camara, que não
é requerimento, e sim uma indicaç!lo, o que o
Sr. depntado remetteu á mesa.
O Ss. HERIQUE~ DE REZENDE declara, que a
considerar-se indicação e não 1·equerimento.,
pede licença para o retirar.
O Sr. deputado retira o seu requerimento.
JulgllO-se objecto de deliberação, e vao a imprimir os seguintes projectos da commiss!IÕ de
pensões..e ·o~denados :· r.
cc A comm1ssão de pensões e ordenados offerece
á consideração desta augusta camara os segt1intes projectos de resoluções, approvando as
tenças concedidas a diversos officiaes do exercito
que se achão em identicas circumstàncias · á
outros de ig11aes graduações, cujas tenças forao
approvadas.
« A assembléa geral legislativa resolve :
« Artigo unico. Fica approvada a lença de
608, concedida por decreto do 1º dé Agosto de
183õ ao major reformado José Joaquim Rodrigue!l de Br!lgança.
Idem
« A tença annual de 60$, concedida por decreto de 7 de Março dé 1837 ao major reformado Manoel Alvares de Gusmão.

Idem
« A tença annual de 120$, concedida por decreto de 6 de Março de 1887- ao coronel reformado Theodoro José da Silva Gama.

Idem
· ,<

A tença __annual de 100$, concedida por
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cc Artigo. Para se cumprir o que fica deterdecreto de 4 de Julho de 1837 ao tenente-co- •
minado no artigo antecedente, terá lugar a
ronel:reformado Joall de Soma da Silveira Paprovidencia _do art. 13 do decreto qe 23 de
lhares.
Junho de 1834, quanto a poder-se deferir a
Id~m ·
apresen fação dos ~otos por · escriplo até a
" A tença annnal de 120$, concedida por primeira confet·encia seguinte á do julgamento,
decreto de il de Julho de 1837 ao tenente co- -Rebouçaa.»
.
ronel JoM Francisco de Chaby.
A's 111/2 hor~s, entra em discussão o orçamento da justiça, com as emendas apoiadas nas
Idem
anteriores sessões.
Lêm-se e apoiao-se as seguintes emendas:.
« A tença annual de 284$, concedida por de« P:ira congrua ou manutenção de um .
creto de 12 de Julho de 1837 ao marechal de
capellão do corpo municipal permanente, 4.00$.
campo reformado Antonio Genelly.
-Rebouças.,,
<< Paço da ·camara dos deputados, 7 de Agosto
de 1837.-J. F. de Toledo. :.._ Gome~ da Fon« Para solução da di"iida atrasada do corpo
seca.-F. P. Almeida e Albuquerque.))
municipal permanente, 6:000$.-Rebouças.»
E' approvado este outro parecer :
Depois de fallarem os Srs.' Castro e Silva e·
« Justino da Silva Mar;hado, l"equer que se
Bhering, dá-se por discutida a materia, e são
lhe dê uma penso.o que prôva · á suu sl1hsisaP,provadas as ~egnintes parcellas :
tcncia, visto haver servido desde 1827 no em1.~- Secretaria d'estado, 20:925$000.
prego de boticario em diversas .emb11rcações da
2." Supremo tribunal, 68:700$000.
armada uacional, ou que se conceda em geral
3.~ Relações, 185:000$, cornprehendida a
aos boticarios de marinha uma gralificaçl\o ou
emenda do Sr. Maciel Monteiro, elevando a
soldo, emquanto deHembarcados. A commissao 2:800$ o ordenado dos desembargadores das
de pensões e orde11ados é de parecer que deve relações de Pernambuco e Bahia, e a suppressão
o supplicante recorrer ao governo.
de 2:800$ na fórma da emenda do Sr. Barreto
· « Paço da camara dos deputados, 12 de
Pedroso.
·Julho de 1837.-J. F. de Toledo. - F. de P.
4.ª Guardas nacionaes, 100:000$000.
_.Almeidc, .Albuquerque. - Gomes da Fonseca. »
5.ª Bispos, 17:280$, ficando elevad_as as con,
gruas do arcebispo metropolitano a 3:600$ ; a
ORDEM DO DIA
2:400$ as. dos mais bispos ; e dando-se 1:200$
ao bispo coadjutor do capellão-mór.
Continúa a discussão adiada na séss!l.o ante6.ª Relaça.o- ecclesiastica, 800$000.
rior, sobre o projeclo ácerca dos processos
7.ª Despezas eventuaes, 12:000$000..
crimes, que por sentença forem remettidos a

novo julgamºento, para qualquer tias relações do
imperio, e emendas apoiadas.
· Tamão parle na discussão os Srs. Rebouças
e visconde de Goyanna.
•
O SR. HENRIQUES .DE RÉzENDE com consentimento da camara retira a sua emenda.
Dá-se por discutida esta mate1·ia, e, posto a
votos o arUgo do projecto, é regeitado.
Approva-se a emenda do Sr. Rebouças, e regeita-se a do Sr. Vasc~ncellos.
O SR. REBOUÇAS ofl'erece os seguintes artigos
additivos, que são apoiados, e entr!l,o em discussão, a qual fica adiada para se passar á do
orçamento :
•
«. Artigo. O· que está determinado ·nas palavras « a que as partes ou seus procuradores e
advogados poderáõ · fazer observações quando
fôr inexacto ou não contiver a precisa clareza >i
do art. 3° da resolução de 9 de Novembro de
1830, é extensivo a todos os feitos, quer estejll.o
em appellação e embargos, ou em recurso de
revista.
« Artigo. · Cada um j~iz motivará seu voto
por escripto, que será incorporado aos autos.
O juiz relator motivará o. seu voto. e lançará o
~cordll,o,

MUNICIPIO DA CÔRTE

8.ª Capella.imP.erial e cathedral, 54:873$000.
9.• Parochos, 12:214$000.
10. Justiças territoriaes, 10:000$000.
11. Policia, 38:993$200,
12.. Telegraphos, 5:392$600.
·
13. Municipaes permanentes, 180:000$000,
14. Lazaros, 6:000$000.
15. Casa de prisão com trabalho, e reparos
de cadêas, 60:000$000.
.
· 16. Conducção e sustento de presos pobres,
12:000$000
.
A' 1 hora é introduzido o Sr. ministro dos
negocios estrangeiros, e na suu pr~sença entra
em discussão seguinte :

,o

CAPITULO III

Ministerio dos •negocios estrangeiros
~- Art: 5.• O ministro e secretario de estado
dos negocios estrangeiros -é·autorisado ;i d_is·
pender em todo o imperio, no anno financeiro
desta lei:
« I. Com a secretaria de
estado. e seu e~pediente.
28:078$000.
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pital, se a requel'Ímento seu, ou por molu
proprio do governo; e se o encarregado de negocios junto á côrte de Roma foi inteit·amentc
occupar o·seu lügar em Paris.

«II.Com cornmissões.mixla s,
13:966$ ; com as legações e
conrnlados, 101:400$ ; c o m
ajudas de custo e tl~spezas imprevistas, fóra a d1fferença ·de
cambio da despeza que se realisar em moeda estrangeira,

25:000$ .•. . . . . . . . . .

O Sr. Maciel Moi:i.teiro

311.

OSr. Montezuma (mfoistro dos estrangeiros)

140:366$000

pergunta se está
concluido o ajuste das contas que tínhamos
com Portugal : a respeito do que, nota a contradicção entre o focto recentemente publicado de
ter sido coucluida esta negociação em Londres,
e a affirmativa constante do relatorio de que
esta negocia~!fo seria concluída no imp.erio, por
se poder fazer assim mais vantajosamente.
Pede tambern eiplicaç:ões sobre Ó facto de
ter um empregado da commiss!\o mixta de
Serra-Le6a, pedido uma licença para ir a
Londres tratar de sua saude, o qual naquella
capilal seduzira ou entrára em transacçi\o com
um abridor de chapas, para falsificar notas semelhantes ás em circulação ; e que depois se
· suícidára.
Deseja ser informado o que ha a respeito das
margens do Oyapock ; se as reclam.ações feitas
pelo governo produiirão alg!.lm resultado ; e se
ha noticia de que o governo francez quer
desoccupar aquella pârte do terrítorio do im·
·
perio.
. Deseja tambem ser informado a respeito da
celebre questão com a Santa Sé ; a respeito das
bullas do bispo eleito.
.· Pede informações sobre a questao das presas
Jnlgadas más pela commissão mixta de SerraLeôa, feitas por cruzeiros inglezes ; desejando
sah~r se a este respeito Já houve alguma
•
decisão.
D~seja tàn:be1:3 saber se tem sido cumprido
o artigo ·conshtuc1onal que abolio as commisS6es
especiae~; isto é,:se o governo inglez já cumprio
esta es.t1pulaç1l.o que se acha no tratado celeh:ado entre a Gram-Bretanha, e o Brazil, em
virtude da qual se devia annullar o jui10 da
conservatoria.
Pede, finalmente, que o Sr. ministro lhe decl:ue se s1l.o verídicos os boatos sobre demissões
e mudanças feitas no corpo diplomatico ; pois
que o no_bl'e orador ouvia dizer que o Sr.
Cavalca11t1, encarregado de negocios do Brazil
nos Estado9-Unidos, fôra demittido, sendo nomeado para aquelle lugar o Sr. Marques Lisboa
encarre~ado de negocios na Belgica; e que esté
lu_gar fora dado ao secretario da. legaç1lo de·
Vienna; e que tambem foi demitlido o encarregado. de negocios junto á côrte de Madrid ;
sendo nomeado pelo Sr. ministro um moço
formado ha pouco tempo, vindo da Europa, que
se _acha na capital. Deseja saber lambem se o
enviado extraordínario em Paris, o Sr. Moutinho,
obteve 5 ou 6 mezes de licença para vir á ca-

responde que a negociaçl!.o, a respeito das contas
com Portugal, está terminada ; que o tratado
está assignado, e foi submettido ao conhecimento ·ao thesouro, para tlepois o governo decidir se o deve ratifkar, ou não.
Observa que entre o facto,. e a informação
dada no relatorio nll.o ha a contradicçào ·que o
Sr. Maciel Monteiro notou; mas apenas 1desencontro de ordens.
A respeito do empregado da co.mmissão
mixta, declara que o governo nll.o tem ainda os
neccssarios escmrecimentôs para formar · a
accusaçao a um empregado fallecido.
S?bre ? ?yapock, observa ·que n questão é
melmdros1ss1ma. O governo francez, na opinião
do Sr. ministro, não tem direito de occupar
aquoll~ ~on!'o ; e S. Ex. se persuade de que h,\
de des1s!Jr desta pretenç1\o, certo nos principias
do governo francez, constantemente manifestados; e até pelo respeito que presta :'!s pessoas
que formão actualm.enle o ministerio. Declara
que as reclamações a este respeito não estão
definitivamente decididas, posto que o governo
tenha empregado todos os meios para conseguir
este resultado; meios que o governo continuará
·
a empregar pa.ra este fim.
· Desde o segundo dia de sua entrada no ·mini:lterio, o Sr. ministro declara que se tem oc~
cupado do negocio melindroso para com a
· Santa Sé. Espera que na sessão seguinte po·
derá apresentar o resultado.
Ainda na.o pôde obter do governo inglez uma
decisão final sa.tisfactoria, a respeito das reclamações de prezas julgadas más pela com missão
mi_xta de Serra-Leôa ; mas o governo não tern
deixado de empregar, e nãa deixará de continua_r a empregar os meios mais efficazes á sua
disposiçao, para convencer o governo inglez da
justiça destas reclamações, e da necessidade em
que está de acceder a e lias. Julga que a questão
ácerca do·subslituto satisfactorio do j11izo conservatorio, nllo é de um extremo melindre, mas
tem sido considerado melindroso pelo governo
inglez. Igualmente não póde informar que este
negocio se acha ·terminado, mas assevera que
empregará de·sua parte o que fôr possivel para
satisfazer a este importante dever; e se f6r ne·
cessaria alguma medida legislativa, attento o
adiantamento em que se acha a sessao, só
poderá ser proposta na sessrto seguinte.
Affinna que são verdadeiras ;;is demissões e
novas nomeações, que correm, e forão mencionadas pelo Sr. Maciel Monteiro, feitas no corpo
diplomatico.
OSr. Maciel Monteiro deslara não estar sa·
tisfeito com as respostas do Sr1 ministro, por
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nimiamente_laconicas; pois que a respeito do approxima a época, . em que a 'Sé Apostplica
ajuste de contas com o governo portnguez, de- tem de :mnuir ás reclamações do governo, o
sejava saber se o governo do Brazif estava de orador nada mais dil'á sobre isto, confiado em
accôrdo a ratificar estas contas·; porqne se o que o Sr. ministro empregará os meios congoverno tinha dado pleno poder ao nosso en- ducentes a que esta questao ·seja terminantcviado extraordinario, em Londres, para con- mente decidida.
cluir este ajuste, por lhe merecer confiança, e
Nao se satisfaz com as declarações de que
estar persuadido de que o faria em proveilo'da reclamações continQão a ser feitas para innaçao, parecia na"o ter muita razão em cassar demnis;;1çao das prezas julgadas más pela comestes poderes; e se desconfiou da probidade e missào mixta da Serra-Leôa; pois que esta
alilamento do nosso diplomatico, e entendeu affirmativa tem sido feita por todos .os mique o ajuste devia ser ultimado no imperio, nistros, desde que principiou esta celebre
isto parecia ser motivo para nao ratificar este quesltla. O oradór deseja que o Sr .. minislro
ajuste. O orador deseja saber qual é o sentido declare positivamente se os subditos brazido governo. a este respeito ; o que lhe parece -leiros, interessados nesta q11est11o, têm espelanto mais importante, quanto, ng caso de se rançà de sérem indemnisados: oil se o governo
ratificar esje ajuste, segundo os principias que inglez continua pertinaz em não satisfazer com
devem regular à materia, o governo não póde o que a semelhante respeito se acha estipulado
deixar de pedir alguma consignação para esta no tratado celebrado com aquella nação.
despeza ao c<Jrpo legislativo..
·
Quer tambem uma declaração posiliva a
Pede que o Sr. ministro diplomatise •menos respeito da execução do artigo constitucional,
com a cámara, e use para com el!a de mais que abolia as commissões especiaes ; dizendo
· franqueza ; o que ad ver.te ser tanto mais ne- S. Ex. se ha alguma esperança de se terminar
cassaria, qi;anto S. Ex. não póde deixar de este negocio em breve.
O orador nllO· contesta ao governo o direito de
desejar inspirar confiança ao corpo legislativo,
do qual, talvez, dependão medidas, que a ad- nomear para os empregos diplomaticos a in'.
ministraçao julga indispe:Ílsaveis. Observa que dividuos, em qu~ tiver plena confiança; deS. Ex. nem affirmou, nem negou o facto a res- vendo, porém, votar para as déspezas, para
· peito da tentativa de falsificaçao de notas por pagamento dos ordenados de taes empregados,
um commissario. da commissao mixla em o orador observa que ·o Sr. ministro não lhe
Serra-Le6_a, circumstancia de que a· camara póde negar o direito de examinar, se as nomeações feitas na ultima cpntradança que fez o
deve estar informada para poder votar os dinheiros, que devem ser applicados ao paga- Sr. ministro no corpo diplomatico, tem o
menta de taes empregados ; pois que, se fôr carader da utilidade publica, e se os interesses
provado que. aquelle commissario trahio a, sua nacionaes farão consultados.
Primeiramente observa que, tendo o governo
commissão, e eQtrou em negociações para perdeclarado em uma proposta haver umJielicit
petração de um crime em negocio tão melindr.oso, taes nomeações não podem merecer de 2,40_0;000$000, não para despezas. extraormuita confiança.
· dinarias, mas ·para pagar o exercicio do anuo,
A respeito da occupação das margens do eslá religiosamente obrigado a provar.ao côrpo
legislativo que, se o defiêit existe, nao é porque
Oyapock, o nobre orador quizera que S. Ex.
informasse sobre o direito do governo francez á o governo não tenha empregado a ·mais rigorosá
occupaçao desta p:irte do territorio do imperio ; economia, evitando todos os dispendios que n110
advertindo que, além do que expendeu o Sr.
sãD de rigorosa e absoluta necessidade. Parece·
ministro, cumpria que declai:-assé se a .margem . ao orador que na mudança que o Sr. ministro
do Oyapock fôra occupada por fo1·ças francezas, · acaba de fazer no corpo diplomalico, nao ohpara ganntir os subdilos i\aquella naçM de servou · esta· economia, pois que sujeitou a
aualquer perseguição ou malfeitoria da parte n~ão a grandes despezas de ajudas de custo
dos rebellados, quando, aliás, aquella margem
na transfiguração que fez no corpo diplomaé perfeitamente inhabitada ; ou se. aquelle gotico..
.
verno, não désistir1do da pretenção de que a
Pergunta se o governo entende que na côrte ·
de Pariz·nao deve continuar a existir o Sr.
margem direita do Oyapock lhe pertence em
virtude de tratados antigos, passou a occupar Moutinlio po1· espaço de 5 ou 6 mezes, se não
aquella parle do lerritorio do imperio sem sel'ia mais economico demiltir este .empregado,
previa explicação, e sem ventilar a questão com porque o governo estaria sempre habilitado
o governo brazileiro sobre os fundamentos que para o chamar, se questões importantes hou-·
tem para dizer que aquella parte do territorio vessem de ser ventiladas.
.
pertence á França ; . pois que se o governo · · Não descobre utilidade alguma na demissão
fmncez tem· direito expressó nos tratados sobre do encarregado de negocios de Madrid ; e se o
esta parte do territorio, eDtão a-occupação della governo tem razões e documentos para provar
nllo póde ser encarada como acto hostil.
·
que este empregado nao é habil, ou o pouco
Como o Sr. ministro declarou que se resultado das negociações ene:etadas por elle,
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parece ao orador que a ·nomeação par!I o substituir não foi feita segundo as necessidades publicas ··pois qne o individuo nomeado com o caracter de consul geral e encarregado de negocios
é um joven imberbe, que nunca servia, que acaba
de sahir das escolas, e que poderia servir um
lugar subnlterno, de secretario de legaçao, por
exemplo, mas não ser chefe de uma repartiç!l.o.
Para mnis roborar esta sua opini110, invoca os
princípios emittidos pelo Sr. ministro no tempo
em que fazia parte da opposição, quando era
ministro o Sr. Francisco Carneiro, dizendo
então S. Ex. que nunca se devillo collocar á testa
de legações pessoas que não tivessem tido o indispensavel tirocínio para adquirirem a habilitaçao necessaria na marcha dos negocios,
O orador não quer sligmalisar a cond11cta do
individuo, que tem por moço recomroendavel ;
mas adverte ao Sr. ministi·o que é tempo de
deixar de parte essas affeições de amizade, e
de encamr o bem publico, o que o Sr. ministro
mais que ninguem é obrigado a fazer por ter
sido o Argus vigilante das garantias do povo.
Deseja que o SL'. ministro possa col1onestar
esta medida, mas desde já assevera que
quaesquer que sejao as razões, que S. Ex. apresente, nenhuma será tão forte que possa destruir a censut·a que o orador acaba de fazer,
Censura lambem a demissão dada ao Sr.
Cavalcanti do lugar de encarregado de negocios
nos Estados-Unidos, e a substituição do Sr.
Marques Lisboa, que posto seja pessoa recommendavel, e das melhores intenções possíveis,
não tem comludo a illustração precisa para
poder fazer com que a naçao colha as vantagens,
que deve esperar da transplantação para o
Brazil de muitas instituições, e estabelecimentos
induslriaes, existentes nos Estados-Unidos. Que
razão pois teve o Sr. ministro, para enviar para
os Estados-Unidos o Sr. Marques Lisboa, que
estava bem na côrte junto á qual estava acre·
ditado, e onde consta que inspirava a maior
confiança ao governo belga, e que lhe merecia
a maior atieição, sendo portan\o proprio, mais
~o que nenhuma pessoa para entrar em nego•ciações com o govemo belga P Temos poucas
,1·elaçties diplomaticas com a Belgica, mas é
;uma nação que tem u·m andamento progressivo,
que annuncia grande prosperidade futura ; nãO
seria pois mais con\lenientc deixar ficar lá a
esse diplomatico, que merece a confiança daquelle governo, e a sua affeição: antes do que
~e~lo~al-o para um lugar, onde, sem lhe fazer
)ll/llrla, não póde tirar todo o proveito de sua
nussão P
Sem querer, continua o orador, entrar nos
motivos porque o Sr. ministro demiltio ao
Sr. Cavalcanti do lugar de encarregado de negocios nos Estados-Unidos, eu deploro, senhores, não posso deixar de deplorar a perda
lle um diplomata, que· inspirava a maior conTo:aro u

fiança; de um diplomata dotado dos maiores talentos j e que, cumpre que se saiba, segundo
as informações que tenho, sempre desempenhou
a sua missão com exactidllo e elogio. E é um
diplomata que dava tantas esperanças, que acaba
de ser fulminado pé'lo nohre ministro! ! Mal
pensava eu que fosse o Sr. ministro que désse
tal demissão ! Eu estava persuadido de que o
nobre ministro o conservaria, tanto mais,
quanto nllO póde deixar de estar convencido da
eminentissima capacidade do Sr. Cavalcanti !
Mas, senhores, uma razao fortissima · tinha
contra si esle diplomata. Elle não tinha junto
ao nobre ministro alguma pessoa affeiçoada que
o afagasse, que merecesse os ·seus respeitos;
porque, senhores, eu posso affirmar que aquelles
que tiverem com o Sr. ministro intimas Ji.
gações, podem estar seguros de que os seus recommendados, os seus parentes; nll.o soffreráõ o
raio da demissão.
Mas, emfim, senhores, o Sr. Cavalcanti volta
para o Brazil. Na sua patria elle não póde
deixar de merecer a maior consideração e estima publica ; elle vem representar um papel
importante no imperio. O que se importa o ·
Sr. Cavalcanti com a demissão dada pelo
Sr. Montezuma P Entretanto devo dizer que o
Brazil perdeu um servidor illuslrado. Talvez,
talvez seja empregado quando apparecer a aurora da liberdade ; quando os fados depararem
com um goçerno mais imparcial, mais altencioso ao merito, e mais surdo ao clamor dos
partidos.
O orador conclue perguntando ao Sr. ministro s'e está disposto a fazer entrar em discussão, · por meio · de pessoas de sua amizade,
um artigo addicional ao tratado da escravatura
concluido entre o Sr, Fox, quando ministro
de Inglaterra, e o Sr. Alves Branco.
A discussri.o fica adiada pela hora, e o
Sr. ministro se retira com as formalidades do
costume.
O SR. PRESIDENTE dá a mesma ordem do
dia, começando · pelo projecto sobre o subsidio
e emenda da commiss!io,
Levanta a sessão ás 2 horas da tarde.

40
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.

Sessão e,n 1.4 de A.gosto
PRES!DENCIA DO SR. ARAUJO Lll!A

SumrAmo.- Expediente.- Ül'dem do dia.-

A rtt'.go additlvo ao contracto de Tcmwirl
Thomaz. - 01'çamento elos estrangeiros.
Pelas 10 horas da manha procede-se á chamaria, e logo qlle se reune numero legal de
Srs. deputados, abrn·se a sessrto; lê-se, e approva-se a acta da antecedente.
Fallrto com causa participada os Srs. Barbosa
Col'deiro, Messias, arcebispo, Oliveira Bt·aga,
Saturnino, Maria de Moura, Abranches,_ Pinto
de Mendonça, Pontes Galvão e Soares do Conto;
e sem participação os St·s. Luiz Cavalcanti e
Manso.
EXPEDIEN1'E

zendo uma columna em separado neste orçamento, dos valores, calculados sobr~. os serviços
dos escravos trabalhadores e officiaes da casa,
e os materiaes que a casa: pos.sa ou deva dar.
« Art. 3.º O !tltor acompanhará as snas coutas
,lo inventario das cousas que compoem o vulor
patdmon ial da corôa.
" Paço da camara dos deputados, 14 de
Agosto ele 1837.-Raphael de Carvalho. "
" A assembléa geral legislativa resolve :
" Ad. 1. 0 O tutor ele Sua Magestade e Altezas Imperiaes, mandará fazer a demarcação
da fazenda· de Santa Cruz, pelo tombo dos jesuítas.
" Art. 2. º A fazenda constará da terra que,
sobrar, deduzindo-se, entre esta nova demarcação e a de 1827, a parte·abandonada da superficie primitiva e a 1>arte abrangida pela de
1827.
" Art. 3.° Ficao revogadas todas as disposições
em contrario.
·
« Paço da camara dos deputados, 14 de
Agosto de 1837 .-Raphael de Carvalho."
« A assembléa geral legislativa resolve:
« Art. l.° Além dos 200:000$ applicados aos
alimentos de S. M. o Imperador, fica o tutor de
S. M. Imperial autorisado a gastar mais 50:000$,
na compra de carrnagem, baixela, joias, alfaias
e mais mobilia para a casa imperial.
n Art. 2.º Fica.o approvadas as contas do
tt~tor de S. M, o Imperador, e de suas augustas
irmil.s, pertencentes ao anno que decorren do
1 ° de Abril de 1836, ao ultimo de Março de
1837.
,, Paço da camara dos deputados, 14 de
Agosto de 1837. - F. AlvareB Macliado. >>
Lê·se o seguinte parecer, que se julga objecto
de deliberação :

Dá-se conta do expediente, lendo-se os seguintes officios :
1. º Do secretario elo senado, participando que
forão sanccionadas duas resoluções, uma, ap·
prnvn11do a pensão concedida a D. M.:tria Luiza
Freire; e a outra approvaudo e elevcJ.ndo a der
mil réis mensaes a pensão de seis mil réis conferida ao soldado da artilharia de marinha, Joao
Gomes.-Fica a camara inteirada.
2.º Do ministro do imperio, remettendo a
copia dn officio do presidente da provincia do
Maranh:lo, datad<.l de 19 de Maio do corrente
anno, ácerca de questões suscitadus por motivos
de limites, entre aquella provincia e a de Goyaz.
-A' commissao a que está affecto este negocio.
3.º Do mesmo ministro, enviando o aulographo da rela~o qL1e estabelece as penas em
que incorrem os estudantes que, dentro ou fóra
de qualquer das academias do Brazil, usarem
de injurias, ameaças, ou violeucias, coutra o
director, ou alguns dos lentes, etc.-Para o
" Foi presente á commissão de orçamento o
archivo ..
officio do ministro da fazenda, que envia a esta
4.º Do mesmo ministro, devolvendo o requP.camara, para ser approvado, um artigo add irimento, e mais informações que lhe forao solicitadas, ácerca da pretenção dos lentes da aula . cional ao contracto celebrado pelo governo
com Jorto Tarrand Thomaz, a respeito de pa·
do commercio, que pedem augmento de ordequctes de vapor.
nado : remettendo igualmente a collSulta do
" A' vista da importancia e ntilidade do Clb·
tribunal da junta do commercio a semelhante
jecto, e do favor qae elle já encontrou na opi·
respeito, com a qual o governo se conforma.
niao da ca.mara em uma discussão anterior, a
-A' commis~ao de pensões e ordenados.
com miss!l.o é de parecer que o artigo seja ap·
J ulgrw-se objecto de deliberaçilo, e v1w a improvado, e por isso propõe o seguinte projecto
primir os segnintes projectos, com às relatorios
de resolução :
dos dous membros d.a commiss!lo encarregada
" Art. Fica approvado o artigo addicional
de ex.a minar as contas do tutor de S. M. Ime explicativo do artigo nono ·do contracto celeperial :
brado entre o governo e João Tarrand Thomaz,
« A assembléa gera1 legislativa resolve :
sobre par1uetes de vapor.
,, Art. l.º Ficao approvadas as contas elo tutor
•< Paço da camara dos deputados, aos 12 de
de Sua Magestade e Altezas I1nperiaes, do
Agosto de 1837. - Araujo Ribeiro. - Souza
armo de 1836 a 1837.
Martins. >>
·
a Art. 2. 0 O tutor..mandará orçar as obras que
« Artigo addicionaLe explicativo do artigo
deven1 ser concluidas, cada uma de per si ; fa.
nono do contracto feito entre o governo e J-0ã0 .
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Tat't'und Thomas ; ao quul artigo se refere o
decreto desta data.
« Occorreudo duvida se as palavras-os paquetes serão nacionalisados brazileiros-que se
Jêm no artigo nono de contracto feito entre o
governo e JotíO Tarrand Th:omaz, obriga vão este
contractador a pagar os qurnze por cento estabP.lecitlos na lei de quinze de Novembro de mil
oitocentos e trinta e um, e a tripolar os ditos
paquetes na fórma dos tratados : ajustou-se_ e
declarou-se que o governo, nas suas relações interiores, consideraria nacionaes os paquetes de
vapor, sem dependencia de pagamento da. quelles direitos, ou outra alguma circumstancia,
que não seja o destino e emprego effectivo dos
mesmos paquetes neste ramo de serviço ; que,
porém, nas suas relações exteriores, deverá conside1·ar-se salvo o caso de qualquer contestação,
nascida das estipulações . dos tratados entre o
Brazíl e as nações estrangeiras. Ajustou-se e declarou-se lambem que o p1·esente artigo addicional e explicativo, só teria effeito depois de
ser approvado pela assernbléa geral legislativa
do imperio.
« Palacio do Rio de Janeiro, em tres de
Agosto de mil oitocentos e trinta e ·sete.-Ma-
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« Com as legações e eonsulados . • . . . . . . .
101:4.00$000
« Com ajudas ele custo, e despezas imprevistas, fó1•a a differcnça de cambio da tlespeia
que se realisar em moeda estrangeira. . . . . . . . . .
25:000$000
« Souza Martins,-À1'attjo Viamw."
São apoiadas.
O Sr. Vasconcellos em apoio desta sua
emenda, lembra que no anno de 1835 foi consignada para as despezas da reparliçao dos
negocios estrangeiros a quantia de 125:000$,
em 1836 pedia o ministerio 123:00-0$: hoje
pede-se 163:oooi, de sorte que, o excesso da
despeza em dous annos é de 68 contos. Adverte
que hoje 1:000$, calculado segundo o estylo da
secretaria dos negocios estrangeiros custa
3:000$, porque na.o foi calculad.o o cambio,
segundo o padrão monetario do paiz. Entende.
que no apuro em que nos achamo)! obrigados
a tantas despezas, tendo de satisfazer a tantas
outras exigencias, já que 11110 se restabelece .a
cifra de 1836, ·ao menos deve-se conservar a
que o governo pedio an 1836, 127:000$; isto é,
94:000$ para corpo diplomatico e consular,
noel Alves Bi·anco. ,,
·
ajudas de custa e despezas imprevistas; 33:000$
O Sa. V1ANNA pede a palavra pela ordem, ·e para as despezas da secretaria, e das commis_ propõe a dispensa da impressão deste parecer, e sões tnixtas, tan,to na côrte como cm SerraLeôa. Se a díscussao se prolongar, mostrará
a urgencia para entrar em discussão.
· A urgencia é apoiada. Consulta-se -a camara qual a razão deste excesso de despeza, fará
sobre a dispensa de impressão, e decide 11ffir- outras reflexões, recorrerá ao que disse o anno
passado sobre nossa diplomacia, as qualidades
mativame11te.
Discute-se a urgencia, que afinal é approvada, que devem ter os diplomatas, seus ordenados,
etc. Por ora limita-se a declarar a razão porque
e entra em discussão a resolução.
offerece esta emenda.
0 Sr. Henriques d.e B.ezenda oppõe-se a esta
OSr. Montezuma (ministro dosestrangei.ros):
resolução, observando á camara que este ne·
gocio é muito complicado, e bom seria que ella -Eu responderei a algumas observaçoes feitas
pelo Sr. deputado Maciel Monteiro, na sessão ·
não désse tanta pressa em o decidir.
antecedente ; não da maneira porque elle,
0 Sr. Hollanda, Oa.va.lcanti declara-se contra talvez, espere, .mas pela fórma porque julgo
a resolução, e o Sr. Rebouças ,a favor.
mais opportuna. Esforçar-me-l1ei por continuar
A discussão fica adiada pela chegada do ainda a ser nimiamenie Jaconico, afim de na.o
Sr. ministro interino dos negocios estrangeiros. me arredar do principio que ·me impuz nadiscussão.
ORDEM DO DIA
Fallou o Sr.' Maciel Monteiro, em primeiro
Continua a discussão do orçamento dos es• lugar, a respeito do tratado de ajustes de contas
feito entre o governo imperia-i e o governo
lrangeiros, e emendas apoiadas.
portuguez. Eu creio que já satisfiz completaO Sa. VAseoNCELLOS remelte á mesa, a se- mente com a resposta que lhe dei; mas, para
guinte emenda :
d_emonstr.ar que o Sr. Maciel Monteiro n!!.o
« Com os corpos consular e diplomatico,
teve razão alguma para insistir, basta fa:r.er
ajudas de custo, e despezas imprevistas 94:000$. sentir á camara a significaçllo de suas palavras.
« Art. 4.º O ministro e secretario de estado· Disse o Sr. Maciel Monteiro que desejava saber
dos negocios estrangeiros é autorisado a dis- se o governo do Brazil estava de accordo a
pender em todo o imperio no anno financeiro ratificar esses ajustes. Ora, eu disse ao Sr. Madesta lei:
ciel Monteiro que o governo, logo que recebeu
« § 1 . ° Com a secretaria de
esse tratado, remetteu-o ao Sr. niini&tro dà
estado e seu expediente. . .
23:073$000 fazenda, -para mandar examinar · nó thesouro,
« § 2.° Com com missões mixpara, em. consequencia; dar uma decisão a
tas • • • • • • • • • • • .
13:966$000 respeito. O Sr.. Maciel Monteko, porém, hoje,
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quando o governo não está de fórma alguma
habilitado para tomar uma resolução ácerca
daquellas contas, exige que o governo declare
se ha de ratificar ou deixai· ele ratificar, A incongrnencia da proposíçao do S1·. Maciel Monteiro por si mesmo 1·esalta ; na.o é l1'll mister
que eu faça sobre ella a menor observaçao, á
excepçllo de declarar á camara que o governo
jámais se decidirá em negocio de tanta importancia sem mui plenas informações. Portanto,
por ora não seja sofrego o Sr. deputado Maciel
Monteiro: não queira do governo imperial uma
decisão a respeito desse ajuste de contas : espere para quando o governá tiver tomado sua
resõlução, que naturalmente ha de pedir ao
corpo legislativo os fundos necessarios para
fazer face a esta despeza : e então o Sr. Maciel
Monteiro fará suas observações sobre a ratificação ou nlo ratificação.
O Sr. Maciel Monteiro avançou que o governo
tinha necessidade de merecer a confiança da
camara. Respondo que é por isso mesmo que o
governo não ha de obrar sem est(;l conhecimento
de causa, sem estas informações, sem esta ·pru·
dencia, sem este exame ; e se o Sr. Maciel
Monteiro quer que o governo obre de outra
maneira, o governo declara mui formalmente,
pelo meu orgão, que não quer estar pela sua
opiniao.
Pelo que respeita_ ás observações ácerca de
ter o governo algum tempo querido que conti·
nuassem as contas a ser aqui liquidadas, já dei
uma resposta, que o Sr. Maciel Monteiro nl!o
destruio, e por cónsequencia não cansarei a camara sobre este objecto.
Instou o Sr. Maciel Monteiro sobre uma declaraçao a respeito desse erupregado na commissAO
de Serra-Leoa, e que, pedindo. uma licença e
chegando a Londres, ahi falleceu. O Sr. Maciel
Monteiro quer que eu affirme ou negue o facto
a respeito da tentativa da falsificaçllo de notas
por um commissario da commissão mixta de
Serra-Leoa, circumstancia de que julga que a
camara deve estar informada para votar di·
nheiros para pagamento de taes empregados,
porque se fôr provado que aquelle commissario
entrou nesse crime odioso, nl!.o se votem os
fundos necessarios para laes empregados. O Sr.
Maciel Monteiro ou quer que o governo seja
accusador, sem ter os conhecimentos necessarios para o ser; ou quer que o governo rehabilite a memoria daquelle empregado publico,
sem que nem ainda esteja habilitado para
emiltir um juizo a respeito; o Sr. Maciel Monteiro não quer esperar pelo juízo competente-;
quer, em uma palavra, que o ministro dos negocios estrangeiros venha aqui á camara dos
Srs. deputados e declare que aquelle empregado publico que já falleceu não póde merecer
a confiança do Sr. Maciel Monteiro, porque,
dizem, tentou falsificar notas. Assevero ao Sr.
Maciel Monteiro que o homem já falleceu ; que

o parae sepult·is pelo menos é um dos p1-incipios
de hmnanidade que ainda nao se postergou em
êpoca nenhuma, e que, assim como devemoa

ser ci1·cl1mspectos a respeito de todos os empre,
gados publicos, elll geral de todos os homens,
para nunca mancharmos sua vida publica ou
particular sem te1·mos provas; factos pm·a isso,
muito muis o devemos ser a respeito daquelles
que já fallecerll.O. Torno a declarar ao Sr. Maciel Monteiro que não tenho ainda os conhecimentos necessarios para declai-ar ou negar o
que o Sr. Maciel Monteiro exige de miru : na.o
mudarei de opiniao. Accrescentarei mais que o
Sr. Maciel Monteiro póde negar ou dar sua
confiança, como entender, a respeito das nomeações Ceitas pelo governo para empregados
desta natureza ou outra qualquer, mas nao
forçar por isso a que o governo faça declarações
ou intempestivas ou imprudentes, ou que o
ponha ern posiçll.o menos digna daquella que
elle deve tomar.
O Sr. Maciel Monteiro tambem quer que o
governo imperial declare nesta occasill.o a maneim por que ha de insisth· com o govemo de
S. M. Christianissim a, sobre a occupaçao do
territorío brazileiro nas margens do Oyapock.
E' esta a occasião de pedir ao Sr. Maciel Monteiro que se dirija pela doutrina de todos os
homens de estado mais celebres d11s nações
cultas ; todos eUes afiançarão, affirmaráõ ao Sr.
Maciel Monteiro quanto é perigoso interpella1·
todos os dias, e ainda mesmo para me servir
da expressão de Pitt, interpellar de tempos a
tempos o ministerio ácerca de seu procedi·
mento futuro. NM só isto é arrogar á camara,
ou ao corpo legislativo, uma autoridade que lhe
não póde pertencer; e por consequencia põe
em duvida os princípios constitucionaes n'um
paiz onde ha systema representativo, como de
mais a mais póde empecer, embaraçar a
marcha do governo. Esperem os Srs. depu·
tados, ·que sertlo informados, e entao poderáõ
sobre o procedimento do governo fazer suas
observações. O governo (eu asse\'.ero ao Sr.
Maciel Monteiro e á cama1•a), o governo se empenhará quanto é possivel P.m fazer sentir ao
governo francez a justiça da reclamação do go·
vemo brazileiro; o governo tem justa confiança
em que o governo francez não deixará de
maneira nenhuma de annuir, porllue o negocio.
é de summa ímportancía, e demais a mais
ofi'ende a dignidade braz.ileira. Quando o
governo tiver esgotado todos os meios diplo·
maticos, ou quaesquer outros que possa
manejar, em fazer valer os direitos da nação
brazileit-a, virá ao corpo legislativo exp<'r o que
convém sobre esta materia. Permitta-me por·
tanto o Sr. deputado Maciel Monteiro que sobre
esta materia termine com as rellexões que fiz
em meu primeiro discurso e que acabo de
fazer.
Que as reclamações já se achllo encetadas,
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feitas não só pelo que diz respeito ao nosso poupará um meio qu.:.lcruer para poder, instando,
agente dipl?matico em Fran_ça, mas pdas. q~e conseguir a justiça que até aqui parece, que
dizem respeito ao nosso presidente na provmma não tem sido bem demonstrada, ou não tem
do Pará; sao objectos que se podem provar sido bem encarada e conhecida pelo governo
todas as vezes que a camara o quizer, por meio de S. M. Britirnnica.
da leitura das nc;tas e dos ol"ficios do nosso
Sobre o substituto satisfactol'io q11e deve ex:presidente da província do ~ará. Sob_re esta tinguir o conservador da nação ingleza no immateria contente-se o Sr. Maciel Monteiro com perio, eu igualmente afiancei ao Sr. deputado
0 que tenho dito, por isso que não lhe posso
qne havia de instar para que este substituto
dizer mais nada.
salisfaetorio fosse reconhecido na nova fórma
Satisfez-me muito o modo por que o Sr. r1ue ·se deu ao nosso processo judiciario. EmMaciel Monteiro pendentemente tocou nos quanto n!\o puder obter uma resposta favo·
negocios de Sua Santidade, confiando em que ravel ás reiteradas instancias q11e hei de fa-zer
0 governo empregará os meios conducentes a
a este respeito; não posso dar ao Sr. Maciel
que seja esta questão terminantemente decidida.
Monteiro a satisfaçD.o que elle deseja, dizendo
Póde o Sr. Maciel Monteiro fiem· nesta confiança, que o substituto satisfaétorio foi já reconhecido.
porque espero que o governo· o satisfürá inteiraS1·. presidente, na.o contestou o Sr. Maciel
mente.
.
Monteiro o direito que tem o governo de no.
Não se satisfez o Sr. Maciel Monteirn com o mear os seus empregados, muito principal·
que eu disse a respeito da·commissao da Sérramente os empregados da repartição dos negoLeôa, ou a respeito das reclamações feitas pelos cios estrangeiros, e como o Sr. Maciel l\fonproprietarios brazileiros sobre prezas que tiveril.o teiro não recusasse semelhante direito ao
na costa d'Africa. Senhores, este objecto nll.o é governo, a resposta que lhe eu dei é justamente
objecto que tenha sido tratado em urµa ou em a que devêra dar ; isto é, afiançar-lhe que todas
duas sessões ; já, por vezes, o corpo legislativo as mudanças de que fallou em seu discurso são
tem recebido até representações dos proprie- ex:actas. O governo entendeu para boa dilarios das embarcações aprezadas : o governo recção dos negocios publicos quv taes alterações
brazileiro tem por muitas vezes, creio que desde deviflo sei· feitas. Esqueceu-se o Sr. deputado
1828, ou antes talvez, o governo brazileiro tem do principio reconhecido e p1·ofessado por elle,
reiterado suas reclamações perante o governo
de mais a mais da dignidade com que deve
iuglez; todavia, nãO tem podido ainda conseguir fallar de empregados que entrão para a reparo resultado que deseja : este resultado depende tiçao, tirando-lhes a força moral que devem ter,
da circmmstancia qne occorreu sobre o modo
e muito principalmente n'urna repartição da
porque se encarou a convenção de 1817., sobre ordem de que se trata,.como é a diplomacia. As
as instrucções e passaportes dados ás embar- suas observações sobre empregados, que tinhll.o
çações dirigidas á costa d'Africa. Declarar a esta sido nomeados de novo, exigiria.o de mim,
camara que o governo não tem esperança de talvez, uma defeza desses empregados publicas ;
poder conseguir um resultado favoravel sobre mas. eu me persuado que a camara dos Srs. deeste objecto, seria desconhecer os princípios de putados não ha r;le querer que o ministro dos
justiça que '.em todas as épocas têm guiado o negocios estrangeiros venha aqui fazer a defeza
governo de S. M. Britannica ; seria mesmo como de seus empregados, po1·que um Sr. deputado,
que declarar á naçllo brazileira que o governo . em sua imaginação esquentada, ou por seus
imperial se acha na impotencia de- fazer valer intei·esses mal fundados, ou por outra qualquer
os princípios do direito das gentes que existem,
razão, imaginou dever lançar o labéo sobre a
e com os quaes se fundamentão as suas recla- conduétn desses ·empregados. Basta, portanto,
mações. Nem o governo imperial póde de que o Jomal do Commereio apresentasse as
man~ira nenhuma declarará face da naçllo que ·observações feitas pelo Sr. deputado, para
não são princípios de justiça os que dirigem o que a nação e todas as pessoas interessadas
~overno britannico, nem tamhem o governo conheçã.o até que ponto tem-se elevado o deimperial póde declarar ao corpo legislativo sejo de increpar, de censurar a administração ;
9ue. se acha na impotencia de fazer valer esta até que ponto a opposição do Sr. Maciel MonJusl!ça, este direito. Infelizmente, senhores, teiro julgou que poderia solapar os alicerces da
e;;~as reclamaçõe.c; têm sido retardadas, e o estabilidade do governo. Não é preciso, por
exilo dellas não tem sido tal qual era de consequencia, nenhuma outra observação mais ;
esp~rar da justiça, dos princípios que dirigem o as proprias palavras do Sr. Maciel Monteiro
ga~m.et~ de S. M. Britannica, e da força dos dizem mais que quantos discursos pudéra proPrmc1p10s ·em que o governo brazileiro tem nunciar nesta occasião.
f~ndado s;uas reclamações. Mas que se tranquilComo_ póde acontecer que o corpo legislativ~
lisem os proprietarios dessas prezas, que se nao conheça as qualidades desse que nomeei
tranquillisem os que nisto se interessão, e mais consul geral e encarregado de negocios interino
que todos que se tranquillisem os Srs. repre- junto á S. M. Gatholica, justo é que eu diga
sentantes da nação ; que o governo jámais sómente que este empregado publico é doutor
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cm direito, teve sua educação em França,
onde recebeu o gráo que acabei de mencionar ;
<Jlll! seu comportamento é, sem duvida ne•
11111111111, como disse o Sr. dep1.itado, rccom·
meml:1\'cl, e por cousequcncia acha-se habilitado pulo que respeita ás letras, para poder
entrar na carreim da diplomacia.
Talvez o St·. deputado quizcsse fazer cret que
no estudo ele di'reilo _não se aprendem aquellas
doutrinas proprias que devem acreditar qualquer cidadno brazileiro para entrar na carreira
da diplomacia.
O SR. MACIEL MoNTEmo :-Nao.
O SR. MoNTEZm1A (1ninist1'0 dos est1·ange-iros):
-Talvez o Sr. deputado julga que outras
faculdades, como seja a de mathematica, ou
alguns estudos para a formatura de medicina podessem habilitar a qualquer para entrar
na carreira da diplomacia, e não só habilitar a
qualquer para entrar na carreim da diplomacia, como para censurar, e censurar com
acrimonia aquelle que mereceu a confiança do
governo para ser encarregado de uma com. missão de consul, e interinamente encarregado
de negocio junto a uma côrte europea. Se taes
forll.o as intençt'l,es do Sr. deputado, isto é,.se o
Sr. deputado se persuadia que simplices ci:mhecimentos rnathematicos, ou conhecimentos de
physiologia e anatomia, e outros que constituem a formatura em medicina são aquelles
qtte devem habilitar ·para se entrar em uma
carreira tão importante como esta, ou para ter
direito de censuràr com. acrimonia, permiltàme o Sr. deputado que humildemente diga que
esta n!l.o é, nem ha de ser minha opinião, O
Sr. deputado talvez e·ntenda de outra fórma,
talvez, que com a pratica que tem dos negocios, e os variados e distinctos conhecimentos que
tem, se convencesse de que o•ministro dos negocios estrangeiros, só olhou nesta nomeação o
patronato •••
O SR. FRANCISCO Do REGO :~Apoiado.
O SR. MoNTEZU~IA (1ninistra do8 estrangeiros):
-Este apoiado dado pelo Sr. deputado deve
lançar um não sei o que sobre o 'comportamento
do Sr. deputado .••
O SR. FRANCISCO no REGO :-0 que quizer.
O SR. l\foNTEZUMA (ministro dos eetl'angeiros) :
-Eu declaro que não o posso explicar.
Emquanto ás mudanças que o nobre deputado notou terem sido feitas nesta rcpartiçll.n,
persnado-me dever contimmr na me.ma opinião ; isto é, que não lhe respondo mais nada ;
e que ao governo pertence escolher qual dos
seus empregados, qual dos cidadãos brazileiros
se acha mais apto para entrar nesta carreira.
_ Nesta occasião, não direi as razões porque o
governo, em sua sabedoria, entendeu dever dar
demissão a certos empregados. Quando o Sr.

deputado, porém, quizer examinar isto, poderá
procurar nas secretarias as razões ( quando fôr
passivei communica1·) que teve a administração para mudar, dar demissão, ou exonerar
esses empregados do serviço publico. Eu estou
prompto pai·a lhe communicar esses doeu- ,
mentos. E é esta a occasino u.e eu lembrnr á
camara quanto foi jnsla a observaçilo qne
fiz em outra sessao, tratando do orçamento da
jusliçn, que era muito para desejar que os
Srs. deputados, qu-ando fizessem suas censqras,
ou quizessem diminuir a força do governo, não
se contentassem cou1 meras declamações, mas
procurassem documentos, e assim viessem
perante ,o corpo legíslativo justificar suas
asserções, e justamente criminar os actos do
governo. Se o Sr. deputado se compol'lasse
desta maneira, estou persuadido que nem eu
teria o desgosto de occupar a carnara com
semelhantes observações, nem a camara teria
o desgosto de as ouvir com tanta magua, com
quanta as emillo.
O Sr. deputado disse que eu, quando deputado, estabeleci o principio de mmoa dever o
ministerio fazer·entrar na carreira diplomatica
um brazileiro, dando-lhe a categoria de chefe
de legação. Toda a difl'erença do que disse o
Sr. deputado e do que realmente aconteceu,
existe na palavra nunca. Seria sem duvida
absurdo exigir que uma administração não
pudesse nunca nomear para chefe de uma
repartição diplomatica um individuo que pela
primeira vez entrasse nesta ca"rreira. Esse
mesmo a quem o Sr. deputàdo deu tantos
elogios, não começou a carreira diplomatica
como o Sr. deputado quer que comecem todos,
segundo a imaginada proposição. posta em
minha boca. Perguntaria ao Sr. deputado se
acaso tivesse de nomear um ministro plenipotenciario, e entendesse que o devia ir procurar
na posição mais eminente pelas letras, pela
plana, eu não iria procurar muitas vezes um
cidadão qu~ nunca tivesse entrado na carreira
diploioatica ? A proposição não merece contestação alguma, nem mereceria, se não fosse o
grande respeito que pago â camara dos Srs.
•deputados, onde foi emittida.
S. Ex. continua respondendo ao di,;curso do
Sr. Maciel Monteiro. Quanto á pergunta que
lhe fez este Sr. deputado, se estava disposto a
fazer entrar em discussn.o, por meio de seus
amigos, o artigo addicionaJ ao tratado sobre o
trafico da escravatura, assignado entre o Sr.
Manoel Alves Branco e o Sr. Fox, responde
que nao póde perceber bem o sentido das
palavras do nobre deputado. Lembra que o
governo nao tem influencia nos trabalhos da
camara , e que cada um dos membros,- vindo
com o unico intuito de satisfazer suas con·
sciencias, não póde elle, Sr. ministro, dizer a
seus amigos que fação com que entre esse artigo
addicional em discussão.
·
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Não é necessarío que o ministro recorra a mas eu appello para o juízo da camara, para
seus amigos na camara para aclivar a discussão todos aqu.elles que ouvir1l.O S. Ex., para decidir
desse artigo addicional ; antes o Sr. deputado a se com effeito S. Ex. foi laconico sobre outras
quem responde tem em suas mãos fazer com inaterias, em outros pontos de seu discurso.
que o corpo legislativo disenta quanto antes. a
Eu devo declarar :í camara que, apezar do
ratíficaçlio desse tratado. Quando esse negoC10 respeito que tenho aos ministros da corôa, nll.o
convidado,
discussãÔfôr
sua
para
se
se discutir,
responder ás obs~rvaçoes do noh1·e ..•
s. Ex. expenderá as s11as idéas. Convencido deveria
do Sr. minislt·o, poi·que me parecerao dignas
está que se deve pôr freio á maneira por que se de desprezo, dtJ nenhuma attençao ; mas enfaz o trafico da escravatura no Brazil: e que o tendo ao mesmo tempo que, por mantença da
governo ha de obrar de ~ccordo com a lei, que dignidade da corôa, por manlença da dignidade
ha de fazer executal-n, n:i.o é de mister que da camara, devo fazer algumas observações. Eshoje o declare ; os muitos aclos, partidos das pero por nova alluvião de diatribes; mas res•
duas repartições da justiça e estrangeiros, ponderei como deve responder homem que se
provão que os desejos do governo são fazer com preza. Declaro ao Sr. ministro que se em meu
que o tratado e as leis sejão cumpridos fiel e discurso nao deparar com a circumspecç!lo, com
religiosamente.
a dignidade que S. Ex. diz querer, estou
Aproveito a occasill.o, continua S. Ex:., para prompto a satisfazer o Sr. ministro .•.. como
dizer á camara que, além deste negocio, outro quizer ••• na casa .•. ou em outra parte.
ha que tem merecido a attcnçao do governo,
O Sa. FaANmsco DO REGO :-.Apoiadissimo !
como seja o estado em que se achllo as reO Sa. MACIEL MoNTEIRO: -Torno a repelir,
lações commerciaes, e11lre o imperío e a
Austda. Pela expiração do tratado e quéda que desprezo, e desprezo soberanamente todos esses
teve no senado o novo tratado, esta naçll.o, que chascos, esses apodos que S. Ex. me dirigia. E
aliás merece da nação brazileira todas as sym- nll.o é muito, senhores, que o homem que, colpalhias, está sem tratado algum. O governo locado nos bancos da opposição, appareceu tao
imperial não deixará de tomar em consideração exorbitante, tão exigente, tão desacreditador dos
este facto, e do resultado o corpo legislativo ministros, hoje, no b1rnco dos ministros, queira
esmagar essa opposiça.o, queira ·coarc!ar-lhe os
será inteirado em occasião competente.
S. Ex. conclue, depois de outras observaçOes, · direitos, queira negar-nos informa'(ões· de que
declarando-se contra a emenda do Sr. Vascon- necessitamos em desempenho de nossa ro_issao.
O orador lembra que perguntára ao Sr. mi·
cellos, porque, com ella muito diminuta seria
· a dotaÇllo para o serviço do corpo diplomalico. nis.tro se o governo estava decidido a approvar
A camara nao exigirá a demonstraçao em· cifras o tratado celebrado em Londres entre o nosso·
desta proposição, demonstraçã.o que em época agente e o de Portugal. Pelo relatorio do .exnenhuma se exigia do governo. A emenda do ministro, o Sr. Limpo, dizia-se que esta negoSr. Vasconcellos é em extremo diminuta; no ciaçao devia ser terminada no imperio; e paemtanto, como o poder executivo ha de em receu-lhe no contracto novamente concluido uma
todas as occasiões cingir-se aos preceitos e especie de coiitradicção, e por isso fez essa
normas estabelecidas para taes objectos, e evi- pergunta ao Sr. ministro ; cuja resposta não o
•
dente que todo e qualquer detrimento que satisfez;
-soffrer o estado por falta de fundos precisos
Quanto ao commissario de Serra-Leôa sobre
para esta repartiçll.o, nao ha de recàhir·sobre o que fallou, o orador acha muito notavel o in·
poder executivo. S. Ex. portanto espera que teresse que o Sr. ministro toma pela caun dos
o Sr. deputado Vasconcellos, que tem sempre mortos ; não cede e1n principias de generoemittido nesta camara desejos de ver o corpo sidade ao Sr. ministro; nem querin·que S. Ex.
diplomatico bem pago, e ao ~esmo tempo.de- accusasse a esse indivfüuo; mas perguntára se
seJos de dar ào governo os meio11 necessarios era verdade o ter esse individuo falsificado
~ara satisfazer ao serviço publico, ha de re- notas na Inglaterra, porque nesse crime contirar a sua emenda, ou votar contra ella.
forme lhe foi apresentado, achão-se implicadas
OSr. Maciel Monteiro: - Na sessão ante- pessoas no imperio que illlo estão mortas, e
cedente entendi que para meu esclarecimento, com as · quaes o patce sepultis nll.O tem lugar
para guiar-me na discussll.o, devia dirigir ão algum. A revelação deste crime da parte do
nobre ... ao Sr. ministro algumas perguntas. artista em Londres foi feita no nosso ministro
E_stando duvidoso sobre certos pontos, entendi, naquella côrte ; um representante da nação tem
digo, que podia exigir de S. Ex. explicações o direito de trazer á discussao materia que
sobre estes pontos ; mas o nobre ministro, po- tanto interessa ao imperio. Mas o Sr. ministro,
dendo nao dar as explicações, fez-me a honra ou não podendo declarar o que se ha passado .
de se affligir, e affligir-se de um modo insolíto, a este respeito, ju1gando que este objecto deva
extraordinario. S. Ex., com effeito, desen· ficar occulto, ou nao podendo informar cabal•
volveu.se _muito pouco sobre certas mate~ias, mente acamara, entendeu. que devía la9~r l\

o
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questll.O, para tirar do governo a obrigação
absoluta de dar informações a este respeito.
Observa que a condição de um deputado é
mui diversa da de um ministro; porque aquelle
deve chama1· para a discussão lodos os objeclos
qne interess!lo á naçl\o ; mas a este compete
ser mais circumspecto nas suas reve\ações a
respeito de objectos, que cstãa á cargo da administração. Parece-lhe pois que S. Ex. não se
póde admirar de que elle orador suscitasse a
questão sobre o Oynpock, á vista da declaração
feita no relatorio de que uma parte do territorio
brazileiro foi occupada por forças estrangeiras.
Insiste na necessidade da declaraçao, se o
Sr. ministro tem alguma esperança de que o
governo· inglez indemnise as prezas julgadas
más pela commissão mixta de Serra-Leôa,
feitas ao norte do equador ; indemnisaçll.o, que
já teria sido feita, se o governo brazileiro tivesse tido a energia necessaria, e se tivesse
aproveitado das circumstancias, quando se fez
o artigo addicional ao tratado de 1826, que
abolio o trafico da escravatura proposto pelo
enviado britannico. Foi por esta razão que,
elle orador, fallou, tanto no artigo addicional,
como na indemnisação das prezas.
Tenho de tocar agora, continua o orador, na
questão das nomeações ultimamente feitas no
corpo 'diplomatico. Admira-me que o nobre ...
que o Sr. ministro, que confessou que eu nlio
contestava ao governo o direito de fazer taes
nomeações, houvesse por outro lado de stigmatisar... molestar tanto a minha opinião, apresentando-a como absurda, solapadora dos
alicerces do t1u·ono, facciosa, e perturbadora da
ordem publica ! Devo dizer primeiramente que
o principio einittido pelo nobre.-•. pelo Sr. ministro não é exacto. Ao governo compete, sim,
fazer taes nomeações, mas esta attribuiçao do
governo não lhe póde ser dada senl!o para a
utilidade publica, !3 todas as vezes que se provar
que não forão feitas por utilidade publica, e
que de taes nomeações a naçl!.o nl!.o póde tirar
os resultados, que deve esperar, o governo é
censuravel, porque 111!.o obrou bem, nll.o pre-·
encheu a sua obrigação.
Não quero entrar na analyse dos differêntes
empregados nomeados; mas perguntarei ao Sr.
ministro se das expressões, que empreguei no
meu discurso, se pód& tirar resultado offensivo
li conducla e ao saber do cidadão nomeado p11ra
Madrid ? O Sr. ·ministro, nll.o podendo cohonestar, ou desculpar a contradicção manifesta
deste seu acto com os principias sustentados
pelo nobre ... pelo Sr. ministro, quando deputado
da opposiçao, fez parecer que eu tinhll contestado o direito que tinha o governo de nomear
taes empregados . .Advirta-se que uma tal proposição poderia ser verdadeira na boca de outro
ministro, mas não na· do Sr. Monlezuma.
Lembre-se o Sr. Montezuma, quando deputado
da opposição, as censuras amargas e àcrimo-

niosas que fez, quando foi nomeado o Sr.· José
de Aranjo Ribeiro para nosso ministro nos
Estados-Unidos. O Sr. Aranjo Ribeiro tinha
sido apenas nomeado, ainda nlio linha tomado
posse do seu lugar, e já o Sr. Montez11ma,
quando deputado da opposiçll.o, fulminava raios
contra o Sr. Araujo Ribeiro. Sou eu que quero
solapar as. bases do lht·ouo, que quero tirar ao
governo o direilo de fazer taes nomeações ; ou
em o Si-. Montezuma ? Merecem acaso muita
allenç!i.o ns palavras do Sr. Montezuma, que,
quaudo deputado, sustentou que a legação dos
Estados-lJnidos erã impol'lantissima, por ser o
gabinete astucioso, sagaz, e exercer grande influencia ; e que por isso era necessario mandar
pai-a alli um homem do talento o mais consummado, e da pratica a mais abalisada ? Obser1•ou
o Sr. Montezuma nesta ultima nomeação este
principio por elle tão fortemente sustentado?
N11.o querendo desconhecer, senlio1·es, o merecimento real que tem o Sr. Marques Lisboa, não
querendo contestar-lhe o direito de ser um empregado util ao Brar.il ; não posso comtudo
julgal-o apto para desempenhar essa alta missão,
que-o Sr. Moutezuma queria que fosse-desempenhada naquella republica por um brazileiro
de talentos os mais consummados, e pratica a
mais abalisada.
O orador p"ede ao Sr. ministro que se explique
mais a respeito da proposiçll.o que emittio, dizendo que a censura delle orador nascia de
interesses mal combinados ; pois que deseja que
S. Ex. prove que elle orador tem interesses
torpes, e diversos daquelles que deve ter o
homem publico ; que deseja occupar a administraçll.o, e tornar-se transfuga aos .seus principies, e cortejar baixamente. aos que eslão-no
poder, transigindo em principias reprovados por
elle : isto é, sustentando que o governo deve
ter uma parte muito activa nas eleiçoes, etc.
Pede que S. Ex. lhe declare se elle orador já
subio as suas escadas para pedir a S. Ex. algmna cousa, ou para fazer valer interesses pri·
vados.
.
A respeito da imag.inaç!l.o escaldada, diz o
orador, deix.emos que outro fleugmatico mais ,
prudente e mais circumspecto, mais comedido j
nas suas expressões me censure, mas nllo o Sr.
ministro, que, daquelle banco, ás vezes, seme·
lhante ao Vesuvio, aterrava a administração
com suas expres~ões; mas não o Sr. ministro,
que, nll.O só daquelle banco, da tribuna da
nação, mas cm outros lugares, fazia ao governo
a guerra a mais viva, a mais crúa ; mas enllio
os interesses do governo n!l.o perigavo.o, então a
causa publica não podia submergil·-se.
Não é, portanto, por effeito de interesses mai
combinados, como disse o Sr. ministro. Se'
alguem tem interesses particulares, não sou eu;
nem por escaldado de imaginação eu fiz as1
minhas censuras. Ellas me parecêrão an·a-1
zoad~s. O Sr. ministro que diga se lh~ faltei ai
1

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:19 - Página 8 de 9

SESSÃO EM .J4 DE AGOSTO DE. 1837

321

respeito, e se mereci~... Mas, emfim, são rlistro explicações sobre uma .censura publica,
que se lhe fez em periodicos e em impressos
cousas que eu completamente desprezo.
O orador lembra qne _n!íO affirmára que nm distribuídos na casa, de ter dado o officio de·
mathematico, lllD medico, ou um homem ins- tabellião a um individuo que lhe pertence de
truido nas seienei~s naturaes era mais proprio perto, usurpando a outro cidadll.o o direito que
para desempenhar um cargo diploma!ico, do tinha a este emprego. Deseja lambem saber se
que um individu'o habilitado nas acâdemiasjuri- é verdade qne o individuo nomeado foi lançado
dicas ; julga, porém, que fôra melhor que o Sr. -fóra da alfandega por prevaricador ; porque, se
ministro tivesse nomeado para consul um)ndi- este factq é verdadeiro, um tal individuo não ·
viduÓ mais enfronhado n&s materias mercantis. póde merecei· confiança para exercer um emSustenta a sua opinill.o emiltida na sessão ante- prego de fé publica,
Adverte _que nrw dissera que nunca. devia ser
cedente, a respeito de se n.llo deverem nomear,
para chefes de legações, individuoi; qtie nãO admittido ao corpo diplomatico. homem que já
nelle 11110 tives.se servido ; p9is nao ignora que na
têm o necessario tirocínio.
Na sessão antecedente, entendi que devia França, Ioglaterra,Belgica, etci., se adapta o prinaproveitar a occasiao, em que foi demiltido pelo. cipio de que se póde. dar uma commissa.o diploSr. ministro o meu ~migo, o Sr. Paula Caval- matica extraordinaria a individuos que ~unca
canti ; que devia aproveitar n occasiao," digo, em servirão no corpo diplomatico; mas lemhra que, a
que este meu amigo acabava de ser desgraciado, respeito deste corpo, ha na França e em outras
para lhe tribular todo o · respeilo de que é nações regulamentos; e que seria mui convedigno. Talvez mesmo seja.o as qualidades emi- niente que. o Sl'. ministro cumprisse a promessa
ne!lles, o saber, e talentos deste cidijdão, a unica dada no relato1·io de seu antecessor, apresenmão pela qual elle fosse demitlido pelo Sr. tando uma proposta sobre a oi-ganisação do
ministro, que nem .quiz dar e;.plicação-alguma corpo diplomatico.
Pede que o Sr. ministro lhe informe se tem
a respeito desta dem_issa.o. O Sr. ministi:o pareceu fazer acreditar .que o Sr._ Paula Cavai~ . vindo ao conhe_cimento do govemo de . que
canli tinha .comiµettido torpezas·e crimes, que Montevidéo e Buenos-Ayres tê:m algumas pre·
fazião considerar ao governo este servidor como tenções sobre limites de territorio, sem querer
incapaz. Eu conjuro ao Sr:'minislro para qúe diga · fallar na questão do Rio Grande do Sul.
quaes são os crimes deste cidadão.· Não digo
Deseja tambem saber se o governo não te:m
que elle na.o preenche.sse as suas· obrigações tido a força necessaria para a.cabar com o tracomo um, ou outt·o governo entendeu que devião fico da escravatura ; e se . é verdade que, como
ser preenchidas , mas póderá provar ~que e!lé dissera o Sr. Limpo, o enviado extraordinario,
compromelteu .os interesses do Brazil, e repre- de S. M. Britannica- indicou os pontos onde·•
sentou um papel triste? O Sr. ministro, não que- estes desembarques se fazião ; e qüe; na carendo dar.a razll.o verdadeira porque fulminou pital do imperio , havia uma compailhi.. de neeste raio aó S~. Pau)a C~valc~nti, entendeu que gociantes que já seguravao nestas especulações.
devia representar este cidadão como criminoso. Pergunta, oulrosim, se não podendo ler execução.
Se o Sr. ministro estii11a em algum gráo a · a lei de 1831, o governo concebeu alguma proreputação de algum cidadll.o, se tem por algum posta sobre esta lei, e se projecta entrar em a+·
home1b publico a consideraçno, que deve ter, .guma negociação diplomatic_a sobre este tratado.
in1111ediata1riente deve declarar a razão .porque
Conclue mostrando algumas economias que
demiltio o Sr. Paula Cavalcanti, p~ra n!i.o dar
· 1ugar a que se entenda que foi demit~ido por se podem far.er no corpo diplomatico, sem, com-•
ter commettido crimes; e, se o Sr. ministrQ . -tudo,· privar aos respectivos empregados dos
não quizer . fazer esta- declaração, saiba que se ineios necessarios para bem desempenharem a
não apontárão crimes e to1·pezás 1 e.que o çon· missão a. seu cargo.
O Sr. Montezuma. (ministro dos estranceito de Sr. Paula Cavalcanti existe, e há de
grhoB) na resposta do Sr. Maciel Monteiro,
!!existir Sllmpre illeso, e incolume.
_·
O orador lembra que o Sr. ministro não res- nota com satisfação que na.o foi destruído prinpondeu á affirmativa de que, aquelles que t_êm cipio algum dos que S~ Ex. emiltio, concordando
intimas ligações com o Sr. ministro, podem o nobre deputado · com · a maior parte delles,
estar seguros .de que os seus recommt:ndados e havendo dive1·gericia sómente a respeito de ·se
parentes nao soffreráõ o raio da demissão. O achar é1!cand~lisado sopre o modo porque S. Ex.
orador assim fallou n!l sessão antecedente, por respondeu ao discurso do Sr. Maciel Monteiro,
que tem factos para presumir que o Sr. mi- proferido nn sessão antecedente. S. Ex. não se
nistro nem sempre se dirige por esses princípios lembra de que àeixasse o sangue frio necessari.o
de utilidade ·publica por elle tao propalados ; em todas as discussões; _nem interpretasse dique o Sr. mii:iistro nem sempre ca.minha na versamente as proposições do nobre dep,utado,. · ·
tnarcha adt'ninislfativ:e,, livre de aft'eições e sym- · Se tevé yU)p~, parece-lhe qúe foi sój>or. ~ira(,
pathias., . ·
·
·
a]guris i;IQS COriJl!arÍOS _das J.'efer,idas proposi_ÇÕ~S,·
verdli4!1, _po~eriá t~r :~ei~a,df df ~ir~r;:
.Ap~OVllÍ~a a·. o"ccâsiãci parti pêd_i{ao Sr,. m,~- quti,

º"'
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mas sem que, lhe parece qu_e não podia fazer
vêt· com exactidão o que se devia deduzir das
pinceladas cladas pelo Sr. deputado sobre a
administraçãO.
Parecendo-lhe que o Sr. Maciel Monteit·o quiz
inculcar que S. Ex. não queria dar informações
á camarn ; declara que informou tudo quanto
podia informar, dizendo tudo o que podia
affirmar e negar, e dei11.ando de o far.er sómente
sobre aqnillo a respeito do que não se achava
habilitado para o far.er.
A respeito do ajuste de contas entre Portugal
e o Brazil, repete que nll.o póde ainda emitlir a
sua opinião, se o goyerno o ratifica,_rá ou
não, pois que este ajt1ste foi enviado ;\, repartição da fazenda para o examinar e habilitar o
governo para fa?'er um juizo sob1·e elle ; e sem
que o governo tjccida se ó tratado está em termos
de ser r.alificado, o govemo não póde tet· tomado uma deliberaçM sobre enviar ou nllo mn
agunle diplomalico para Londres.
Nno lendo provas para accusar o individuo
· que se suicidou em Londres, de ter procuradõ
falsificar notas, S. Ex. não póde emiltir opinião
a este respeito. Lembra que a camara, para se
inteirar mais da questl!.O, póde pedir ao governo
as communicações havidas a este respeito.
Parece-lhe que, ainda quando fosse provada
a verdade de ter o dito empregado da commissão
da Serl'a-Leôa feito a tentativa do crime de falsificar notas, isto nllo era motivo bastante para
se negar o credito pedido·para a repartição dos
negocios estrangeiros; pois que nllo se póde
fazer responsavel ao poder executivo por ler nomeado um· homem, que, depois do exercício de
suas funcções, foi perpetrar (dada a hypothese)
um crime de uma natureza absolutamente differente. Sobre este facto lhe parece que o Sr. Ma. ciel Monteiro não póde fundamentar a sua
cCl'll.fiança a respeito de nomeações feitas pelo
governo.
Posto que S. Ex. considere improprio do ministro dos negocios estrangeiros vir expender os
motivos que tive~a para exonerar a um diplomatico, e encarregar a outro pe uma missão,
não porque quizesse que o silencio servisse para
manchar a conducta desses empregados, mas
para lhe parecer que da sua boca nada devia
partir, senão com circumspecçao, e gravidade
propria do posto, que occupa ; comtudo, á vi!lta ·
da declaração do Sr. Maciel Monteiro de que o
silencio de S. Ex., a respeito do Sr. Albuquerque
Cavalcanti, como que inculcava que aquelle empregado se achava manchado com malver·
sações, prevaricaçoes, e crimes ; S. Ex:. affirrna
que aque!le diplomata nao foi exonerado do lugar
de encarregado de negocios por ter commettido
crime : mas porque recebêra este anno daquelle diplomata apenas um officio datado de
Maio a respeito de compra de alguns generos.
Não tendo deste diplomata as informações neccssarias, S, Ex. julgou ulil ao serviço exonerai-o.

Emquanto aos outros diplomatas, demittidos,
S. Ex. diz que lodos estão na mesma razão.
Parece-lhe que estão habilitados para desempenhar as s11as comroissões o consul geral
nomeado para Hespanha, e os encarregados de
negocios para a Belgica, e para os EstadosUnidoo.
Disse o Sr. deputado, continua o 01·ador, que
eu tinha declarado que suas observações era.o
devidas a interes~es mal combinados. Creio que
eu disse mal e.-r;plicados. r.nas ainda que mal
conihii_iados dissesse, não julgo que essa pro·
posição estivesse tão fóra dos estylos parlamentares, que devesse dar lugar â censura.
Disse o nobre deputado que não soffrerião o
raio da demissão os parentes e amigos daquelles
que tiverem com o ministro intimas ligações, E
poderei deixar de achar má combinaçao de interesse's, tanto pelo que !'espeita ao Sr. Maciel
Monteiro, como mesmo nao poderei achar fun•
damento para censurar ao Sr. Maciel Montei1·0
a leviandade com que me emprestou um caracter de patronato, de que a minha eonsciencia
esta livre? Não empreguei parente algum. Eu
fui um membro da casa que exprimi uma proposição bem extraordinaria., dizendo que nem
eu, nem parente meu, nunca tinha requerido
cousa a1gu.ma ; nao porque me desdoure, ou
julgue indigno do cidada.o o requerer e àceitar
empregos; mas porque a minha posição nunca
me collocou nesta necessidade. Como, pois,
me empresta o nobre deputado a qualidade de
eu ser patrono, e de ter procurado no ministerio favorecer meus parentes e amigos ?
Estou que no remanso da reflexa.o o Sr. Maciel
Monteiro se terá magoado de ter pronunciado
uma proposição desta natureza.
A respeito do individuo nomeado para la·
bellião, S. '. Ex. julga que, em lugar de ser
obrigado a provar que elle não foi prevari_cador
na alfandega, ao· Sr. Maciel Monteiro incumbe
provar que o foi.
S. Ex. informa que este homem nunca foi
prevaricador na alfandega, onde servio 11
annos ; que nunca mereceu desconceito de
seus superiores ; e se não entrou na reforma, e
foi lançado fóra com outros, isto foi devido ás
cjrcumstancias do nfomento. Accrescenta que e
carregado de grande familia.
Nilo se tirou a propriedade de ninguem ; e ·
para os Srs. deputados se persuadirem desta
verdade, basta que leião ·a lei de 11 de Ou·
tubro de 1827, que deve servir -de norma ao
governo, e que justifica plenamente este acto do
governo. Se fosse licito dar serventias vitalícias
a indivíduos que nllo podem exercer õs em·
pregos, para os exercerem quando puderem,
podíamos inhabilitar o governo do imperador
para não dar mais emprego algum por espaço
de 100 ou 200 annos. Demais; examine-se a
carta da doação, as circumstaneias do individuo,
a quem se deu o emprego, e_ os motivos. alie~
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gados porque se deu essa expectativa; advirta-se necer em mim qualquer effeilo desagradavel
mais que não foi esle o primeiro emprego desta que tivessem produzido as suas proposições.
natureza, que se achou vago depois de 1826, e
A discussllO fica adiada pela hora.
ver-se-ha que o ministro uno merece censura.
O Sa. PamsrnENl'E dá para ordem do dia a
Restitua-me, pois, o Sr. deputado, exclama o mesma de hoje, principiando por sessao seorador, o meu credito como homem de bem.
creta.
Esta nomeação nao é filha do patronato, nem
Levanta a sess!io ás doas e meia horas da
parentesco ; nenhum parentesco tenho com o tarde.
individuo nomeado.
Quanto á pergunta se S. Ex. já tinha organi3ado alguma proposta sobre o corpo diplomaSessão @ecret.a em 16 de
tico, S. Ex. lembra que, estando ba tres mezes
A.goi;;i.t.o
no ministerio, não se póde achai· habilitado ·
para apresentar propostas relativas a objectos
PRESlDENCIA DO SR. AR AUJO LIMA
das repartições a seu cargo ; e que demais a
sessão está muito adiantada, e a lei de orça- À. ua.-ilios prestadoB aoa ,•ebeldes pelos governos
arr1entino e oriental
mento ainda está em segunda discussão.
S. Ex. não póde responder terminantemente
A's 10 horas, feita a chamada e achando-se
se o govemo não -tem força para acabar com o em ·numero legal os St·s. deputados, declara-se
trafico da escravatura ; pois que isto depende aberta a sess!lo secreta.
do exame de documentos e de informuções de
Faltllo com participação os Srs. Pinto de
que muito deve suspeitar. Guarda portanto pal'a Mendonça, Pontes, Messias, arcebispo, Oliveira
outra occasião a resposta a este respeito ; as- Braga, Souza e Oliveira, Carneiro Leão e Maria
severando que o governo tomará as medidas de Moura ; e sem. ella os S1·s. lbiapina, Barbosa
que puder para refrear -o trafico ; e se assentar Cordeiro, Luiz Cavalcanti e Lessa.
que o na.o póde fazer sem outra medida legisO ministro da justiça,· interinamente enca1·lativa, recorrerá á camara.
regado dos negocios estrangeiros, estando já na
. Depois de,mostrar que nll.o podem ser admitsnla immediata, é introduzido pelos Srs. 3° e
tidas as reducções propostas na emenda do 4º secretarias, e, tomando assento ao lado esSr. Vasconcellos, o orador conclue assim:
. querdo do Sr. 4° secretario, lê-se o seguinte
parecer:
Terminarei o meu discurso com uma decl'a« A commissão especial nomeada para inraçao ao Sr. Malliel Monteiro. Nao entenda o
terpôr o seu parecer sobre a materia dos officios
Sr. deputado que, quando eu procuro demonstrar todos os iliconvenientes e absurdos de lidos em sessão ·secreta pelo- ministro e seci·euma proposição, eu tenha por fim offender o tario de estado dos ·negocios estrangeiros, e a.o
depois transmittidos officialmente com os doca!acle~, . magoar o espírito do Sr. deputado,
cu3a oprn1ão eu combato ; não faço mais do que cumentos 1·espectivos, os leu c:om a devida atdemonstrar, -quanto posso, que com effeito a tenção e do seu conteúdo deprehende que o
governo da republica de Montevidéo sicnnladaproposição emittida por este, ou aquelle Sr. demente protege os rebeldes do Rio Grande do
putado, póde arrastar a taes e taes absurdos
taes .e laes inconvenientes contrarios ao serviç~ Sul, deixando entrever que o faz como em republico. ~ão sahi do sangue frio ortlinario, torsão aos partidarios da legalidade na . dita
provincia, imputando-lhes intenções e factos
ª!ltes fa1Je1 com a .moderação propria, necessitada p~la minha posiçao, e nao fiz o que o favoraveis a Fructuoso Rivera, aliás armado
contra a segurança e paz da mesma republica ;
Sr. Maciel Monteiro disse que eu fazia, quando
assim como se deprehende semelhanlemente
membro da opposiçao, Admira-me qae o Sr. depu~do, n~o pertencendo então á camara, esteja dos offi.cios em questão, que o governo da republica de Buenos-Ayres, pretextando o estado
Ião mstruido de todo o enthusiasmo demonsde desordem da referina provim:ia e a uppatr~do por mim, quando membro da opposiçll.Ó
(~adas) i mas estou persuadHo de que, quanto rente, posto .que falsa e incrível impotencia do
mais eu tiver a hoi:ira de ser tratado parlamen-. império do Brazil para trazel•a totalmente á
obediencia e á ordem (como cumpre e é de
tarmente pelo Sr. deputado, tanto mais se conprimeira urgencia no conceito da commissllO
vencerá de que o meu zelo não é senão pelo
bem do serv~ço1 e que desejo pagar á camara especial), se esquiva á devida obsenancia da
todo o respeito, não só como legisladores da convenção preliminar de 27 de Agosto de 1828,
deixando de nomear, quanto antes, seus pleninaÇão, como por ser composta de pessóas de ilpotenciarios, para, conforme foi estipulado alli,
lustraçao consummada, e zelosa do bem publico,
se ajustar e concluir o tratado definitivo de pai ;
OSr: Maciel Monteiro :-Devo declarar que pretendendo, ao· mesmo tempo, que se lhe conas ?Xplica9ôes do Sr. ministro me parecem tão ceda o iugresso de tropas no terrilorio da refu·
satisftctor1as que não podem deixar de desva- rida província do imperio aontra o mencionado

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:20 - Página 1 de 1

BE.-3S.AO KM 17 DE AGOSTO DE 11537
Fructuoso Ri vera ; sendo con~ta11 te que até
nesle intuito expedira um enviado, que já se
acha nesta capital.
« Depois de haver a commissllD especial examinado os documentos, concernentb s ao Rio
Grande do Sul·, passou a tomar em consideração
o officio, por copia, do presidente da provincia
do Pará, aeparadamen tc e ao depoiã lambem
transmittido á esta carnara pelo sobredilo ministro e secretario de estado dos negocios estrangeiros ; e via do mesmo officio que têm
sido inefficazes as reclamações feitas ao governador de Cayenne, sobre a devida evacuaçao
do território brazileiro; que aquelle governador,
tendo ordem do seu governo para estabelecer
o posto milílar áquem do Oyapock, nll.o o retirará sem nova ordem; qual, observa o presidente ~o Pará, que se nll.o conseguirá antes que
o Braz1l se mostre em estado de o exigir effeotivamente.
. ". A _commissao especial entende que é inju1·10s1ss1mo pura qualqu_er naçll.o que no seu
territorio se pretenda dar ingresso de força armada ou eslacional-a, a pretexto de falta de
segurança interna ou de alguma outra causa
semelhante ; porquanto a naçll.o que se nao
ache com a necessaria força e autoridade para
submetter ao salutar imperio das leis seus subditos rebeldes e firmar a ordem publica, restabelecendo a paz interna e fazendo-se respeitar
externament e, se deve dizer uma naç!lo imperfeita e falha .da principal oondiçao de sua ex·
istencia.
" Por conseguinte, está a com míssil.o especial
plen~ : intimamente convencida d~ que á naçll.o
.brazile1ra cumpre na actual conJtmctura · dar
todas as provas possiveis de que ella perfeitamente existe, e que, assás consciencios a de· si
e de sua dignidade, empregará todos
meios
proprios, legitimos e consentaneo s os
a manter
.
suas mstituições politicas e repellir qualquer
injuda, que se lhe intente ou faça; sendo, conformemente , de parecer a commissão, que esta
augusta camara declare ao governo que nll.o
. deverá jámais he;itar da sua mais ampla e
.efficaz cooperaçfio em·· manter interna e ex ternamente a integridade dei irriperic, bem como a
dignidade e honra nacional.
·
· ·
« Paço da camara dos deputados, 14 de
-Agosto de 1837, - Antonio Pereira Rebouças.

Continuando a discussao do parecer, o Sr.
Vasconcello s propõe o adiamento por tres dias:
sencj_o apoiado, não passou. Continuando aind,;
a ~iscussao, sll.o offerecida5 e apoiadas as segumtes emendas :
cc Que• a carnara fica inteirada.- V. de

Goyanna.»

" Que se responda ao governo que a camara

fica inteirada dos officios que por parte do governo se apresentárao nas sessões. secretas e
tomará na devida consideraç!io qualquer p;o.
posta que o governo fizer ao corpo l~islativo,
esperando que o governo, entretanto, irá des-

empenhando os seus deveres da fórma determinada pela constituiçao -e leis em vigor.Salva a redacç!íO, 16 de Agosto de 1837. -

C. Franea.n

Dada â hora, propõe o Sr. Alvares Machado
a prorogaçll.o por uma hora, qtie . nao é appro·
vada, e por conseguinte fica adiada a materia ·
e retirando-se o ministro com as Formalidade;
com que entrára, o Sr. presidente dá para ordem
do dia seguinte a continuação da mesma dis·
cussllo.
·
·
Levanta-se ~ sess!lo depois das 2 hor~_s da
tàrde.

Se!!!lsão secx-eta eID 1.'>" de

Agosto
PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO LIMA
·

Auxílios prestados ao1s .rebeldes do Rio- Grande
do Sul pelos governos argentino e oriental.

A's 10 horas procede-se á chamada, e, Jogo
que verifica-se O comparecim ento de numero
l l d
ega
e rs. deputados, para que se possa
deliberar, o Sr. presidente declara
aberta a
sessao.
·
Lê-se ·8 acta e é approvada.

s

·

Faltao, com causa participada, os Srs. Ponies,
Barbosa Cordeiro, Messias, arcebispo, Oliveira
Braga, .Saturnino, Maria de Moura, Honorio,
Odorico, Pinto de Mendonça, Hollanda e Paula
Barbosa.
E sem participação, os Srs. L·uiz CavaÍcanti,
Lessa e Corumbá.

e ·

_ José de Araujo Ribeiro._ F?·ancisoo Gonçalves JJ1artins..
.
E entran do em d1scuss!!o
o mesmo parecer,
v
S
11
o r. asconce os manda

ontrnúa a discussãO do parecer da com·
missão especial, ácerca dos officios dos nossos
diplomatas residentes em Buenos-Ayr es .e Mon:
t ev1'dé o, e Juntamente
·
as emendas apoiadas na
sessao anteriot·.

á· mesa o requerimenta concebido nos seguintes termos :
R
O SR. VzsaoNDE DE GoYANNA
licença para
cc equeiro que o parecer da commissão seja retirar uma sua emenda, 0 quepede
lhe é concedido,
•discutido em sessão publica.
e manda á mesa outra :
..
·
. "Paço da carnara dos deputados, 16 de
; « Qq.e o Sr. preside~te re~pond~_de viyavoz:
Agosto de 1837 . - Vasconc!illos.»
.. ·
-Qué· a_camâra
·füteirada.-'-'-"Viscoiíde de
, Sendo apoiado, entra em . discussão; e de- · Goyànna ,' b ' .· fica
·. . • -,. . - ... · '
. , ..·.,
pois
algum debate éªregéitââo:,
,. ""'E''àpôia'd a:':'' '"··';
·' 1 ~,,;, d,:,,;;_;., _,

de

!
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A's 11 horas comparece na casa o ministro
dos negocios estrangeiros, e continúa a discussilO. Terminada esta põe-se a votos o
parecer, seu do este approvaclo, julgão-se prejudicadas ns emendas.
da dis-
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Soai·es do Conto. -J. C. de Alvarenget Rungel.
-Monte.--31miiz Barreto.-Sebastião do Rego
Barros.-Ibiapina.-José 111ar·ia Ildefonso Jacome da Veiga Pes.ioa.-Ríbeiro Pessoa.- Vital
R. ela Co~ta Pinhciro.-José da Costu Machr,do. - Vieira So1tlo. - Francisco do Rego

O SR. PRESIDENTE, em conformidade
Barros.-Antonio P. Maciel JJfonteiro.-J. M.
posír.::to do art. 109 do regimento, consulta á Ji:ipueira
de Mello.-B. J Galvão.-Barreto
cam;ra se se eleve publicar a materia tratada
Pcclroso.-Anto11:io Fen·eim França."
em sessão secreta.
2." "Declaro que na occa,iM ela volaçao do
Vêrn á mesa os segtiintes requerimentos :
parecer da commissão, o Sr. Alcibiades re1.º « Nao pas~ando que se publique todo ó
qL1ereL1 a prorogaç:io <la sessao por mais meia
parecer, requeiro qu~ s~ publiquem as reflexões hora;
foi este requerimento re~eilai.lo. »
a
:
começa
que
per1odo
o
desde
do mesmo,
a acta, é approvada, e depois desta voLé'.se
commiss::to especial entepde, etc.-Rebo'ttças. »
tação o Sr. presidente pergunta se se deve comdo
parte
a
2.º ,, Proponho que se publique
·municar a deliberação da camara ao governo
parecer que começa nas palavras ; - está a por officio, e assim se decide por 39 votos
comrnissão especial µlena e intimamente con- contra 32, e levanta a sessão ás 3 horas e
vencida, etc.; até o fim.-Paula .Ara,ujo. "
10 minutos.
3.º "Requeiro que se publique sómente o
offivio q11e a camara tem de dirigir ao governo
concebido no sentido da conclusno do parecer.
Ss&são eDJ. 18 de Agosto
-Araujo Ribeiro. ,,
PRESIDENC!A DO SR. ARAUJO VlANNA 1 VICE·PRE·
4.º « Requeiro que os oradores, que tomár:lo
SIDENTE
parle nesta discussao, sej:lo tamb_em autorisados
a publicar, querendo, os seus discursos.- VasSuMMAmo.- Ex.pcdienle. - Parecer da eomconcel/os. I!
1nissão especial sobre a denuncia do Sr. H.
5.° "Requeiro que se declare na acta que o
de Rezende.-Ordem do dia, - Artigo adparecer foi approvado por 41 votos contra 40,
ditivo do aantraeto de Tarrand Thómaz.e no caso de que se publique o mesmo parecer,
Orçamento dos negocios estrángeiros; ;votaçifo.
que se publique igualmente esta declaração. Pelas dez horas da manh!l pr,,ocede-se á cha·
.F\:gueira de Mello. ,,
~is
6." « Que nada se publique do que se tem mada, e achando-se pt·esentes' cincoenta e· .
passado nesta sessM, e que o officio que se Srs. deputados, abre-se a sessno ; lê-se, e ·ap•
·
dirigir ao ministro em consequencia do_ parecer prova-se a acta da antecedente.
Falt11o com causa participada os Srs. ; Lima
da commissão, que se approvou, tenha o cae Silva; Mendonça, Pontes, Barbosa Cordcirn,
racter de reservado.
Araujci Limá, Messias, arcebispo, Oliveira Braga,
1837.-.Al!)ide
Agosto
"SessiJ.o de 17 de
SoUza e Oliveira, Carneiro Leão e llfaria de
·_ ,
bicides."
·Moura; e sem pàrticiparem os Srs. Luiz CaSão apoiados, e, procedendo-se á votaçll.o, é valcanti, Azevedo e Brito, Lessa e Ribeiro de
approvado o requerimento do. Sr. Alcibíades Andrada. ·
EXPEDIENTE
na primeira parte até_ ás palavras-nesta sessão
-é regeitado na outra. E' tambem regeitado o
Dá•se conta do expediente, lendo 0se os sedo. Sr. Aràujo Ribeiro, e julgão'se prejudi_
officios :
guintes
.
cados os requerimentos dos Srs. Rebouças, Fi1.° Do ministro do imper-io,, enviando o · regueira, Paula Araujo e Vasconcellos. _
O Sa. CoRNELIO manda depois á mesa o se:· querimento do Dr. Antonio Ferreira França,
em que, pelas razões que alleg·a, pede ser juguinte requerimento:
bilado com o seu ordenado por inteiro na ca·
" Requeiro que, á vista da votação da camara, deira de que é lente na escola de medicina da
devo officiar ao governo. declarando a conclusll.o cidade da Bahia .......:.A' cominissno .de pensões e
do parecer. - C. França. »
ordenados.
2.º Do mesmo ministro, remettendo a copta
Sendo apoiado, é depois retirado à requeri- - _decreto de 3 dó".- corrente, que concede ao
mento do seu autor.
Vêm. depois á mesa as seguintes declarações tenente coronel reforni.ildó ·Antonio W e11ceslaü
·
·
de votos:
Ferreira, a tença ·annual de oitenta mil' réis,
t• " Deciaro que fui urn dos quarenta que correspondê atê a0 posto de• major ·effectivo,~A',
·
··
mesma commissao.
votar.ão cóntr:(o parecer da cornniissll.o, q11e foi
':3\0'Dci;ínesfno ministro; enviando'' :;os';·éscla
approvado por 41 v'otos; i''llaphael de Câiroâlhoi
--lJ; P. de VtzsGoíic'ellos•.c..:._M. Galmoii...;;.JJ[. recimerifós que fórao· pêdidos na repartição' dos'
0

do

0
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negocios da fazenda ácerca dos papei~ per•
tencentes a Antonio juJio de Almeida, escrivllo
da .natricula dos navios mercantes. -A qnem
ftir. a requisição.
4.° Do ministro da justiça, remetlendo o requerimento e mais papeis pertencentes ao tenente Simllo de Souza Rego e Carvalho, que
pede ser pago da gratifi~ação que venceu, durante onze mezes, como instt'Uct.or, geral da
gual'da nacional da vil\a de Meia Ponte da provincia de Goyaz.-A' commis~llo de orçamento;
5.0 Do ministro da marinha, enviando a copia
do decreto de 5 deste mez, que aposenta a Lazaro José.Jambeiro no lugnl' de contador da marinha da província da Bahia, e bem assim o requerimento e documentos que servirão de base
a tal aP,osentedoria. -A' commissll.o de pensões.
e ordenados.
s.• Do ministro do imperio, remettendo a
copia do decreto de 2 do mez pro.x:imo findo,
· que concede ao coronel de primeira linha,
Leandro José do Cabo, a tença annual de 220$
correspondente ao seu posto.-A' mesma commissllo.
7. 0 Do mesmo ministro, enviando a copia do
decreto de 27 do mez proximo findo, que concede a outro coronel de primeira linha, a tença
annual de 220$ correspondente ao seu posto.A' mesma commissa.o.
8.0 Do ministro da fazenda, participando que
com as informações que remette da alfandega
desta côrte sobre o producto dos direitos de
quinie por cento sobre os livros, e um e meio
pot cento de expediente arrecadado em 1836 a
1837, satisfaz ao requerido por ordem desta
-camara.-A quem fez a requisição.
9.0 Do mesmo ministro, e é o seguinte :
« Illrn. e Exm. Sr.-Em satisfação ao requisifado no officio, que V. Ex. de ordem da
camara dos Srs. deputados me dirigia no 1°
do corrente, cumpre-roe informar a V. Ex.,
para ser presente á mesma camara, que por
communicaçoes officiaes constou ao governo,
que uma-tentativa de fabl'icaçllo de notas falsas
do novo padrão de 20$000 se fazia em Londres
por um individuo, que se suicidou antes de
concluir a chapa que encommendára, por conhecer que estava debaixo da vigilancia da
nossa legaçllo 1laquella côrte, que, para proceder contra elle, só esperava que existissem
em poder do criminoso provas incontestaveis tle
seu crime. Existe no thesouro iuutilisada a dita
chapa ainda incompleta, e uma estampa em
papel, como consta da cópia authentica ns. 1.
« Das inclusas cópias authenticas ns. 2 e 3,
das actas das sessões do tribunal do thesouro do
1 ° e 4 do corrente, consta o que occorreu a respeito das apprehensões feitas de cedulas falsas,
á imitação das emittidas em virtude da lei de
3 de Outubro de 1833 ; e notas do novo padrão,
das que havillo sido roubadas do thes0uro.

,e Deus guat·de a V. Ex. Paço, ·em 14 de
Agosto de 1837.-.ilfanoel Alves Branca. »
A qucrn fez a requisiç'1o.
10. Do ministro do imperio, remetlendo o
uutographo da resolução, declarando que ao Dr.
Roq,1e Schultz, director do gabinete de mine·
ralogia, e bibliotheca1fo da livraria imperial,
.compete a pensão annual de novecentos e sessenta mil réis, desde que lhe · foi suspensa. Para o archivo.
·
11. Do mini'strn da guerra, enviando o autographo da resoluçlio que concede ao officialmaior da secretaria do conselho sup1-emo militar a gratificação mensal de cincoenta mil
réis, comprehendendo-se na mesma a de vinte
cinco mil réis que já tinha.-O mesmo destino.
12. Do mesmo ministro, remettendo tres
mappas diarios da força do 2° bat11lhão de caçadores, 1° corpo de artilharia de posiçao, e lº
corpo de cavallaria, e participando que nestes
mappas achará a camara as infol'lnaçlles que
lhe forllo solicitadas.-:-A quem fez a requisição,
13. Do ministro do imperio enviando a copia .
do decreto de 8 do corrente, que concede ao
coronel reformado, José Frederico Colona, a
tença annual de cento e vinte mil réis, correspondente ao posto de tenênte coronel de infanlària.- A' commissao de pensões e ordenados.
14. Do secretario do. senado participando
que, por officios do ministro e secretario de
estado dos negocios do hnperio de 8 e 9 do
con·ente, constou ao senado que o regente em
nome do imperador, o Sr. D. Pedro II, sanccionou as resoluções constantes de uma relação,
que envia.-Fica a camara inteirada.
15. Do ministro da fazenda enviando o
quadro da receita geral do imperio que lhe fôra
requisitado, - A quem fez a reqnisiçao •.
Faz-se menção de requerimentos de partes,
quê têm o conveniente destino.
Remettem-se á commissll.o de orçamento
dous mappas demonstrativos da direcloria das
substituições das notas do novo padrão.
Lê-se, e approva-se o seguinte requerimento,
·
depois de seu autor o haver motivado.
,, Roqueiro que se peça ao governo, pela repartiçll.O da fazenda, copia authentica da portaria de 14 do corrente (Agosto), com as informações do hispector interino da alfandega, de 2 ·
do corrente mez, a que se refere a dila portaria;
assim como copia do manifesto e mais papeis com
que se apresentou neste porto o patacho por·
tuguei:: E8peW,lador, vindo de Liverpool.-

Henriques de Rezende.»
Lê-se, e vai a imprimir o seguinte parecer:
« A commissào especial encarregada de exa·
minar a denuncia dada pelo nobre deputado o
Sr. Henriques de Re;ende, contra os avisos de
9 de Janeiro e 6 de Março deste anno, que

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:21 - Página 3 de 11

SESSÃO 1'~M 18 DE AGOSTO DE 1837

327

O Sr, Ar_a.ujo Bibeiro tem a palavra pela
mat1dárão pt·oceder a nova eleição de depuor~em, e d1z· que lem de apresentar a este restados á assembléa geral legislativa, para a propeito uin parecer em separado ; que já Q tem
xima legislatura, nas provincias de Sergipe e
p1·ompto, e amanhã o apresentará.
d1l Parahyba, annullando as que se havino
etl'eituado em ambas estas províncias por occa• ORDEM DO DIA
sião das eleições geraes, depois do ex.ame a que
procedet1, mediante a confrontação destes actos
Continua a discuss!l.o adiada sobre o parecer
do· governo com a constituiçao e as leis, que
da commissão do orçamento ácerca do conregulão a materia, vem apresentar á considetracto sobre paquetes de vapor.
raçao da camara algumas observações, e em
Tomão parle na discussão o Sr. Henriques
resultado o seu juizo sobre este objecto.
de Rezende, oppondo-se ao parecer, e o Sr.
« A commissao observa: 1º, que entre as
Souza Mal'lins defendendo-o, e valando por elie.
attdbuições do poder executivo nenhuma se
E' apoiado o seguinte voto separado do Sr.
encontra, que lhe confira o direito de julgar da Hollanda Cavalcanti :
validade da eleiçao dos membros da assembléa
« Sou de -parecer, que se responda ao gogeral legislativa. A leitura da constituição
verno, que a· camara dos deputados nao aptit. 5", cap. 2°, art. 102, demonstrará esta verprova o artigo addicional do contracto entre o
dade; 2", que esta augusta camara é; sem conmesmo governo e Thomas Tarrand. »
lroversia, o juiz privativo para julgar da vaA discussão fica adiaâa em consequencia de
lidade daquellas eleições, de que se trata ;
o Sr. ministro da justiça.
chegar
visto que designadamente lhe competé a veriContinua a djsc\1llsão . adiada do. orçamento
ficação dos poderes de seus · membros, como
da repartiçllO dos negocios estr1mgeit'os, com as
está disposto pela constituição art. 21 ·; 3º, fiemendas apoiadas nas anteriores sessões.
nalmente, que este direito é · reconhecido pelo
O Sa. PRESIDENTE dá a palavra ao Sr. Vas1·egimento· desta casa de 3 de Setembro de
1881, nos arts. 6º, 7° e 8°; e assim tambem concellos, que, .no meio do sussurro que reina
na camara e sala adjacente, pronuncia o sepelas instrucções de 26 de Março de 1824,
cap. 2": § 4º, e pelas declarações 6ª e 7• da guinte discu~so :
resoluçao de 29 de Ju)ho de 1828, sendo estas
O Sr. Vasconoellos :-Eu estou convencido
entre nós as leis regulamentares, que marcão que a reducção pt·oposta na minha emenda
e
deputados
o modo pratico das eleiçCJes dos
deve ser approvada; como, porém, tive o dessenadores! segundo_ a constituição, art. 97.
go~to de ~e_r que o nobre ministro divergia da
" Daqui deduz a commissllo que o governo, .mmha opm1ão, espero me permitia o defender
ex.pedindo os avisos denunciados, não sómente. essa minha emenda.
obr?u ~em autoridade legal, mas usurpou uma
A minha emenda dá 97 contos para o corpo
attr1burçll.o desta augusta camara ; e além disto
diplomatico e consular, ajudas de custo e despraticou um acto, que. não póde ser considerado procedente, sem aniquillar-se pelos . pezas imprevistas,. vem a ser 23 contos de reducção na quantia pedida. Concedo 143 contos
seus fundamentos o nosso pacto social ; por4?ª~to, dado que o poder . executivo tenha o para despezas com a reparliçao dos negocios
direito de annullar as eleições dos membros da estrangeiros, quantia superior á que se tem dado
as~embléa geral, estes .serão de facto nomeados nos annos anteriores, excepto no corrente. A
pelo governo, embora outra cousa disponha a cifra desta reparti9ão tem sido, desde 1830, 120
contos mais ou menos.
constituição, ar!. 90; então a assembléa geral
O nobre ministro, em outra sessão, lemb1·ou
composta de membros assim nomeados n!lo
será Utn pOd(lr distincto, mas uma e a mesma que minha opiniao, emiltida na emenda, não
cousa com o poder executivo, seu nomeante; e era coherent~ com o meu voto constantemente
publicado, de que o corpo diplomalico fosse
dP.st~ modo desappareceráil a divisão e harbem pago. Sr. presidente, eu não considero os
mon1~ ~os poderes politicos reconhecidos pela
vencimentos dos diplomatas como verdadeiros
c?r!slitu1ç!lo, art. 10, no que consiste o princ1p1_O conservador dos dir·eitos dos cidadãos, e o ordenados: eu os considero como quantias que
mai~ seguro meio de fazer elfüctivas as ga- o governo põe á disposição dos _mesmos diplor,intias, que a mesma constituição ofl'erece, matas, para desempenharem as funcções de
que s!10 encarregados; e tanto me parece vercom_o por ella se acha declarado em o art. 9ª.
d~deira esta opinião, que os vencimentos dos
« E_ á vista do que fica exposto, a mesma diplomatas são ordinariamente superiores aos
comm1ssão achando altendivel a denuncia é de dos empregados no paiz; e não ha razão alparecer que assim se julgue, e se proced~ nos· guma, a não ser a apontada, qt1e faça ser
.
termos da lei,
superiores os vencimentos dos diplomatas, aos
dos outros empregados publicos; por exemplo,
« Paço da camara dos deputados, 4 de Agosto
e 1837 .-Josâ Oeaario de Miran,da Ribeiro. o nosso m-inistro em Londres actualmente,
Joa~ Anto,,io Pereira lbiapina. »
segundo a moeda õu valor da moeda, tem um

d
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orâenaüo superior ao do regente do. imperio,
que é entretanto o que maior ordenado tem.
Q1wl será, pois, a razli.o desta differença i> Será,
por ventura, o excessivo trabal110 que pesa sobre
os diplomatas? Ordinariamente ·o trabalho do
diplomata não é excessivo. Será. fundada esta
differença nos profundos conhecimentos especiaes que deve ter o diplomata? Tan1bem não.
No entender de homens de estado, muito conshlerndos na republica das letras, não é de
mister. que um diplomata tenha profundos conh~cimentos especiaes para poder desempenhar
muito bem a· sua missa.o ; logo, este augmento
de ordenado n!lo póde ser justificado senão considerando que é destinado, não tanto á decente
subsisteneia do diplomata, comb para e[J)pregal-o em ob\er a missão de que foi encal'_!'e·
gado;
Ora, cabia nesta occasião instituir um exame
sobre a marcha do nosso corpo diplomatico,
examinarmos se o nosso governo tem sido
guiado pelo <principio que aclbo de expôr, a respeito dos vencimentos ou ordenados dos diplomatas. Eu estou· que ao governo incumbe fiscaJisàl' o emprego que o diplomata faz desses
vencimentos qne recebe ; porque repito, fun.·
dado em autoridades respeitaveis, o diplomata
tem vencimentos pingues, n!i.O : como compensação de seu trabalho, não como or"denado,.mas
sim para os empregai: nos oblectos de que foi
encarregado. ·
Eu disse q11e não era ·de mi_ster que o diplomata tivesse profundos. corihecimenfos es·
peciaes. Dizem as pessoas mais entendidas na
materia que, para desempenhar os seus deveres,
basta qne o diplomata tenha a necessaria penelração, segredo em gráo eminente, eminente
prudencia e dissimulaçao necessaria (distingo
dissimulaç!l.o de simulaçn.o). Sendo assim, é
claro que os nossos diplomatas devem ter os.
vencimentos proporcionados ás missões de que·
forem encarregados ; quanto mnis importantes
forem os objectos incumbidos ao diplomata,
tanto mtlis pingues devem ser seus vencimentos.
Ora, eu .entendo que nosso governo não tem
~egui.do_esle principio; porque ha diplomatas
incumbidos de tratar altos interesses· do estado,
e que, entretanto, percebem rnesquínhos ordenados, Estou lambem convencido, e espero
que o Eiun. ministro me permilla divergir um
pouco de seu parecer, que o caracter do diplomata deve ser detel'minado mais pefa irnportancia dos objectos que tem de tratar, do que µela
reciprocidade ou igualdade, principio que lambem nlío tem sido recebido pelo nosso governo.
.Mas póde o governo, com a quantia que eu
co11signo na minha emenda fü.zer o serviço a
seu cargo? Eu entendo que sini. Talvez fosse
passivei, ou- supprimir, ou reduzir a despeza
com algumas das missões diplomaticas,, Os expedientes das legações consulares· fol'ão elevados
neste orçamento, e me parece que os reditos

dessas legações são taes que em algllmas até se_
podia supprimir todo o ordenado. Ha consules
que têm um vencimento _consideravel; e nll.o é,
pois, necessal'io-augmcntar-se as despezas con-.
sulares, como propõe o actual 01çamento. -P11.rece-me que alguma reducç!lo se podia fazer
na despeza com os addidos. Em outro tempo
assentou o poder legislativo que n!lo <'onvinba
pagar addidos que nao fossem empregados nas
legações; mas o governo resuscitou esses addidos, creando duas especies, dando aos da pl'imeira classe 1:600$, e aos da segunda 800$.
Eu estou convencido de que consideravel di·
minuição de despeza podia ser feita s6 com os
addidos; assim o· entendeu sempre · o corpo
legislativo. Se os addid_os se podem considerar
como pessoas que d,csejão habilitar-se 1111 carreira diplomatica, dê-se-lhes alguma ajuda de
cüsto, mas não os devemos ter senão nas córtes
em que silo m!).is complicadas, mais frequentes,
mais· interessantes às relações diplomaticas.
01·a, no relatorio . do orçamento até apparece
addido no Peru; e se o dE'.slino dos addidos é em
geral dispôrem-se· para a carreira diplomatica,
não' m~ parece escolha muito propria o Perú.
Accresce que na sessão passada farão pedidos·
15 contos de réis para àjuda de custo, e despezas imprevistas, e este anno o governo pede
mais 10 contos, sem que possamos descobrir o
motivo para este augmento de despeza. Verdade
é que o nobre ministro disse-nos em outra
sessão que negocios importantes ·se ill.o tratar.
Nao duvido: ma& tenho de advertit· ao nobre
ministro que, se esses negocios lên'l de ser tratados desde já, o orçainento tendo de vigorar
pat·a o ann9 de 1838 a 1889, nl\o é com a con:
signaçD.o te)ta . nesta. lei que o nobre miriistro ·
ha de fazer essaíi despezas e:draordina,rias que
cerlificf)u á camara dos deputados que talvez
fossem indispensaveis. São indispensaveis, sim,
mas i10 momento, ê não para o anno futuro fi.,
nanceiro. Finalmente tenho de lhe ponderar
que esta repartição é a que póde soffrer um
abatimento mais razoavel, isto é, um Ol'\!O.t~1e11to
que na.o seja no seu estado completo, _por
isso que, tendo o governo todo o arliitr,io
nas despeias que, tem: a fazer, sendo muito pro•
vavet que nem todas as calc11Jadas sejM feitas,
fica na sua discriçao applicar as sobras das
que sobejaráõ de uns e outros ramos de serviço
publico. Eu entendo porlanlo que, se o nobre
ministro desistir do pedido de 10 contos de réis
para despezas imprevistas, ajudns de custo, etc.;
que pede de novo no aclual orçamento: se o
nobre ministro reduzir a dcspeza com os addidos, pois qne de certo me parece excessivo o
seu numero, se nilo insistir na elevação da despeza com o expediente das legações, porque
n~nhuma razão occorre que justifique este aug·
mento, poderá fazer. a despeza com 140..contos.
de' réis,propostos. na minha emenda.. . . :.: ··: ':
Não duvido que.convenha no futuro.a!lf!'llen·,
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lar-se o numero de legações, mas devemos attender ás nossas circums!ancias. As nossas
actuaes círcumstancias não obrigão a cortar
por todas as despezas que nos forem absolutamente necessal'ius. Eu pergunto ao nobr_e
ministro, se este anno não fôr dada providencia alguma sobre o meio circulante, se
a crise commercial continuar, póde o nol:re mi11istro 111anuar á Europa 1:000$ para o cót·po
diplomalico se nao fôr pelo euslo de 3:000$ de
nossa mo€da? Ora, nilo ha esperança de que a
cri,c comnn:rcial, que tem abaladu o mundo
toJo tenha um termo proximo, e ainda quando
0 te1~ha, as relações commerciaes não se restabeleceráõ W.o rapidamente como todos desejamos. Ell' espero,yoís, q~e o nob~·e ministro dos
negocios estrauge1ros acelle a mmha reducção.
O nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros nos asseverou, em seu relataria, que impot'l:rntíssünu.s con~ rn uuicações têm f~ito ao
governo os nossos diplomatas. Eu não sei se ha
algumiJ. opposíçilo entre esta asserção do relatorio, e o que outro dia nos disse o nobre ministro dos negocios estrangeiros a respeito do
encarregado de negocios nos Estados Unidos.
Disse-nos o nobre ministro que aquelle encarregado de negocios não rernettêra ao governo
communicação alguma, apenas t·ecebêra um
só officio delle, rio corrente anno, a respeito da
compra de alguns generos. Na.o sei se outras
communicações, feitas pelo corpo diplomatico,
ou pelo corpo consular, lêm sido mais importantes ; n!l.o sei se elles cornmunicárao alguma
cousa ao governo sul.ire a críse commercial ;
estou persuadido que não ; porque, a terem elles
feito taes communicações, era provavel que o
gol'erno procurasse com ellas esclarecer, auxiliar a comrnissão especial do meio circulante,
que tanto dependia dessas informações. Eu nilo
sei, portanto, se o nosso corpo diplomatico, se
o nosso corpo consular tem até o presente
desempenhado os seus deveres ; se elles não
fazem cornmunicação alguma importante ao
paiz, e só fazem as menos importantes, omittindo as mais importantes para prevenirmos as
calamidades, com·o a actual crise commercial,
não têm, no meu conceito, grande apreço taes
legações. Eu faço estas observações, nilo tanto
para cei,surar corno parn emittir o voto de que
h2ja reforma no andamento desta repartiçao.
Por esta occasião, eu não posso dispensar-me
de notar que uma proposição do nobl'e ministro
não me pareceu verdadeira em toda a ex.tensão
qu_e _soa vão suas palavras. Entendeu o nobre
mm1stro que ás camaras legislativas na.o com·
petia ~ensurur as nomeações do governo. Longe
de num o intento de debilitar as prerogati vas
da. corôa, tirar a força a seus actos, e muito
mais a actos de nomeaçao e demissilo, que
n_unca podem ter o assenso de todos ; mas em
c1rcumstancias melindrosas, quando das nomeações feitas pelo governo poss&.o seguir-se
TOMO II

329

males, que convenha muito p1·evenir, não sei
corno se possa negar ás canwras legislativas a
censura de nomeações que não lhes parecerem
razoa veis e acertadas. Eu invócarei os estylos
da camara dos co11mrnui;;: tambem alli se respeita a prerogativa que tem a corôa de nomear
e demittir livremente certos empregados publicas; m~s, quando a nomeaçilo ameaça males
ao paiz, enlao as camaras exercem rigorosa
censura. Ainda lia pour.o, no ultimo ministerio
de lord Wellington, foi nomeado embaixador
para a Russia o irrnl\o de Castlereagh ... e a
camara dos cornmulls interpellou o ministerio,
censurou com acrirnonia essa_nomeaçilo que lhe
pareceu contraria aos interesses do paiz e da
Europa. Não posso Jeix.ar de defender esla regalia da camarn dos deputados.
Eu lenho feito estas breves reflexões sobre o
corpo diplornalico, e u1io occnparei por mais
tea1po a camara. com algumas reflexões que
tambem pretendia fazer sobre o corpo consular.
Ha um regimento que me não parece imperfeito de 1834: nilo sei se os consules têm desempenhado perfeitamente o que este regimento
lhes incumbe. Eu quizera que, além do que
está declarado no regimento, fosse incumbido
aos consules estudar as necessidades do paiz em
que· residem ; fazer comrnunicações ao seu governo, e communicações taes que possll.o dirigir
especulações mercantis, e procurâr um novo
mercado aos productos do. paiz.
Farei ainda breves reflexões sobre dous objectos que me parecem importantes. O primeiro
é sobre o direito que tem o governo exerciJo
de fazer sahir pat·a fót·a do ímperio- os estrangeiros de quem suspeital'. Em circumstancias
arriscadas, o goveruo do Brazil tem mandado
sahir para fórn do im perio os estrangeiros, cujo
procedimento ameaçava a tranquillidade publica ; a necessidade justificou então o governo ;
mas adaptar como reEl'a que o govemo póde
mandar sahir do irnperio um estrangeiro, que
por qualquer motivo se torne suspeito, é doutrina, pelo menos, muito contraria aos nossos
interesses. Eu não sei se o nobre ministro da jus·
tiça esposa tambem a opiniilo dos ministerios que
o precedêrllo ; não me rcfüo. portanto ao.seu minislerio ; não tenho visto acto algum em que
se reconheça com este direito. Se cumpre a todo
o púiz ser hospitaleiro, a · hospitalidade para o
Brazil n:l.o só é um dever, mas u rua necessidade.
E' do nosso rnd.ÍOl' inl~resse convidar, alliciar
os braços, a industria, e os capitaes estrangeiros. E como conseguiremos este grande
bem para a nossa tena, se esses estrangeiros,
se esses brnços, se esse$ capitaes, se a industria
estiverem á discriçi1o ou arbítrio do governo ?
Se o governo póde de um pat·a outro dia desgraçar a um capitalista, a um indust1·ioso interessante ao paiz ? Cumpre, pois, que todos os estrangeiros sejão postos sob a egide da lei, e nllo
fiquem abandonados, como tem sido até o pre•
42
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sente, ao arbítrio, á cortezia dos minislt·os. Admittido esse principio do arbítrio, só podem
procurar o Brazil aventureiros, e de aventureiros nt\o tem o Brnzil necessidade. Não
ignora o nobre ministl'O que, em duas nações
mais civilisadas 1la Europa, e q11c não tê111 a necessidade do Brazil, de alliciar a industria e os
capitaes eslrang~iros, na lnglalerra e," França,
estão os estrangeiros sempre defendidos pelas
leis. Não referirei a lei sobre estrangeiros que
a Inglaterra promulgou em 1792 sobre os emi·
grados francezes, da qual se collige quanto a
naçno inglcza é hospitaleira com os estrangeiros.
Presentemen te a França todos os annos renova
uma lei que autorisa o governo a fixar a residencia dos estrangeiros suspeitos em certos
pontos, e fazer retiral-os para fóra do paiz,
quando se tornem suspeitos á ordem publica.
Adoptemos estylos t!olo importantes, nós que
temos muito maior necessidade do que a ~'rança
e Inglaterra, dos braços, da industria, dos capitacs estrangeiros. Nem me parece muilo coherente em querer assim expellir os braços estrangeiros, e tolher a vinda dos africanos ; então
não teremos nem uns, nem outros. E qual
será o resultado para nossa industria ? Desejava
emiltir meu voto a respeito dos importadore s
de braços africanos ; e nisto parece-me que
discordo de meus illlistres collegas. Embóra os
inglezes executem esse tratado que nos impuzerão por violencia, abusando da sua prepotencia, mas coadjuvarmos nós os inglezes em
suas especulações, douradas com o nume de
humanidade , não é razoavel, nem se coaduna
com os· resentimento s do coraçlí.O brazileiro,
produzidos por tantas violencias. Eu, pois, desejo
que o governo se convença de que lhe· não é
permittido fazer sahir para fóra do paiz um estrangeiro, sem que seja autorisado pelo corpo
legislativo.
Farei, Sr. presidente, algumas observações
sobre o procedimento do governo, com a côrte
de Roma ; terei o prazer de ser attendido nas
reflexões que vou submelter· á camara e ao nobre
ministro, porque elle muito se tem empenhado
em manter os direitos dos cidadãos braúleiros,
quanto ás suas consciencias. Existem a este
respeito alguns actos do nobre ministro a que
n!l.o posso negar o meu assenso e mesmo elogios ;
todavia supponho que no ministerio actual já se
tem denegado licença a alguns cidadãos brazileiros . para impetrarem graças espirituaes á
Santa Sé : e eu considero que este acto do governo é contrario á constitnição, é contrario a
nossas leis, e até aos direitos das gentes, a que
parece recorrer o nosso governo.
Eu considero este procediment o do governo
contrario ao § 14 do art. 102 da constituição do
imperio ; no qual se declara que não poderáõ
ter o plaeet do poder executivo as bullas pontificiaes, os decretos dos concilias que estabelecerem disciplina geral, sem que antes tenhão

sido approvados pefa assembléa geral ; por con,
sequencia nem tambem podem ser esses decretos ou bullas suspensos sem previa approvação, ou intervenção da assembléa geral ;
a questão, pois, é, se conceder licença para impetrar certas graças espiriluae:;, reservadas ao
summo pontífice, é ou não de disciplina geral.
Nil.O prodc1zit·ei aqui os muitos documentos ecclesiasticos para mostrar a antiguidade e observancia da doutrina que reserva á decisão do
sumrno ponlifice certos casos ; contento-me em
declarar que esta disciplina é _já muito antiga ;
que os padres de Trento, e que o mesmo summo
pontifice Pio IV, quizerão alterar e que respeitava ás dispensas matrimoniae s. Depois de
profundo e renhido debate, entendeu-se que
a bem da igreja e da sociedade exigia que continuasse intacta esta disciplina ; o que foi expressamente approvado na secção 17, cap. 14,
em que declara que o direito úe decidir certos
casos pertence á primazia do summo pontifice,
Esta doutrina foi considernda tão salutar que a
admittirão até as mesmas nações catholicas que
não adoptarllo o concilio de Trento. Eu quizera
aqui e:11ittir a doutrina de algun,s concilias prpvinciaes, principalme nte a do concilio de Tours,
celebrado em 1583 no seu cap. 9° ; e a do de
Tolosa, no anoo de 1.590, cap. 8°, § 3º ; e a do
de Narbona no titulo de 1natriinonio. Em todos
esses concilias se acha declarado que os bispos
não podem por autoridade propria dispensar
certos impedimento s de matrimonio, e se o fi.
zerem, fic!iO esses matrimonias nullos, e illegitimos ou espurios os filhos delles provenientes.
Esta disciplina foi lambem reconhecida pelo
nosso governo. Cabe notar aqui, que cm poucos
casos tem lugar entre nós esta disciplina como
eruditament e demonstrou o nosso . collega o
Sr. padre Monte ; porque· os rei!õ de Portugal
alcançárão, para os ordínarios do Brazil, tanta
autoridade que nunca foi concedida, nem tem
sido até o presente aos bispos em outro~ estados
americanos.
Se, pois, o luminoso sentimento dos padres
de Trento, a doutrina e a pratica da igreja
gallícana, se a posse immemorial da Santa Sé,
se o assenso da igreja consagrao esta disciplina;
corno o nosso governo nil.O trepidou, não teve
nenhum escrupulo em· suspender um artigo de
disciplina gemi, sem intervenç11o do corpo legislativo? E em que ponto? Em ponto tao deli·
cado, do qual depende a união legal dos esposos,
a legitimidade dos filhos, os direitos e paz das
familias, para os quaes não é excessiva toda a
segurança? Este acto, pois, do governo me pa·
rece assustador das consciencias, perigoso a
estabilidade dos consorcies, contra.rios aos di·
reítos dos cidadaos brazileiros, e exorbitante ás
attribuições do governo .
. Eu disse que tambem era contrario ás leis~
porque, bem que se tenha invocado, para apa·
drinhar este procedimento do governo, o art. 81
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do codi"o criminal, todavia, delle se deprehende
ciue o governo deve conceder as licençaa que
lhe parecerem necessarias, e não forem abusivas· mas nunca foi por elle autol'Ísado a negar
toda 1e qualquer licença pedida ; · nem outra
podia ser a doutrina deste artigo, tendo elle sido
inidndo pelo nosso orthodoxo e muito respeiillvel presidente o St-. Araujo Lima, cuja ausencia
muito deploro, porque confiava no seu auxilio
para demonstração desta doutrina.
O governo tem recorrido ao direito das
gentes, para justificar seu procedimento. Elle
diz que nega toda e qualquer licença ao subdito
brazileir-0 para impetrar graças espirituaes,
emquanto não forem concedidas as bullas de
confirmação ao nosso digno collega, o Sr. bispo
eleito do Rio de Janeiro ; isto é, o governo entendeu que devêra, n~~te caso, usar de repre-·
salias contra a Santa Sé. Oi·a, nunca me foi tão
sensível minha ignorancia do direito das gentes
do que na presente occasião. Eu nllo sei se as
represalias tarnbem se podem dar em objectos
espirituaes ; mas, pagaudo o devido respeito ao
governo que assiro entendeu, passarei a examinar se concorrem as circumstancias justificativas da represalia no caso de que se trata.
Segundo tenho lido, a tres classes se podem
reduzir essas circumstancias : a primeira é
qm,ndo existe injustiça manifesta e notoría ; a
segunda, que seja como tal demonstrada ; a terceira, quando se tem de defender ou indemnisar
os subditos da naçao que emprega a represalia.
Parece-me que nenhuma destas cil'cumstancias existe. Não existe, de certo, injust,iça
·manif~sta e notoria, porque as camaras legislativas declarárão o anno passado que o governo
devia continuar nas insfaneias coro a Santa Sé,
afim de obter essas bullas de confirmação, e
que nlio erão necessarios meios e:x:traordinarios.
Nem podia ser outra a decisao do corpo legislativo ; porquanto, incumbindo os canones ao
Summo Pontifice dará igreja de Deus bons e
fieis pastores, como conciliarmos.este seu direito
com o dever de subscrever ás cegas, confirmar
todas as nomeações que forem feitas ? Esta
reflexlio mostra que tambem nll.o existe a segunda circumstancía, isto é, que na.o foi demonstr~da a injustiça notoria do procedimento da
cur1a romana, nem pelo nosso encarregado de
negocios na côrte de Roma, nem pelo mesmo
go_v~rno nos seus relatorios, em que invoca a
utilidade, conveniencia e interesses da Santa
S?, que de certo modo é mais uma injuria.
Fmalmenle, a terceira circumstancia tambem
nã.o se yerifica, porque, longe de reverterem em
be~efic10 dos cidadãos brazileiros essas represa!1as, pelo contrario mais os vexão e oprrimem, privando-os 'do pasto espiritual que
hes nll.o podem ministrar os ordinarios. Assim,
0 gov?rno lança no meio do Brazil, no meio
desta importante porção da igreja catholica, -o
desassocego das conscfencias, os preludias e
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receios de um schisma, a vacillação e incerteza
sobre a validade dos matrimonios ou das
licençns que para elles se tenhão concedido ou
se possão obter, o indiffel'enlismo religioso, já
por infelicidade nossa, tão i)ropagado, o descontentamento geral.
Parece-me, portanto, que tenho demonstrado
que o procedimento do governo nesta lula com
a curia romana n!ío tem achado apoio nem ·na
lei, nem no <lireito das gentes, nem· na conslituiçlio do imperio. Tenho por certo que nao
serei enganado na esperança que nutro de que
o nobr:e ministro dos negocios estrangeiros fará
cessar esse procedimento h·regular. ·
Este é o meu voto. OSr. :Rezend.e diz que constando-lhe que o
Sr. ministro dirigira ao corpo diplomalico uma
nota a respeito da exf,cuçllo do artigo da lei do
orçamento, que obriga a pagar tanto por cento
sohl'e os generos exportados para. a. costa
d'Africa, havendo sitio essa nola contestada,
acha-se esse negocio uru pouco complicado, por
causa de uma. portal'Ía do ministro da fazenda,
dispensando um patacho da execuçn.o desse
arligú da lei do orçamento ; por isso deseja que
o Sr. minist1·0, a podet· ser, dê alguns escla·
recimentos a respeito.

OSr. Montezuma (ministro dos estra'ngeiros)

diz que não pedira a palavra, logo que o S1·. Vasconcellos acabou de fal!ar, esperando que outros
senhores houvessem de lhe dirigir outras interpellaçoes ou perguntas para então responder,
·tanto ao Sr. Vasconcellos, como a outros senhores.
Sobre a questi!.o geral relativa á repartição
dos negocios estrangeiros, S. Ex. diz que julga
ter dito tanto quanto é suffic~ente para que a camara entenda o andamento da administração
actual, e não exigirá de certo roais declarações
que as iâ feitas, mórmente tratando-se de negociações pendentes.
Não discorda da opinião do Sr. Vasconcellos
sobre não guardar o nosso corpo diplomatico
relação, pelo que respeita a ordenados, com os
ordenados dos outros empregados. A posição
em que· se acha o diplomata; os meios que se
lhe devem conceder para viver em paiz estrangeiro, e ter d~ representar a nação, que em
geral é sempre. julgada mais pelo que repre·
sentão seus delegados, que por conhecimentos
topographicos, faz com que o corpo diplomatico
n!l.o guarde essa proporção. Sendo assim, evidente é que, quando se trata de consignar o
credito concedido a esta repartição, os calculas
de cifras nao são os que devem decidir o corpo
legislativo, porque elles não bastão para justificar as necessidades e exigencias da a'dminís·
.
tração.
Na.o póde tirar o corollario que o Sr. deputado Va!lr.Óncellos tirou de sua emenda, mas
antes o contrario. Lembra que a habilitação,
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que o governo tem de dispender uma quantia

dada com o corpo diplomatico, nao impõe a

necessidade de dispendcr toda a consigna~.ao ;
apenas habilita ao governo para em casos importantes nno se achar falto dos meios neces·
sarios para poder tlesempenllal' seus deveres ;
e este corollario é exaclamente tirado do principio emiltido pelo Sr. Vasconcellos, quando
disse que a importancia das negociações é quem
devêrá guiar o governo na categoria dada a
seus encarregados. Se o governo, nas actuaes
circumstancias, não se acha habilitado para
poder satisfazer seus deveres de necess.idade,
tem de praticar de duas cousas uma, ou declarar que não 'póde satisfazer suas obrigações
na occasião em que o serviço publico .exija, ou
ultrapassar o crl!dito dado pelo corpo legislativo.
E como o corpo legislativo não approvará de
certo, nem um, nem outro meio, S. Ex. crê
que o corpo legislativo ha de habilitar o go·
verno p11ra em occasiaes importantes achar-se
em estado de preencher suas obrigações. Pede
pois que a camara habilite o governo para o
desempenho do serviço, e o chame depois para
dar conta de seus actos de uma maneira clara
e expressa. Parece-lhe inadmissivel a diminuição proposta pelo Sr. Vasconcellos, pois
que põe a administraçao menos habilitada para
1838 e 1839, do que o está pela lei de orça·
tnento em vigor.
Que os negocios publicos, continua o orador,
de dia a dia se tol'nã.o mais dignos da conside·
ração do corpo legislativo, é verdade que não
necessita de demonstraç!to ; e talvez mesmo se
eu quizesse satisfazer de uma maneira expli·
cita ao corpo legislativo, o ni:lo pudesse fazer,
pois que seria necessario prever hypotheses fóra
do alcance e previdencia do governo. Disse o
Sr. deputado que, quaesquer que possllo ser os
negocios importantes a cargo desta repartição,
terão &ido encetados e terminados, antes que a
lei do orçamento, que se discute, entre em
vigor. Nem.eu, nem me persuado, o Sr. depu·
lado, o póde affirmar. Nao é possível prever
tudo quanto póde exigir o serviço publico a
respeito da repartição dos negocios estrangeiros.
Portanto eu confio em que o camara dos Srs. de•
pulados, bem que tome em toda a consideração
a emenda do Sr. Vasconcellos, pelo que res•
peita ao desejo de economia que manifesta,
economia, com a qual sympathiso, e que o go·
verno está deeidido a empregar ol! seus esforços
para levar a effeito ; confio, digo, que todavia
esta consideração não será b!.manha que se decida a camara pela emenda do Sr. Vascon•
cellos, regeítando o que se acha exarado no
projecto da lei do orçamento,
Em tempo competente direi ao Sr. Vasconcellos tudo quanto exige de mim, a respeito de
nossas negociações com a côrte de Roma. Eu
já pedi com instancia á camara dos Srs. deputados que nesta occasião désse áadministraçao

um credito de confiança pat·a poder satisfa?.er
as vistas, que a este respeito tem o corpo legislativo, a 11açl\o e o lhrono do Senhor D. Pedro 11.
Fallei no throno do Senhor D. Pedro II, porque,
pelo que respeita ás negociações com a côrte de
Roma, achão-se envolvidas prerogativas da
corôa, e juntamente prerogalivas da Sé- de
Roma. Especificai-as bem, determinai-as, laaçar
a linha divisaria, pilra que na.o se otl'enda ás
prerogalivas canonicas da Sé de Roma, nem as
da corôa ; é esse o ponto essencial, o grands
preambulo, que o governo tem trabalhado em
resolver: é este o preambulo, que occupou a
administração passad11, e fez com que muito se
empenhasse nesta tarefa, para s~ achar habi•
lilada para dar ao corpo legislativo explicações
satisfactorias. Por umn infelicidade, porém,
infelicidade, que não póde ser inculpada á
administração transacta, tanto quanto posso
julgar, não se achou habilitada para dar outrns
informações além das que se lêm no relatorio.
O corpo legislativo, pois, dê á administração o
credito de confiança que peço ; suspenda a discussão até certo ponto ~obre materia UI.o importante.
Se eu tivesse de apresentar alguma observação para fundamentar a suspens!lo da discnss!i.o a respeito da materia em questão, bastaria
sómente recordar á camara as bases de insta•
bilidade em que se funda actualmenle o noiso
governo. Senhores, os min[sterios brazileiros
enlr!to e sabem, talvez, com a rapidez do raio.
E' facto, do qual se não póde duvidar, que mi·
nisterios tao passageiros não podem de maneira
alguma obter dos governos estrangeiros a con·
fiança precisiil, para que negociações desta ordem
entaboladas sejão hem terminadas.· Isto é ver·
dade que não carece de demonstração.
Mas, senhores, nao é só a passagém rapida
dos ministeríos que põe o governo nesta insta·
bilidade; ha outra- circumstancia ·mais, etn
que se tem algumas vezes tocado aqui ; o modo
por que o acto addicional entendeu em sua sa·
bedoría estabelecer a fórma da nomeação do
chefe do estado. Não é mais, senhores, uma
regencia permanente, que se acha á testa do
poder executivo, e que dirige os destinos da
naçao ; mas uma regencia quatriennal, que
tem de succeder-se pelo modo eleclivo mar·
cada no acto addicional. Por consequencin,
se os Srs. deputados, em sua sabedoria, dentro
de suas consciencias pesarem estas duas cir·
cumstancias, hão de ver o melindre, com que
cumpre tocarr discutir objectos desta impor·
tancia ; hão de ver mesmo a falta de força, colll
que parece que o governo actual se apresenta
para os discutir e ultimar, Portanto, espero que
o Sr. deputado Vasconcellos, que dá sempre
provas de. uma penetraçao sem limites, to·
mando em grande consideração o que. acabo
de ex.pender, nie dê este credito de confiança :
ou, explicando-me de outra fórma, me dé o
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tempo preciso para que em oc~asião opportunal
eu venha aqui declarar os meios que empreguei
para nos salvar desta borrasca, e quaes os resullados que pude obter.
Lembra-me que o Sr. Vasconcellos lambem
fallou a respeito do direito de fazer sahir estrangeiros do paiz. Sr. presidente, é uma
questao, esta, hoje tão recooh~cida e prova~a,
que O Brazil nilo tem a segu_rr senãO aqur~lo
que se pratica nas ~aç~_es mais c~ltas, e cuJas
instituições são o mais lweral poss1vel.
O Sr. Vasconcellos olhou o quadro sómente
pelo lado da vantagem industrial e riqueza pu·
blica do füazil: olhou só a questão pelo interesse que deve tet· um estado nas circumstancias
peculiares em que nos achamos, de augmentar
a populaçao, chamar industriosos para o paiz,
e enriquecei-o com cabedaes, e illuslração estrangeira. O nobre deputado, po1·ém 1 na.o olhou
para o estado e!il. que se aclat o Bl'azil, P.olitícamente conshtludo, sem as bases precisas
para poder dizer-se nação verdadeiramente
constituída; portanto, se os eslt·an~eiros podem
ser de grande vantagem ao pa111, o que nãO
nego, podem lambem em certas oiroumsluncias
ser perigosos á nação. Incumbe, pois, ao go-·
vemo seguir o meio termo, e nil.o empregar
este poder, senlio com muita moueraça.o, attendendo sempre, não só aos princípios liberaes
das nossas instituições, como de mais a mais,
ás cii·cunstancias peculiares em que nos
achamos.
O Sr. Rezende me perguntou se acaso tinha
occorrido um facto na minha administração.
Vou-lhe responder ·com teda a franqueza necessaria, e devida ao corpo legislativo. Sr. pre·
sidente, conhecendo eu qlle a lei do orçamento
deve ser executada por todo o ministerio na
parte que diz respeito a cada um dos ministros,
e encontrando o paragrapho 1º do artigo 10,
no qual se estabelece que os direitos de reexportação e baldeaçao das mercadorias despachadas para a costa d'Africa, ficão elevados a16 por cento, além de 1 e meio por- cento cha•
mado de expediente, julguei do meu deTer
communicar ao corpo diplomatico, esta determinação da lei. Julguei isto do meu dever,
porque o corpo diplomatico se entende com a
repartição dos negocios estrangeiros, e deve
sempre ser notificado pelo ministro desta
repartição. Entendi,. demais, que as palavrasmercadorias despachadas para a costa d'Africa
-comprehendi!io aquellas, que de ordinario se
consomem na costa d'Africa, e com as quaes
se faz o commercio. Tive necessitlade de en:tender tambem as palavras baldeação e reex-

poi·ta9ií.o.

Pelo que respeita á- reexportação, -nlto
geralinente. se
entende por esta palavra. Pelo que respeita,
porém, á palavra-baldeação, - necessario é
!Iue eu declare que, segundo a nossa legislaça.o,

é necessario que explique· o que
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tem dous sentidos. Baldeação dá-se não s6
quando uma mercadoria passa de uma embarcação para outra, mas 1nesmo quando, tendo
uma embai·cação sido dirigida a um dos portos
do Bi·azil, não descari·ega no porto do destino,
mas em outro qualquer porto : chama-se isto
baldeação no mesmo navio. Temos, pois, duas
circurnstancias essenciaes para se dar o caso
de baldeação. Entendendo assim, julguei de
meu dever fazer neste mesmo sentido notificação ao corpo diplomatico. Dessa maneira
poderia o thesouro fiscalis11r a cobrança deste
imposto ; e entendendo-se de outra fórma,
talvez as autoridades fiscaes se vissem na necessidade de serem illudidas no pagamento do
mesmo imposto.
Eu não ordenei que o brigue Especulador
fosse retido, porque esl::l providencia não podia
partir da minha repartição ; mas, dirigindo-some urna nota sob1·e este objecto, eu pedi esclarecimentos a respeito deste brigue, e quiz ver
seus papeis e despachos : e, entrando, pam esta
camara, os recebi, exigindo, da pessoa que
rn 'os trouxe, declat•aça.o por escripto, do dia 13
hora em que me entregou estes papeis. QIJe este
brigue Especulador vem despachado para os
portos do Brazil, nao ha duvida nenhuma : isto
se declara positivamente no manifesto.· Na
minha opinilto, nli.o podia, pois, o brigue ser
despachado em franquia ; embora. no termo do
despacho se diga que entrou por escala com
destino para Montevidéo, pois que todos os
documentos do navio mostt·ao que vem com
destino pa1·a o Rio de Janeiro. Mas não é esta
a questao que me pertence. Unicainente, o que
me pertence, é sustentar, peranta o corpo diplomatico, a _determinação da lei de 22 de
Outubro de 1838, estabelecendo um novo
direito sobre a reexportaçao e baldeaç!l.o das
mercadorias destinadas para a costa da Africa ;
e prevenir as fraudes, g:ue devem. ser acauteladas. Por consequenc1a, ea me via na necessidade de fazer esta notificação ao corpo
diplomatico.
Eu não posso duvidar de que iguaes sentimentos de fiscalisação serao manifestados pela
repartição da fazenda. Estou intimamente persuadido de que a intelligencia da lei, tal qual
deve ser em favor da cobrança dos direitos em
quest!l.o, ha de sei:: sustentada ; e portanto, o
l.lleu fim, presentemente, é apenas sustentar o
meu pt·ocedimento, e declarar á camara qae
estou intimamente convencido de que este.
modo de entender não é só meu, mas de todas
as repartições que compoem o ministerio.
Se o Sr. deputado Rezende se nlio achar satisfeito com estas informações. e julgar que eu
posso dar algumas mais, eu estou prompto para
o fazer.
B.ezende, estando ao facto de que o
navio veio com despacho para co1;1st!lno. do

o sr:
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13rnúl, e sabendo que o negocio estava complicado, desejou saber o que linha occorrido a
respeilo, e o e~taclo em que se aclrnva, para
formar o seu jllizo ; e poL' isso fez a sua interpellaçno ao Sr. ministro.
Concorda com S. Ex. em que o brigue Especuladoi· nllo podia ser despachado por
t'ranl'juia, pois que todos os despachos dizem
que vem com destino parn o Bmzil, e nao para
Montevidéo, como o respectivo mestre, por
trallcancía, quiz fazer acreditar.
Declara ao Sr. ministro que está satisfeito,
e lhe dá muitos louvores pelo modo por que
se tem conduzido a este respeito. O seu desejo
é fazer tanta guerra, quanta puder, a todos os
traficantes desta ordem.

OSr. Rebouças mostra a necessidade de se
fazer uma especificada declaração do tratamento
das nossos diplomatas 110s paizes estrangeiros,
alguns dos quaes consta que se não tralão
com o decoro cómpalivel com os seus empregos, e dignidade de naçao; mas vivem miseravelmente, procurando fazer patrimonio,
para o futuro, dos dinheiros que lhes s9.o dados,
para que elles se portem bem nas côrtes, junto
ás quues se a.chão.
Não admilte o meio h>rmo em que fal!ou
S. Ex., a respeito de o governo poder fazer
retirar do Brazil, estrangeiros a titulo de suspeitos. Entende que isto seria um arbitrio contrario á lei fundamental, qLle permitte que
todos se possno conservar, ou sahir do imperio
levando comsigo o que lhes pertence, salvo o
direito de terceiro. Se o estrangeiro é criminoso,
deve ser processado na fórma das leis, para
soffrer a pena do delicto que cornmetteu, mas
nunca ser lançado J'óra com violencia. Mostra
que esta arbitrariedade é um grande mal, é
contraria á lei fundamental, susceptivel de
muitos abusos, e prejudicial mesmo aos brazileiros, que têm estabelecimentos fundados no
prestímo dos estrangeiros, que netles se empregão.

O Sr. Va.sconcellos, á vista da declaraçãO
do S,. ministro, de que, elle orador, nao tinha
encarado por todas as suas faces a questM a
rnspeito dos estrangeiros, mas sómente pelo
lado do interesse que resulta ao paiz, sente.
que S. Ex. nno ouvisse as reflexões qlle fizera a este respeito. Tem alguma noç11.a do que
são os direitos que os politicos chamno direitos
ou deveres de beneficencia; direitos e deveres
imperfeitos: sabe tambem que não se póde
exigir de uma naçilo que preste auxilio a um
estrangeiro que póde causar gravíssimos males
ao paiz. Tudo isso expoi, quando emittio o
seu voto para que o governo não continuasse
na pratica de lançar para fóra do paiz es·
trangeiros, que ao mesmo governo parecessem
suspeitos. Lembra que se enunciou com muita
clareza, considerando a materia por todas as

suas faces, pondera:-ido o bem e mal que podia
resultar ao Brnzil da intrndncção de estrangeiros ; e moslrand0 rp~ 11ão devem os estrangeiros ficar ao arbitrio do governo, mas ter nma
garantia, e uma garantia forte, qual é a lei.
Sustenta sua emenda, entendendo que se
poclem fazer economias nesta r"partíção, como,
por exemplo, em addidos da primeira e segunda classe ; e nas despezas do expedienle
de algumas legações e consulados.
O Sr. Limpo, concordando com as observações do Sr. Rebouças, dellas conc]ue que
devem ser augmentados os ordenados do corpo
diplomatico, cujos membros, com nenhuma
excepção de empregado . afgum deste corpo,
percebem o ordenado absolutamente iudispensavel, para se poderem manter nos lugares onde

se achão.

Quanto aos addidos, informa que, durante o
seu ministerio só nomeára os da primeirn
classe, e não os da segunda, que, segundo f\
experiencia que, elle orador, pôde obter, só
erão pesso:;,.s a quem se davão diplomas para
gozarem de certas prerogatívas de que goza o
corpo diplornatico, mas que n1l.o cornparcciilo
na legaçao para trabalhar. Sabendo disto, e
vendo que destas nomeações se não tirava proveito algum, não nomeou addido algum da segunda classe, á excepçAo daquelle que foi para
o Pel'ú, sem vencimento de ordenado, por ser
filho do encarregado Je negocios mandado
para o Perú, que, levando em seu poder o dito
filho, pedio que se lhe désse aquella nomeação,
na certeza de que elle prestaria algum serviço.
OSr. Vasoonoellõs explica o que disse, e
sustenta a sL1a emenda. Lembra que em outra
occasiao disséra que os vencimentos dos em·
pregados diplomaticos nno erllü dados para
compensação de seus trabalhos, mas postos á
sua disposiçno para preencherem as c,brigações a seu cargo, e que, para mostrar esta
verdade, comparára os ordenados dos empregados no paiz, com os vencimentos do corpo
diplomatico. Parece-me sufíiciente o venci·
menta de 10 contos em Londres, a 67 1/2
pences por mil réis pnra a decente subsistencia
do nosso ministro. Propõe que se dê para o
futuro anno fir1a·nceiro a mesma cifra da lei
deste anuo, no caso de o Sr, ministro con·
cardar nisto, economisando-se assim Hi:00()$.

OSr. Montezuma (ministro dos estrangeiras)

responde que nl!o póde concordar nesta re·
ducção, pois que, para salvar o credito, a admi·
nistração só póde pagar metade dos ordenado,
atrazados, por não chegar o credito dado pela ca·
mara ; e, a passar neste anno a mesroa
quantia, o governo continuará a ficar inhibida
de fazer taes pagamentos. Demais, lembra que
assim o governo ficará inhabilitado para poder
em caso de urgencia mandar um diplomata
com caracter talvez de enviado extraordinario,
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á côrte de Roma ; e para occorrer a outras acontece na França, que só paga ordenad~ a
addidos de algumas legações a1Eim do Atlanl1co.
despezas.
qlle possamos achar estes . addidos da
OSr. Vasoonoellos nã? adopla a inlelligencia 2• Para
classe, e para que possamos evitar o regudo Sr. ministro a respeito do paga~ento das
dividas alrazadas, mostrando, pelas differentes lamento, em que fallou o Sr. Rebouças, o Sr.
ministro faria um serviço ao paiz, se cumprisse
)eis do orçamento, feitas desde 1830,. que ·o
a promessa de seu antecessor, apresentan_do
governo póde pagar o~ ordenados ven~1dos no
um projecto, estabelecendo quaesquer garantias
anno financeiro anterior. Entende, pois, que
de estabilidade compativel com o corpo diploeste embaraço não deve fazer com que o Sr.
matico. Na.o póde haver empregado diploma tico
minish·o não aceite a sua emenda.
vitalício ; taes ernptegados devem ser removidos
OSr Calmon á vista da resposta do Sr. mi- quando as necessid(\des do paiz, e o melhor
nistro, que, par~ nno admittir a emer,da ~º. Sr.
serviço pt1blico ex:ijao ; mas, entre o actual
Vaseoncel!os; apenas pretextou algumas d1v1das
estado, mais que precario, e a vitaliciedade, ha
atrazadas que pertencem ao exercício da lei que
um justo meio termo a adoptar.
findou, entende que acamara póde estar certa
O regulamento, em que fallou o Sr. Rede que os 140 contos sao bastantes para manbouças, na.o é remedio par.i evitar as economias
tença dos indiyiduos qn~ se achao no. c~rpo em que· elle fallon. Taes economias provao o
diplomatico, pois que a obJeC~!\o do Sr. ministro
estado precario do nosso corpo diplomatico.
foi vicloriosamente respondida pelo Sr. VasQuem tem a felicidade de ser nomeado enviado
concellos ; e, se S. E~. nao tem á sua dispoextraordinarío, trata de fazer alguma economia,
siçao as sommas precisas para os pagamentos de guardar algum dinheiro para poder voltai·
atrazados porque se gastárão no anno antepara o paiz ; e alguns delles pedem ao banqueiro
cedente, 1deve pedir um credito _supplement~r que faça alguma reserva de que possM dispôt·,
ao corpo legislativo. O orador esta tanto mais quando chegar o Hei por bem, que os nossos
certo de que 140 contos são bastante~, quanto diplomalicos encarll.o com horror, mas que
o Sr. ministro já forneceu a garanti~ de qu_e espere.o receber cada vez que chega paquete.
nlio mandaria para as côrtes estrangeu·as miOSr. Montez11rna, (,n·inist,·o doa eatrangefroa)
nistros residentes, que, posto sejao nm pouco
mais elevados do que os encarregados de rebate a opi11iao do Sr. Calmon, mostrando que
negocios, exigem, comtudo, maior s?~m~ de expendêra fortes razões para provar a necesordenados. Parece-lhe que se póde d1mmu11· o sidade dos 147 contos.
numero de addidos da primeira classe.
Dá-se a materia por discutida.
Concordando na maior parte das cousas que.
O Sr. ministro se retira com as formalidades
disse o Sr. Limpo, diverge sómente em uma do costume.
opiniao. Os addidos sempre forão pagos pelo
São approvadas as seguintes pareellas :
governo. No ministerio do marquez de Aracaty,
1•. Para a secretaria de estado, 23:073$000.
quando havia carreira para o corpo diplomatico,
2". Para as commissõas mixtas, 13:966$000.
algumas familias abastadas quizerão que filhos
3•. Com legações e consulados, 101:400$000.
seus fossem ter o tirocínio diplomatico nas
4". Com ajudas de custo e despezas imlegações. O ministro, entendendo que se devia
aproveitar deste ensejo, e segnir a politica previstas, fóra difterença de cambio. da despeza, que se realisar nos paizes estrangeiros,
sabia e economica da Inglaterra, por um decreto creou addidos da 1ª e 2• cla!:!se: aos 25:000$000.
primeiros estabeleceu os vencimentos, segundo
As emendas são regeiladas.
a carestia das differentes côrtes, onde se
O Sa. PRliJSIDENTE dá para ordem do dia a
achavão : e aos da 2" classe na.o estabeleceu mesma de hoje, e ás 11 horas, orçamento da re·
ordenado algum. Hoje, porém, que as espe- partiçao da fazenda.
ranças que concebiãO .aquelles, que querião
Levanta a sessão ás 2 e meia horas da tarde.
apparelhar-se para a carreira diplomatica,
morrêrl!.o, desvanecêrão-se inteiramente, porque
nós sabemos qual tem sido a sorte dos diplomatas há 7 annos para cá, sempre incertos e
sem um futuro vantajoso ; como queremos que
appareçao addidos da 2ª classe, como em 1828
e 1829, que se têm pela maior parte retirado
do corpo diplomatico, porque estão convencidos
de que não podem fazer carreira por este
lado. Não nos maravilhemos pois de que não
haja addidos da 2~ classe. Se se estabelecer uma
.,
carreira diplomatice., teremos muitos addidos
da 2• classe, que não recebem ordenado, como
0
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@essiío em J.S, de Agosto
PRESlDENCtA

no

SI\, A!IAUJO VIANN.\,

VJCB•PHESIOI\N'l'P.

Expediente.- Ordem do dia.Adopção do artigo additivo do conti·acto cl6
Ta'l'rand Thomaz, pa1'a os 7Jagueles de vaziar,
--.&ubsidio dos d6p_utmloa. - Orçamento elos
negocios da fazendct ; votação da despeza ;
discussão da reodta.

SuMi\!ARIO.-

Pelas 1O horas da manhã, p_rocede-se á
chamada, e logo que se reune numero legal de
Srs. deputados, abre-se a sessão; lê-se, e
approva-se a acta. da ,mtecedente.
Faltã.o com participaç:i.o os SrE. Pinto de
Mendonça, Pontes, Albuquerque MaranhM,
Araujo Lima, Messias, arcebispo, Oliveira
Braga, Rodrigues Torrés, Souza e Oliveira,
Maria de Moura, Carneiro Leao, B.irbosa Cordeiro, Ferreira de Castro, Abranches, Paula
Albuquerque, bispo de Cuyabá e Ribeiro de
Andrada ; e sem participarem os Srs. Hollanda,
Luiz Cavaloonti, Albuquerque e Mello, Azevedo
e Brito, Climaco, Lessa, Bhering e Corumbá.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente, lendo-se os
seguintes officios :
l.º Do ministro do imperio em que communica, que o presidente da provincia de
Pernambuco lhe participára que a camara municipal da cidade do Recife não tenrpodido
expedir o compelente diploma para quem deva
substituir, lla camara dos Srs. deputados, no
desembargador· Luiz Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, porquanto tendo-se ella
dirigido a este para saber se com effeito vinha,
ou nl!o, tomar assento no corpo legislativo, nenhuma re,,posta obtivera. - A' commiss-ão de
poderés.
2.º Do mesnw ministro remeltendo a copia
do decreto de 29 de Julho ultimo, pelo qual
Manoel Pereira Heitor de Macedo foi aposentado, com o v-,ncimento do seu ordenado, n0
· emprego de -escriváo da matriéula da gente do
mar na provincia da Bahia.-A' com missão de
pensões e ordenados.
3.º Do sécrelario do senado, participando que
o mesmo senado adoptou e dirigia á sancç110
imperial as resoluções, approvando as tenças
concedidas ao brigadeíro Antonio Eliziario de
;\foanda e Brito, e ao capitão de fragata Francisco de Paula LeaL-Fica acamara inteirada.
E' remettido á mesa o requel'imenlo de José
de Almeida Saldanha, ajudante do porteiro da
secretaria desta augusta camara, q11e pede a
efl'ectividade do lugar de porteiro-mór.
Lê-se, e é appr.ovado o seguinte parecer :
e< Havendo o Sr. deputado Veiga Pessoa in-

dicado a revogaç!lO do adiatnenlo que, esta
augusta caniara determinou ::xo projecto n. 180,
que no anno rle 1833, o senado envion a esln
casa, e1evando a graliflc.açt\O dos conselheiros e
vogacs do conselho supremo militm· a 100$
mensaes; a eornmíss/to de marinha e gt1erra,
tendo etn consideraçao a justiça da medida proposta, porquanto, havendo-se augmentado os
vencimentos aos ofüciaes da secretaria do mesmo
conselho, aos porteiros e contínuos do tribunal
e secretaria, e ha poucos dias ao official-maiot·
respectivo, só restando serem attendidos os
principaes e maís autorisados empregados
daquella repartiçno, que por desoita sua, têm
estado a tanto tempo esquecidos, quando o corpo
legislativo tem generosan::ienté melho.rado a
sorte de q1rnsi todos os servidores da naçílo : b
portanto a com missão de parecer, qne se discuta
a predita resolução n. 180, de 1833.
· cc Paço da ca.mara dos deputados, cm 14 da
Agosto de 1837 . - Li111ci e Silva. -Pinto Peixoto. »
O Sr. Veiga Pessoa pede a palavra peln
ordem, e propõe a urgencia para qlle se discuta
hoje mesmo o projeclo de que trata o parecer
que se acaba de lêr,. observando á camara que
este Aegocio é muito sim pies, e que o projeclo
se acha impresso desde 1883.
A urgencía é apoíadá, e entra em discussão,
. · OSr. Veiga. Pessoa. explica o sentido em que
propôz a sua urgcncia, dizendo, qne é para que
este projecto entt·e na ordem de todos aquclles
. que estão approvados com urgencia na casa; e
para que o Sr. presidente o dés~e para a ordem
do dia.
Julgada discutída a urgencia, · é posta, no
sentido proposto, a votos, e _nao se àpprova. Fica
por conseqnencia o negocio entregue á éonsi•
deração do Sr, presidente.
O SR, 1° SECRETARIO declara que existe sobre
a mesa o voto separado do Sr. Araujo Ribeiro,
ácerca du denuncia dada contra o ex-ministro
do Ílnpcrio, e que, _como é muito extenso, não
se procede .á sua leitura, e vai a imprimir. ( Vide
o fin'al de;ta Bessão,)
O SR. HENRIQUES DE REzENDE, pede que se
imprima com urgencia.
Julga-se objeclo de deliberaçllio, e vai a im·
primir a resolução apresentada pela commissao
de pensões e ordenados, approvando a tença c011cedida ao brigadeiro graduado Henrique Isidoro
Xavier de Brito, e é o seguinte :
,, Havendo-se concedido, por decreto de 19
de Fevet'Biro de 1835, a tença aunual de 220$
ao brigadeiro graduado Henrique Isidoro Xavier de Brito, a commissllo de pensões e orde·
nados offerece para ser discutido o seguinte pro·
jeeto de resolução :
« A a.ssemblea geral legislativa resolve;
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abaixo declaradas~ metade no principio e outra ·
no fini da legislatura.
I. Província do Pará . • . •
1:600$000
1:600$000
II.
»
de Malte Grosso .
1:500$000
llI. " do Maranhao • •
IV. »· do Piauhy' . • .
1:450$000
V.
»
do Ceará • • • · . . • 1:400$000
ORDEM DO DIA .
VI. ,,. do Rio Grande do Norte 1:350$000
l:300$000
VII. " da Parahyba. •
Continúa a: discussão ndiada na sessão an- VIII. »
de Pernambuco •
1:200$000
terior, sobre a resolução da commissão do orça- IX. » das Alagôas . • •
1:000$000
mento, que approva o· artigo addicional ao X.· "
1:000$000
d!3 Sergipe . • •
contracto, acerca de paquetes de vapor, e XI. » da Bahia . . . .
900$000
emenda apoiada do Sr. Hollanda:
400$000
XII. " do Espirita Santo.
E' apoiada a. seguinte emenda:
600$000
XIII. .» de Minas Geraes .
600$000
XIV. "
de S. Paulo . • •
« A assembléa g0J"al legislativa resolve :
900$000
XV. » de Goyaz . . . • •
« E'.dispensada a comp~nllia de paquetes de · XVI: li
700$000
de Santa Catharina. ,
vapor, que organisou João·Tarrand Thomaz, do XVII. » do Rio Grande do Sul.
900$000
pngamenlo de ló por cento, qt1e. em virtude da
« Art. 3.º Esta disposição comprehende os
lei de 15 de Novembro de 1831; deverillo
pagar as embarcaçoes que de paizes estran- supplentes, quando tiverem de vir tomar asgeiros viessem para o serviço da mesma com- sento e voltar.
« Art. 4. 0 Os deputados nomeados por uma
pauhia, Salva a redacção.- Vianna. »
'l'omao pal'lo na discussl\o os Srs. Henriques província, q\le residirem em outra, venceráo a
de Rezende, Souza Martins, Rebouças e Araujo indemnisação marcada para a p1·ovincia de. sua
residencia.
.
Ribeiro, e dá-se por conclui da.
A rcsoluç!lo da commissllo é approvada e
cc Paço da camara dos deputados, 9 de Agosto'
acloptada, e as emendas ficão prejudicadas.
de 1837. - J. F. de Toledo. - Gomes da
Enh·a em discussão· o artigo 3° do projecto àa Fonseca.11
·
commissao de pensões e ordenados, fixando o · O Sr. Visconde de Goya.nna offerece a M·
subsidio dos deputados. da seguinte· legis- guinle emenda, depois de a fundamentar.
latu.ra:
« Sub-emenda ás ajudas de custo dadas pela
« Art. 3°. Além do subsidio acima, perce- ·
Qeráõ os deputados uma ind&m.nisaçao para as commissao:
despezas de viagens,. da vinda e volta, no
Da provincia do Pará · • . . 2:300$00.Ó
principio e fim da legislatura,. que lhes será
»
do Matto-Grosso . 2:600$000
arbitrada pelos presidentes das provincias. Esta
»
do Maranhão:·
1:800$000
àisposiçao eomprehende os supplentes quando ·
«
do Piauhy . .
2:000$000
tiverem de vir tomar assento e voltar.».
li
de Ceará • ;
1:600$000
»
da Parahyba . . 1:400$000
Emendas apoiadas e adiadas.
"
de Goyaz • ; • 2:000$000
1". « Do Sr. Cornelio.-As ajudas de custo
Visconde de Goya,nna »
terão lugar em cada um dos annos em que o ·
deputado tiver de vir e voltar. >>
A discussão fica adiada pa:ra se passar á do
2ª. « Do mesmo Sr.-,As ajudas de custo 01·çamento da fazenda·; que tem lugar com a
serão iguaes il,,-! que o governo tem estabelecido·. chegada do S1·. ministro da repartição res•
para os presiden~es das provincias. »
pectiva.
•
. 8•. « Do Sr. Rezende.-A~ ajudas de custo
· OAFITULO Vl
continua1'áõ a ser as mesmas decretàdas para a
Miniaterio dos negocias da ja;,enda
actual legislatura, ernquanto. outra cousa se não
determinar por lei. »
« A1t. 7.ºO ministro e secretario de estado dos ·
· E' l!lais lida e apoiada a seguinte emenila .da negocios da fazenda, é autorisa!lo a dispender
cornm1ssllo :
em todo o imperio no anno financeiro desta
.« A commissllo de pensões e o,-denados, cumlei :
1.º Com a divida externa
prmdo o preceito desta augusta camara, oft'erece
~s seguintes artigos para fazer.em parte do pro- fundada, t 372,540 calcuJecto de lei fixando o subsidio dos deputados ladas ao cambio. de 48
. para a seguinte legislatura:
.
:
1/5 d. ~terlinos por 1$ ao
2,069:666$665
par. • • . . • . . • .
« Art. 2º. Além do subsidio acima, perce· « 2.º Conr a interna funberáõ os deputados, como indemnisação para as
1,600:000$000
despezas da viagem da vinda e volta, e,s quantias dada.
,, Artigo unico. · Fica approvada a ten9a
annual de 220$000, concedida por decreto do ·
19 de Feveroiro de-1835 ao brigadeiro graduado .
Henrique Isidoro xa·vier de Brito.
·
« Paço da.camara dos çlepu~ados, 20 de Julho·
.
de 1836.-Paim.-J. F. de Toledo. »

';!'OJCO II

43
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" 3.° Com a caixa da
amortisaçao, e filial da Bahia
" -!.º Com o tribunal <lo
thesouro , e thesoura rias fi.
liaes nas provincias .
" 5." Com as alfandegas
e mesas <le consulados, inclusive a despeza com as
barcas de vigia nos ancoradouros, recebedorias e colleclorias
« 13.º Com a casa da
moeda
" 7.º Com os emprega dos
de repartiçõ es exlinctas, aposenta dos e pensões
cc 8 ." Com a remessa de
páo- brazil, p.igamento de
bens de defuntos e ausentes
e depositas, restituições de
direitos, e descontos de bilhetes, gratificações extraordinarias , e reparos de edificios .
. .
. .
« 9.º Com despezas eventuaes

bléa legislativa, em que mostra ser de pri-

19:i80SOOO \ mf!"ira necessidade fazer-se um novo edifici o
310:99-!SSOO

901:475$060
30:375$000
604:693$025

291:000$000
50:000$000

E•IENDA DA C0~l~IISSÃO

cc 4.° Com o tribunal do
thesouro e thesoura rias pro·
vinciaes
. .
,
cc 5.° Com as alfandeg as
e mesas de consulado, inclusive as despezas com as
barcas de Yigia nos ancoradouros, recebedorias e collectorias .
cc 8." Com a remessa de
pào-braz il, pngamento de
bens de defuntos e ausentes
e deposita s, restituições de
direitos, desconto de bilhetes, gr:itificaçúes extraor_dinarias, e ~reparos de edificios .

OSr. Veiga Pess~a

304:524$000

850:000SOOO

199:000$000

declara ler de mandar
emenda á mesa, consignando quantia para uma
qbra de que muito necessita a provincia da Parahyba; essa obra é um edificio que sirva.de
alfilndega, porque a casa que disso serve é um
muito antigo :mnazem q1,1e transform arão em
alfandeg a, cnsa inferior ás necessidades do
commer cio que se ha augmentado. Já o anno
passado lcmbrára isto; observára. que esse armazem existe a borda do rio, edificado sobre
um pantano ; tendo por traz.um morro, cujas
aguas, deposita ndo-se alli, tornào intransit avel
aquelle lugar. Como tocára neste objeck) o
anno passado, o Sr. ex-minis tro da fazenda
exigira da províncias informações a respeito ;
hoje ha uma represen taçM da respectiva assem-

para a alfande_ga, e tamoem é necessar ia a.
construcçllO de um cães, sem o q11e não se
póde fazer o serviço naquelle lugar. A commissao terceira de fazenda, a quem foi dirigida
a represen taçao, pedio eselarec imentos ao governo ; o orador deseja saber do Sr. ministro
da fazenda, se já apparece n orçamen to dessa
obra pela repartição da fazenda, porque a resposta do governo á camara ácerca deste objecto
veio pela repartição do imperio, que declarou
nll.o existir na respeetiva secretari a, outras informaçõ es, além das que remettia , sobre uma
ponte decretad a em 1830 ou 31.
O SR. ALVES BaAxco (ministro da fazenda)
responde que recebêra um officio da eamara,
p"erguntando por uma obra na província da
Pt1rahyba, ou do Ceará (não está bem certo
disto), e que, mandand o examina i na secre·
taria do thesouro, remetteu a informação que
teve para a eamara. Não duvida que seja nece,:;sario fazer uma alfandega na Parahyb a, mas
nao tem tido informações a este respeito.
O SR. VEIGA PESSOA quizern que S. ~x. mandasse examina r este negocio. Julga que a representaçll.O pedia a construc çao de novo edificio. Repete que fõra pela rcpartiçao do
impel"io que vierãO as informaçães que a commissa.o exigira, repartiçllo que não podia informar a este respeito. De novo demonst ra a
necessid ade da obra, accresce ntando que, havendo sido todo destruíd o o cáes que existia,
nào é passive] que se continue neste estado,
mesmo porque vai-se assim entupind o o canal
do rio. A' vi:Sta da represen tação da assembl éa
provincial, e <le não haver uma. base segura
para se fixar maior quantia, entende que se
deve consigna r 12 contos de réis para a obra de
u.m uovo edificio para a alfandega. Pede á camara que não desprese este negocio, lembran do
que a provinci a da Parahyb a ~ncon·e com
seu contigen te para as despezas geraes, para
a_ união do imperio, desejand o que está sua
emenda nao tenha a sorte da que· offereceu
para reconstrucção da fortaleza . Deseja ouvir a
opinino do Sr. ministro sobre esta m~teria.

O Sr. Alves Branco (ministro da fazenda)

declara que se nll.O oppõe a que se consignem
fundos para concerto da alfandega. Dissera que
não tinha noticia alguma <lesse pedido, para se
fazer nova alfandeg a; pois que mandou e:x:a·
minar sobre isto na repartiça o competente, e
remetlêr a para acamar a o que havia.
Lê-se, e é ·apoiada a seguinte emenda do
Sr. l\lanso:
« O § 2º do arl 7º seja redigido como se acha
na lei vigente. "
T.!mbem é apoiada a seguinte do Sr. Re-

zende:

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:22 - Página 4 de 14

SESSÃO El:l 19 UE AGOSTO DE 1837
« Üti \"eucimenlos dos pensi•>nistas do esta,lo,

assim como as ten\as, contar-se-h:i.o da data da
lei que as approva. »

OSr. :Rezende diz ter ofl'erccido esta emenda
por lhe parecer que o governo tem obrado de
difl'e1·cnle 1mineil'a com diversas pessoas ; m:mdando pagar a uns i.mmediatamente que baixa
o decreto, e a outros mandando pagar depois
que suas pensúes ou tcuças s:i.o approvadas pelo
corpo legislati'>'o. Julga que tanto mais urge e:;ta
medida, quauto do relatorio do miuisterio
con.sta que os paganientos atra:.mdos, desta na·
turc:i:a, montão a 260 e tantos contos, 1livida
que 11110 pódc ser reconhecida senll.o por lei ; se
pois a foi dis!er que esses \'enci:nentos
cont:i.o-se depois da data do decreto, fica a
divida reconhecida ; mas se determinar que &ó
o serll.C> depois que forem appromdos os descretos do governo pela nss(,mbléa, então desapparece esta dh·ida. Deseja saber do Sr. ministro i;e é de sna repartiçao que se mandou
indemnisar aos comprehenclidc;,s no artigo d.o
tratado com Portugal, sobre indenmisaçao de
otlicios, pensões, etc. Tem idéa de que o governo assentou de pagar estas indemnisações
com apoiices da divida publica, gravando desta
maneira o ·tl:esouro com uma divida extraordinaria ; porque, sendo da natureza das apoiices ser transferiveis, vencendo juros, vem se
aggravar ao estado com uma divida, além daquella qne devP. reconhecer, isto é, ainda depois
de morto aquelle a quem se pagar, pas~ão para
maos de um terceiro, vencendo juros. Consta-lhe
mais que até pessoas que nll.o podi:i.o reclamar
apresenUlo-se para isso, como, por exemplo, alguns que voluntariamente for:i.o com o rei D.
Joao Yl ; mas emfim por ora só desejo. saber
o modo porque se fazem essas indemnisaçõcs.
Outro objecto·sobre que deseja o:.ivir ao Sr.
mii:iist1·0, é a respeito do requerimento que
hontem fez. lnterpellát·a ao Sr. miuistro dos negocios estrangeiros sobre uma nota que dirigira
ao corpo diplomatico, ácerca da e:xecuç:i.o de
um artigo da lei do orçamento, parecem.lo que
o Sr. ministro não estava de accordo sobre este
ponto com o Sr. ministro da fazenda; no emtanto admirou-se de ouvir ao Si·. ministro dos
estrangeiros dizer que estava em perfeita harmonia conl o Sr. ministro da füzenda, quando
por uma portaria de 4 do corrente se mostra
que tal harmonia não existe, que uma cousa entendeu o Sr. ministro no negocio, e outra o
seu collega dos negocios estrangeiros. S. Ex. entende que o patacho portuguez ~peculadO'I'
não devia p:igar os direitos de franquia ; mas
ã vista de papeis Jegalisados do manifesto, e
despacho do consul brazileiro, . prova-se que
este navio foi despachado para o Brazil, e para
um mercado do Brazil. Pela portaria do Sr.
ministro 1!ê-se que S. Ex. outra cousa entendeu,
porque ahi di~ que . o inspector da alfandega
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fique na inlelligencia que o patacho E~11cculador não está comprehendido no parag1·apho
10 do arL 1º da lei. Parece ao orador que o Sr.
ministro,· a quem faz toda a justiça por sua reconhecida probidade, ueu mais preforeucia á
forja de despachos para l\Iontevidéo, que aos
documentos anthenlicos lfa alfandega de Liverpool, que dcclarào que o navio foi des·
pachado para o Brazil.

O Sr. Alves :Branco (ministro da .fazendll),
respondendo ao nobre deputado, diz que o
seu discurso em·oh-ia uma emeuda e algumas
perguntas A emenda consiste em que as
pensões sejlJ.O pagas Ja época da approvação da
assembléa, e nllo da data ,:lo decreto one as
conceda. Sobre isto discorda do nobre · deputado, entendendo que o governo n:i.o deve
pagar as pensões emquanto n!\o forem approvadas pela as, em biéa geral, porque ÍS$O é uma
condição de sua existcncia ; mas que, approvada ella, reconhecida assim sua legalidade e
justiça, de\"e qualquer peusno ser paga desde a
época da concessão ; porque, · tendo o gove1·1.io
direito de a conceder, outro procedimento manifestamente negava ou seria contradictorio
com semelhante direito.
Uma das perguntas do nobre deputado, foi
se o governo tinha pa:;o officios de snbditos vortuguezes com apelices da divida publica, o que
parece ao illustre deputado nrnito incom·eniente, porque um semelhante p~gameuto se
estende muito além rla vida do proprielario do
ofiicio. O orador observa qu.- a quest:10.1111.0 é
propria do mirustcrio da fazenda, mas sim dos
estrangeiros ; mas que nll.o obstante isso, dir:i
o que sabe a respeito, e é qne 110 tempo em
que sen-io de ministro dos negocios estrangeiros, occorren sem dttvida aos commi~;;;Mios
portuguezes sobrP. pagamentos de inuemuisações a subditos brazileiros, em consequencia
de perdas soffridas n:i guerra da independenefa.
Os commissarios portugtrezes afinal concordárão que nào teriao dtn-ida de admittir e julgar
taes indemnisaçoes, se o Brazil concordasse
em indemnhar alguns oflicios perdido,: no
tempo dessa. guerra por suhditos portuguezes.
Vendo que a troca nlio era onerosa, não te\·e
duvida o orador em annuir, e cm consequencia
disso se julgárão algumas reclamações brazileiras que, · a nll.o ser isso, so!Trei-illo grandes
duvidas e contestações. E' isso o que o orador
sabe sómente. Se se resokeu, porém, pagar
esses orticios em apoiices,. é o que na.o sabe,
aindi-. quando -parece que isso póde ser feito de
modo que não se siga damno algum ao Brazil.
A respeito da questão do patacho Especu[1!,dor, S. Ex, entende que ella nào é, se a essa
embarcaçao se de\·ia conceder ou na.o franquia,
mas se fazendas despachadas para l\lontevidéo
. devião pagar !>S por cento do arl 10, § 1º da
lei de 22 de Outubro de 1836. Tal é a questão
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cm sua lmdez. O orador recebeu, ha dias, um
officio do seu collega, o· 5;r. ministro dos estrangeiros, em que lhe dizia ter ordenado aos
agentes externos do governo, q;1e fizessem publico que a;; fazendas proprias do commercio
d·Arrica pagav:io no Brazil 15 por cento de e:s:portaç:.o ou baldeação, fosse qual fosse o pretexto com que aqui Yiessem; isto, puuco mais
ou menos. Nesta mesma occasillo recebeu o
orador uma r<:prcsenfação do inspector da alfandega a respeito de uma embat·cação a .que
elle havia concedido franquia no porto, e que
queria ir para Montevidéo levando o seu carregamento; elle dizia que, sí:ndo as fazemlas e
mercadorias della proprias do trafico da co::;ta
d'Africa, cumpria ao thesouro resolver se se
devia arrecadar os 15 por cento do art. 10, § 1º
da lei de 22 de Outubro de 1836. O inspector
tinha já vocalmente consultado sobre isso a
S. Ex., que tinha resolvido a questão negati·.-amente; pois que a lei só fallava de fazendas
dc~achadas para a costa d'Africa, quaesquer
quP. fossem, e n:10 de fazendas proprias para o
trafico, levadas a outros destinos. Tratou de
conferenciar sobre isso com o seu collega, e
como elle susrenlassc sua ordem, S. Ex. entendeu que se rcalisavao as com.lições primitivas do ministerio, de prevalecer a opinia.o do
ministro da repartiçào a que pertencia o negocio, e resolveu em conformidade com audiencia do tribunal, crendo que seu cõllega nãb
terá duvida de concordar.
Lêm-se e sa.o apoiadas as seguintes emendas:
Do Sr. Veiga Pessoa.-« Com um cáes e
reparo da casa da alfandega da província da
Parahyba do Norte, 12:000S. »
Do Sr. Cornelio.-« Sub-emenda. Se p~ssar a
emenda do Sr. Rezende, se decrete que fic:io
approvadas todas as lençr,s e pensões que, sendo
concedidas pelo governo, forào já submettidas á
approvaç:io da assembléa geral. "
SrL Rezenae, fundado ua constituição,
j1:1lga qm: nenhum direito tem a reclamar
aquelle a qtiem se dá uma pensão, senão depois da approvaÇll.:, da assembléa gt:ral; porque,
se outra- intt:lligencia se póde dar, então o
Sr. ministre tem de pogar de di'lida atrazada
260 e tantos êontos .. Está persuadido que esta
sua intelligencia tein de encontrar gran<!e opposiça.o da parte das mullu:res dos empregados
publicos, mas nem por isso deixa de emittir o
seu pensa1ilento e • sustentar sua emenda;
porque é preciso que os vencimentos das tenças
e pensões só corrão da data da lei que as approvar, por' que antes disto nllo ha cousa nenhuma. Parece-lhe que o governo anda tão
perplexo nesta materia, que ainda ha pouco
remetten para a camara o requerimento do
Sr. Ferreira França, que requeria uma aposentadoria que o governo jul,ga nao poder da-r ;
ao mesmo tempo remette decretos de pensões

o

e aposentadorias de outros empregados, a quem
tambem nenhuma lei favorece. Se·o governo
entendia que deYia pagar as p~Mões e tenç,u,
deiiide a conces~n.o, p:lra qlte deixou augmenlar
úma divida tão grautle? Se esta é a intr:lligencia-.que dá, para que reclama da asserubléa
uma decisão a respeito-?
Q,mnto á questão do patacho. o orador nota
que o Sr. ministro até o isentou dos dit·eitos de
baldeaçao ; dispensou ao proprietario do navio
daquella fiança q11c deve prestar, do deposit~
de direitos que devia fazer até provar que o
navio foi despachado em l\lontevidéo. Com este
precedente da isenção desse i"mposto, que já
fórma uma renda de 800 e tantos contos, esta
renda vai desapparecer; e assim se destróe. um
artigo da lei, que qniz difficultar o commercio
da escravatura. Sabe-se que, q1,ando se fü;i;
uma lei, aquelles que se jlilgao prejudicados
procurao illudil-a, e preciso é não se deixar
illudir. Q11ando o senado quer que aquelles
que pela lei si.o livres fiquem escravos, só
porque poem o µé no paiz da liberdade,
quer-s1:e agora tambem por mar facilitar lodos
os meios para este commercio, até isentando
as embarcações dos direitos de reexportação - e
baldeação.
O orador conclue àizc11do <Jlle, se o Sr. ministro tiver razaa, retractará toda a censura que
lhe tem íeito : ma;; acha que S. Ex. se deixou
levar muito facilmente dos meios~ qu!? lodo o
traficante procura para illudir a lei.

OSr. Alves Branco (ministro d,.,,fazenda) : -

Direi que oll.o llle deixo levar facilmente pelos
manejes e meios que os traficantes procurem,
para illudir a lei. O que fiz foi cumprir a lei tal
qual está : ella nl!.o dá lugar a interpretação
algt~ma. Não pos~o ser suspeito de ~unizade ao
commercio da escravatura; disso . tenho dado
provas. Emquanlo ministro da justiça, duas
embarcações forão aqui retidas por empre·
garem-se nesse commercio; Corão absolvidas- em
consequencia de dizerem que tinhllO licença do
govt:rno de Montevidéo, para . introduzirem colonos africanos. Eu mandei vir de Montevidéo
todos os despachos das e1nbarcaçõcs que ·qnhão
taes licenças, a ver se estas embarcações CS·
lava.o incluidas nestas licenças. Tendo a v~rdade
em meu poder, assentei de a sustentar. 4"qu\ não
tenho a sacrificar-me senão pela observanc1a da
lei. Elia não falia senão em mercadarias despachadas para a costa d'Afric:t. O que isentei
simplesmente foi dos direitos de reexportação e
baldeaçl!.Ó que são peculiares ás fazendas despachadas para a Afx:ica. Eu disse que tal embarcação não estava comprel1endida no art. 10
paragrapho lº da lei, e quando se tratar do pagamento de outros quaesquer direitos emittirei
minha opinião; por ora não é possivel dar
outra intelligencia á lei. Poderáõ algumas pessoas entender que eu deveria examinar certos
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casos, sobre os q1.1e qui~erem illuqir ~ .lei. Se
rc Os ordenados do porteiro, segundo abridor,
tal fizesse, eu sena multo má.o admm1sll'mlor.
e dous fieis da balança, ficão elevados a
Não terei duvida alg 1.nna em lança~ mão de 800$000. "
qualquer meio indirecto, parn impedn• qmtlquer
O Sr. Ferreira França :-9ué:ndo o governo
m~ncjo dos que qnizerem il_lud ir a lei_; mas
decreta uma pensão, Sr. presidente, não é por
faltar a lei tno clara, tão pnicisa, tão termrnante,
capricho· ou venela, mas e pelo direito que a
colllO â que aqui cslá_, só porque se diz , que_ tal pessoa;
a favor de quem se decreta a pensão,
ou tal ernbarca,;ão vat para a costa d Africa,
tem para ella. Collleçou este direito desde
nunca o facei.
·
· quando o governo lhe decretou a pensão , CerQuanto ã quest/J.o das tenças e pensões, torno
tamente nno ; começou desde que a acç!l.O mea declarar que entendo que, quando. o governo . ritoria,
em consequencia da qual se deu a
concede uma pensão ou tença, assenta que o · pensll.u,
foi praticada. Não lhe começou depois
individuo está nas circumstancias de a obter;
que o governo lhe decretou a pensão ; isto é
,ó resta uma condiç~o que é a approvação da
certo ; por consequencia, Sr. presidente, qualquer
assem biéa g~ral ; mas eu nll.O entendo que a asa quem se -dá uma pensãa, é-lhe- devida desde
sembléa vai dar um direito que está firmado : o
que elle a mereceu, e não desde qu~ ? gavei·n?
direito de dar pensões e outras grnças é do golh'a deu. Logo, lambem, o Sr. ministro esta
verno : de·sde a data em que o governo con-.
fóra de verdade, porque o Sr, ministro disse
cedeu a pensão, deve a parte recebei-o, salvo se
que a pens!l.o se deve depois que o g:overno a
se não verificar a condiçãa de ser approvada
decretou, respondéndo ao Sr. Hennqucs de
pela issembléa geral; por isso entendo ~ue dev~ ·Rezende,
que quer que se deva depois _de ~pser suspenso o pagamento das pensoes, ate
provada pela camara; o que é tanto maior _mserem ap15ro.vadas ; mas, sendo-o, de.vem set· juria;
a do Sr. Henriques de Rezende é maior,
pagas desde o dia e1!1 que se concederno. ~e
porque até a canrnra poderia nunca approvar
· acaso ha uma quantia a pagar, se n!l.o se devia
por alguma razao, e nunca ser devida. Torno
deixar este negocio em atrazo, que culpa posso
a dizer, porque é claro para todos, desde que se
eu ter ? En raciocino· sobre as leis ; não trato
fizesse uma acçno que merecesse uma pens1lo,
se é inconveniente atrazar esses pagamentos,
deveria ser decretada pelo goven!o ; mas não
trato só de saber se ha direito ; em minha opipodendo o governo decretai-a por algnma razno,
nião assento que sim ; que se deve pagar a
ficou, por isso, perdido o merecimento, e
· pensno approvada desde o dia da concessno.
acabou-se a divida, por ventura ? Porque, Sr.
A imtra ·observação do Sr. deputado foi que
presidente, se deve e não paga, segue-se que
ao mesmo passo que St> concedião aposenta·nao se deva? E' o que acabou de dh:er o Sr.
dorías e outras mercês em recompensa _de serHenriques de Rezende; ou o que elle disse é
viços prestados, nega vão-se a outros. O Sr. deequivalente ao mesmo; isto é, que nao se.
putado entendeu que os empregados de fazenda
deve pagar.·
·
têm suas aposentadorias reguladas pela lei de
Senhores, eu creio que se tem fallado contra
4 de Outubro, e por isso não devem ~ssas apo:
todo o senso ; queira me perdoar, por9ue aqui
sentadorias vir á camara. Não é assim. A lei
deve se permittir fa!lar com toda a hber?ade.
de 4. de Outubro s6 tem relação a respeito de
Creio que nao estava no senso o Sr. Henriques
· aposentadorias com os empregados_ do antigo
de Rezende, nem o Sr. ministro. A pensão se
lhesouro e thesouraria, no tempo da reorgadeve desde. que foi praticada a acção merinisação; mas, em todos os outros, e em outras
toria ; decrete-a o governo quando a decretar ;
circurnstancias, estno as aposlilntadorias sujeitas ·
approve-a a camara quando a approvar.
á approvaça.o da assembléf.l geral.
· Isto se e~tende aos soccorros. A con.stituiçno
Quant-0 á questão do Sr. Ferreira França; a
ordena que os soccorros publicos sejao dados
duvida que me occorreu foi a respeito do ordenado com que devêra ser aposentado. Os lentes pelo thesouro : desde quando devem ser dados, .
pergunto? Desde quando elles s!l.o ne?esdas escolas extinetas tinhno menores ordenados,
sarios, ou desde quao~o o governo os quizer
os das novas têm maiores. Com as novas esdar, e a camara o:S quizer approva:r ?· E' desde
colas parece ter havido uma renovação do
quando são precisos, e não é desde quand~ os
contracto. O governo vio-se em perplexidade
quizer dar o governo, ou a camara os qmz.er
sobre o ordenado com que havia de jubilar; o
approvar. Se silo dados. depois, resultou per-da
negocio n1l.o é determinado em lei; havia du-·
de nao serem dados no tempo em que o de·vida a respeito do ordenado, e ao governo pavião ser, e· não se segue que não o deviã~ ser
receu por isso acertado pedir uma resolução da
assembléa geral. A nao haver duvida, eu seria no t!!m po em que os soccorros erão pr_ec1s0s.
O mesmo digo das pensões. Quando o governo
o primeiro a conceder a jubilaçll.o do Sr. Fernão decretar uma pensao desde que foi mereira França, quem muito respeito.
. recida, e a camara deixar de approvar logo,
E' lida e àpoiada a seguinte emenda do Sr. além dainjustiça, ha perda, que soffre a pessoa
Ignacio Joaquim da Costa :
.
a quem· a pensão deixou de ser ministrada.

a
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Nissó não duvida nenhuma. Sr. pi-esidenie,
· Mas istg são cousas particulares, e estou toisto é tão claro, que pal'ece que 1180 devia.ser mando o témpo.
11ropostô ao entendimento, a quem o prcipuz;
Mas a lei diz q-ue os professores que por idade,
111as, porque dahi pode:o vir muitas conseou enfe1:midade, não pudessem continu·ar a
quencias más, é que eu <lissc. A divida nilo é servir, fossem jubilados com seu~ ordenados,
dfrida depois que é reconhecida, não; nem a que erão nominalmente 600$ ; e u!!o fez atinjuria é feita depois que é reconhecida, ou foi
te1içilo alguma ao tempo de sel'viço, Tivessem
possível reconhecer; mas a divida é "divida elles servido 20 annos, ou menos. uma vez que,
desde que existio· a :tcçãó, que !'ez a divida; · JlC:lT enfürmidude, OU idade, não pudessem·
nssim como tambem o soccorro desde que servir, a lei os mandava jubilar ; e que aquellcs,
existia a necessidade. Isto creio que não carece que pudessem continuar, continuassem. Ül'lt,
de d1m1onslraçtto aliuma.
pergunto eu, de que.m é o maior merecimento?
:
Eu não devia fallar em catJse propria, mas
E' daquelle, a quem a idade, ou. enfermidade
veio-se aqui justificar o Sr. ministro, porque indispõe para continuar a servir ; ou é daquelle
não me deu a minha aposentadoria ... aposenque a idade, ou enfermidade pão indispôz para
tadoria nrio é; o Sr. ministro é que lhe chamou
continuar ? O merecimento pelo. menos é igna-1.
aposentadoria ; mas é jubilação. O Sr. ministro
Logo, ao tempo da execução da lei, que foi
faça favor de não :mudar o nome ás cousas. desde que
sanccionou, ·devião ser jubilados
Peço qúe haja de perdoar o calor com que fallo,
os que por enfermidade, ou idade não pudessem
porque em parte me é natural ; e eni segundo
continuar; e os. outros, que pudessem conlugar deve me ser perdoado o calorar-rne,. tinuar, e que aliás podiao ter o ordenado sem
• porque o negocio me pertence,
trabalho, ficaráõ por ventura com os serviços
Não sei como o Sr. ministro demorou o des·
sendo ·nullos f ... Aposto qnc o Sr. ministro.se
pacho ao meu requerimento. Peço algum favor esqu~ce disto.;. . ·
.
ao Sr. ministro·p Como, pois, se atreveu a dePortanto, eu devia ter sido jubilado desde
morar o despacho do n1eu requet·imenlo; talvez o tempo da sancç!!o da lei, que reformou a -esporque eu não fui aqui pelo governo? Ora, cola, com meu ordenado ; mas como fui julgado
pois, estou em lugar onde lhe possa. tomar as digM de continuar a servir,.e de hovo despacontas, e estai.! as toma'ndo. Ainda çem que chado com novo ordenado, assim conto forão
. Deus me pôz neste lugar para, lhe poder tomar despachados aquelles que nunca serviço -algum
as contas, e mais aos outros, a pessoas maiores tinhllo feito, e que nem linhão dado provas de
do que V. Ex. lambem as posso tomai;. Qual foi poder bem servir, o que já tinhão dado aquelles
a razão porque, desde que pedi a jubilação, não que fo1·ão julgados dignos de continuar. Demais,
foi concedida? Não havia razão ! Já os papeis eu creador da escola da Bahia, do qual o mereestavão perdidos
uma secretaria .•• nno era cimento é maior do cjue daquelle que não crêa,
secretaria, mas ••• mas uma casa de escrever fiz ·serviços maiores do que aquelles que eu
de um ministro; depois na de outro·; depois devia fazer pelo meu lugar :. os creadores o que
na de outro ; e a final (líqtendo nas mãos) foi
merecem, Sr. ministro P Silo jubilados pelo gonecessario insistir com elles com mais um verno com menos, ou são dignos de· outras rerequerimento, mais urna replica, mais um mecompensas P Nilo se reformou as escolas por;
morial! Para que é isto? Não farão fü-yor tle que nrio produzissem inedicos e cirurgiões, came dizer? Pedi a jubilaçllO, que me pertence pazes de' exercer a medicin~ e cirurgia. Não foi
por lei. Entenda-se a lei como deve ser enten- por isso, nãq ; tanto que poderá(! ser mestres,
dida; e não se trate do quantitativo. Não· . e têm exercido n medicina e cirurgia com todo
se deu a razão p,nque .se retardava, e agora o louvor. Isto é um facto. O que fez a nova
-vem dizer que é a quantia de 600$ ou tres mil lei ? Entendeu que deste modo afiançav.11, mais
~ruzados.' Tres mil .cruzados de hoje são meno,s a ínstrucção; mas tirgu por ventura o direito
que 600$ em ouro, que se deu ao principio, e aos- professores já. existentes ? Or-a, o Sr. micom a qual condição entrei para a escola. Não nistro, cuja razão .é tanta, nãO comprehende
me venha cá com esta raznozinha, que não é estas cousas P Mas chega até a querer-nos il-.
senão razão de financeiro máo (risadas); dii ludir com aquella sua razão,· ·que o ordenado
finanças administradas como entt·e nps, onQe não era o mesmo ? E esta é que era a dUvida ?
se dá papel que diz 6$, que ninguem dá por E qnem autorisou ao Sr. ministro para não
elle, e que se hão· convertem em pão _como em
propôr logo esta d1-1vida? Quando aqui se tratou
outro tempo. Isto é .coµsa que V. Ex:. sa):ie de augmentar o ordenado dos professores, eu
melhor do que.eu, porque foi seu estudo ..• · estava vendo que me jubilav!!o antes de sancHaja de me perdoar ; eu me porto com tanto cionada a lei, mas eu estava calado no 1:peu .
mais- severidade, quanto nao esperava que o cantinho (risadas), atrazando a cousa quanto
Sr. ministro me tratasse. de tal sorte, a fallar a. podia ; porque, se me jubilassem depois de
verdade ; e, por isso eu. tenho deixado de pôr passar o augmento, eu não deveria deixar de
os pés em casa de V. Ex.••• , e tarde lá me gozar desse ·augmento.
verá ... (risadas), tê!,~bem di~o mais esta.
Senhores1 é ba~tante i eu não queria tomar

se

em
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teínpo com cousas minhas; mas o. Sr. Hen0
3. Ditos de 50 por cento da polvora.
riques de Rezende fali ou nisto, e o Sr. ministro
A,.º Ditos de 2 por cento de reexportaçM.
se atreveu a responder- lhe .que me nào des5. 0 Djtos de 2. por cento de baldeaçllo.
_pachou pela razao que deu. Bastn de tomar
6.° Ditos de 15 por cento de reexportação, e
tempo á camara.
ba]dp.açao de rnercadorias para a costa d'Africa.
Decide-se que a materia está discutida, e,
7.º Expediente das alfondega-s ( 1 e 1/Z por
procedendo-se á votação, approva-se :
cento) e das mesas de rendas, e consulado.
8. A,rmazenagem.
1.º Com a divida externa
ru·ndada !: 372,540 calcu9.º Premio dos assignados.
.
l,1tlas ao cambió de 45 1/2
10. Multas. por infracçao dos regulamentos
dinheiros sterlinos por mil ·
das alfandegas e mesas do ·consulado.
· rei~ ao par.
11. Ancoragem.
·. .
2.069:666$000
.
2 • Com a interna fun12. Direitos de 15 por cento das em bareações
dadi, incluindo o jut'o do
estrangeiras que passllo-à nacionaes.
legado de Manoel Fernarrdes
13. Ditos de 7 por cento cre exportaçao.
Guimarães em· Matto Grosso
14. Ditos de 2 por cento dilo.
1,600:000$00()
3.º Com a caixa da arnor. 15. Ditos de 15 por cento dos couros (protisaçn.o e filial da Bahia. .
19:780$00 vincia de S. Pedro).
.
4,º Com o tribunal do the16. Impostos sobre a mineração do ouro e
outros metues.
souro e thesourarias .tiliaes
nas provincias· . • . . . .
17. Braçagem de fabrico das moedas de
304:994$800
5.° Com as alfandegas e
ouro e prata.
mesas de consulados, inclu18. Rendà diamantina.
sive a despeza com as barcas
19. Foros de terrenos de marinha, menos no
de vigia nos ancoradouros,
rnunicipio da cidade do Rio de Janeiro.
recebedodas 'e collectorias.
20. · Matriculas dos cursos jurídicos, ·e multas
850:000$000
6.° Com a casa da moeda
.
30:276$560 das academias.
7.° Com os empregados
21~ Taxas do ·correio geral.
de repartições ext'inetas, apo22. Sisas dos bens de raiz.
sentados e pensões . · . .
23. Dizima da chancellaria.
604:693$025
8." Com a remessa de páo~4. Contribui:,..,w do monte-pio.
brazil, pagamento dos· bens
25. Mestrado_ ·das ordens militares, e tres
de defuntos e ausentes, de-·
quartos das tenças.
positos, restituições de di26. Novos e velhos direitos dos emprego·s, e
reitos. e descontos de bi· officios geraes, e de chancellària. ·
lhetes, gratificações extraor·
27. Producto ·da venda dos proprios naciodinorias, e reparos. de edinacs, do páo-brazil, da polvora, e de outros
ficios. • . . . . . .
199:000$000 generos de propriedade nacional, sujeitos á
9.° Com 'liespezas eventµaes
50:000$000 · administração geral.
10. Com um cáes, e re28. Cobrança da divida activa de rendas
pnro da casa ·da alfandega
geraes.
.
da Parahyba do Norte . .
29. Metade dita das rendas pro·vinciaes an12:000$000
Approv~-se igualmente q11e os vencimentos terior ao lº de Julho de 1886.
30. Rendimento dos proprios nacionaes, dos.
dos pensionistas do estado, assim como as
tenças, coo lar-se-hão da data da lei, que as arsenaes, e estabelecimentos de administraç!l.o
appr_ov~ ; e . que Ji.cão .approvadas as tenças geral.
31. Dito da ty1Jographia •nacional.
·concedidas pelo governo, e já submellidas á
32. Agio de moedas.
approvação· da assembl~a geral.
33. Bens de defuntos e ausentes.
Segue-se a discussão do seguinte :
3.4. Joias do Cruzeiro.
TITULO II
35. Remanescentes cie depositos das caixas
geraes.
CAPlTULO UN!CO
36. Alcances de recebedores e thesoureiros
getaes.
. na rendei gernl
· 37. Reposições e restituições de rendas e
". Art. 8.° Fica orçada ·a receitá geral do im- despezas geraes.
perio para o anno financeiro desta lei na
38. Dons gratuitos.
quantia de 13,663:289$000.
·
39. Juros de apoiices_.
«ArL_ 9.0 ~erten?ein á receita geral do imperio
40. Alienaçao de capellas vagas.
.
as seguintes unpos1ções :
.
41: Decima urbana até ·u_ma leg.ua além da
l.° D\reitos d'e 15 por cento de importação. demarcação nas. cidades do Rio de Janeiro e
2." Ditos de 30 por cento· do cllá:
Nictheroy.
·
0
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42. Segunda dccirna de corporações de mltolnorta.
43. Direitos de chancellaria das mesmas.
44. Premios de depositos publicos.
·
45. 1/2 por cento da reforma das apolices.

. No município da córte

·46, i:>onatt vos, e terças partes dos officios de
justiça e fazend_a.
47. Sello das heranças e legados.
48. Emolume\ltos da policia.
49. Decima dos predios urbanos.
. 50. Dizimo de exportaçM.
51. lmpo~lo nas casas de leilão e modas.
52. Dito de 20 por cento de consumo de
aguardente da· terra.
53. Dilo do gado dito,
54. Meia sisa da venda de escravos.
55. Rendimento do evento.

Renda coin applícação especial

56. Imposto sobre as lojas.
57. Dilo sobre as seges e wrcos do interior,
58. Dito de 5 por cento na venda -das em·
barcações nacionaes,
59. Dito do sello do papel.
60. Taxa sobre os escravos ..
61. Producto dos contractos com as novas
companhias de mineração.
62. Dito da moeda de cobre inutilisada.
63. Sol.ira da receita ger.,al.
.
« Art. 10. O governo é autorisado a arrecadar
no anno financeiro desta lei todos os impostos
de que trata o art. antecedente.
EMENDAS DA COMMISSÃO
TITULO II

Da renda _qeral
"Art. 8. 0 (Additivo.) Do lº de Julho de 1838
em diante, fica abolido o imposto da decima
urbana, estabelecido pelo § 1° art. 2º da resolução de 23 de OulL1bro de 1832,· na extensão
rle uma legua além da deti:larcaçào ordinaria
nas cidades do Rio de Janeiro e Nictheroy.
" Art. 9.º (Additivo.) Tres mezes depois da
publicação desta lei, se cobrará uma iro-posição
de mais 15 por cento (além dos que já se achao
estabelecidos) sobre a carne de charque importada daquellas nações, com quem o Brazil
. 11:i.o tem tratados de convenio que o vedem.
"Art. lQ. (Addiliv'o.) São dis[Jensados dopagamento da taxa ·sobre os escravos em o armo
fin[\ncciro de 1835-1886 os habitantes da cidade de Belém e vi!las da provincia do Pará, ·
que se achárão occupadas pelos rebeldes no
mencionado anno.
·
cc Art. 11 .. (S-uhstituti vo do 8° da proposta.)
Fica orçada a renda geral do imperio para
o an !}O financeiro desta lei na quantia de
15,000:000$000

« Art. 12. (Substitutivo do 9°.) Os impostos
in<licados pelos nu meros 47, 51, ô2, 53 e 54
_são applicado$ á amortisaçlto .do papel-rnoeda.n
· O Sr. l:tezel?,d.e não sabe em que razão ~e
fundou o governo em orçar a receita em
18,636:289$ ; pois que pelo balanço de 1834-·
1835, se vê que a receita effecliva naquelle
anno foi de 14 mil contos. Verdade é que se
póde dizer que as circumstancias do Rio Grnmle
e Pará desfalcão as rendas ; nãO lhe tiarece
comtudo que daqui resulte um desfalque tao
avultado. Vota pela emenda da commissao, que
orça a receita em 15 mil contos .
Pronuncia-se contra a emenda, que supprime
a imposição da decima _dos predios existentes
ne. extenslto de uma legua, além da demarcação
da cidade e da taxa sobre os escravos. Não
quer a primeira suppressil.o, porque o producto
deste imposto é applicado á ·. amortisação do
papel-moeda, que·. tem por nnica garnntia d1l
credito a arnortisaçll.o ; .e porque seria injusto .
alli viar deste imposto aos proprietarios alli exis,
tentes, quando os das cidades pagll.o este e
outros_ impostos, a que aquelles n!lo estão sujeitos. Não quer lambem a suppressllo da taxa
dos eseravos, antes deseja que esta taxa se
augmente, para arredar das cidades os es·
cravos, que podem com mais vantagem ser empregados na cultura das terras; destruindo-se
assim em grande parte o, argumento com que
muita gente ainda protege o commercio da es·
cravalura, baseado na falta de braços. Não
menos ganharia lf moral publica com esta
remoção.
O SR. SouZA MARTINS adverte que n.'l.o se·
abole a taxa dos · escravos.
. O_ Sn. REzENDE se se quizesse augmentar os
direitos em todo o . com rnercio estrangeiro,
votaria por esta-medida,· á qual, . segundo o seu
entender, não ohst&o os· tratados, que lhe
parece, que têm. por fim fazer com que as
. nações, com quem forãO celebrados, gozem dis
mesmas, vantagens qne as outras. E no. caso d,
haver alguma difficuldade a este respeito,
parece-lhe que se poderia rer-ri"over por meio de
• negociações diplomaticas, mosll'ando-se a ne·
cessidade, ou vantagem de que · o 'meio cir·
culante seja acreditado, e não continue a ter as
ruinosas oscillações, que tem hoje·. Pretende,
porém, augmentar a imposiçl\o sobre nações quij
nã? têm tratados, sobre .uma pobre cidade dl
Smssa, por exemplo, que possa ler algum com·
mercio comnosco pou.co importante, talve_z nMi
excedente de 20 contos de réis, parece-lhe
gravar o pequeno commercio daauelle paiz sem
utilidade alguma nossa.
·
Sã.o apoiadas as s·eguintes emendas :
« F_ic!i._o abolidos desde· a publicaçrio d~sta
º.~ direitos de 15-por cento impostos sob_re~
livros pelo. § 8° do artigo 9º da Je1 d1
1

l~i
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« Emenda additiva ao artigo 9° da commissll.o. Esta renda é applicada á amortisação
do papel-moeda. - Soma Martim. - Araujo

Ribei,·o. »

OSr, Souza Martins

-

julga justificada a aboJiçllo · da deciroa urbana na extensão de uma
1egua além da demàrcaçllo da cidade, não só
por ser um imposto odioso, que recahe sómente
sobre os habitantes do Rio de Janeiro : mas
lambem por ser tão diminuto, que apenas
poderá dar para as despezas da arrecadaçll.o.
Quanto á razão apresentada, de que esta
renda tem applicaçao especial, lembra que a
commissão propôz uma substituiçllo mais. profic11a, cujo producto deve ser applícado á
amortisaç!IO do papel-moeda, na fórma da
emenda, que acaba de ser apoiada.
Parece-lhe que o Sr. Rezende não reflectio
bem no artigo 9° additivo, 'pois que nllo trata
de augmenlar os direitos de importaçll.o das
nações com quem ·nao temos tratados, mas
apenas dos direitos sobre carne de charque,
que ,em de Monte,idéo e Buenos-Ayres, sobre
as quaes nações vem a recahir este imposto,
que observa nao ser lão insignificante como
aquelle que se abole ; pois que, mettído mesmo
em linha de conta o principio de economia
politica, de que nem sempre o producto do
imposto está na razão directa do augmento do
mesmo imposto, póde contar-se com um augmento de renda de 200 contos de réis, os quaes,a!fplicados á amortisação do pa·pel-moeda
devent produzir. grande melhoramento n~
nossa circulaçao.
·
·
Declara que a commissil.o não deixára de
obser~ar 9ue este imposto r.ecahe sobre genero
da p~nueu·a necessidade ; mas que ella tivera
em VIsla favorecer o··commercio nacional.
f'.oder-se-ha dizer que este imposto vem·
cah1r sobre os· cidadMs brai:ileiros, e sobre os
protluclos da lavoura, pois que os escravos
nella em!)regados, consomem em grande parte
a c~rne de charque. Na realidade, uma parte
do imposto será paga pelos agricultores que
consomem ~arne de charque ; mas isto não é
raza? suilimente para se deixar de propôr esta
m_ed1d~. Primeira~ente é imposto indirecto,·
p1efer1d~ pelos leg1sfadores brazileiros : depois
é de fac1! arrecadaçãO, sern augmentos, de ordenados d~ collectores, pois que estes -direitos
cobrados nas alfandegas. Demais, não é
mdispensavel que os lavradores sustentem os
escravos com carne de charque. Podem usar
de carne fresca, de porco e de outras especies
e at~ mesmo de vegetaes. Logo não é uma ne~
Mess1d~de indispensavel a car~e de charque.
as ainda qu~ndo se supponha · que o imposto
yenha a recahir sobre os. lavradores, nem por
isso ha razão pará não ser estabelecido. Outras

~ªº.

'l'OMO

345

?lasses da populaçao têm sido gra11:adas com
impostos, de que os lavradores estão isentos,
e não ha razll.o para que os lavradores sejllo os
unicos exceptuados para não pagarem.
Explica que a disposiç!lo ácerca do nllivio da
t~xa dos E;SCravos em que fallou o Sr. Rezende,
diz respeito sómente áquelles senhores cujos
escravos ficárãO, ou se reunirll.o aos r;beldes,
emquanto occupavão a cidade e muitas villas
do Pará.
Parece-lhe que seria melhor que fosse retirado o artigo 12, pois que a commissllo especial do meio circlllanle fez applicaçllo de
impostos mais consideraveis,
_ O Sr. Rezende nao esperaya que o nobre
membro da commissllo désse uma razão tão
odiosa como deu, a respeito do direito addicional sobre a carne de cha1·que, dizendo que
vai cahir sobre Montevidéo e Buenos-Ayres;
isto é, sobre aquelles com quem devemos
ter mais intima amizade, Nota que se diz que
este augmento terá lugar emquanto não tiverem
tratados comnosco ; e isto, no momento em que
o nosso ministro está em ajuste de tratados
com aqueUa republica. Lembra que quando a
camara isentou do pagamento de impostos
sobre os couros, foi com o fundamento de que
os brazileiros linhão fazendas em Montevidéo,
porque a maior parte das estancias são de brazileiros ; e que podendo-se allegar que .das
estancias de taes proprietarios vinhão os generos importadQs de Montevidéo, inutilisar-sehia a disposição da lei, pagando sómente 15 por
cento.
Quanto á possibilidade de alimentar os es·
cravos com vegetaes, lembra que cada uma
provjncia tem seu costume, mas que em m11itas_
dellas a carne salgada é a base principal do
alimento, nãO só dos escravos, mas mesmo de
muitas familias pobres. Apresenta algumas
considerações sobre a conveniencía de não
favorecer o commércio e industria de umas, á
custa de outras províncias. Apresenta à este
respeito o exemplo do que occorreu nos
Estados-Vnidos, sobre a aboliçao da tarifa que
o congresso quiz fazer, para favorecer·a industria
dos estados do norte, abolição, contra a qual
reclamárll.o os 11stados do sul.
O Duarte Silva. n~o esperando ter hoje
luga,; a discussão do tit. 2º, não viera preparado
com os documentos, com que pudera combater
a opiniao; de que a receita apresentada no
orçamento, era diminuta : todavia pedio a
palavra para fazer algumas observações ao
illustre deputado que acaba de fali ar.
O Sr. deputado disse que a receita do_ anno
de 1834 a 3õ fôra de 14 mil contos ; mas deve
notar o Sr. deputado, que os artigos da receita
erão · distinctos, em parte, dos que hoje· ·sito
arrecadados, é se achtl.o no orçamento: .alte·
rações têm havido na leg(slaçllo de11de essa

·sr.
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época, que podem muito alterar a receita para

de esperar que, depois de tres mezes, o Rio
mais, ou para menos, sendo a mais notavel a
Grande esteja tranquillo, e mesmo possa elevar
passagem dos dízimos para a renda provincial.
a producçao deste artigo ao ponto em que se
O que será melhor examinar, é a renda obachava, isto é, bastat1le para suppri1· todo o
tida nos annos anteriores ao orçamento nos
Brazil. Entende, portanto, qlle, a passar, deve
diversos artigos, e confrontal-os corn o orçater in·incipio no anno em que a lei deve ter sua
mento de que se trata ; entao verá o Sl'. deexecução.
.
pu lado que todas as rendas snscepti veis de
Observa tambem ao nobre membro da
incremento, estM augmentadas no mesmo
commissão, que essa renda do charqne do Rio
orçamento, e que este na maior parte vai de
da Prata, que apontou nesse anno, proveio do
accordo com a opinião da propria comrriissâo.
estado da província do Rio Grande, dando causa
O orador tem algllm escmpulo, de que o
a que os nossos mercados fo13sem abastecidos
orçamento está exagerado, e talvez o Sr. ministro
por, Montevidéo e Rio Gr,mde, o que não aconactual da fazenda assim o julgue; princitecia antes, porque nao podião entrar em concurpalmente tendo-se em vista que, ainda tranrencia com o charque nacional, por isso que o
quillas as provincias do Parâ e Rio Grande, no estrangeiro era sobrecarregado corn 15 °/., aliás
armo de que se trata, a sua renda não póde 16 1/2 ' lo, cont:rndo com o expediente: donde
chegar á sommã orçada; pois o estado em que
se póde concluir que, volvendo nós ao estado
ficaráõ depois da perturbação em que se achao, antigo, isto é, sendo o Rio Gt·ande quem nos
deixará por muito tempo abafada a sua induslt-ia,
apresente o charque, esse estrangeiro, com a•
e toda a especie de producçao e consumos.
carga qlle ora se lhe impõe, deixará de entrar
. O orador deseja lambem fazer algumas
em concurrencia, e será nulla essa renda que
observações a respeito da opposiçao feita pelo
a nobre commissão espera.
Sr. deputado, sobre alguns artigos das emendas
O SR, FERREIRA FRANÇA manda a seguinte
da commissão, ainda q'ue o nobre membro da
declaraçno de voto :
commissão já os tenha defendido. A suppressao
« Declaro que votei contra a emenda do
da decirna qlle propõe a commissao, não inclue Sr. Henriques de Rezende, que diz que os
essas propriedades de valor que suppõe o illustre
vencimentos dos pensionistas do estado, assim
deputado : essas propriedades estão incluidas
como as tenças, contar-se-hão da data da lei
na demarcaçao da decima ; e as de que se trata que os approva.-A. F. França."
são as situadas além da demarcação dentro de
A discussão fica adiada pela hora.
urna Iegua: os predios urbanos que por ahi se
O St·. minfotro se retira com as formalidades
encontrão, são pela mór parte mui insignifido costume.
cantes, moradas de feitores, de escravos, ou
O SR. ,PRESIDENTE dá para ordem do clia a
miseraveis choupanas,, pois que as grandes mesma de hoje, e levanta, a sessão ás 2 horas
fazendas aonde residem os proprietarios estao
da tarde.
a maior·distancia da capital, e é assim que esta
renda se torna insignificante, como se vê dos
balanços.
PARECER Ebl SEPARADO
Sobre a dispensa de pagamento da taxa dos
Enviado â mesa pelo Si·. Ribeiro (pag. 336).,
escravos no Pará, pelo que respeita ao anno de
35 a 36, deve informar ao illustre deputado, que
« Não podendo concordar com a maioria da
em consequencia das desgraças da provincia, os . commissão especial, de que sou membro; e que
seu3 habitantes soffrêrão a emigração, e ainda ;,e nomeou para interpôr o seu parecer sobre a
maiores desgraças, e, quando o governo legal se
denuncia. dada contra o ex:ministro do imperio,
restabeleceu, exigia o pagamento de que se cumpre-me allegar as ra2ões que tive para julgar
trata, os devedores, porém, reclamárão contra que"Mlo obrou sem autoridade lega!, nem
os exactores, fazendo ver que, em tal época, os usurpou uma attribuição desta camara o rele·
seus esc:avos ou andav!i.o espalhados, ou lhes rido ministro, quando expedio os avisos de 9
erão mais onerosos do que de proveito: o
de Janeiro e 6 de Março do corrente anno, de·
governo, nao podendo dispensar na lei, remetteu
clarando nullas as eleições de Sergipe e
este negocio a esta augusta camara.
Parahyba, e mandando proceder a novas.
A respeito do augmento de 15 "lo, sobre os
Primeiramente estabelecerei os factos e circum·
que já paga o charque estrangeiro na imporstancias que occorrêrao nessas eleições, par~
tação, põe de parte a questao economica, sua
que melhor passa deduzir o direito, e começarei
conveniencia, ou iuconveniencia; mas não póde
pela provincià da Parahyba.
deixar de observar que,. marcando a emenda
« Os officios do presidente da provincia, da
tres mezes unicamente de prazo, depois do
assembléa provincial, e da camara municipal
qual deva effectivameute sofl'rer este novo
da capital, concordao em dizer que a maior
imposto, grave peso recahi,rá sobre a população, ·parte dos col!egios eleitoracs apparecêrão- colll
não tendo actualmente outro mercado donde
um numero de .eleitores. superior. ao: que justa·
i:eceba este genero de necessidade, já que rião é
m~nte devião apresentar, de modo que a pr1r
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vincia que havia dado -245 eleitores para a scindio-se dessa formalidade, e os. campeões
actual legislatura, apresentou 756 para a se- dos pal'lidos forno os que, a seu arbifrio Ínarguinte, isto é, um accrescimo de 511 eleitores, cára.o esse numero; e foi logo tllo .ousado o
que su1ipoz um augmento triplo na sua popupri~neiro arbitramento, qne a provincia que
laç1\0, sem ler havido para ella emigraçlio alguma dá sómenle dous deputados, apresentou-se
((Ue pudesse colorar esse augmeulo e:idl'aordicom ruais dli 1,200 eleitores. Só o collegio
nario uliás impossível de conseguit•-se pelo do Lagarto, onde priMipalmeule dominava um
1
cnrso natural das cousas, ainda em lugares e dos partidos contendentes, poz em campo 360
tempos da maior abundancia e prospe1·idade.
eleitores, quando sóniente 34 havia dado para
Os mesmos citados documentos, e outros· que n presente legislatura. Todavia, longe estavll.o
tambem forao presentes á commissao, além da ainda de suppôr os influentes d.este partiqo que
generalidade deste escandaloso abuso, fazem
os seus adversarios, usando ainda com maior
delle particular mençao a respeito dos collegios immorali!lade tlQ meslllo estratagema, tambem
da Campina Grande,.Souza e Pianeó, referindo n~s collegios em que influião, augmentavão.
que aquelle tendo dado 23 eleitol'es para a le- escandalosamente o numero des eleitores, e
gislatura p1·esente1 apresentou 80 para a pre- apresentavão já candidatos com 984 .votos eleixima futura, e os de Souza e Piancó que tinhão toraes, Foi quando isto chegou ao conhecimento
dado 12 cada um, apparecêrll.o o primeiro. com daquelles, que então foi por elles resolvido para
100, e o segundo com 250. Para este abuso cobrfr esse numero com uma superioridade in·
consta que concorl'êrão muito os proprios pa- vencivel, viciar a acta do mericionado collegio
rochos, exagerando sobremaneira o numero de do Lagarto que com effejto foi viciada, converfogos de suas freguezias, talvez com o proposito tendo-se as centenas em milhares, e escrede tirarem vantagem das eleições, pois é no- vendo-se em vez de 860, 3,600 votos ; e tal foi o·
torio que dous delles sahirãO eleitos com uma modo porque este partido teve a coragem de
quasi unanimidade naquelles collegios, e ferão .apresentar o.s seus candidatos nomeados com
o parocho da villa de Souza, que sahio eleito 3,965 votos, que, sommados com os da chapa
deputado geral, e o de Pia'nc6 que sahio depu- opposta, suppoem na provincia de Sergipe perto
tado provincial.
de õ,000 eleitores,
«Tambcm dos mesmos documentos se de" Os officios que a comrnissão leu sobre !ts
prehende que as eleiçõe:s se fizerão com. irre- eleições desta provincia fazem todos mençao de
g11laridades e tumultos, o que aliás é já attestado tumultos ou desordens muito. m.ais serias que
pelo íllicito numero ãe eleitores que a ellas as da Parahyba. Elles referem que candidatos
concorrêrão, Um officio da camara municipal houve· que se apresentárão com gente armada
da villa das Bananeiras faz menção de na .occasião das eleiçoes ; fazem nienção de endesordens, outro _da camara da capital refere as contro;; e ataques nas Yilla .de Santo .Amaro e
perseguições que apparecêrão contra os. cidadãos Cattete ; e a caÍnara· municipal d.a villa da Es··
que nllo combinavao com ...os influentes . de tancia, que dirigia uma representação a S. M. o
Pianc6 e Souza, e _a assembléa provincial nos Imperador, se exprinie a esse respeito p'ela madiz, .que um numeró consideravel de listas neira seguinte: « A ambição que nunca se aprefalsas se lançár!lo nas urnas, que fraudes se sentou mais ousada nos circulas electivos, se·
urdlrao para se nao receberem. os votos dos ci- não do imperio, de algumas proviqcias distincta •
d~dll.os com . quem se não conta,va, e q11e na mente da de Sergipe, para a futura legislaturà,
leitura das listas se occultavll.o nomes que se· accumulou excessos. sobre exce$ims, e illegali •
s1)bstilu_iao por outros não contidos nellas. · dades. umas sobre outras, de modo que tem às·.
Fma\mente em todos os officios das autoridailes sombrado com seus resultados e.feito tremer a·
da Parahyba, que forao. submeltidos ao exame provincia ameaçada de oppt·esslío j e'neste en·
da commissão se encontrão supplicas e in-. seja a faz lutar já com a guerra . civil. » Com
· stancias de remedio prompto contra os monestes mesmos receios, sentimentos é expressões,
.struosos abusos a.Ui praticados nas eleições para concorda um offi.cio ·aa camara da villa de
deputados geraes e provinciaes, não duvidando Santo Amaro da mesma provincia.
avan9ar. que elles _ameaçrto a guerra civil na
« .Emfim, ta:nto nas eleições de Sergipe, como
provrncia.
·
nas da I>arahyba, convém observar-se que Corão
« Na provincia de Sergipe ainda são, maior~s
conniventes ou consentidores dos excessos, que
os. absurdos que nas suas eleições se encontrão • nellas se commettêrão, · muitos dos, seus pa·
Disputando alli dous partidos a victoria das rochos, mesas parochiaes ·e eleitores,. e até
u_rnas eleitorae;;, saltárao em seus delírios por alguns juizes de paz e cama.ra~ municipa:es. Uma
cima de todas as leis, e assenlárão. de desprezar
ditierença,_porém, se nota, que talvez n~o co~·
0 ~ pequenos meios para lançar só mão de me~.
venha omittir-se, e vem. a ser que . as 11legah·
didas capazes de produzir um .resultado decisivo.
dad~s das eléições da Parahyba parár~o na. ca·
Na Parahyba ainda se. procurou co-honestar .o mara n~unicipal da capital, qil;il_ .·rnoyída: de
exagerado numero de eleitores com os· falsos
uni sentimento de patriotjsmo, que eu.não posso
arrolamentos· do_s parochos ; · em Sergipe pre-· deixar
louvar,
e .do respeito
que vio
.
.
. .
·.
·-,
' .'ás
. leis.
, .. :

a
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-
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tão ultrajadas, recusou passar diplomas aos
deputados eleitos, até que o governo geral emittisse o seu juizo a esse respeito. Não procedeu
porém, do mesmo modo a camara da capital de
Sergipe que resolveu expedir diplomas aos
eleitos._
<< Estabelecidos assim os principaes factos e
circumstancias das eleições, segundo consta dos
documentos que forão ás mãos da commissao,
releva agora investigar se o ministro do imperio, á vista da legislação existente, podia ou
nllo mandar proceder a novas eleições nas províncias da Para~yba e Sergipe, declarando ou
havendo as primeiras como nullas, ou como se
nllo tivessem existido..
1, A minha opiniao
não conforma a este
respeito com a que foi emittida pelos meus
honrados collegas da commissao, porque estou
convencido de qne na legislação existente não
ha disposiçao alguma que se possa állegar com
fundamento, como contraria á deliberaçao to- _
mada pelo ministro, no caso de que se trata. O
art. 21 da constituição, citado pela commissllo
no seu parecer, estatue que á camara 4os de-pulados, assim como ao senado, compete a ve·
rificação dos poderes de seus membros ; porém,
n!l.o me persuado que se possa entender esta
disposiçao aos casos das eleições de que tratamos, sem peccar-se contra a obvia e litteral
intelligencia das palavras desse artigo ; pois q_ue
uma cousa é verificar os poderes de seus
membros, e outra cousa é o direito de julgar das
eleições com exclusão de todo e qualquer outro
juízo. Todo o' congresso ou aj1mtamento de
mandatarias tem o direito que aquelle artigo dá
a cada uma das éamaras, para ser regulado
pelos seus regimentos internos ; porque todo o
congresso on reunião de mandalarios verifica
com eft'eito os poderes ou mandatos de cada um
de seus membros para saber se estão em regra,
sem ter para isso o direito de julgar de suas
qualificações, isto é, verifica se os mandatarias
s110 authenticos e regulares ; e naó se os mandatarias sllo os que cumpria nomear. Pelo citado artigo da constituição compete incontestavelmente
a eada uma das camaras o direito de repellir de
seu seio a qualquer membro que se apresente
com poderes falsos ou irregulares, mas é esse, e
sómente esse, o direito que aquelle artigo lhes
dá, segundo a sua litteral intelligencia. ·
« Quando uma constituição quer que a camara ou camaras legislativas tenha.o exclusivamente o direito constitucional, que a commissão-julga conter-se no dito art. 21, não diz
(como materia a rE!gular-se pelos seus regimentos internos) que lhes compete a verifi- ·
caça.o dos poderes de seus membros; diz sim
clara e positivamenJe, como a secção 6" art. 1°
da constituição dos Estados Unidos : cada unia
das cam.aras é o juiz das eleições, das actaa

se

dellas, e da. qiuili.fieação de seus membros. Mas

a constituição do Brazil nao é republicana,

nem o presidente dos Estados Unidos tel11 n pl'crogativa que compele ao imperador do Brar.il
de convocar a assembléa geral, isto é, de
chamar para que se reunão os verdaddros deputados da nação, e não os deputados de uma
facção.
« Tambem a commissllo cita o § 4º cap. 2º do
regulamento de 26 de Março de 1824, que diz
assim: « Lavrada a acta desta nome::içao perguntará o presidente se algum dos circumstantes
sabe ou tem de denunciar suborm1 ou conloio,
para que a eleição recahia em pessoa 011 pessoas
determinadas. Verificando-se por exame publico
e verbal a existencia do facto (se honver arguição) perderá o incurso o direito activo e
passivo de voto por esta vez sómente. A mesma
pena solii·erá o oalumniador, fazendo-se de tudo
um acto com todas as circumstancias, para ser
em seu devido tempo apr~sentado á assembléa
nacional, e se tomarem a tal respeito as medidas que em casos taes se possão ofi'erecer,
ficando salvo ao queixoso o direito de petiçllo. »
Com o que se acha assim disposto nesta lei
conspira o decreto de 29. de Julho de 1828,
que, lambem citado no parecer da commissa:o,
contém no seu § 7° uma disposição somelhante,
expressa pela seguinte maneira: « todas as
duvidas ou questões sobre a idoneidade dos
e!igiveis, ou subamo, relativos aos senadores ou
deputados, serão decididas pelos collegios eleitoraes, e estes remetteráõ o termo, que de tudo
se deve lavrar, com as necessarias clarezas, ás
respectivas camaras legislativas para julgarem
definitivamente. »
« Se á vista destas leis a commissllo quizesse
estabelecer sómente que a camara tem direito
de julgar afinal quaesquer questões sobre as
eleições de seus membro$, eu a não contradiria,
porque lambem me persuado que a camara
deve ter esse direi to ; mas querer regeitar toda
a intervençao do governo, e concluir que elle
usurpou a prerogativa da camara, havendo por
nullas as eleições de Sergipe e Parahyba, para
mandar proceder a novas, é no que eu não
posso concordar. As referidas leis determinllo
o modo de proceder nos _casos de suborno,
contoio e idoneidade dos eligiveis, e para que
esses delictos não impeção nem viciem as
eleições, ordena que as mesas_ parochiaes ou
collegios eleitoraes os julguem provisoriamente,
e que os termos ou processos que disso fizerem,
seja.o remettidos ás camaras para estas os jul·
garem afinal. Ora, se nos casos de que se trata
as mesas parochiaes e collegios eleitoraes ti·
vessem satisfeito a seus deveres, removendo as
illcgalidades por meio dP. seus julgamentos, e
remettendo os termos de tudo ás respectivas ca·
maras ; em taes circumstancias, se· o governo
arrogasse a si o direito de conhecer desses
termos, e julgasse nulla as eleições, era claro
que tinha usurpado a prerogativa da camara,
Porém, isso foi o que se nao verificou ; não se
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orgnnis;\1·tto os termos ou processos ordenados ;
ns illcg11lidt1dcs viciarão completamente as
cll'içoes; o cstns se flzerão tumultuariaroente,
acnilo conuivçnlcs, ou consentidores de suas
desordens as mesmas autoridades que as devião
removei·. Por conseguinte, nno sendQ,.executadas as leis que eslatuirão sob1·e casos em que
suppuzerl\o a strn execução, segue-se que não
sO.o applicaveis a semelhantes eleições, em que
se não póde em boa justiça e politica recusar a
intervenção do governo.
«Em Inglaterra sao os actos criminosos, de
que fallão as citadas leis de 26 de Março e 29
de Julho, quasi·todos da competencia do poder
judiciario ; e em França, onde a legislação a
tal respeito mais se assemelha á que temos, são
lambem esses actos jnlgados provisoriamente
pelas mesas dos collegios eleitoraes, ou pelo
prefeito em conselho de prefeitura, e ao depois
são decididos atinai, uns pelos lribunaes, outros
pelo conselho de estado, e outros emfim pela
camara dos deputados. Porém, quando o caso
é de eleiçoes tumultuarias onde se posterg!lo
as leis, e todas as suas formalidades, não p6de
entrar em duvida que ao governo cumpre.
intervir, como o encarregado de manter a paz
publica, e vigiar sobre a boa execução das leis.
Em Inglaterra os tumultos tornão nullas as
eleições para deputados, segundo nos informa
Blackstone, e são chamados os agentes do
poder quando a çrdem publica assim o exige.
Em França tambem a lei de 11 de Outubro de1820 impõe aos presidentes dos collegios eleitoraes o dever de requisitar naquelles casos a
intervenção do governo." E entre nós po·
der-se-ha negar ao governo essa intervenção
em «!ircumstancias semelhante'3 ? Não certamente ; elle a deve ter não só por sua natureza,
porque é lambem responsavel da paz e ordem
publica, como por lei expressa, pois que lá ·está
o artigo 1° do citado decreto de 29 de Julho,
que até commina graves penas ao ministro do
imperio, e ao presidente de província que nllo
deren~ as providencias que convierem para que
as elei9õBB 88 concluão legalmente. E se é assim
manifesto · que o governo tinha direito de intervir na occasill.o dessas eleições tumultuarias;
~e. ~lle podia dissolver aquelles ajuntamentos
ilhc1tos de falsos eleitores, para que votassem
sómente os verdadeiros, e as eleições começassem de novo, e se conoluissem legahnente,
como é q11e lhe havemos de desconhecer esse
direito, só porque mediou um intervallo de
tempo entre o commettimento do mal, e a
applicaçllo do remedio ?
~ D~tnais,á estas considerações que me parece
ded1!z1rem-se da natureza do objecto, em favor
d~ mtervenção do governo em eleições de mamf~ta· n~Ilidade, çreio eu que se podem ajuntar
as d1spos1ções dos artigos 101 § 2", e 102 § 1°
da constituiçao, que revestirao a corôa da prerogativa de convocar a assembléa géral • Por- .

3'19

quanto esta prerogativa podia ser muitas vezes
illusoria, se o governo não tivesse a faculdade
de julgar semelhantes eleições, emquanto à
camara o n!lo fizesse; pois convocar a assembléa
geral é chamar, para que se reunão, os ver dadeiros representantes da nação, mas os ille·
galmente eleitos não sao representantes da
naç!lo, nem se devem consideràr como cha mudos p~la corôa ; por conseguinte reduzir o
goYerno em taes casos a mudo expectador,
seria destruir o fim para que lhe foi conferida
aquella prerogativa, e encarregai-o inefficaztnente de chamar os membros da assembléa
geral. Mas a simples inefficacia desta prerogativa não é o inconveniente mais grave que
desta doutrina se seguiria.
oc E' pratica estabelecida nesta casa referir as
questões sobre eleições de seus membros á camara da respectiva legislatura, porque assim se
tem procedido · em varios cusos precedentes.
Esta pratica me parece fundada na lei de 26 de
Março de 1824, e á vista dclla, se nós excluíssemos· todo o juízo do governo em eleições
nollas, para mandar proceder a novas, resultaria dahi que emquanto essas questões se não
decidissem, ou emquanto se não fizessem novas
e1eiçoes, sendo as questões decididas pela regeição dos eleitos, ficarião no presente caso as
duas províncias de Sergipe e Parahyba sem representação na camara ; o que não só é contrario. aos interesses dessas províncias, como
m:e parece opposto ao espirita das nossas instituições. Além de que lambem se não deve reputar impossível que, em vez de duas, dez ou
doze· províncias; ou tantas quantas fação uma
maioria nesta camara ; elejão seus deputados
pela maneira de Sergipe e Parahyba; e então
sendo elles mesmos os que têm de conhecer da
validade de suas eleiç0es, certamente que as
nã.o reprovaráõ, e o resullkdo será uma camara falsa e anarchica que se apresentará no
Brazil para exercer as altas funçeões de legis }adora.
oc Portanto, do que fica exposto tenho de
concluir que todas as vezes que as eleiç0es de
alguma, ou algumas províncias envolverem tão
manifestas nullidades, que o governo possa justamente presumir que a decisãa da respectiva
camara ha de ser contra a admissão dos representantes assim eleitos, elle deve emitlir provi- ·
soriamente o seu juízo para mandar proceder a
novas eleições, afim de que se não verifiquem
os graves inconvenientes que tenho expendido,
e como esse seu juizo não exclue nem prejudica
o que a camara tem de emittir em ultimo lugar,
é claro que se não ·deve receiar, uem que a camara fique por tal juizo dependente do governo,
nt:m que se n!lo eleja.o para seus membros senão os que. o mesmo governo quizer. Esta é a
· doutrina que sobre semelhanteº materia me
parece mais fundada em justiça e nas instituições
que temos, e foi ella a que seguia o ex:-minis_tro
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do imperio, quando pelos avisos de 9 de Janeiro
e 6 de Março do corrente anno; julgou nullas
as eleições de Sergipe e Parahyba para mandur
· proceder ã novas. Elle nllo usurpou a altríbuição
da 1:amara, nem tambcm se póde affirmar ípe
obrasse sem autoridade legal ; as suas in!ençúes
fo1'ão rectas, e a sua medida de publica 11lilidade, pelo que sou de parecer, que se julgue improcedente a denuncia.
« Paço da ca1nai·;_i dos tlepJJ!ados, 19 àe Agosto
de 1837.-José de .Ai·m!io Ribeiro. >• •

beráo os depulados utna indemnisaçllo para as.
despezas da viagem da vinda e volla, no principio e fim da legi~!alnl'n, riu~ lhes será arbitm.da pelos presidentes das províncias. Esla
disposiçao comprehende os suppltmtes, quaudo
liv1irem de vir tomai· assento, e voltar.»
Todas us 111ais emendas fielio prejudicadas
tunas, e outras 1·egeitadas, comprehendida a do
Sr. Veiga Pessoa.
Con!inúa a discussão sob1•e o art. 4º da
emenda da commissão, e é apoiada uma
emenda de suppressao deste artigo, oíferecida
pelo Sr. Veiga Pessoa.
A discussão fica adiada pela chegada do
8esisão em ~I. de Agosto
Sr. ministro da fazenda, .e em. sua presença
PnESIDl!lNCIA· DO SR. ARAUJO LIMA
continúa a discussão do orçamento da receita
com as emendas apoiadas na ·antecedente
SoMl\IAR!O.- Expediente.- Ordem do dia.sessão, e mais as seguintes, que são apoiadas:
Subsidio doa de1n.1tados. - 01'çamento da
« Para ser collocada onde convier.-Serão
fazenda.
isentos de todos e quaesquer direitos na alfandega os instt·umentos que o governo da pro·Pelas 10 horas da manhã, procede-se á chamada, e logo que se reune numero legal de víncia d11 Minas Geraes mandou vir de fóra do ·
im perio, para as observações · astronomicas e
Srs. deputados, abre-se a sessao ; lê-se, e ap~
geodesicas da mesma provincia. Esta disposiçllo
prova-se a acta da .antecedente.
.
terá lugar em qualquer tempo que forem imFallão com causa participada os Srs. Abranportados os ditos instrumento$. -Vasooncellos.»
ches, Estevão Rapbael, Pinto de Mendonça,
« Ao art. 8º das disposições geraes •- As
Pontes, Barbosa Cordeiro, Messias, arcebispo,
Oliveira Br8!5a, Saturnino, Honorio, Paula disposições dos arts. 2°, 3° e 4° da resoluçno de
Albuquerque, Paulino, Maranhão, Limpo e 13 de Novembro de 1827, slio extensivas aQs
-Rodrigo ; e sem participação os Si:s. Luiz Ca- , devedores da fazenda publica, de 1827 em
valcatíti, Raphael de Macedo, Alcibfades e diante. - Fet-nandes da. i$lveira; »
«Artigos additivos.
·
Corumbá.
« Artigo. Os supprimcnlos ao deficit das reEXPEDIENTE
ceitas das províncias, autorisados pelo _art. 23
da lei de 22 de Outubro de 1836, ficão lhniDá-se conta do expediente lendo-se o setados mi presente amio financeiro á quantia de
guinte:
.
quatrocentos contos .de réis, .que serão 1:eparUm officio do ministro do imperio. remettendo a copia do decreto de 8 do corrente, pelo tidos pelas províncias abaixo declaradas, confo1-me a seguinte tabella:
·
qual.se concede ao coronel de oavallaria, visProvíncia da Bahia • • . .
conde de Castro, a tença annual de duzentos
100:000$000
»
de Pernambuco. .
100:000$000
e quareata mil réis . ...,..A' com missão de pensões
»
de Minas Geraes.
e ordenados. ·
80:000$000
,,
do Pará. • • • .
40:000$000
Remette-se á commissão de orçamento o
»
de Goyaz • • • .
,·nappa demonstrativo da opéraçãó do papel20:000$000
»
·de Matto Grosso • ·
20:000$000
moeda.
»
do Piauhy. . • •
Faz-se menç!lo de requerimento~ de partes,
10:000$000
>i
do Espírito Santo. • 20:000$000
que têm o conveniente destino.
»
de Santa Catharina.
10:000$000
ORDEM DO DlA
«Artigo.Na futura sessão do corpo legislativo
serão apresentados os balanços da receita e
Continúa a discussão do art. 8" do decreto
despeza dos annos financeiros ·de 1835 a 1836,
sobre o subsidio dos deputados, com as emendas
e_de 1836 a 1837, ficando assim derogada ·a
apoiadas.
Tomão parte na discussão os Srs.. Veiga ultima parte dó ar!. 13 da lei de 31 de Üll·
tubro de 1885. Os documentos de receita e
Pessoa, Climaco, Floriano de Toledo, Fim-eira
França, Rodrigues Barbosa, Souza Martins, e o despeza que chegarem ao thesouro, depois de
Sr. visconde de Goyanna pede licença para re- organisados os balanços do anno das ··contas, ·
formaráo um supplementa separado ao balanço
tirar a sua emenda, o que lhe é concedido.
·
Dá-se por discutida esta materia, e põe-se a do anno seguinte.
votos o seguinte artigo, dividido em duas partes,
K Paço · da camara ·dos deputad~s, em 2_1 .
e ambas são approv.adas. · ·
de Agosto de 1837 .-,.Souza Martins;.,-,-Arau;o
« Art. 3.0 Além do subsidio acima, perce-- Ribefro.»
·
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. OSr, Itebou9as diz que já em outra dis_cussrto
enunciára o seu voto contra· a doutrina do
art. 9º dos additivos, que q11er que tres mezes
depois da publicaçllo desta lei se cohrem mais
15 "/. sohre eh arque. estrang~iro. Pela leitura
do artiO"o nota-se a irregularidade com que é
concebido ; porquanto tt"es mezes depois da
publicac&o da lei, não combina., com o espaço
que nátaralmente deverá medear entre a
prom11lgaçao della, e o tempo em que tem de
começar o anno financeiro. Ignora as bases que
a illustre commiss!'IO tomára para' regalar esses
tres mezes f mas se os tres mez:es entrarem pelo
anno financeiro, esta disposiçil.O não vigorará
em todo o anno financeiro; e entao ha anomalia
da idéa que se quiz consagrar para com o
principio· geral que se teve em vista ; se, pelo
contrario, os tres mezes ficil.o muito ãqne:n do
.anno financeiro, qllal .será· a applicaçllo desta
im posiçil.o? Será ella applicada ás despezas do
urrno financeiro·que corre como complementará
renda, ou ás do anno futuro?
Abstrahindo porém desta consideraçil.o, julga
a imposição inteiramente impolitica. Pretende,se por ella favorecer aquelles dos infractarios do Rio Grancte·dando-lhes uma vantagem
no consumo dos seus productos sobra iguaes' ·
productos qne podem ser importados ao Brazil
das duas nações que rios ficão visinhas. Avaliar
os sentimentos dos refractaríos do Rio Grandê
por um interesse tão insignificante, é em verdade
injut~ar ; é suppôt· que elles faze.ri a guerra, e
têm d~solado sua propria patria para excluírem
do concurso no commercio das carnes de
charque aos importadores de igual genero
pertencentes' a Montevid'éo ou Buenos-Ayres.
D.emais esta medida produziria o effeito contrario
do que espera o honrado membro que a
lembrou; estimularia aos ret'ractarios do Rio
Grande, para que não se suppuzesse que sacrilicil.o o sangue proprio e o de seus concidadMs
para obterem uma graça de semelhante ordem.
Além de tudo isto, esta promessa não póde
produzir algum effeito, pois que póde ser
ephemera, ficando á assembléa legislativa re-.
vogal-a para o anno seguinte; pelo contrario,
produziria um outro effeito, que é que, todos os
prodactores e· indL1strio~os, quer da mesma
provincia em outros generos, quer de outras,
pudessem esperar obter melhoramento no
consumo de seus prnductos, rebellando-se ·
1 contra a communidade gernl do imperio; mas
1 ~nando se entende· que este exemplo não esti, mularía a outros cidadãos 11a mesma ou outras
pr?vincias, occorre mal mais consideravel, a
' iclea de encorajar esses refractario3 á communidade geral.
.
Além desta irnpolitica, outra ha, qual a de
q~e,. sem uma causa ·justificada, vai-se infrmg1r·o principio de igualdade consagrado em
um:1 lei geral ; postergando-se até o privilegio
de igualdade já dado nos tratados·; desappàre·
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cendo todas as idéas a bem geral da com·munidade braúleira, porque os 15 ¼ a que
erllo obrigados os importadores de carne de
charqlle de Mon.levidéo e BL1enos-Ayres, pelo
artigo additivo, sM elevados ao dobro, e esta
excepçao é dada contra essas duas nações, pois
que não ha probabilidade que igual producto
venha de outras. Poder-se-ha dizer que esta
imposiçào não recahe sobre os importadores,
mas sobre os consumidores; mas, a poder haver
comparaçào nisto, é para peior, porque vem arecahir sobre o_assucar; algodão, café, tabaco, sobre
todos os productos em grande que avultao em
nosso commercio, e sobre as classes pobres que
geralmente se mantém nas principaes províncias madtimas de carne e de charque. Demais,
se acha bastante em favor do Rio Grande a preferencia qLte lhe dá a primeira diminuiçào de
direitos já existente, a sympathia do paiz, e o
habito mais antigo e diuturno de serem consumidas a sua carne e charque; a distancia,· a
posição geographica, as relações existentes entre
os mercadores do Rio Grande e outros nos diversos pontos do.Brazil ; todas essas vantagens
são bastantes, e a e:ll.pcriencia mostra que o tem
sido, em favor do Rio Grande; e assim para que
sem causa nenhuma aggravar todo o Brazil, ou a
maxima parte do Brazil com mais 15 por cento ?
Derúais, urna de duas, ou Montevidéo e Buenos~
Ayres, calculando a imposiçllo de mais 15 °lo,
deixão de importar a carne e charque para
o Bruzil, e então o Brazíl padece fome ; ou con·
.tinaão a importai', e contào com o mercado
certo, pela necessidade que temos desse genero ; e entllo a imposiç!lo não recahe sobre
Montevidéo e Brtenos-Ayres, recahe sobre o
Brazil. No momento em que as províncias todas
do Brazil têm de contribuir com ·sangue e dinheiro para a pacificaçil.O do Rio Grande do Sul,
é neste momento em que devem ser aggtavadas ?
No momento· em que, pelas quebras que têm
acontecido nos .Estados-Unidos e na GramBretanha, os nossos prodactos se acha.o a baixo
preço, é que parece que se quer matar a agricultara nas suas fontes mais fecundas, com
uma imposição desla natureza ? .Calcule-se
quanto póde ter o productor de assucar, café,
tabaco, algodil.o, ele., em razão do capital de
suas terras, braços, é outros agentes, sobre este
producto que se calcula entre 4 e 8 º/0 ;
accrescente-se mais 15 "/., e veja-se se
algLtns desses estabelecimentos podem subsistir.
Disse um honrado membro que desta im·
posiç:l.o result:l,Q 200 contos ; e, se se não quizel"
consumir· o genero sobre que recahe a im·
posíçilo, coma-se carne fresca, carne de porco,
de carneiro, ervas, Iég!fmes, etc. l\Ias <J orador
pergunta se o honr.ado membro, a quem responde, póde persuadir-se que entre nós quem
póde comtJr à came fresca, vá comera· carne de
chai-que, quem póde comer ervas e legumes, po-
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dendo ir ao campo e encontrar este meio de sub· raes, e outra metade para as rendas pro,
sistencia, vai ao mercado vender seus productos vinciacs.
·
para compr11r a carne de charque, e carregal-a
OSr. Via.nna por.não convir nas idéas emitnas proprias costas, ou nas dos animaes. Mas tidas, na sess11.o passada,. pelo Sr. minish·o, a
ainda quando isto fosse passive!, era necessario respeito do patacho Especulador, se p1·opõe a
que os sabias fizessem tratados de salubridade e dizer sobi·e isto alguma cousa. Parece-lhe que,
hygiene, que se propagassem pelos campos essas constando dos documentos respectivos que o
doutrinas, que se estabelecessem escolas per-. patacho veio com destino para o Rio de Jasuadindo que era melhor sustental'-se de le- neiro, não podia sahir em franquia para outro
gumes e ervas, porque dahi vinha maior van· porto.
tagem á sande, etc. Para isso, porém, é ne· Ou vá para Gôa, Bombaim, Montevidéo, ou
cessario uma propaganda, que não se póde dar qualquer outro porto do globo, o orador enem tres mezes de espaço. Se esta lef no emtan.to tende que, uma vez que o patacho vem com
produzisse o grande effeito de fazer com o que carga propria para o commercio da costa
os pobres e escravos. comão ervas, raizes e le- d' Africa, deve pagar os 15 por cento estabelecidos
gumes, nllo se póde contar cõm a renda de 200
pela lei, que, a não ser eD.tendida deste modo,
contos, ou com o 1·esultado da introducção, que segundo o seu espirita, poderá facilmente ser
só se póde manter pelo consumo : se pois se fô1• illudida, como lhe pareceu que confessára o Sr.
comer ervas, legumes, etc., deixa de haver con·
ministro, que cumpria que pedisse ao corpo Je,
sumo : os agricultores empregaráõ seu tempo gislativo a necessaria explicaç11.o.
em plantar legumes ; deixaráõ de se empregar
Suppondo, poré.m, que o patacho n11.o devesse.
nos misteres que lhes s11.o habituaes para com-'
prar a carne de charque, empregando-se em pagar os 15 por cento, o orador nM descobre
razão pela qual elle pudesse ser isento de pagar
adquirir est'outro meio de subsistencia.
os direitos de baldeação, e 1 1/2 por cenl<> de
Disse-se que todas as ontras classes têm sido expediente, a que são sujeitas todas as embarpensionadas, e que por isso é bern que agora o cações que, destinadas para um dos portos do
seja a agricultura. Disse-se que o commercio tem
Brazil, v11.o descarregar em portos estrangeiros.
sido pensionado, e que deve ser favorecido com
O orador entende que as mercadorias que
este contra-peso que se dá sobre a agricultura.
vêm no patacho devem pagar os direitos de
O orador declara q,ue não sabe como o lionrado
15 por cento ; ou pelo menos, quando se enmembro, que este arg(!mento. produzio, póde . tenda que ntto, deve o patacho prestar a fiança
conceber o commercio sem a agricultura. Póde-se do costume -em taes casos. ·
.•
elle persuadir, que prohibindo-se a importação
Deseja tambem saber qual é a lei que autorisa
dos productos de Montevidéo e Buenos-Ayres, ao governo para 011.0 pagar ordenados devidos
favorecer-se ao commercio ?· em consequenciá de serviços prestados no anno
O orador observa que no momento em que anterior. Parece-lhe esta marcha nociva M crese sobrecarrega o consumo .necessario e im- dito publico ; e demais injusta, por se sujeitar
preterível da mór parte da população do Brazil, o empregado a delongas indispensaveis .para
quer pobre, quer rica ; que ao mesmo tempo obter a autorisaç11.o necessaria do corpo legisla·
que assim se quer matar as grandes fontes rle tivo, só porque nãO t'eclamou em tempo os setli
producção, unicas capazes de manter a causa venci rnentos.
geral do imperio, é quando nesta mesma lei se
Pergunta tambem se, com effeito, já n~o
reduz a dizima da chancellaria a 2 por cento, existem bilhetes da alfandega, como ouv10
com excepç11.o das antigas leis preexistentes antes dizer, e <]Ual a razao. No caso de já não exis·
da reforma judiciaria.
·
tirem, adverte que deve ser eliminada a renda
Tendo feito essas observações, passa a fazer provéniente destes bilhetes, e lambem a des·
outras a respeito da renda geral do imperio. O peza dos vencimento.s de um erppregado encar•
projecto suppõe as capellas vagas renda perenne, regado da cobrança dos bilhetes _da alfandega,
quando nll.o ha lei alguma, que determine que
OSr. Alves l3ra.nco (ministro da fazenda)
possll.o ser alienadas capellas vagas, qne con- lembra que, quando em outra occasião, se
stituem aliás propriedade nacional, cuja alie- fallou sobre franquia, se tratou da quest110-se
nação não póde ter lugar senão por lei especial. as mercadorias, ·despachadas .para um porto'
Parece pois, que nM podem vir na serie das que na.o fosse de Africa, estavão comprehen·
rendas debaixo do titulo-imposições.
didas na lei para o pagamento dos 15 por cento,
Para que mais facilmente se possa effeituar a a t·espeito do que S . Ex. disse entender que
cobrança da divida activa, e mesmo para con- não.
trabalançar a idéa de 'iª tirarem da circulação
Quanto á franquia do patacho Espeovladtrr,
das respectivas provincias esses capitaes, para examinando os papeis _desta emharcaçãO, S. Ex.
serem devolvidos á côrtc, parece ao orador van- achou que no manifesto está declarado que
tajoso .que se partilhe toda a divida alrazada nas vinha para o Rio de Janeiro, ou qualquer outra:
provincias, ficando metade para as rendas ge· provincia do Brazil ; não sendo, portanto, o seu'
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destino definitivo o Rio de Janeiro. Segundo o -um processo, e· a serem lançados fóra de seus
rco-u!amento da alfandega foi, pois, bem'cop- empregos. S. Ex. respondeu ao dito inspector, ·
cedi1fa a franquia, debaixo desse ponto de vista. que o artigo se no.o podia entender. como elle
Logo, porém, que o patacho quiz ir para um receiav_a, mas pelos princípios de direito civil e
mercado estnmgeiro, entendeu-se na ,.Jfanqega criminal, ficando os empregados sujeitos á
que a sua carga estava sujeita aos direitos de responsabilidade, se se provasse dolo e maconsumo, ou .reexportação, porque os de bal- licia, e nao, quando li vessem aceitado assignadeação forao aholidos ; mas, visto serem as turas de casas bem acreditadas na praça.
mercadorias proprias para o.commercio da costa
O SR. V1.<1NNA pergunta qual foi a deliberação
de Africa, a alfandega consullou ao thesouro se do governoa respeito do patacho Especu,lador •.
qualquer
devia receber os .15 por cento, ou ontra
O SR. ALVES BRANCO (ministro da. fazenda)
imposição; o que está decidido; pois que, logo
em levar as
que o palacho veio dirigido para um dos portos responde que, visto insislir-se
decidia
do Bnizil, e vai para um porto estrangeiro, a . mercadorias para Montevidéo, S. Ex. Rio
de
o porto' do
sua entrada devê ser inteira, e por consequencia, que se devia -considerar
a que se dP.stinava ;
imperio
do
ultimo
o
Janeiro
consumo
de
direito
ao
.sujeitas
as mercadorias
e, por conseq11encia, se devia entender que a
ou reexportação.
Quanlo á fiança em que fallou o Sr. Vianna, sua entrada fôra dada por inteiro í e que, por
st1jeita ao
lembrn que, segundo o regulamento, deve fazer- consequencia, a embarcação estiva
ou de
se o deposito do valor dos 15 por cento, até pagamento dos direitos de cônsum·o,
reexportaçao ; seguindo-se daqui que, no caso
provar ler desembarcado as mercadorias no
de ser despachada por reexporlàç!ló, deve depor lo, para onde sll.o reexportadas.
do reguAdverte-se que a lei estabelece os direitos de positar os 15 por cento, na fórma
15 por . cento para as mercadorias, que forem lamento.
O Sr. Vianna. entende que, ou as mercadespachadas para a Africa ; e que querer
applicar esta disposição ás embarcações qu~ i;:e dorias para o commercio da cosla d'Africa
nll.o despacharem para -a Africa, seria nll.O exe- devem pagar 15 por cento, na fórma do espírito
da lei,. embora seja.o as embarcações despacutar a lei. O relt1torío do antecessor de S. Ex.
já npresentou algumas considerações sobre á ·chadas para outro porto, p;,ra de lá. seguirem
para a 'costa d'Africa, ou S. Ex. deve concordar
possibilidade dê se illudir a disposiç!lo da lei.
S. Ex. espera que a camara tomará conheci- em que o corpo legislativo fez urna disposiçã.o
.mento d_este objecto, para qúe melhor se füca- inµtil.
Não convém com o Sr. ministro sobre a
lisem os direitos, e se preencha o fim, que a lei
divida fluctuante, e parece mesmo que outra
leve em vista.
·
Qnanto aopagamentg_cle or!Íenado!>-alrazados,.. foi a inlelligencia do antecessor de S. Ex.
S. Ex. diz q\1e as contas se fechã.o no thesouro
Convém em que · os saldos sao ~eceita do.
no ultimo do· mez de Junho, e no mez de Julho anno -futuro, mas n1io deduz dahi que· não.
immcdiato se pagM. as ultimas_ despezas do fiquem sujeitos aos atrazados. Parece-lhe que .
anno anterior; passando os saldos para receita o Sr. ministre•· devia trazer nrn quadro da
do anno :§eguinte, compostos pela maior parte divida fluctua·nte, pois nllo lhe parece consende letras a vencer a 50 ,mnos, e não chegão taneo com o credito publico· o deixar de se
poi· consequencia para os pagamentos atrazados p1,1gar um ordenado, ou qualquer outra . desdo anno anterior. A' vista disto pareceu sempre peza, só porque não foi exigida dentro do anno
á_ S. Ex. prudeple uão se desviarem os saldos em qne devia s·er feita.
V}Vos para pagamento de àtrazados muito ªnteO SR. ALVES BRANCO (mini.,tro da fazenda)
rrnres, para não sobrecarrégar o thesciuro com
activa é receita · do anno
despezas muito atrazadas, que podei-ião sorver mostra que a dividt1
futuro ; logo, nno póde ser empregada no pa·
· .
todo o rendim.ento do anno.
de divida anterior, que só- podia ser
Informa que conlinuão a existir os bilhetes gamento
saldos, que são dimi,!Jutissimos, · _e
pelos
paga
da alfandega. Entendendo S. Ex. que, tàlvez, a
aos pagamentos do a_nno
pergunta fosse feitl\ em consequencia de ter sido sujeitos C!J1 Julho
anterior, qlle absorvem q11asi
public&da uma ordem no Joi·nal do Oom;inercio, . immediatamente
todos os saldos ; ,endo, o que resta, a maior
Julga ~onveniente explicar o facto. O inspeclor
part_e letras com vencimentos a prazos prolonum
sobre
Ex.
S.
a
da,_al!andega consultou
· S. Ex. entende que n9.o é passivei sem
gados.
ar!1go do regulamento mui rigoroso, que dett:r·
grande imprudencia applicar o rendimento do,,
n1111a~a que sob!'e os officiaes da alfandega
e saldo mesmo, ao pagamento
recah,sse toda e qualquer responsabilidade da anuo corrente,
muito anteriores.
falta de pagamento dos bilhetes da alfandega ; - de atmzados de annos
O Sr. Holla.nda. : - Sr. presidente·, vou
parecendo, pela expressa.o rigorosa e dura do ·
artigo, que o simples facto de ter quebrado fallaq,ela primeira vez sobre o orçamento :
U!lla Casa, OU de ter deixado de ser -pago um digo fela primeira vez, porque quando fallei
bilhete da alfandega, sujeitava os officiaes a aqui por o.ccasiao de se tratar da fixaçll.o , de
'1:0lilOU

_45 ,
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despezas do ministerio da jusliça, n!ío disse uma
palavra sobre o orçamento.
Eu~ entendo que toda a discu;s~o para fi.
xaçrw" de despeza é illusoria, porque os Srs. mi·
nistros não se import1\o com a fixação das
despezas. Etlcs têm sempre na lei um artigo,
que os autorisa para applicar as sobras de uma
despeza em outras ; e, nào se tendo dado contas
nunca, fica sem duvida ao livre arbítrio dos
Srs. ministros o gastarem corno bem quizerem.
Estou intimamente convencido de que a fixaçao das despez;as na carnara é inteiramenle
il111soria, emquanto a camara nll.o lomar contas.
Era mais conveniente que passassemos por alto
toda essa discussão, reservando a censura da
administl'ação, ou t1111 011 outro esclarecimento,
que se quizesse, para a discus,ll.o da receita.
Com elfoilo essa era a minha opinião, e quando
fui nomeado membro da commissll.o, quizera
que ntto fizessemos córte algum na despeza,
que até a passassemos por alto, e entrassemos
em alguma analyse sobre a receita ; porque,
na receita, alguma realidade ha. Quando de·
crelamos que se imponha em tal ou tal objecto,
a imposição é real, o povo conlribue ; por isso,
n!io é cousa que se deva tratar. com indiffe-

impossível é tomar contas. Conheço um pouco

a repartiçao da fazenda e seus emJ?regados, Em
abono da verdade, reconheço que naquella reparlíção ha muitos empregados dignos e de ca-

pacidade. Eu lastimo a posiçllo destes empregados. Todos Qs dias, elles vila caminhando
para perder o seu credito, pelo estado de
desordem ern que se ,,cha a repartição. Isto assim
ha de continuar emquanto a legíslaçã.o não fôr
alterada.
Quero que a receita geral seja ~ómente as
rendas das alfandegls, qne silo as grossas rendas
da nação que facilmente podem ser fiscafüadas: e,
no ca~o de que na.o cheguem para ~s despezas,
se satisfaça.o as necessidades publicas, estabe,
lecendo-se nas rendas provinciaes as qnotas
precisas para se preencher a sornma qlle faJ.
tasse para as despezas geraes. Assim serio.o as
readas mais bem flscalisadas, arrecadadas e
distribuídas.
Quet"O propôr uma idéa, que não proporei,
comtudo, se não achar apoio 110 Sr. ministro.
Eu quero que se fü'l'ecadem pelos fiscaes tla
fazenda exclusivamente as rendas das alfar1degas, e que todas as mais rendas publicas
sejão arrematadas. Os senhores que têm noticia
rença.
da administraç1\o publica hll.O de achar-me
Na desp1;za, como tenho dito lodos os annos, retrogrado ; n11nca o fui. Quero an·ematar todas
ha a vantagem de nm ou outro Sr. deputado as rendas que n:i.o silo das alfandegas, porque
se lembrar de uma ou outi·a despeza necessaria
emq11anto existir o systerna das collecturias por
na sua província, ou eru alguma outra;. e assim
cada uma pequena renda, e a multiplicidade e
concorre para a approvação desta despeza, bem accumulação de empregos pi·ovinciaes e geraes,
que seja subordinada á vontade do ministro; e t11do continuará a ser desordem. As alfandegas
é por isso que se vota com facilidade por uma são faceis de arrecadar, e as mais rendas
ou oulra emenda offerecida á casa ; porque, convém mais que sejão arrematadas, o que ate
assim como os Srs. ministros propoem certas 'le poderá fazer com 5 ¼ de accrescimo. Se
despezas, nll.o é muito que a camara, sobre pro- o Sr. ministro assim o entender, concordarei
posiça.o de um de seus membros, applique laes em que se excluão as rendas do municipio do
e taes som mas para esta ou aquella obra. Eu Rio de Janeiro, porque me parece q11e nelle se
· lambem tinha as minhas despez;as a propôr, :irre•]adão soffrivelmente as rendas; do conírario,
mas tenho economisado a apresentação de meus · arrnmatem-se todas. O meu systema é que se
requerimentos para serem levadas a effeilo.
arrematem todas. Assim se promoverá um
Havia mais uma razão de conveniencia de ramo de industria no Bi·azil. Ha muita gente
nll.o entrarmos na JiscUS$ãO da despcza, e · o que se vai empregar as,im sem fazer baixezas.
avanço da sessno, sem termos entrado na parte Fazem o seu calculo a respeito da renda, que
mais essencial, e, digo mesmo, difficultosa, em e~tá em hasta publica, e offerecem o seu lanço
que devemos entrar. Talvez no fim de Agosto, em consequenuia. Vou fazer tambem com que
não vá ainda a lei pura o senado, que entrn os impostos sejao melhor distribuídos, isto e,
naquillo que lhe pert,mce e não lhe pertence, com que todos contribull.o. Assim as tltesoue faz uma lei su11 ; e depois somos forçados, rarias terao pouco a fazer, e poder-se-hao em·
ao menos, segundo a pt·atica seguida, a atten- pregai· na liquidação das contas passadas.
dermos ás emendas do senado. Isto é um donde póde vir uma renda consideravel ar
grande mal, é uma renuncia das pl'erogalivas lhesouro.
da camara dos d<)putados.
Quero se conservem os ordenados dos em
Acamara deve.saber, porque tenho manifes- pregados, que por· este sy;;tema não forem
tado o men parecer em todas as sessões, que necessarios ; na.o quero que se tire o pllO a pessoa,
sou de opiniao que é necessario simplificar o alguma.
systema dos impostos, para poder haver fücaSe se acha que devo desenvolver esta idéa, ri
lisação.
apresentar mesmo alguns artigos explicativos,
Com o systema actual, e a lei que regula a o farei; mas entendo q11e o que diz; respeito!
administração dos impostos e sua fiscalisaçao, fianças, segurancas nas arrematações1 autoriJ
1
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dadcs q11c Jevem presidir a ellas, ele , é mais
cxtraordinarias que se nos inculcl!O, quaes as
proprio de medida administrativa.
que se inicill.o no senado. Saibn.o os meus
Permil.ta-se-mc que diga duas palavras ãcerca c,)nstituinles, que tanta honra me têm feito,
deste artigo. lào combatido pelo Sr;-"Reoouças,
que não hesito um momento em exigir delles
que trata do angmenlo de 15 ºj. na came um sacrificio tal para salvar o Rio Grande do
de cl1arque de l\fontevidéo e Buenos-Ayres. Eu
Sul.
aunui a e~te artigo com muito boa vontade.
Aproniito esta occasi?l.o para interrogar o Sr.
Eu direi o que entendo, vote a camara corno- ministro sobre o estado <.la no,;sa circuh<·llo, e
qni1.er.
sobre os meios que acha. convenientes para,
Quando o Sr. Araujo Ribeiro fez esta prode certo modo, estorvar o máo, de que estamos
posiçno, eu aunui a ella de muito boa vontade :
ameçados.
este senhor, de;;confiando da miol1a franqueza,
Veio á commiss11o de orçamento um quadro
me disse que lhe parecia que llllO estava por da directoria da assignatura e substituição
ella muito de coração ; e eu lhe respondi que de das notas do novo padrão. Depois de ver
todo o coração a adoptava.
muitos alg-arismos, emendas, etc., achei um
Pertenço a uma provincia maritima que cem·
artigo que dizia - notas fal~ificadas· notas
some em grande escala a carne secca; snppouho falsas. - Senhores, ha nm numero prodique depois do Rio de Janeiro, é a provincia que gioso de notas falsas, e falsificadas. As notas
mais consome. Conheço que esta imposição vai falsas apparecem, mas nao constou ainda que
reêahir de certa maneira sobre O$ homens comfosse punido algur.m que falsificasse notas
11romettidos na lavoura, na mesma provincia,
ou fabricasse notas falsas. E se isto acononde principalmente se cultiva algod.10 e astece no Rio de Janeiro, debaixo da acc:ão dos
sncar: e onde a carne secca é um dos principaes · r,oderes politicos, e da fiscalisaçll.o dos supremos
alimentos da t-scravatura; e:otou mesmo persuatribunaes, o que não acontecerá nas províncias,
dido de que esta imposição recahe mais sobre a
em i:ada uma das quaes ha estabelecimentos
111inha província do que sobre as outras; mas identicos, e onde se podem impunementemctter
todavia eu a apoio, e queriâ mais qne fosse
na circulaçno ? Diz-se que em Londres lambem
desde já, e que fosse tambem emquanto durar
um empregado publico mandou fazer notas á
a sublevaçao do Rio Grande do Sul. Poderei
imitação das novas que circulao, e que se dizillo
estar enganado, mas desejo habilitar o governo
infalsificavcis. Por toda a parle está ameaçada
com os meios necessarios para chamar á ordem,
a no~sa circulação. Isto observa-se que redunda
e tranquillisar o paiz. Nao votarei pelo recruem augmento das apelices. Alguns financeiros
tamento: é uma calamidade horrível; nem
foro.o consultados pelo Sr. ministro da fazenda:
pelos dest'jos, note-se bem, nem pelos desejos
eu peço perdllo ; mas o negociante, o que quer
desses enormes creditas para se-sorverem nessa é ganhar ; devem ser ouvidos, mas deve ter-se
alluviao de de:oordens.
sempre em ,·isla o seu fim •
Disse o Sr. deputado que esta imposição era
Na minha opinião, o que faz acreditar o papel
um premio dado aos rebellados. A stila opinino sao as apoiices
da divida publica : emquanto
nãc me convence, e permitta que lhe diga que com elle
se puderem co.rnprar apoiices da naauxilia mais os rebeldes.
tureza destas, o papel terá credito, e o governo
Eu estou convencido (nno será assim, mas
t•?rá facilidade em emiltir as apoiices ; e quanto
ningnem me póde tirar desta convicção), eu
mais facilidade tiver na emissão, mais consumo
estou com·encido de que os rebeldes do Ric terão os falsificadores
do papel. Não me admiGrande do Sul são apoiados pela Cisplatina e
rará ver as apoiices a 200 °/.. O orador conclue
Buenos-Ayres. Qnem sustenta os rebeldes ex- l~mbi:io.ndo a S. Ex. a necessidade
de apresentar
clusivamente é. o gado dos particulares do Rio
uma propo;;la a este respeito.
Grande do Sul. Roubado pelos rebeldes, vai
OSr. Ara:cjo :Ribeiro entende que nada póde
ser todo charqueado em M.ontevidéo. Emquanto
accrescentaI ao que disse o Sr. Hollandn areshouver gado e houver essa igualdade de direito de 1eceber as carnes, têm os rebeldes o peito dos 15 por cento sobre a carne de charque,
pois é pessoa que não tem a pecha de parcial ;
seu commissariado, porque elles tomllo o gado,
entretanto que qualquer razão que o orador
e o vao charquear, entretanto que os leaes riograndenses, que estão fazendo tantos sacrificios possa expender a favor do artigo, póde ser susa favor da legalidade, nao podem competir com peita de parcialidade.
os rebeldes, que vendem carne furtada.
A vantagem que deve resultar desta medida,
Por minl1a opinião, esta disposição devia parece-lhe quP. nao se limita ao Rio Grande do
até ser objecto de uma lei especial, á vista do Sul ; mas se estende ao Brazil em geral. Lembra
estado do Rio Grande do Sul. Cumpria imme- a enorme divida que temos, cujo pagamento
diatamente suspender, e até repellir do mercado absorve quasi a terça parte da renda do estado ;
toda a carne secca da Cisplatina. O pequeno
e igualmente os meios que cumpre empregar
sacrificio, que se faria deste modo, seria muito para melhorar a nossa circulaçao. A' vista disto,
menos onerosc, do que os projectos, e medidas
parece-lhe que não póde ser desprezada uma
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medida que offerece uma renda addicional de
400 contos de réis.
Na.o lhe parece convincente o argumento de
que este imposto vai vexar a lavoura e os pobres,
pois que o que determina o preço da carne não
é a maior ou menor imposição, rirns a maior ou
menor concurrencia no mercado.
·
Mostra que este imposto não é premio á rebelliãQ, referindo-se aos argumentos apresentados pelo Sr. Hollanda ; e lembrando que
muito antes da rebellião, em 1835, o orador
fizera uma proposta semelhante.
Dada a hora, fica a materia adi.1da.
O Sr. ministro se retira com as formalidades
do costume.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje,. e levanta a sessão ás duas
horas da tarde.
Sesl!lão em ~~_de Agosto

PRES!DENC!A

DO SR. ARAUJO VIANNA, VICE·

PRESIDENTE
Su:amARro. -

Expediente. -

Ordem do dia. -

si,bsidio dos deputados.-Pr<,jecto áeerca de
eonceasão de revÜJta. -:- Gratificação dos. con-

sellteiros de 9uerra. - Orr;ainento da fazenda.

Pelas 10 horas da man_hã procede-se á
chamada, e logo que se reune numero legal de
Srs. deputados, abre-se a sessão; lê-se, e approva-se a acta da antecedente.
•
Falto.o com causa participada os Srs.
Abranches, Pinto_ de Mendonça, Pontes, Araujo
Lima, Maranhão, Messias, arcebispo, Oliveira
Braga, Pinto .Peixoto, Souza e Oliveira, Carneiro Leão e Ribeiro de Andrada.; e sem. pãrticiparem os Srs. visconde de Goyanna, Lima e
Silva, Paula Albuquerque; Barbosa Cordeiro,
Luiz Cavalcanti, Remigio, Lessa, Pedroso, Miranda Ribeiro e Monteiro de Barros.
EXPEDIENTE
Dá-se conta do expediente, fazendo-se
menção de requerimentos de partes, que têm o
conveniente destino.
E' remettido á commissão de poderes o seguinte:
« Requeiro a esta augusta camara, licença
para sahir do Rio de Janeiro, afim de tratar da
minha saude, como me aconselha.o alguns professores.
« Paço dacamara dos deputados, 22 de Agosto
de 1837.-0 deputado, V. Ferreira de Castro
eSil'V/1,. »
Fica adiado, por pedir-se a palavra, o seguinte parecer :
·
« O desembargador f oão Martiniano Barata,
. representa que depois de haver servido varios

lugat·es de magistratura, e achando-se ultima- mente com assento na relação do Maranhão,.
fôra indirectamente forçado a pedir a sua
aposent-adoria, por nliO se lhe haver concedido.
nem a remoça.o daquelia província de Maranhão, para onde não lhe era possive-1 voltar
ern razão de molestias, · e nem uma prorogacao
de Jicença para se tratar" na da Bahin, onde se
achava, lhe foi com. effeito concedida . es3a
aposentadoria, mas sem proporção alguma aos
11 annos de serviço para lugares agrestes, etc.,
em que adquirira as. enfermidades que o inhabilitavão de continuar em sua carreira, sendo a
sua aposentadoria na terça parte do antigo
ordenado de 1:200$000. Como não ha lei
alguma que actualmente regule as aposentadorias dos magistrados, é a commissão de
parecer que não tem a camara que deferir sobre
semelhante representação.
« Paço da camara dos deputados, em 14 de
Junho de 1837.-Gomes da Fonseca.-J. F.

de Toledo.»

Tem o mesmo destino o seguinte parecer:
« Foi presente á commissa.Ó de constituição e
poderes um offi.cio do ministro e secretario de
estado dos negocios do imperio de 20 de Junho
proximo passado, remettendo uma proposta da
assembléa legislativa da provincia de Santa
Catharina, afim de que seja elevado a dous o
numero dos deputados pela mesma província á
assembléa geral. •A commissllo é de parecer que
taes papeis devem ser remettidos á com missão
de eslatistica, a que já estão affectos outros da
mesma natureza, relativos n!lo só á, mencionada .
pl'ovincia, como a. varias outras. ·
« Paço da camara dos deputados, 13 de Julho
de 1837.-Manoel Paranhos da Silva Velloso.
-Cameiro Leão. -Gon9al~es Marti1Í,s. » ·
E' approvado o seguinte parecer : .
« Foi remettida á commissão das assembléas
provinciaes uma representação da assembléa
legislativa provincial do Piauhy, acompanhada
de varfos documentos e informações relativas ~
questão. de fixação de limites dessa província ·
com as de Maranhão e Ceará. A commissao
abstendo-se de interpôr parecer, por entender
que · semelhante objecto não é de sua compe·
tencia, julga que semelhante representação, e
papeis juntos, devem· ir á commissão de es·
tatistica.
« Paço da ·camara dos deputados, em 7 de
Julho de 1837.-P. Boai·es de Soma.-Car·
neiro Leão.-Oalmon. »
E' tambem approvado o seguinte parecer:
· « A comrnissão das assembléas legislativas
provinciaes vio a inclusa represenlaçao da as·
sembléa provincial da provincia de Goyaz, que .
lhe foi remettida, na qual . pede que· á cargo da
administração geral, fique a solução do que se
dever aos empregados provinciaes ·até o fim do
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anno financeiro de 1835 a 1836, e é de parecer que seja remettida á 3• commissão 11e
fozendD, á qual pertence o conhecimento deste
negocio, attenta a sua materia.
« Paço da camara dos deputados, em 8 de
folho de 1837. - Paulino J. 8. de Sonza,

--Calmon.

».

Tem o mesmo· destino o seguinte parecer:
« A com.missa.o de ot·çamento examinon o
requerimento do senador D. Nuno Euge11io de
Locio, que reclama o pagamento dos ordenados
que houverem de pertencer-lhe corno desembargador da relação da Bahia, desde o intervallo da sess!io legislativa de 1827 até a do
atrno antepassado; é como á vista dtts cit·cumslancias que acompanhão a prelenção do sup·
plicante, a commissão entende que o caso
envolve uma intelligencia, ou interpretação de
lei, é por isso de parecer que passe para a commissão de justiça civil o requerimento de
D. Nuno EL1genio de Locio, lido nesta camara
aos 3 de Julho corrente. .
,e Paço da camara dos deputados, em 22 de
Julho .de _1837. -Araiifo Ribeiro. - Souza

Mart,ins.

>>

Tem o mesmo destino este outro parecer:
« A commiss!l.o de pensões e ordenados,
tendo presente o . requerimento de Jeronymo
José Pupe Corrêa, em que pede a recompensa
tle seus serviços prestados desde antes da independencia deste imperio, e ainda depois na
qualidade de fiel dos armazens da alfandega
desta cid,lde, e ultimamente na de continuo dã
commiss!\O mixta, onde percebe -apenas o ordenado de 200$, achando-se aliás na idade avançada de 67 annos, e sem meios da necessaria
subsistencia, é de parecer que o suppliéanle deve
requerer ao governo.
« Paço da camara dos deputados, 11 de
Agogto de 1837.-J. F. de Toledo.-F. P. Almeida Albv,querque. »
Tem o mesmo destino mais este parecer ;
« Joaquim de Sant'Anna Dantas, representa
á esta camara, e mostra por documentos, que
fa;rnndo varias serviços á nação por espaço de
trmta e oito annos, e achando-se hoje decrepito
e cego, e sem meios alguns de subsistencia, ·re-querera ao governo a sua aposentadoria no ultimo lugar para que fôra nomeado-o de guarda
d? ~umero da nova mesa de arrecadação dos
direitos de exportac.ão, fôra indeferido pelo funda_mento de ser o seu emprego de mera comrniss:i.o, e achar-se enta.o desempregado.
" A commissão de pensões e ordenados, acha
alt~n?ivei~ as circumstancias em que se acha o
pehct0nar10 ; mas nri.o podendo crer que deixassem de havei· motivos legítimos, pelos quaes
desempregado, e
O pretendente se achasse
desattendido sem consideração alguma ás suas
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circumstancías, é de parecer qne se peção· esclarecimentos mais amplos do qéie os que se achao
no parecel' do procuradot· da corôa, com que o
governo se conformou, com declaração do motivo; por qL1e o peticionario se acha ultima·
mente desempregado.
« Paço da camara do3 deputados, 15 de Junho
de 1837. - F. P. Almeida .dlbiiquerque.Gonies da Fonseca.-·J. F. de Toledo. JJ

ORDEM DO DIA
Continua a discuss!IO adiada na sess!lo anterior sobre o seguinte :
« Art. 4.º Os deputados nomeados por uma
província, que residirem em outra venceráõ a
indemnisaçao marcada para a provincia da sua
residencia. »
S!io apoiadas as seguintes emendas :
,1 Additívo. A disposição, que estende a indemnisaçilo da vinda e volta aos suppkntes,
entenclcr-se-ha competir em qualquer época da
legislatura. Salva a redacçil.o.-Olimac o. •
« Addilivo .. Nas sessões exlraordinarias e
prorogações, venceráõ os deputados 200$, por
mez.-0. França.i,
« Aclditivo. Os deputados, que chegarem no
fim da sess!lo ordinaria dos quatro mezes, tl
assistirem ás prorogações, receberáõ o resto do
anno, descontando-se-lhes só o tempo que
houverem faltado, na razão de 2:400$, por

armo,-Rezende. J>

Dá-se por discutida esta materia, e põe-se a
votos a emenda de suppressão do artigo 4(' que
nilo se approva. Põe-se a votos o artigo, e
é approvado.
A emenda do Sr. Climaco é approvada, todas
as mais s1!.0 regeitadas, e o projecto passa para
terceira discussão.
Continua a discussão adiada na sessão de 12do corrente, sobre os artigos additivos do Sr.
Rebouças ao projecto ácerca dos processos criminaes, que por concessao de revista forem remettidos a qualquer das relações do imperio.
OSr. Paim propõe o adiamento desta questllo,
para que os artigos additivos vil.o á commissão ·
de justiça civil, afim de organisar um novo
projecto.
O adiamento proposto é apoiado, e, depois
de discutido, approvado.
Entra em discuasão o seguinte :
" A assembléa geral legislativa decreta
e: A gratificaçilo dos conselheiros de guerra e
vogaes do conselho supremo militar, será de
ora em diante de cem mil réis mensaes, salvos
os $Oldos de suas respectivas patentes.
" Paço do senado, em· 30 de Setembro de
1833.-Marqnez de, Paranaguá, vice-presidente.
- Luiz Joaqui1n Dttque Estrada, l º secretario •
-Luiz José <le Oliveira, 2º secretario."
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A discussão fica adiada pela chegada do Sr.
ministro da fazenda, que íntroduzído com as
formalidades do eslylo, conti1111a a disc11ss!l0
adiada do orçamenlo da receita, e emendas
apoiadas nas anteriores sessoes.
O Sr. Maciel Monteiro declara-se contra o
artigo addilivo da commissão que accrescenta
mais 15 % aos que já paga.o as carnes de
cliarque, importadas de Montcvidéo e BuenosAyres. Observa que a mais forle razào que
para esse accrescimo Lle imposição apresentou
um membro da commissão, foi o deficit que
existe em nossas rendas ; mas pare1:e que o
nobre deputado está em cnntradic\:ão comsigo
mesmo, pois que, pelo arrazoado da cammissão,
entende ella que nossas rendas sã.o sobejas.
Quando mesmo, porém, a commissno entendesse
que havia de.fieit, ninguem menos que ella
estava autorisada a iniciar imposições, porquanto
entendeu que a administraçllo não procedeu
com muita círcumspecção, quando tratou de
fixar a despeza publica; ella diz que, á vista do
t:stado finànceiro do paiz, torna-se rrnlavel que
o governo não deixasse de prop6r despezas,
cuja necessidade não lcm sido demonstrada, e
que na.o er:io· exigidas por precisão muito
urgente ; mas a commissão, em vez de apresentar maiores reducções, apresenia bem pequenas.
Podia deixar de propôr maiores reducções
nos ministerios da marinha e da guerra; pois
que entendendo-se que estamos a braços com
províncias rebelladas, o estado do paiz exigia o
emprego de grandes forças: mas este argumento
não vale, tratando-se, por exemplo, do ministerio
da 'fazenda, cujo orçamento discntio- se sem que
se dissesse uma palavra ácerca de reducções
que nelle se podia.o fazer: sem que se mostrasse
que serviços ha ahi pagos exorbitantemente.
O anno passado, a respectiva commissao sujeitou
á consideraçao da camara algumas medidas
tendentes .a provar que o credito dado a esta
rep<1rliça.o era excessivo. E, com effeito, as
despezas feitas com a arrecadação de nossos
impostos de importaçao sa.o excessiws, e excessivo é o numero de empregados neste ramo
de serviço puLlico ; devendo-se attcnder qne
com menor numero de empregados melhor se
faria o serviço; pois que é principio adoptado
em todos os paizes, que convém diminuir muito
o numero de exactores para que a responsabilidade se torne effectiva.
Se se póde dizer que é superior ás necessidades do serviço o numero de empregados
nas alfandegas, o mesmo se póde dizer a
respeito das !hesonrarias, em cujas despezas se
porlião fa,,er alp;umas -reducções. Se quando as
duas receitas, geral e provincial estavão englobadas, os empregados, que arrecadava.o a receita
geral, arrecadavllo a provincial, é claro que
diminuindo-se o trabalho dos empregados

geraes, sepat·ando-se a despeza gcr:,l da provincial, commetlendo-se a arrecadar;,ro da receita
provincial a empreg·ado~ pnramenle provinciaes,
necessariamente deve haver diminuiçao no
numero dos empregados geraes.
Estas observações que o orador não p6de
fazer quando se discutia o orç.amento da
despeza, por se não achar presente, aproveita
esla occasião pat·a as emiltir; hem como aproveita a occasião para pedit· ao Sr. ministro
informe a camara sobre o estado de nossa
divida externa, sobre o modo porque se tem
feito o pagamento do jnro e amortisação; pois
lhe consta que a casa de Samuel, que já nos é
credora de umas poucas de mil libras, parece
não estar muito disposta a continuar a fa-,;er
supprimentos ; consta que esta casa declarou
mui formalmente ao governo que não podia
continuar a fazer desses supprimentos porque
lhe erão muito onerosos, porque o estado
critico do commercio havi!! affectado todas as
casas. Deseja saber do Sr. ministro se isto ó
verdade, assim coruo se o governo tem dado
algumas provideoeias, afim de que nosso credito
não soffra em Londres, e que huja 'o diqheiro
necessario para o dividendo em Outubro.
E' notave l que tanto se discutisse o orçamento do ministerio da guerra, e o mesmo se
nil.o pratique com o da fazenda. A achar-se na
camara, quizcra o orador ouvir o nobre ministro sobre o· estado financeiro do paiz ; qui·
zera ouvir os queixumes do nobre ministro que
diz que ha deficit de 2,400 contos. Ainda que
se possa dizer que tal deficit nao existe, todavia,
o nobre ministro apresentou uma . proposta
neste sentido, e diz que nliO póde pagar o exer·
cicio do anno com a receita ordinaria.
O orador declara não approvar o artigo da
commissao que quer abolir o imposto da decima
urbana, uma legt1a além dos limites marcados
nos municípios da<Rio de Janeiro e Nictheroy,
Poc1rece-Jhe que a commissao nao é PXacta na
razão que dá p_ara isso. Julga que devem existir
alguns estabeleci mentas ruraes nos arredores
das cidades; ao menos, const~·lhe que grande
numero de braços acha.o-se empregados em
estabelecimento; que ficllo entre a cidade e o
campo. Em these geral, nao he exacto opa·
recer da commissão, que julga que existem
terrenos que nada valem nos arredores da cidade. Verdade é que nas províncias nada valem
estes terrenos para a receita geral, mas contri·
huem para a receita provincial. Em Pernambuco
e outras províncias existem contribtiiçoes sobre
olarias, estabelecimentos distantes uma legua
ou legua e meia da cidade: ahi tambem se
impõe sobre ohjectos de agricultura, sobTe córte
de lenha, etc.
Concorda com a opioi!l.o da commissão em
allíviar do imposto sobre escravos aos pro·
prie!arios do Pará ; é de justiça e equidade nM
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obrigai· a estes proprietaríos a pagar a imposição
d'uill capital que nada rendeu.
Julga pouco importante o orçar a commissão
em 15 mil contos a receita geral do estado. E'
esta uma disposição chimel'ica, que não tem
venhideiro fundamento. E' calculo que a comn1issã0 póde fazer, assim corno cada deputado,
mas que não deve figurar na lei do orçamento.
Ordinariamente alguns ministros que entende1n
que d1wen1 augmentar as despezas do estado,
orção em muito a receita afim de que o corpo
legislativo que tem de votar por essas despezas
nil.O se aterre. Outros entendem dever apresentar a receita muito pequena afim de se fazer
face ás despezas e de se iniciarem novas imposições. No emtanto parece que a commissao
orçou exactamenle, porque á vista dos dados
que ha e que· devem entrar n'um calculo
exacto póde-se affirmar ·com muita apparencia ·
-de verdade, sen!.lO campleta probabilidade, que
.
a receita geral do ünpel'Ío é esta.
Quanto ao 31't. 9º addilivo, entende que a
imposição que por elle se propõe é trdiosa, por
que ha objectos da mesma natureza que vêm
de outros paizes com que te!I!OS tratado, como
·sejão as carnes salgadas· vindas do norte, e que
nll.o pagão em nossas alfandegas senão 15 °/.
de importação, E seguramente é odioso fazer
com que generos da mesma natm·eza, ou·
quasi da mesma natureza, só pelo facto de
serem importados de paiz com que nlío temos.
trafado, sejão sobrecarregados.. Nem sabe que
os estados amedcanos de Montevidéo e BuenosAyres estejão para com o Brazil em posiçil.o
ped\o que os Estados-Unidos ou outras parles,
donde nos podem vir taes generos. Além disso
é este imposto anti-economico. Consta que, até
apparecerem. essas dissidencias no Rio Grande,
nllo se mostravão inconvenientes na importàção
da carne charqueada de Montevidéo e Buenos;
Ayres. Lembra-fie agora esta imposição depois
que as charqueadas do Rio Grande não tivera.o
a mesma aclividade que tinhão ; tnas deve attcnder·se que, em materias de impostos, um
limite ha além do qual se não p6de passar.
A commissão suppõe que com este imposto
haverá um a~gmento de receita de 200 contos.
O_orador está persuadido -que haverá antes dimtnuiç.ao de receita; porque sendo o Rio
Gran_de mais pro:x:imo de· todos os· pontos do
Braz1I, sendo os íl'etes muito mais vantajosos
que os fretes pagos em Monlevidéo e BuenosAyres, nao pagando as carnes do Rio Grande
cou,a nenhuma, e as de Montevidéo e BuenosAyr~s tõ °/., não sabe corno se possa elevar
este 1m_po:;to a 30 por cento, e augmentar-se a
rentla. O orndor lembra o que succedeu na InglatG!'ra com o augmento da imposição sobre o
assucar, o que aconteceu na França com o aug1mento da imposição sobre o sal; o que ainda
l~ucce~eu em Inglaterr11- corn o augmento da.
l1Upos1ção sob1·e aguas-arderiles e licores espi-
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riluosos; e á vista destes exemplos, julga que a
commissao não póde estar· segura do resultado.
_que .espera, elevando a imposição sobre a carne
charqueada ao dobro. Em ultimo resultado,
quem pagaria esses 15 por cento mais, senil.o
os consumidores, os lavradores que se alimentão com a carne secca?
QLtando mesmo se tivesse em vista augmenlar a receita do paiz, nllo lendo querido a
commissão empregar o systema de economia,
não era sobre este genero que se devia impôr.
Em lodos os paizes, sempre se tem respeitado
os generos de primeira necessidade; em todos
os paizes, tem-se em muita consideração a maneira de tributar os generos de primeira necessidade do povo. Objectos de luxo podem soffrer
maior ou rnerior imposição ; rhiis objectos de
prim!lira necessidaqe como este, pois que
existem immerisos individuas da roça e da
cidade que se alimentao com a carne secca,
não podem soffrer este áugmento.
Respondendo ao Sr. Souza Martins, o orador
mostra, qua11to á qualidade dos alimentos, que
este nobre deputado lembrou para substituir a
carne de üharque, que os vegetaes não podem
convir a ho1nens habibJados a um trabalho
forte, como o das fabricas de assucar, etc. O
carneiro, o porco, são mais caros, e se os nossoslavradores se provêm da carne secca por economia, como se quer que elles se sustentem
com carne de porco ou carneiro ; accrescendo
ainda contra a alimentação com a carne de
pórco, os males que dessa alimentaçao provém,
como a elephantíasis e ouh·as molestias. Mas
dado o caso que a populaça.o substituísse á carne
secca essa outra alimentação, não teria lugar o
calculo da commissli.o; porque se entonde que
póde haver esta escolha na alimentação, como
cóntar-se com o augmento de receita ?
Além dessas considerações, este imposto é
matador da industria geral do paiz. Os nossos
agricultores, que precisão de auxilio e ele ser
alliviados de imposiçiio que sob1·e .elles pesiio,
não podem comprar por mais 15 por cento os
objeclos de primeira necessidade.
O amdor·conclue observand,o que a camara
te111 e,riittido o principio de que é preciso fo.
mentar, com to<Jo o afinco, as relações com·
merciaes do Brazil com outros paizes, e
parliculannenle com os estados americanos,
e admit·a que, havendo-se eUJittido este prin·
cipio, se queÍl'll plh· os estados de .l\fontevidéo e
Bue11os-Ayres em muito peiores circumstancias
que os paize;i europêos. Ora, pOL' qualquer lado
que se encare a questão, esta deliberaçllo não
se deve tomar ; ella vai excitar ciumes entre os
dous governos; e elles não hil.o de olhar para
medida desta ordem com indifi'erentismo ; não
deiiaráO de empregar certos meios que têm a
seu alcance ; poderáõ aggravar de imposições
productos nossos, que para alli são exportados.•
- E' apoiada uma emenda do Sr. Gfilvão, que
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eleva a receifa geral d~ imperio a dezesseis mil
contos de réis.

no estado em que se' acha ou em progresso. i
que este imposto vai fazet· é to;nai: mais van
OSr. A.raujo Ribeiro, resp"ndendo ao nobre tajoso o ch1.wqueav o gatl.~ no R\o Grande. Nii
depuh11lo que__~ pr_ecedêra, diz que já lemb1·ára dimi:1uirá a concurrencia do genero, nem s
que tinhamcis
dívida enorme já lembrará deve temer alteração no preço por causa dest
que o nosso n,eio circulante reclamava promptas augmento.
.
mediclas ; e por isso,· aindt1 que não fallasse em
O orador conclue observando que é de toda :
deficit, µóde dizer ao nobre deputado que com justiça que o governo geral do
Bt·azil pro~eja:
effeilo existe um deficit consideravel, é o meio · industria nllo só dos habitantes
do Braz1l en
circulante, para cujo resgate nada menos sã.O geral como desta ou daquella provincia.
Que
precisos que trinta mil contos de réis.
seja 'a industria do Rio Grande, quer do Pará
Nao Slibe que injustiça ou desigualdade se dá quer de Pernambuco, ou de qualquer provinci:
em sobrecarregar- se, com mais 15 por cento, o do imperio, sempre ha de dar o seu
voto 1
genero de que se trata, importado por nações favor dessa induslria, I~oí elle orador
querr
com que não lemos tratado. Primeiro devea:_ios propoz o augmento de direitos
de importaçãc
attender ás nossas circumstancius , e depois ás sobre o chá, e no Rio Grande uão
se cultivi
dessas nações. Se necessitamos de dinheit·o, se esta planta, nem por causa
desse augmenlc
conhecemos que os impostos de importaçãp sao consta que o preço do chá
se tenha_ .~Iterado.
os que mais facilmente se arrecadão, não Deseja que os Srs. deputados
dmJilO suai
devemos altender se temos, ou não, tratados vistas em geral, e nl\o
sobre esta ou aqu~fü
•com uma nação, quando vam9s augmentar o província, quan~o se
trata d~ proteger a mimposto sobre aquella com que o podemos dustria. Nem finalmente
se diga que se profazer. Engana-se o nobre deputado, o Sr.
tege um lugar com \ltejuho de outros. Os
Maciel Monteiro, quando suppõe que dos agl'icultores n&o soffrenio
clilferença no preço da
Estados-Unido s vem carne de charque para carne, · porque nl\o 1111 raz!lO
para suppôr que
aqui. Como é que os Srs. deputados, que tanto haverá díminuiçno nn importaçao
; quem decide
defendem os direitos dos productores do do genero é a circumstanciu do
dia; e o imposto
assucar, dos 11gric11ltores do café, etc., defendem de 30 por cento nao
é lllo extraordinario que
tanto os interesses de Monlevidéo e Buenos: faça diíl'erença notavel ; é
imposto que não
Ayres?
. produzirá àifferença
; e o orador espera
Em Buenos-Ayres não se nos trata do que a canu1.r11 vote alguma
por ellt:1 1 apezar das razões
mesmo modo : ahi se .estabeleceu o direito de do nobre deputado
a quem rt:sponde., _
25 por cento sobre o assucar e café do Brazil,
OSr. RHende sustenta a sua opini110 c~ntra
e sobre as aguardentes e tabaco; o direito de 30
por cento. Augmentando os direitos sobre a o al'l. 9º additivo dns emendas da comm1ssã.0,
carne de charque importada destes dous paiies,. estabelecendo lõ por cento addicionaes sobre
não nos ex.põmos a represalías, nós é q\le as os direitos de commmo da carn~ d~ charque
fazemos. Nem se diga que a província do Rio estrangeira. Rebate as reflexões apresentadas
Gl'llnde uao paga imposto algum, é necessario pelos senhores que se pronunciarao a favor deste
qne a camaru se con,ença que os 15 por cento artigo.
nno com pensão os outros encargos que soffre o
Pede ao Sr. ministro que informe s~ o go·
cotnmercio daquella provincia. Verdade é que vemo pagou os 12 contos de· réis que pro·
o charque de Montevidéo e Buenos-Ayres paga metlêra, ao individuo, qtie fez a denuncia,
em
15 por cento, mas o commercio dó Rio Grande consequencia da qual appareceu parle das
está sobrecar_l'egado de impostos que o aggravil.o notas roubadas do !besouro. Tendo esta
de·
muito ; os couros pagao 15 por cento, pagão de 11uI\cia ·sido feita depois que o goveruo tornou
mais o dizimo. Succede ainda mais, que no Rio providencias, pelas quaes impedia que pudessem
Grande, quand·o se cortão carnes de gado de circular as notas roubadas, o orado1· ig1101·a q1ié
Mqntevidéo, este gado já vem sobrecarregado vantagens se poderião tirar da denuncia, a nno
de ló porcento; e eis-aqui um encargo mais · ser a punição do lad1·11.o, (lUO lhe não consta que
sobre o commercio do Rio Grande, em vantivesse tido lugal',
tagem do commercio de l\fontevidéo. E' de
Deseja snbcr lambem se já chegárão de
summa justiça que se proteja a industria do Rio
Gmnde, afim de nil.o ser completamente oppri· Lisboa as contas de pâo-hrazil 1 para lá remetlido,
mida pelas medidas que lem tomado o governo e pelas quaes o 01·ador tem pergnntaào, ha tres
annos, sem ter podido obter uma·resposta defi·.
visinho.
Se o Sr. deputado pudesse provar que, com niliva.
o accrescimo de 15 por cento, se diminuiria a
O Sr, ltboiel Monteiro :-A' vista do~ prín·
importaçao do charque, e por consequencia a
cipios exp,rnt.lidos sobre a mateda., creio que a
l'enda, o oraJor concordaria com elle. Mas il!ush·e commissno nao póde deixar de per·
sendo UI.o vantajosa a cri::,,çil.o do gado, a im- · suadir•se de que deu um passo pI'ecipitado
pol'l'lÇão do charque sempre ha de existir ou quando propOz o augmeoto de ló por cento no

urna
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charque estrangeiro. O nobre membro da commissll.O, pretendendo_ref!]tar as -raz~es em contrario apresentadas, JUslifica-se da 1mputaçã.o de
contrndictorio a respeito de affirmar de um lado
que a receita se elevará assim a 15 mil
contos e de outro lado que esta imposiçao addiciou~l na carne de chal'que deverá servir para
preencher o deficit ; justifica-se, digo, res,
pondendo que existe deficit no meio circ1,1lante,
isto é, que 1\ nossa divida fluctuante é muito
grande ; e que o papel a amortisar é de 86 a
37 mil contos. Não me persuado porém de que
o nobre deputado esteja convencido de que esta
imposição, cujo computo total. o mesmo nobre
deputado calcula em duzentos contos; possa
amortisar o papel-moeda em circulaçãO. Concordo em que o papel em circulação é .nocivo
ao pair. ; concordo em que o papel-moeda é
uma praga, que aft"ecta todas as fortunas ; con·
cordo em que til.o grande mal se deve remediar;
mas nho é seguramente elevando a imposição no
charque estrangeiro que se ha de fazer desappnrccer o papel-moeda. Proponha-se a substituiçao; empreguem-se nesta operaçao individuos
probos, e previna-se a introducção na circulação
de papel falso.
.
·
Se o nobre deputado tivesse muito a peito a
amortisaç110 do papel-moeda, terfa proposto a
creação de novas rendas, muitas das quaeS'forll.o
indicadas pela nobre commissao do meio cir·
culante, mas não a applicaçllo · de 200 contos
provenientes do imposto addicional sobre o
despacho para consumo. da carne de charque,
imposto, que nllo póde deixar de ser consídérado como fazendo parte da receita, e que
mesmo a commissã.o, a principio, não esteve
muito de accôrdo em applicar â amorlisaçao do
papel, pois que, pela marcha de seu trabalho e
redacçllo da lei, se conhece que, só depois de
conceber a idéa do imposto, é que se lembrou
de o applicar á amortisação do papel.
• O nobre de~u~ado combateu uma das propo·
s1çõe.s, que em1t11, por um modo que não me
satisfez. Principiou declarando a boa vontade
em qqe estava de proteger todas as industrias
e~pepiaes do paiz, e fez protestações de que não
tmha patriotismo exclusivo, e que não queria o
- bem da província do Rio Grande do Sul em
detrimento das mais províncias do imperio.
Creio que a época em que os escriptores e
todos os governos vao abrindo os olhos sobre
o systema mercantil, não é seguramente proprio
par~ se s11stentar um systema exclusivo. O que
seria das rendas publicas ; o que diria o nobre
d~~utad~, se acaso1 para proteger as nossas
salmas, 1mpuzessenios 30 ou 40 por cento no sal
e~t~ngeiro? O que diria, se Ievantassemos os
d1re1tos de 1mportaç&o estabelecidos na· fal'inha
de trigo, com vistas de favorecer Caravellas e
S. Matheus, que produzem farinha da terra? O
que diria, se augmeritassemos os direitos da
aguardente estrangeira e bebidas · espirituosas, ·
~MO II

3(31

com o fim de .. proteger a que . produz o paiz?
Entretanto este augmentci de direito seria menos
absurdo, menos offensivo ao paiz, menos pre- ·
judicial, porque estes otjectos não sao conside·
rados tanto da primeira necessidade ·como a
carne de charque, que abastece os agricultores
e a classe indigente.
Quando se trata de imposiçaes, deve-se ter
em vista a sorte dos consumidores. Em resultado, o que quer o nobre deputado é isto : fazer
com que o Rio Grande do Sul prospere á custa
de todas as províncias do imperio : .quer que
todos os consumidores do imperio, que. os agri•
cultores e a classe indigente pagúe mais caro,
para que a provincia do Rio Grande do Sul
prospere e se allgmente.
Nole·,se mais que, depois da nboliçllo do
commercio da escravatura, muitos homens livres
silo empregados na lavoura, como acontece em
Pernambuco. Ora, qual é o resultado do
aqgmento de imposiçao neste genel'O de primeira
necessidade? E' o augmento do salario· de laes
trabalhadores : os lavradores terão de pagar
salarios muito mais avultados : os seus 'generos serão, por consequencia, muito mais
caros, e o nosso assucar e algodão não poderáõ
competir nos mercados com iguaes productos
· de outras nações. Assim diminuirá tambem a
e:xportaçao do paiz. Ora, convirá, além disto,
que se augmentem os: salarios, quando muito
·convém promover o trabalho de braços livres P
Disse o nobre deputado que o Rio Grande do
Sul paga ló por cento sobre·· os couros, o
que é um gravame muito grande, Consulte,
porém, o nobre deputado o orçamento, compare
11,
renda do Rio Grande do Sul com as das
outras províncias, e veja se o Rio Grande do
Sul é que dá mais. Pernambuco dá para a
renda geral 2,800 contos, e fica apenas com
800 contos; a Bahia dá perto de 3,000 contos,
e fica com 400 contos ; e ten:i o Rio Grande do
Sul que se queixar porque contribue muito ?
. Disse o nobre deputado que o augmento do
imposto nãO faz crescer o preço ,difmercadoria,
e por consequencia nao dimiriue o consumo ;
mas eu já mostrei que, se approvassemos o
artigo, a carne· de Montevidéo e Buenos-Ayres
seria ·:vendida mais -caro, e que, por consequencia, o numero dos consumidores seria
menor. Mostrei tambem que esta carne de
charque não · poderia entrar em competencia
com· a do Rio Grande do Sul, que, mesmo nllo
se estabelecendo o imposto do artigo 9° additivo,
é muito mais favorecida, por nao pagar imposto
algum; por . estar em menor distancia, e por
pagar fretes muito mais· favoraveis. Se pois se
estabelecer .o imposto de 30 por cento, não
poderá mais ser consumida carne de charque
· de Montevidéo e Buenos-Ayres, e receberemos
a lei do Rio Grande do Sul, que é o que parece
ter-se em vista.

.46
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Já foi aqui lembrado o confrahanrlo. Todos
sabem que um imposto excessivo o prom'ove. O
contrabandista calcula com o risco · que corre.
Se o lucro que póde tirar, compensa este risco,
e lhe offerece além disto grnndes vantagens,
por via de regra nil.o duvida aventurar-se.
Nem se diga que, sendo o volLI:ne muito
grande, o contrabando é difficil. Não se contrabandel\o navios cheios de africanos ? Com
muito mais facilidade se poderá fazer o contrabando da carne de charque. Entra um navio
carregado com este genero : manifesta parle da
carga, e passa o résto por alto. Se uil.o fôt· este,
outros meios serão empregado~. O interesse
particular, e a sagacidade dos negociantes lhes
farão descobrir meios de illudír a lei. fato
acontece·em outros paizes, onde a fiscalisaçao é
mais exacta.
Se pois o artigo 9º favorece o contrabando,
diminue o consumo, e por consequencia a
renda, e vai gravar as províncias que cultiv!lo
assucat· -e algodao, não posso deixar de con·tinuar a pronunciar-me contra elle. Nilo tomei
notas, mas creio que são estes os principacs
argumentos apresentados pelo nobre deputado,
a que acabo de responder.
OSr. Oalmon :-Desejava occupar a attenção
do. nobre ministro com quatro objectos de
alguma gravidade: o lº, sobre.a tentativa de
falsificaçllo de notas do novo padrao, que teve
lugar em Londres ; o 2º, sobre as notas ou
cedulas falsas, que farão apprehendidas !:.\esta
côrle, e existem no thesouro; o 3°, sobre o pagamento do dividendo e amortisação da nossa
divida externa; e o 4º, sobre a emissão de
bilhetes do thesouro nesta côrte.
Quanto aos dous primeiros, eu quizera fazer
algumas reflexões, á vista da informaçM que
S. Ex., a requerimento meu, já d6ru á camara:
mas, desejando nllO prolongar a discussllO do
orçamento para que passe ao senado quanto
antes, como é de urgcncia; e devendo discutir-se
em breve _tempo· o projecto sobre o melhoramento do meio circulante, onde serao bem
cabidas quaesquer reflexões sobre assurnptos
que interessão ao credito publico, como_ esses ;
eu me reservo para entãO, e deixarei de fallar
agora sobre a dita tentativa, e sobre a apprc- ·
hensão das cedulas. ·
Quanto ao 3º objecto, como um nobre deputado já o mencionou, e interpellou á S. Ex.
sobre o estado da nossa divida externa, eu esperarei pela sua resposta para explicar-me conforme penso : .e, pois que a intc:rpellação versa
sobre negocio grave e melindroso, confio que o
nobre ministro responderá hoje mesmo.
Quanto ao 4º objecto, sobre o qual ainda
ninguem fallou, permilta S. Ex. que lhe eu peça
iilgumas explicações ; tanto mais quanto é certo
que por um requerimento feito nesta casa, já se
exigia do governo que informasse sobre a

emissão de bilhetes do thesonro. Sendo 11m
assumpto da mnior gnwidadc em mntcria rle
finanças, e devendo n cnmal'a ter pleno conhecimento dclle, nenlrnma duvida tenho que S.
Ex. dê us explicações que ngora llle requeiro.
Se o governo se arrogar o direito de emittir bilhetes do thesouro, sem outro limite ou ga'rantia
que o seu arhitrio ou vontade, em breve será
:mnul!acla a mais .raliosa prerogativa da assembléa geral, a quem compete regular o dispendio dos dinheiros publicas. Além disso, se
nos paizes onde a emissao de bilhetes do lhesouro é determinada por leis que prescrevem os
limites dessa operação, e estabelecem garantias
contra os abusos da administração ; se mesmo
nesses paizes, como a Inglaterra e a França, a
divida publica se fom augmentado consideravelmente com a massa de taes bilhetes, que
nilo pocJendo ser pagos depois de vezicidos,
passao, de quando .em quando, a formar ca·
pitulos no grande livro da divida; quanto ni1o
devemos rec;eiar que igual, senão maior mal,
nos vetihn da arhitral'ia emissão de iguaes bilhetes ? Repito, é negocio a que l!Sla camara
nãO póde, nem deve ser indifferente, e temos
todo o direito de esperar que o nobre ministro
informe se tem ou não emittido bilhetes do
thesouro, e qual a somma quê delles ha na
circulaçll.o.
Agora tratarei da materia que se discute.
Sinto discordar da opinião da illustre commissão do orçamento; mas forçoso é que eu dê
as rãzoes porque nao approvo os arts. 9·• e 10 addilívos. Por este fica.o dispensados da taxa dos
escravos, por um anno, os habitantes da cidade
e villas do Pará que forã.o occupados pelos rebeldes. Acho que esta remissão de imposto é
negatoria ; mal cobrada como tem sido essa
bxa, não vejo que se faça grande benêfici.o aos
habitantes, a quem aliás desejamos favorecer.
Entendo que mais utíl seria a remissão da decimfl Ul'bana, por exemplo, do qne a da taxa
dos escravos ; porque os 1lonos ou inquilinos
da3 casas, tendo abandonado a cidade e villas,
nao gozárll.o dellas, nem ellas podiãa render ;
quando é provavel que os escr::ivos, acom·
panhando pela mór parte aos senhores, estes se
tenh1\o aproveitado dõs seus serviços. E se a
detirria está fóra da alçada da a-ssembléa geral,
dig<, que mais valerá diminuir os direitos de
exportaçãO por um anno do que dispensar a
taxa.
Eu hstimo, senhores, que se tenha querido
dar a côr de impopular e .vexatoria á taxa dos
escravos : é o que inculca e$se artigo; porque,
em .circumstancí;;is como as do PHrá, quando
se trnta de perdoar impostos, sempre o perdão
recabe sobre os que mais vexão, ou que m:i.is
impopulares se julgão, Não conheço imposto
mais justo e· politico do que e_sse: eu o defen·
derei sempre emquanto tiver a honra de fa]lar
nesta tribuna,
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Pass,Hei ao al'l. 9°, que eleva a 80 por cento
os direitos de entrada da carne de charque
estranr,:cira : votarei contra, e vou explicai· o
men v~lo. Os eeonomistas consideri!.o os direitos
rle 0ntrad,1 debail{o de dous. pontos ele vista financeiro e industrioso,-Deba ixo do primeiro,
r.ttendem ao imposto necéssario para a rnanlença do estado ; debaixo do segundo, attcndem
á protecç!lo que, em alguns casos, convém dar
a producçao e industria do paiz: Entendo que a
doutrina do artigo nM póde ser sustentada,
nem como imposto que augmenle a liossa renda
publica, nem como· protecç9.o á industria da
nossa provincia do Rio Grande. Antes de demonstrar esta proposiçao, releva que en pon-_
dere á camara a conlradicç9.o que ha entre os
raciocinios de dous illustres deputados, que
defendem amhos o artigo. O Sr. Hollanda approva o artigo porque elle tende a prohibir que
nos venha o charque de Montevidéo, para onde
os rebeldes do Rio Grande mandão os gados
que furtào em nossa campanha , e o Sr, Araujo
Ribeiro, que declarou eatar de accordo com as
razões do Sr. I-Iollanda, apprQva o artigo porque
elle tende a aogmentar a nossa renda com mais
ele 400 contos! Quem admitte razões que ·
lendem a prohibir a entrada do charque eslrangefro, ntio déve esperar que os direitos sobre
essa entrada se elevem a tanto.
Volvendo á n;inha proposição, digo que a
doufrina do artigo nll.o deve ser considerada
como imposto que augmente a nossa renda :
porque é s~bido que a elevação do imposto
augmenta a despeza da prodt1cç110, e diminu·e
o lucro do productor na raza.o desse augmento-i
rlahi vem desanimo, e retrogrado na mesma
producçao. Por outro fado, eleva-se o preço do
objecto produzido, estreita-se o consumo, e diminuem os direilos · pagos pelo consumidor.
Sendo isto assim, corno esperar augmento de
renda com o ·augmento de 15 a 30 por cento
sobre o charque? Sei que nno ha principias
absol.utos ; que esles podem falhar aqui e acolá
por c1rcumstancias especiaes ; mas ainda nestes
c~sos qualquer excepçil.o confirma a regra.
Amda nos gcneros de primeira necessidade
ella se tem verificado. Já foi aqui lembrado um
facto em abono della; o que succedeu em Inglaterra com o assucar, que alli se consome.
Em_ 1804 os direitos sobre esse genero, de prime1ra necessidade naquelle paiz, forao augmen~ados com 20 por cento. Rendião esses direitos
~,700,000 libras, desprezando fracções: com o
augmento deveria.o render 3,300,000; quanto,
P?r~m, _se arrecadou?.,. 2,õ00,000 i ••• isto é,
d1mmu1rão 200,000 libras. Outros factos oc.correm, . que sl!.o citados pelos economistas.
Julgo pois, que n!lO sendo possível o· desejado
augmento de renda nl!.o se deve sustentar o
artig_o como estabele~endo um imposto util,
Disse tamhem que Mo podia ser sustentado
como proteeçao á industria da provincia do Rio
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Gl'ande, porque nem essu prolecçtto é necessaria, nem util, Em prova de que não é. necessaria, devo lembrar aqui as circtimstancias em
que é licito prn\ege1· urna industria. Segundo
os sabedores da maleria, deve-se protecç9.o a
urua industria nacional, quando do estrangeiro
nos vem prõducto semelhante, cuja concurrencía
restringe o consumo do nos·w, e quando na
rnesma industria se acha empregada uma
grande massa de capital fixo, como ediíicics,
machinus, etc., e lambem de capital circulante,
cuja deslocaçãO para outras industrias traria
mais damno ao paiz do que a prolecç!l.o dada.
Ora, n1!.o creio que do l{io da Prata nos venha
melhor cbarque que do Rio Grande; nem que
a coucurrencia desse produclo argentino restrinja o consumo do nosso. 'Ao contrario é
facto incontestavel, que a nossa populaçao pref<are a carne do Rio Grnnde á de Montevidéo e
Buenos-Ayres : esta vale sempre menos 30 ou
40 por cento que aquella, e só acha compradores, quando folta a nacional, Além disso, a
carne estrangeira pnga 16 1/2 por cento de entrada, e a nossa é importada livre de' direi-tos
em todas as proYincias do imperio. Na necessidade que tem a nossa populaçãO das provincias
marítima& da 1:arne do Rio Grande, e nos habitos e gosto da nossa escravatura e classes.
menos abastadas, tem a província do Rio Grande
um mercado @eguro, e uma prolecçào nrnis va- ·
liosa que a de augmento de direitos sobre entrada do charque estrangeiro. Nem creio, que
o capital fixo (que não é tão consideravel como
o de outras industrias nossas) nem o circulante,
empregados nas charqueadas do Rio Grande,
estejão ameaçados de deslocação. Não é por- tanto neces~aria a protecçM dé que se trata.
Tambem não seria util, e vou proYal-o.
Quando se sobrecarrega com direitos a entrada de productos estranhos, afim de proteger
o consumo de iguaes productos nacionaes, isto
é, quando se adopta o systema proteeto,·, sentem-se os effeitos seguintes, 1°, diminue a exportação para os paizes, cujos productos forM
sobrecarregados. A razl!.o é obvia, porque
torna:se mais difficil ou menos lucrativa a
troca dos productos respectivos. O Río da
Prata recebe o nosso aEsucar, café, etc., porque
nós recebemos o seu charque. Desse effeito ha
um notavel ex.emplo em Inglaterra·. augmcntouse alli em 1809 (refere Mr, Lherbette, deputado,
no seu opusculo sobre a liberdade commercial,
publicado em 1835) o imposto de entrada sobre
as madeiras vindas dos portos do Baltico ; a
exportaçãO ingleza para os mesmos portos, que
era de 842,000 toneladas, passou a ser de
181,000 l Segundo effeito, sacrifica a prosperidade de varias outras industrias á prosperidade
da que se protege. E como os exemplos explic9.o
· melhor que os raciocinios, allegarei outro
pro~a deste effeito. A França (diz
ex~mplo
ainda Mr. Lherbette); querendo proteger as

em
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mattas e forjas nacionaes, prohibio ou sobrecar- em n!lo dar motivo para que os inte1·esses de
regou de direitos a entrada de madeira e ferro algumas p1·ovincias do imperio se ponhao em
estraug,~iro ; desde logo dirnhmio a exportaçno conflicto com o i11teres;;e de outras. Qualquer
dos vinhos, aguardentes, etc., do territorio medida que resumbrasse desejo de favorecer a
francez; e assim a uma industria (a do aproveita- industria de uma, á custa da industria das outtas,
mento das mattas) que vale por anuo 175 de proteger a uma classe de cidadãos com pre·
milhões, sacrificarão-se outras industrias que juizo de outr,1s classes, produziria um effeito
valem lambem por anno mais de um milhar ! deploravel. Temos seis 'províncias, inclusive as
Terceiro effeito, dá lugar a represalias da do Rio, Bahia e Per.nambuco, que consomem
parte das nações, cujos productos são sobre- milhares de quintaes de carne do Rio Grande :
carregados. Tão natural é isso, quanto os nno sómente a escrav,\lura, como talvez metade
exemplos são constantes. A França em 1826, da população reputa esse genero como artigo de
no intuito de favorecer a criaç!lo do gado primeira necessidade : não vamos, pois, encalanigero no seu interior, sobrecarregou com recel-o ainda mais do que está. Lembre-se a
direitos a entrada da lã estrangeira ; a Hes- cam.ara que na America do Norte a,approvação
panha,' a Allemanha, a Russia, alguns es- de uma tarifa que favorecia a industria dos estados da Italia sobrecarregárM de direitos a en- tados do norte, á custa da industria dos estados
trada dos lnnificios francezes ; a exportação di- do sul, deu motivo para que se alterasse a boa
miô.uio, e a industria retrogradou. Agora intelligencia entre os membros da unia.o, e esta
Ulesmo Portugal augmentou exorbitantemenle corresse serio pel'Ígo.
os direitos cobrados nas snas alfandegas sobre
Emfim, senhores, longe de julgar util a
as mercadorias estrangeh•as; já a Inglaterra doutrina do artigo 9º, eu creio que em boa logica,
usou de represalias, sobrecarregando com e segundo os princípios da sciencia economica,
direitos a entrada dos vinhos, etc.
nós estavamos em circumstancias de diminuir
Isto posto, é de receiar, que se elevarmos sem os direitos de entrada de charque estrangeiro.
necessidade a 30 por cento, os direitos sobre o As nações, onde ha leis que prohibem a imcharque argentino, seja.o nossos productos so- portação de cereaes estrangeiros, admittem essa
brecarregados com impostos nos mercados do imporla911.o, mediante certa escala de direitos,
Rio da Prata. O nosso commercio para alli já é quando po1· eft'eito de esterilidade sente-se falta
mais valioso do que se pensa corumumment e. de pão. Sendo esta substancia alimentar tão
Nós abastecemos os portos argentinos com as- necessaria como a carne, parece que, rebellada a
suca1·, tabaco, café, aguardente, mate, doces, e província donde nos vinha o charque, e dimivarios outros artigos da nossa producção ; temos nuída por essa causa a exportaçao desse artigo
alli alguns milhares de consumidores que na.o para as outras provincias, parece, digo, que em
dev~mos afugentar. Allega o Sr. Araujo Ri; taes circumstancias deviamos antes favorecer a
beiro que o nosso assucar paga 25 por cento entrada do charque estrangeiro, diminuindo os
de consumo em Montevidéo, o tabaco 80 por direitos, do que difficultal-a augmentando-os.
cento, etc., e dahi conclue que devemos aug- Voto portanto contra o artigo.
mentar com· mais 15 por cento os direitos sobre
OSr. Alves :Branco (minist1·0 dajazend'J,):o charque que de lá nos vem. Note, porém, o
nobre deputado que para" nós é indifferente Vou dar a explicação, que me pede o nobre
que o nosso assucar pague alli 25 por cento, deputado, e ao mesmo tempo direi a minha
uma vez que o assucar dos outros paizes pague opiniao sobre a materia em discussão.
Fallarei em primeiro lugar da emissão
o mesmo direito : a igualdade ( que existe de
facto e de direito)-com que somos tratados de b~lhetes do thesouro, que me diz respeito
naquelle mercado não nos offende. Ao con- particularmente ; e primeiramente fixarei as
trario, seriamos offendidos, se o governo idéas sobre o que são bilhetes do thesouro, ,
oriental elevasse a 30 ou 50 por cento os diChamão-se bilhetes do thesouro os que se
reitos sobre o nosso assucar, e conservasse os emittem na Inglaterra, e que são o mesmo
de 25 por cento sobre o das Antilhas, India, que papel-moeda, que não têm vencimento
etc. Terian1os, com effeito, em tal" caso motivo certo, e no fim do anno por lei entrão em paga·
para queixa, assim como o teria agora aquelle menta da receita ; bilhetes a vencer a pequenos
governo, se, conservando a 15 os direitos sobre prazos para occorrer a alguns pedidos dos cona carne salgada que nos vem do norte, Estados- dados, ou p_rovincias pal'a obras publicas, ou
Unidos, etc., elevassemos a 30, como quer o letras com vencimentos a pequenos prazos,
11rtigo, os direitos sobre o charque argentino, emittidas para avançar a receita, em mezes, ,
que é lambem carne salgada. Parece-me que em que ha deficit momentaneo e accidental. ·
tenho demonstrado não ser necessaria, nem E' desses bilhetes ,ou letras de vencimentos a
util a protecção que o artigo quer dat· á industria pequenos prazos,- que eu emitti no thesouro:
do Rio Grande.
Eu podia desculpar-me dizendo que as emitt1·
Accrescentarei uma reflexão que julgo de sobre o credito complementar, mas não quero
algun.i peso .. A assembléa geral deve esmerar-se , lançar mão desta desculpa. Tambem nãó '.lan·_
1
·....... ·-
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çnrci mi.lo tias circumstancias urgentes, em que
vierll.o protestadas de Londres, e creio que
me vi, para fazr1· essa emissão de letras do
chegarão á importancia de 34 a 85 tnil libt·as
thesouro, pnra av.rnça1· a receita ele mezes mui sterlinns até 14 de Agosto. A' vista destes
pro:dmos, para occorrer ás necessidades 1110· protestos é claro que os dividendos a pagar em
menlaneas de alguns mezes mais carregados de Abl'ÍI ficárã.o desfalcados destas quant~s, e a
despczas, como na reunia.o do corpo legislativo, casa de agencia fez este avanço que, por consequando tambern acct·esce a despeza ela caixa quencia,- o thesoul',O l!-re deve. O thesouro tem
de amortisação, e em consequencia de estar o feito remessas. Até mandei a sizalha para
Rio Grande do Sul sacando constantemente Londres, cujo producto entrará depois para
sommas enormes, havendo saques de 800 e a caixa da amortisaçll.o. Além disto tem-se
tantos contos. Como disse, os bilhetes emittidos mandado dinheiro, e tenho recommendado
na Inglaterra, como papel-moeda, sào os qtte remes$ii\ de fundos e generos das provincias,
tenho idéa que silo autorisados por lei. Além que todas se queixão de falta de sacadores que
destes, ha outros bilhetes a vencer em pequenos dêm solidas garantias.
prazos, que servem ou para ?cc?rrer a alguns
Segundo as noticias, em Londres a nossa
pedidos dos condados, ou provmc1as para· obras despeza para Outubro anda por 140,219 libras
publicas, que o govemo adianta, e com elfeilo sterlinas, hoje ainda maior do que quando pedi
depois recebe em pagamento; e afinal ha o credito, porqtte já vie1·ão novos prote;;tos.
outros bilhetes que servem para as necessidades
A e.isa ele agericia em Londres tem constan •
momentaneas, e accidentaes no anno, e não temente feito adiantamentos para estes pagaparn pagamento de atrazados, ·con10 acontece mentos, mas não sei se continuará a fazei-os
com o papel-moeda na Inglaterra. Para emissão tão importantes, muíto mais na crise actual.
destes bilhetes oi.lo me consta que seja precisa Digo mais que, pela sua correspondencia, se
autorisação de lei, nem é possível, porque não . deve saber que nll.O está muito contente com
sei qual seja a boa razão porque, havendo falta · estes avanços. Ella diz que uão póde adiantar
de uma porçll.o de dinheiro em um mez, porque mais de 30 a 40 mil -lihras sterlinas. E' o que
é carregado de maior despeza do que no mez posso dizer sobre o pag~rnento da divida exseguinte, nao poderá o thesouro, avançar po1· ter~a. Quando apresentei a proposta para o
meio de letras a receita do mez seguinte. credito, tive' tambem em vista mostrar que o
Quanto aos premios que se pagão, sao autorisados governo quer pagar esses avanços.
por lei. Depoi~, como se poderá fazer movimento
Outra interrogaçãO é sobre a tentativa da
de fundos sem pagar premio, e premio mais falsificaç!lo e!ll Londres, e notas roubadas do
avultado do que se tem pago, que é de meio thesouro.
·
.
por cento, e menos P Não vejo razão solida,
O qtie sei a este respeito é quànto mandei
nem pratica alguma de nação estrangeira, que para a camara. Quando aqui se fallou sobre
me pudesse inhibír de fazer esta emissão.
este negocio, fui ao thesouro, reuni o tribunal, e
Depois, digo mais, que a pratica do thesouro fiz exame de todas as notas, que alli estão
tem sempre sido esta.
depositadas, assim como da chapa, que veio de
Estas emisst!J?S no thesonro são muito antigas, Londres. Estes termos de exame forlio remet·
se n!lo para occorrer a faltas de dinheiro acci- tidos para a camara, e devem aqui existir.
dentaes, ao menos sempre se praticou a respeito
A historia da falsificação em Londres creio
de remessas para Londres. Quando chega o que hoje é publica. Era um agente da Serra•
mez em que se devem fazer remessas para Leôa, qu.e, indo a Londres, tinha encommendado
Londres, e ha falta de dinheiro nos cofres, uma chapa. O nosso ministro o soube, pôz-se á
tomlio-se letras sobre Londres na praça, e espreita, e finalmente dizem que·o agente se
passlio-se letras sobre o thesouro- a vencer e1n suicidou. Não posso dizer se o homem fez isto,
. pequenos prazos. Ora, isto é absolutamente a mas o· que se diz no officio é pouco mais ou
mesma operação ; porque, dar letras sobre o menos isto.
!besouro para comprar letras sobre Londres,
O que poderei dizer a respeito das notas
isto é, para ler dinheit-o na Inglaterra, é o roubadas é que nessa occasião eu estava
mesmo que dar letras em troco de dinheiro.
servindo de inspector gerâl do thesouro, no
Ess~s emissões estão pois justificadas pela anno passado, quando o Sr. Nascimento estava
pratica das nações que têm finanças, e mesmo servindo de ministro no thesouro. Nos dous
pela pratica antiga• do thesouro ; e até pela dias santos nada ouvi, e no terceiro dia um
razão de que não vejo inconveniente em que, correio do thesouro me foi dizer que o thesouro
lendo o thesouro deficiencia momentanea de estava roubado. Fui immediatamente para lá,
~,nheiro, possa avançar a·receita do mez futuro. onde estava o contador, e o procurador-fiscal, e
o que tenho a dizer sobre os bilhetes.
fizemos o exame do arrombamento, e da falta
Fallarei agora s9bre.o pagamento da divida das notas. Desde Outubro nada· mais soube,
exter!1a. A respeito deste pagamento as circum- porque as pesquh:as forão entregues ao poder
stanc1~s são bas?'nte graves ; porque, em con_se- judiciario. Quando cheguei, constou·m!l que \!e .. ·
quenc1a da crise commercial, _µiuitas letras tinha apprehe~dido 200 e.tantos _contos das
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notas roubadas. O mais está debaixo do
sigyllo da justiça.
Quanto á in!erprllaçl'io sohl'c o páo-lJrazil, o
que posso dizer é que tenho idé,1 ele que ha mais
de dous anuos o rneu an lecessor mandou examinar este negocio, ma~ nuo sei que informações vierão. Poderei t1presental-as em outra
occ,:;síllo.
Tambcm me perguntou o nobre depulaclo se
se <lerao os 12 contos prornetlidos para se descobrir o roubo do thesouro_. Nrw sei ; isto nao
pertence á minha repartiçlío, mas á da justiça.
Direi alguma cousa sobre as emendas da
cornmiss!ío, mas antes qu!zera rectificar algumas
idéas, que hontem ernilti, e que talvez nao
fossem bem entendidas pelos membros da casa,
e que lambem não farão bem entendidas pelo
Jornal do Coimnenio. Eu disse hontem que o
palacho Espeaulctdoi· devia p_agnr direitos de
reexporlaçao_. porque. a balc\ençao no · mesmo
.
na·vio eslava abolida pelo regulamento.
Onlro equivoco é a respeito de pagamentos
atrazados. A minha opiniM, como ministro, é
que para.os alrazados devia haver um credito.
especial, visto que a camat·a considera ou
envolve na receita do anno seguinte toda a
divida ac!ivn. Disse eu que os saldos do thesouro se compoem de creditos, e letras a vencer,
e que além desta parte da divida activa, ha
lançamentos de impostos que ficarão por cobrar
no anno; mas como esta divida é destinada
para pagamento da~ despezns do anno, entendia
eu que n!lo podia pagar por ahí as despezas
atrazaàas de annos muito anteriores. Disse
·mais que os saldos da receita viva, dinheiro
effeclivo que ficava, apena~ erl'io sufficientes
para pagat' as despezas irnmedialarnente anteriores, que se pagavao em Ju-Jho, e nao podiao
chegar para pnga rn enl..i de despez:'\s de annos
muito anteriores: e que se acaso se reunissem
todos os alt'a'l.ados para sereni pagos em um
anno, ,1 receita do a_nno não ch'!';garia.
Se acamara quer que os atrazados muito
anteriores sejM pagos na occasiao em que
forem pedidos, então separe a divida acliva da
receita do airno, e n!lo conte com ellu ; destine-a
ao pagamento do passivo ; mas toda a vez que
a camora comprehende na receita e destina
a divida activa ao pagamento do serviço do
anno, fixa a despeza com a receita, e balancê:, ;
sem grande temeridade e imprudencia n!lo
póde o thesouro pagar atrazados, qm,ndo são
pedidos. Isto é opinião minha. Algun>< o não
lêm entendido assim e têm pago alr:•.zados da
receita do anno.
Direi alguma causa a l'espeito da i'eceita, mas
antes direi. que no outro dia passou a despeza,
por uma especie de sorpreza, com M modificações da commisstto ; na.o que eu me oppuzesse ao todo das modificações, mas a alguma
parte dei las, Certameute nao podia passat· a
parte deli as considera vcl destinada ao pa-

-·

gamento do 11essoal, que tem numero fixo nu
lei. A commissno talvez se resolv.essc n climinnr
parte desta despeza, t"•r:1 :e vio no hiilanço que
se nno tin lrn consumido em nlgu11ij 11t1nos 0
credito; mas a cornmissão se devia regular
pelo orçamcnlo, que é baseado no estado effectivo complclo, e nno no balanço, porque
muitas vezes se não consome o credito por
licenças concedidas sein ordenados e com
meios ordenados, e em consequcncia de
vngas: Isto é tanto mais ele admirar, quanto
elevando a cornmissão a receilfl dos collectores'
alfandegas e mesas de diversas rendas, nã~
attendeu a que os empregados destas arrecadações têm vencimentos proporcionados á receita, que, sendo maior, necessariamente devia
fazer crescer a despeza. Parece que aqui ha
alguma contmdicçao, que a camarn tom.ira em
consideraçn.o na terceira discussri.o.
Devo lambem fozer uma pequena obsel'vacao
'
sobre o parecer da commissil.o.
Tenho visto alguns pareceres de commissôes
de finanças, e lenho presente um da assembléa
da Belgica. Nelle vejo desenvolvidas as razões
apresentadas, nil.o por uma, mas por cinco commissões, cada uma dá suas rn;,:ões ; a camarn
fica assim perfeitamente inteirada do pró e
contra de cada eliminação proposta, e o ministro hii,bilitado para as combater ou n!lo. A
commissao da camara dos Srs. deputados, usa,
porém, de uma' maneira que nem fornece esclarecimentos á camara, nem ao ministro para a
contestaç!lo. Diz apenas que dará as razões 11,1
discuss!ío, E' uma maneira que póde comprometter o serviço .•
Tratarei das emendas da commissão. A re,
ceita da decima de uma legua, além da demar·
caç!ío da cidade, é t:i.o pequena que pouco im·
porta que se abula ; como, porém, temos
fallencia de meios, talvez em lugar da abolição
conviesse estendei-a mais.
Sobre os 15 por cento addicionaes na carne
de charque estrangeira, vejo o negocio tão bem
discutido que creio que nilo haverá algucm que
nao tenha formado a sua opiniao. Os effeilo1
~este imposto, a respeito da nossa producçso
de café e assucar, sao manifestos. O que acho
é haver contradicçao em a - commissã.o propôr
um imposto desta ordem, esperando ao mesmo
tempo que a receita cresça muito. Este im·
posto ha de obrar de duas maneiras ; ou elimi·
nando da receita actual uma porç!ío grande de
renda que não avalio em .menos de 400 contos,

ou diminuindo a producç!l'b, porque diminue
os meios da sustentuçno.
O ot·ailor conclue provando que niío . é pos•
sível contar para o anno futuro com uma receita
aé 15,000,000$000.
A discussiío fica adiada pela hora.
O Sr. ministro se retira com as formalidades
do costume.
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O SR, PRESIDENTE dá para ordem do clia, a
mosrna de ho,je, e mais as resoluções ns. 100 e
12\J t\esle anno.
Levanl,1 a sess\1.o ás 2 horas.
e-

§ess:ão em ~3 de Ago§to
pRESJDENCIA

DO

SR. ARAUJO

VIANNA 1

VICE·

PRESIDENTE

SmmARIO. -Pareceres de com missões. -Ordem
do dia. -Adopção do projecio sobre gratificacão dos conselheiros de guerra, etc.-Expedi~nte. - Adopçã,o elo projeeto ácerca · de
Franc·isco Antonio SoarB6.- Orçamento da

fazenda.
Pelas 10 horas da manhã, procede-se á chamada, e achando-se presentes cincoenta e tre5
Srs. deputados, abre-se a sessao; lê-se, e approvase a acta da antecedente.
Faltno com participaçno os Srs. Odorico, Pinto.
de Mendonça, Pontes, Paula Albuquerque, Barbosa Cordeiro, Araujo Lima, Messias, arcebispo,
Oliveira Beaga, Pinto Peixóto, Souza e Oliveira,
Carneiro Le!I.O, Miranda Ribeiro, Ribeiro de
Andrada e Albuquérque Maranhao ; e sem particii:iarem os Srs, Abranches, Luiz Cava1canti,
Albuquerque e Mello, Fontes, L_essa e Corumbá,
O Sn. 2º SECRETARIO lê . os seguintes pare•
ceres de commissões, emquanto o Sr. l° secretario'nao dá conta do expediente.
Lê-se o seguinte parecer:
te A commissão das assembléas legislativas
provinciaes examinou a lei provincial da província das 'Alagôas de 11 de Março do corrente
anno, impressa e distribuida nesta casa, sob as
letras-J. M.-, pelo qual se estabelecem diversas disposições ácerca da apuraçn.o de votos
para as eleições de deputados á assembléa geral
• e á da dita província. O art. 12 do acto addicional declara, que as assembléas legislativas
provinciaes nM podem legislar sobre objectos
não cornprehendidos nos seus artigos 10 e 11.
Ora, nesses artigos nao se encontra palavra
alguma, que autorise as ditas assembléas a le. gislar sobre a eleição de deputados á assembléa
g~ral, _e apuração dellas. Pouco impol'la que as
d1spos1~ües da lei provincial em questão, nao
alterem a fórma da eleiçf10, e se limitem unicamente a estabelecer algumas providencias
para assegurar o fiel resu Ita do da apmação dos
votos. O easo é que as assem biéas provinciaes
não podem legislar sobre semelhante assumpto,
~ pou.co importa tambem a maior ou menor
mt_ensidade elas providencias, que tomll.o sobre
obJectos que não silo da sua competencia.
« Tambem não podia a mesma assembléa
provincial legislar ácerca da apuraçl\o dos votos
para a eleição dos seus deputados, porque o
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art. 4º do neto :iddicion11l dispõe que sua
cleiçn.o se faça pela mesma maneira, qL1e se fizer
a dus deputados á nssemblén ge1·al. ·
te Parecem á commissno t!1o solidas as poucas
reflext'.les expostas, e tao patente a exorbitancia
da lei de q11e se lral::t, que j11ig,1 desnecessaria a
expo,ição dos gravissimos inconvenientes, que
acart'etaria uma doutrina contraria, a qual
aniquilforia a importanlissima parte da constituição do imperio que trata das eleições.
" E' portanto a commiss!lo de parecer, que
se adapte o seguinte projecto de resoluçao :
« A assembléa geral legislativa resolrn :
« Artigo unico. Fica revogada a lei provi~cial
da provincia das Alagôas de 11 de Março do
corrente anno, a qual contém disposições relativas á apuração de votos para as eleições de
deputados á assembléa geral, e á da mesma
província.
cc Paço da camara dos deputados, 23 de
"Agosto .de 1837 . - Paiâino José So(f,res de

Soi,za. -

M. Calmon."

Julga-se objecto de deliberação a resoluçil.o, e
vai a imprimir com o parecer.

O Sr. Albuquerque Oavalcanti pede a pa- •
lavra pela ordem, e remette á mesa uma
collecçllo impressa de um periodico intitulado :
O Sergipano Constitucional, para os Srs. depu lados virem no conhecimento da verdade.
Hemettem-se á secretaria.
Lê-se, ·e approva-se o seguinte requerimento :.
11 Requeiro que se ,Peça ao governo para ser
preaente a esta augusta camara, a representação
em que ôs habitantes da provincia de Sergipe
pedem a minha conservação naquella provincia,
como presidente ; e assim lambem o meu officio
dirigido ao ministro do imperio, pedindo ao
regente em nome do imperador, a demissão
daquelle emprego. -O deputado, Albuqum·qiie
Ca11alcaníi. "
OSr. Costa r6quer a dispensa da irnpress!l.o
do parecer que se acaba de lêr, ácerca da lei
provincial das Alagôas.
·
O requerimento do illustre deputado é posto
a votos, e n!ío se approva.
O Sa. RAPHAEL DE MACEDO propõe a urgencia
deste negocio.
O SR. PRESIDENTE observa ao Sr. deputado,
que a urgcncia nn.o póde ter lugar, senão para a
impressão do projecto, q. qual irá a imprimir
com urgeneia.
Continua a leitura dos pareceres.
,e Grande numero de cirurgit'.les formados, ou
simplesmente approvados posteriormente á promulgação da lei ele 3 de Outubro de 1832, que
reformou as duas academias medico-ciruq~icas
do ímporio, representa.o a esta augusta eamara :
que te_ndo o actual director da escola de me·
dicina desta córte entendido por perto de cinc(,)
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annos, que o art. 28 da cilada lei era appli·
cavel aos qne nas circumst~ncias dos supplicantes se achavao, tanto assim que neste longo
espaço de tempo, conferia o gráo de doutor a
21 cirurgiões formados, ou simplesmente approvados depo,i.s da publicação da dita lei, lres dos
quaes, ainda em Maio do corre11le anno, o
recebêr!lo; todavia, por uma nova interpretaçno
apenas sua, e dous unicos lentes da faculdade,
que se compõe aliás de vinte, pretende agora
privar os supplicantes do beneficio daquelle
artigo, como se, ainda admitlindo que outra
deve de ser a. intelligencia delle, aos supplicantes, e n!lo ao .director e facuidade, mais
idoneos sem duvida que elles para alcançar genuino sentido da lei, se possa com justiça imputar esse tão diuturno e fala] engano ; á vista
do que concluem pedindo a esta augusta camara ordene em sua sabedoria e indefeclivel
ju$liça, que o director da faculdade desta côrte,
respeitando o direito adquirido na melho1· boa
fé, e ·se é mister, as leis da eq11idncle, _ndmi!ta ·
os supplicantes a graduar-se, a exemplo dos 21
mencionados.
« A commiss!lo de instrucçao publica examinando attenlamente todos os documentos
anne:xos ao requerimento dos supplicanles ;
conformando-se com a opinião da maioria
da faculdade, e com a do desembargador pro·
curador da corôa, que foi ouvido ria materia ;
attendendo a que o art. 29 da precitada lei
admitte a receber o gráo de doutor nas nossas
escolas de medicina a todas as pessoas que
tenhao obtido o tilulo de formatura em qualquer
das estrangeiras, o que fôra tornar . de melhor
condiçao os filhos estranhos que os proprios, se
aos supplieantes se denegasse o que áquelles se
conr:ede, e emfim, considerando que, de receberem_· os supplicantes o gráo, não póde vir
prejnizo a terceiro, pois que, ou elles o recebão,
ou deix:em de receber, nem por isso fica.o inhibidos de curar; por todas estas razões, pois,
e por outras que a commissão omitte por brevidade, entende· a commissao, e é de parecer,
que se defira aos supplicantes com a seguinte
resoluça.o :
cc A assem biéa geral legislativa resolve :
« Artigo unico. Os cirurgioes formados, ou
simplesmente approvados até a data da presente
resolução, estão comprehendidos nas disposi·
ções do art. 28 da lei de 3 de Outubro de 1832,
como se tivessem ·sido formados ou approvados
antes da promulgaç!lo âa referida lei.
,e Ficao derogadas quaesquer outras dispo·
sições em contrario.
« Paço da camara dos deputados, em 22 de
Agosto de 1837 .-Azevedo e Brito.-Bheriiig.

« Francisco do Rego Barros Falcão, representa a esta augusta camara, que tendo assentado praça de soldado em 18 .· de Setembro de 1817, e segniclo os postos inferiores,
ptisson a alferes do l" batalha.o de caçadores de
1• linl1a do exercito por proposta do governo
temporario de Goyanna em 8 de Setembro de
1821 ; passára a tenente por proposta geral da
junta provisoria do governo de Pernambuco
em 27 de Abril de 1823; e passára a capilll.o
do 3º batalha.o de caçadores em 14 de Novembro
do mesmo anno, por proposta feita pelo coronel
José de Barros Falcão, em altençll.o aos serviços
que prestára na campanha da Bahia, mandada
fazer pelo governo provisorio desta província,
em virtude de imperial portaria de 30 de Julho
do predicto anno de 1823 ; mas qne lendo-se
envolvido nos acontecimentos políticos, que tiverll.o lugar em Pernambuco no auno de 1824,
fOra remellido para csla côrle, onde em o ,
quartel-general se lhe inlimára, que lnrgnssc
os unifürmes e dislinclivos de ôfficinl, pois que
nll.o tinha palenlu alguma. confirmada ; e c1uc
reclamando c!IP. logo o regresso pura a sua província, visto o conside1·arem paizano, se lhe
declarára, que ainda era mililar, e como lnl rc,
quertJsse demissao do serviço ; o que sendo
elle constrangido a cumprir, lhe fôra u de·
missao concedida na qualidade de soldado.
,e Que em observancia á rcsoluçao e decreto de
13 de Setembro de 1881, que mandou confümar
nos postos a que forao elevados, em consequencia de propostas legalmente feitas por serviços pres lados nas differentes provincias do
imperio, a bem da independcncia nacional,
aquelles officiaes, e officiaes infe1·iores, que
tendo sido promovidos, não fora.o todaviu confirmados, por terem tomado parte em com;
moções politicas, se reintcgrára portanto ao
representante no posto de capitno, porém, que
desgraçadamente depois tivera novo de~goslo de-.
ser outra vez esbulhado do dito posto.
« Recorre pois .a esta augusta camara recla· .
mando justiça.e pedindo que, a exemplo do que
se tem praticado cori1 outros em idcnlicas cir·
cumstancias (cujos nomes aponta), a quem o
governo' tem mandado reintegrar, seja o repre·
sentante restitui do. ao posto de capitão, que ex•
ercêra.
cc A commissll.o de marinlw e guerra enten·
dendo que os documenfos ;:,,resent11dos pelo
representante .compro vão :ls ~,] legações acima
referidas, e julgando estas dignas de serem to·
madas em . consideração, é de parecer que se
e!lviem ao governo, a quem compete o de[er1mento reclamado, tanto a representaçao JO·
clusa, coi:no todos os papeis que a documentão,

Julga-se tambem objecto de deliberaçllo a
resolução, e vai igµalrnenle a imprimir com o
parecer.

. « Paço da camara, dos. deputados, 19 de Julho
de 18Q7 .-Linia e SiJtJa.-.Pmto Pei:r:oto. »

-

Gurgel.»

Por pedir-se a palavra fica adiado;
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ORDEM DO DIA
Continna a discussn.o adiada na sessão antes
rior sobre o projecto vindo do senado, . que
augmeota a gratificaçno dos conselheiros de
guerra e vogaes do conselho supremo militar.
Tornão parte na discussão ós Srs. Henriques
de Rezende, Lima e Silva, Veiga Pessoa, Maciel
Monteiro e visconde de Goyanna, e dando-se
por discutida a materia, o projecto é approvado
para passai· á terceira discussao.
EXPEDIENTE

O SR. 1° SECRETARIO dá conta do expediente
lendo os seguintes officios :
1.º Do ministro da fazenda, remettendo as
tabellas da renda geral, arrecadada no município tia côrte e provincia do 'Rio de Janeiro, no
a11 no financeiro de 1836 a 1837, exigidas em
officio desta camara, de 12 de Julho ultimo.A quem fez n requisição.
·
2." Do m~smo ministro, enviando as cópias
nutheulicas das provisões de 3 de Agosto de
l8'2<l, e 3 de Março de 1828, que lhe for::10 exigidns par ollicici, com dat? _de 24 de Jull10 ulli1110,-A quem fez a rcqu1s1çao.
3.· Do ministro da guerra, remeltemlo o decreto que concede a D. Maria Fagundes de Maznn·edo o soldo por inteiro que percebia seu
finado marido, o major de cavallaria de 1" linha,
Jorge de Mazarredo, em remuneraçllo dos serviços por ~ste prestado.s a favor da legalidade,
na provincia do ,Rio Grande do Sul, onde fôrn
morto em um ataque, que commandava contra
os rebeldes da dita provincía. - A' commissao
de pensões e ordeuados.
..
·
Remette-se á commisslio de orçamento a demonslraç1l.o dos ti·abalhos da directoria de nu•
:neraç!lo das notas do novo padrllo.
Entra em discussao o seguinte :
" A assembléa geral legislativa resolve :
« Artigo unico. O governo indernnisará ao cidadão Francisco Antonio Soares do ordenado
do emprego de official da secretaria de estado
dos negoci q da guerra, do reino de Portugal,
·que perdeu por occasill.O da independencia do

Brazil.

.

·

.

" Paço da camara dos deputados, em 4 de
Julho de 1837.-.F. P. Almeida Albiiquerque.

-J. F. de Toledo. - Gomes ·da Fonseca.

!)

E' apoiada a seguinte emenda:
" Em lugar. da palavra-ordenado-díga-se
-vencimentos.
(( Sala das sessões, 23 de Agosto de 1837.-

.Alcibiades. ,i

Julgada discutida a resoluçao, é posta a votos,
~ fi~a approvada, e adoptada ; e a emenda preJud1cado..
Pou:o depois das 11 horas e meia, é introduzido com .as formalidades do estylo o. Sr,
".OMQJI
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ministro da fazenda, e continua a discussão
adiada do orçamento da receita, com as
emendas apoiadas nas anteriores sessões, e mais
a segt1inte do Sr. Gurgel :
« Ao art. 9° da proposta : ao paragrapho 59,
art. 9ºi accrescente-se-ficllo isentos deste imposto os livros das irmandades da misericordia. >)
OSr. Paranhos declara approvar o art. 9º
additi vo da com missão que estabelece 15 por
cento addicionaes sobre a carne de charaue
portada do estrangefro. Nota que os arguinenlos
apresentados contra e;;;ta disposiçao podem reduzir-se aos tres seguintes : primeiro, que é impolitica, porque vai favorecer aos· rebeldes do
Rio Grande, e assim encorajar aos de outras
províncias, quando tenhão pretenções seme·
lhantes. Segundo é odiosa, por isso que, havendo uma lei igualado a 15 por cento os generos de importaç:i.o .estrangeira, vai se esta·
be!ecer uma excepçllo odiosa pai·a com o
charque das republicas de Montevidéo e BuenosAyres. Terceiro, é prejudicial e matadora da
industria do paiz, pelo que respeita aos agricultores do assucar, café, tabaco, etc.
Ao primeiro argumento o orador responde
que nllo ha tal impolitica ; porquanto sabe-se
que a rebelli:!o do Rio Grande n!l.o teve por
motivo o que figurou o illustre deputado, que
esse argumento enunciou. Verdadt: é que, pal'a
excitar o povo á serliçl'lo de 20 de Setembro de
1835, lançou-se mao do meio de impostos, mas
nãÓ de impostos sobre a carne. Lembrou-se a
irnposiçllo de 10$ qué a assembléa provincial
havia esfabe!eeido sobre légua de campo, e mais
o de dous mil sobre charqueada. Excitou-se o
povo com isso, dizendo-lhe que estava sobrecarregado de impostos, e que ~ presidente era causa deste mal ; e começárno por
lançar fóra o presidente. O commercio do ~io ·
Grande, porém, e os fazendeiros nao estno envolvidos nesta rebellillo, e a medida que se
prnpõe tem por fim favorecer a este commercio,
a esses cri~dores, embora um ou outros tenhão
tomado parte na rebelliti.o, e venhllo a gozar do
beneficio ; mas se isto veda que passe esta
disposição, nunca se poderia estabelecer uma·
lei util, porque um ou outro cidadão rebelde
poderia utilisar-se do beneficio desta lei.
Quanto á odiosidade da imposiçll.O, o orador
lembra, de passagem, que as republicas Argentina e de Montevidéo não nos merecem tanta consideraçao, tanta contemplaçao, que-nós, por beneficiar um genero de sua producçllo, venhamos
a acabar com genero identico de nossa producç!lo. Mas teme-se que venha esta imposição
estancar a índus[ria do paiz em diversos ramos,
como se:jl).o o café, assucar, algod!l.o, tabaco, etc.,
por falta deste genero de primeira necessidade.
O ·orador pergunta que fim dará o Estado
Oriental ap seu gado P Se é possível que o mate
·sómente para dar consumo aos couros? O E~- .

im-

47
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tado Oriental ha de infallivelmenle lançar mao
deste ramo de industria ; ha de remettel-o para
aqui ou pal'a o Rio Grande do Sul, passando o
gado por terra para alli ser mórto e charqueado; ficando assim entre nós a m~o de obra
e o emprego de nossos braços; o coznmez·cio de
cabotagem ha de progredir, e fica-nos de mais a
mais o imposto de 15 °/.,
Outra consideraç!io é preciso attender. Não
acontece o que disse o Sr. Maciel Monteiro a
respeito dos fretes. Os fretes do Rio-Grande
para o Rio de Janeiro não são muito mais favoraveis que os de Montevidéo ; já os fretes têm
chegado a 200 réi~ por arroba. De.ve attender-se
tambem que os couros, além de 15 ¼ que
principiárno a pagar, pagão 80 réis de dizimo,
a carne 60 réis ; o sebo 80 1·éis, bem como a
gl'aixa, as pontas, etc. Attenda-se mais pa1•a a
difficullosissima navegac;no de Porto-Alegl'e pal'a
o Rio Grande; note-se que o cat·rega.dor
tem de pagar por um hiate de 180 a 200$
para vil· desse ponto ao Rio-Grande, porque
uma embarcação carregada, que demande mais
de 11 palmos de agua, alli não póde passar;
além dessa desp~za, ha a do pratico. Se acaso
houvllr g1•ande concurrencia, comõ elle orador
suppõe, ha de crescer muito o commercio de
cabotagem ; maior numero de nossos braços
se hão de empregar; a carne ha de vir para o
mercado,
Quanto ao preço da carne, elle varia segundo
as circumstancias. Não ~abe o orador a raza.o
porque tem chegado a 4$ a arroba de carne
nas provincias do norte ; mas, com a concurrencia, o preço baixa, porque a carne não é
genero que se possa armazenar, e logo que se
augmeptar o commercio de importação do Rio
Grand!, a carne ha de aftluir ás províncias do
norte que a terão mais. em conta, porque os
argentinos e orientaes procurão quasi exclusivamente o Rio de Janeiro. Se este commercio
augmentar, como elle orador suppõe, maior numero de embarcações se dirigirá O do Rio-Grande
para as províncias do norte, com as quaes os
negociantes de Porto-Alegre estl!.O mais relacionados, e por consequencia nao haverá o
desfalque que se leme.
O orador observa ainda que este negocio
deve passar na casa, e, no caso de n!lo passar,
melhor sel'ia, em sua opinião, que se não tivesse proposto, porque talvez que máos resultados possllo vir da regeição desta medida.
Agora, continúa o orador, passarei a tratar
de outro objecto. Como é relativo ao Rio-Grande,
aproveito a presença do nobre ministro da fa.
zenda. Apesar de que a materia não parece estar
muito ligada á repartição de S. Ex., ntas como
é membro do conselho de ministros, e S. E:s:.
terá toda a influencia para com seus collegas,
poderei fazer algumas reflexões.
Já aqui, por dull.s vezes, quando compareceu·
nesta casa o nobre ministro da gt~erra, eu fiz

ver que a provincia do Rio Grande reclamava
instantaneos soccorros, que S. Ex. tinha algumas forças disponíveis no Rio de Ja11eiro, e
em ontms provincias, e que assim houvesse por
bem fazer marchar es!i\S forças para o Rio
Grande. S. Ex. nllo sahia de!'.la razão -Tenho
receio de que em outras provincias haja algumas desordens, e assim julgo não deYer re,
tirar essas forças.- S. Ex. insistia nesta sua
opiniao, não bastante as razões que se suscitarão, não obstante dizer-se que S. Ex. olhava
para o futuro, para o que podia succeder, no
entretanto que no Rio Grande existia o mal, e
um mal extraordinario, a que era necessario
remedear. Eu tenho ouvido fallar·que se pretende mandar forças; não acredito nisto, pot·que
S. Ex. o St'. ministro da guerra disse que e~ta
não era sua opiniao. Estou persuadido que
S. Ex. o nobre ministro da fazenda está convencido da necessidade que ha de se mandar
forças para o Rio Grande. Sabe-se que no Rio de
Janeiro ha uma força não pequena. (Apoiados,)
Um nobre deputado fez um requerimento pe·
dindo um mappa dessas forças ; e desse mappa
consta que as pl'!lÇas de que se póde dispOr
anda.o por 800. Ora, o Rio Grande reclama
forças, eu vou lêr a V. Ex. paragraphos de duas
cartas que acabo de recebeu. Recebi muitas
outras, mas todas no mesmo sentido.
-<e Aqui estamos á espera de forças do Rio
de Janeiro. Se ellas não vêm por este mez,
ainda que sejão 300 o.Q 400 homens, eu des,
confio muito que o povo fique . desacoroçoado:
pois já ha mais de tres mezes que se diz-vêm
forças do Rio-mas as noticias que vêm de lá
são que no R.io nao tem nenhuma ; portanto
vf.lja que desgraça. Se o j;OVerno não mandar
auxilio, mande retirar as forças que aqui
existein. Aqui só temos o 8° batalhao, que tiirá
150 homens, e o provisorio que terá 200
promptos; o mais é alguma cavalliuia, e
allemaes, que são 70 'homens.»
« ... Se até meiados, ou fim deste, não appa·
recer aqui alguma força, não sei o acontecer~.
Disserão-me dous muito influentes que, se
até esse tempo 11110 tiver apparecido forca,
de.sampararáõ o ponto, e irão para Montevidéo.
Daus nos livre· que tal aconteça, porque a
exemplo destes ir!lo mais.n
Todas _as cartas, repete o orador, estao ues~
sentido ; em todas se pede, com a maior ins·
tancia, que se mande até 400 homens. Es~
cartas não trazem noticia da campanha. Aqi»
se disse que Sebastião Barreto debandára 111
fo1·ças de João Antonio ; mas ha cartas que
dizem que Sebastião Barreto é que f6ra deball'
dado. Eu .creio que S. Ex. dará algum peso~
observações que tenho feito; que fará todas.~
, diligencias a ver se seu co!lega póde, co
alguma brevidade, mandar alguma força
Rio de Janeiro, da· que consta dos map
vista que não sei de que serve aqui esta fo

o,
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(apoiados), quan~o a guamiçllo da cidade~ ~eita
pela guarda naeional, as patrnlhas silo ,ellas1
até a meia noite, pela mesma guarda, e dah1
~or diante pelos ~umicipaes _permanentes. Da
arlilharia de marinha não vi o mappa, mas
tlizem que lambem ha gente.
CJ ·SR. ·1'0RRES: - Apoiado. Ha tresentas
praças.
.
E' lida e apoiada a seguinte emenda do Sr.
Vasconcellos :
« Ao art, 9º additivo. Este augmento poderá
ser supprimido, em todo ou em parte, em tratados com os governos de Buenos-Ay1·es e
Uruguay. J>'

OSr. ll,ebouga.s diz, respondendo ao Sr. Paranhos, que este illustre deputado enganou-se
inteiramente, quando entendeu que elle, orador,
liavia dito que a parte do Rio Grande ~cv?lta.da
se atira a este excesso por causa da ms1gnrfi.
cante imposição sobre a carne de charque de
paizes estrangeiros. Lembra que foi o S1·.
Araujo Ribeiro quem primeiro iniciou esta m~clida, até chegou a recomrnendal-a ao S1·. mi•
nistro da gnerra, persuadido de que nella
existia o meio mais efficaz de pacificar o Rio
Grande. Entã.o o orador, respondendo a isto,
disse que podia o Sr. ministt•o da gnerra convencer-se de que a camara resolveria o contrario, porquanto nl\o daria o pessimo exemplo
de se favorecer aos subditos brazileiros em
revolta, fazendo sobrepesar iguaes productos de
paizes estrangeiros; que este exemplo serviria ás
outras classes industriosas para que se puzessem em revolta, afim de obterem grandesvantagens de seus produclos industriaes pelo facto
de se sobrecarregar iguaes productos de paizea
estrangeiros, importados para· aqui. Suscitada
de novo esta idéa, o orador disse que era, em
raza.o da politica, inadmissível semelhante medida, pelo lado de poder ser ella favoravel aos
refractarios do Rio Grande,.como tambem era
inutil, e até olfensiva a elles, porque n!io se
devia em boa razão suppôr que se tivessem
elles · revoltado, e tivessem sacrificado tantas
vidas e tão importantíssimos interesses, sómente pela vantagem pecuniaria que lhes pudesse resultar do augmento de direitos sobre a
carne que pudesse ser importada de paizes
· estrangeiros.
.
·O orador observa que o honrado membro,
que essa idéa suscitou ·na discussão da lei da
fix.açl!.o de forças, agora nesta discussa.o mudou
: alguma cousa de opinil\o: diz que a imposiç!i.o
i 1111._o !em em vista a pacificação do Rio Grande,
, principalmente, mas crear uma renda para a
\ amortisaçtl.o do papel-moeda. Ao que respo!_lde
: que, se esse honrado membro, com outro seu
·~olleg~ da commissno, se persuadia que pela
!lllposiça.o deixaria de existir um concurso de .
.1guaes productos estrangeiros, necessariamente
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se minoraria a renda, e entao existindo o
escandalo da medida, na.o se conseguiria,
todavia, o fim da imposi<,110.
Respondendo ao . honrado membro da
commissllo que disse que seu grande fim era
çom essa imposição, acabar com a guerra civil
no Rio Grande, tirando o elemento principal
dest.a guerra que consistia em roubar o gado do
Rio Grande, para ser levado a Montevidéo, e ser
alli charqueado, e depois exportado, o orador
nota que a política do nobre deputado se reduz
a que minoremos o dinheiro que possa ter
nosso inimigo, ainda que nós nos molestemos o
mais possível, até sacrificando nossa exislencia.
No emtaiito, o honrado riiembro na.o consegue o
que teve. em vista com esta imposição; porque
o maior lucro do roubo do gado não consiste na
carne do charque, que se possa exportar para o
Brazil ; os conhecedores da materia dizem que
o maior luc1·0 resulta dos couros, pontas, unhas
que dalli immeclialamenle se exportao para a
Europa. Demais se o a1•g11mento do honrado
membro assenta sobre o ronbo que diz existir,
e com que se nlimenta a guerra, a imposiÇão
devia ser limitada a Montevidéo, e não generalisucla a Buenos-Ayres, e a qualqner outro paiz
que possa importar carne de charque.
O orador continua a sustentar com novos
argumentos sua opposiç!io ao artigo. Lembra
que, se em tempos ·ordinarios o charque do
Rio Grande não podia abastecer as principaes
províncias marítimas, muito menos póde
abastecer agora, que a maior parte dos lugares
· onde se prepara semelhante geuero, estão em
poder· das forças refractariàs. Lembra o com por•
tamento da as~embléa geral· em 1827,· quando
o Ceará. e Rio Gra11de do Norte erão ameaçados. da fome; então, não só se alliviou dos
direitos de importação a todos os generos comes-.
tiveis, · que pudessem ser levados áquellasprovincias, não se limitando esta graça aos
navios de cabotagem, sendo até concedida.aos
navios estrangeiros ; como tambem se autor1sou
ao governo para supprir essas provincias ; e
sendo facto que as provincias actualmente
soffrem fome, muito maior soffreráõ, se não
continua para ellas a importação do charque de
Montevidêo e Buenos-Ayres. Lembra o estado
a que ficarião reduzidos os estabeleciment~s
agrícolas, sobrecarregado um genero de primeira· necessidade com mais lõ º/. ; e que,
vedada a importaç!i.o do charque de BuenosAyres e Montevidêo, deixará de haver u~
mercado aos nossos productos que para alh
iao nos navios que nos trazião o cbarqu~.
Mostra tambem que esta imposição será, em
Montevidéo e Buenos-Ayres, um pretexto para
os governos daquelles paizes excitarem · a
popularidade dos habitantes, fazen~o uma excepção contra o Brazil na importaçao de nossos
generos, tanto mais que alli_ se não necessita
exclusivamente do tabaco, assucar, algodões do
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Brazil, gencros que lhes podem vir de outros · votar contra o artigo, e para pedir que seja re-·
paizes.
tit•ado, se os senhores membt·os ·da commissao
O9r. Fernandes da Silveira, á vista das qnizerem, para este fim, assignar a necessaria.
despezo.s das thesour:i.rias, desproporcionadas aos emenda ; pois que nl!o está disposto a lançar
rendimentos que arrecadllo, e da superfluidad_e imposto algum sobre o povo, sem - isto ser do
voto do Sr. ministro.
da conservação de muitas dcllas, julga neces·
Passando a responder a alguma,; increpações,
snrio que o Sr. ministro da fazenda, em quem
geralmente são reconhecidos muitos conheci· feitas pelo Sr. ministt·o na sessão de honlem,
mentos sobre a materia, seja autorisado para declal'a, eril defeza da commissno de Ol'Çafuzf:r as reformas das mesmas. thesourarias; mento, que as razões das reducções por ella
pois que, se esta reforma se quizer fazer na ca- propostas não Corão declaradas no parecer, prirnara, apresentar,se-hão emendas que acabem meiramente, porque taes rcducções forão
com o systema que fôr offerecido,. e fação com poucas, pois esperava qüe S. Ex., longe de
censurar, fosse bastante agradecidú á com.
que se não consiga fim algum util.
Julga que as thesourarias nao est110 bem missão ; e, em segundo lugar., porque a antiga
montadas, ao menos a de Sergipe que deu 270 commissao do orçamento entrou em detalhes
contos a differentes particulares; de quem nao tl1o minuciosos, qne a deste anno não poderia
lia meio de os cobrat· : porque, se se recorrer ú deixar de repetir, gastando inutilmente tempo
justiça, pela legislação actual ficão burlados os á camara.
Convencida a commissão de que o governo
meios de se verificar a cobrança. E' por este
molivo que o orador oJTerece emenda para que está mais bem informado das necessidades pu.o governo seja autorisado pa1·a dar prasos, na blicns, do que a commissll.o da eamara, füi tão
parca e parcimoniosa nas reducções que fez nas
confot•midade da resolução de 182i.
.Mostra a confusa.o em que em Sergipe se differen.tes repartições, qu·e a camara approvou
acha a cobranç11 dos dil·eitos pela exislencia de ma~ores reducções, e cortou despezas que havião sido propostas pela commissao.
coll ectorias e recebedorias ; não podendo estas
Entende que, se a commissão póde ser cenfazer cobrança alguma, por serem feitas . pelos ·
surada por nno ter imitado, na apresentação de
colleclores.
Pede que S. Ex. infomie se tem tomado seu parecer, o exemplo dos relatorios das com·
alguma medida a respeito de quitações dadas a missões da Belgica, não o póde ser pelo Sr. mídevedores, sem que tivessem entrado para os n~tro, cujo antecessor apresentou um projecfo
nú, e de nenhum modo conforme com a pra·
cofres cúm a importancia ·de seus debitos.
tica do ministro da fazenda da Belgica, que
O Sn. ALVES BRANco (1ninistro da faz6nda)
apresenta relatorio muito extenso ; cõm as mais
responde que lhe ~ão consta o facto, ao. menos
minuciosas explicações e detalhes, tanto a res·
officialmente.
peito da receita como da· despeza. Esta censura
O Sa. FERNANDES DA S1LVEIRA continua dizendo do Sr. ministro parece ao orador tanto mais
que, posto fossem negadas pela thesoui'aria de injusta e íntoleravel, quanto faltarao · á corn·
Sergipe algumas info1·wações que o orador pemissão esclarecimentos sobre diversos objectos,
dira como · membl'O da as:;embléa provincial, indispensaveis para basear o seu parecer, ai·
comtudo viera uma, da qual se via que se haguns dos quaes só forão dados pelo Sr. mi·
villo dado quitações sem que entrassem para os nistro depois de apresentado o parecei·.
cofres as som mas respectivas. Sendo estes di·como S. Ex. apontá.ra o relatorio das com·
nheiros da caixa. geral, que tem de supprir o missões da Bf:lgica, · o orador lembra que
deficit da provincial, o orador se propõe a taml:iem póde servir de exemplo o orçamento
mandar uma emenda, para que se consigne da França, e o relaforio do ministro daquella
desde já uma quantia para pagamento dos ornaçl10, apresentado em J.836, que é t11O P.erfeito,
denados dos empregados ·publicas.
qpe. nada deixa a desejar, e muito dtfferente
b orador muito deseja que S. Ex. faça· cessar daquelles que se costumll.o ·apresentar entre
taes abusos.
nós.
OSr. Souza Martins diz que, quando a comMostra a exactidão dos calculas da commissllo
missao propôz o novo imposto de 15 º/0 addipara orçar a receita em 15 º/., e a pouca proba·
cionaes, sobre o charque estrangeiro, teve em bilidade de certeza das bases sobre que calcula
vista principalmente a amortisaçl1o do papel- o thesouro, pois que comparados os orçamentos .
moeda. Tratando-se de avaliar o mal que recom
balanços, se vê que a dift'et·ença, para
sultará do imposto com o mal que o imposto mais da renda arrecadada e orçada, foi em
é destinado a remediar, considerando a com- 1833-34, de 2,300:000$ ; em 1834-35, de·
missllo o papel-moeda um mal muito grande, 8,600:000$ e em 1885-86, de 2,900:000$,
julgou que o mal do imposto devia ser preA' commissão, accrescentando 5 °lo sobre a
ferido. Ouvindo, porém, na sessão de hontem
renda, orçou a receita em 15,500:000$, .dos
a S. Ex. combater o a1-tigo, o orador desquaes deixou 500:000$ para soccorrer o Pará e
animou, e, por c~nsequencia, está prornpto para Rio Gra.nde do Sul. Na receita que or90u
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incluio ·os impostos com applica9ão especial,•
porque, apesar desta applicação especial, fazem
pai·te da receita geral. Iocluio no seu calculo as
rendas do Rio Grande do Sul e Pará ; mas,
alleudendo ao ·estado daquellas duas provincias,
fez proporcional diminuiçU.o nas Sllas rendas.
Considerando o orador que a emis~ão de
bilhetes do thesouro nao vem a ser mais do que
uin emprestimo que o governo nll.o póde contrahir sem autorisação do corpo legislativo,
dntende que esta emissll.o é nm acto abusivo, e
que o goveruo não póde continuar nesta marcha
sem autorisação legal. Concorda em que na
França e foglaterra se emittem .bilhetes do
thesouro, mas por uma lei, que marca a quantidade dos que se podem metter em cit·culação.
Parece-lhe, portanto, que S. Ex. uacr deveria
ter emittido bilhetes do lhesouro, sem obter para
isso a necessaria autol'isaçao.
Nao querendo lançar· mais desc.redilo sobre o
governo do que o que já tem, o orador se tem
conservado calado, desejando corntudo que haja
alg11ma mudança na administração, para lhe
poder dar seu voto. Tendo muitas propensões
para ser ministerial, quando o orador nao dá o
seu voto ao govemo, tem disso m_uito pesar ;
inas n!I.O póde dlrt,o ao governo actual, cujo
dl!Scredito chega a ponto de se suspeitar até nas
fileiras da legalidade, que é connivente com
os 1·ebeldes do Rio Grande do Sul.
A isto accrescen,ta, que o gover~o tem feito
d;S_pezal:! sem aulor1s~ç!i.o legal, como man~aodo
v1a1ar á Eur_opa o maJor Bloen, e á ~mer1ca do
Norte o n1aJor Peréa; e _que dem~1s· compro!I
lambem, sem estar para isso autor1sado por lei,
duas barcas de vapor que cust_árão grossas
son~mas i ao me~rno tempo que o governo v~m
ped1r nm credito de 2,4_00:000$, em. coJas
par~ellas se nolão quantias para pagamento
destas barcas.
·
Gonclue pedindo que a discussilo dos artigos
additivos seja reservada para quando se tratar
das disposições geraes, em que cabem melhol".
0 Sr. A.lves :Bra.noo (miniatro dafasenda):
-Forão tantos os· objectos, sobi·e que fallou O
nobre deputado que ·acabou de sentar-se, que
não sei se o poderei seguir em tudo.
Fallarei, por ora, sobre os factos que ~rgue
ao governo, e dos quaes entende o nobre dePlllado que deriva o descredito do mesmo
governo_. Eu nao sei se o governo lem, ou nl!.o
de_scredito. Mas se ha realmente descredito, é
~1ster examinar o motivo: se elle é deshonroso,
smto ; mas se o motivo da opinião do descredito
nl!.o _é deshonroso, não me causa abalo. Sigo a
maxima de Fabio Max:imo...:..Ao homem de bem
não é possivel fazer injnria.
Diz o nobre deputado que ha. suspeitas de
que O governo é connivente com os rebeldes do
Rio Grande do. Sul! l ••• O paiz das suspeitas é
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muito vasto ; cada um póde passear nelle como
quizer.
·

O SR. GALMON : - Mais nada! !.. . Peço a pa•
lav1·0.·
O Sa. ALVES BRANCO (minisfro da.fazenda) : Di!lse mais Qlle se fizerll.o despezus neo autorisadas pelo corpo legislativo, e taes crão as feitas
com os majores Bloen e Peréa, para viajarem
em paizes estrangeiros; e tambem tlespezns com
barcas de vapor.
A respeito das barcas, direi que essa despeza
é propria do ministerio da marinha, que. tem
credito para a fabricação e compra de embarcações ; além disto, ha tambem credito para
applicar a despezas eventuaes ; nil.o vejo pois
nessa despeza nada que nllo fosse autorisado.
Comprehendeu-se, é verdade, essa despeza no
credito supplernentar; a razão deste facto é facil
de percebet•. ·Sabe-se que tem vindo grande
somma de letras ilo governo, destinadas para
esses pagamentos, pi•olestadas de Londres em
consequencia da crise commercial. Daqui resultou faJfa de fundos nas ma.os dos nossos
Europa, e sendo essas
agentes financeiros
barcas pagas no tempo dcss~. fallencia, é evidente que estão em divida, que se deve pagar
com fundos que nã.o estej!lo destinados ás despezas do novo anno. Eis por que foi incluída
esta despeza na proposta que pedio um credito
supplementar.
·Fallou-se no major Peréa. Esta commissão
- já foi objecto de discussão na occasião em que
aqui se tratou do orçamento da repartição do
· -imperio.
·
.
• Este major foi autorisado para receber não
sei se 70 pesos por mez, porque O nêgocio não
é de meu tempo. Foi
comrniss!l.o para examinar machinas de agricultura, e para introduzir no paiz melhoramentos materiaes app]icaveis ao B1·azil, o que o governo está autorisado
para fazer pelo cre~ito para despeias eventuaes,
taes como essa. Nisto obrou o governo com
ilireito, e com um fim· claro de publica utilidade, como deve.
Quanto ao major Bloen, foi á Europa exa•
minar as fabricas de ferro, que felizmente
tambem possuimós, e levou um engenheiro
para se instruir na pratica da sua prepar11çno, e
para comprar O$ melhores instrumentos para
bem fazêl•o. Mas diz O nobre deputado que o
governo não devia fazer tal .despeza, quando
pedia um credito. Eu já disse, que a despeza é
util, e que o ministro ordenador a podi:1 mandar
fazer. Quanto a mim assento que não Jhe podia
negar esses fundos porque essa despeza ainda
estava dentro do seu credito. Pedi um credito
. para inteirar a receita, que julgo deficiente
para occorrer ás despezas deste anno; mas isso
não inhibe ao governo de fazer as despezas utei~
e necllssarias, e para que se Ih.e conced"eu U!D
· credito pela camara. Seria talvez bom, que a
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despeza do ministerio se proporcionasse ao
estado da receita; mas.isso faria, talvez, mal
ao serviço; e nl\o ha lei que me faça, em tal
caso, fiscal <los outros ministros ordenadores.
Por inferencia delb., só poderei negar dinheiros,
quundo as despezns ordenadas excederem os
creditas respectivos, porque tendo eu fun'tlos
definidos e balanceados com a despeza votada,
não posso pagar despezas indefinidas.
Tendo respondido a estas arguições, que
dfaem respeito ao credito do governo, reservar·
me-hei para, em occasiil.o opporluna, fa!lal' a
respeito do orçamento ; pois desejo ouvir pri·
meiro a outt·os senhores, que pedirão a palavt"a
no seguimento do !Jll)U discurso de hontern.
OSr. Ra.phael de Carvalho :-Quero dizer
duas palavras sobre duas emendas que eswo na
mesa. A primeit"a é sobre o imposto de mais 15
por cento na carne de charque estrangeira; a
segunda, sobre um mimo que a illustrissirna
commissa.o quer fazer a favor da província, de
400 contos. Não sei se essa emenda foi apoiada,
mas, como é filha da primeira, nao posso separar
uma da outra.
Quanto á primeira, já hontem o Sr. Calmou,
quando fallou, mostrou que era um imposto
pl'Ohibitivo. Na.o quero entrar nesta questão;
contentar-m e-hei em encarai· a marcha deste
negocio. Lança-se um imposto de 15 por cento
sobre a carne estrangeira ; para que fim ? Para
que desappareça inteiramente ; ora, desappare·
cendo inteiramente, o que aconlece? Todas as
províncias ficil.o á disposição da provincia do
Rio Grande do Sul. Um Sr. deputado, membro
da commissa.o, e que assignou ,t segundít
emenda, fallando em outra occasiliD a respeito
do Rio Grande do Sul, disse que o unico plano
de campanha para venc:cr consistia em conservar os tres pontos, e abaudonar a campanha
aos rebeldes.
Ora, ficando a campanha. toda á disposição
dos rebeld~s, e por consequencia a provincia á
sua discriçM, n!'!o vem mais carne ; os rebeldes
dir!to-daqu i nao sahe mais nem uma libra de
carne.-E neste caso, o que ha de aco1itecer?
Reconhecer a independencia dos rebeldes. De
cer!o que senil.O podia offerecer uma medida ·
mais favoravel aos rebeldes do que esta.
Ora, se só porque o Sr. Santa Barbara disse
o anno passado duas palavras a respeito do Rio
Grande do Sul, disserao que era apostolo dos
rebeldes, e que tinha sido nomeado bispo de
Piratinirn (i-isadas), o qne nn.o sei se é verdade,
o que nll.o mereceria o Sr. deputado que propôz
a emenda? Creio que este Sr. deputado quer
vencer os rebeldes, cl1arqueando-os.
Mas disse que se póde substituir a carne pol'
ervas e legumes ! Ora, que se queira obrigar
a todos a comer ervas e legumes, e ao mesmo
tempo se. diga que por este 111eioha de concorrer

maior porç:ão de charque no mercado, é cousn
que n!lo enténdo.
O espírito hmnan'.1, sr:,npre em movímento
1
esl!t fazendo diariamente as suas descobertas'.
Lembra-me que, cm 1835, se descobrio nesta
casa CJUC se podia -faier a nova ll[Jplicação da
theologia ó. política ; no anno de 1836 se
applicou a lheologia ás machínas de vapm·; e
nesle anno applica-se a política ao alimento.
Na.o sei se é por esta razao que tal medida mereceu tanla sympathia do Sr. Hollanda. A idea
na realidade é sublime, e nao póde ser melhor.
E qual é o. meio que se em prega pa rn se
levará vante esta medida? A tactica é finissima !
Porque a medida soffreu opposição dos Srs. deputados de Pcrnambuca e Bahia especialmente
di:,;em-o producto do imposto anda por 400
contos; mas fica entretanto mais cara a carne;
façamos a inden1nisai;tto ; demos 400 contos a
essas provincias. Mas perguntarei : enlllo para
que servem esses 400 contos, se os damos de
mimo? lsto me faz lembrar o caso de um
velho ..• se querem, eu o conto ...
ALGUNS SRs. DEPUTADOS : - Conte, conte.
O SR. RAPHAEL DE CA.RVALHO :-Era um velho
muito exquísíto, que tinha de fazer uma visita
a uma casa um pouco distante ; levava urrnis
grnndes fivelas de prata, que tinha herdado de
seu avó, e que pesavão duas libras. Montoi1 a
cavallo, e foi para a casa de seu vizinho cumprimentai-o. Sahio bem, mas, passad:i pequeiia
distancia, principiou o cava!lo a afrouxar. O
velho, que se presumia, ou se intitulava co,
nhecedor das causas, mas que nll.o era mais do
que um pedante, pôz-se a imàginar sobre qual
sel'ia a causa de o cavallo ter afrouxado ; e des•
cobria que era por causa do peso das fivelas que
levava nos pés; e o que faz o bom do velho:
arranca as fivelas dos pés, e met!e-as na algibeira . ( Risada.s.)
Isto é pouco mais ou menos o que se p,etende fazer. A isto niio acho geito nenhum.
. Ernfirn, Sr. presidente, f6ra para desejar que
acabassemos de charquear; já ha tres dias que
· estamos aqui charqueando. . • Deus queira que
nao sobrevenha algum escorbuto.
-' O Sr. Ara.ujo Ribeiro :-Peço perdão á ca·
mara de a occupar ainda uma vez com o artigo
9° additivo, cuja discuss~o já se tem assás pro·
longado, mas eu nl!.O posso deixar de fazer al·
gumas queixas · contra os Srs. deputados que
têm impugnado o artigo, e que na má intelli·
gencia de minhas palavras, têm fundado ai·
gnmas razões para combaterem o direito
addicional de que se trata, e deduzirem incon·
sequencia ou contradicçil.o de minha parte.
Quando eu fallei primeiro sobre esta ma·
teria, na di~cnssão .do mínisterio. da guerra,
disse ao ministt·o daquella repartição que, 3
passar essa medida que a commissflo de orça·
rnento acabava de apresentar, eu a julgava:
.
1
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capaz de contribuir muito para a pacificação da
província do Rio Grande; e como em uma_
sessl\O passaçla, asseverei tambem que esse
imposto se apresentava como efficaz, para prodnzir um augmento de renda, o nobre deputado pela Bahia, o Sr. Rebouças, concluio dahi
qne eu tinha mudado on modifkado a minha
opinião, porque ora apl'esentava o imposto para
produzir um resultado, e ora co·mo efficaz para
produzir outro muito differente. Mas, senhores,
eu nlio vejo onde está essa mudança de opinião;
considerei uma vez o direito addicional de 15
por cento, sobre o charque estrangeiro, como
capaz de contribuir para a pacificação da provincia do Rio Grande, porque na ocoasino de
nma rebelli!l.O naquella provincia qne tende a
separal-a do ímperio,julguei, e julgo ainda, que
uma medida que, como esta, tendia a convencer a seus habitantes das grandes vantage'ns
que derivtlo da unitlo com o Brazil, era muito
capaz de contribuir para mostrar a injustiça e
inconvenicncia da rebelli11.o, e por conseguinte
para cham&r os rio-grandenses á lei e á unitlo;
e como succeue que de semelhante medida,
qUe nt\.o é mais nem menos do .que um augmento de impostos, deve resultar um augt1.1ento
de renda publica, seguio-se dahi qu~, ao dea advoguei depois e na sessãa passada,
baixo deste ponto de vista. Elln deve produzir
os dous resullados. que tenho allegado, e portanto não houve mudança alguma na minha
opinião.
Outro Sr. deputado pela Bahia, o meu illustre
~migo o Sr. Calmon, tambem começando o
discurso que hontem fez sobre esta materia,
pretendeu mostrar contradicçãa em mim, commigo mesmo e com o meu nobre .collega da
commisslio, o Sr. Hollanda Cavalcanti, e disse
que o Sr. Hollanda. defendia o artigo como
prohibilivo da imporlaç!lo da carne secca do
Rio da Prata, e que eu apoiando seus i.rgumentos o defendia como productor de uma
\'tmda: de importaçãO. A ser isto assim, creio
certamente que existiria a contradicção pretendida ; mas, Sr. pl'esidente, eu estou persuadido, segundo minha lembrança, que o
Sr. Hollanda faltou em favor do artigo, não
corno prohibitivo (apoiado), mas sim com
razões deduzidas da immoraJidade do trafico;
porquanto o que elle .disse foi que os rebelde~
ro~bav::1o os gados do Rio Grande, qlle os
onentaes o compravtlo por uma bagatella, os
charqneavão para nos vender, e que nós compravarnos o charque, animando assim de certo
modo aquella immoralidade e a rebellião. Até
aqui é manifesto que eu podia apoiar as razões
do rneu nobre collega sem ser contradictorio :
mas este disse mais, que isto de"lia ser objecto de
uma lei especial em que se prohibisse inteiramente a importação de ca!'ne secca do Rio da
:i·ata, emq1,1anto durassem as desordens do
10 Grande, e eu ainda apoiE'i esta idéa sem

eu
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ser por isso contrndictorio em meus argumentos, os quaes apresentei em abono do
a~·t. 9•, ·qne se discute, e não dessa lei espeCial que não estava em discu;;são. Se estivesse, e della se tratasse, na verdade nenhum homem de senso commum poderia defendei-a como fonte rle renda publica. Por·
tanto sem a mais leve nota de contradicção,
ainda apoio as razões deduzidas pelo meu illustre collcga como muito sufficientes para nos
persuadir a diminuir os lucros dos interessados
no trafico actualmente immoral da carne secca
que nos vem de Montevidéo.
Sr. presidente, é muito facil argumentar, e
deduzir as consequencias que nos agradllo,
quando tomamos o arbitrio de estabelecer os
principias que nos convém, sem nos i'mportarmos se silo ou não verdadeiros. O mesmo
nobre deputado, o Sr. Calmon, que me remetteu
hontem a um autor francez por elle citado,
deduzindo desse autor a doutrina dos direitos
de protecçao, estabelecen dous principills que
estao muito fóra da verdade, e foi-lhe por conseguinte muito facil tirar a consequencia que
lhe convinha. Elle disse que no charque do
Rio Grande se nno davtlo os casos em que tem
lugar o direito de protecçl\o ; l°, porque ne•
nhuma. competencia de genero estrangeirodiminuia o seu consumo ; 2º, porque nos fa.
bricos do charque se não empregavão capitaes,
edificios, machinas, · etc. Que estas duas asserções estM fóra da verdade dir~o, sem hesitar,
ainda os menos conhecedores desses factos ,
porquanto,· sendo certo que no mercado deste
porto, por exemplo, se vendem quantidades
quasi iguaes de charque do Rio Grande e Rio
da Prata, pretender-se que este não prejudica
o consumo daquelle, é suppôr,que os consumidores desse· genero comem de certa época
para cá o dobro do que camião qllando n!lo
havia essa competencía; o que é absurdo.
Tambem appello para os que.têm algum CO•
nhecimento do que sejão estabelecimentos de
charqueada, para que. digão se taes estabelecimentos nllo contém edificios que lhes são
necessariQS, grandes tanques para p. salga das
carnes, moinhos _para moer sal (apoia.do), e
além disso se nao demandllo uma porção consideravel de escravos e capitaes para a compra
dos gados qne se cortao. (Apoiado.) Isto é o
que existe de facto e o que é verdade, pelo que
o nobre deputado deveria deduzir uma consequencia contraria á. que tirnu, isto é, deveria
dizer que na carne secca do Rio Grande davãose os requisitos necessarios para em seu favor
se estabelecer um direito de protecç!IO. ·
Outro nobre deputado pol' Pernambuco, o
meu amigo o Sr. Maciel Monteiro, lambem
segundo o meu entender, peccou no defeito que·
tenho denunciado. Elle estabeleceu como _prin·
cipio que o artigo 9" era um exclusivo que se
dava ao charque do Rio Grande, e de ser um.
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exclusivo deduzio muitas perniciosas consequeneias, que todas applicou conlrâ aqu_ella
medida ; porém, como nao p1·ovou o prrncipio,
permith1-me que lhe rliga que nl\o é nem pode
ser um exclusivo. Eu já mostrei na sessao
passada que os 15 pClt' cento addicion~s nllo
dcvi!i.O iníluii- na producça.o da carne secca do
Rio rla Prata, e qne por isso não excluía a ÍDl·
portaçíi.o desse genero nos portos do Brazil,
e escusarei repetir hoje as mesmas t'lt-zões,
porque não ha muito que o meu honrado col·lega o Sr. Paranhos demonstrou a mesma
cousa com a evidencia que se· podia desej,1r.
Sr. presidente, é uma verdade que, quando ·
um imposto é excessivo, equivale a uma ·proliibiçao, e produz por conseguinte quasi nenhuma, ou neahuma renda, e que quando é
demasiadamente- pequeno tambem quasi qu·e
nllo rende nada : mas entre esses dous extremos
ha um largo espaço, dentro do qual se· não
póde determinar absolutamente o ponto ou
pontos em que o imposto deve produzir a justa
protecção, ou a maior renda possivel ; porque
isso depende de se conhecerem e pesarem
. muitas e variadas circumstancias. Todavia de·
terminar, como fez o Sr. Maciel Monteiro, em
um genero de tao facil producçao, que 30 por
cento é um exclusivo, é cousa que se não póde
sustentar, e eu o provarei com factos nll.o s6 de
nações estrangeiras, como de nós mesmos .. Em
Iuglaterra, por exemplo, o chá paga 100 "/.
de direito na sua importação, e tão longe está
esse grande ituposto de ser uma prohibiçao, que
o governo inglez delle deriva uma pingue renda,
e nada em Inglaterra é mais frequente do que o
uso do chá. Outros muitos desta monta estilo estabelecidos nnquelle 1·eino, e se têm elevado 1•
a esse auge para se tit'ar delles a maior reuda
possivel, e n!lo palia se prohiQir a importaç:10 do
genero. Entre nós tambem temos a polvora que
paga 60 por cento, e todos nós sabemos que
quasi toda a polvora que se consome no Brazil,
é importada de paizes estrangeiros, pelo que é
evidente que esse direito ainda que de 50 por
cento não prohibe a importação do genero~
Senhores, sobre a theoria a seguir nestes di- .
reito!'I de importação, ha dous systemas que !em.
cada um seus partidarios, e silo o systema de
comme1·cio livre, e o systema de protecçli.o. Os
Srs. deputados que têm combatido o artigo
mostr!to-se inteiramente alfeiçoados ao primeiro,
por ser o que mais a proposito lhes vêm para a
materia ; mas é necessario qt1e eu declare á camara, que o outro tem lambem muito boas razoes em que se funda, e além dellas é apoiado
pela pratica das nações mais civilisadas. O
Sr. Calmon citou, em favor do primeiro, o autor
francez de que já fir. menção, referio a rui na ou
cessaçll.o .do comrnercio inglez com o Baltico,
quando aquelle governo impôz enormes direitos
sobre as madeiras daq1ielles paizes, e citou
\ambem o prejuízo que soff'ren o commercio

francez, quando o governo da F1·ança estabeleceu direitos prohibitivos sobre a importação
do ferro estrangeiro, Mas segue-se por ventura
dahi que os governos francez e inglez não tirassem vantagem dessas medidas? Nilo cet·tamcnte; da cessaçt\O on diminuição do commercio de madeiras que a Inglaterra fazia com
o Baltico, resultou o augmento proporcional
desse commercio com o Canadá, o qual é mnito
mais util para a naçil.o ingleza, porqne o proveito
do primeiro commerçío dividia-se entre os in,
glezes e suecos, e o do segundo fica todo entre
os inglezes, isto é, entre os inglezes de Inglaterra e os inglezes do Canadá.
Tambem concedo que os direitos prohibilivo11
de França sobre o ferro diminuíssem a exportação de todos aquelles !leus generos que 20
trocavao por ferro estz:angeíro ; mas dahi n!lo
se segue que isso n!l.O conviesse, e conviesse
muito á nação franceza. Todos sabem que as
minas de ferro em Inglaterra silo muito mais
abundantes, assim como as de carvão de pedra,
com que se trabalha o ferro, e com que as de
Frauça não podem competir ; por conseguinte,
se o governo fçancez nao lançasse ml1o daquella
medida, morreri!lo as ·suas fabricas de ferro, e
aquella naçao ficaria dependente, pelo proprio
material de suas armas, de uma nação· es•
trangeira, e mórmente da nação que lhe é rival. •
Portanto não se negueni as vantagens que assistem ao systema de protecçllo, no modo de
impôr os direitos de importaçilo, o qual, além
de mui conspícuos autores que o apoião e de·
fend·em, lêm de mais a mais a pratica dos go·
vernos mais illnstrados, como sejao o de França,
Hollanda, Inglaterra e Estados-Unidos •.
Voltando agora outra· vez ao discurso do Sr.
Rebonças, direi que o direito addicional · de 15
por cénto sobre o charque do Rio da Prata nllo
é anti-economico, nem iníquo, antes muito
conforme aos principios de economia politica,
á justiça, e aos interesses do Brazil. Para
provar que é conforme aos princípios de eco·
nomia politica,· nilo lhe citarei autores que
advoguem o systema de protecção, e sim autores que nao podem ser suspeitos de tal sys·
tema; citarei Adão Smith e João Baplista Say.
Estes dous illustres escriptores, que todos sabem
que são em filvor do commercio livre, ciízem
que em dous casos convém estabelecer um di·
reito de importação que proteja a producçlio
do paiz ; o l º é, quando se trata de proteger
produc!os de que a naçllo precisa para a s,ua
deêeza, como sejao polvora e armamento, porque
setia prejudicial que em caso de gnerra ne•
cessitasse qualquer povo de r!')ceber as suas
armas de outro povo : e o 2°, quando o produéto do pait já se ncha gravado de algum imposto ou enc!l,rgo, e ha um igual e estrangeiN
que lhe oft'erece competencia ; porque então~
se nao tributar o estrangeiro, será o mesmo que,
co11ceder-lh,e um privilegio em desvantagemd11
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nacional. Ora, este é p1·ecisamente o caso do em questão, parece-me que não devo insistir
charque do Rio Grande. O producto de uma rez, mais, visto que o Sr. ministro o regeita como
já alli é carregado de tributos que excedem a renda publica ; pelo que declaro á camara que
protecçllo de ló por cento, de que actualmente estou prompto a assignar com o meu illustre
gosa o charque ; o couro paga 15 por cento collega o Sr. Souza Martins, a emenda supque é direito extraordinario que nllo paga ne- pressiva do artigo ; e cessará assim toda a mais
nhum outro producto do Brazil (apoiados) ; e elle, contraversia sobre este ponto. ·
a carne, e o mais pag!i.o o dizimo, o que tudo
O Sr. Alves l3ra.nco (ministro dafaunda)":
monta a 25 por cento ; além de que quando o - A parle do discurso do Sr. Hollanda, a
gado que, alli se !11ata é . vindo do Estado que julgo dever responder. immediataOriental, vem de mais a mais com o om1s de mente, é esta, - disse· o Sr. Hollanda
1,5 por cento que pag9u nas fronteiras, o que é
que era de mister que se tomassem as contas'
um imposto que estabeleceu o governo oriental, porque a não tomada das contas redundava
corno já referi a esta camara. Por consequencia, em descredito do thesouro. Reconheço tanto
sendo a protecçao actual de 15 por cento in- que isto é verdade, que apresentei uma proferior aos encargos '}Ue gravao o charque· do posta, na minha opinião, o meio unico, que
Rio Grande, deve-se-lhe um augmento de pro- temos, para se conseguir a tomada de contas .
tecção que é muito.e;onforme aos principias de Fui contador geral do thesouro, e a experiencia
economia polilicn. E é tal protecção justa por me mostrou, que do modo, por que está or~aesses mesmos principias, e porque todos os ge- nisado o thesouro, não é possivel tom11r contas.
neros do Brazil que se exporlão de província a
O Sr. Hollanda apresentava como meio para
província n!lo pagllo direito algum, quando os
conseguir este fim, a simplificação da arrecase
pagão
do Rio Grande, que lenho mencionado,··
sendo geral sómente a das
na exportação dalli para os outros portos do dação das rendas,
o deficit destas
Brazil todos os direitos referidos, Emfim é" con- alfandegas, prcencheudo-se
com a despeza geral, com
veniente a todo o Brazil aquella protecçno addi- rendas comparadas
províncias ; e sendo
cional, porque della se derivará uma renda para uma quotisaçllo sobre as
rendas.
outras
as
todas
com
arrematadas
e
circula
que
a amortisaçno do papel-moeda,
destinad~s
ficassem
que
de
O primeiro meio,
prejudica em todo o imperio &01 geral.
Finalmente. Sr. presidente, creio que tão. para a receita geral, sómente as rendas das alfan ·
ponderosos motivos nada valem á vista da op- degas, é um desideratum, que creio que todos
posiç!lo que tenho observado ; mas seja-me têm em vista, mas receio que se não possa
permittido repelir outra vez o que já disse· em realisar ainda por muito tempo. Quanto á quooutra sessão. Quando em 1835 os dep.utados tisaç!lo sobre as provincias, parer.e que ella
do Rio Grande reclamavamos a aboliçtio ou di· póde comprometter o governo geral; porque
. min11iç110 do pesado direito de 25 por cento que quern ha de dar e entregar estas quotas? As
pagavao. os couros daquella provincia, res- ãdministrações provinciaes grandemente influen•
pondia-se-nos que esse direito produzia uml!, ciadas pelas assembléas provinciaes, ordinarenda de 400 contos, que o estado Dilo podia riamente dominadas pelo espírito de provindispensar. Hoje que dizemos,-pois conserve-se cialismo? Isto nao será mais um motivo para
o direito actual de 15 por cento, ainda extraor- contestações ? Poderá o go.verno contar com
dinario, porque nenhum outro produclo brazi· essas quotas para as despezas certas que tem de
leiro o paga, mas dê-se-nos em recompensa fazer ? Entendo que esta medida póde põr para
· uma prolecção maior para o charque, de que o o futuro ein grandes embaraços a adminisestado póde lambem tirar um augmento de tração, e por isso não posso estar por ella.
. renda,- a resposta que se nos dá é que "tal Assento que é melhor que se aâministrem, ou
· protecção é anti-economica e iniqua, Seja-me_ se . arrematem as rendas necessarias para
pois licito exclamar que mesquinha é a sorte encher o computo das despezas geraes, debaixo
da provincia do Rio Grande I Contra ella valem da absoluta direcçno do governo geral.
Eu não teria duvida de annuir á arremataçllo
os principias de commercio livre, a favor della
nada valem esses principios I Contra ella os de alguns impostos geraes, que se cobrao no
direitos elevados produzem renda. avultada que interior muito distante das capitaes das pro· o estado nno póde dispensar ; mas a favor della vincias ; mas que se arremate;r. todos, não me
· taes direitos equivalem a uma prohibição e parece com effeito necessario, e talvez traga
graves inconvenientes, ao meno11 deixando um
nada rendem. (Apoiados.)
. Para coroar a opposição que se tem feito ao grande passivo atrazado. Demais, essas arrema·
,art. 9°, de que se trata, veio ainda o Sr, ministro tações poderião actualmenle dar lugar a grandes
abusos nas thesonrarias. E' verdade que o Sr.
i~ª fazenda emittir um voto contrario. Ora, os
unpostos são m~ios que damos ao governo para Hollanda mandou eínenda que parecia acautelar · esses abusos, · porque dizia que. se adsatisfazer aos encargos publiéos, e se eu tenho
mittirião arremafações sempre. que se alie;defendido não só como util ao Rio Grande,
recesse 10 por cen.to sob a renqa do uJtimo
:mas lauibem como rend~ publica\. o imposto
. 48·
.
,
TOl!O
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anno, e se désse fiança em dinheiro rel.aliva á
renda arrematada. Este meio poderia talvez
acautelar todos os inconvenientes ; mas devo
notar que talvez nll.o désse resultado algum ;
porque não apparecia quem désse mais 10 por
cento sobre o rendimento do anno anlerior, é
de mais a mais quizesse depositar logo em dinheiro, para servir de fiança, o pt·eço da arrematação. Se isto se pudesse.conseguir, não seria
máo para o thesouro, mas duvido muito que se
conseguisse ; e quando se conseguisse, qual
nao seria o rigor da exacça.o ! ! ?
A discussll.O fica adiada. ·
O Sr. ministro se retira éom as formalidades
do costume.
O Sn. PRESIDEN1'E dá para ordem do dia de
sexta-feira a mesma de hoje, e levanta a sessão
depois das duas horas.
·
Sea11ão eni ~S de Agos.to
PRESIDENCIA

DO

SR, ARAUJO VIANNA, VICE•
PRESIDENTÉ

Su:M1,tAn10.-Expediente.-Adopçiio do parece:r

da mesa s<ibre o lugar de Mai-ianno Carlos
de Souza Oon•8a. -Ordem do dia. - Orça·
mento da:fazenda.
Pelas 10 horas da manhll procede-se á chamada, e logo que se reune numero legal de
Srs. deputados, abre-se a sessão ; lê-se, e ap·
prova-se a acta da antecedente.
·
Fo.ltão· com participação os Srs. Barbosa Cordeiro, Araujo· Lima, M:es3ias, arcebispo, Oli,"
veira Braga, Saturnino, Floriano, Maranhão,
Pinto de Mendonça, Pontes, Odorico, Paulino e
Paulo Barbosa; e sem participação os Srs.
Domingos Alvares~ Luiz Gavalcanti, Remigio,
Costa e Manso.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente, lendo-se os se•
.
guin tes officios :
l,". Do ministro do imperio, remettendó um
officio do presidente da província· de Matto
Grosso, datado de 81 de Maio do corrente anno,
co1n os documentos mencionados no mesmo
officio, versando tudo sobre_ infracções de lti,
commettidas pela mesa parochial da capital
daquella provincia na eleição dos deputados á
seguinte legislatura da assembléa geral.- A'
com missão de constituiç!lo e poderes.
2.º Do ministro dos negocios estrangeiros,
que é o seguinte :
« lllm. e Exm. Sr.- Vou satisfazer á resolução da camara dos Srs. deputados, que V. Ex.
me communicou pelo seu aviso de-12 de Julho
passado, relativamente á troca das cori.deco-·
ra9<>es, com que déviã.o ser ~ratificados os pie-

nipolenciarios, que celebrárão o tratado entre
o Brazil e a Belgica.
1< Pela copia (n. 1) do extracto do officio do
nosso encarregado de uegocios em Bruxellas
verá V. Ex. que, procurando o ministro da~
relações exteriores de S. M. o Rei dos belgas
informar-se de qual era a pratica seguida pel~
côrte do Brazil, quando se rátificavll.o ti·atados
depois de liaver recebido O$ e~clarecimen!o~
necessarios, ponderou ao nosso encarregado de
negocios, que o estylo da sua côrte, com o que
já se havia.o conformado os governos da França
e da Inglaterra, era fa:i:er·se uma troca de condec~rações. O encarregado de negocios, dan·do
parte do que passára em conferencia com
aquelle ministro, escreveu uma carta confidencial a um dos meus antecessores (copia n. 2),
em que communicava que havia suggerido a
idéa de que S. M. o Rei dos belgas offertasse
a S. M. o Imperador a gram-cruz da sua ordem,
visto que lhe parecia ser este o meio mais
proprio, para habilitar o governo imperial a
fazer uma proposta ás camaras legislativas
para a devida retribuiçao da parle de S. M.
o Imperador.
« O meu predecessor, o conselheiro Manoel
Alves Branco, no seu despacho de 22 de Maio
de 1885 (copia' n. 8), significou ao nosso
encarregado de negocios, que não duvidaria
fazer a mencionada pt·oposta, uma vez que se·
realisasse a ofl'erta da gram-cruz a S. M. o Im;
perador; assim como se dessem as competentes
condecorações aos plenipotenciarios·. brazileiros,
e aos officiaes da secretaria de P.Stado, visto não .
se concederem os presentes do costnme,
<< O encarregado tendo tomado sobre si não
dar plena execuçAo áquelle despacho, pelos
motivos declarados no extracto do seu ofilcio
(copia n. 4), o conselheiro Alves Branco lhe
ordenou por seu despacho de 27 de Outubro
de 1835 (copia n. 5) fIUe tratasse unicamente
da offerta da gram-cruz para S. M. o Imperador,
ficando no mais revogada a primeira ordem,
que se lhe déra.
.
« Antes, porém, de receber o encarregado de
negocios aquelle ultimo despacho, chegarão as
ratificações do tratado por parte do Brazil e
Bruxellas, e procedendo-se á troca dellas cóm
o ministro das relações exteriores de S . .M.o
Rei dos belgas, o mesmo ministro, pela sua
nota (copia n. 6), communicou ao nosso encàr,
regado de negocios que o seu soberano, dese·
jando dar a S. M. o Imperador uma prova ds
sua amisade, . lhe offertava a gram,cruz da
ordem real de S. Leopoldo ; e em altenção 3 ·
que o desembargador Aureliano de Souza e
Oliveira Coutinho, e o officíal-maior Bento dl
Silva Lisboa, havião sido plenipotenciarios do
tratado, condecorava ao primeiro com a gralll·
cruz, e ao .segundo, com a commenda da ordelll
civil de S. Leopoldo.
·
·
1
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cc O uosso encarregado de negocios, respondendo a esta nota pela maneira exposta na
copia n. 7, remetlcu os diplomas e as insignias
das sobreditas ordens, que forlío devidamente
entregues.
cc Deus guarde a V. Ex. Paço, em 23 de
Agosto de 1837.-Franci.'Jco Gé Acayaba ele
lllontezimia.-Sr. Cornelio Ferreira França.»
A quem fez a requisi~sllo.
.3. • Do secretario do senado, participando
que o, senado adaptou, e vai dirigir ú snncça.o
ir.lperial o projecto de lei, autorisando o governo
a rcr.rutar para completar as forças d., terra
decretadas para os annos de 1837 a 1838 e de
1838 a 1839.-Fica acamara inteirada.
Faz-se menção de requerimentos de parles,
que têm o conveniente destino.
Lêm-se os seguintes requerimento;; e pareceres :
1•. cc Em consequencia de meu estado valeludinario, requeiro licença para retirar-me.
« Camara dos deputados, 25 de Agosto de

1837.-Rapliael de Ca1·i·allt0."
Remette-se á commissão de constituiçao e
poderes.
2º. « A mesa examinou o requerimento de
José de Almeida Saldanha, que pede o lugar
de porteiro-mór que se acha vago; o supµlicante allega que elle serve a Ires annos o dito
lugar sem mais vencimento algum do que o de
ajudante do porteiro , que sendo o mais antigo
cfficial da casa, pois que serve desde 26 de
Agosto de 1823, tem sempre desempenhado os
seus deveres com l1onra, e zelo, como consta
dos documentos que apresenta. A mesa portanto ach:i.ndo de justiça o que o mesmo supplicante allega, é de parecer que elle seja
provido no dito lugar_
« Paço da camara dos deputados, 21 de
Agosto de 1837--Candido Jo.~é de Arm!io
Via1ma. -Cornelio Fen·efra , França, 1° secretario. - E. B. Soares de Soú.za,-J_ F. A.

B . .Muiii;;i Barreto. "
Fica adiado por se pedir a palavra.
3°. « Tendo-se acabado a licença de dous
annos que esta augusta camara havia concedido ao official da secretaria Marianno Carlos
de Souza Corrêa, para ir á Europa tratar de
sua saude, requer agor-.i, por procurador, a
prorogação de mais um anno para o seu inteiro
restabelecimento. A mesa observando que o
supplicante não instruio o seu requerimento
com documento algum que prove a continuação dos sens incommodos, e constando
officialmente que elle se acha empregado no
lugar de consul geral em Portugal, lugar que
aliás exige muita vigilancia, e grande actividade
incompatíveis com o estado valetudinario, em
que elle diz ainda estar. E' de parecer que se
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lhe d,meg11e a licença pedida, dando-se por
vago o lugar.
cc Paço da camar:i. dos dcput:i.dos, 28 de
A?;osto de 18:37.-Candido Ju~r: de An11fio
Vianna.-Comelio Fc1·reira ri·«nt;!(.-B. B_

Soares de Souz11.-.Jiimiz Barreto. "
Adiado por se pedir a palavra.
·1". « Egas ;\luniz Barreto Cameiro de
Campos, e outros, cirur~iúcs approvados pela
escola de medicina da Bahia, fundnndo-sc n:1
pratica :;t:guida, e constante de escolas da mesma
natureza nos paizes mais cultos da Eu~opu, e
cm algumas outras r:1zões que allt'gárllo,
pedem ,i. a8se111hléa geral h,l!islaliva os lmhilite
com uma resolução a receberem o gráo LI~
doutor em cil'Urgi11, á respcilo do q11al, dizem
clles, nada eslatuio a lei de 3 de Outubro de
1832, que reformou as duas academias
medieo-cirurgicas do imperio. E entcndemlo a
commissão de instrucção publica, a que foi
presente o requerimento dos supplicantes, que
o gráo de doutor em cirurgia está incluído no
de doutor em medicina (uuico aliás, de que
trata a referida lei de 3 de Outubro de 18:3:2),
e outrosini que o artigo 28 desta mesma lei não
nega aos supplicantes a hom·:i. de doutorar-se
em medicina, quando diz ,, Os cirurgioes formados, ou simplesmente approvados pelas
actuaes academias medico-cirurgicas, . poderaõ
obte1· o grão de doutor em medicina, fazendo
os exames, que ainda n!l.o tiverem feito, tanto
nas materias dos annos lectivos, como dos
preparatorios » : é a com missão de parecer, que
tou1ando-se o c:ste respeito uma medida geral,
se defira benignamente aos supplicantcs com a
seguinte resolução :
« A assembléa geral legislativa resolve :
cc Art. 1°. Os cirurgiões formados, ou simplesmeute approvados pelas duas antigas academias medico-ci1·urgicas do imperio, ou ainda
pela actual escola de medicina, fazendo exame
de todas as materias, que pela lei de 3 ,Ie
Outubro de 1832 accrescêrào ás que entllo se
ensinavlíO nas dilas academias, serllo admittidos
ao i;ráo de doutor em medicina, um:i. vez que
no referido exame, ou exames, obtcnh!l.o plena
approvação.
cc Art. 2º. Fic!\o revogadas todas as disposições
cm contrario.
« Paço da camara dos deputados, aos 15 de
Outubro de 1836.-A. JJl. de .Jloura.-Prmlo
Jo..f; dt: Jlello.-.Aza:edo e Brito.-Rodrigue'1
Torre.~. »
Julga-se oltlecto de deliberaçilo a resolução,
que vai a imprimir com o p:i.rcccr.
« A 3ª co.mmissão de fazenda, a quem foi
commettido o exame da proposta do governo,
creando um tribun:i.l de revis:io de contas,
offerece a esta augusta c.,,mara o seu juizo a
respeito.
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,e Ninguem póde descoqhecet· a conveniencia,
que deve resultar da maior fisilalisação na percepçao e dispendio dos dinheiros publicos, e
que para conseguir est.e fim mister é extremar
o facto de receber, e piigar, daquelle exame e
tomada de contas aos agentes, á cujo cargo
esteja a sua receita, e distribuição. Uma repartiç!ío superior, e montada com a capacidade, e
independencia necessaria, não ~6 daria em resultado a maior circumspecção, e economia nas
despezas publicas; faria entrar receitas nM
realisadas por falta de prompta revisllo das
contas de·t!ío diversos agentes, e devedores da
fazenda; como outrositu muito habilitaria aos
representantes da naÇão para enlra1· no exame,
e fiscalisaçao geral, que lhe compete exercer.
Por outra parte a com missão reconhece, que a
uoica contadoria estabelecida f!O !hesom·o pu·
h!ico pela lei de 4 de Outubro de 18:-11, com a
· denominaçao de-geral de revisão-nada menos
póde desempenhar, do que o seu titulo, e in·
cumbencias : empregado quotidianamente na escripturação, e contabilidade de facto successivo,
balanços, contas da$ thesourarias das i,rovincias,
exames e pagamentos, etc., etc., como occuparse ainda dessa revisão, que parece deveria ser
sua unica tareia ? O certo é que a contadoria,
segundo ail informações havidas, á custo póde
desempenhar o serviço urgente, e variado a que
são applicados os seus empregados ; e isso
mE:smo se consegue mais por efl'eito de sua
capacidade e zelo, do que pela sufficiencia ~e
seu numero.
« A' vista do expendido a commissão por sua
parte não he~ila em reconhecer a conveniencia
do tribunal projectado : resta-lhe portanto.ex.·primir o seu pensamento ácerca do merito da
proposta a respeito da organisação do tribunal,
suas attribuições, etc. Pela fôrma com que se
acha concebida, a commissão julga indispensavel esclarecimentos, que só póde ministrar
o Ex.m. ministro seu autor, e que só podem
aproveitar-se 1.10 passo que os diversos artigos
vão sofirendo regular discussã.o, por meio da
qual sejao elles melhormente explicados, ou
convencida a camara de sua congruencia. E'
por isso que a commissa.o se decidia a reduzir
a proposta á seguinte formula, segundo a constituição, propondo á eamara que assim seja
admiltida á discussao :
« A assembléa geral legislativa decreta :
« Art. 1,,.º Além do tribunal do thesouro
haverá na capital do imperio outro tribunal de
fazenda, que · será denominado o tribunal de
revisão, e contas.
·
« Art. 2.0 As suas altribuições serão as seguintes, que por esta lei ficão separadas do
tribunal do thesouro, a saber :
·. « 1.º Tomar, e .rever annualmente as contas de
todos os empregados de recebimento, e despeza
geral do imperio çlo Brazil.
· .

« 2.° Dàr quitação áquelles que se acharem
correntes, e mandar proceder contra os omissos,
e prevaricadores, remeltendo os seus alcances
ao ministro da fazenda.
« 3." Confe1·ir as contas parciaes tomadas com
os balanços minist.eriaes, e fazer todos os annos
o relataria de seus trabalhos á assernbléa ge1·al
legislaliva.« Art. 8.º Este tribunal será composto de contadores, e fiscaes, sendo os primeiros tirados
d'enlre as pessoas peritas em cóntnbiHdade, e
os segundos no direito administrativo ou commum do paiz. O seu numero poderá elevar-se
até nove, e seus ordenados até 3:200$000.
« Art. 4.° Os membros desse h'ibunal serão da
nomeaçao do governo pelo minislerio da fazenda,
e depois de nomeadas na.o poi:leráõ·mais perder
os seus lugares sem sentença do poder judiciado,
ou resoluça.o da assem biéa ge1·al, á excepç!íO do,
presidente, cujo cargo será de simples nomeaçllo
temporaria.
cc Art. !'i. º A cada um destes membros do tribunal será. dada uma secreta1•ia, cujos officiaes
serll.o nomeados pelo ministro da fazenda d!enh·e
aquelles, que por ventura sobrem das conta·
dorias geral e provinciaes, depois de separada a
obrigaçao da tomada, e revisão das contas, que
hoje lhes compete, ou d'entre quaesquer outras
pessoas, que estejão nas circumstancias do
art. 96 da lei de 4 de Outubro de 1831.
.
<( Art. 6.° O numero dos officiaes das secre·
larias, dos contadores, e fiscaes não passaráõ de.
seis; nem os seus ordenados se elevaráõ a mais
de 1:200$, podendo ser despedidos pelo tri•
bunal, sob proposta motivada do chefe da re•
partição.
·
« Art. 7.° O tribunal de revisão e contas, nM
poderá deliberar sem que estejll.o presentes tres
membros, nem resolver sena.o pela maioria de
votos, depois de ter dado por escripto o seu
parecer sobre o negocio um contador, e um
fiscal separadamente.
.
« Art. 8.º O governo fica autorisado a crear
na côrte e províncias, commissões temporarias
de um a tres membros para o ex:ame das contas
antigas, que posslto offerecer algum interesse á
naçao, e mesmo para. o primeiro exame das
novas, quando não seja passivei, que todo o,
trabalho seja feito pelo tribunal.
·
,e Art. 9. 0 0 governo dará conta na seg~inle
siissl!.o legislativa na.o só do que houver feit~a
respeito da creação do novo tribunal e comm11·
sões, como de todos os regulamentos e instrnc·I
çoes que fizer para o bom regimen e desempenho
de suas obrigaçOes.
« Camara dos deputados, aos 11 de Agosto de,

. 1837.-Duarle e Silva,. '7"' Dia& de Toledo.»

. Vai a impriwir.
cc 10 Os offi.ciaes · da contadoria geral '
revisao do thesouro publico; pedem melhora·
mento de ordenado em attençllo ao seu trabalhe
comparado com o dos officiaes. da secretaris,a
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favor dos quaes foi alterada a lei de 4 de Outubro ele 1831 pela de 24 de Outubro de 1832,
concedendo-se-lhe augmento de ordenado. Nao
se achando porém a commiss!ío de pensões e
ordenados surticientemente habilitada para interpôr o seu parecer sobre esta pretenção, assim
corno tias razões que motivarão o accrescimo
concedido aos officiaes, requer que a representaçll.O dos suppJicanles seja transmittida ao governo para prestar os necessarios esclarecimentos á vista do allegado.
,; Paço da camara dos deputados, 3 de Julho
de 1837.-J. F. de Toledo. - Gomes da Fonseeci.-F. P. de Almeida .Albuquerque."
E' approvado.
O Sr, Henriques de Rezende propõe a urgcncia, para que se discuta o parecer da mesa,
ácerca da prorogaçllO da licença que pede o
official da secretaria desta carnara, Marianno
Cnrlos de Souza Corrêa, e declara que qller
offerecer uma emenda ao parecer.
A urgencia proposta é apoiad?. e discutida,
e, afinal, approvad~.
Entra em discussno o parecer.
O SR. HENRIQUES DE REzENDE manda á mesa
a seguinte emenda :
" Diga-se ao governo que intime ao supplicante para apresentar-se em seis mezes, findos
os quaes, será provido o lugar.- Rezende."
E' apoiada.
O Sr, Maciel Monteiro ex:ige que a mesa o
informe, se acaso a licença, que a camara concedeu a esse individuo, já expirou ha muito
tempo.
O SR. BELISAmo responde que a licença findára
a vinte e nove de Maio deste anno.
O Sr. Maciel Monteiro combate a emenda
do Sr. Henriques de Rezende, e vota pelo parecer da mesa.
OSr. J3elisario declara que o lugar de official,
de que se trata, não tem sido preenchido porque
se estava á espera que expirasse o prazo de
tempo porque se tinha dado a licença, e que
esse official se apresentasse, findo esse tempo :
quanto, porém, ao serviço da secretaria, respectivamente á falta deste official, elle tem sido
feito com o augmento de serviço de outros officiaes ; o que nllo acontece sempre ; porém,
algumas vezes, o trabalho é excessivo,
OSr. Henriques de B.ezende sustenta a sua
emenda, sendo de parecer que, antes deste official ser despedido, se lhe deve dar um prazo
para se apresentar; e declara que não é só este
empregado, que muitos outros existem empregados nas legações da Europa.
E' apoiada uma emenda do Sr. Baptista Caetan_o, que diz: « Fica ex:tincto o lugar da secretaria que ora serve .M:arianno Carlos de Souza
Corrêa. "
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OSr. Limpo de Abreu propõe o adiamento
para que este parecer volte á commiss1ío, para
que se informe se por _ventura se deve declarar
vago, ou se deve declarar ex:tincto o !Ligar de
official de secretaria.
O adiamento proposto é apoiado, e depois de
algum debate, propõe o Sr. Limpo de Abreu o
adiamento de,ta questão, até segunda-feira, afim
de ter ter.opo de a examinar.
J ulg&do discutiuo o adiamento, põe-se á vo·
tação, e não se approva por 47 votos contra 29.
Dá-se por disc1Jtida a materia do parncer, e,
rmtes de se pôr a votos, o Sr. Limpo de Abreu
pede a palavra pela ordem, e requer qne elle
seja offerecido á vofação por partes; isto é, até
as palavras-que se lhe denegue a licença pedicla,-e depois o resto.
O parecet· é posto a votos na fórma requerida e fica approvado.
Suscitão-se duvidas sobre se a emenda do
Sr. Baptista Caetano está, 011 não, prejndicada,
e o St·, presidente consulta a carnara, que decide
nl10 e~tar prejudicada.
Põe-se a emenda á votaç!:lo, e é regeitada por
39 votos contra 37.
Com a chegada do Sr. ministro da fazenda,
continua a discussao adiada do orçamento da
receita, com as emendas apoiadas nas antece·
d.entes sessões.
O Sr. Alves l3ranco (m -inistro da fazenda)
diz que continuaeá a fallar a respeito das idéas
do Sr. Hollanda Ca valcanti, e de sua emenda,
sobre a arrematação das rendas publicas.
Já declarára que se poderia admittir em geral
a arremataçM das rendas publicas.no interior ;
mas que as rendas que se arrecadavao nas
capitaes das provincias, não devião ser senil.o
administradas; comtudo, tambem lembrára que
mesmo da arrematação das rendas no interior
poderillo vir graves abusos, á vista do estado
em que estão todas as nossas cousas, e da falta
de homens capazes a quem fosse confiada uma
semelhante arrematação. Tambern disséra que
a emenda do Sr. Hollanda, com que este senhor
julga obviar abusos, a suppunha inexequivel,
por isso que nl\o podia entender que haja quem
dê mais 10 por cento sobre a renda do ultimo
anno, ou uma garantia em dinheiro da renda
adiantada de um anno. Se nós pudessemos
admittir a arrema.tação com o systema francez,
em que se combina a administração, e ao mesmo
tempo a arremataç1to, ent1lo podia-se admittir
esta idéa. Mas a França está eu outras circumstancias em que nllo estamos. Alli os collectores
geraes têm ordenado de 6 mil francos_; ao
mesmo tempo passl!o letras no thesouro a
vencer a 1, 2, 3, 4, 5, até 12 mezes a pagar ;
se arrecadão maior quantia do que aquella que
sao obrigados a pagar neste ou naqueJ!e prazo,
podem negociar essas quantias; por este lado,
considerM-se Gomo arrematadores; e por _ou~ro,
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administradores. Isto seria certamente vanta- quanto monta o papel em circulação; comtudo
joso, mas é o que não podemos fazer entre nós. entendia que o banco podin. se instituir, se acaso
Nós temos collectores di;;semirmdos en.1 todas nelle houvesse um f:ui,k ,'.o governo tal qual se
as partes, collectores fixos ; nâo lemos empre- propôz em 1833. Já linha p1·eparado uma progado o mesmo systema em lugares onde ha posta neste sentido mais ou menos, mais julgou
grande movimento, facilidade de arrecadação ; nl\o apresenlal-a neste a11t10, principalmente
não temos collectores volantes, homens que depois que vio que havia mna cununir,;sli.o comandem vigiando as consas, e+uminando o es- posta de membros tão conspícuos da camara,
tado da arrecadação em diversas pro•,incias; capazes de desenvolver uni bom projecto, e
o minislerio da fazenda não tem meios nenhuns apresentai-o.
de fiscalisar en1 diversas proviflcias a arrecaO orador passa a fazer algumas reflexões a
dação, as caixas, etc., tambem não ha i:,ontos respeito do que se disse dos bilhetes do thecentraes em diversas provincias onde se reun!lo souro.
Já declarára que linha emittido 'na circulaçllo
diversas parcellas, µara facilitar ou diminuir o
trabalho das thesour:u•ias,_ que são empregadas letras sobre dinheiro dado na pl'aça ; disse que
a fazer uma escripturaçao miudissima; não ha tinha feito isto para occo1·1·er ,\s circumstancias
outro remediq senão continuai• no systema de momentaneas do thesouro. Assentára . quu
colleclorias com algum melhoramento.
obrára com direito : nem se quer jnstificar com
A respeito do tribunal de contas, disse o a bulla das circumstnncias. Esle direito assenta
Sr. Hollanda Gavalcanti que nno adoptuva sobre a pratica cons-tante do tl1csouro, a ruspeito
semelhante tribunal. S. Ex. assenta que nAo ha de remessas para Londres; lanlo mais qüando
meio de tomar contas sem que haja um tribunal, não é outra cousa mais que emissão de letras
pouco mais. ou menos semelhante ao que propôz. da praça sobre dinheiro da mesma praça; uma
Na.o dirá que r. proposta que offereceu seja um lhesouraria provincial" não é mais que o mesmo
trabalho perfeito; offel'ecendo-a, não desejou thesouro ; e o que se faz quando movem fundos
mais do que lançar a semente, para que, culti- de uma pl'ovincia para o Rio de Janeiro?
vada, protegida e melho1·ada, possa produzir Toma-se dinheil·o na praça, dá-se uma letra
bom resultado, o resultado da tomada das com prazo de urn, dous ou quatro mezes, comcontas, que é, certamente, gran<le vantagem e forme se ajusta ; e a mesma operaçao se faz tonecessidade no systema represunt.alivo. Em todas mando-se dinheiro na praça em letras. sobre o
as nações que !êm systema representativo, e mesmo thesouro: 6 isto emprestimo, é empresmesmo naguellas que o na.o têm, ha um tribunal timo 110 sentido mais lato passivei, e então a
de contas. Na Inglaterra, depois da reforma que marinha conlrahé émpreslimos quando comprn
soffreu o thesouro em 1884, o tribunal de generos. Disse-se que na Inglaterra, assim
contas tem melhorado; a França tem seu tri- como na França, não é passivei fazer-se
bunal de contas; nos Estados-Unidos,· onde na.o semelhante operação sem que sejà por um
se póde dizel· que lia um tribunal de contas, ha acto legislativo ; na Inglaterra, ha estatutos
inspectores e contadores, cada um dos quaes antigos que aulorisão ao governo a fazer esta
tem a sua secretaria, onde se ·examinao os di- emissão, para pagar de ordinario atrazados ou
versos ramos da despcza publica. No seu plano, faltas, no fim do anuo, que haja na receita,
S. Ex. conciliou o methodo dos Estados-Unidos, para. fazer esses pagamentos ; e que bilhetes
combinado com o da França. Poder-se-ha fazer sao estes P São letras? Não ; é ve1·dadeiramente
·cousa melhor, cousa que seja mais vantajosa ; papel-moeda, embora vença premio ; o themesmo se, elle orador, tivesse tempo para souro os emitte, cil'culão, entrão em pagamento
pensar mais, apresentaria, talvez, algum projecto da renda, e sãO pagos. quando o thesouro an·
melhor, mais desenvolvido, persuadido que não nuncia; -não existe aqui a idéa quede·ordinat•io
é possível, no estado actual do thesouro, tomar se l·eune debaixo do titulo-letras de cambio-;
essas contas : o que o facto lem mostrado.
, é.cousa mui diversa: Tambem disséra aqui qne
Quanto_ ás suas idéas a respeito do meio circu• a Inglaterra· lambem emitte letras a vencer em
lante, acha, em verdade, o estado do paiz cala- pequenos prazos : o que é verdade ; ha letras
mitoso a este respeito; com tudo este estado nll.o que se tomão por dinheiro na praça, e ha letras
é desesperado: ainda é possivel que possamos que se dão ao banco em deposito sobre dinheiro
conhecer o resultado final dessa infeliz opernçãO que se recebe do mesmo banco. As letras, aqui
que agora se esta continuando. Já se propôz emiltidas, são para occorrer á differença mo·
um projecto para melhorar alguma -cousa o mentanea, accidental da receita em um mez;
meio circulante, e S. Ex. espel'a que algumas sao letras pelas quaes se avançou o fundo de
idéas, se passarem, seill.o boas , comtudo nll.O um mez futuro para occorrer ás despezas de
ci·ê nesse pequeno remedia. O unico meio vital um roez; para isso não é necessario autorisação
que lhe parece para este negocio é um banco ; do corpo legislativo : todos os ministros da fa:
mas um banco por meio de acções particulares zen da têm !eito· isto, e continuaráõ a fazer haunicamente, não é possivel, não só por cau_sa do vendo necessidade.
!lStaqo ~o pai~, cc;,mo porq:ue n•o S.!l sal;,e a
Quanto á receita, S. Ex. declara que nliQ
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adapta o systcma daque11es administradores,
que costumlío elevar a receita grandementP,
para obterem do corpo legislalivo creditas considera veis; iambem não concede que a fix:açll.o
ela receita seja consa de pequena imporlancia,
considera-a de muita imp0rtancia, e nesta parte
concord,1 com o illustre deputado o Sr. Hollanda Cavalcanti .• Entende que a verdadeira
regra de bem administrat· neste negocio, é
nunca votar despezas do estado sobre deficit.
Ex~gerar-se constantemente a receita para
ohter-se creditas consideraveis, votar-se constantemente a despeza sobre deficit, é pôr o estai.lo
em grandes embaraços, em grandes desordens,
e talvez na banca-rota: por esta razM é que
quando tem de orçar a receita sempre tem em
vista que ella n!l.o falte, nll.o se irnp.01-ta que
sóhre; porque se isto acontece, a causa publica
nno padeee; porque ha urna applicação á sohra,
é elb destinada ao pagrunento da divida circuhnle. O illustre deputado que parece ser o
orpo da commissão mostrou sempre desejos de
que a receita não soubejasse, nno se importando
que ella faltasse; o illustre deputado quer que
ella na.o sóbre ;" é seu fim primaria; S. Ex. quer
qne ella não falte, ainda que sóbre. Ora, tendo
isto ern vista, vendo que a despeza que de
ordinario se. vota na casa, ni:I.O é aqnella que se
faz, porque a camara mesmo nao vota em muitas
despezas, como · acontece com differenç.a de
cambio, que nunca se votou, vendo que a despeza nunca é certa, mas é sempre maior que a
que se apresenta na lei ; vendo qne não ·ha
· perigo absolutamente nenhum, em que sób·re a
receita ; mas antes é nccessario que sóbre
alguma cousa para que se satisfaça a promessa
do corpo legislativo que applica as sobras ao
pagamento da divida; entendeu S. Ex. que era
necessario orçar a receita .de maneira segura, de
1~anefra _tal q~e nunca falte, de maneirn tal que
sobre. Eis-aqui corno considera, como entende
que deve procedet· o administrador que na.o
deseja complicar os negocios <lo estado. Com
este desejo nunca adop!ará o systema de. lançar
os olhos sobre a renda do anno anterior, accrescentar-lhe um:t conta de progresso arbitraria,
e apresentar assim a renda do anno futuro;
antes usará da regra do homem prudente e
moderado quando quer procurar qrn1.I será o
rendnnento de um anno futuro : procura nos
annos anteriores o termo medio. Sempre assim
Pr?l'Urará orçar a receita, e con vérn que a com(llISsão se arreda desta maneira de orçar, po1·
isso I: que impugna o seu orçamento em 15 mil
contos.
Nota que uma das bases da cornrnissão é a
que offereceu o thesouro no orçamento, quando
calculou a renda provavel do anno erri 13 mil
e tant~s contos. Mas ntio sabe S. Ex. porque a
comm1sst10 não tomou a outra base offerecida
pelo thesouro, o qual sobre tres mezes calcula a
renda do anno 1 ou sobre 6 mezes, ou sobre
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9 mez_es. J~ na sessão anterior. dissera que aqui
esll\o 111clu1clas as rendas do R10 Grande e Pará
na importancia de mil e tantos contos. Ora o
Rio Grande contimrn na anarcbia ' e o Pará 1da
.
mesma maneira.
O SR. SouzA MARTINS :-Na.o ha tal.
O Sn .. ALVES BRAN_co (ministro dafazenda):E' certo que na capital do Pat·:i existe a adminístraçM geral; mas o Pará está em continua
oscillaçao; villas sao tomadas, perdidas, restauradas, ete.; deve ter-se em consideração que
a província está occupada militarmente ; que
dalli constantemente se pedem soccorros, de fa.
rinha de trigo, e de meios de subsistencia.
Ainda que Deus faça descer seu braço no fim
deste anno, e que acabe com as calamidades
destas duas províncias, que o orador considera
corno os celleiros do Brazil, e para o anno fu.'
turo esteja.o desassombradas dos males que têm
soffrido, duvida que possl\O ellas dar uma renda
de mil e tantos contos. Ora, além desta quantia,
que certamente eliminada, p0t·que não póde
contar com cousas duvidosas, nao quer contar,
como l~ dizem, com sapatos de defuntos, tem
de elimmar a quantia de ...•. applicada indeterminadamente pat·a pagamento de dividas :
del'e eliminar outra que a coromissão applicou
para este fim, que são 250 contos ; todas essa::1
quantias dn.o a importancia de mil setecentos e
tantos contos, que se deve abater dos 13 mil e
tantos contos, E' passivei lambem que passe a
reducçao de direitos do Gongo-Soco, talvez na
importancia de 62 contos, e se aecrescenUlo-se
200 contos de ancoragem, e mesmo o direito
sobre as lojas, temos 12,331:988$000. Se se
accrescen lar agora 5 por cento do progresso que
espera o íllustre deputado, teremos 13,552
contos, que é quasi igual á quantia que orçou o
thesouro.
Mas, disse o illuslre deputado que a commissliü orçou assim, porque o thesonro costuma
sempre orçar muilQ mal ; porque entre o orçamento do thesouro, e a r"alidade sempre ha
uma differença enorme. D1tse mais o illnstre
deputado que, em 1833, a differença entre a
renda arrecadada e a orçada foi de 2,300 contos.
S. Ex., examinando isto tambern, nota que, -em
1832, foi orçada a renda em 12,687:930$, mas
o illnstre deputado deve attender que ha nos
balanços nma quantidade enorme de rendas
que na.o forao orçadas, nem o podião ser, já
porque houve creaçilo rle rendas novas, já porque
houve receitas eventuaes extraordinadas, que
não se pod:ào prever, nem se podião bem orçar;
na.o póde pois attribuir esse augrnento ao progresso de renda só. Este mesmo orçamento de
32 é notavel pelo grande saldo que apresenta
de 900 e tantos.contos. O mesmo acontece, nos
outros annos. O illustre deputado diz que no
anno de 1834 a 1835 a differença foi de J~,600
contos, mas o illustre deputado nãQ, v,jo &

.
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quantia enorme da réceila eventual queappareceu
nesse anno : os 500 contos recebidos do banco.
O Sn. SouZA MARTINS : - Todas essas parcellas forão excluidas.
O SR. Ar,vEs BRANCQ. (ininüst1·0 dafasenda) :
-O thesouro não podia fixar a receita senno
prova vel ; 11110 se lhe póde infligir censura por
na.o fazer o orçamento exacto ; elle deve ser
muito caulelbso : deve peccar antes por menos
do que por mais ; no primeiro caso na.o compromette o serviço do estado, qua:ido no seg~~do
póde compromettêl-o. Além disso, ha d1V1da
passiv;i, e em nenhum anno l1ao de se cobrar
mil e tantos contos como se cobrarll.o nesses
annos ; e é tanto assim que em todos os ba~ .
lanços apresenta-se à degradaça.o constan!e d~ste
artigo, que algum p1·od~cto deu co11! os primeu·~s
serviços das lhesourar1as nas capllaes; mas J_â
na.o é possivel cobrar-se do mesmo modo dividas disseminadas em todos os pontos da província. S. Ex. concorda que certamente ha
progresso de rendas; nem tambem se póde
negar o resultado das reformas que se fizerão de
31 para cá; o que é· inqueslionavel, e o facto
o mostra, porque a alfandega de Penambuco
rendendo 400 contos, já rendeu mil. com o melhoramento da arrecadação. Concorda pois em
que haja alguma differença entre a renda orçada
e a arrecadada; mas não differença Ião gmnde
como suppõe o illustre deputado. Admillindo,
porém, que a haja, como de fac~o. ha, nem. é passivei comprehender que no Braz1l, um paiz crescente, não haja sempre um progresso ; este progresso não é ta.o grande como 5 º(0 ; é necessario
calculai-o moderadamente. O thesouro deve
calcular sempre com vistas de que a renda
chegue e nunca falte, sempre para menos e
nunca para mais, porque de ordinario, no fim
do anno, grande parte da renda está em papel,
em letras, que não se podem logo realisar ; e o
thesouro deve contar com constante receita para
poder occorrer a qualquer pagamento que não
possa fazei' com letras.
Tirando-se o termo medio de tres annos, de
1833 a 1834, de ],834 a 1835, e de 1835 a
1836, S. Ex. orça a receita do anuo fnturo em
12,821:927$800. Tomando-se o mesmo termo
medio desta renda aqui calcuiada pelo thesouro com a do anao de 1835 a 1836, dá em
resultado, termo medio, 12,800:000$; e esta
será a quantia em que orçaria a receita do anno
futuro, que ficaria -bem orçada; não havendo
nisto prejuízo nenhum ao estado, e se acaso
houvesse um saldo, elle seria applicado ao destino que já tem.
O Sr. deputado membro da commissll.o mostrou-se muito escandalisado, suppondo que S.
Ex. tinha censurado a commissão por não ter
dado deseuvolvirpento ao seu orçamento. S. Ex.
declara que disséra que esta falta de desenvol-.
vi~~nto do orçamento da receita e despeza era

grande m"al, porque nem acamara dosSrs.
deputados ficava bem instruída das razões que
teve a commissão para o seu parecer. Não fez
uma censura ; mas apresentou um pr-incipio de
razão. Fallando nisto dissét·a que ha pouco
tempo vira nm_.parecer da com~issão ~a
· camara da Belg1ca em que estas 1déas -eslao
desenvoh-idas e bem applicadas ; mas não
offereceu como padrão á illustre commissão
esse parecer corno se fosse uma obra cxcellente not~vcl; apresentou-o simplesmente
corno donfirmador de suas idéas, a respeito do
desenvolvimento do orçamento.
A commissão diz que não deu as razões da
suppressao ou dir11inuiça.o dos creditas pedidos,
porque estavão todas no parecer do anno passado. S. Ex., em verdade, nllo sabia que.a
commissao se referia ao parecer do anno passado ; mas crê que essas razões do anno passado
não prevalecerão na camara ; forno a~andonadns: assim era de suppôr que d~v1110 ser
ubandonaclns este armo ; mas, como quer que
seja, as razões escriplns silo as que mais tempo
poupão á cnmara. Quando lodos os senhores
tivessem examinado as razões pró e contra,
mais depressa se fecharia a discussão. O antecessor de S. Ex., tanto na camara, como em
seu relatorio, deu todos aquelles esclarecimentos
que podiu dar ; oult-os podi11.o ser pedidos. Mas ·
o illuslrado deputad., queixa-se de que forll.o
pedidos esclarecimentos, e n!to forão dados.
O orador declara trazer o officio da camara
em que se mandou pedir certos esclarecimentos
ao thesouro : esse officio é datado do dia 5; no
dia 6, eslava na contadoria de revisao ; mas nãO
póde censurar essa contadoria da demora que
houve; em 30 de Junho é que lhe foi ap_resen·
tada a informaçll.o ; mandou á contadoria saber
a razão de semelhante demora ; ella respondeu
satisfactoriamente, porque além do t~a~alho
constante do thesouro, no tempo da reumão_ das
camaras· este trabalho recresce. Por conse·
quencia, as _razões do illustre deputado não têm
fundamento algum. E.que motivo poderia haver·
para recusar-se esclarecimentos á camara?
S. Ex. crê que nao haverá um só membro da
cama,·a · que o creia, nem mesmo o illuslrc deputado que esta censura fez.
S. Ex. continuando diz que sobre a outi:a
i_nformaç!io a respeito do cobre recolhido;Já
mandou a que existia no thesouro.
.
O Sa. SouZA. MARTINS :-Parece-me que ainda
na.o veio.
O Sa. ALVES BRANCO (rnini8t1·0 da fw:en~11)
declara que mandára que se fizesse o offic10
pelos ultimas mappas:vindos:das provincias.
Quanto á decima urbana Qma Jegaa alél!1 da
demarcação no muncipio do Rio de Janeiro e
Nictheroy, S. Ex. diz que é indifferenle que
passe, ou deixe · de : passar a suppressão ~esta
iroposiçll.o ; e uma das razões que deu foi por
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ser exclusiva á capital do imperio e·á da província do Rio de Janeiro, devendo-se estendt:r
ás mais, E' renda que anda em 4:300$ an·

nnaes.

·

Passa a fazer algumas reflexões ácerca do
imposto addiéional sobre o charque estrangeiro,
a .respeito de que declara haver mudado de
opiníao.
O nobre relator da commissão, diz 1.1 orador,
disse que proporia a snppressão do artigo 9°
additivo da commissllo, por eu me ler pronunciado contra o imposto addicional de 15 por
cento sobre o charque estran~iro. Eu fundei a
minha opinião sobre a probabilidade de que o
imposto não produzitia o resultado, que a commissão teve em vista ; mas, á vista da honra
que me fez o illustre relator da commissão,
devo declarar que não desejo privar a illustre
commissll.O da gloria que lhe deve resultar desta
medida, porque eu emitti opinião conbraria :
assento que estou livre de opinar por uma maneira contraria.
Tratarei de algumas emendas que esU!.o
sobre a mesa.
O Sr. Galvão propõe que a receita ·seja orçada em 16,000:000$000. - O orçamento. vai
em progresso. E' verdade que o Sr. Galvão
apresenta o correctivo deste orçamento. Como
porém esta emenda depende de artigos qlle não
estao em discussao, fallarei nella na occasiao
.
compelente.
Outra emenda propõe isenção de direitos a
favor de instrumentos que o governo da província de Minas Geraes mandou buscai.
Al!Sento que esta disposição devia antes ser
geral, isentando-se de direitos todos os instrumenlo11, de que trata a dita emenda, que sejllo
en.commendados pelos governos das diversas
províncias. Os dkeitos respectivos importaráõ
em mui pouc91 e seria mui grande a utilidade,
que se colhesse desta dispotiiçao.
Outra emenda propõe a isençao de direitos
sob1•e os livros. Não duvido concordar nella,
por!jue assento que é necessariQ que se facilite quanto possivel a énlrada. dos livros, cujos
direitos nao podem -ser de tão grande importancia, que esta isenção faça mal á renda.
- Ha uma emenda que applica os 15 por cento
addicionaes do charque estrangeiro á amortisaçt\o do papel-moeda, e outra que diz que este
. augmento poderá ser supprimido em todo, ou em
parte, em tratados com os governos de BuenosAyres e Uruguay. Como volo pela primeira
·.
emenda, não duvido apoiar a segund11.
O Sr, 1Iolla.nda., depois de breves considerações sobre a · inconveniencia de a camara
nomear memhros·de uma commissão tão importante, como a de orçamento, sem ter altenção
a que tenhll.o tal qual harmonia e intelligencia,
refere o que occorreu a respeito ·dos trabalhos
apresentados.· O orador foi de opinião de que,
'l,'Ol(Q
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a respeito da fixação de despezas propostas
pelo governo, havia só um ramo, em que podia
haver economia, e era a repartição da gnerra.
Nas outras repartições nll.o lhe pareceu possível
qne pudesse fazer~se economia ; pois que as
diversas parcellas de despeza silo destinadas
para pagamento da di vicia publica, pessoal dos
empregados, obras publicas e despezas eventuaes. Da divida publica nada se póde di111im1ir: sobre o·eslado efl'ectivo do pessoal s6 se
poderia fazer economia, cortando o pessoal ; e
as obras publicas, o orador as coru;idera de
absoluta necessidade ; bem entendido, com a
condiçll.o de não serem admittidos a ellas escravos, mas sómente homens livres. Nas despezas eventuaes nM lhe parece possível haver
economia, porque o governo rleve ter á s11a
disposição os meios necessa1·ios para occorrer
ás necessidades do serviço publico.
poderia fazer economia na
Considera que
guerra, mas na.o no pessoal. Entretanto lamenta que o governo queira tantos mil homens,
quando, na opinião do orador, 5 mil homens
de tropa de 1• linha serill.o bastantes, mesmo
nas actuaes oirêumstancias do Brazil, para o
desempenho do serviço ; visto qne existem
seis mil guardas municipaes distribuídos pelas
provincias. Com estas forças, entende que o
governo teria meios para conservar a integridade do imperfo, e garantir a segurança .individual. Affirma que o governo podia mui bem
mandar mil homens para o Rio Grande ; e
que, se os não manda, é porque não quer. ·
Na repartiçã.o da fazenda, julga que poderia
haver alguma economia, se se alterasse o systema da receita. Não receia que, no estabelecimento de quotas nas rendas das provincias,
ficando geral sómente a renda das alfandegas,
haja o perigo, que se suppôz, entre os governos
provinciaes e geral. Sendo de nomeação do governo gerál não só os; presidentes, que .têm
grande influencia nas assembléas provinciaes,
que, na opinião do orador, melhor fôra que
tanta influencia nao tivessem sobre. as mesmas
assembléas ; mas tambem os inspectores das
thesourarias, sendo por consequencia lodos creatnras do governo, que os pócte demittir, quando
não cumpra.o com os seus deveres; uão lhe
parece passivei que deste meio possa resultar,
perturbar-se a harmonia entre o governo geral
e provinciaes. Desta medida resultaria a sup·
pressão de um exercito de collectores, a desnecessidade de grande numero de empregados das
thesourarias, e a não continuação da immoralidadc, que se pratica na arrecadaçao, e appli·
·
cação das rendas publicas.
Declara, porém, que n:io é exclusivo sobre as
quotas, e que por isso não duvida apresentar
outro meio, e é a arrematação de todas as
rendas, que nao forem as da;; alfandegas; ainda
que o ensaio· se fü:esse .pelo. espaço de tres
mezes1 ou ~té de um mez. Assim s~ 13v~~r,-ia

se

.····4f\;:}l';
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muita chicana ; arrecadar-se-hia melhor, e
habilitar:se-hia muita get1te para tomar interesse nos negocios publicos, e conhecer o estado
do paiz.
Nao admitte a possibilidade de haver concussao. na arrecadaçao ; antes entende que, por
este meio, os impostos serão igualmente pagos
por todos, e nàO. pelos pobres sómente, como
hoje acontece ; havendo, demais; a vantagem
de o·producto de muitos impostos ser consideravelmente augmentado, pela maior regularidade, e exactidao na sua arrec~daçao.
Entende que no estado de desordem em que
estilo as thesourarias, o tribunal de contas,
proposto po~ S. Ex., uno· podera desen1penhar
seu fim.
.
Affirma que o imposto de 15 por cento addicionaes sobre a carne de charque estrangeira,
produzirá. realmente 40ú contos de renda, sem
augmento algum de despeza. Posto que o
orador muito aprecie os profundos cónhecimentos de muitos Srs. deputados sobre a economia política, e sobre o que se passa nos
paizes estrangeiros ; posto que lambem goste de
estudar, e de saber o que se passa na Inglaterra
e na França; deseja comtudo que se atlenda
mais um pouco ás circumstancias do Brazil, e
· nao se queira applicar ao Brazil as theorias
francezas e inglezas. Estas reflex.ões dizem res·
peito á affirmativa de alguns senhores de que
esle imposto addicional ia gravar especialmente·
a classe pobre. Se na França e na Inglaterra ha
entre o rico e o pobre uma differença incalcu·
lave!, uma barreira insuperavel, no Brazil nao
acontece assim. Na nossa patrià. o pobre está
proximo a ser rico, e nil.o tem para isso tantas
difficuldades a vencer como na Europa, ..
Depois de apresentar alguns exemploe para
mostrar a differença · das circumstancias do
Brazil, comparadas com as de outra nações,
mostra que o imposto ·addicional não recahirá
principalmente sobre o pobre, como se quiz
fazer acreditar; mas sobre os escravos dos fa•
zendeiros de assucar e algodão, que podem pagar
este imposto· tanto melhor, quanto forem alliviados do dizimo e do subsidio.
Uma das grandes vantagens do augmento dÔ.
imposto na carne de charque estrangeira, lhe
parece o consideravel effeito moral, que esta
medida ha de produzir. E' pena, exclama o
orador, pena que os habitantes do Rio Grande
do Sul se deixassem sorprender por uns poucos
. de estouvados; mas note-se que tecn nisto
muita culpa o governo. Estou intimamente coo,
vem:ido de que a rebelliao que apparece em
uma ou outra provincia, nao nasce dessa provincia, mas do governo geral, pelos seus máos
empregados, e porque abusa da paciencia dos
brazileiros.. Parece que o governo quer que as
.provincias se rebeUem para sangrar os brazileir~.s:. Não quero escandalisar a ninguem ; más
·a. P:t9.lec_çllo que o governo dava ·aos rebeldes, e

as · attribuições que lhes conferia, poderião
· mostrar que a rebellião não nasceu do espirita
de pusillanimidade dos rio-grandenses, mas do
máa governo.
, O orador conclue esta parte do seu discurso,
mostrando que o governo não deve proteger a
importação de Montevidéo de éame roubada das
charqueadas; que este imposto é prP.ferivel por
ser indirecto.
A respeito da emenda da cocnmissão para
abolição da decima dos predios dentro de uma
-legua além da demr1rcaçil.o da cidade, mostra
haver grande anomalia em se considerar geral
este imposto, ao.mesmo tempo que é·provincial
a decima dos predio~ dentro das cidades das
provincias. NãQ julga exacta a affirmativa de
que este i!lJ.posto apenas produz para a sua
arrecadação. Se fosse arrematada pelo orador,
eue· nao duvidaria dar o ll'iplo, do que hoje este
imposto produ:i;.
Nota que os impostos que se quer applicar
ao resgate do papel-moeda, vêm a fazer uma
grande falta á renda nacional, e nenhum beneficio á circulação. A contracçao do papel-moeda,
longe de ·melhorar a circulaçao, será, na opinião
do orador, um meio de animar os fal:!ificadores,
Declara que pretende mandar um artigo ad. ditivo á ·mesa, para ser collocado onde convier.
A discussllo fica adiaqa pela hora.
O Sr. ministro se retira com as formalidades
do costume.
O SR. lº SECRETARIO previne á camara de
que vai . officiar ao Sr. ministro do· imperio,
pedindo declaração do dia e hora, em que terá
lugar o encerramento do corpo legislativo.
o SR, PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, e mais as resoluções ns. 112 e
132, deste am;io, e n. 11, do anno passado.
Levanta a sessão ás duas horas,

S~s&ão em ~6 _de

PRESIDENCIA

A.gosto

ARAUJO .VIANNA,
PRESIDENTE

DO SR.

VICE·

SuMMAruo.- Expediente.-Discu,·so e projecto
do S,·. Raphael de Oar'llallio . - Apresentação de varios p·rojeetos.- Ordem do· .dia,

- Discussão e votação de varios projectos. 01·ç11mento da fazenda. Discurso do Sr,
C'alinon; discu,·so do Sr. Vasooncellos, desen·
volvendo o pi·oiecto da commissão e'apecial_ ·
sobre ,nelliorarnento do meio r:irculante:
Pelas 10 horas da manha procede-se á cba·
mada; e achando-se ·presentes 57 Srs. depu·
lados; abre-se a sessao ; lê-se, e appróva-se a
acta da antecedente.
·
.
. Faltão com cansa· pirticipadá os Sr~. Pinto
de Mendonça, Ponte~, Araujo Lima, Messias,
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arcc,bispo, Oliveira Braga, Souza e Oliveira,
Manso, Di,s .de Toledo, Maranhão e Barbosa
Cordeiro; e sem particip~ção os Srs. Hollan?a,
Luiz Cavalcanti, Rern 1g10, Azevedo e Br1fo,
Lessa, Paulo Barbosa e Corumbá.
EXPEDIENTE

Dá-se r.onta do expediente, lerido-se os se•
guiules officios :

J .º Do ministro do imperio, 1·emc!!endo a
copia do decreto ck 14 do corrente, pelo qual
se concedeu ao tenente-general Bento Corrêa
da Carnurn, a tença que lhe compete, em remu·
nernçi!.O de ,;erviços . - -A' commissao de
pensões e ordenados.
2.º Do mesmo ministro, enviando um officio
do transacto presidente da provinéia de Sergipe,
datado <le 20 de Maio do corrente anno, outro
clo presidente aclual, datado de 10 de Junho, e
urna representaçao do juiz de paz da capital
daquella província, Cypriano José Corrêa, sob1·e
as eleições a que al!i se procedeu para depu •
tarlo, geraes á seguinte legislatura. - A quem
fez a reqnisiça.o.
_
Faz-se roenç!'lo de requerimentos de partes,
qtte têm o conveniente destino, e entre elles do
dos omciaes da secretaria desta cainara, que
pedem melhoramento em seus ordenados, o
qnal requerimento é remettido á_ mesa.
Lê-se e approva-se a redacção da resvltição
relntiva a Francisco Antonio Soares, cidadao
brazileirõ.
Lê-se a seguinte indicaçao do Sr. Araujo
Ribeiro:
•
" Considerando que os papeis inclusos, remeltidos com o officio do Sr. ministro dos negocios estrangeiros, de 23 do corrente, podem
talvez demandar uma medida legislativa, requeiro que sej!!o com o mesmo officio enviados
acommissao de diplomacia, para os tomar em
consideraç110, etc. "
Remette-se á comrniss!to de diplomacia.
E' !ido o seguinte :
,1 f'or&o presentes á commissao de constituíçno os requerimentos dos Srs. deputados
Vicente Ferreira de Castro e Silva e Raphael
de Carvalho, pedindo a esta augusta camara
licença para se retirarem, eni consequencia. do
estado de molestia em que se· achliO.
·
11 A commissa.o
é de parecer que se lhes
conceda.
·
"Sala da commissno, 25 de AgoSâJ de 1837.
- Gonço.lvea MartiWJ. - Carneiro Leão. -

.Jf: Paranhos da Silva Velloao, l>
Sem debate é posto a votos e approvado.

OSr. Veiga. l'essoa, pela ordem, declara que
retira a palnna que pedira sobre o pareeer da
commissl!o de marinha e. guerra ácerca da pretençno de Fr.incisco do Rego Barros Fa!cao,
com o qual parecer elle, deputado, coneorda.

3!:57

OSr. Il,aphael d.e Macedo retira igualmente
a palavra que pedio sobre o parecer da mesa,
a respeito do empn::gado desta camara, José de
Almeida Saldanha.
O- SR. RAl?HàEL DE CAI!V.ALHO :-Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRli:SIDENTE :-Tem a palavra.
OSr. 11,aphael de Carvalho :-Sr. presidente,
talvez que seja esta a ullitna vez que tenha de
füllar nesta casa; é occasião de cuwp1·ir minha
promessa de explicar ídéas que aqui tenho
emillido, e esta explicação servirá enl!l.o de fündamento ao projeclo que von oíferecer.
Para dar explicações de minhas idéas aqui
ernittidas, a respeito da religião e a respeito
daquellc outro objccto mais conhecido pelo
nome de projecto dos patriotas, preciso remontar-me um pouco á minha vida passada;
mas hei de fallar nisto com tanta rapidez que
não deixe enfado nos espiritos.
Sr. presidente, fui moço, e como t~l partilhei os erros da mocidade. Em materias -de
religiao, foi supersticioso,. ma~ da superstí91to
corri rapidamente para a 1mp1edadc. Nem isto
dàe admirar a pessoa alguma, que tal é a
marcha do espirita humano ; porquanto, para
servir-me de minhas pro])rias expressões em
um escripto,que faço imprimir, e que cedo será
dado ao public·o, foi deci•etado pelo supi·emo
leqisladm· da eternidcide que o homem BÓ possa
g~nhar modera.ção depoia de ter e,cpiaclo seus
erros no p11,rgatorio dos ext1·e11ios_. •••
Considerem-se. dous planos mclmados, tocando-se pela sua parte baixa, e fazendo um
angulo reintrante: considere-se uma csphera
lançada-de uma da extremidades deste ang_ulo ;
ella cahindo .irá até o outro ex.tremo, e dah1 retrocedendo oscillàr.i algum tempo primeiro que
descance. Se -esta esphera fôr tocada a cada
· momento por uma força, ella franqueará o
outro extremo e desapparecerá. Se duas espheras
forem lançadas dos dous extremos; ellas se encon trarao retrocederáo tornarão a chocar-se,
alé que 'por fim desc~ncem, equilibradas as
suas forças.
Tal é a imagem sensivel
m!rcha do
espirita humano. Correndo p01s rapidamente
meu espirito oe um a outro extremo, fez uma
pausa, e· conheci enlào uma ver~ade, que é
que, quando o espírito está frenet1co, no momento em que faz uma pausa, esta pa;1sa é
signal infaUivel de retrogradação : elle p01s retrograda e pára : e póde apreciar um ver~adeiro espirito religioso. Neste momento prmcipiei a observar todos os homens, e .e!Il todos
· vi representada a imagem do meu- espmto.
.
Dahi conheci que o espírito be~ como º.
corpo estãO sujeitos a uma mesma lei. Assen_te1
de resolver um problarna. Perguntava a mim
mesmo; nil.o será po'ssivel levar os homens.ªº
estado em que füije me acho ? E respondr a

?ª
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mim mesmo, lembrnndo o mesmo que se
passou com migo. Qnal será o meio? Empurrar
os supersticiosos para a itnpiedade, e fazer
fütes retrogradar para a superstição: encontrando-se no caminho, elles haverão de lutar.
Sao as duas espherns lançadas dos extremos
oppostos.
Firme neste propusito, en esperava a occa~iao de pôr ern execuçao o meu projecto. Fui
lrnnsportado do l\1arnnhão para aqui, para o
seio da representação nacional; achei. urna boa
occasiao. l\l(;is nrto bastava a minha collocaçM
aqui: era-me preciso que a occasiao fosse favoravel, e esta occusiao appareceu. Em 1835
tratava-se de t:leger um regente: o regente que
era apregoado por todos, e que havia probabilidade que sahisse, era o Sr. Feijó; o Sr. Feijó
que aqui tinha ernittido a idéa do casamenlo
dos padres, idéa que foi bem recebida em
outro tempo, idéa, com a qual eu sympathiso, e
com a qnal sympathisào aquelles que n!lo amao
o escandalo, porque, desde a tiara até o ultimo
sachristao, lodos os sacerdotes s.'\o casados Lle
focto, não o querendo ser de direito. (Muitas risadas.) Isto sao verdades, senhores; só nao syrn ·
pathisão com esta idéa os que amno o escandalo.
Conhecendo que todo o governo tem sempre
uma opposição, e, que esta sempre é feita á sua
idéa predilecla, su hindo o Sr. Feijó á reg1facia,
não havia melhor meio de estabelecer uma
opposiçao que essa idéa. Eis-aqui o ensejo que
achei para pôr em pratica meu syslema. Para
crear essa opposiçil.O era necessario não fallar a
linguagem da opposiçao, mas fallar a lioguagem
contraria, fallar a linguagem que o Sr. Feijó
tinha fallado, fallar a linguagem que era de
suppôr que elle fallasse quando subio á regencia. Foi nesta mente que offereci o meu
projecto de religino ; foi para plantar essa opposiç1io qtle hoje existe, e que se apresentou em
campo ainda antes do Sr. Feijó subirá regencia.
Com este projecto o meu fito era levar os espíritos á discuss1io. Quando elle appareceu na
camara, eis que um partido tomou immediatamente a iniciativa : o periodico Sete de Abril
pôz-se á frente; muitas publicações apparecêrão,
soffri um montao de injurias, mas eu ria-me,
e dizia ; estao caminhando para aquillo que
quero, descomponh1t0-me á sua vontade. Mas
infelizmente cobarde impiedade nao quiz sahir
a campo, quando a superstiçao a mais desavergonhada e transmontana· appareceu.
Vendo que os espíritos não queriao discutir,
eu resolvi encetar a discussão, fazendo duas
publicações em sentidos oppostos ; todavia,
quiz sondar se elles querião ou nao discussao.
O anno passado, mandei o mesmo projecto, e
uma frieza a mais solemne foi o que appareceu.
Parei entno. Conheci que era uma arvore plantada no deserto, e que algum dia, talvez, houvesse de florescer e lançar fructos. Ás duas
.publicações que pretendia apresentar, fallavào

uma linguagem verdadeiramente _religios.a. Na
pl'Ítueira, pretendia mostrar· que •nno pódc
haver athêo positivo, e que é malvado lodo
aquelle homem que chatI?a a outro athéo, porque é impossivel que o homem, em qualquer
circumstancia mental ern que se ache, deixe de
reconhecer .wn principio em todas as cousas.
Queria mostrar que Deus, para que os homens
conhecesseu1 os seus attributos, inspirava certos
indivíduos, cuja miss1io era fazer crer· nesses
altributos ; estes indi viduos sao os p1·ophetas :
e depois enviava oult'OS para dizer aos homens
a maneira porque quer ser adorado : estes são
os inventores da religíao; Llifferenciando-se o inspirado, o prnpheta, do enviado, ou pregado1· da
religiao. Queria mais demonstrar que a religiao
era o laço de união entre a cabeça e o corâ~ão
humano, e que tinha pur fim ensinar aos homens
os seus deveres, e a pralica destes mesmos devéres. Queria mostrar que a política não era
mais que lai,o de desuniao entre a cabeça e o
cora,;ao ; que homens aml.,iciosos valião·se
della para chegar aos seus fins, creando int.ercsses pal'a subjugar os cora<;ões, e, á força de
pre~ar, conseguião subordinar a estes o pens<1me11to. No momento em que a cabeça e o·
cora\ião dos homens estão h11rmonisados, aqui
temos a política alliada com a religião ; aqui
temos a política de um ho rnem ambicioso :
esta é a razão porque os políticos favorecem
sempre a religiao comei instrumento para seus
fins. Daqui pretendia concluir que todas as religiões são igualmente b.oas : nenhuma merece
prererencia á outra : daqui pretendia concluir
• que se a religião iodividual é um balsamo. con·
solador para a vicia humana, a religill.o do estado é um monstro a_borninavel, é de todos os
tyrannos que opprimem a sociedade o mais im·
placavel. Esta era a primeira publicaçao que
P.relendia fazer. A outra era em sentido inteiràmente co·ntrario.
·
Eis pois a minha tnente, quando . apresentei
o meu projecto religioso ; se não pude con· ,
segui,· a discussão, todavia pude alr.ançar, le·
vantar essa opposiçao que hoje existe, essa·
mesma opposição que, durante tanto tempo, me
cobria de baldões. E' uma arvore, torno a dizer,
• plantada no deserto-: talvez alguma mao bem·
fazêja, para o foturo, colha seus fructos.
Tenho dado a explicaçao a respeito da re·
ligião. Vou dar explicações ?- respeito do projecto dos jlltriotas : este é consequeucia della
quando suppunhão que era disparate.
Vejo que existem duas classes de individu~s,
uma que, esquecendo os set1s deveres, occupa·
se em pregar os deveres alheios, e estes são os
patriotas ; outra, que julga por seu uuico dever,
chorar sobre a sorte da humanidade, tudo per·
mittindo e nada fazendo, estes sao os phi·
lanthropos. .
Ha pois duas pestes na sociedade chamadas
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phi/,u,nthropi,a

tJ patriotisinc,, Vejo que todo o
homem que se arma destas duas pestes está
apto para tudo ; vejo que nenhum ~1omem v!r·
tuoso se apregôa como la!, e todavia. essas Vll'·
tndes, philanthropia e patriotis1no, têm o pri-•
vilegio comsigo, que é que todo o homem que
as tem póde apregoar-se corno tal ; que todo
0 homem que se apregôa com essas virtudes
tem direito de sei· acredit11do, e os que o ouvem
a obrigação de acreditai-o. Isto nao acontece
cotn as outras virtudes : quando um sujeito se
apregóa e diz, lenho la! virtude_, dizem l~~o,
tu o dizes, é porque não a tens. Vi, como d1z1a,
que o sujeito, que se apregoava philanlhropo
e pa~riota, estava apto p~ra tudo, não se indagava mais nada; debaixo de tal principio
tínhamos levado o Brazíl á ullima conffogaçl!.O.
Eu conservei e ainda conservo uma zanga particular a semelhante gente.
Desde a independencia não vi nenhum melhoramento material no imperio, promovido
pelo governo. Appareceu aqui nesta casa a emp1·eza dos paquetes de vapor; primeiro melhoramento material geral Quando se fez o con·
tracto com o governo, a opposição levantou-se
e disse que o governo queria acabar com o
nosso commercio de cabotagem : que o governo queria entregar o Brazil aos estrangeit-os,
e aqui apparecerilo de envolta os moravitas
com estrangeiros. (Ridadas.) Não pude perceber
que relaçao tinha.o os moravitas com machinas
de vapor ; fiquei m:n pouco zangado com aquil!o.
Vendo que se queria confundir a quéstll.o de
religião com a questão de patriotismo,
que fiz? Eu lembrei e disse-Não, eu hei de
distrahir uma cousa de outra ; se não se discutir a materi;!. religiosa, quero ao menos
stigmatisar o falso patriotismo.-Appareceu um
ensejo favoravel. E' necessario qüe se lembre,
que no 1º de Julho se votava sobre a materia, e que, nll.Q ·cedendo a palavra, guardei a
votação para o dia seguinte, para o dia 2 de
Julho, para esse dia verdadeiramente nacional,
em que foi expellido para fóra do nosso territorio o poder dos luzitanos, dia em que na
Bahia se concluio e consolidou a independencia, esta independencia que tem servido, não para o Brazil; mas para os patriotas,
para os philanthropos (apoiados) .... Eu quiz
~olemnisar esse dia, ap,:.eseolando aquelle proJecto, sligmatisando os falsos patriotas, os
philanthropos : consegui o meu fim. Até então,
a~ peças do governo, as folhas publicas, na
!~1buna, tudo era patriotismo; mas dahi por
diante foi o contrario ; nas peças do governo,
~a~ gazetas, na tribuna, quando se queria i11Jur1ar um homem, ·dizia-se: é patriota; Ao
~enos, se nao extingui essa peste, mudei a
hneuagem, e já ninguem quer ser patriota. Eis
ª ~x:plicaçao que tenho a dar a respeito-·do
proJecto dos patriotas, o•meu fim foi distrahir a
questão religiosa da política. Nao se julgue que
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éu sou inimigo do verdadeiro patriotismo, por
prova disto vou offerecer um p1·ojecto;
Não pretendo aqui trazei· a nossa historia,
porque seria cansar, enjoar a carnara : só quero
lembrar certos factos qt1e se passárão em nosso
paiz, e que nos fazem muita honra, que nos
devem encher de nobre orgulho.
Lembrem-se que, na metade 110 seculo 17,.
quando o Bl'(\zil mal contava utn seculo de
exislencia, um punhado de homens, sahidos da
provincía de S. Paulo, fez a viagem de 1,900
kguas; avassalando povos em toda esta extensão, combatendo homens aguerridos, e
chegárao até o Alto-Perú e a embocadura do
Amazonas. E' uma em preza que se nilo conhece
igual nos annaes do mundo. Explorou-se esse
immenso paiz, povoar.lo de varias nações
selvagens, das quaes o genio activo, emprehendedor e perseverante d'uus poucos homens
soube triurnphar.
Em Pernambuco, nessa mesma época, meia
duzia · de homens, nll.o tendo por si senil.o o
vet'dadeiro amor da patria e uma alma grande,
derribárll.o o colosso hollandez, e sustentárão
uma guerra de 25 annos. Foi nessa mesma
época que Jeronymo de Albuquerque, com um
punhado de bravos, fez inure.har o liz dos
francezes nos campos de Guaxeàduba, nos
estados do Maranhao. Foi nessa época que
Antonio Teil(eira e Antonio Muniz Barreiros,
acompanhados de 50 homens com valor mais
que humano, em menos de trcs dias expugnarão
os inex:pugnaveis castellos da orgulhosa Hollanda, nos estados do Maranhão. Foi rio fim do
seculo passado, que em Minas Geraes se fez o
ensaio de nossa independencia : foi em Pernambuco que em 1817, esse ensaio tornou~se
-em tentativa ; foi e1n S. Paulo, a 7 de Setembro,
que se ouvia o grito electrico da independencia ;
foi na Bahia a 2 de Jalhó, que se consolidou
essa independencia; foi em 1824 o movimento
revolucionaria de Pernambuco, que como orgão
das provin!lias do norte, nos deu a constituição .
que ora desfructamos. Todos estes são factos
muito hcrnrosos para nós, são factos que nos
devem encher de orgulho. Ett pois desejava que
se elevasse um monumento· a estes factos, que
fizesse recordar as façanhas de nossos maiores,
que este monumento se erigisse na provincia
de Pernambuco, onde se praticou a primeira
acçao gloriosa do nosso paiz, no tempo dos
hollandezes. Desejava · q,1e se erigisse alli um
monumento para que os brazileiros, ao norte e
sul do cabo de Santo Agostinho, olhando para
elle pudessem contemplar o Brazil collocado
no seu centro ; para que olhando para aquelle ·
monumento se lembrassem que dous seculos
alraz elles tinhlio sido alguma cousa ; para que
conhecessem que hoje podem ser muito, se
quizerem ser o que então forão esses poucos
homens ; para que contemplando-o não se lembassem de desprezal-o, e virar•lhe .as, costas;
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para que emfim vissem nesse monumento a qualquer outra, o impeça de prestar ser.
viço.
censura do hoje abatido espirito nacional.
« Art. 8.º Em lnGsr rhs palavras - nao é
E' debaixo destes princípios qµe vou offerecer
obrigado a indemnisar o locatario de quantia
o pl'ojecto seguinte:
alguma, de que possa ser-lhe devedor-diga-se
« A assembléa geral legislativa resolve:
" Art. 1.º O governo fará levantar, no alto -Jogo que cesse o inipedimento de prestar o
da cidade de Olinda, 11111 mo'numento de pedra sel'viço, será obrigado a indem-nisar o locatario
·
ou bronze, que symbolize o Brazil inda menino, da quantia que lhe devei'.,
« Art. 10. § II. Redija-se assim :
fazendo ensaios das suas forças.
e, Se o mesmo fizer algum ferimento na pessoa
« Art. 2.º O monumento representará um
indio menino e inerme, despedaçando com as . do locador, ou o injuriar na honra de sua
mulher, filhos ou pessoa de sua familia.
mãos nma onça de coJJossal grandeza.
" Art. 12. Redija-se assim :
« Art. 3.0 A inanguração do monumento será
<1 Toda a peesoa que admiltir, ou consentir
no dia 7 de Setembro.
« Paço da namara dos deputados, 26 de em sua casa, fazendas ou estabelecimentos,
algum estrangeiro .obrigado a outrem por conAgosto de 1837.-Raphael de Garvallio. »
Este projecto é julgado objecto de deliberação ti-acto de locação de serviços, pagará ao locatario
o dobro do que· o locador lhe dever, e não será
quasi unanimemente, e vai a imprimir.
admittido a allegar qualquer (;lefeza em juízo,
Têm o mes·mo destino os seguintes :
sem depositar a quantia a qne fica obrigado,
« A assembléa geral legislativa resolve:
« Artigo unico. Fic!l.o approvadas todas as competindo-lhe o direito de havel-o do locador;
aposentadorias e jubilações, que, sendo conce- e supprima-se o resto do artigo .
« Art. 15. Em lugar das palavras-o governo
. didas pelo governo, forão já submettidas. á
no municipio da côrte, e os presidentes, etc.,
approvaça.o da assembléa geral legislutiva.
•
« Paço da camara dos deputados, 26 de até ao fim do periodo, diga-se:
« O recurso será para o da primeira vara, e
Agosto de 1837 .-Oor-nelioFerreit-a França.»
na falta deste para o da segunda, e successiva« A assem biéa geral legislativa resolve :
« Artigo unico. A gratificação addicional de que mente para os· que se seguirem.
<1 Art. 7.º 'Supprimido, i>
gozll.o os otôciaes do exercito, fará de ora em
diB;nle parte dos seus respectivos soldos, quer
Entra em discussão a resolução, que declnra
estejao empregados, quer nao.
ficar approvada a pensao annual de 224$000,
« Paço da· can1ara dos deputados, 26 de conc(ldida a ]?. Enfrasia Maria da Silva, viuva
Agosto de_ 1837.-Gornelio Ferreira França.» · ·de Henrique José da Silva, por decreto do
·.
· governo de 18 de Março de 1835.
ORDEM DO DIA
OSr. Assis Mascarenhas pela ordem ped?
Entra em discuss!lo a resolução que approva ao Sr. presidente que mande ler o parecer da
illustre commissão a respeito.
a pensão annual de seiscentos mil réis, conceSatisfeita a exigencia do illuslre deputado,
dida por decreto de 20 de Fevereiro de 1837, a
D. Raphaela Pinto Bandeirn Freire, viuva do dá-se por discutita a resolução, e, posta a votos,
.
coronel Vicente Ferrer da Silva FreÍl'e, e com é approvadn e adaptada.
Appro\'a-se e adopta-se a resoluçl!.O, que de·
sobrevivencia repãrtidamenle a suas 5 filhas,
D. Maria Josepha da Silva Freire, D. Maria clara ficar approvada a pensão de 220$000
Sofia da Silva Freire, D. Maria Luiza da Silva annuaes, concedida pelo governo a D. Gertrudes
Freire, D._ Muria Amalia da Silva Freire, e Vi- Magno de Oliveira, viuva do coronel Luiz
cente Ferrer da Sih·a Freire, em attençao aos Magno · dos Santos Pio, e sens· filhos, em reso-·
relevantes serviços prestados pelo dito coronel. luçno de consulta do conselho da fazenda de 13
E' apoiada umtt emenda do Sr. Cornelio de Abril de 1826, e alvará de 17 de Julho do
França, que diz :
dito. anno, em renumeração dos serviços de
séu marido.
« Esta pensao terá lugar juntamente com a
E' regeilada a resolução que approva a
outra que lhes compele, em conformidade da
lei de 6 de Novembro de 1827, não obstante a pensão annual de 900$000, concedida pelo go·
disposição do artigo 4° da mesma lei, que fica verno ao barão de ltapoã, etc.
para este fim revogada .. »
Entra em discussão a resolução que autorisa
Julgada discutida esta materia, approvão-se a o governo a conceder ao hospital dos Jazaros
. resolução e a emenda ; e, sendo adaptadas, redesta côrte doze loterias, segundo o melhodo
mettem-se á commissao de redacção.
das concedidas á fabrica de estamparia de An·
Entrão em discussão, e são por sua ordem darahy.
approvadas e adoptadas as seguintes emendas
A requerimento do Sr. Rezende ficou adiada
do senado ao proje:ito de decreto' da camara dos a discussão da resolução até que venhao infor·
deputados sobre a locação de serviços : .
mações do governo, que o mesmo senhor re·
« Art. 7.0 § II. Redija-se assim :
quereu nestes termos : .•
« Oondemnação do locador á pena de prisão ou
« Peço o adiamento, para que se peçã~ ao go:
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verno informaç<'le~ ácerca do rendimento desse
estabelecimento, as .Jespe7.as qué fez, e as que
necessita fazer com reparos do edificio.-Re-

zencTe.

li

E' approvada e adaptada a resolução que
autorisa o governo a conceder carta de naturalisação ao cidadão hamburguez, Joilo Henrique

Otten.
O Sa. 1" SEcRETt.Rro declara, que vno a imprimir as eme~das do se_nado á lei da fixaçao
das forças de terra.
Introduzido o Sr. ministro da fazenda, contimrn a discussão do orçamento da receita, com
as emendas apoiadas nas anteriores sessões.
O Sr. Oavalcanti d.e Albuquerque, respondendo ao que se disse a respeito dos abusos na
administração de Sergipe, ~liz que é c~e seu
dever declarar que esses abusos tiverál.o lugar
antes de SL!U administração; bem como nil.o
existirão no tempo dC> actual administrador.
OSr. Duarte Silva. sustenta o orçamento da
fazenda. A respeito da falta qe tomada das
contas, defende os em pregados da contadoria
geral do the~Olll'O, rnostnmdo o gr·ande trabalho
que sobre elles pesa, e o seu limitado numero,
á vista dos empregados que tinha o antigo erario,
Se o corpo legislativo, attençlendo ao grande
trabalho que pesa sobrn a secretaria da fazenda,
e ao zelo com que é de~empenhado pelos respectivos officiaes, aliás em muito menor numero
do que os das mais secretarias, lhes concedeu
uma gratificação p[\l'il. terem vencimentos identicos aos das otllras secretarias de estado, o
orador julgil que a camara atlenderá igual- ·
mente aos empregados da contadoria de revisão,
na emenda· que clle ·orador \em de mandar á
mesa para ser disc~tida em occasião competente.
O orador apoia em parte a opiniã.o do Sr. Hollanda Cavalcaoti, ;icerca da arrematação de
rendas, e neste sentido tem de of'ferecer uma.

emenda,

OSr. Calmon : -Trata-se

da receita publica,

qu~ é parte essencial da lei do orçamento : mas
c;·e10 que debalde a discutimos, se por acaso
tem de prevalecer as idéas do nobre ministro,
ácerca da emissã.o de bilhetes do thesouro. Inter~el~ado por mim sobre esse objeéto important1?s1mo, S. Ex. decforou que tinha eniittído taes
btlhetcs, e que o fizera não por eITeito do cre·
dito complementar, nem do apuro em que se
acha\? o thesouro, ou pela bulla das circum. stancias, mas sim porque era operaç!l.o usada
trn repartiçll.o da fazenda, e apoiada no exemplo
da Inglaterra e Fnrnça; deixando entrever que
us~va de sua auloridade, e éstava no seu direito quando emittia os ditos bilhetes, Ora, se
esta opinii\o do nobre ministro 4 fôr admittida
pelo c~rpo legislativo, se o governo ficar, pelo
nosso stlencio, habilitado a lançar no mercado
a _u1assa de bilhetes que bem lhe aprouver,
então declaro eu qlle perdida fica a mais effica:i:
prel'ogativa da assembléa geral, que o governo
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se

representf!!ivo
falseará entre nós, e que poderemos fechar estas portas para não represen·
tarmos aqui uma forr;a miseravel. (Apoiados.) O
nobre ministro tem por duas vezes fallado sobre
esta mat\!ria, e corno eu a reputo vital, permitta
a camara que eu faça sobre ella algumas reflexões.
Querendo S. Ex .. provar que a emissão de
bilhetes era já praticada na repartição da fazenda, disse que sempre se usou no lhesouro
de emittir letras nesta praça para a remessa de
fundos para Londres, e para mover fundos de
uma thesouraria ·provincial para outra; e asseverou que os bilhetes que emilLira sao letras
da mesma natnreza. Pet'dôe-ruc o nobre ministro, as letras passadas para movimento de.
fundos quer para Inglaterra, quer para as pro-·
vincias do imperio, sao 1nui differentes das
letras descontadas para antecipar as rendas Jos
mezes futuros, como sM os bilhetes de que
tratamos. Aquel!as represenlllo um valor existente no thesouro, ou já arrncadado, que apenas
se- trata de mover de um-para outro lugar ; ao·
contrario estas, qnero diicr os bilhetes, repre.seutào um valor que ainda 111\0 existe, 011 n!lo
está arrecadado, e que se !.rala de antecipar por
emprestímo. São portanto de diversa natureza,
e mui dissemelhantes entre si, e assim a pratica
de umas nao auto risa a da~ outras.
Invocou S. Ex., para provar a necessidade e
cuuveniencia da emissão dos bilhetes, o exemplo
da Inglaterra e França. Certo de que o nohrl!
ministro lê os livros que ·eu leio, e tem as
noçõe~ que eu tenho sobre a natureza dó!l
excheque1·-bílls, e dos bons roya11,x, que sao
bilhetes do thesouro naquelles dous pair.es,
admirado fiquei de ouvir a S. Ex., qnando nos
'. disse que as letras que emittira paca antecipar
as rendas futuras nada t.inhão de comrmÍm com
taes bilhetes. Tanto quanto tenho podido colher
de alguns esclarecimentos que dão sobre a
materia alguns escriptores, como Fairman sob!'e
fimdos, Hamilton sobre a d·ivida, Parnell sobre a

t•efornw. jinaneeira, St. Leon sobre o credito,
Ju vigny sobre o melhor system,a. de emprestimos,

e outros ingle~es e fraucezes, posso asseverar
.que as letras emittidas por S. Ex. para o fim de
antecipar as rendas, ou de gastar agora o que
devia ser gasto nos mezes futuros, são verdadeiros bílhetes do thesouro. A unica diITereuça
que acho é, que na Inglaterra e na França
a emissão desses bilhetes é feita por lei, e aqui'"
a arbítrio do nobre ministro : naq11elles paizes,
a emissão tem um limite, e é revestida de
solemnidades legaes que· servem de garantias
contrn os abusos ela administração, e aqui não
tem outro limite que a vontade do governo,
nem·. outras solemnidades que aquellas formulas
que S. Ex. quizer estabelecer.
Disse o nobre ministro, para demonstrar que
nada havia de commu(n entre os seus bilhetes
ou letras, e os exckeque1'-billB, que estes erao
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papel-moeda porque circulavão e se recebilio
em pagainento das rendas, embora vencessem
premio. Isto sómente prova o alto credito
destes bilhetes, e não que elles sejão papelmoeda ; pois evidente é que tal nome na.o
merecem bilhetes de 100 libras (que é ó mini mo
do valor de cada um), que n!io servem para o
commum das transacções, e que vencem um
juro e são rerniveis em cedas épocas. As letras
do íhesouro inglez, para supprimento dos condados ou provincias, mais pertencem á 9peraç!l0
de movimento de fundos do que á antecipação
de rendas. Rogo ao nobre ministro que distinga
estas duas operações que sao mui diversas.
Um ministro da fazenda póde mover as rendas
arrecadadas de um para outro lugar pelo modo
-que fôr mais convenient~, e segundo as necessidades do serviço publico ; mas n!io lhe póde
ser licito, sem autorisação legal, e com as
cautelas necessarias, o contrahir emprestimos,
ainda tempo~arios, ou antecipar as futuras rendas
que são consignadas ás despezas lambem futuras.
,E' por isso que na Inglaterra· a emissão de
bilhetes do cxchequ1:r está regulada por lei, qne
prescreve o limite, e as formulas da emissão,
afim de evitar os abusos que serião faceis.
E' por isso que na França as leis que fixao
annualmente , a receita publica autorisl10 a
emissao dos bons, em.iss!lo que começou em
]824, e tem continuado. Ent!lo foi permittido
emiltil-os até a som ma de 140 milhões, somma
que pela lei de 1831 foi elevada a 200 milhões,
e pela lei de 1832. a 200 milhões. E quando as
necessidades do thesouro são superiores ao
limite da lei, o governo é autorisado a fazer
uma emissão supplementaria, para a qual se
exige um decreto do rei, que deve ser submetlido
na sessno seguinte á approvação das camaras.
Ora, se todas estas c:iutelas legaes, como já
ponderei em outra occasião, são necessarias na
Inglaterra e na França, onde a admióistraça.o está
mais adiantada, como não ser!lo ellas precisas
entre nós? Eu n!lo desconheço a utilidade, e
mesmo a necessidade que ha da emissãO de
bilhetes do thesouro em circumstancias de apuro,
convenho em que o governo seja autorisado a
fazêl-a; mas quero lei, exijo formulas que embaracem o possível abuso, que reprimão a
tentação de gai;tar sempre que é facil haver
,
dinheiro.
Se o nobre ministro nos dissesse aqui, que
" urgido pelas circumstancias do momento, ou
por necessidade imperiosa, havia emittido bilhetes sem autorisação legal, e requeresse do
poder legislativo um bill de indemnidade, eu
nil.o seria tao severo com elle ; mas apresentarse á camara, e declarar que seguia uma pratica
antiga, e usava do seu direito qüando emittia
leltas ou bilhetes para o fim de obter já, e por
emprestimo com premio, as rendas dos mezes
futuros, semelhante declaração, permitta que
!he diga,· é muito e~trMr~i~aria, S. Ex. quiz

abusar da nossa paciencia, Presinlo que é inutil
tudo quanto acabei de dizer : na.o se fará obra
alguma com as. reflexões que submelli á consideraç!l.o do nobre mioistro, o qual prosegnirá
naturalmente na carreira que encetou: mas
satisfeito fico, quando considero qne este meu
discurso equivale a um protesto que faço contra
a faculdade que o governo se tem arrogado de
emitlir bilhetes a seu a1·bitrio (apoiados), de
contrahir empt·estimos sem autoridade legal, e
de abrir o caminho .para uma -divida enorme,
senão para a banca-rota. Contenta-me, que o
Brazil saiba qual foi a minha opinia.o na sessão
de hoje, a respeito da nova emissao de bilhetes
do thesouro, emissão que, se é perigosa nos
paizes onde o governo respeita as leis, muito
mais . o deve ser onde o governo, como o que
temos, não conhece barreira alguma na estrada
do arbitraria. (Apoiados.) ·
Tambem pedi a palavra para r.esponder a um
topico da falia do nobre ministro na sessão de
hontem. Urn illustre deputado do meu lado,
ceusurando a !tdministraç!io por não haver empregado os meios que tem para terminar a rebellião do Rio Grande, disse, qwe até nas fileiras
da legalidade havia snspeita de ser o governo
conniv,mte com os rebeldes. A esta grave censura respondeu S. Ex., ·mui cavalleiramente,
usando rla seguinte phrase : é vasto o campo
das suspeitas, e cada um póde passear nelle
como bem quizer. Esta resposta, junta ao que
têm as!iloalhado as folhas do governo, talvez
faça crer nas provincias (pois que o não fará
nesta côrte) qµe a adrr:inistração tem feito tudo
quanto está ao seu alcance para acabar· com a
sediçã.o naquella provincja ; attribuindo-se, como
se tem pretendido, á opposiçllo, e á camara, a
falta de meios para terminal-a.
Membro da opposiçllo e da camara, eu vou·
examinar alguns factos, e desejo que o nobre
ministro os conteste ; e, se do exame eu con·
cluir que não são mal fundadas as suspeitas de
connivencia com os rebeldes, espero que S. Ex.
não me dará a 1·esposta cavalleira que deu ao
meu illustre collega. As suspeitas sa.o derivadas,
não de 11111 paralogismo, mas sim de um ra·
ciocinio verdadeiro que se funda em um facto
incontestavel'. Eis o racionio : quem não em·
prega os meios q'ue tem á sua disposição para
acabar com a i-ebellião, é conuivcnte com os re·
beldes. O facto em que se elle funda, é este que
o governo tinha, e tem ainda os meios precisos
para terminar a guerra civil no Rio Grande.
Resta proval ·o •
Não tratarei do comportamento do g9verno
anterior á defecção de Bento Manoel : dou de
barato que a administração tivesse até alli ai·
guns motivos para a illusão em que se con·
servou ; mas, depois que aquelle caudi!hô
reappareceu nas fileiras da rebellião, o governo,
devia abrir os olhos, e cuidar seriamerite ··e~:'
salvar aquella.infeliz provincia das ;arrruJ jt,
.

.

.

. ;,\:-:
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::marchia. Os meios para isso, erão os da conciliação e da força. O simples bom senso que
aconselha, em todo o caso, o emprego dos
meios brandos antes dos violentos, recommenda
essa pratica, mórmente no das guerras civis.
O governo pretendeu empregai-os, mandando
para alli o prcside11te Nunes e alguns _individuos que offerecessem, creio eu, o ramo de
oliveira: nno o censuro por isso, porque sigo a
opinino do general Lmnarque, o pacificador da
Venrlée, o ~,na! dizia qne nas guerras civis
lmvia uma só glo.ria, que- ern a de terminal-as.
Mas não posso dei'!:ar de censmar ao governo,
· por nno ter acompanhado com força o ramo que
otrerccéra.
Já o diss.e em Oll tra occasino, a offer!a de
conciliaçl\O Hcs,lcompanharlt1 da força, mais parece fr11queza do que generosidade. Tinha entlto
o governo a força ncuessnria para a expeui~:no
que fosse pacificar o Rio Grande ? Qnando se
diRculio aqui a proposta do governo qne elevava o exercito a 15,000, a opposiçao lembrou
que se mandasse, desde logo, para aquella pt·ovincia a mór parte da lropa de linha que existia
nesta côl'le e nas províncias, nM só porque
este auxilio era pt'.Ompto e cfficaz, mas lambem
porqlle seria sem pl'Oveito mandar engajar homens na Europa, donde não virião soldados
antes de um anno, e recrutar no imperio, onde
não se completarião os corpos antes de 9
mezes. Na mesma occasião demonstrou-se, á
visln de mappas, que existião nesta côrl~ de
500 a 600 bomens de 1" linha, infantaria,
artilharia _de posição, cavullaria e al'tilharia da
marinha: que em Pernambuco havia 600 homens de infantoria ; que na Bahia e Ceará
lambem existia alguma tropa. Se, pois, o governo tiriha então estes meios, porqne os não empregou desde logo ? Porque, não fez marchar
pelo menos 600 prai;as com o presidente Nunes,
ou pouco depois? Porque, seguindo a maxima
ou _ittdo oti nada, teimou em querei· um exercito de 15,000 homens,q11e não se organisaria,
ou ~ seria tão tarde, que nlío servisse para
acudir ao Rio-Grande p· Eu convido ao governo
_para que destrua este facto, para que negue,
com provas, que não tinha então, e que não
tem ainda agora, mais de 1,000 bayonetas
pyo~ptas a marcharem para aquella infeliz pt·ovm~ia. A escusa de que essa tropa é necessana p::ra o serviço interior das.provincias, não
só desapparece á. visla do facto de ser nellas
mantida a ordem pelas gtJardas policiaes permanentes, e pela guarda nacional, como, á vista
~a urgente necessidade de uma provincia
irmã, entregue aos furores de uma rebe1!iãO.
(Apoiado&.)
E por ventura não foi o governo instado e
aco.nselhado para que expedisse desde logo al_g?mas forças para alli? Foi. Mandem-nos
am~a que sejão tres. ou qnah-o soldados 1•••
pediao as autoridades de _Porto Alegre, como
i'O~Q U

aqui nos disse o Sr. ministro da guerra. Quantos
porém, mandou elle?. . . 40 homens I Chega
pC1uco depois o Sr. tenente-genet·al Chagas,. veterano experimenlado, que guerreou naquellas
paragens, que vinha. do theatro da rebellillo,
que tinha conhecimentos locaes, que acabava
de commandar e governar a província, que es~
tava, emfim, habilitado para dar um voto seguro
e valioso, apresenta-se ao governo, informa-o,
insta para que se faça màrchar um, até dous
batalhões para o Rio-Grande. A mim, a muitos
deputados disse o ill11stre general que era bus:
tanle essa força:. o mesmo dizem a.s pessoas
que lá se achão, como consta de varias cartas ;
que fez, porém, ou que tem feito o governo?
Ainda nl'\o fe:i; marchar a tropa que ha disponível nesta côrtc !. . . Este facto, senhores, nll.o
será bnslante para que algum snspeile de conniventc1 ou pelo menos de indi:fferente ao governo que assim obra?
•
A expediçM da primeira linha qmi ainda
temos, para o theatro da rebelliao, e desde logo,
foi o parecer da opposição. Ella está agora justificada, nao só dentro desta casa, e mo fóra
della. Quem a justifica aqLii é o nobre deputado
o Sr. Paranhos. Esle nosso illustre collega,
cheio de amor pela provincia onde nasceu (amor
que eu muilo louvo, po1·que sei qne onde não
ha provinciali;,rno ·tambem não ha bra:i;ileirismo) (apoiado.s), sustentou aqui a proposta
elo governo; e defendendo a· elevação do exercito a 15,000 homens, julgava que nli.o se
podia f;:izer marchar daa provincias para o Rio
Grande a tropa de · linha que nellas e:idstia.
Mas na pei:mltima sessão já o m(lsmo nobre
deputado conveio na conveniencia dessa medida, e censul"Ou ao governo pot· não ter expedido os 3õ0 ou 400 soldados que ha disponiveís
riesta côrte. Se o nobre deputado tivera ajuntado
suas vozes ás vozes da opposição, ha dous mezes,
talvez·que essa expedição já estivesse em caminho.
·
·
O SR. PARÀNaos :-Peço a palavra para explicar.
O Sn. CALMON :-Fóra da casa, foi lambem
justificado o parecer da opposição ; e onde? Não
foi em gazelas, nem·pelas vozes de panegyristas
apaixonados, foi sim pelo senado; Este nobre
ramo da legis!atnra, composto de varões já
despidos das paixões do verdor dos annos, e
livres da pécha de exaltados, insislio unanimemente com o Sr. ministro da guerra para que
expedisse quanto antes para o Rio Grande n
tropa disponivel que existe aqui e nas provincias.
Eu lastimo que o Jo,·nal do Jm,pei"io deixasse
de ser publicado: mui interessante seria que
corresse nas provincias, se nao os discursos
proferidos no senado nas oito sessões ultimas, no
menos o exti·acto das opiniões emiUidas por
nobres senadores, cujas idéas nllo podem ser
hostis ao governo. E', porém, justo que se saiba,
onde quer que chegue a minha voz, qu:e o

50
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Sr. ministro da guerra .foi mais rlerrotado no Pernambuco existem mais de 600 praças de
senado do que o fôra nesta casa. (Apoiados.) linha, e em S. Paulo mais de 120. Ora, á vista
Alli se lhe demonstrou que podiao . marchar desta força dh;ponivel, o governo nao podia
mandar 1,200 praças para o Rio-Grande do
para o Rio Grande j:i. e já de 500 a 600\praças,
sem contar com 180 homens disponi veis que Sul? Desejiuei que o Sr. ministro se exprima
ha em S. Paulo, e com i1lgn11s contingentes de claranicmte a esté respeito. Se alguma cousa
me nao agradar, talvez eu tome o. palavra.
tropa qne poss1.10 dar Pernambuco e Bahia.
O Sa. PRESIDENTE :-0 Sr. Vasconce!Ios tem
Esta demonstração dos legísladorn,; anciaos
·
prova ao mesmo tempo a existencia do facto em a palavra.
O Sa. VAscoNCELtos :.....:Cedo por ora a pa,
que .se funda o raciocinio, donde sll.o derivadas
lavra, para que o Sr. Paranhos faça a explicação
as s1:1speitas de conveniencia.
que declarou querer fazer.
· Tenho pois mostrado a S. Ex. que a propo·
OSr. Paranhos :-P.oaco tenho a dizer. O
sição do meu illustre collega ntlo era Ião despida
de razao, 11110 era tao futil, que lhe merecesse Sr. Cnlmon disse que eu havia sustentado a ·
proposta do governo que ·exigia o augmento do
uma resposta tão cavalleiru. Eu sinto, senhores,
exercito até 15,000 homens, contra. as razões
o ler de explicar-me assim com um governo,
apresentadas pela opposiço.o ; e que hoje jus•
onde ha membros com quem eu particularmente sympalhiso ; mas o meu dever supern lifico a opposiçao, exigindo qne o governo
mando a força dísponivel. Sr. presidente, quando
nesta occasillO as considerações de affeiçno
defendi essa proposta do governo, a camarn
• individual. Eu sinto declarnr que o govet.-no lcm
apenas pt'aticatlo algum acto de imporlanciu estará lembrada de que eu disse, que julgava
necessarios os 15,000 hom~ms, nll.O para su!Tocar
secundaria que talvez mereça lo,1vor; mas
quanto á política do paiz, quanto aos negocios a rebelli!lo do Rio-Gt-ande do Sul, mas, á vista
de illlportancia primaria, nada tem feito. Ao das razoes expostas pelo ministro du guerra, no
nobre ministro rogo, portanto, que faça alguma preambulo da proposta para havei· guarniçao de
1" linha ém <li.versas p_rovincias do imperio, e
cousa boa, afim de que, se o accu30.rem depois,
tenh11, corno Manlio CapitoliQo, a consolaçao de· 1>ara ter o governo um certo numero de praças
haver feito algum bem. Emp1·egue sua influencia para applicar exclusivamente á pacificaçã9 do
para que se consiga a desejada pacificaçao do Rio-Grande do Sul. Se isto não passou, que con•
Rio Grande. A opposição, que tomou a peito a
tradicção ha em . que eu exija que o governo
mande a força disponivel P Eu disse mesmo
causa da legalidade naquella provincia, entendeu
que devia moderar ás suas censuras para que o nesta. occasiao que no caso de a proposta não
gov\lrno, ou mesmo a gente incauta, nao lhe passar, nllo havia remedia senão deixar as proatlt-ibuisse o desejo de enervar·a acçM do poder víncias sem guarnição, e mandar para o Rio
Grande a tropa que havia disponivel. Disse
executivo e.m uma conjunctura- melindrosa:
entendeu mais que convinha não provocar o mais que julgava necessario elevar-se a força
acinte, n!io lembrar o bem para que o bem se ao numero da proposta, para alli:viar a gitai'aa
fizesse. Mas qual tem sido o resultado ? nacional, que estava .sobrecarregada deste trabalho ; e que era necessario para este fim elevar
Nenhum 1...
Depois de fallar sobre o pagamento da divida a força a 15,000 homens.· Não ha, pois, con•
externa, o orador eonelue promettendo fallar na tradicçllo alguma com o que eu disse entao, e
terceira discussao sobre outros objectos, não deno que digo hoje. E' esta a explicação que
sejando demorar por mais tempo a adopçllo da
tenho a dar.
lei do orçamento, -cuja · remessa para o senado
OSr. Vasconcallos :-Sr. presidente, eu ten·
deve ter lugar quanto antes.
cional!a conservar-me silencioso nesta segunda
O Sr. Vianna, tendo sido prevenido pelo cliscussãO., porque qlleria considerar a admiSi·. Calmon, limita-se a perguntar ao Sr. ministração da fazenda· por todas as suas faces, e
nistro: lº, se o governo pretende, ou não,
á vista das douh-inas praticas e financeiras das
inandar tropas para o Rio-Grande do Sul ; 2°,
nações mais illustr/\das, examinar se o governo
se pretende, qua11do, e em que numero ; e se estava· em caminho de as fazer naturalisar na
não pretende, pede ao Sr. ministro que declare
nossa terra, Ora, eu não posso fazer estas· con•
a razno porque o governo nllo manda" forças
siderações na segunda discussão, tendo- de conpara o Rio-Grnulle do Sul.
siderar a repartição da fazenda pelo que toca á
Sr. presidente, diz o orador, o governo tem
a1Tecadação, di:;p.endio e fiscalisaçãO nâs rendas
procurado fazer acreditar á população que n!lo publicas ; por isso me reservo para a terceira
manda f"ol'ças pal'a o Rio-Grande do Sul porq11e
discus;;ão.
as não tem : alguem ha que tem acreditado
Eu pedi a palavra porque o nobre ministro
isto; entretanto, dos mappas· exigidos pela hontem most1·ou pouco apreço pelo projecto
camara, e remettidos pelo ministro da guerra, que a -commissão especial encarregada do rnevejo que o governo tem disponi \'eis nà c6rte 199 · lhoramento do meio circulante· submetteu á
homens de eavallà.ria, e 347 de caçadores, além deliberação da casa. Como o nobre rninistro_se
de 380 homens do eorpo de marinh\l, ; que em contentou apenas , em declarar que . o· un1C9
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meio cfficaz e salisfactorio, no seu conceito, é o novas disposi,;õ>)s, como para facilitar a coeslabelecimenlo de um banco, sem que desen· brança das dividas ; porque a nossa actual
vvlvesse essa 'iàéa, que nliás podia prejudicar legislação, no meu entender, poucas garanlíns
offerece aos credot"es. ÜLttrns muitas consideum projecto lão importante, entendi que n:1D
rações fe~ a cornmiss~o a respeito do ba.QCO.
devia deixar de . pedir ao nobre ministro que
se ei-plicasse. Ora, eu entl'ndo que o JJohre • Enlende,1, portanto, a commissão que devia
ministro le111 tomado enlhusiasmo pelo;; bancos. cr·ear urna rnnda para auxiliar a arnortisaçtto do
Eu não sou a elles opposto ; pelo contrario papel-moeda. Pelos calculos do governo, a renda
entendo que jJodem prestar muitos serviços á dos imposlos, q,1e a commisslio propõe, deve
in<lnstl'ia do paiz, mas nll.o é na escala em qrre ser de 1,600 a 1,800 contos; mas a commisstw
os colloca o illustre ministro ; i~to é, consi- que nil.o qller ser exagerada ( e eu, principalmente, que entendo que as rendas publicas 1111.0
derando que um ban.co só por si póde dar-nos
vão em progresso), avaliou em 1,200 a 1,300
um,, circnlação metalica em todo o imperio.
• E1:porei brevemente o systema da com- contos. Or_a, este proJecto entendia eu qÚe- não
misslío .. Entendo que estou na ordem : e que podia deixar de ter o assenso do governo ; porquanlo elle. comprehende tres disposições immu.1 vez que o nobre ministro se encarregou
de censurar um projecto que só póde prestar portantíssimas : 1•, extinguir o grande num'ero
serviços sendo acreditado, nil.o se julganí que, de estações de numernçt!.o, assignatura e troco
pcllir1do eu explicações ao nobre rniuisu·o, que se crearllo pllra executar essa lei ; z•,
prescrever a maneira pela qual deve ser substinõ.o esteja nR ordem.
A commissil.O, eomquanto respeite muito os lnido o papel dilacerado e falso ; e 3', fiirnr um
eminentes economislas, que considerão rrlé prazo, alem elo qual nllo será mais substituida
pminenten1ente econ'omica urna circulaçno de a moeda papel.
Peço a V. Ex.. me permitta fazer algumas
papel, todavia e,ti c:onvencida ele que o papel
como o nosso, n:J.o tendo outro \'alor em si, que reflexões, sentad·o.
O SR. PRESIDENT1' : - Póde sentar-se.
o uso que presta corno moeda, é um cancro
O SR. VAscoNCELLOS (ientado): -- En entendi
que vai roendo .is entranhas d,r riqueza pu·
!Jlica; e que porisso convém emprega\' todos qne só por estas di~posições o governo poderia
os meios apropriados para arrancar este cancro, empenhar-se na discusstlo e approvaçao desta
debilitando-o pouco a pouco. Digo assim, por lei ; porquanto só estas disposições melhoraráõ
que me parece que·a commissll.o não será con- muito o meio circulante. A quantos abusos llil.O
testada na opiniao de que esta transição da abre a porta a lei de 1835 ? Um exemplo bascirculaçao do papel para a circulação metalica tará parn convencer da necessidade do project_o
deve ser muito lenta. Partindo deste pl'incipio, da commissao especial. Na substituiçao do
a commisstto considerou os diversos arbítrios cobre ha tres empregados : um thesoureiro, um
que têm occorl'Ído, para melhorar o nosso escrivao, e um presidente. Nioguem poder4
meio circulante ... Regeitou a idéa de um contestar, que seja muito facil o eonloio entre
banco do governo, 'porque pareC(lU muito com- estas duas ou tres pessoas, que fazem a substiplicada, e muito demorada. Não quiz desde já tuição do cobi;e. Que cousa mais facil haverá do
que dizer-se que fulano levou ao troco cem
!'€Correr a empresfimos, porque O nobrn
nistro bem sabe que o mesmó · governo nao contos de cobre, e qlle foi pago destes cem
contos com 47 contos de cobre punçado, a que
tem procurado habilitar-nos com os conhecimentos necessarios para esta tao importante ficárao reduzidos os cem contos, e 47 contos cm
1eformn. A commissM está destituída dos pre- notas ? Nll.O sei se me explico bem. ; mas se os
cisos esclarecimentos a este respeito. A com· Srs. deputados quizerem consultar a lei, e os
missrto não regeitou (ella o declara no seu regulamentos, que me nao parecem máos, conheceráõ que, se a substituição do cobre <!ontinuar
pal'ecer ), n!lo · regeitou a idéa· de um banco;
mas entendeu que o creado pela lei de 8 de por muito tempo na fórma decretada na lei de
Outubro de 1833 era defeituoso. Lembra-me 1835, a divida publica nacional ha de ser espantosa. (Apoiados.)
de o ter combatido sempre, apezar de que um
Entendia eu, portanto, que o projecto da ?O!ll·
nobre deputado até declarou empenhar a cal;eça, se acaso a lei- não fosse plenamente missao na.o podia deixar de merece o assenso
executada. Om, V. Ex. bem vê quanto temos elo governo. A comruissao partio de princípios,
de deplorar hoje a falta de tito illustrc ca- que considera incontestaveis ; 1º, circulaç!lo
rnetalica, on necessidade desta circulaçao mehe~a. (Apoiados.) Em fim, a clísposiç!lo rela,t1va ao estabeleci111ento de um banco !'oi talica; 2"; tnmsiça.o lenta, porém, a mais rapida
considerada inexequivel. Foi mais uma lei possível, para essa circulaçil.o metalica; 30.,
para avolumar os nossos codigos, sem pres- dispór as cousas para se aproveitar o auxilio de
tano algum. A comrniss!io pretende fazer um banco, e para evitar os abusos, que nil.o digo .
exequível essa lei, mas eu, por minha parte, que estejão gravando, porque nlío sei de facto
entendo que nos artigos capitaes deye ser algum para o citar, mas que podiito muito bem
.
·
emendada. , e que se devem accrescentar gravar o thesouro publico,

mi-
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Ora, cabe dizer neste lugar que a commissão
considera como uni dos meios coopet·alivos
mais importantes para o melhoramento do ti1eio
circulante, o estabelecimento de um banco. A
commíssão está persuadida, a despeito dos
principias theoricos da sciencia econornica, tle
que a abundancia tle numerario coadjuva muilo o
desenvolvimento da illllustl'ia e riqueza publica.
Receiou, pois, de diminuir a massa do papel,
sem que procurasse substilnir-lhe outro papel
represenlalivo dos bancos. A primeira utilidade,
pois, que a commissão considera na instituição
de urn banco, é não reduzir consideruvehnenle
a massa rnonetaría ; e a segunda consideração
é que por via dos bancos se póde poupar ao
paíz o retirar 30 ou 40 mil contos de róis dos
capitaes circulantes; que o fundo do banco, o
papel que emitte, 1·epresentativo de ouro e prata,
póde poupar ao paiz a despeza que teria de
fazer á custa .de capitae.s produclivos para ser·
virem de meio de troco. O banco póde coadjuvar·
o governo, fazendo-lhe empreslimos muito mais
ecônomicos, do que quaesquer outros, que elle
pudesse obler em um mercado do imperio, ou
·
fóra delle.
Eis as razões pelas quaes a commissão entendeu que nll.o podia regeitar o auxilio de um
banco; mas nao entendeu com o nobre ministro,
que o banco seja o unico meio efficaz para
substituir, ou para restaurar a circulaçfü1 metalica. Nem o nobre ministro devia dar tao
pouco apreço ao projecto da_. com missão, se
reflectisse que o banco nao podia· estabelecer-se
sem que por meio das providencias do projecto
se acreditasse o-meio circulante. Institua-se no
imperio um banco com um fundo metalico
avultado ; se o meio circulante não estiver acreditado, dentro em pouco te111po desapparecerá
o metal; e o banco, por mais sabia e _circumspecta que seja a sua administraçao, necessariamente ha de quebrar. Devia lambem o nobre
ministro attender a que o banco só se poderia
estabel~cer pelo menos daqui a dous annos; e
entretanto ha de ficar abandonado o meio circulante do imperio? Nno poderá realisar-se
essa banca-rota, que tanto receia o mesmo
•
·
governo?
Entendo, pois, que o rrobre ministro aventurou algumas proposições menos reflectidas
contra o projecto que vai ser discutido, e que
precisa de ser muito acreditado ; e que; se lhe
nl!.o apresenta os meios preparalorios necessarios para se conseguir o fim que desejamos, o·
Sr. ministro desenvolva a sua opinill.o, explique
a sua tbeoria, e mostre que é prefe~ivel ao
projecto da commissll.o; porque por. minha pal'te
eu serei muito fa.cil em adoptar a melhor.
_
opinil!.o.
Eu disse, Sr. presidente, que tinha avaliado
em 1,200 a 1,300 contos a receita, que a commissll.o especial consignou para amortisação do
papel-moeda. Nno quiz avaliar em tanto, em

•

quanto o governo avalia essas rendas nas suas
tnbellas, porque eu estoc1 convencido de que a
renda publica nuo progrede, OLt não l'az esses
progressos, que tanto mamvilhão a alguns
•
Srs. deputados.
Para que a renda publica cresça progrnssi vamente, é de mister que a indu~tt·ia tambem
faça _progressos, e que para que a industria
faça progL"Csso~, não só são indispensaveis braços,
Dias lambem que se diffunduo os conhecimentos
necessarios ; é indispensavol que o gove.rno
procure promover a civilisação mural, e a civilisação material do paiz. Orn, tem-se o governo
oceupado destes importao.tes objectos ? Mandou
viajar o coronel Peréa:; póde ser que elle con- •
tl'ibua muito para o progt·esso da industria;
mandou vir uma colonia de Fellembet·g; póde
ser que ainda mande vir outras ; mas nós tratamo;; do augmenlo de rentlas, o para nós estas
providencias do governo, a que de certo nao dou
111uilo apreço, ou alntla menos apreço do que
o nobre minislt·o den no projecto da commi~sllo
especial, talvez não contribua.o em augmentar
nem um ceitil a industria elo paiz. Eu, pois, nil.Ô
espero progresso na renda publica.
Tarnbern n:J.o espero progresso na renda
publica, porque a administração da fazenda
publica não está bem montada. Eu não censuro
a adminislt·açl\o : foi o mesmo nobre ministro
que o reconheceu. E,",;pero que o nobrn ministro
me pennitta que eu faça lambem uma obser·
vação, como em desfort·a contra a sua proposta
para b estabelecimento de um tril.lunal de
contas. O nobre ministro reconheceu· hontcm
no seu discurso que a 1,1dministraça.o, no que
toca :í. arrecadação das rendas publicas, nao
estava muito regular, e que o govemo não tinha·
meios para fiscalísar a arrecadação das renda~,
que se fazia 'pelas thesourarias provinciáes ; e
hoje o digno inspector geral do lhesouro nos
propôz o meio das arrematações, sem nenhuma
outra mec;lida auxiliar,; e sem que reflectisse
que a arremataçao das rendas ha de prejudicar
a a,lministraçao, do que resultará não haver
nem arrematação, nem administraçll.o, porque o
nobre inspecto1· do thesouro considera os pro·
jeclos financeiros só por um laclo. A arrema·
taça.o. pódé instigar_ o interesse particular dos
arrematantes para a arrecadação das rendas, e
diz - arrematem-se as rendas - ; julga que é
cousa muito facil a arrematação, e que haverá
muitos arrematantes. As rendas de mais difficil
arrecadação serao deixadas aos collectores, e
appareceráõ arrematantes· para as rendas sómente de mais facil arrecadaçao ; e em ultima
analyse nem arrematação nem administraç_ao
haverá.
Ora, tendo o nobre ministro da fazenda re·
conhecido grande defeito na arrecadação das
rendas publicas, em vez de nos propôr alteração
na legislação sobre a al'!'ecadaço.o, que me parece
. ser a primeira idéa de que se devia tratar, foi
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pt·ocurat· o i11vento de um tribunal de cot1tas. cluir de:;las succintas t·efiexOP.~, é que se reJu1.1L
Coino póde este lribtmal de contas bern inspec- a dcspeza publica; q11e se não dê, para a des."
cíonar a atTeca<laç/lo e distriLuiçilO das rendas pe:i:a d,1 reparli<,:i'to dos negacios esli·angeiros,
publiu::is, se o nohl'e ministro é o primeiro a somma niais co11sidernvel do que se votára o
reconhecer que estas rendas não se ar l'ecadão anno passado, quando aimfa · nil.o havia as
bem, e que a maior pat'le do dinheiro dos COtl· terl'iveis conseque11cias da ct·ise cornmerc:a::
tribuiotes se derrete nas rn!los dos· co!leclot·es ? q11e se n!l.o dê pat·a a policia 40 contos, etn
Já se descobrio meio ue se tomar contas á alfan- lugdr de 20 conlos, que tinhamos consignado
Je"a? Já se fez alg,.un ensaio a este respeito? Em . no anno passado; que se cortem todas as desve~ de principíat· a reforma pela arreeadaçii.O, o pezas rrue não forem absolutamente necessarias
pat•a o desempenho do serviço,
nobre ministro foi tratar do tl'ibunal de contas.
Nao considero, pois, prudente exagerar o
De c1uem cot1stará o tribunal de contas? Con·
sta!'á de pessoas mais conspícuas do que .as da producto das · readas publicas ; devemos fazer
contadoria tla revisao? Talvez esta medida dê muit\)S descontos; primeiramente pela irregulugar a uma apul'aÇãO ; talvez seja motiv~ pal'a lal'idade da arrecadll.çlio e estado da admise lançar para fóra do tribunal da revisno algum nistração, que nos disse, em outra occasiao o
homem da opposiç:i.o, qúe tenha parentesco ern Sr. Gon~.alves Mm·tins, que, cmquanto durassem
vigesirno gráo com alguma pessoa dtl opposiçtl.o, as nossas circtunslam::ias, seria e:draonlinario ;
on que tenha o nome de alguma pessoa da op- devemos n.ltender á crise commercial, e á neposiçtto ; porque até os appclli<los dos membtos cessiclt1de ele muito importantes reformas, que
da opposição são perseguidos. (Apoi<&llos.)
se devem fozet· na repartição financeira, das
Já, em outl'a occasio.o, pondet·ei n nece:1- quaes farei uma resenha na terceira discussão,
sidade que Linha o governo, que desejava sei· principiando, p0t·ém, pelo 1nais . importante,
. governo de uma nação, e n!IO governo de fücção, pelo principio; e n!lo pelo seL1 fim, pela sua
de promover indistinctamente os homens, se- cauda, como propoe o nobre ministro na sua
gundo o seu merito, e não ex.aminat· s.i este ou proposta para a creação de um tribunal de
:1quelle é adulado1· do pessoal da administi·aç/10 ; contas. .
se é pa!'enle ou tem alguma l'elaçil.o com
Por esta occasião, nll.o posso deixai· de commembras da opposiça.o, para ser suspenso ou bater uma idéa que o nobre ministro emittio
·Linçado fóra do emp1·ego que occupa. Estas em outra sessão, Disse elle que as bal'cas· de
considerações têm muito mais peso na admi- vap01·.. • (tiulrn sido censurado o governo por
nistraç1\o da fazenda; pol'quantõ, o nobre mi- fazer despezas nil.o decretadas), disse elle :-As
nistro nâo póde deixar (digo islo entre paren- barcas de vapor serao pagas pelo ramo das desthesis), nno póde deixar de dar o sett assenso ás pezas eveutuaes, e · pela autorisaç!io que tem o
minhas palavras ; porque sabe que um dos governo pat·a consfruir e comprar barcas.
melhores empregados de outra repartição é no
Pen3o que o nobt·e ministro está equivocado
thesoul'o muito medíocre. Parece-me que é facto a este respeito. Nem as despezas -e-,entuaes
qne observámos, quando tive o praze1· de set·vir chegão a tanto, nem o gover_no está autorisado
com o nobre ministro no thesouro.
para comprar essas barcas, ou navios. Tanto é
Eu estou, pois, convencido de que a renda
verdade o que acabo de dizer, ,que, ha pouco
publica sob urna administraç!lo tal não póde tempo, o seu nobre co!Iega, o Sr. ministro da
progredir; e que é uma pretenç!io exagerada, marinha pedia á camara autol'isaç!lo para conuma pretenço.o injusta(perdôem-me os membros struir, 20 barcos, 10 brigues e 10 escunas. Nao
da commissno elo orçamento) o avaliar em tanto, sei se estou enganado, mas,· se a minha mecom tantos por cento, a renda publica.
moria me n!io é traidora neste momento, estou
Estou convencido de que a renda publica ha dizendo a verdade. E' esta uma despeza que o
de di_minuir, porque, al~m dwlas causas do- · governo quiz fazer, bem como entende que a
mesticas, ha a grande cansa ger.al, a c1·ise lei o autorisa para emiltir bilhetes do thesouro,
commercial, que tem abalado os maiores co- dar garrote á imprensa, annu!lar as eleiçoes, e
loss~s do 1~mndo, e que tem prejudicado muito fazer o que tem feito. Entendeu que podia
ao .1rnper10_ do Brazil, porque, pertencendo mandat· vir quantas embal'<:açoes julgasse conm~1tos cap1laes, aqui empregados, a estranveniente pa_ra a armada nacional... Mas eu
geiros, principalmente a inglezes, elles têm pro• nao toco neste objecto porque lhe,_ dê muita
curado retirar seus capilaes para acudir ás suas importancia ; são cousas ordinarias na admigrandes precisões, e assim tem diminuído neces· nistraçao actual. A razão_ porque eu íallei neste
cessariamente o desenvolvimento da riqueza objecto, foi por(Jue o Sr. ministro pa1·eée que
puulica.
.
desconheceu a importancia de seu emp,rego,
~~s, o que se deve conéluir desta minha qu,mdo e\le disse que não tinha responsabilidade
0p1111ão? Que se habilite o governo para emiltir
alguma por taes despezas, e que toda a reshllh_e!es ~o thesoµro, para o que se considera ponsabilidade recabia sobre o ministro ordêbab1l!tad1ssimo ; ou para contrahir novos em- nado1·. Eu entendo ·que o Sr. ministro tillO p6de
presllmos? Nao de certo: o que devemos con- inspectar os aetos dos outros ministros, senão no
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que respeita ás despezas publicas. Entendo que
neste objecto é o nobre· ministro sem duvida o
primeiro administrador do imµerio. Segundo as
uossas leis, segundo a lei de 4 de O~lubro de
1831, quando um ministro quer fazer urna despe1.as, e <lespcza. extraordinaria, como a da
compra de ba1~as de vapor, o ministro da marinha nM póde decretar essa despeza sem ouvir
o ministro da fazenda; e, além disto, esta despeza é objecto do conselho de ministros. Mas
indispensavelmente deve o ministro da marinha
ouvir o seu collega da repartição da fazenda, e
ao ministro da fazenda incumbe examinar se o
thesouro está nas circumstancias de fazer essa
despeza ; e, se o ministro da fazenda di"z ao
seu collega que faça a· despeza, e promette os
fundos necessarios para isso, o ministro da fazenda é responsavel quan.do se vê depois na
necessidade de fazer sacrificios, e sacrificios extraordinarios, como de autecipar as rendas emittindo ·bilhetes do thesouro. Nn.o conheço paiz
algum constitucional, em que· o ministro da
fazenda nll.o seja responsavel por despe:ms dessa
ordem· feitas pelos outros ministros. Ha dous
responsaveis: o ministro ordenador, e o ministro da fazenda, que annuio á pretenção do
seu collega.
,
Não me lembra se sll.o estas as mesmas
idéas do nobre ministro ; mas parece-me que o
nobre ministro queria em outro tempo que
todas as requisições dos ministros, a respeito de
dinheiro, tivessem conta aberta no thesouro; e
que as diversas repartições fossem fiscalisadas.
Mas isto são ·cousas "de pouca entidade no meu
conceito.
Sr. presidente, ha uma emenda que offereci,
e que quero explicar, para que se dispensem
do pagamento de- direitos certos instrumentos
_que o governo de Minas mandou vir de Inglaterra para observações astronomicas, etc. Eu
entendia que esta encommenda devia ser isenta
de direitos, n!l.o porqne seja . importante,
porque, segundo as informaçoes que eu tenho,
não passará de 900 a 1,000 libras; mas por
que, nao·se podendo pagar os direitos sem que
sejão avaliados oo instrumentos, será muitQ
difficil tornar a arranjai-os nos caixões de maneira que sem perigo possa.o ir para Minas Geraes. Queria eu, pois, qt1e fossem dispensadosde pagar direitos ; e talvez fosse mais prudente
. declarar que poderão ser despachados pela
factura. Assim se escusava esta emenda, que,
de certo é muito pouco importante.
·
Decla1·0 que as observações financeiras que ·
tenho.a faier sobre esta repartição, eu as rese~vo para a terceira discussão ; porque então
·posso considerar esta repartiç!l.o, n!l.o só na
parte que diz respeito á despeza, mas tambem
na parte da arrecadação .
OSr, Galvão sustenta a sua emenda, orçando
.
a receita em 16 mil contos.

N!l.o está ;nuito de accordo com o p~ojeclo
sobre o meio circulante, propondo impostos
para augrnento da rc:1 l.1. Assenta que melhor
seria arrecadar a terça . parte das rencl:is cla·s
alfandegas e mesas de diversas rendas, em ouro
ou prata, o qne nlio escandalisaria,. porque os
preços das pautas estão muito abaixo do valor
das mei·cadorias.
Pronuncia-se a favor da arremataçn.o das
rendas das · alfandegas e mesas de diversas
rendas, obse1·vando que estas ultimas va.o apresentando rendas progressivamente decrescentes.
O Sr. Rebouças entende que a emissão de
bilhetes do thesouro não é autorisada por lei;
julga, porém,,conveniente que esta autorisação
legal lenha lugar.
Passando a responder ao Sr. Calmon, o
orador se expressa assim :
Pelo que respeita á segurança do Brazil, o
meu collcga o Sr. Calmon fez um raciocinió
dizendo qne - quem nno tem occorrido com os
meios á sua disposição pam·snll'ocar a guet•ra
civil no Rio Grande do Sul, deve-se dizei· que
é connivenle com os 1·ebeldcs-e para exemplo
disso trouxe que o govemo nao se linha prevalecido da força existente em tres províncias
para expedir para o Rio Grande do Sul, quando
daqui partio o presidente ora Já existente. Pnra
que se provasse a existencia desta força, faltou
uma razão ao honrado membro, porque a razão
a que recorreu "sobre o p1-ocedimento do senado,
nno é procedente. Ora, essa razão principàl
devia ser, se com toda a evidencia se podia
dizer- em tal pl'Ovincia existe tal guarniçilo, o
serviço se póde fazer com tal força, e por consequencia tal numero de praças é disponivel;
e. assim a respeito das outras provincias. Ora,
não qu_ero dizer com .isso que o governo nãO
possa lançar m!l.o de alguma força, porque, a
respeito do Rio dP. Janeiro, q11asi que passa por
cousa averiguada que o governo póde dispôr de
algnma fürça, e mesmo em· S. Paulo e Pernambuco, segundo dizem os Srs. deputados por
aquellas provincias ; não posso porém dizer
outro tanto a respeito da Bahia • Entendo que
as forças que existem na Bahia n!l.o sl1o bastantes para a sua manutençl1o. Já em outra
occasião, quando considerava a Bahia, no estado
em que a deixei, em relação ao germen de.des·
orc!em que lá existe, mostrei ri necessidade da
força lá existente ; mas agora com as ultimas
noticias chegadas no paquete, digo eu que a
Bahia carece de mais força (apoiados), e que
aquillo, que se tem tomado como ponto de ri·
diculo, a desordem de S. Felix, é 1110 pouco
ridiculo quanto se póde dizer como cousa seria,
e muito seria, que corre uma voz quasi do·
minante na província, e algumas circumstancias
fazem acreditar de que aquella desordem não
. está mui b_em com a uniao do paiz. E' de certo,
um grande inconveniente para a- pa.z .daquella
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província, e mesmo do Brazil ; inhílbilita o,
governo para dispór de alguma força expedicionaria rlaqueJla provincia para o Rio Grande

do Sul.
No Rio de Janeiro, porém, o espiríto de
desordem nao existe, ou pelo menos, está muito
acalmado, tanto assim que disse um nobre
membro que o governo trata de expedir uma
força pura o Rio Grande do Sul ; e consta
tarnbem que se exp!:!dirão ordens ás outras provindas que estilo nas circumstanc ias de dispensar força para mandar para o Rio Gi-ande

do Sul.

Pelo que respeita ao raciocínio, que diz nós tivemos muita razl\o, qu_ando negámos os
15,000 homens; argumentam os que o governo
nno podia preencher· a força decretada ; como,
pois, completar os 15 mil homens ? Mas neste
pon\o nllo é que versa todo o assu mpto da i111-.
putabi!ídacle que possa recahir sobre a oppo•
siç~o. A opposiçll.o negava absolutamente.· A'
ceusura de que o governo na.o empregava a
força disponível em todas as províncias para
paciílcaçao do Rio Grande do Sul, podia o go·
vemo dar uma razao de segurança publica da
conservuçl\O das provincias, e que cumpria que
o govel'tlo supremo nllo s~crificasse a paz geral
do impe!'io á pacíficaçno do Rio Grande, que
podia ser ephemera, n!l.o sendo sustentada, e
manteúila a pacificaçll.o das. províncias. Mas a
negação geral de toda a força necessaria para
manutençilo do impe,io na paz e na guerra, é
uma negaçi\O que se não justifica de modo
nenhum_; e por consequenci a o resultado que
o honrado membro quiz oft'erecer á attençao da
camara e da admínistraç1io geral, póde muito
bem retorquir contra quem assim raciocina.

399

para o melhoramento do meio circulante, na
esperança de se estabelecer um banco.
Pronuncia-s e contra a arrematação das
rendas da alfandega e de outros impostos, mostrando qtie depois do eslabelecímento das col·
leclo1·ias, serú mui .Jifficil fazerem-se taes arre,
malações ; pois que assent!lo que é melhor
arrematar por preçil incerto, e pelo qual s!lo
responsaveis , segunrlo as contas que apresentãO,
do que obrigar-se por uma quantia certa, segura· por fiadores.
Julga inexacta a asserção do Sr. Galvl!.o, a
respeito do bo.íxo preço, porque sll.o computadas
· as fazendas nas pautas das alfandegas. Se a
do Rio de Janeiro ainda conserva a pauta ..feita
durante o 1:ninisterio do Sr. Calmçm, a fazenda,
longe de perder, ganha, pela differença do
cambio de entao de 22 e 23, comparado com
o de hoje, que, posto esteja baix:o em canse·
quencia da crise commercial, é de esperar
que melhot·e em breve. Observa, porém, que
na Bahia ha um auno se fez nova pauta ; e se
os importadores têm alguma vantagem pela
diminuição de cambio desde enU!.o é de espe1·ar
que este prejuízo se compense pela alta de
cambio acima referida.
·
Portanto, emquanto· se não estabelecer um
plano,pelo meio do qnal se conciliem as idéas
das arrematações, e administraçõ es que ex·
istem, o nobre orador julga mais conveõ.iente
que se reserve o que existe.
MurrÃs VozEs :-Votos ! votes l
O SR. PRESIDENTE : - O Sr. Castro e Silva

tem a palavra.
O SR. CASTRO ·E SitvA :-- Cedo a palavra.
Não quero com isto dizer que isto é intenção
MurTAs VozEs : - Votos! votos !
de alguem ; mas faço estas reflexões para .
O SR, GALVÃO : - Peço o palavra,
mostrar que este raciocinio póde muito bem
retorquir sobre quem o faz.
A discussll.o fica portanto adiada.
.
Agora, quanto ao senado, poderia entender
O Sr, ministro se retira com as formalidade s
que 15 mil homens nao sao necessarios ; mas do costume.
reconher.eu que 10 mil não s;llo bastantes,
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
porque emendou para 12 mil. Tambem o sewésma de hoje, e a terceira discussao do pronado reconheceu que, segundo ª!l leis existentes,
o governo nll.O tinha os meios necessarios para jecto de decreto n. 180, de 1833, vindo do senado ; e levanta a . sessl\o ás 2 horas e 1/4 da
fazer effecti va esta força, e por isso emendou,
propotcionando-lhe meios extraordinar ios. Por tarde.
consequencia a unica discord,mcia, que houve
no $enado para com a administraça o, foi em·
quanto ao numero de 15 mil homens.
_O_ orador passa a impugnar a id~a dô Sr,
mrn1strn da fazenda sobre n!lo esperar melhoramento no meio circulante, seuno por meio de
um banco. Lembra que a expe;iencia tem
provado a exactid!lo da opinião daquelles senhores que impugnárao nesta parte a lei de 6
~e 0~tub~o de 1833, pois que esta disposição.
cou mubl. O nóbre orador entende que de
ne~hum modo se deve deixar de applicar os
meios compath:eis com as nossas circumstancias

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:27 - Página 1 de 7

SESSAO EM 28 DE AGOSTO DE 1887

400
Se!!ll!!lão em

~§

de A.gost.o

PRESIDENClA DO SR. ARAUJO LIMA

SmmARio.-Expecliente.-Ordcm do

dia.-

A dopção do pr,ijeclo sobre (l grai'/ficciçã,o doR
c011sel/ieiros de pnerra.-Aclopçüo do tJ1·ojecto
sobre ,nibsi'.dio pam os dezmtado8. - Orçcimento
·
ela fazenda ; votação.
Pelas 1O horas da manhã, procede-se á
chamada, e achando-se presente numero legal
de Srs. deputados, abre-se a sesstto ; lê-se, e
approva-se a acta ela antecedente.
Ffllttlo com participação os Sr8. Pinto de
Mendonça, Pontes, BMhosa Cordeiro, Messias,
arcebispo, Oliveira Braga, Souza e Oliveira,
Soares elo Cowto, Dias de Toledo, Alvarenga
Ferreira, Abranches, Hollanda, Coei ho da Silva,
[gnacio Joaquim da Costa Lcssa e Rodrigues
Barbosa; e sem participar o Sr. Luiz Cavalcanti.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expedienle, lendo-se os
seguintes offiéios :
l.º Do ministro elo imperio, rernettendo o re·
querimento de Luiz Mo1·este Sohn, negociaute
esb.thelecido na cidade de Ouro Prelo, o qual
pretende formar por meio de uma companhia,
uma colonia de polacos e outros. estrangeiros,
nas mattas do rio Mucury, provincia de Minas
Geraes.-A' commissão de commercio, industria.
·
·
e artes.
2.º Do mesmo ministro, enviando a copia do
decreto de 9.do corrente, pelo qual se concedeu
ao tenente-coronel Angelo José Diniz, a tença
que lhe compete, em remuneração de serviços.
-A' com missão de pensões e ordenados.
3.º Do mesmo .ministro, remettendo todos os
papeis que existiflo na secreta1·ia de estado a
seu cargo, relativos á pretençao de Francisco de
Panla da Silva.-A quem fez a requisição.
· Faz-se ·menção de requerimentos de partes,
que têm o conveniente destino.
E' rernetticla á commisstto de constituiçàc e
poderes uma representação dos habitantes da
freguezia e município da villa do Aracaty, província do Cearú, em q11e se queixil.o do presi·
dente da mesma província, sobre eleições
de representantes à futura legislatma.
Lê-se e approva-se a redacçao da resolução
que approva a pensão de 600$, concedida a
D. Raphaela Pinto BJndeit·a Freirn.
Lê-se a seguinte proposta:
"Ach.-nclo-se vago o lugar de official da secretaria desta camara, que occupava Marianno
Carlos de Souza Corrêa, e devendo prover-se
em pessoa idonea ; e tendo, em vista varios
requerimentos de pretendentes a e$te lugar,
vejo-me na necessidade de escolher um delles,
regeitando os outrcis ; e tornando as necessarias
informaçoes, e sem querer ao mesmo tempo

desconhecer o merecimento dos difl'erenles pretendentes : proponho para esse lugar a Luiz Antonio da Silva Peixoto.
" Paço da camara dos deputados, 26 de Agosto
de 1837.-Cornelio Feneim França.»
Entrando em rliscussao, é_ âpoiada a seguinte
emenda do Sr. Fernandes· ela Si! veira :
« Fica extincto o lugar da secretaria que
occupava Marianno Carlos ele Souza Corrêa. ;,
Depois de algum debate, a proposta é appro-.
·
v;ida, e a emenda fica prejudicada.
Entra- em di,cussão o seguinte parecer da
mesa, que havia ficado adiado .em uma das
sessões transactas :
<< A mesa examinou o requerimento de José
de Almeida Saldanha, que pede o lugar de porteiro-mór (adindo em_ 2ó do corrente); bem
corno a emenda addicional do Sr. Macedo, concebida nos seguintes termos :-Q110 sejs: elevado
a novecentos mil réis o ordenado do porteiro e
guurda-livros · da secretaria· desta eamara, por
ser·o unico empregado responsavel por tudo
quanto existe nesta cas::i.
de
e< Paço da camara dos deputados, 28
Agosto de .1837.-.Macedo. n
J ulga<lo discutido o parecer, é approvado, P.
brcnt assim a emenda.
ORDEM DO DIA
Entra em terceira discussrto o projecto de decreto que determina, que a gratificaçllO dos
conselheiros de g11erra e vog[les, do conselho
supremo militar, será de ora em diante de cem
mil réis mensaes, salvos os soldos de suas res·
pectivas patentes.
E' apoiada a seguii1te emenda do Sr. Henriques de Rezende :
,e Comprehendidos lodos os outros vencimentos, salvo o da patente e ·grali[icaçãO addicional. i>
Dá-se por discutida esta matcria, e a emenda
é regeilada ; e approvado e adoptado o projecto,
passa á commissão de redacção.
Entra em terceira discussão o projecto sobre
o s.ubsidio dos deputados.
São apoiadas as seguintes emendas :
,, O deputado que i'ôr ministro e secretario
ele estado póde accurnular o subsidio e o ordenado.
<< Sala das sessões, 28 de Agosto de 1837 . -

Alcibittde.~. ;,
"As indemnisaçõcs, ou ajudas de custo actuacs
de vinda e volta, ficão suhsistinclo, emquanto nno
forem alteradas por lei especial. - Ribeiro de
Andi-ada. i, •
<< Emenda ao projecto do subsidio :
« Artigo. No tempo das sessões legislativa~,
só poderáõ accumular-se ao subsidio os venci·
menlos e ordenados dos empregos e officios,
que se podem eicercer conjunctamente, durante

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:27 - Página 2 de 7

SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 1837
as mesmas, sessões, salvo se o deputado ou senador nrw quizer receber o subsidio. ,
« Paço da camara dos deputados, 28 de
Agoslo de 1837.-Arau jo Vimma. »
« Os deput~os e senadores que forem ministros e secreta rios de estado poderáõ accurn ular
os subsidias rom os ordenados desses empregos.

-Aruujo Ribeiro.>,

Depois de algum debate, o Sr. Alcibíades

retira a sua emenda, com consentimento da
camara.
Não é apoiada a seguinte, do Sr. Cornelio

França:
u Nas prorogações, e sessões extraordinar ias
venceráõ os deputados 200$ por mez.-Coi·nelio

França.>1

Dá-s~ por di;;culida a rnaleria das emendas,
e só a do Sr. Araujo Ribeiro é appro vada, e
todas us mais silo regcitadas.
O prnjeclo i:. afinal approvado e adoplado, e
remetle-se á commissilo de redacçno.
Um quarto nntes do meio-dia, é introduzido
o Sr. ministro da fazenda, e conlinúa a discussa.o adiada .do orçamento da receita, com as
emendas apoiadas nas antecedentes sessões, e
mais o seguinte artigo additivo do Sr. BhE:ring,
que é apoiado :
" Para ser collocado onde convier -

O go-

verno é autorisado a mnudar imprimir os manuscriplos da bibliotheca publica, que forem

relativos á historia do Brazil, e a comprar algumas obras ultimamente impressas, que tenhão
por objecto - sciencia_s, bellas letras, e bella~

·

artes."

OSr. Castro e Silva discorre largamente
sobre a materia, mas em voz tao baixa, que n!io
plldemos ouvir ao nobre deputado sen!lo no fim
do seu discurso.
Conclue o orador respondendo ao Sr..Calmon
sobre a sua asserça.o de ser o governo connivente com os rebeldes do Rio Grande. Com
effeito, diz elle, é necessario paciencía para
soffrer-se tanta injuria : - que o governo não
emprega os meios.-Qu aesos meios que se tem
dado ao governo? Elle já veio pedir esses meios,
, negár!lo-se-lhe,· e em cima se lhe diz: nilo tem
. empregado os meios! Haja mais boa fe !
Na administraçã o de que eu fiz parte, .e durante o ministerio do Sr. Manoel da Fonseca,
se remettêrão para alli 1,300 praças, e no millislerio do Sr. conde de Lages 200, fóra as que
se mandárão para o Pará. E que de esforços nã.o
foi preciso eom essa lei de recrutament o, para
h_aver essas praças ? O premio desses esforços é
d1zei·-se-lhe que é connivente com os rebeldes.
Mas disse o nobre deputado que o senado
hav!a justificado a opposi,;ao I Em que? A op·
posição extrema de que faz parte o nobre deputado negou os 15,000 homens pedidos pelo
governo, e a nova lei do recrutam~nl o ; o
TOMO 11
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senado concede 12,000, e a nova lei do recrutamento ! Aonde está essa justificação?
Mas, disse o nobre deputado : - a opposição
que tem tomado a peito a causa da legalidade
entendeu que devia calar-se por algum tempo
para que o governo on essa gente incauta não
lhe attribuisse a perda de força moral, etc.,- e
depois perguntou : e que tem feito o governo P
E só porque a opposição calou-se, quer o nobre
deputudo que o governo faça alguma cousa,
sem se lhe dar os meios? Se o illustre deputado
dissesse : a opposiçil.o já deu tudo quanto exigia
o governo; e que tem feito o governo? Esta
censura sim, seria justa, mas só pela magia de
calar-s.e a opposiçãO, querer que o governo ludo
faça, é o que eu não posso comprehender.
OSr. Galvão, respondendo ao Sr. deputado
que· o julgou contradictol'io, por desejar agora
a ,\frematação das rendas, quando em sua provincia nao a pretendia, diz que em verdade na
assembléa provincial da sua provincia, pedia
que se sobrestivesse na arrematação , tendo já
passado o projecto em segunda discussão, que
estabelecia a arrematação ; e entll.o o Sr. deputado não fez opposição a esse projecto. Passou
a arremataçi:lo sómente na comarca de que já
se f~z mençM, porque nas outras o orç'amento
era ·u10 exagerado, e feito por tal fórma que não
pôde passar a arrematação senão riessa comarca.
Ta.mbem podia dizer que onobre deputado a
quem responde é contradictorio, porque então
quiz a arrematação , e hoje não a quer; porém,
não julga que o nobre deputado foi contradictorio, nem o é elle orador; porquanto póde se
querer a arrematação quando ,se julgar que a
arlministraçã o não está bem montada ; e é uma
das razões porque elle orador quer 'a arrematnçãO ; em outras oecasiões, porém, em que a
administraçil.o pelo governo esteja bem montada,
nao é convenienJe a arremataçã.O.
Quanto ao que se disse da pauta da alfandega,
nega que a haja. Ha modificações, mas não ha
ainda uma pauta nova ; o que existe são modific:ições feitas por arbitras que têm dado occasillo a muitas desordens na arrecadaçlio dos
direitos ; e por isso insiste ainda que é muilo
preciso fazer-se nova pauta. Ouvio a um Sr. deputado dizer que se deve aproveitar para isso
occasião favornvel ; mas o que elle orador quer,
é que se fação as pautas conforme fôr de justiça,
Ha sete annos que se não fazem pautas, e disto
tem havido grande prejuízo para a fazenda pu·
blica, Não julga que se possa fazer comparação
do estado em: que estamos hoje como o em que
estavamas ha sete annos.
Declara ter de mandar emenda á mesa, a
respeito dos bilhetes do thesouro. Muito confia
que o Sr. ministro actual faça bom uso desses
bilhetes na sua emissão : mas· quizera que a
camara désse ~sta autorisação, porque · preciso
é que se saiba; que nenhum. ministro tem o direito de emittir esses bilhetes,
·.Õ1'
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quanto mais possível. Depois a renda é lançada .sobre o terreno, e lançada com precisão
nao se oppõe a que passe ~o orça!I}enlo feito
muito grande, e pot isso não ha perigo de
pelo thesouro ; pelo contrario, disse que devia
antes passar do que as emendas. Entrntanto, no abliso, corno acontecP.ria entre nós.
Este sy~tema, poi-ém,que me parece vantajoso,
caso de que S •· Ex. o fizesse, o faria menor,
porque entende que o orçamento da receita e nao. nos seria applicavel, porque ninguem
despeza do thesouro não é de pouca impor- que1·eria tomar na praça urna letra sacada sobre
tancia, e que se deve antes orçar para menos do um colleclor mesmo de alguma villa pou-co·
que para mais, porque o orçamento exagerado distante, quanto mais do interior.
Lembrei que o unico meio de obter melhorada i:enda muito mal pódc fa1.er ao serviço ; en·
tretanto que, sendo orçada para. menos, nao só mento nas collectorias era ter o ministro da
ter-se-ha em consideração a parle da renda, que fazenda faculdade para mandl\r -inspectores vode ordinario nao é arrecadada dentro do anno ; lantes ás provincias, que tambem poderião
as letras e bilhetes, dos quaes alguns são pro- examinar o methodo da escripturação das thetestados, e se cobrllo com demora; como podei·á sourarias, para informarem de tudo immediataser cumprida a promessa feita pelo corpo legis- mente á administração· da fazenda. Para issó,
lativo desde 1829, de se applicarem as sobt·as porém, deve o governo ser autorisado com a
somma necessaria para as indispensaveis desao pagamento da divida fluctuante.
Nota a grande disparidade entre· os suppripezas, que nno podem ser muito pequenas.
menlos, com que a caixa .gera~ tem· supprido Apresentei, portanto, uma idéa capaz de me·
as províncias pam occorrer ao d~p,cU, que ellas lhor.ar a arrecadaçao.
O orador respondendo ao Sr. Vasconcellos,
experimenlllo, e as quantias que para isso propõe
a emenda ela commiss!\o, que não dá um· real
diz que nll.o fir.era pouco apreço dos trabalhos
para a província do Rio de Jan1>iro, que aliás da commissll.o especial, sobre o melhoramento
foi supprida com 28 coutos ; dá 100 contos do meio ci1·culanle, antes dissera que algumas
para a Bahia, quando esta provincia foi supprida idéas uleis existião naquellcs trabalhos, que
com 258 contos. Emquanlo as provincias uao faria.o algum bem temporario; ainda que en·
estabelecerem methodos mais seguros, e vantendia que a metlida capital era o estabelecitajosos para a ãrrecadação de suas rendas, S. Ex. . mento de um banco, se não mercantil, ao menos
entende que o governo gera.! deve fazer algum do governo. Na.o ti·ata de desenvolver as suas
supprimento, proporcionado ás necessidades idéas a respeito da materia, por na.o ser occasiãa
-das mesmas p1·ovincias ; supprimento que tal vez competente.
·
daqui a tres annos, ao menos a respeito de
Disse lambem o Sr. Vasconcellos, continua
muitas provlncias, já uno seja preciso fa,.;er-se.
o orador, que, reconhecendo eu que a arreca• S. Ex. passa a sustentar ·a sua asserção sobre dação não é boa, apenas lembrei um tribunal
as arrematações. Mostrou o Sr. Hollanda, diz de contas.
o ,orador, que, apresentando o exemplo de
Já mostrei que lembrei alguma cousa·sobre a
outras nações, não offereci um meio capaz de arrecadação das rendas no. interior das promelhorar a nossa. arrecadação. Devo observar vincias, porque nas alfandegas, mesas de di·
de passagem que na.o fallo n~ ad1ninistração versas rendas; e recebedorias, Lêm havido altes
das alfandegas, mesas de diversas rendas, e re- · rações vantajosas ; lembrei, portanto, esta idêa.
cebedorias, que têm soffrido alterações com Não posso convir em que o tribunal de .contas
bons resultados ; mas fallo das collectorias. não possa melhorar a arrecadação ; ê esta uma
Eu disse que seria vantajoso admiltir o systema idéa injustifica vel. O estabelecimento do tri·
francez, mas que nllo nos é applicavel. Na bunar de contas terá por effeito necessario forçar
França, os colleclores s!\o · uma especie de ban - o governo a melhorar a arrecadaça.o ; · deve,
q ueit'os, e recebem ordenado como administraportanto, ter sobre ella ur.na influencia muito
dores ; e têm a faculdade de negociar ao mesmo grande.
tempo com os fundos que at·re.cadão. No priDisse tambem o illuslre de;:iutado que o
meiro de cada anno, a França arrecada ein
Sr. ministro da marinha não tinha credito para
letras a vencer toda a rtmda chamada-fonciere comprar barcas de vapor,. e que as .despezas
-de· patente-e personnelle.- Assim tem a eventl\aes n!\o podião chegar para esta despeza.
grande vantagem de arrecadar Jogo no principio Não examinarei se este credito podia chegar
. do anno 400 milhões de francos, o que lhe pro- para a compra de barcas de vapor ; mas lemporciona meios de fazer quaesquer despezas, brarei que, nos annos transactos, desde que
rebatendo estas letras com pequenos premias, principiou a crise das duas províncias, tem tido
quando careça deste recurso; entrando assim credito para applicar indefinidamente. Depois
dinheiros para os cofres sem necessidade de não estou pela idéa de que os ministros se
longos transportes dd interior, como acontece. devem limitar absolutamente ás compras ·espeentre nós. Este systema é lambem vantajoso, cificadas na lei. O: ministro póde gastar o creporque, podendo os collectores negociar com dito concedido, segundo a necessidade dó. ser·
os fundos que cobrarem, procurão arreêadar viço, applicando-o á despeza decretada1 e a
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oulra qualquer. Não descubro lei que o vede.
O thesouro não deve, nem póde estabelecer
fiscalisaç!!.o a este respeito. A .nuica parte do
mundo onde existe esta fiscalisação rigorosa,
é u Inglaterra, onde o tribunal - Great Exchequer- exerce esto fiscalisação. Esta legislaç;o cahio um pouco no esquecimento, no
tempo' de Pilt, mas tornou ao seu antigo vigr,x
em 1834. Ealretanto na Inglaterra os ministros
podem empregai· os fündos em objectos diversos
daq11elles para que forão consignados, mas com
consenso do tribunal.
Entre 1,ós, porém, não ·ha lei que vede ao
ministro a applicação discricionaria dos fundos,
que lhe farão consignados. Não digo que 9 ministro deixe de empregar a c:uedito em objectos
que são do serviço, e para os quaes pedira o
mesmo credito á. e.amara; mas objeclos de
menor imporlancia podem ficar de parte, para
serem os fundos emprf'gados em objec;tos de
maior importancia. Eu não poderei jámais fis·
calisar os Srs. ministrlls meus col!egas a este
respeito, pot·que n!lo tenho direito para tanto.
O mais que posso fazer é nao dar mais do que
foi coflsigna<lo na lei, o que mesmo é difficil,
por4ue só no fim do anno, quando chegao os
balan~os das províncias, é que se póde vir no ·
conhecimento, se a despeza feita está dentro,
ou excede ao credito.
Eu entendo que as despezas, autorisadas pela
lei do orçamento, não devem ·ser decretadas
nas provincias, mas ordenadas com antecipaç!lo pelos 1·espectivos ministros. Se assim
ucontecesse, quando um ministro désse ordem
para em tal província ou repartição se fazer tal
despeza, esta oedem constituiria um debito imroediato do ministro; e se -no meiado, ou
mesmo no principio do anno, fossem ordenadas
despezas excedentes ao credito, ao respectivo
ministro se faria ver que, segundo suas ordens,
o credito estava extincto, e q11e, por conse•
quencia, ou havia de aiminuir as despezas,
que lhe tínhllo sido debiladas em consequimcia
de suas ordens, ·ou a despeza novamente ordenada não podia ter lugar. Não se tem, porém,
pro?edido assi~. Algumas vezes
tem ex.pedido ordens ás provincios, mas a maior parte
das vezes fazem os pagamentos sem ordem, executa.o as leis, e são ministros. Por isso muitas
vezes o excesso de despezas não póde ser imputado· aos ministros, porque, se'procurarem as
ordens, muitas vezes nll.o as acharão.
Mas disse-se que, se forem necessarias estas
ordens, muitas vezes haverá grande embaraço
no serviço. Não vejo motivo algum para este
embaraço. O art. 48 da lei de 4 de Oútubro de
1831 prevenia este caso.
·
Fallarei agora a respeito do que disse o Sr.
C~mon. Este. nobre deputado manifestou o deseJo de saber se o governo tem empregado
tod~s os meios de que póde dispor, para acabar

se

-103

com a desordem do Rio Grande do Sul ; e
depois tratou de provar que o governo não
tinha empregado para este fim todos os· meios
ao seu alcance .para acabar aquella desordem ;
deduzindo daqui que isto. plenamente justificava a asserçãO de um dos membros da commiss!l.o do orçamento, que declarou o governo
connivente com os rebeldes. Posto qne já um
S1·. deput;1.do respondesse ao Sr. Calmon, direi
alguma cousa. Entendo que do principio, que
o nobre deputado estabeleceu, se não póde ·
tirar tal consequenêia. Querendo suppôr que o
governo não tem empregado todos os meios
· para acabar com a guerra do Rio Grande, o que
se segue é que o governo é omiRse>, mas não
que é connivente.
·
Mas como p1·ovou o Sr. Calmon que o governo não tem empregado todos os meios para
acabar com a guerra do Rio Grande ? Disseo senado, essa assembléa de. anciões, de .
homens fl'ios de paixões, o comprovou ; porque
o senado pulverisou, derrotou o ministro da
guerra.-Já se repetia aqui muilo bem que
estes argnmentos n!lo s!lo baseados em provas,
mas meramente· apparatosos., Cumpria que o
Sr. deputado apresentasse os mappas verda·
deiros, qúe pudessem comprovar a existencia
de forças nas provincias, e na capital do im•
perio, ele que o governo pudesse dispôr, e não
ti_yesse disposto. O senado não votou sobrç seme•
lhante cousa ; e nem a este respeito existe nb
senado uma _opinião pronunciada. Existe a
opinião de um ou outro membro, que disse
que o governo· tinha força no Rio de Janeiro,
Bahia, Pernambuco, etc. O que posso dizer a
este respeito é que o Sr. minislro da guerra
apr.esenta • mappas officiaes. Destes mappas
consta que ás forças existentes nas provincias
são muito pequenas, e que as que existem aqui
nao podem fazer a guarnição da capital. O que ·
importa que existão 600 homens, quando o
estado effectivo não chega a mais de 100? A cavallaria é a guarda do imperador; e o resto da
força pela maior parte consta de invalidç,s e
doentes, que não podem servir na capital, e
muito menos no Rio Grande do Sul. Nas
outras províncias as cousas estao quasi pela
mesma maneira. Depois não sei · como o Sr.
deputado quer que se arrede toda a tropa de 1•
linha das províncias, que mais ou mimos estão
na febre de resistencia, ou revolucionaria. A
Bahia· não póde dispensar um só homem •.
Creio que o nobre !leputado não encontrará
pessoa alguma que concorde na possibilidade
de arredar dalli um só homem. Alli sempre
existe mais ou menos perigo : senão de revolta, com caracter político de homens livres,
existe sempre o perigo da revolta de escravos.
Digo pois que as forças, que. existem sao mui
ridiculns,. e de nenhum modo sufficientes ; e
que. o · governo t_em mandado.' para o Rio·
Grande ludo. quanto é possível . mandar •.. .i\.o

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:27 - Página 5 de 7

404

s~ssAO El\i 28 DE AGt>STO DE 1837

passo que se preparilo recrutas, vão sendo re,m etlidos para aquella provincia.

Disse tambem o Sr. depu lado que o general
Chagas lhe affirmára que 600 homens bastarião para pacificar a província. No principio
lambem ouvi que 400 homens erao bastantes;
entretanto forno mil, e a guerra continua ainda.
Muitas vezes os bons desejos fazem ucreditar
taes proposições.
.
A' vista disto, como póde o governo ser taxado de connivente com os rebeldes, quando
até tem apresentado propostas sobre recrutamento, e para augmento de forças ; e nilo tem
duvidado até sacrificar a sua popularidade,
vindo propôr aqui engajamento de estrangeiros?
Mas negou-se esta medida, e disse-se que um
exercito nao se fazia em um dia. Concordo em
que um exercito se nilo faz em um dia ; mas se
tivesse sido approvada uma lei de recrutamento
mais forte. e efficaz, para preencher a força,
maior numero de recrutas haveria, e, por consequ-encia, a providencia era e[ecliva. Entre. tanto com a lei antiga n1ío era possível preencher a força ; e naquella, que passou nesta
camara, n1ío vejo grande vantagem ; entreta.nto
far-se-ha alguma cousa com ella.
Assim acho que desvaneci qualquer idéa de
connivencia, que nem podia realmente ser uma
arguiç1ío séria. E' uma verdadeira facecia, segundo me parece.
Entendeu o nobre deputado que cu disse mui
pouco sobre o pagamento de nossos dividendos
em Londres. O nobre deputado perguntou, se
os agentes ex.ternos se compromettião a fazer
esses pagamentos ; bem respondi que nilo sabia;
isto !'.! exacto. Digo rnais qne, quando entçei
para o ministerio da fazenda, entendi que me
podia prevalecer de alguma sisalha de cobre
existente nas thesourarias, para fazer della remessa para Londres; mas infelizmente isto
mesmo falhou, porque na Bahia e Pernambuco venderão a sisalha de cobre, antes de lá
chegar. a ordem do governo, de modo que com
muito poucos recursos posso contar para fazer
remessas para Londres.
O orador sustenta a sua opiniao a respeito
àa emissão de letras do thesouro, mostrando
que, estando o thesouro autorisado para gastar
as sommas que a lei do orçamento põe á sua
disposição, nenhum inconveniente ha, antes é
de utilidade do serviço que o governo, para
poder occorrer a despezas de n1e.:es mais carregados, antecipe a renda, dentro do respectivo
anno financeiro, dos mezes em que esta renda
é maior, e a despeza menos avultada. Repete
q11e nesta operação nenhuma differença ha
com as letras, que o thesouro emitte na praça
em troco de cambiaes sobre Londres. Quanto
ao saque das províncias, sobre que S. Ex:.
entende que podia recahir com alguma appare'ncia de razao a reflexil.o do Sr. Calmon,
observa que quasi sempre os saques são feitos

sem se saber se nas províncias existem fundos
reservados para seu pagamento , razao porque
S. Ex. quiz adoplar o methodo de mandar que
os saldos, que ficassem em cobre, fossem remetlidos em letras a favor do thesouro para
serem negoci<1das nesta praça.
Passa a mo;;trar que não é exacta a asserçilo
de que os excheqner bills nào têm identidade
com o papel-moeda. Nao duvidando que assim
digão os livros que tem lido o Sr. Calmon, S.
Ex., comtudo, encontrnu na Encyclopedia Britannica, que são uma especie de papel-moeda,
os bilhetes do thesouro, primeiramente emittidos por Mr. Montaigu em 1796, como melhor
segurança, e mais conveniente meio de pagamento, para sul'lstituir os bilhetes de pagamento de que se usava, e para encher o vasio
da circulaçM, durante o recunho da moeda.
Concorda que se não -emi lti1ío destes bilhete)!
de valor menor de t 100 ; mas lembra que
temos bilhetes até de 500$, e que os bilhetes
do banco, que afinal ficarao reduzidos a papelmoeda, chegavilo a um valor muito maior.
Oulra razão, continua o orador, em que se
fundou o nobre deputado, para dizer que nos
excheqiwr bil/,s, não existia identidade com o
papel-moeda, funda-se no premio; mas a nossa
moeda nM tem hoje um prnmio sobre os bilhetes em cir,:ulação? E' o mesmo premitJ
que têm os bilhetes em Inglaterra. O thesouro
dá um bilhete de cem dinheiros, que tem um
rebate de 26 ; a pessoa que dá o dinheiro
conta com esle rebate. Eis o premio que vence
o dinheiro sobre os bilhetes do thesouro. Mas
este argumento poderá mostrar que os excheqiier bills na.o silo papel-moeda? Eu não
posso achar força alguma em tal argumento.
Eu disse, e repito, que na Inglaterra ha
esses bilhetes, que servern para supprimento
de renda, e o governo annuncia quando póde,
ou quer pagar estes bilhetes. Alguns entrão no
fim do anno, ou são lançados em alguma
· renda, e entrão em pagamento della ; outros
entrão quando o governo os quer pagar. E'
um meio de liquidação de atrazados mui per·
feito e bom. Nós temos uma liquidação de
atrazados · desde 1827 e ainda continua. Se ti·
vessemos destes bilhetes, esta liquidação· estaria
feita.
Mas nilo quero destes bilhetes. Os que tenho
emittido se h!to de vencer dentro do anno fi.
n anceiro e são destinados a occorre r a paga·
mento de mezes mais carregados.
Nestes ultimes mezes, a despeza n1ío tam
descido de ·900 contos de réis, entrando os
grandes saques feitos pelo Rio Grande ·do Sul
sobre o thesouro. E é este outro argumento a
favor do governo. O governo tem dado para
o Rio Grande quanto dinheiro póde dar. O
Rio Grande saca sobre o thesouro de umá
maneira espantosa. Tem chegado a 3_40 contos
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em um mez. A este respeito ex.pedi ordens,
cujo recebimento ainda nl1o foi accasado.
Ora, assentando que o governo tem á sua
disposiç!lO fundos, de que, denlro do anno fi.
nanceiro, póde . tlisp~r corno melh"or lhe parecer, e f6r mais util ao serviço; porque não
ha de poder antecipar a renda de mezes menos
carregados, para occorrer ás despezas dos mezes
em que ellas sâo maiores, como quando tem
de mandar fundos para a caixa de amortisaçtlO,
tem de pagar o corpo legislativo, etc.? De Setembro em diante teremos receita mais elevada;
entendo, portanto, que estava autorisado para
antecipar parte da renda daquelle inez para
occorrer ás despezas do presente, Os bilhetes
de Inglaterra, autorisados por ler, são de outra
cspecie.
Disse o Sr. deputado~ faça o Sr. ministro
alguma cousa boa.--- Isto traduzido quer dizer
que tenho feito alguma cousa má, ou que
nada le1_1ho feito. Não duvido de que nada
tenha feito, mas não merecerei a indulgencia
que o Sr. deputado pedia em 1829 para si ao
corpo legislativo? Eu estou, ha tres mezes no
ministerio; o Sr. deputado era então ministro
havia nove mezes.
Se nada tenho feito de bom, tambem, que
e11 saiba, nada tenho feito· de mal ; e emfim,
se recorremos ás boas coúsas que fez o Sr. deputado a quem respondo, quando ministro da
fazenda, creio que poucas farão.
O Sr. deputado diz que eu não faço propóstas :
mas creio .que, quando ministro da fazenda,
apen~s fez uma a respeito do banco, pois a
respeito da arrecadação. e melhoramentos internos do thesouro, pouco fez; e se alguma •
cousa_ fez, não foi cumprido; porque, quando
e~tre1 para o thesouro em 1832, achei o re•
g1stro e outros trabalhos muito alrazados. Por·
C<?º~equéncia, como póde o Sr. deputado ter
d1re1!0 de accusar a quem está apenas ha
tres mezes no ministerio ?
.
O ~r•. Maciel Monteiro observa que sendo o
Sr. mm1stro empregado do thesouro, apezar de
estar apenas ha tres mezes no ministerio, tinha
, tempo para apresentar propostas á camara.
Tendo o Sr. ex-ministro da fazenda asse- .
gurado no relatorio que a receita era sulliciente
para occorrer á despeza,- deixando até u1na
P~quena sobra; e dizendo o actual Sr. mi~1st:o ~ue, para supprir o deficit que se havia
e realisar etn 1888 -1839 era necessario
um credito supplementar_ de' 2,400 contos ;
setdo estas proposições muito oppostas, o
n~ ~e orador se admil'a de que o actual Sr.
m!n!slro se não tinha empenhado com o Sr. exmimstro, em lima especie de· certamen, em
u~a luta, da qual resultaria muito bem ao
paiz, e esclarecimentos á camara.
. Sustenta que o Sr. ministro não está autorISado para emiltir
bilhetes
do theso11ro·
·J ·e
.
.
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lem?rª. a este · ~espeito · que mais de uma vei.:
havia sido proposta esta medida na camara, que
sempr~ se pronun_ci~u altamente contra ella, e
a rege1tou como perigosa. Não dá peso algum
ao argumento de que estas letras serão solvidas
dentro do anuo ; pois que, no caso de o governo não ter para isso os meio$ necessarios
imitará a pratica dos negociantes, de reforma;
taes letras; podendo ir assim ao infinito.
Entende que as letras assim emittidas não silo
semelb.anles áquellas que se emittem em troeo
de cambiaes para Londres; pois que entll.o o
governo nlio faz mais do que cumprir uma
autorísaçao legal para pagar a divida : entretanto que, quando emitte letras, anticipando
rendas, faz uma operação insolita para que não
está autorisado. Entende demais que esta
operação é mui perigosa, e que em qualro ou
cinco annos . póde dar lugar a uma divida
enorme.
Nao concorda em que na Inglaterra e França
se emittem bilhetes do thesouro sem autorisação legislativa, e sem limilaçl1o legal; e em
que taes bilhetes silo papel-moeda ; pois que
papel-moeda nlio vence juro, e circula sem
limite de tempo ; e as letras vencem juro, e
têrn um prazo determinado para seu paga·
mento. Dizendo a Encycloperlia Britannica que
os ~ohequer bills são urna especie de papelmoeda, parece 110 orador que o autor fallou em
sentido figurado, não querendo dizer que erllo
papel-moeda. Re(orça esta sua opinião com a
auloridade de Saint-Léon na sua obra sobre o
credito publico, dizendo que na divida fluctuante de Inglaterra se compreliendem bilhetes
do thesouro, da artilharia e da marinha, não
podendo os do thesouro ser emittidos senão
por lei annual, e ser de valor menor de 100
libras ; e, no.o podendo ser solvidos dentro do
prazo marcado por leÇsllo reformados.
Entende que o governo devia ter regulado
por alguma medid_a as despezas feitas pelo Rio
Grande qo Sul, onde lhe parece que na.o ha fiscalisação, e os dinheiros di nação são gastos ás
ma.os largas. Estando o Sr. ministro da fazenda.
collocado, a respeito das despezas publicas, em
ponto mais elevado do que qualquer dos outros
Srs. ministros ; conhecendo os recursos do
paiz, e podendo saber quaes os meios para
fazer face ás despez.as publicas, o orador entende
que S. Ex. tem obrigação de se entender com
os· seus collegas, sobre o ·modo de fazer as
despezas ; e quando vir que fallão os fundos
_para solver as dividas, deve expor aos seus
collegas o estado do paiz, para que nã,o autorisêm despezas; mandando viajar, á custa do
estado, engenheiros, como o major Peréa, para
os !!};lados-Unidos, etc. ; e mandando pagar
atrazados contra a lei, como aconteceu com um
individuo chamado Torres Homem. Eis o facto
em poucas palavras.
·
·
No min,isterio do Sr. Calmon o govei:no
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suspeitou que um empregado da lhesouraria
das tropas não tinha procedido com regularidade nas suas obrigações. Em ronsequencía
disto, o mesmo Sr. Calmon ínstiluio uma commissão de exame sobre os livros e papeis ; e
essa r.01111nissào mo~tt'Oll qüe esse individuo fez
despezas, n::lo aulorisadas por J,::j;-nern por
ordem superior, e que mesmo se f,ehava
alcançado para coui a fozcnda cm 1:900$, ou
cmisa semelhante. Em conseq11encia disto foi
demiltido pelo ministro da guerra de entãO,
que era o Sr. Oliveira Alvares. Este empregado, que se conservou em silencio até hoje,
acaba de reqnerer a sua t·cintegruçil.o em um
lugar que já não existe, porque as lhesourarias
das tropas forno abolidas ; e o Sr. ministro da
guerra·n110 só o mandou reintegrar, como ordeno!) que fosse pngo de todos os vencimentos
passados.
_Ora, quando o. Sr. ministro da guerra
prncede deslc modo, nao tem o Sr, ministro da
fazenda rigorosa obrigação de mostrar ao seu
collega, que semelhante modo de gastar os
dinheiros publicas põe o governo em grandes
embaraços ? Não terá obrigaçãO de fiscalisar
todos os actos dos seus colleg·as; mas deve
expôr-lhes os embarâços em que devem
collocar o thesouro · semelhantes despezas extraordinarias e despropositadas. Nao se exi~em
do governo actual grandes medidas financeiras;
1111.0 se exige que ponha em pratica ludo quanto
a respeito de finanças é adrnittido na Europa ;
exige-se sim, que seja economico, talvez seja
este o melhor systema de finanvas, segundo
Jono Baptista Say.
Não concorda na proposta do Sr. ministro
s0bre o tribunal de coutas. Deseja que se cstabeleva aqui um tribunal de contas, semelhante ao -da França, com membros inamovíveis, e collocados, pelos sem, ordenados, em
· posiçllo independentç,
O orador passa a fallar sobre o Rio Grande
do Sul.
Posto qne seja insignificante o movimento de
S. Felix, que não passa de um · pequeno
arraial : comtudo, altendendo ás circumstancias peculiares da Bahia, concorda com o
Sr. Rebouças, em que se n11.o póde tirar força
daquella província ; mas não assim a respeito
de Pernambuco, onde, se uina ou outra autorid~de, com fins particulares, entendeu ·que
devia aterrar o governo e a província, com
réceios, esses receios não devem merecer
atlcnção alguma ; pois que aquella provincia
felizmente goza da mais perfeita . paz, sem

os rebeldes -- succumbiriao; perguntarei: 400
homens são uma for,;a t,,u r,:rancle rine lizcsse
muito mal ás provi'lc::"''? O i,11e eu disse arespeito de Pe1·ne1111bn•.oo, " <f ··i;t a respeito das
outras provindas; e direi 1(HÚ~.; que iJ governo é
o primeiro inleressaclo a espallrnt· boatos, de que
nas províncias se q11er pcrtud1ar a ordem, para
potlcr desculpar-se. Todos sahemos qne, do
norte ao sul do Brnzil, se tem manifestado o
mais decidido desejo de ordem : lodos querem a
união do imperio : se nas vistas de algucm póde
haver receio de desunião, é só nas do governo.
O nobre deputado, o Sr. Rebouças, querendo
desculpar o governo, ftz uma censura muito
acre ao mesmo governo, quando disse que ia
mandar 100 homens. Se o nobre deputado
confessa que o governo vai mnndar esta força;
nllo oe tendo recmtado, nem se tendo augmenlado a força que já existia, é claro que merece
censura; porque o que foz agora podia já ler
feito; e se o não fez, é porque· não cumpria com
os seus deveres.
Posso as::e\·erar que o senado foi unisono em
reconhecer que o governo podia mandar força
para o Rio Grande do Sul, sem que para isso
carecesse de augmen!o de força. O senado concedeu na verdade 12 mil homens, mas foi para
remover qualquer pretexto; e talvez admillisse
o engajamento de estrangeiros, por saber que
existem forças estrangeira.s no Pará sem aulorisação legal.
O senado não ampliou a lei do recrutamento,
como aqui se disse; approvou a lei tal qual
passou na camara, sendo o projecto offerecido
por um membro da opposição o Sr. Saturnino.
Eu fatigaria muito acamara se apresentasse
o procedimento do governo a t'espeito . do Rio
Grande do Sul; diz-se nesta casa que tem um
partido rebelde insignificante; que, se tem
alguma força, é só pelas declamações da oppo·
sl.çno. Porta11to pouco direi a este respeito.
O governo entendeu que não devia fazer
caso algum da revolução, quando arrebentou i
mandou presidente sem tropa : mandou uma
amnistia, e conservou no governo a um indi·
viduo. ligado pelos laços do sangue com um dos
che'fes á lesta da força rebelde; e entendeu até
que devia abrigar em sua casa a um individuo
grandemente complicado na revolução. Ora: á
vista destes factos, não tem a opposição direito
de reclarguir, dizendo que o governo é connivente
com os facciosos? Cumpre que se faça justiça
á opposiçao. Desde que apparecen a revoluçao
do Rio Grande, a opposição chamou constante·
mente a atlençao do governo sobre ~la. Tenho
disposição de ser perturbada.
.
pois provado que a perpetuação da guerra do
Direi que não é minha opinião, continua o Rio Grande é mais devida a desleixo, inacç~o,
orador, que se deva remelter para o Rio Grande
ou connivencia do goven10, do que ás declama·
toda a tropa ; m:1s digo que, quando o partid~ ções indiscretas da opposição.
da legalidade diz, que, se acaso o governo geral O SR. LIMPO pede a palavra para vingar a
se decidisse a mandar um auxil!o ao menos de honra de um individuo que acaba de ser m:icu·
400 homr:us, a província tomaria novo alento, e l.ida pelo Sr. Maciel Monteiro.
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O ·sR. P.RESllYENTE declara não poder dar a
palavra, por ser dada a hora.
Murros SENHORES cedem a palavra.

O Sr. Ferreira. França (pela ordem.):-

Sr. presidente, é preciso ver se na camara ha nu·
mero legal. Parece que se dá mui pouca impor\ancia a csle objecto: as galerias nno estao
cheias, e nll.O tem quasi ningnern ; isto é máo
signal. Quando o povo não concorre para ver como
se dispende o seu dínheiro e o seu sangue, ma!
vni acousa ..,-Na camara os bancos estilo quas1
vasios ; a casa eslá deserta : rnáo signal. Parece
que. quando os deputados deixão a casa nesta
occasião, pouco se importão com o orçamento da
receita e dcspeza publica! Meus senhores, me
perdoem, mas na ve!'dade isto me parece muito
niáo.
O Sr. ministro se retira com as formalidades
do costume.
Procede-se á votaçao, e approva-se:
l.º O artigo 8°, que orço. a receita geral
para o anno financeiro de 1838, 1839 em

18,663:289$000.
.
2.º Que serllo isentos de todos os direitos

i)a

alfandega os instrumentos, que o governo de
Minas encommendou em Inglate1·ra.
Todas as niais emend/lS são regeitadas, ou
prejudicadas.
O SR, PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de-hoje, e mais as resoluções n. 180 de
1831 ; e 48 e 142 dêste anno ; e levanta a
sessao ás 2 e meia hot·as.
-

.Sessão eID ~9 de Agosto
PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO LIMA

Sum!Aluo.-Expediente.-Ordem do dia.-P;-o-

jeeto exti.nguindo o 1linculo de Jag·uára.-Orçamento da fazend.a.
Pelas dez horas da manhã, procede-se á cha·.
mada, e, logo qne se reune numero legal de
S1'S. cleputados, abre-se a sessão ; lê-se, e ap·
prqva-se a ac\a da antecedente.
Faltao com ciusa participada os Srs. Pinto
d_eMendonça, p, .. t;,"_. Bat·boza Cordeiro, Messias,· arcebi~po, r.: .aiz {Lrreto, Lessa, Oliveira
Braga, Ro,frig;ne~ 'arbo~,,; Sonia e Oliveira,
R~rrelo Petlro-fo, :;:;,jure, dú Couto, Manso,
Dias de Tol-edo, Aiv ... len3:t Fert'eira e Ribeiro
de Andratla ; e sem o participar o Sr. Luxi: Ca-·
valcanti.
EXPEDIENTE

pá-se cont~ do ~xpediente, lendo-se o~ seumtes ollicios :
.·
·
1.º Do ministro dos negoci~s estrangeiros,
amettendo o requerimento de Rapb:àel Gon·
llves Branco, sub~ito portu~uez, reclamando o
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pagamento da· quantia. de 40:260$644, que, por
sentença final da commissão mixta hrazileira e
portugueza, mostra dever-lhe a fazenda nacional .-A' commiss11o de diplomacia.
2.º Do ministro do.imperio, enviando os actos
legislativos da assemblé(I provincial das Alagôas,
promulgados na sessao do presente anno, e
bem assim, o discurso e relatorio do presidente
daquella província, lido na sessão da abertura
da mesma assembléa.-A' commíssilo das assembléas legislativas provinciaes, depois de im•
pressas.
.
3.0 Do mesmo ministro, remettendo as cópias
authenticas dos actos legislativos, de ns. 35 a
50, da assembléa da província de Pernambuco,
que fora.o promulgados no corrente anno.-0
mesmo destino.
·
Faz-se menção de requeri~entos de partes,
que· têm o conveniente destino.
Lêm-se e approvão-se ns segu_intes redacções:
1. • Do projecto de lei sobre o subsidio dos
deputados. ·
2.• Da resoluçãe que autorisa o governo a
conceder carta de naturalisação ao cidadao
hamburguez Joao Henrique Otten.
3 • Da resoluçao que approva a pen;,!10 con·
cedida a D. Eufrazia Maria da Silva, viuva de.
Henrique José da Silva.
4.• Do projecto de lei sobre locaçao de serviços.
Julgada objecto de deliberação a resolução
annexa, vai a imprimir com este parecer :
11 Luiz Sobral Pinto, natural da provincia das
Alagôas, vindo a esta côrte frequentar a escola
de medicina, não pôde ser matriculado no pri·
meiro anno por lhe faltarem dous exames pre, paratorios, qne lhe não foi possivel fazer por
ser accommettido de grave molestía, como prova
com documentos :. mas -desejando aproveitar os
estudos a. que se destinava, tem. frequentado
como voluntario as aulas do primeiro anno_de
medicina com asssiduidade, e aproveitamento,
como igualmente prova com os, documentos
com que i_nstruio o seu requerimento, no qual
pede, que se lhe conceda a graça de ser admiltido a fazer o acto do primeiro anno., sendo an •
teriormente. approvado- nos preparatorios que
lhe faltão. A commissão de instrucção publica
attendendo, que esta augusta camara · tem
sempre deferido favoravelmente a semelhantes
pretenções, offerece para ser discutido o seguinte
projecto de resolução :
« A assemhléa geral 'legislativa resolve:
cc Art·. 1.0 O director da escola de medicina
desta côrte fica autorisado a admittir a fazer
acto do 1° anno ao estudante Luiz Sobral Pinto,
mostrando-se antes approvado nos preparatorios
que lhe faltão.
« Art._2.º Ficãorevogadas"as disposições.em
contrario.
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« Paço da cama.ra dos depulados, 25 de
Agosto de 1837 .-Bliering.-.G u1•gel. »
cc Antonio Pedro de Alencastro allega, no re·
querimento incluso, que, tendo exercido o cargo
de presidente da província de Malta Grosso, e
sendo exonerado delle, por decreto de õ de
Novembro de 1836, como se lhe communicou
pelo aviso de 19 do dito mez e anno, foi-lhe ao
mesmo tempo determinado que, entregando
immedia!amentc n administração da provincia
ao vice-presidente, se recolhesse, quanto antes,
a esta côrte a bem. do serviço ; e que, obedecendo
a esta determinaçao, fizera na sua viagem uma
despeza excedente a Ires· contos de réis i requer
por isso a esta caniara, afim de óbter uma
indemnisação da dita despeza.
.
« A terceira commissão de fazenda at!endendo
a que o supplicante foi obrigado por ordem do
governo, e a bem da serviço publico, a partir,
quanto antes, para esta côrte, o que poderia
deixar de fazer se lhe conviesse; e considerando que ao seu successor fôra concedida pelo
governo a ajuda de custo de 4:000$, quando
o supplicante- só teve a de 640$000, o que
mostra que na opinião do mesmo governo era
mui diminuta esta quantia; acha ser de equidade o que requer, mas entende que o suppli-cante deve requerer ao governo, e este ~ o seu
parecer.
11 Paço da camara
dos deputados, 28 de
Agosto de 1837.-0. J. de .Arauja Vianna,Conforme a conclusão do parecer.-Dua rte e

Silva.»

.

Tendo de ficar adiado por se pedír a palavra,
a requerimento do Sr. visconde de Goyanna
apoia-se a urgencia, e vence-se que se discuta
logo.
·
_
Entrando em discussão é approvado opa·
recer, ficando prejudicada a seguinte emenda:
<< A assembléa geral resolve :
« Artigo unico. Fica o governo autorisado a
abonar a Antonio Pedro de Alencastro, que foi
presidente da província de Matto Grosso, a
quantia de 3:360$, difl'erença entre a de 640$
que teve de ajuda de custo para a viagem, e a
de 4:000$, que foi concedida pelo mesmo governo a José Antonio Pimenta Bueno.
,1 Paço da camara dos deputados, 29 de
Agosto de 1837.-A. Via.mia. »
Vão a impri01ir os seguintes pareceres da commissão de orçamento e fazenda, e votos sepa·
rados sobre o credito pedido pelo governo :
« A commissão mixta de orçamento e fazenda, a que foi. commellido o exame da pro·
posta do governo que pede um credito de 2,400
contos, para supprir o deficit que presume
existir no corrente anno financeiro; attendendo
á falta de accordo, que existe nas opiniaes de
seus membros, e ao mesmo tempo á importancia do objec!o que reclama prompta delibe·

raçãó, assentou de prescindir por agora dós
detalhes sobre que não tem podido convir, e
reservando a exposição de suas opiniões para
quando a camara tratar desta materia, é de parecer que entre em discussão a proposta como
veio do go,•erno, para o que redigindo-a -em
fórma de lei a olierece da maneira seguinte:
« A assembléa geral legislativa decreta :
« Artigo unico. O governo fica auto risa do a
conlrahir um empreslimo até dous mil e quatrocentos contos, para supprir o deficit do anno
corrente.
« Paço da camara dos deputados, 26 . de
Agosto de 1887.-Araujo Ribeiro.-Com referencia ao meu voto separado--Du a1·te e Sil1Ja,

-Araujo Vianna.-M. Dias de Toledo, »
VOTOS

SEPARADOS

cc O abaixo firmado, membro da commissão
mixta encarregada-por esta augusta camara do
e:s:ame da pro"posta do governo, pedindo um
credito de 2,400 contos para supprir o deficit
que presume entre a receita e despeza do cor·
rente anno financeiro, depois de haver-ihe
prestado a devida attenção e aos documentO'l
adjuntos, não póde deixar de reconhecer qae
um deficit apparecerá, sem duvida, uma vez
que taes despezas sejão inevitaveis, como
suppõe ; todavia concede que objecções podem
admittir-se no exame de alguns dos artigos
meocionados na demonstração da receita e
despeza apresentada com a proposta, seja pelo
que respeita a quantias que possão julgar-se já
contempladas na somma da despeza geral do
anno, como juros e an:iortisação da divida ex·
terna ; seja na supposição de que o supprimenlo
ás provincias no corrente anno financeiro, d-eva
ainda ser o mesmo que no de 1835 a 1836,
depois do augmento das rendas que lhes forno
adjudicadas. Não póde comtudo ·duvidar-se
que outras despezas, ainda legaes, não forno
contempladas na lei que regula o anno actual,
e cuja somma excede II qualquer quantia que
se pretenda esperar no accrescimo da renda.
Pelo que respeita á receita, o abaixo assignado
sente não poder admittir esse · pretendido
àugmen'to, no anno corrente, e pelo contrario
receia, e muito, que a quantia apresentada na·
demonstração, como a mais favoravel, não será
realisada; e neste seu juizo é guiado pela obser·
vação que lhe offerece o presente. estádo do
mundo commercial: a sua actual crise, mal
póde desapparecer sem tempo, e sem deixar
a pós de si consequencias e rn ales difficeis de
reparar. As nQssas alfandegas já vão sentindo
estes eft'eitos ; as mesas de consulado otierecem
o mesmo aspecto ; o cambio tem pouca appa·
rencia de subir este annô de um modo sensível;
póde ser taxado ae vísionario aquelle que occu·
pado por semelhantes apprehensões calcule em
mais de 1,200 contos de réis_a baixa dai$ rendd
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orçadas provenientes da importação_ e expor·
Somma fixada na lei em
lação?
· exercicio.
cc ·u abaixo firmado, abandonando mesmo a
denionstraçno do thesouro, nãO póde esquivar-se Será a despeza de. . . .
ao reconl1eci111ento de um deficit.-Elle tem a
Receita, segundo a demonshonra de· submetlot• á consideração da camai·a
tração mais favoravel do
o esboço do calculo que o tem dil'igido para
thCSO\ll'O.
tirar a conclusão de que tal deficit não p9de
negar-se, uma vez que a despeza se torna evi- .
Deficit

dente.

Despeza não contemplada na lei de 22 de
Outubro de 1836
Differcnça de cambio par, e
do fi7· 1/2 ao de 30 d.,
. medio, em que poderáa
cffectuar-se as remessas
da quántia consignada ao
ministro ele estrangeiros.
Divida externa: àifferença
entre o cambio orçado de
48 1[5 e o de 30 d. em
que poderão effectuar-se
as remessas da som ma fixada. . . . . . ... .
Juro e arn·ol'tisaç!io do credito concedido · o anno
passado, segundo o calcu lo do tbesouro. . .
Pagamento das machinas da
casa da moeda.
Supprin1entos ás p~ovin·
cias. . .
Saldo que ·da
conta do
anno findo
ficou a dever-se a
Samuel e
Pl1ilipps de
Londres. .
54.845.lõ.'3
Uma barca de
vapor não
paga. . .
12.000
Custo do papel
moeda .•.
14.000
Letras recam biadas, e
cujo valor
tem
de
repetir-se

142:012$500

929:108$890

121:450$000
. 9:520$000
600:000$000

esperando-

se todavia
receber
urna de ,e

18.900

.S 99.745.15.3

'.l'Qato II

15,414:723$520
13,073:966$710

2,340:756$810

·-

cc Além da differença que se notará na quantia

.t 20,900,

Ao cambio de 80 dinheiros ..

12,814:666$030

cc Depois da apresentaçll.o da proposta declarou
o Exm. ministro, na sessão de 22 do corrente,
que o .valor das letras recambiadas até então (remessas desta, Bahia e Pernambuco) montavão
de. ;t 34 a 35,000 : nesta hypothese contando
sómente com !: 34,000 teremos um augmento de t, 15,100, cuja differença será de
120:800$000, e então o deficit, na conformidade da demonstraçilo acima, subirá a

2,461:556$810.

.e

2.00G..

409

797:966$100

pedida para o supprimento ás províncias: ve1·se-ha que neste quadro n!lo furão admittidas
quantias que poderáa considerar-se já contadas
nas sommas marcadas na lei, pelo que respeita
á divida externa; mas não padece duvida o
saldo da conta de Samuel e Philipps, do anno
preterito, que dei;ou de satisfazer-se em tempo,
e que ora deve realisar-se : tambeni nlio deixa
de ser exacto o duplicado desembolso que tem
de soffrer o thesouro para preencher o valor das
letras recambiadas. Outrosim não entrou neste
quadro a quantia de letras a pagar por conta do
credito dos 1,500 contos, por isso que tem por
seu abono a missão de apoiices de renda até a
sommá concedida : o mesmo a respeito de
outraf! por serem da natureza de pagamentos
realisaveis pela renda ordinaria do anno. Não
forão igualmente contempladas as letras sacadas
pelas provinciaij que poderáõ considerar-se provenientes de despezas já incluidas na lei, ou
como movimentos de fundos. O.abaixo assignado nao póde convencer-se de que o cambio
possa orçar-se acima de 80 dinheiroe, termo
media, e neste sentimento fez os calculps como
se vê do quadro.
cc Na receita não contemplou os saldos, por·
quanto, além de presumidos, elles teriÍio de
fazer face ás despezas por pagar do anno preterito ·; que só podem completamente satisfazer•
se no seguinte : além desta razao ace1·esce que
a julgar-se receita do ànno, em tal caso teremos
de diminuir iguaes sommas nas rendas do
aono corrente, que pela mesma maneira passarác'.l para o futuro. O mesmo a respeito das ..
letras das alfü11degas· (N. B. englobadas com
outra.e) que finalmente passárão deste pará o
futuro anno:
cc Finalmente, no quadro que_ âpresenfo, sem.
ter em vista furtar á discussão a demonstraça.o
offorecida 'com a pt·oposlo., propõe-se unica-

~i
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mente a provar a convicção em que se acha ele
contll das despezas que parece não clavão direito
que u_m defioit haverá sem duvida, que mister é ao ministro do uso de tal pratica, o qual talvez
remediar por bem da causa publica e Cl'edilo
tcn ha concorrido para augmentar os embaraços
nacional. Nesta persuasão é de parecer que a do thesOLH'O ptiblico nacional, facilitando meios
proposta do governo entre em discussM.
que devcriuo procurar-se na melhor fiscalisaç:Uo :
cc Camara dos deputados, aos 26 de Agosto
e lambem despezas qne cumpriria dispensar:
de 1837.-DiuiTte e Silva. »
3º, observa-se lambem que :.is quantias acredi"Nada mais louvavel da parte de um ministro
tadas á adminislrnçiio dos negocios da guerra são
do poder executivo, do que-o exame Llos deveres
suseeptiveis de rnniti, reducção ; se é que não
que lhe são impostos, e dos meios que tem para
incompatíveis com a sua total appticação.· Em
os desempenhar. Este comportamento acaba
verdade deve causar admiração, que votando-se
de ter o actual ministro e secretrario de esannualmente um credito para a repartição dos
tado dos negocios da fazenda, apresentando á negocios da guerra, correspondente a um
assembléa geral legislativa, por meio de proponumero de tropas que essa repartiçllo não tem
siçil.O, uma conta das quantias que lhe silo
podido ter em effectividade, esse credito seja
acreditadas para o exercício das despezas pusempre esgotado, e sempre pedido como inblicas no anno financeiro corrente ; e dos meios
dispensavel. Da comparnçãO do credito concedido
com que têm de ser suppridas taes despezas.
á repartição da guerra, com as despezas legaes
« Membro de uma das commissões a que foi
da mesma repartição, evidencia-se um saldo
commettido o exame desta proposiçao, pela
maior de quinhentos contos ele réis, que
camara a quem foi ella apresentada ; e refecumpriúa deduzir do mesmo credito, fazendo-se
rindo-.rne ás informações que a instruirão,
assim desapparecer parte do deficit calculado
observo: 1°, que a quantia de mil e quatropela thesouraria : o que sem duvida cumpriria
centos contos, a que se pl'esume o ministro
fazei-o a assemblé:.i geral, tomando em consiacreditado para supprir ci deficit das despezas
deração a pl'esente proposição do poder executivo.
provinciaes, foi orçada muito além do credito
cc Estas observações que parece responderem
respectivo: pqis se tal quantia foi calculada pela
aos documentos com que o ministro do poder exdespeza feita no exercício do anno financeiro
ecutivo instrue a sua·propilsição, não habilitão
penultimo, não prova isto, senãO um escandaloso
ao aba/xo assignado na segurança de que não
abuso da parte da administração, na applicação
haja um deficit para as despezas do exercício do
das rendas publicas aos diversos ramos do ser- · anno financeiro corrente
: mórmente attenviço nacional. Em verdade o artigo 23 da lei de
dendo-se á_ despezã _da
nacional em
22 de Outubro de 1836 (lei que regula as des- operações nas províncias guarda
do Rio Grande e do
pezas publicas para o exercício do anno finanPará.
ceiro corrente) acredita o ministro da fazenda
« Escusado é já ao abaixo assignado o referir-se
para supprir o deficit das despezas provinciaes;
ao que, sobre o estado do thesouro e da admimas nesse mesmo artigo se achão as seguintes
nistração da fazenda, disse em seu parecer sobre
palavras-não excedenclo JJorém o supprimento
c1s contas apresentadas pelos respectivos miá clifferença que houver entre a despeza provincial fixada pela lei de 8 de Outiibro ele 1833, nistros : o proprio ministro actual, no momento
em que acaba de trazer á assembléa geral o
e a renda que foi deixada a cada província na
lei de 31 de Oiitv,bro de 1835.-Necessario é estado dos meios á sua disposição para o
desempenho dos deveres a seu cargo, apresentá
estar fóra do que se passa a semelhante respeito
igualmente outra proposição parn regular a
nas províncias ; não ter mesmo lançado os
fiscalisação das contas de sua repartiçM -; e níl.O
olhos sobre os balanços de receita e despeza nas
querendo o abaixo assignado entrar na analyse
leis provinciaes, para orçar o supprimento de
de um objecto que aliás foi comm~lido a disrendas geraes a taes despezas em 1,400:000$;
tinctos membros desta casa, chama todavia á
e (o que é ainda peior) haver o thesouro naaltenção a mencionada· proposiçno para melhor
cional supprido, no penultirno anuo financeiro,
ajuizar-se do qne se presume faltar á fiscalie,sa quantia. Províncias haverá que tenhão
sação das rendas nacionaes a par da lei novísdireito a esse supprimento, na fórma da lei·;
sima da organisação do thesouro publico
mas o abaixo assignado presume que com
nacional ! ! !
300:000$ se satisfará tal supprimento; o que
melhor provará pela discussão dessa materia na
" Finalmente, o abaixo assignado desejando
camara; 2°, observa-se que. muitas quantias
fugir a analyses que talvez mais comprometterião
contempladas na conta que instrue a proposição
o cr_eclito publico, e poriM mais embaraços ao
do poder executivo, são atrazos do exercício do
que da sua natureza já se acha bem difficil:
anno financeiro. ultimo ; e preciso seria reconclue, que seja a proposição do poder exferir-se ao balanço dessas contas para se poder
ecutivo convertida em projecto de lei, depenconhecer do credito sobre taes atrazos. Nesse
dendo o jaizo della, da confiança que a camara
atrazo lambem se observa outro abuso da admipossa ter dos actuaes ministros do poder exnistrnçao, na emissao de I.etras do thesouro por eêutivo, e não do que se diz demonstrado pelas
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infüi·niações .:iom que é instruida a mesma
proposição.
« Paço da camara dos deputados, 26 de Agosto
de 1837.-Hollancfo. Cavaleanti. »

ORDEM DO DIA
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orçamen.to que de,;igria quaes sao as imposições
.
que pertencem á receita geral.
Sao apoiadas as seguintes emendas :
« Emenda ao titulo disposições geraes.-Artigos additivos.
« O juro e arnortisação da divida interna
será pago .em om·o ou prata pelo valor do padrão monetario nas mais pequenas moédas de
um e outro metal.
cc 'l'odo o ouro ou prata que se receber pelo
thesouro será cunhado nas moedas mais pe·
quenas de u'!l e outro metal, pelo valor do pa·
dr!ío monetar10 ..
« As apoiices que o governo houver de emittir
se venderáõ em ouro ou prata de valor do
·
pad rito monetario.
11 As notas do banco do antigo e primeiro
padrão serão resgatadas pelo seu valor nominal,
pagas ·em cedulas do mesíno padr!lo.-Galvão.»
cc Artigo para ser coUocado onde convier:
cc Sempre que fõr offerecido, na competente
repartiço.o de fazenda, um accrescimo de 10 por
cento sobre a quantia arrecadada no ultimo
anno financeiro, proveniente de qualquer renda
publica, será essa renda arrematada em hasta
publica por tres annos, sem outra fiança que
não seja o constante avanço da quantia correspondente ao prodúcto da mesma renda em tres

Entra em discussão o segui~te :
« A assembl§a legislativa provincial de Minas
Geraes delibera a seguinte proposta :
« Art. 1.° Fica extincto e vinculo do Ja·
guára.
« Art. 2.º Todos os bens pertencentes a este
vinculo serão vendidos á vista, em,hasta publica e o seu producto será empregado em
apoli~es da divida publica, cujo rendimento deverá servir para preencherem-se os fins do seu
instituidor pela maneira indicada no seguinte
artigo :
« Art. 3.0 A metade do rendimento annual
será · applicada para pagamento das dividas,
com qtu1 presentemente se acha onerado, até a
completa s'ltisfaçao dos credores : a outra metade será dividida em cinco partes, das quaes
uma pertencerá aos herdeiros do instituidor,
outra para a fundação· de um hospital pai:a
enfermos do mal de }azaro na villa de Sabará,
outra para edu<)aç!lo de certo numero de meninas pobres no recolhimento de Mocaubas, e mezes.-Hollanda Cavalcanti.»
as duas ultimas partes para a. mantença do
,e O governo fica, desde já, autorif!ado a arrehospital já existente na mesma ·vma.
matar as rendas cobradas por collectores, .
,e Art, 4.º O juiz municipal do respectivo
quando p9.reça mai.s conveniente ; comtaiito que .
termo, logo que fizer arrematar os bens pela a arrematação seJa por cada um anno finanmanei1·a já indicada, remetterá o seu producto ceiro, e o imposto ou impostos arrematados
ao .presidente da provincfo, que o empregará na subao acima de 10 por cento da sua renda
compra de apolice!J, cujo rendimento sendo_ anliquida por administração; e outrosim, segunualmente arrecadado para os cofres pubhcos,
rando as prestações adiantadas, de maneira que
reparfü-se-ha pelos interessadost como se acha sua entrada nos cofres nacionaes se faça segura
disposto em o artigo antecedente.
dentro do anno em exercício. - Duarte e
« Art. 5. 0 Pagas todas as dividas, será per·
b'ilva." ·
mittido aos herdeiros do instituido1· receber as
cc Artigo additivo.-Os empregados da conapoiices na quinta parte que lhes compete, de tadoria geral do thesouro publico, perceberáõ,
cuja propriedade poderáõ livremente dispôr, e . desde já, gratificações correspondentes ás que
igual permissão neste caso é dada aos mais in- forao decretadas para os empregados da seteressados, comtanto que continuem a ap- cretaria do mesmo thesouro. - Dua:rte e
p]icar as rendas aos seus competentes fins.
Silva. »
cc Art. 6.0 Emquanto nao se começar o edi<< Ao § 11 do art. 9.º -O direito de· ancoficio dos enfermos do mal de ]azaro, e não se ragem será .reduzido, desde já, a 15 réis por
·der r()gulamento ao· recolhimento de Mocauhas, ionelada.~Baptista Caetano.»
as suas respectivas quotas se conservaráõ guar,, Sub-emenda á da commissao, relativa aos
dadas em os cofres provinéiaes.
supprimentos das provinciaii. -Na distribuiç~o
« Art, 7." Ficao revogadas todas as disfeita pela commiss!lo, accrescente-se-a quantia
siçúes em conti·ario.
de vinte contos de réis, desde já, pa1•a occorrer
" Paço da assembléa, em 7 de Abril de 1837. ás necessidades em que se acha a província de
-lJfanoel Ignacio de Mello e Souza, presidente. Sergipe, onde se na.o tem pago, ha seis mezes,
a seus empregados.-Salva a redacçllo.-Fer-:-Bento de .A.raujo Abreu, 1º secretai;io.-.A.n.
tonio Joaé da Silva, 2º secretario. »
_nandea da Silwi:ra. »
o primeiro e segundo artigo são approvados,
O Sr. RebouQas declara qne dese~a d~r ale a disçussao do terceiro fica adiada, ·para se
gumas explicações sobre o que h~v1a; dito na
passar. á- do orçamento.
discussão deste orçamento. A pr1me1ra, concernente ào objecto que se discute, é dirigida
· Ao meio dia entra em discussão o art. 9º do
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ao honrado deputado, o Sr. Galvão, que julgou
quu. elle orador o taxára de contradictorio. O
orador declara que só quiz confirmar o que
havia dilo com a exposição de um facto. Havendo affirmado que não convinha de modo
algum que as rendas fossem arrecadadas por
meio da arrematação, porque OLl esta se não
conseglfia, ou se realisaria com desvantagem da
fazenda publica, observou que a mór parte
daquelles que em outro tempo se davão á arrematação achãO-se empregados nas collectorias,
e preferem este meio ao da arremataç!lo. Lembrou o exemplo do que aconteceu na Bahia,
onde havendo a assemhléa provincial determinado que se arrematassem certas rendas de
natureza a serem arrematadas, não apparecêrão·
licitantes senão em uma comarca; e, para que
o honrado membro se 1·ecordasde deste facto,
disse que foi aquella mesma comarca cuju complemento da arrematuç!lc ficou suspenso a requerimento do mesmo honrado membro, e cuja
suspensliÔ cessou depois que passou a lei do
orçamento. E' certo que o honrado membro
fundou a suspensão da arrematação em um
plano qllfl offereceu, e que foi combatido por
heterogeneo, e que, passando em seguuda discussão, cahio em terceira.
A respeito das pautas o orador leinhra que,
para.e/feito de augmentar a renda, que era o
fito do honrado membro. o Sr. Galvão, qnauuo
offereceu a emenda elevando a receita a 16 mil
contos, ·no Rio de Janeiro nao se poderia tirai'
vantagem alguma em confeccionar-se novà
pauta; porquanto a pauta que existe foi
feita em tempo em que o cambio estava
mais baixo, e se ella se regulou então pelos
preços do mercado, hoje a a1·recadação dos
direitos regulada por essa pauta é vantajosa á
renda publica ; porquanto o cambio, apesar de
baixo, e da crise commercial, é máis alto do
que quando se fez esta pauta. Ainda hoje verificou que o cambio estava a 29 ; e quando a
pauta se fez, o cambio regulava a 22 e, quando
muito, até 25. Pelo que pertf'uce á Bahia dissera
que essa pauta recentemen,e se fizera : mas o
honrado membro replicou que ha só nomeaçno
de arbitres para decidir as questões quando ha
dissidencia entre os despachantes e officiaes
da alfandega. Recorrendo ao novo regulamento·
das aliandegas, o orador nota que por e!le se
estabelece uma commiss!i.O de pauta, embora
não existao pautas novas com esta denominação
especial ; existe todavia alteraçõea de v&.lorcs
de preços ; existe alteraçao de preços modernamente feita, existem novas classificaçães de
fazenda : e, sendo assim é obvio que nao
carecemos de· n.ova pauta para que as rendas
cresção.
Depois de dar estas explicações ao Sr. Galvão,
o orador passa a fazer alg1:1mas observações
sobre ó que disséra o Sr, Maciel Monteiro.
Observa que este nobre deputado considerára

a povoação de S. Felix como um pequeno
arraial ; o orador pe1·suade-se que a questão não
é se as idéas de commoç!lo politica n.a·scem
n'uma pequena . povoação, ou n'uma grande
povoação ; a questão é, se ellas se achn.o disseminadas, e se uma administraçao previdente,
circu111specta e humana, deve ter todo o cuidado
para que ellas nao tomem corpo. Quando se
refe.rio ao estado em que estã a Bahia, disse
que ahi predominavao idéas que se não conformárão muito com a união ; e ainda que não
tenha.o exito, é uma molestia da província; e
para que ella não cresça e não produza· effeito
ominoso, é necessarlo que seja curada em tempo.
Julga necessario, para segurança do paiz, que
haja alli alguma força, que não póde ser senão
a força aquartelada ; e é por isso que disse que,
se antes não se devia tirar a força da Bahia,
muito menos deve se tirar agora. Dizendo isto,
estava longe de desculpar a administração sobre
factos que lhe forlío arguidos ; e quando outros
honrados deputados, representantes por outras
províncias, dissérão que dellas se podia destacar
força para o Rio Grande, nno se podia, elle
orador, fazer cargo de desculpar a adminis•
tração a este respeito, não ten_do pleno conhecimento das circumstancias das outras províncias,
podendo, apenas, dizer que lhe parece que no
Rio de Janeiro não existem elementos de
desordem, e, se existeiu, s!lo faceis de suffocar.
Reflectio neste sentido, sujeitando ao credito da
camara estas considerações, para contrastar a
maneira pouco pensada, com que da parte de
outros senhores se arguia ao governo, dizendo
que elle não empregava os meios á sua dis·
posição , e do não emprt!go desses meios re·
sultava uma idéa de connivencia com .as idéas
dos refractarios do Rio Grande. Tambem o ·
governo podia dizer que da pà.rte da opposiçao
assentava melhor semelhante imputução, por·
quanto tinha-lhe ella negado todos os_ meios,
não· só extraordillllrios, como ordinarios. O
. orador lembrára que um tal procedimento não
p6de ser just{fi.cad~ com o procedimento do
sena<.lo, a que se referio um honrado deputado,
porque o senado não só não regeitou a·força
decretada P,ela camara, cbmo augmentou esta_
força ; não só augmentou a força, como offereceu
meios extraordinarios para se verificar esta
força : não querendo· dizer cóm isto que estes
meios forão a respeito do projecto de lei, que
autorisava para recrutar, e empregar outras
providencias, ·afin1 de completar a força já de·
cretada pela lei etn execuçao •
Nota comtlido que esta mesma lei não se
deve a um, dos honrados membros da opposiç!lo,
como na camara se 1·eferio : porque a reslllução
tal qual a o!fereceu o honrádo membro da ºPP?·
siçn.o, sem ser emendada seria inexcquivel, faria
um mal certo para se obter um bem ince.rto.
O oi-ador tratando do artigo 9ª em discussão
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declara ter de substituir os paragrnpl{os 28 e 29
pelos seguintes, que são apoiados:
« Em luga1· dos pal'agl'aphos 28 e 29 do
artigo 9º, sejão os seguintes:
« § 28. Metade da divida activa de todas as
rendns anteriores ao lº de Julho de 1836.
« § 29. Metade das rendas provinciaes poste·
riores ao lº de Julho de 1836.i,
DSr. Duarte e Silva oppüe-se á emenda do
St·, Ga!vaa, mui pl'incipalmente porque não é
desenvolvida sobre bases calculadas por maneira que não dê lugar a cónsequencias pel'i, gosas aos interesses particulares, e aos da fa.
ienda publica. Não Julga ser materia p,wJ. ser
tratada tão supel'ficialmente por meio de urna
emenda in1provis11.da. Oppõe-se igualmenle á
emenda do Sr. Rebo11çus, pelo desfalque que
causará na renda geral, da CJLtal tem sahido
grande somma, em auxilio da maior parte Jas
provi:1cias. Seu intento, pedindo a palnvra, n:10
é mais qne chamar a attenr;ao da camara sobre
estes objeclos; esperando que se allenda ao
estado de carencia em que se acha o thesouro
da união.
OSr. Castro e Silva declara, que nenhuma
contradicça.o se dá en lre o seu relatorio e a pro·
posta do Sr. ministro da faicnda, como pareceu
achar o nobre d~putado pela provincia de Pornarnbuco, sem duvida pelo desejo que sempre
mostrou de querer achar contraelicções entre os
membros d11 passada administração, contradicções que felizmente sempre se desvanecerão:
que para mostrar-se que nenhuma conlradicçao
se dava entre elle, oradõr, e seu successor, bastava uma só ref]exao, e vinha a ser: que a
proposta do seu successor pede um credito
para o def)cit do corrente anno financeiro
de 37 a 38, por despezas nao comprehendidas
na lei de 31:i, e o relatorio delle, orador, trata
da receita e despeza de 1838 a 1839. Seu
successor trata do presente; e elle orador, do
futuro. Com esta explicaçao parece que o nobre
deputado se convencerá da sua injusta censura.
Quanto ás letras do thesouro, o nobre de, pulado, nilo podendo contestar os argumentos a
favor, veio argumentar do uso para o abuso
Esta maneira de argumentar é interminavei'
porque nada ha mais licito de que se nao poss~·
abusar, e se o nobre deputado teme esse abuso
entao nao admitla a lei do orçamento, por iss~
que o governo póde abusar desse credito.
_O ?rador regeita a emenda do Sr. Galvao, a
primeira parte, por julgar bem favorecidos os
couros do Rio Grande com a reducção a 15 por
:entoe~ isenção dos 7 da exportaçã<para o
t Slrange1ro ; a segunda parle, por o:ffens1va dos
ratados; a terceira e a quarta, pt•r n/lo descobrir
ª sua utilidade.
Quanto á do Sr. Rebouças io-ualmente vota ' " da commissao, · e11a, e a favor_ do artigo
cont
e ia
Jue deroga o artigo da lei que concede ás pro-

vincias metade da divida activa. A continuar
essa anomalia, bem depressa a administração
se veria em um cahos. Essa partilha, além ele
desigual,_ é_um premio á omissão, porquanto,
as provmc1as que mais omissas forão na cobrança das dividas, maior quinhão têm, Além
disso, muitas provincitls têrn renda já de sobra,
e nen hurna precisao ha de d.r-se-lhes mais
renda, quando o governo geral se vê eH1 grande
precisão, com uma divida enorme. Se as províncias quizessem pagar a metade da divida
publica, o orador de boa vontade lhes concededa taÍ11bem a inelade da divida áctiva. O
Rio ue Janeiro, cujos cofres regorgilão, sem tet·
em que empregue seus fundos, não p1·ecisa
metade ela divida que impol'ta 53 contos, Neste
estado estilo oLtlt·as prnvincias, como l\fornnhll.O,
Piauhy, Cea1·á, Parahyba, Rio Grande do Norte,
Sergipe, Alagôas, S. Paulo e S. Pedt·o do Sul ;
pois das respectivas leis de orçamento se vê que
suas t·endas basU\o para sLia,s despeias. Bahia,
Pernambuco, Minas, Goyaz, Matto-Grosso, Santa
Cutharina e Espírito-Santo, é verdade que
sentem falta de renda; mas a estas será melhor
suppl'il-as, até que melhorem suas finanças,
do que dar-se-lhes a m~tade da divida, porque,
para algumas, essa quota seria insignificante,
e nM lht!s chegaria para suas necessidades,
como, por exemµlo, Santa Gatharina, que lhe
to5aria 600$, Matto-Grosso 14 contos, Goyaz
2,') ; e para outras seria auxilio superior ás
suas necessidades, como, por exemplo, Minas,
que ficaria oom 1,260 contõs ; no que ha até
noto ria injustiça, pela su3 desigualdade.
Quanto, finalmente, a respeito da emenda
que reduz a lõ -réis' a ancoragem, o orador só
d!rá_ á _camara qu~ a sua appt·ovaçllO importa a
d!mmurção de 22D contos deJenda.
O Sr. Vasooncellos : - Rogo a V. Ex.~ que
haja de mandat lêr as emendas, que, creio, são
dos Sra. Galvao e Rebouças. (Sendo satisfeito,

continuei . )

-

Sr. presidente, regei to todas estas emendas,
e nem sei como se possa alterar o systema de impostos em uma discussao como
esta, em que nenhuma attenç1io se tem empregado, e com emendas sem serem ao menos
examinadas pela commiss1ío, e na ausencia do
Sr. ministro da fazenda ! !
Uma emenda quer que se cobre metade ou
a terça parte da. renda das alfandegas em ouro
ou prata. Ora, nem o seu illustre autor desenvolveu o systema que prop6z. Nao está a
llabilidade do financeiro em creat• impostos ; o
caso está em examinar o n1etliodo ela cobrança
_e tudo quanto tem relaçao com ella. Eu jt1lgo
desnecessario repellir esta emenda -com alguns
raciocínios, porque seria de mister, talvez, invocar alguma disposiçl!o mesmo do.direito das
gentes.
Depois de algumas observações sobre a divida
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publica das diversas provincias, e especialmente
da de Minas Geraes, o orador conlinua assim:
A provincia de Miuas Get·aes, para fazer uma
estrada e nil.o ficar solitaria no nHrntlo bt·azileiro, resolveu um emprestimo. E' bem sabido
quanto lhe ser;í ctfstoso obter os meios para a
sua indispensavel despeza. Mas eu não considero a provincia de Minas solitaria no Brazil;
nem lambem considero a união como um ser
separado do imperio <lo Brazil, ou das pro·
vincias. Daqui vem qtie tenho escl'Upulo em
despir a uniM dos meios necessarios parn a
sua despeza. A despeza da união é consideravel. A divida publica gasta á união 5 mil
contos de réis, se fizermos conta ao cambio
acfoal, e não ao cambio imaginado, com que se
tem calculado para seu pagamento. Todos os
annos se tem contrahido emp1·eslimos ; neste
anuo ainda se p1·opõz um de 2,400 coutos. Se
passarem as emendas do senado sobre forças,
tanto de ma1·, como de terra, talvez seja necessario ainda neste anuo mais um emprestimo
ele 2,400, ou 3 mil contos; porque as emendas
mandão desde já elevar a for~,a da marinha a
4 mil praças, e do exercito a 12 mil. E ao
mesmo tempo que assitQ se augmenta a desper.a nacional, p1·opõe-se reducç!l.o dos meio~
para fazer face a esta despeza ! Uma grande
parte da divida nacional até 1836 ainda está
por cobrar ; muitas das despezas desses annos
ainda estão por pagar •.. Não sei porque motivo não se podem pagar as despezas dos annos
anterio1'es. _Sendo assim, porque motivo se ha
de adaptar o que propõe o illustre deputado
·nesta emenda? Ha de se augmentar-a despeza
nacional, e reduzir os meios para pagar essa
desri.eza ... ! ! P Eu não ouvi razão para adoptar
a emenda do illustre deputado.
O ijlustre deputado disse que convinha dar
ás provincias metade da divida, porque ellas
empregarião todo o seu desvelo em sua cobrança;
e que não era possi vel ao· governo geral fazer
esta cobrança, porque a sua vigilancia ia ser
ernpregada por inter.medio de outras autoridades. Ora, esta razao produzida pelo illustre
deputado, se ·é verdadeira, · se é adrnissivel,
então deve ser commettida ás províncias a arrecadaçãO de toda a renda publica nacional ;
deve pertencer ás respectivas províncias a parte
da renda geral, que nellas se cobra, pat·a q:.te a
sua arrecadaçao seja mais activa, não só a resJJeito da divida., como de todas as rendas e impostos.
Eu tenho duvida que as provincias sejão mais
vigilantes, e mais fiscaes na arrecadaçao e dispendio das suas rendas. Parece-me que não arrecadão melhor do que o governo geral ; ao
menos pelo conhecimento que eu tenho da
marcha dos governos provinciaes. Como pois
podemos por esta raz!lo dar ás províncias metade da divida nacional, para que proruovão a
cobran9a des~a mesma divida ?

Disse o illustre deputado que. ha deficit nas
províncias. Tarnbem o ha 11a provincia de MinasGeraes, que podia muí!o bem pedir que fosse
cheio, visto que as rendas particulares daquella província silo consideradas geraes, e sao
arrecadadas.para o cofre nµcional. A província
de Minas porém preferia antes contrahir um
empreslimo do que recorrer á assembléa geral
para obter auxilio.
Nos governos federaes hu este inconveniente,
que as despezas 5ilO feitas á custa das rendas
que os governos creão. Quem percebe o beneficio, deve estar sujeito aos incommodos, que
esse beneficio muitas vezes custa para ser
obtido.·
Eu pois nilo descubro razao alguma para que
se conceda ás província~ metade da divida pulJlica nacional. Sei que a idéa póde ser muito
popular; mas como eu não considero as províncias, os governos provinciaes, separados <lo
govei-no nacional, e como julgo que se devem
conciliaL· os interesses de ambos, por isso digo que
me opponho a que se augmente a clesptza publica
nacional, e ·se prive ao governo gero.1 dos meios
de fazer esla d espeza. Se semelhante dispe1siç!lo
passa, o c1·etlito do governo geral deve diminuir;
os emprestimos que tiver de contrahir hao de
ser muito onerosos ao thesouru publico, por isso
mesmo que se diminuem os meios para satis·
f:lzet· as suas obrigações. Além de que, ha _províncias que têm sobras consideraveis. A província do Rio de Janeire, parece-me que até se
incommoda em descobrir o objecto, em que
empregue o seu dinheiro.
O SR. V1ANNA :..:...Nao, senhor; não é assim.
O SR. VAscoNCELLos :-Ao menos assim tenho
ouvido. O nobre deputado me contesta ; mas, se
não levasse a mal, eu faria uma mui rapida
revista dos actos da assembléa provincial do Rio
de Janeiro.
O Sa. VIANNA :-Apoiado.
o SR. VASCONCELLOS :-E por ella se convenceria a camara dos Srs. deputados, de que o
maior incommodo que tem aquella assembléa,
é atinar !JOl11 objectos em que empregue o seu
dinheiro. (Apoiados.)
· O Sn. V1ANNA :-Não apoiado. .
O SR. VAscoNCELLOS :-Esta província, longe
de receber auxilio do govel'llo geral, devia offe·
recer-lhe parte de sna renda. Outras provincias
estão em iguaes circumstancias, Espero que os
nob1·es deputados do Rio de Janeiro venhao em
meu auxilio.
Se, pois, ha provincias que superabundao de
meios, se o governo geral está destituido dos
recursos necessarios para as suas despezas,
como se póde justificar esta emenda? Minis·
trem-se ás províncias os soccorros de que carecem. Eu estou persuadido de que alguns dos
auxilias prestados pelo Sç. ministro da fazenda

e
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nilO sfl.O justificaveis, por exemplo, o auxilio de
23 contos ao Rio de fone iro. Eu quizcra que o
Sr. ministro declarasse em que se fündou, para
dar este anxilio á prnvincia do Rio de J anciro .
Creio qLie foi descuido do thesouro, ha de me
perdoar, q1ie lei nenhuma justifica; porque a
assemhléa ·geral tem mandado auxilial' os govemos provinciacs com as quantias para preencher o deficit da despeta fixada à receita
orcarla, que na fórma da lei de 1833, devia
existir nas pro'lincias, e não autorisou o governo
pnrn auxiliat· as províncias, afim de fazerem
quantas despezas a sua fantasia lhes dictar. Se
nós fossemos a conta das despezas da província
do Rio de Janeil'o, talvez que com 50 contos se
pudessem fazer. Talvez este.ia cm e,:ro, mas
tenho presente o req;ectivo orçamento. As leis
dessa província crnárao t1 !11 exercito de engenheiros, irngmenlar/'\o 01·denados, e outras cousas
semelliantes. E ba de o governo gemi auxiliar a
c,te governo provincial que é tão generoso?
O Sa. ToRREs: - Quem o pede ?
O Sa. VA~CONCEL10s: - Mas recebeu 23
contos, co1110 disse liontern o Sr. rninistrn da
fazenda.
O Sa. ToRRES: - O Sr. ministro n!ío disse
o que devia dizer.
O S11. VAscoNCELLos : -- Até o' presente estou·
fallamlo o.ffecialmente .•. (Apoiados.)
O Sa. TORRES: - Peço a. palavra para uma
explicação.
O Sa, Y~scoNcEr.tos : - Sr. presidente, eu
entendo que estas discussões devem ser tratadas
profuudamcnte, e uno de passagem ; e a razao
é porque convém muito orientar a opinião do
paiz a este respeito. Dirao alguns-havemos de
pagar impostos, quando o governo geral nos
~odia auxiliar. - Nao considerão que deste
tno1.lo iriãO angmentar o onus que já pesa sobre
o governo geral.
Se a discussão continuar, direi algumas palaHas. Não fiz mais do que apontar alguns dos
argumentos, pelos quaes regeito a emenda do
Sr. Rebouças.

OS!, Rebouças sustenta a sua ernen~a, reproduzrndo algumas razões do seu discurso
antecedente. Sendo a maior parte da divida de
que se trata, procedente de contractos fo\los com
ª/!zcon:ln publica, antes do ensaiou respeito da
drnsão de rendas, fci ta em 1832, o orador não
sabe p~rque se dirá geral, e não provincial,
esb dIVJda. Entende que as proviucias primeiro
devem attender ~-í sua manutençao, dep·ois á
manutenção geral ; pot·que os esta d os se formao
Clll\lo as familias ; das familir,s os estados e
nações, e das nações o genero !lurnano. Não
descob'.e raz::to por que se proceda neste caso de
modo mverso ; isto é, tratando-se primeiro do
gernt, e depois das províncias.

415

Apresenta varias considerações scbre a utilidade desta -medida, sendo lima dellas o tirar
ao5 conspiradores e ociosos o pretexto de que,
send? ~randes os procluctos dos impostos, as
provmcrns são, comtuclo, privadas, dos melhoramentos de que carecem.

O Sl'. Torrea explica que lhe •nrio p~re~e
exacto o ter o thesouro supprido a provmcia
do Rio de Janeiro com 23 contos ; porqlle crê
que a prnviuc\a não tinha necessidade deste
supprirnenlo, e por isso era natur:1.l que, o governo o nllo fizesse; e em segundo lug11r, pol'que
o governo nflo estava legalmente a11lorisado para
faier semelhante supprimento. Talvez o governo geral déssc ao provincíal esta quantia em
pagamento de alguma divida anterior, pol' nllo
ter suppriclo a provin~ifl tlo Rio de Janeiro com
toda_ a quanlio. que a ld do orçamento de 1834
destrnava pura despexas provinciaes. O orador
julgou dever dar esta explicação, ,1 vista do que
Llisser/10 o Sr. ministro e o Sr. Vasconcellos, o
que ali:l.s poderia Lfar pretexto a interpretações.

O Si:. 'V'asoonoa-llos :- Quanto mais medito
na emenda do Sr. Rebouças, quanto mais
raz6es ouço em abono della, tanto maís me
firmo na opinião de que ella não não deve ser
ipprovada. Pdmeiramente a einenda diz-fica
pertencendo aos governos provinciaes a metaue
da divida nacional até o 1º de Julho de 1836.- ·
Ora, como se ha de partir essa divida public,1
com as provincias de Min:is, Goyaz e nfattoGrosso? Como poderáa dizer ao Rio de Janeiro
e Bahia, que lhes dêm parte dessa divida ·
publica que lhes ficou per.tencendo? Porqua1Jto
nestas provincias maritimas srto arrecadadas as
rendas de importaç::to e exportaçll.o, que pagll.o
as provincias de Minas, Goyaz e Matto-Grosso,
em cujo territqrio porém estes direitos não são
arrecadados. Queira o nobre deputado figurar a
maneira porque se ha de executar esta disposiçil.O. Talvez lhe pareça de rouca consideraçl'!o ;
mas eu o não considero as·sim.
O Sn. REBOUÇAS responde que, à respeito
das rendas de importaçM e exportação, que se
nll.o cobrt'!o immediatam.ente, se póde praticar o
mesmo que se pratica na Bahia, a respeito das
1·endas que a1li se arrecadão pertencentes a
Alagôas e Sergipe.
O SR. VãSc.ONC.ELLOs: - Lamento nãa me
poder exprimir de modo que JJ nobre deputado
sinta a força de meus argumentos, Como é
possível que haja ullla escripturaç_ão na alfandega, que declare quaes ·são as fazendas que a
provinda de Minas Geraes importa? Comprãose na praça do Rio de Janeiro fazendas, que já
pagárrto direitos de importação, e são transportadas para Minas; ha dislo alguma escripturaçllo? Como se ha de fazer a divisao da divida
entre as provincias ?
O SR. REBOUÇAS responde que, tendo sempre
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de Janeiro quem utilisa com essa victoria?
sido considerado renda gei·al o proclucto dos
(Apoiados.) Como, pois, podemos receiar os
· direitos de importação arrncadados na alfandega
do Rio de ,Janeiro, estes clit-citos não entrtto cm queixumes que os facciosos, que os rebeldes
fação contra o governo geral, e no que é go.
divisão alguma.
A respeito ·das outras províncias, lembra que vemo provincial, e se fixarmos bem as noss~s
a escripturação orientará a r.espeito do modo de id€as a este respeito, veremos que estes r~ceios
fazer a divisào. Lembra finalmente que nllo não são mais do que cortezias, genuflexões
trnta do estado de agora, mas da divida :m- feitas a opinioes erroneas, opinioes que eu
nunca levarei á categoria de opiniào publica;
terio.
O Sn. VAsCONCF.LLOs insiste na impossibilidade porque, senhores, se tal é a opinião das prode se fazer a divisão da divida geral com as vin()ias do Brazil, entn.o é impossivel a união
províncias. NilO concebe tambem como da lei brnzilcira. (Apoiados.)
Persuado-me de que tenho üssim refutado o
de 20 de Out11bro de 1823, que C$labeleceu os
governos provinciaes, da lei de 1827, e outras, princip,11 argnmento do ílluslre dcµuiado, funpossa o Sr. Rebouças concluir que era reco- dado. nos queixumes, que se farão nas pronhecida pela nossa legislaçll.o differença vet·da- víncias conlra o governo geral, por ·não mi,
deira, e não nominal, entre despeza geral e nistrar os meios necessarios para as dcspezas
provincial. Nno. havendo entao seno.o um go- · provinciaes. Eu peço aos nobres deputados, de
verno, senão um cofre. nti.o concebe corno qt1e se compoe esta camara, e ao nobre d_epulado o Sr. Limpo de Abren, que se acha preliouvesse · esta distincçã~ de renrla, e desµcza
geral e provincial. Declara que a emendtl não é sente e foi ministro do imperio, que se dignem
empenhar-se nesta discnssllo ; que procurem
exequível.
. Quanto aos argumentos produzidos pelo orientar a opini:io publica, que, segundo as innobre deputado, diz o orndol', pcrmitta-rne que formações do nohre deputado autor da emenda,
está mllito desvairada, e ln.o desvairada, que,
diga que me parecem susceptiveis de refLitação.
O nobre deputado não se quiz fazet· cargo a ser exacto o que disse o autor da emenda, me
parece impossível a nniM do imperio.
de attender ao estado dos cofres nacionaes.
Sr. pt·esidente, eu estimo muito que esta maSe o governo nacional tivesse sobras, podia
muito bern ser increpado, poderiao ter lugar teria seja adiada para amanhií ser discutida,
porqL1e a sna importancia merece a attençno da,
muitos queixumes contra o governo nacional,
por não auxiliar as µrovincias com ;;is rendas assembléa geral por algumas sessões.
O il)ustre deputado .disse que as províncias
necessarias para as snas despezas ; mas o que
primeiro cumpre examinar é: _:_o governo devem primeiro attender á sua subsistencia e
geral tem meio"s para fazer suas despezas P Não manutenção, e rlepois á da união,
Toda a nossa divergencia está na maneira de
crescem todos os mmos? Este anno nno ha de
considerar o governo federativo. Eu considero
ser votado um credito P•.• -Não ell, não hei
de votar p·:!o credito pdido, embora seja ta- o governo federativo de uma maneira muito
differente do que se figura o nobre deputado.
xado de extrema opposií;ão ; ou usem a meu
respeito das palavras qne qnizerem, guio·me O.nobre deputado entende que ha dous governo,
pela minha c011scieocia, ,· não dou muito peso distinctos, e separados, sem nenhuma relação
a essês ditos. Não hei de votar pelo credito, e entre si ; e que ao governo provincial pertencem
todas as rendas arrecadadas nas provincias, e
talvez o combata. Mas, como disse, todos os
que este governo tem a generosidade de .dar os
tlllllOS cresce a divida-pul',lica; lemo~ uma divida de 50 mil contos de réis ou pouco menos, sobejos ao governo gemi. Eu entendo, ·pelo
de papel-moeda; temos a divida já conlrahicla, contrario, que a federaçao não consiste nestes
que se vai augmentando; para se fazer face ·á~ dous governos tão separados um do outro, como
despezns, que o actual estado das cousas exig,,. figurou o nobre deputado. Parece-me que o
Estas considerações nno hão de ter pc;o governo federal não tem outro fim, nem pó~e
algum na opinião dos nossos coucidacli:los? produzir outro beneficio, senll.o dividir autor!·
Elles dirão :-as nossas províncias pagão tantos dade por diversas ordens de empregados, e por
milhões, e estes milhões silo consumidos no diversos governos. Assim entendem os federa·
Rio de Janeiro !-Eu não posso me persuadir listas que melhor se póde sustentar a liberdade
de que os nossos concidadãos, tno illustrados do paiz, e que com rnnis acerto, se póde de·
como são, julguem razoavel levantar taes quei· liberar sobre os diversos interesses.
Eu, pois, não considero, como o illustre dexumes contra o governo geral. Por venturn é
o Rio de Janeiro que.m consome as rendas ge- 'putado, esles dous governos como iniJ11igos,
1·aes? Quando o Rio de Janeiro vai resgatar julgando que ambos devem estar em lut?., pro·
papel-moeda, só trata de seu beneficio particular, curando cada um tirar ao outro quanto puder,
ou é este resgate feito em Leneficio geral, be- A federação .é indispensavel, para que os ne·
neficio que todos vao disíructar ? Quando o ,gocios publicas sejão tratados e decididos pelas
governo geral procura meios para vencer a autoridades mais habilitadas para esse fim. Eis.
~ediçM, a rebelliao em uma provi-ncia, é o Rio a origem, eis o motivo justificado dos governo!
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federativos. Nós, pois, não podemos concordar,
porque partimos de princi pios mui lo differentes.
Como a materi:1 fica adiada para amanhã, e
eu lenho de fallar ainda uma VC7,, reservo-me
para continuar enlilo.
A discussl\o fü:a adiada pela 110ra.
O SR. Pm,~IDENTE dá a mesma ordem do dia,
. e levanta a sesslio ás 2 horas da tarde.

Sessão en"J. 30 de ~~gosto
PRES!DENCrA DO SIL ARAUJO LIMA
Si;,IMARIO . -

Expediente.--Ord em do dia.-

Orçamento da fazenda.
A's 10 horas feita a chamada, depois de se
acluucm em nnmero legal os Srs. deputados, o
Sr. presidente declara aberta a sessão ; lida a
a acta da antecedente, é approvada.
Fallão com causa participada os Srs. Abran·
ches, Lima, Mendonça, Pontes, Macedo, Messias,
arcebispo, Bart'cto, Climaco, Oliveira Braga,
Souza e Oliveira, Paulino, Dias de Toledo e
Valeria; e sem participação os Srs. Manso,
Corumbá, Lessa, Luiz Cavalcanti, Barbosa Cordeiro e Hollanda.
EXPEDIENTE

O Sa. 1° SECRETARIO dando conta do expediente 1G um officio do ministro da fazenda,
enviando os convenientes esclarecimentos, que
lhe forno solicitados ácerca do requerimento
dos offkiaes da contadoria geral da revisao do
rhesouro nacional, declarando ser verdade
quanto elles ex poem, e que por isso s!l.o dignos
do augmento que requerem.- A quem fez a
reqnisição.
E' remettida á commiss!lo de orçamento a
demonstraçao dos trabalhos da directoria da
numeração das notas do novo padrão.
A' mesma commissl"to o requerimento de
Lourenço Fall:'i ; e á mesa o requerimento de
Geraldo Joaquim da Silva.
E' lido o parecer da commissno de marinha e
g11erra sobre Francisco do Rego Barros Fa!ca.o,
o qual tinha ficado adiado por ter pedido a
palavra o Sr·. Veiga Pessoa, que tendo desistido,
nDvarnente fica adiado por se pedir a palavra.
E' liua esta proposta:
"Tendo requeridó a esta camara José Manoel da Costa Barros Azevedo ser nomeado
para o lugar de official de secretaria desta can:ara, que havia ficado vago, e que já foi prondo em outro, requ_er ago1·a novamente ser
admittido a ser nomeado official de secretaria
s~m vencimento algum, até que por seus mereci rnentos, e pela habilidade que mostrar no
exercício desse emprego se faça digno do gozo
do ordenado ; eu acho o supplicante com justiça
TOMO II
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ao que requer, e o proponho para o dito lugar
sem vencimento algum, visto que com esta
nomeaçilo na.o se onera a nação, e se aproveita
o serviço do su pplican te.
.
« Paço d.i camara · dos deputados, 29 de
Agosto de 1837 . - Cornel-io Ferreira Frnnga.»
Fica adiada pela hora.
O Sa. CORNELJO FRANÇA propõe a urgencia
para continuar a discussão, sendo apoiada, nll.o
se vence.
Vai a imprimir o voto separado do Sr. Souza
Martins, como membro da commissão de orçamento, ácerca do credito de ~,400 contos, pedido pelo governo :
VOTO SEPARADO

« O abaixo assignado membro da comrniss/lo
do orçamento, tendo de emittir o· seu juízo sobre
a proposta do governo de 24 do mez passado,
que pede um credito supplementar de 2,400
contos para o exercicio do anno conente, afim
de instruir a carnara dos Srs. deputados, dos
fundamentos <::m que firma o seu parecel', passará a fazer uma breve llnalyse dos documentos
em que se apoia a exigencia deste oneroso
sacríficio para a naçno brnzileira.
cc Antes de tudo cumpre bem attender, que o
credito Sllpradito é destinado a occorrer ás precisões do serviço ordinario do anno corrente,
que o governo diz não poder supprir com o produeto da renda prevista no orçamento do a.nno.
A ser exacta esta asserçao, a camara deve
anlolhar a exigencia de um novo credito supp(ementar no armo proximo, e nos seguintes,
até que o corpo legislativo ou restrinja suas
despezas, ou lance impostos novos, cujo produeto encha o vacuo da sua receita.
cc A apparição deste deficit devia ser tanto
menos esperada, que no anno transacto o governo nos assegurava na falia do throno, que
as rendas publicas bastavao para as despezas

correntes, e ainda este anno o ministro da

fazenda cm o seu relatorio affirmou perante a
camara existir um saldo para o anno de 1838
a 1839. E se bem fosse passive], que o referido
ministro mal calculasse as receitas e as despezas do estado (erro por certo indispcnsavel
em quem qua5i tres annos presidira o thesouro
publico nacional), comtudo o abaixo assignado,
examinando bem os documentos que acompanharão a proposta ministerial, tem sufficienles
motivos para asseverar, que o engano está da
parte do actual ministr0 da fazenda, quando nos
documentos co11:1 que instrnio a proposição do
poder executivo, faz entrar no sel'viço do anno
despezas, que devem ser eliminadas, ou se
achão contempladas daas vezes, e por outro
lado calcula a receita com exclusll.o de rendas,
que com .toda a probabilidade serão arrecadadas
no curso do anno. Eis o que apparecerá eviden·
temente das seguintes observações:

53
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"A conta do thesouro orça os supprimentos ris
províncias no corrente anno em 1,408 contos ;
calculo que teve por base as quantias sup'pridas
no anno ·cte .1835 a 1836. Mas esta base sendo
falsa, viciadas fic;:to todas as conscquencius
dahi deduzidas. Dissemos fal8a porque no
anno seguinte de 1836 a 1837 for;:to allgmentadas as rendas provinciaes com o produeto do meio dizimo dos generos de exportação calculados pelo governo em 1,200
contos, e com os dizimas dos g,,dos, que no
ultimo anno das contas renderão 270 contos,
sommfindo ambas as parcellas 1,470 contos.
Ora, será crivei que depois de -augmentadas as
receitas provinciaes com quantias maiores que
os supprimentos feitos no anno de 1835 n
1836, ainda no corrênte anuo se hajão de
verificar suppl'imentos iguaes? Como pois se
não atlendeu a esta circurnstancia para calcular
os supprirnentos no anno corrente?
·
cc Tao exuberante e desarrazoada é essa exigencia; que se o governo fizesse executar estrictamente o artigo 23 da lei de 22 de Outubro
de 1836, que autorisou os supprimentos, muito
pouco haveria a despender com ellcs no anno
corrente. Porquanto, só forão permitlidos na
· hypothese das rendas provinniaes não chegat·ern
para occorrer ás despezas fixadas pela lei de
18 de Outubro de 1833. Mns actualmentc só .
tres províncias existem cujas rendas talvez não
· equiparem ás despe1.as fixadas naquella lei

DE
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que slio Matto-Grosso, Goyazes e Espirito Santo,
e 60 contos de réis seri~o sufficientes para
fazer o supprímento destas tres províncias,
Claro é, portanto, que todos os snpprirnentos
excedentes da autorisação concedida pela- lei
cilada se devem reputar actos abusivos, pelos
quaes são responsaveis os fanccionarios, que o~
praticárRo e os ministros qne os tolerárão,
ou consentirilo.
« O abaixo assignado.porém reconhece, que
apezar daqul)l]e augmento da receita provincial
excede á somma dos stipprirnentos referidos,
co111t1Jdo 11110 tendo sido o accrescimo dessas
rendas repartido pelas provincias proporcionalmente â.s ·,füas faltas, acontece que algumas.
ficassem com sobras, 1·emanescendo ern outras.
um deficit s~m duvida muito inferior aos supprimentos feitos no anno de 1835 a 1836. Este
deficit na maior parle das províncias procede de
havet·em ellas augnientado . muito as suas
despeias, que em algumas fortio elevadas a .
mais do duplo das quantias fixadas na lei de 18
de O ntubro de 183.3. O abaixq assignado colligindo as leis peovinciaes, qL1e fixárao as respectivas despezas para o anno corrente, pó de
assegm·ar á camaru que em nove provincias, a
recc:ita se equipara á despeza; e as nove restantes, cujos orçamentos nlio são conhecidos, o
deficit é muito inferior ás quantias suppridas no
anno de 1835 a 1836, corno apparecerá da
inspecção da seguinte tabella :

.

Quadro der.non~1Lrat,ivo
dns despeza;,;
.

t~ ,·ecefttc,s pro'l!h.1ciaeêl (lO.ra o nuno f:ln:::uiceh·o de
1837 - 1.838, com os supprimentoi,; t·eitos pelo Ui,esouro no anuo de 11§3i; - l.§36

-

1

llROVINCIAS

LEIS .QUE l'IXARiÍ.0 A DESPF.ZA E RECEITA

DESPEZA FIXADA

RECF.ITA ORÇADA

Supprimentos do
th
1ST
, es?:iro em · "
a 1836,

1 Quantias tharlns nu
lei' de 18 de Outubro rle 1833.

!

-

Re!idimcnto dos diznnos, segun(lo o
lJul~nço d<l 1834 a
1830.
Dizimo do gado, e
meio dizimo dos
;;-enel'OS de expor-

tuçã.o.

·---R o de Janeiro .......

Lei de 29 de Dezem1iro de 1836.
Paulo .......-... )J n 10 de l\forço .Je 1837 ....
)}
,, 5 · de Novembro de 1836.
R o Grande do Norte.
s .nta Catharina..... l> n 28 de Abril de 1837 ....
rgípc •..•••.••.... )) li 13 de Março de 1837 •...
))
li 18 de Março de 1837 ....
A agôas •............
))
,, 29 de Julho de 1836 .....
M ~ranhão ..........
,ará ............. ·.. li ii 26 de Setembro de 1836.
R o Grande do Sul. .. )l n 25 de Junho de 1835 ....
))
ii 24 de Abril de 1817 .....
B thia .....•..••••.•
p :rnambuco ........ )) ,, 8 de Junho de 1837 ....
M inas-Get·aes .....•.. )) ii 13 de Abril de 18::)7 ..•..
p ,rahyba do Norte ..
>> 29 dé Março de 1836 ....
p auliy ....•....... "
))
)l
6 de Setembro de 1836 .
E :pirito-San!o ..•... }) " '23 de Feverefro de 1836.
M )lto Grosso .......

s

s

e

p ltá

...••.••••.•••

(a)

558:850$000
244:398$252
50:046$000
58:000$000
105:823$500
131:628$000
298:655$650
146:101$500
318:477$000
650:97 4$693
563:292$000
360:870$000
96:893~860
109:224$600
28:679$700

i

563:536$000
-663:801$860
244:398$252
137 :800$000
56:420$000
42:851$000
58:000$000
39:572$000
105:100$000
50:870$000
(a) NAo lrn deficit • 81:930$000
298:655$650
161:010$000
(b) Não ha deficit
66:979$000
(e) 111:350$000
170:682$'300
458:500$000
37 8:422$460
'
235:587$000
62:394$780
76:806$ 170
59:725$000
.................
42:940$000
.... . . ... . ..
45:550$000
.
100:557$000

................
.................
.... ...........

...............
0

. ..... ·-· .................... . . .. . . . .. .
. ..
. . . . .. . . . . . . . . .. . . . ... . . . . .. .. ... . . .. . ...
•

1

.. . . .

...............

A lei citacla de 1837 a 1838 jíi conta com solirns do anuo antecedente,

00
r,c;,
00

w

:i-~0

Naua

t::l

Nada

~

29:000$000
G:512$000
135:916$000
170$000
98:000$000
24:000$000
Ignora-se
_325:000$000
365:$89$000
188:713$000
86:100$000
43:890$000
23:939$000
36:959$000'
Ignora-se

e.e
o
t::
t;<J

f.r>-

0

166:063í\3{'7

l

181:745$000
198:581$890
61:106$078
49:276$458
42:696$000

e

U,

t-3

o

,_,

t.ii

""'
º'
00
e,:;

..;i

.

(b) Do relatorio do pl'esidente da provincia, de 1°1de Agosto·de 1836i consta que 1ü10 ha deficit.
·
· (e) A lei aqui citada é anterioe ê\O anno de 1836 n 1837, em que se lleixárão ás prnvincias os dizimos dos gados, e o meio dizimo dos generos
de exportação. Só o di7.imo do gado nesta provil)cia orça-se em 170 colllos. Ella deve portanto conlar com sobras, logo que se termine1ü snas
dissenções intestinas.

,;:.

,.....
~
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Cont.a da receita e despeza do tllesouro 1>ublico no a uno financeiro de I837 -1838

RECEITA E RECURSOS DO ANNO

DESPEZA

Despeza fh:°ada para os diversos ministel'ios na lei do
orçamento do anno (como na proposta) •...•••
Differença de cambio com o ministerio dos ,negocios
estrangeiros (como na proposta) ••....•...•..
Ditá com as remessas para o pagamento da divida
exlema, e commissões (como na proposta) .•..
Juros, e amortisaçll.o do emprestimo de 1,500 contos
aulorisado pela resoluçM de
do anno passado
(como na proposta) .•..............•....•..
Supprimenlo ao deficit da receita provincial, na conformidade da reducçilo indicada neste parecer ••
Saldo que o thesouro publico tem de pagar a Samuel
Phillips por conta de dinheiros adiautaqos, e maii.
pagamentos a fazer em Lon"dres (excluidas a$
101,880 libras dos juros e ninorlisaçlio dos emprestimos pagaveis no 1º de Outubro, por estarem
já contempladas na lei de 01·çamenlo vigente)
r,12,445 ·libms 14, 3, ao cambio de 30 dinheiros
·por 1$000..•..•...••...•••••..•••.••.•••
Letras a pagar emittidas pelo thesouro : ditas da
moeda, letras do Rio Grande, do Cuyabá, EspiriloSan(o e Pará (como nà proposta) .•...•......•
1

i

12.814:666$030
118:774$090
652:679$797
121:450$000
400:000$000

Rendimento dos impostos indicados na tnbella cio
governo n. 3º, excluídos os de applicação especial
(como na proposta) .••....•.........•.•..•.
Renda dos impostos omiltidos ua labella, a saber :
Proprios nacionaes das provincias. .
36:000$000
Rendimento da fabrica de ferro de
Ypanema .•..•..•.....••...
10:000$000
290:000$000
Augr.1ento do imposto de ancoragem.
15 °/. addicionaes no chá .••••.• , .
31:000$000
Augmenlo no porte das cartas e
periodicos ••...•....•.......
32:000$000
15 "lo addicionaes na exportaçao .. . 2,090:690$000
100:000$000
Exportação para costa d'Africa ... .

Ul

10,963:995$000 ~

00

:,..,

o

t<l

Is:
~
o

. e:,
l:":I

ll:-

Q

2,589:690$000
Rendas da$ provincias do Rio Grande e Pará (como
na proposta ...•...•. , ..•.•.......... , ....

ma

Som
a receita do anno •......••.. ·...•.••.. _- •.
339:566$099 Saldo que passa em dinht;iro do anno financeirn findo
para o corrente (conforme II proposta) •...••..
Dito dito em bilhetes da alfandega (conforme a
proposta) •.•... , •..• ." .•..........••..••..
656:973$209
Resto do producto das .apoiices a vender (como nu
propostn) •••••.•..•.•..•..•...•.•.•..•... ,

270:000$000

.1

Somma o total da despeza

.

.

jº anno .•...•.•. \ ••.•.

c5

o

-

13,823:685$000 l"1
ex,

694:225$889 ~
480:000$000
317 :022$500

1

!

o

lJl

Somml'io os recursos do nnno .•....•..••......•..
Despeza do armo .•.•....•..••..•..••.......•..

15,314:933$389
15,104:109$225

15,104:109$:.l25 \I Sa11o ..••., .•...•.•••..•••.•.....•...........

210:824$164
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« Assenta o aba_ixo assignado, que o lhesom·o
publico irncional nã.o deve fü·ar sujeito a supprir
quanto dinheiro, a titnlo de deficit,. fôr pelas
provindas rccl,lmado, aliás nenhuns linütes pori1to ellas ás suas exigencias: e pllr isso julga
conveniente que em um artigo da lei elo o·rçamento se fixe o maxirno dos supprimentos em
modo que não· excedão a 400 contos. Esta
somma se deve reputar snfficiente para as suas
maiores exigenoias no anno corrente, e para habilitai-as a irem lentamente nivelando a sw,
receita com a despeza etn os annos foturos.
,, Tarn.bem é mister eliminar da conta do
thesouro a quantia de 101,830 libras, ou 814,640
ao cambio de 30 dinheiros por 1$000, que cip·
parecem iucluirlos na tabella n. 2, pat·a pngameoto de juros, e amortísaçã.O dos etnprestiinos
brnzileiros em Londres no lº de Outubro proximo : porque esla quantia acha-se volada na
lei do orçamento do anno corrente, e seri,1 uma
verdadeira duplicata, se considerada fosse despeza accrescida. Em conferencia parti cu lar que
teve a commissão com o Sr. !Dinislro da f'azendal
foi por este sustentado, que tal sornma pertencia
ao serviço do anno findo; e corno tal era divida alrazadu, cujo pagamento accrescia ao serviço do anno corrente. Seus argumentos comlu,lo não puderao convencer o abaixo assignado,
que nM vê interesse.algum publico, em que taes
dcspezas se façilo por conta do anno findo. A
mzão prodL1zida, de q11e esses fondos se deverião
passar em Abril ou Maio, não é sem replica ;
pois que .o governo tem e1n seu podel' meios de
anleeipar dous ou tres mezes as rendas do. anno
e aliás n!lo é justo, que despezas pel'tencent~
ao anno corrente sejllo imputadas ao servíço do
·
anno !ransacto.
"Vem a proposito notar, que segundo os documentos da proposta, existem em circul.:.ção
602:490$170 em Jelr&s do thesou ro. Pensa o
ab~ixo assignado que o governo nil.o está autorisado a emittir esta especie de p,1pel-rnoeda,
contrahindo por tal geito um cmprestimo sem
autorisação do corpo legislativo. Aqui não se
contesta a con veniencia deste recurso para o fim
de antecipar algllns mezes a· renda do anuo
finan~eiro; mas ao governo cumpria impetrar a
aulon~ação da assembléa geral, e não de seu
alv~dr:m lançar mil.o de recursos illegaes, e perigos1ss1mos pela facilidade do abuso.
" Outros assumptos de grande monta cumpria
sere;n ventilados neste parecer, taes como o
motivo porque se íern dcix·ado em atraso os
Jm:os_, e amortisação dos empreslimos estrangeiros, votando-se regularmente todos os annos
as sommas necessarias para o seu pagamento.
-A raz~o porque se pede credito para compra
de bar_cas de vapor, e despezas diplomaticas, se
para_ isso se conceder11o nas leis transactas as
c~ns1gnações necessarias.-Que emprego se ha
feito dos saldos anteriores ao ultimo· aano das
contas, e das sobras da_receita dos annos findos ?
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M,!s taes investigaçõe..; depenuem das contas dos
dous ultimas annos financeiros, que ainda não
for~o _apresentadas ; e por isso é indispensa vel
omtltir esse exame, que aliá" muito conviria,
parn se fazet· com exautidão nm jtlizo seguro
sobre os recursos do armo corrente.
Receita
cc Para cnkular a receita provavel do anno
corl'ente, o thesotll'o lançou mil.o de diversos
dados que pudessem servir de base ao seu calculo, a saber:. 1 º, o orçamento da lei em vigor;
2º, o ot·,,,,111ento do thesouro para o anno de
1838 l 1839 ; 3°, a receita geral do anno de
1835 a 1836; 4º, a receita proporcional do annó
de 1836 a 1837. Neste parecer preferio-se a terceira base; porque crescendo a renda publica
elo imperio de anno a annc,, será mais approximado á ex:actidão o µroducto do :urna financeiro que mais se avisinhar ao corrente.
" O thesouro, na tãbella n: 3 que instrue a
proposta do governo, classifica os rendimentos
do ,inno de 1835 a 1886 ; mas ahi se omittirão
o producto de muitos imposto~, que deverião
figurar na mencionada tabella para fornecer
urna base segura de calculo. Os impostos omíttidos, ou inferioi·mente avaliados são os seguintes :
« l.º Proprios nacionaes situados nas províncias. Esta renda foi omittida rra tabella do
governo, onde só apparecen o p1·oducto dos
proprios nacionaes elo nrnuicipio da côrle ; a
renda dos das provincias foi arrecadada para
a receita provincial no anno de 1835 a 1836.
Na lei de 31 de Outubro de 1835 forão classificados novamente como renda geral, e por isso
deve1n os seus reditos figurar na receita do
anno ; e n,em podem orçar-se em menos de 36
contos.
· « 2. º Rendimento da fabrica de ferro do Ypanema. Este não póde avaliar-se. em menos de
10 C1Jntos1 que foi a receita liquida do anuo
de 1836 a 1837, como mostra a conta corrente
annexa ao relatorio do ministerio da guerra no
corrente·' anno. Mas como o estabelecimento
vai em progressivo melh9rarnento, é de crer
que este artigo suba a maior quantia.
"3." Augmento do imposto de ancoragem. No ·
anno de 1835 a 1836 esta imposição era de
10 réis por tonelada, e rendeu 149:183$92-5:
No anno corrente, que se deve afrecadar 30 réis
por tonelada, na fórma do artigo 9º da lei de
22 de Outubro de 1836, o produclo deve triplicar: e foi a:,sim que o orçamento do thesourn
de 1838 a 1839 calculou o rendimento deste
imposto em 450 contos. Adopla-se aqui este
ol'çamento, segundo o qual o augmento é de
301 contos, e .não de 100, como calcula a conta
do governo.
« 4. º 15 % addicionaes no chá. Forllo omittidos na conta do governo, porque no anno
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d~ _1836 a 1836 Mo erao arrecadados ;· e princc Releva ainda notar,- que na conta da receita
c1pml'llo-se a cobnir do lº de Julho de 1836
em.Londres indica-se sómente as lelras sacadas
em diante, Como o orçamento do !hesouro de do Rio de.Janeiro e B:,hii, e nao se faz menção
1838. a 1839 calcula o pl'oduclo dos 30 "/. no
das quantias sac,1das de Pernambuco, Mnranhll.o
_ chá em 62 conlos, tormu·emos metade pura os e Cead, onde não só consta haver ordens para
se fazer iguaes reniessas.,.como tambem existir
15 "/. aLldieionaes: isto é, 31 contos não cone
tcmplados na conta do governo.
• '.
fundos disponíveis para isso ; senda Q1Uito pro,
vavel qu~ alguns fundos se passassem destas
,e 5.º Augmento de imposto no porte das
cartas e perio<licos. Do l° de Julho de 1836 duas prnças para augmenlar a ·nossa receita em
Londres.
em diante, a imposição sobre o porte das cartas
cc Finalmente n t1,bella n. 4, que instrue a profoi elevada ao dobro, e ampliou-se aos jornaes,
posta do governo, demonstra os saldos disponíaté entllo livres de direitos. No mesmo anno
veis nas lhesom·at·i11s provinciaes. Mas como as
1·eduzio-se a imposição sobre os jornaes a
10 réis por folha. Ambos estes ,iugmenlos datas dos balancetes são de mczes anteriores ao
fo1·ao omittidos na conta do governo, porque fün d(? anno fimmceiro findo, deve-se crer, que .
as rendas arrecadadas nos mezes restantes (bem
nao erão arrecadados no anno de 1835 a 1836.
Esle accrescimo de renda é avaliado em 32 que sujeitas ás despezas correntes), fação elevar
contos, segundo o orçamento tio thesouro paia a muito maior somma o saldo que deve p11ssar
do anno financeiro findo para o corre)élte, o que
1838 a 1839. ·
era importante saber com exactidão para
« 6. 0 .l'llas o que escandalisa o bom-senso, e
ajuizar-se dos recursos do anno.
·
contral'Ía us regras mais triviaes · de arithe« Depois das prudentes considerações, convém
melica, é orçar-se na tabella do governo os
reimir em um só quadro, e por diante dos olhos
2 ¼ de consulado em 841:076$, e os 5 "/. de
~·xportaQão em 1,200 contos. Todos os generos ·da camara dos Srs. deputados,. as. despezas e
recursos do anno, taes quaes se podem deduzir
(IUe pagão os 2 º[0 são igualmente sujeitos aos
5 ºlu, ou antes o § 6º do art. 9º da lei de 31 de dos documentos minislL'ados pelo thesouro.
« Portanto, segundo os dados fornecidos ·pelo
Outubro de 1835, não faz diffet·ença entre
estes dous impostos, elevando a 7 °/. os direitos governo, admitlidos os seus calculos para a receita do armo, · e corrigidos sómente os erros
de exportação de producção brazileira, exceque se devem suppôr cominettidos por engano:
pt_uado~ sómente os metaes preciosos, e a polvê-se da conta precedente, que os recursos do
vora fabricada por conta do governo (lei de 22
anno chegi\o para fazer face ás- ·despezas, resde Oulubl'o de 1836 § 22). E' pois inconcebivel,
tando ainda um saldo. Mas, cumpre· bem
como o thesouro confessando os 2 °/o haver
adver[ir, que esses recuraos devem sem duvida·
rendido 841:076$, pretenrla que os 5 addicioalguma. montar a maior somma: porquanto aqui
uaes só prodnzão 1,200 contos. Nisto ha impossibilidade matheniatica, e deve-se reputar se não mcluem 1,409:030$ de letras a vencer
do anno anterior, -e letras protestadas, grande
erro de calculo, que é mister corrigir, ava·
parte ch,1s quaes não estão perdidas ; lambem se
· liando-se os 5 °/. addicionaes em 2,090:690$
feilu. a deducçl\O dos genet·os exceptuados.. Est~ não contemplll.o as renda;; geraes, que se arreavaliação conforma-se com a do orçamento do cadárão nas provincias posteriormente á data
lhesour_o para o anno de 1838 a 1839, que dos balancetes : não se levíl.o em conta as avacalculou o producto total deste irnpo;;;to em liações lão inferiores feitas pelo governo· nas
rendas do Pará e Rio Gt·ande do Snl, e em certos
2,851 contos.
.
artigos da receita ; não se attende finnlm_ente
• cc 7.º Outros muitos impostos forãO omitás sobras realisaveis em alguns artigos da des·
ltdos na labella, cujo producto por ser incerlo
peza, que o governo se acha autorisado a apaqui se nM menciona - taes são :
plicur a outros em que haja falta, etc.
Fabrica da polvora.
« Pon,derando com t9da a sisudez, e circum·
Typographia nacional.
spccção as precisões actuaes do governo, e os re·
Renda diamantina.
cursos disponiveis, o abaixo assignado entende
_Contribuiçao do monte-pio.
·que· a camara dos Srs. deputados com razM
Mestrado das ordens militares.
poderia incorrer na pécha de .leviandade ou de
Um quarto da reforma das apoiices.
pouco zelosa em economisar a fortuna dos seus
Rendns extraordinarias e eventuau;;.
constitninles, e por fundamentos tào pouco so·
« Parece igualmente haver-se calculado na talidos, co·mo esses apresentados pelo governo, se
bella do gove1·no algumas rendas com producto resolvesse a conceder-lhe uni credito supplemttito baixo : por exemplo, o agio das moedas
mentar de 2,400 contos para o serviço ordinario
que lrnvendo rendido no ultimo anno das conta~ do anno corrente. No momento em que o go·
54:573$327, agora que o agio tem subido acima vemo apresentava a sua proposta, elle· linbn.
do daquelfa épo_ca, orça-se em 21:332$. Era disponiveis nos cofres publicos 1,491:248$389,.
mister que se explicasse a razão de tão exJraor- a saber : 694:225$889 em moeda - 480:000$;
diuaria 1·educç110.
·
em bilhetes da alfandega,_ e 317:022$500 do.
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resto das apolices a vender por conta do credito
resultado, ele se· fü'l.cl' a cobrança desta· mesma
complementar do anuo passado. Esta quantia divida; por conta unicamente do thesouro geial
era sufficiente para fazer face ás despezas urdo imperio; logo qlle isto se não demonstrou;·
gentes, como a elo pélgamento dos juros, e amorq1rnndo aliás era necessario, porque eu mostrei
tisação da dívida externa no 1º de Outubro proque da divisa.o resnllava mais prompta cobrança,
ximo, .. e_a_otLlras s.·e.n:Lcilb..ai1Lcs_..A.;;.-+lllil4'15---a-F-f-e:-'iret"--eô=lêqi:n·'1,rci·l'r,-nnri'urmu·cruuctcof1tee7c~ati:píí1ttai:€e:ss~
recndadas no curso do anno, poderá.õ ir supconducentes á satisfação dn.s despezas gemes, e
princlo a;; despez.as occorrentes, sem gra·iarne
das necessidades provinciaes ; e, Mto se dede novos empt·estimos. Se acamara dos Srs. demonstrando o contrario disso, não procede a
pu[Rdos, sem justificadas motivos se mostrar objecça.o.
pressurosa, e subserviente a todos os ct·editos
Segnio-se ao Sr. Duarte e Silva, o Sr. Castro
exigidos pelo governo ; ella em certo modo nue Silva, o q1rnl disse, quanto á emenda; que
todsará essa;; despezas illcgaes de que já lrn
vota contra, e a favor do artigo da commiss1lo,
exemplos, como o da compra de barcos de que deroga o artigo da lei, que concede ás
vapot· e viagens de engenheiros á Europa, e aos
províncias metade da divida activa.
Estados Unidos, com grossas sommas clisponiEu digo ao contrario, que não é da receita
veis para compra de machinas e ajustes de geral que se tira metade pura as provincias: é
ohreiros. Um máo preccdenle autorisa 011tro
das proviucins que se tira metade para as
peior; e brevemente a nação se achará col lodcspezas geraes, porque a divida de que fallo na
cada em terriveis apuros financeiros.
minha emenda é provincial, e n!lo geral: por
« O abaixo assígnado é portanto de parecer,
conseqnencia, dever-se-l1ia dizer :-mande-se
que se recornmencle ao governo a maior ecodur metade da divida provincial que pertencia
"nomia no emprego das rendas publicas, deás províncias, antes de se fazer a divisão conclarando-se tjlle, à vista dos documentos apres~nlc d;1 ultima lei; desla divida das provinoias
sentados, a camara não julga necessario o cre- é que se tira metade para a renda geral, e não
dito de 2,400 contos exigido na proposta de 24 se tira da renda geral para a renda provincial.
de Julho passado.
·
Demais disto. se eRla medida existe na lei 1fo
« Pnço da camara dos deputados, em 30 de
1836, se se 8.chou o anno passado que tinlla
Aguslo de 1837.-Francisco de Souza JfartiW'..:.n lugar esta medida, qual é a razão que occorre
ele novo, para que urna medida semelhante seja
Continua a discussão do ar!. 9º da . pro· derogada? Porque ji neste anno se procede em
posta rlo orçamento, e emendas apoiadas na contrario do que se praticou o anno passado?
sessão anterior.
Cre:o, qne se alguma razão ha para mudança, é
OSr. ll.ebouças :-Sr. presidente, na sessão em ·favor da medida que proponho, e nunca
de hontem; eu disse que n!!.o vinha encauegado
contra ella_ Agora, demais a mais, não foi sóde defenàer absolutamente o governo ; mas
menle em o anno passado que assim se· en·
como vejo que no resuµio do meu discurso se tendeu e legislou, para que este anno já se deva
omiltío o adverbio absolutamente, parecendo derogar o que o anuo passado se fez : mas nesl~
antes que eu tinha feito abnegação de defender
mesmo ánno, tratando-se de se relevar certos
o governo, ou desculpai-o em todas as circumdevedores da fazenda publica, na provincia dá
slancías, devo declarar que o que quiz dizer foi,
Bahia, por um acto legislativo de equidade e
que não me encarregára de defender o governo justiça, sustentou-se nesta casa que nós não
ás cégas, mas sim razoavelmente.
podiamos rele'lar senão metade da divida,
Tratarei da principal questtlo de hontem,
porquanto a outra metade pertencia á província
sobre a minha emenda que se acha sobre a . em virtude da lei. Assim passou este anno
mesa: e como esta-qúest1lo não.é para se tratar nesta casa e foi rernettida para o senado a
a esmo, mas sim de uma maneira minuciosa,
seguinte resolução (o orador lê a resolução de
servir-me-hei do Jornal do Gominercio, para
dispensa aos arrematantes do dizimo de miunça,
jl~ssar em .revista, tudo quanto· a respeito
pescada-e gado na provincia da Bahia, de entrar
d1sserão os honrados membros que hontem
para os cofres nacionaes ców metade da quantia
tomárão parte na discussfi.o.
total da arremataçr10). A' vista disto que razão
O primeiro Sr. deputadq, que refutou a minha
ha, para que a camara mude_já de conselho ?
€~1enda, foi o illustre Sr. Duarte e Silva, o qnal
Existe urna lei do anno passado, existe urna
disse, que se oppunha á minha emenda pelo
resolução em conformidade desta lei anterior.
desfalque que causará na renda geral, da qual
E que1·,se sustentar agora que é absurdo,
tem sabido g1·ande somma em auxilio da mór
que é contra os interesses nacionaes, que é imjlarte das provincias-. Para que essa proposição
praticavel esta medida? A divida preexistente
fosse ,P_rocedente, era necessario mostrar que,
pertence igualmente á renda geral e á renda
da d1v1são da divida preexistente ao anno de ,provincial; o producto resultanle da cobrança
1836, ·resultaria menor arrecadaçM dessa divida desta divida é applicado tanto a catla uma das
para _as despezas actuaes da causa geral do provincias como . geralmente- a todãs as proimperw, do que aquella que effectivamente tinha vincias de que se compõe tpdo o imperio 1
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Conlinimrido o Sr. Casla·o o Silva a sustentar pregue. seus fundos, não precisa metade da
essa anomalia, bom depi·essa a administração se divida, que importa em 53:000$, ele.»
veria em nm cáhos. Como? Existe a :idmiOra, com qne é que se paga a divida publica?
nistraçãÓ em um cáhos em consequencia da Não é com as rendas das provincias? E' certo
medida tomada em o anno passado? Não se que a provincia da Bahia produz pouco mais ou
tem executado esta medida ? Como se póde menos trcs mil contos de. réis, e quanto se
rIT1zzie~r;-qnuiiieeclii1sffiiorreiiis~uiTii1ai:i'raaTiunm'iccâalI1oõ1ssõqiiiuiee:l'nri:rrrcll;-f--.zicsf.rira---o,r011i-'nei'i-a-'iL...,i\. maior parte das suas
existio ; e do que sempre se praticou, como rendas sabem dalli para pagamento da divida
depois e;,cplicarei tocando mais particularmente externá, para satisft1-zer outras despezas geraes.
Para se dar esta hypothese ·d11 parlilha, ella
no discnrso do Sr. Vasconccllos?
cc Essa partilha, diz o Sr. Castro e Silva, pagaria metade da divida publica, comtanto que
além de desigual é um premio á omissão, toda a renda ficasse com ella. Este a1óumento
do illustre deputado, pois, não tem força
porquanto as provincias que mais omissas forãO
na cobrança da divida, maior quinhão têm?» alguma.
Resta-me responder ao discurso do Sr. Vas.
Aqui já se.prei:uppõe que as proviricias têm sido
encarregadas da cobrança desta divida, então é concellos .
. sua; então 11!!.0 se dá o cáhos; porque entll.o o
Eu dis~e que para existir imperio l: necescáhos precedia a ter effeito a lei do mmo sario que exisUl.o provincias : que se nll.o póde
passado; se, pelo contrario, a divida nno em _dar o todo composto de provincias, sem que
provincial, mas, administrada pelo thesoma estas provincias existão : nem quando se par.
geral,. entno o defeito da omissão é impulavel tilhu uma divida provincial por· lodo o imperio,
110 thesouro, a seus prepostos, e n!IO aos prese faz exclusllo do grande principio mantenedor
postos das provincias-nno lendo estes inge- da or1iem, que considero existir na união do.
rencia alguma nessa cobrança. Demais a maif, • imperio: portanto, para que as observações do
es!,la administração provincial de que se falia é illustre deputado? Alguem ouvia, ou disse eu
de administrat.no que existia pelos agentes do a blasphemia polilica, que a uniao é abstracta, é
poder executivo ; nllo trato da udministraçllo
extreme inteiramente da existencia das proexistente por determinação da assembléa pro- vincias? O que eu não quero é o inverso: é que
viricial estabelecendo melhor meio de consegni"r se entenda qi.ie se partia da uni!lo para as proa cobrança desta divida, que alé agora n!lo se vincias, quando das provindas é que se faz a
tem verificado, como se mostra mesmo do união, quando para existir imperio em geral, é
documento official aqui existente; acontecendo, necessario que existão as provincias, porque o_
que na provincia da Bahia, em vez de ter imperici se formou das províncias, e as prodecrescido a divida que occorreu no anno em vincias não se formárão do imperio. Eis o que
que se fez esta tabella, que logo lerei, ella disse.
augmenlou. Como pois se póde dizer que é
Depois de lêr oult:o to pico do discurso do
premiar ás provincias por sua omisss.o, se as Sr. Vasconcellos o orador continúa :
Quem reduzia estes· meios de que falia· o
províncias ainda nao entl'ár!lo na arrecadação
da divida, na hypothese de que esta _divida nobre deputado?
pertencia á renda geral, quando, na outra
Se estavão reduzidos estes meios, eslava.o na
hypothese, esta arrecadação e1·a feita por em- lei de 1836, que dispunha que na percepção da
pregados geraes?
divida entrassem as provincias para sua co-·
« Além· disto, prosegue o Sr. .Castro e Silva,
brança,
·
Se'fôr maior o prôducto augmentará a renda ·
muitas províncias têm rendas já de _sobra, e
geral directa ou indirectamente, po1·que o pro11 enhuma precisão ha de dar-se-lhes mais renda,
quando o gov,erno geral se vê em grande · dueto da renda, que fôr applicado peculiarmente
precisão com Ut:\la di~ida enorme. »
na provii;icia, ha de ser para o desenvolvimenlo,
para o melhoramento da industria, e commercio,
A conclusão desta proposição, a ser verda- donde resultão os direitos de importação e
deira, era para limitar-se, exceptuar-se _a pro- maxime de exportação, de onde resulta maior
vincia . tal ou tal; mas nãô para resolver-se producto da renda geral do imperio; pois póde-se
contr'a· aquellas ~,rovincias que têm necessidade dizer que O emprego da renda, em desenvolvido partilhar da vida, nll.o só para occorrer aos mento da industria e de outros ramos da riqu_eza
~elhoramenlos provinciaes, como mesmo para nacional deve pt·oduzir O angmento das rendas
dar um producto niaior parn a renda geral, geraes, Aqui é que O bonrado membro neste
sendo a divida melhormente arrecadada do que topico considera as províncias extremadas da ;
tem sido até agora.
união do imperio, porque persuade-se qu~ ·
« Se as proviacias, diz o Sr. Castro e Silva,
aquelle dinheiro que fôr empregado nas pro,:,
quizessem pagar a metaqe da divida publica, o vincias, é em favor destas exclusivamente, e, nM
orador de boa vontade .lhes concederia tambem converge em favor da prosperidade geral do p~iz,Y
a metade da divida activa. O Rio de ~aneiro, para o melhoramento das rendas applicadas ~.
cujos cofres regorgilão sem ler· em qu~ em- despezas geraes do imperio. _
·
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Observou o illustre deputado o Sr. Vasconcellos que emquanto a haver deficit nas províncias lambem o ha na ,província de MinasGel'aes'. qne podia mui bem p~dir que fosse
. cheio, visto qiie . as rendas particulares desJa
província são arrecadadas pa cn o cofre g
Islo, porém, não tem força alguma; porque
nunca os direitos de importação arrecadados no
Rio de Janeiro forão. considerados como rendas
de Minas: por consequencia não vem. a proposilo para a questão, porque considera a
divisao da divida pertencente.a cada uma província. Pergunto eu : a provincia de Minas se
encarrega de arrecadar, por qualquer meio convencional ou judicial, a divida preexistente dos
direitos que s'e pagão na alfandega do Rio ~e
Janeiro? Não, de nenhum modo; como, pois,
se quer neste momento sup~ô~· que a provincia
de Minas tenha parle na d1V1da resultante dos
direitos de imporlação contrahidos no Rio de
Janeiro, quando a divida de que se traia é
a propriamente provincial, que se al'recada,
e sempre se arrecadou, e se arrecadará na
inesma província, onde a mesma divida é contrahida í'
O argumento, em verdade, do nobre deputado é improcedente ; e se eu dissesse que do
'debito em que estivesse.o Rio de Janeiro, para
com o thesouro nacional a respeito dos direitos
da alfandega, pal'lilhasse a província de MinasGeraes, tm·ia razão o honrado membro, por ser
uma innovação; seria querer lir11r acjnillo que
semp1·e foi considerado do thesouro, on dos
cofres do Ri9 de Janeiro, para fazer um donativo
â provincia de Minas, que nunca ó percebeu,
nem po1· emquanto, nem ao depois, mediante
cobrança convencional ou judicial. E quando
trato da divida das outras pro-,ineias que sempre
foi considera'da das províncias, como sempre foi
.considerada a da Bahia, -Pernambqco, etc.,
na.o póde entrar em argumento, de maneira
nenhuma, o que se possa dizer a respeit9 de
Minas, quanto a direitos de importação e mesmo
de exportação, porque esses direitos de importação e exportação arrecadados no Rio de Janeiro, nunca pertencêrão á provincia de Minas,
nem a nenhuma m.ilra ; do mesmo · modo,
tendo-se sempre feito a divisão dos direitos de
importação, cobrados ou contrahidos na província da Bahia, a respeito de Sergipe e Alagôas,
nunca se fez esta extremação a ·respeito de
direitos de importação, q11e sempre se có~sideravno como direitos da provincia da Bahia;
embora direêta ou indireclamente os generos ·
fossem consumidos, ou em Minas, ou nas
Alagôas, ou no Piauby, ou em Sergipe, ou em
outra qu_alquer província limitl·ophe.
· Nos governos federaes, disse o Sr. Vasconcellos, ha. esie .inconveniente': que _as despezas
são feitas á custa das re11das que os governos
crêao, . Quem percebe as beneficias deve estar
TOMO. II
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sujeito aos incommo.dos, que esse beneficio
muitas vezes custa para ser obtido.
O honrado membro aqui trouxe uma theoria
dos governos federaes. Mas, quem disse que o.
nosso governo é federal P Se nós consiperamos
que existe em nossas instituições um prmcipio
federal, mais ou menos desenvolvido, devemos .
considerar nosso goverrio federal í' · Mesmo que
seja federal o nosso governo, não sei que vantagem poderia tirar o honrado membro em con·
fundir na questão de que se trata, considerando
que se dá, entre as nossas províncias, para com
a união, vinculas federativos on federaes. Eu,
-por consequencia; me abstenho de analy~ar os
governos federacs de empregar as dqutri,nas a
respeito de federaçno, como em_ analogia ao
nosso systemn de governo, e muito men?s. a
respeito da q11estll.o de cobrança, da dlVlda
acliva preexistente, questil.o que nos IJCcupa, e
a que elevemos altender o mais possjvel. .
O1·a, insistia o honrado membro, e pedia uma
explicação, pRra que eu distinguisse como é possível que haja escripturaç!lo na alfandega- de
· quaes são as fazendas que a província ·de Minas
importa. Jâ respondi_ que a d~vi~a resultan!e
da cobrança da impos1çll.o de d1re1tos cobrave1s
pela alfandega do Rio de Janeiro nunca foi considerada da provincia de Minas, nem de ne,
nhÚma outra. Como se póde pôr em objecção.
isto, para SI!· oppôr á minha emenda quando
diz qµe a metade da divida preexistente pertence
á renda geral'? Já expuz que a metade _da _di- .
vida _preexistente era arrecadada por provmc~as,
e os direitos da alfandega -do Rto de. Jane1rç, ...
não são arrecadados pela província de Minas,
G:eraes, nem por n_enhuma outra, da mes~a
rrianeir~ que os direitos da alfandega da ~a~1a .
não são arrecadados por mmhuma provmc1a,que dahi recebe generos para consumo, Ím•
p orlados na Bahia, e ahi despachados.
«- Não concebo,. disse o Sr. Vasconcellos,
tambem como da lei de 20 de Outubro de 1823,
que estabeleceu os goverµos provinciaes · da ~ei
de 1827 e outras, pQs~a o S1:. Rebou_ças concl?1r,
que era reconhecida pela nossa leg1slaçã.o d1fferença verdadeira, e nlio nominal entre despeza
geral e provincial, entre renda geral e provincial.
Na lei de 2Ó de Outubro de 1823, se diz que
ficava á disposição dos presidentes, em conselho,
ou dos conselhos da presidencia, a- oitava parte
das sobras das rendas das_ províncias para as
suas attribuições ordinarias ; por exemplo, para
melhoramento da industria, etc. Quando o·governo de uma província, em conselho, rleliberava faier um ensaio sobre qualquer melho_ramento industrial, agronomico ou commerc1al,
tinha o direito de sacar sopre o thesouro provincial, pela qµantia que fosse equ(vale~te ao
oitavo das sobras sem éaracter de autonsação
nenhuma: Quando, ,porém, ~la despeza fosse
extraordinaria, então era hece~sario representar

.
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para ter autorisaçao do thesouro nacional, afim conformidade ela lei de 20 de Outubro de 1828·
isto é, as exlmordio~bas, que deirião recahi;
de que se deduzisse dos sete oitavos qne ficavno,
depois de dednzido o oitavo das sobras adju- sobre os sete oitavos d11.s sobras, na hypothese
de quc:-os conselhos ·aa presidencia houvessem
dicadas para allribuições ordi1rn1·ias do conselho.
ele dCJliberat· algum melhoramento, além da
Bem se vê que isto suppõe que ha sobras á dis·
posiçllo do conselho em uma oitava parte, e esphera dos ,eus dete1·minados poderes.
em sete--Gitiwas parhia á díspo•içno do fües.o.~u..-,-~ep.o.is...de,sta lei de 1827, temos aqui uma
ontl'a lei concedendo um credito supplenacional, suppondo já satisfeitas todas as despezas provinciaes, determinadas em leis e mentar.
Nesta lei confirma-se o mesmo principio de
ordens: isto tambem suppõe que as rendas
provinciaes erllo, príncipolmente, adjudicadas que as rendas das províncias não erão uma
ás necessidades provinciaes, e só pertenciao á renda do thesouro,- para que elle empregasse á
renda geral sele oitavas parles _das sobras su- · sua vontade, ou segundo as necessidades pro:
vinciaes; tanto assim que manda abrir uma
jeitas ás necessidades extraordinarias, que,co·
conta corrente com as províncias, a respeito
nhecesse o governo, em conselho, dependendo
sómente· o seu emprego do assenso do tribunal das quotisações destas.· Temos aqui o exemplo
do Maranhão no pagamento das consignações
do thesouro, como· era razoave1; porquanto,
que lhe forão arbitradas a respeito do debito de
tendo o tribunal do thesouro direito sobre as
sete oitavas parles das sob1·as, não podia o pre- Londres, nesse anno de 1828. Autorisou-se ao
sidente, em conselho resolver sobre ellas, sem. thesouro para st,pprir ,, falta d.a quot_isação, fi.
canelo a província do Maranhão obrigada a inque elle fosse ouvido e désse seu asséntimento.
Este principio consagrado na lei de 20 de On- · demnisar quando pudesse, continuando na
mesma obrigaçao de satisfazer as quotisações;
tubro de 1823, acha-se melhormente desenvolvido na lei do orçamento de 1827, a que me o que suppõe·essa autorisação é que as prorefiro, e :da qual duvidou o honrado membro, vincias deverillo com as rendas satisfazer suas
dizendo que não sabia como eu deduzi seme- necessidades da manutenção geral do impe1•io,
na.o sendo as lhesourarias das provincias e o
lhante t1.rgumento. Nós temos essa lei, a prithesouro geral a mesma cousa. Não houve aqni
meira de orçamento que fizemos. Nessa lei
considerárll.o-se as difficuldades e occurrencias confnsão de ser o mesmo contdbuinte o devedar, nem· a mesma pessoa devedc,r e credor,
do thesonro; por causa dessas difficuldades,
considerárao-se distinclas pessoas moraes e po· autorisou-se ao thesouro para emissão de bilíticas ; mandou-se supprir a provincia do Ma·
lhetes, de que, em outra sessão se tem fallado,
autorisação que não se produzia ém nenhuma ranlião no que . lhe faltou para satisfazer o
pagamento da divida de Londres, segundo a
das outras leis, e 11ão póde hoje existir seme. lhante autorisação ;· nem precisamos recorrer quotisação, que tem esta província.
Temos mais uma lei do anno seguinte, que
aos governos estrangeiros, em objec~o sobre o
qual já- legislamos em todas as hypotheses que contemplou o pagamento dos deputados .como
poderião prever, sE:gundo as necessidades do um onus das provineias, e não eomo onus do_
thesouro. Para pagar aos deputados, quando
paiz. Nesta lei mandou-se sacar sobre o thesouro, e não sobre as rendas provinciaes. A pri- elles preferem receber na côrte, saca-se neste
meira razão, que se deduz deste principio, é caso sobre as provincias, para indemnisar o
deduzida do art. 5° da lei de que trato. Depois thesouro publico : e se a renda pro'\>incial fosse
do Lhesouro publico, podia-se dar esta indemni·
disto; diz:- a receita e despeza do thesouro
publico nas demais provincias do imperio, não dade.? Ver-se-hia ·que era indifferente pagar
orçadas na pl·esente lei, continúa a fazer-se aqui ou lá ; mas nllo, quando se paga o que
durante o anno de 1828, na conformidade das era divida da província,. o thesouro tem direito
leis e ordens, que as têm regulado, devendo de sei; pago, por ena·: logo _que nãO se -iã a
cada uma das províncias satisfazer; durante o mesma razão de serem as rendas arrecadadas
na província, proprias do thesouro, e não da
mesmo anno, aquelles ramos de despeza geral,
que pelas ditas leis e ordens estiverem a cargo província, com os onus que as leis determinllo
de seus respectivos cofres: - De maneira que para satisfação das obrigações do thesouro.
Ainda mais, aiz a lei do orçamento de 1828:
aqui se reconheceu, se estatuio .que as rendas
« As despczas publicas das· mais provincias·
arrecadadas uas províncias, dellns erão, e tão
sóm,enfo com o omi's de satisfazer ás despezas do imperio, não declaradas'na presente lei, con·
publicas, determinadas em leis e ordens exis- tinüaráõ a fazer-se durante o anno de 1829, na_
tentes. Aqui se reconheceu que as províncias conformidade das leis que se tiverem regulado,
primeiramente, com as imposições a que estavão bem como das ordens anteriores ao anno de·
sujeitas, deviao occorrer ás suas necessidades 1828, que até enlllo regula vão e nll.o farão re. immediatas, para então satisfazerem ás neces- vogadas. As despezas· extçaordinarias, que sosidades geraes do imperio ; ao depois as des- brevierão em cada uma das provincias, s6 po·:
pezas provinciaes, d(!· que se necessitasse em deráõ ser feitas em coi:i.formidade da lei de 20:
cada qma província, só- poderião ser feitas na de Outubro de· 1823. ll-Eis, pois, a mesma dou•
0
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trina, o mesmo desenvolvimento do priacipio,
A paz intérna do paiz é necessariamente lido grande principio de que pe_rtencem as rendas gada á sua prosperidade, e a ex:istencia dos
das provincias principalmente a el\as.
meios que constituem a_ renda para que se
Prosegne ainda a lei: "A import~ncia das
manlél"ll o imperio emget·al: o orador, portanto,
rendas das provincias, a in1po1·lancia das quo- sempre deu vak,r a ess11s vozes que tem referido:
tisaçoes dns provincias, etc. » Como se poderia !: por isso pede á .!lll.Jll!lra qt1e não trate tanto
ter essas quoHsaçaes, sem se considerarem as en1 desprezo semelhantes motivos, porque elles
rendas das províncias como dellas? Diz ainda têm dado occasião á grande desordem que de·
.
o orçamento : « As sobras das provincias, se ploramos.
algumas li verem depois de satisfeitas suas desDepois de mais algumas observações, conclue
pezas provinciaes, ele. » Gomo, pois, é contrnrio dizendo que lhe parece ter explicado seus senao nosso systema, é contrario á união o dizer timentos, ter sustentado não só a sua emenda
que o governo geral do imperio partilhe em como desvanecido todas as sombras que pametade a divida das provincias, anterior ·á di- recerão pairar sobre ella para neutralísa r o
visão das rendas geraes e rendas provinciaes ? effeilo dit·ecto que póde resultar de sua· adopçl:lo.
O orador, continuando em seu discurso, deFinalmente lê o mappa da divida activa do
clara que tira metade da divida. activa, que imperio no fim de Julho de 1835, pelo qual se
considera tqda das provincias, para satisfaçllO . demonstra que a arrecadação desta divida
das necessidades geraes do imperio.
feita pelas províncias é a mais efficaz.
.Declara que disse que poderilio os desordeiros,
O Sr. Va.sconcellos diz que sente que o ilinfensos á causa publica, produzir muito forte
argumento contra a paz geral da tmião, vendo lustre deputado que o precedera julgasse que
que a união não era conveniente: porquanto vião seus argumentos tendião a offender·sua pessoa,
que uma provinda, que rendia tres mil contos, que aliás muito respeita. Quando entendeu que
só mui pouco desta quantia emprega em si: se nao devião attender aos pretextos que possão
ter ou têm tido os sediciosos, os perturbadores
que este argumento eslava ao alcance de todos:
do socego publico, julgava e ainda julga que .dar •
c1ua11do o outi•o da manutenção geral do imperio, nao o estava; por consequencia, que peso a taes pretextos, era encoraja],os, dar-lhes
era 11mito preciso dar força bastante aos defen- força e consideração. E' principio que constansores da ordem para repdlir este argumento, temente tem professado, que as concessões
nunca satisfazem ás façções; pelo contrario,
. muito fallaz. Sendo este na realidade o seu
modo de explicar nesta casa; quando houvesse uma concessao pequena abre a porta a uma
disto alguma· duvida, explical-a-hia com seu maior,-e marchando de concessão em concessão,
.
comportamento não pouco constante, não dando 'o paradeiro. é um precipicio. .
Não lhe parece que o honrado. deputado a
occasião ao honrado membro de a fazer dizendo
que nito devemos sujeitar-nos ás exigenoins po•. qu\lm responde esteja muito ·coherénte com a
doütrina de suas emendas. Se o illustre depupulares.
Quando um deputado, politicamente, e mesmo tado reconhece que houve desigualdade na dissobre a experiencia do paiz, procura afastar tribuiçao das rendas, como vem augmenlar
todos· os motivos que poss!lo dar fôrça aos pro-. esta desigualdade propondo uma consignaçao
. motores das desordens, não quer com isto dai• igual para todas_ as províncias?
O orado_r lembra que já hontem dissera que
, valor ás prefenções desses perturbadores ; mas
· quer. que o legislador circumspecto, o homem · nao podia fazer divisão desta renda. nacional · ·
previdente, o administrador consciencioso lenha pelas provincias, porque as provincias cent-raes
em .conta tudo isto. SabE'-se quaes forão os nao serao aquinhoadas ; hoje ouvio ao illustre
mohvos que houverlio no Rio-Grande para a · deputado dizer· que as rendas de tmportação
desordem, que ainda desgraçadamente existe; nunca forão consideradas pertencentes ás pronão erão elles valiosos na censura do verda· vincias do interior, mas sim á província em.que
deiro patriota, e muitq menos na do homem sã.o arrecadadas. O orador declara que não
. de estado, mas de facto Corão tão considerados aceita este principio; e a emenda ·do illustre
taes motivos que o movimento procedeú. Tra- deputado confirma sua opiniao quando pede
lava~se ~hi de imposição determinada na mesma .metade destas rendas para despezas provinciaes.
Eu disse honlem que não sabia como o il1pr?vmcia. Os meios a que recorrem os desordeiros, é füzerem-se muito zelosos da causa luslre deputado podia deduzir esta doutrina da
ipublica, mostrarem-se muito interessados na lei de 20 de Outubro de 1823, que citára, e da
,sua prosperidade,. quando não concorrem senão de orçamento de 1827. O illustre deputado ,fez
iPara. perturbarem o paiz ou para ganharem .nas hoje o -obsequio ·de desenvolver esta ·sua dou!!desordens : são commummente aventureiros ; trina. Longe, pol'ém, de destruir,- veio firmar
mas no emtanto o homem de estado não cal• ma'is a minha opinião, pois que a lei de 1823
!cuia as consequencias pela fonte dellas'. QuandÕ diz que os conselhos do governo podem dispór
.se trata da renda, as -razoes de polilica não da s• par.te das sobras das rendas arreqadadas
poden1 de maneira nenhuma ser omittidas.
nas. provincias.
·
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As leis de orçnmenfo que o illustre deputndo
citou lambem no.o corrobôrao a sua opinino
nesta malcria. Pa1·cce-me, porlanlo, que nenhuma lei anlcl'iol' á r,iforurn reconl1eceu 11
divisão de rendas provinciaes, nem quando o
governo. nacional, segundJ2..._;;1 opí_nino do illuslre
deputado, vivia de empreslírnos, que lhe fazifío
os governo~ prov inciaes; porque se todas as
rendas arrecadadas nas provi ncias eràO provinciaes, segue-se que o governo geral não tinha
renda alguma. Ora, contra esta opiníM esta.o
todas as leis do orçamento.
Combate a Opinião do illustre deputado sobre
a uniao das provincias, deduzindo do que elle
dissera que a união era cousa muito desligada,
muito separada das p1:ovincias. O illustre deputado deu muita força á individualidade; quiz
primei'ro os municípios e as províncias, e a
união depois.
Eu disse demais que nos governos federativos
havia muitas vantagens, assim como tambem
muitos inconvenientes ; e q11e um do3 grandes
inconvenientes destes governos em nll.O poder
um viver á custa de outro ; creando um governo impostos, e applicando seu producto ás
despezas de outro.
O illllslre deputadõ disse-não estamos em
um governo federativo ...
O Sa. REBOliÇAS :-Nao é federativo o nosso
governo.
O SR. VAscONCELtos :"-Disse o nobre deputado-nrto é federativo o nosso governo-e por
esse motivo nao se encarregou de responder a
este argumento, que eu tinha produzido.
Depois de outras observações sobre este as. sumpto, o _orador declara que a emenda do Sr.
Rebouças nll.O póde passar; 1°, por inexequível;
2º, porque applica em parte para as rendas pro'.
vinciaes quantias, a que uma lei tem dado applicaçâo especial ; e ern 3º lugar porque vai estabelecer a doutrina de que a metade da receita
provincial pertence ás provincjas.
Faz algumas observações sobre o jnizo que
delle, orador, fazem os seus adversarios ; e
conclue repetindo que nenhuma das suas reflexões teve em mira offender ao illustre deputado a quem respeita.
OSr. Calmon reconhece que algumas das
emendas podem ser defendidas por bons principias ; roas na.o havendo o espaço necessario
para averiguai-as, e meditar com a madureza e
interesse que o caso requer, enter;tde que mais
vale não approvar taes emendas, e deixar a divida publica tal qual se acha.
. Está persuadido que na co,njunctura actual,
só será licito á assembléa geral impôr, applicando os tributos que desse. novo onus se
obtiverem para a amortisação do papel-moeda ;
parece-lhe que se deve guardar para a discussll.o
do projecto sobre o meio circulante a questão,

se convém ou nao convém impó1• novas taxas e
111ndiílcl1r as existentes, - ·
Pelo que respeita ás outms emendas :icel'ca
da divida publica c111e se que1· repartit· com as
provincias, tambcin c11tcr1dc ((LIO ntl.o sei d0.vc
ad1nillir o artigo addíl.ivo, pl.!lo rJirnl a anterior
1spos1ç o c1n-s3s---&-rrrvogm:m ; ··nem 11\o poticb
entende que se deve aclrnitfü as c111endas do
Sr. Rebouças.
Sobre a uni1ío, entende que ella será perinanente. Nem receia que a unirío perigue por
utna ou outra opinião emittida nas províncias,
ou por um ou outt·o folliculario. As vantagens
dessa uni!ío, têm calado, por assim dizer em
todos os espíritos.
Censura o governo por se haver u1·rogado o
direito de emittir bilhetes do thesouro, e por
nllo ter empregado meios para pacificar o Rio
Grande. Quanto á primeira censura entende
que toda a carn.,1.ra está de accordo corn elle,
orador, islo é, que ·6 illegal e muito perigosa a
emissllo que já se fez de taes bilhetes.
Quanto á segund:1 censura, sobre us negocios
do Rio Grande, limitou-se o nobre minis!t·o a
exigir do orador que c1presente os mappas afim
de provar que o govemo tinha e tem mais ele
600 soldados a expedir para aqllella província;
o orador responde que podel-os-ha apresentar,
mas receia que os n!ío julguem ojjioiaea. E
assim melhor será que a administraçao que os
tem no seus :.tl'chivos, haja de apresentai-os.
A isso convidei-a já, e espero que o faça.
Faz oult·ás considerações sobre haver o
Sr. ministro se occupado da pessoa delle,
orador, mas tem esperança de que o seu amigo
o Sr. Alves Branco ha de recobrar a sua boa
raz!lo, a sua boa logica, assim qlle deixar de
ser victima da influenza ministerial, logo que
repasse o Lcth es.
·
O· Sr. Castro e Silva, sustenta a slla opinino,
combatida pE>lo Sr. R:"bouças, que disse nao
admiltir a confusao exposta na divisao da divida
nacional com as províncias.
A primeira contestaçB.o.que appareceu foi de
quando devi!lo principiar as províncias a perceber
essa metade da divida de impostos provinciaes,
O lhespuro declarou que do 1° de Julho de 1833,
por isso qlle a primeira lei que creou renda
provincial foi a de 24 de Qutubro de 1832. Se,
pois, as províncias nenhuma renda sua tinhao,
seni'\o do 1º de Julho de 1833, como dar-se-lhes o producto dos impostos, só porque daquella data em diante ficárt\o sendo provinciaes ?
Nao será isso confusão e deso1·dem na admi ·
nistração? Depois, quem ha de conceder prazos
para pagamento dessas dividas, o thesouro ou
as províncias? A lei de 4 de Outubro de 1831
passou para o thesouro toda a jurisdicção
voluntaria do extincto conselho da fazenda, e
entre muitas era essa das rnoratorias.
Quanto á c_obrança, era de mais vantágem
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ser feita pela administração geral, que longe das
Lessa e. Corumbá; e sem pai·licíparem os Srs
influencias elo lugar, póde rnelhot· aclivar a sua
Alvarenga Ferreira e Luiz Cavâlcanti.
arrccadm;ao, tl nao assim pelas autoridades
EXPEDIENTE
p1·01•inciaes, que, ern conlaclo com as inllncncias
do lugar, nada cobrarúo, ou cobraráo sómente
c.laq11el 1cs com quem 1JOuvc~se ·me1·1sposi1;110.--+-.J..UJL=Sl~-fffl---clo expediente lendo-se os seDepois de breves observações do Sr. Duarte
guintes olíicios :
e Silva, dã-se a materia por discutida.
l.ª Do secretario do senado, participando
que o senado adaptou, afim de dirigir á sancção
MurTAS Vmms : - Votos, votos.
imperial, as 1·esoluções aútorisando o governo a
conceder Hcenç.a ao lº tenente do corpo de en·
Julgada finda a discussno, é approvado o
at'l. 9º com os 63 membros, e ignalmente o arl,
genheiros, Egydio José de Lorena, para ir á
10, sendo rejeitadas todas as emt;!ndas.
Em·opa adq(lirir os conhecimentos prnticos, re·
Entra em discussão o· titulo 3º capilulo
]ativos á instl'Ucção theoríca que tem obli_do na
unico.-Disposições gcraes,~e as emendas da
sua peofissao, e approvando o arligo addicional
e explicativo do art. 9°, do contracto celebrado
commissão debaixo dos artigos additivos 13,
entre o governo e João Tarnmd Thomas, sobre
14, 15, 16, 17 e18.
os paquetes de vapor.-Fica a camara inteiSão apoiadas as segnintes emendas:
" E' concedido ao governo o credito extra· rada.
m·dinario, que necessario fôr pat·a indemnisaçM
2.º Do ministro da fazenda, remetlenclo a
das perdas que soffrê1·1ici os particulares, que
inforrnaçno da contadol'Ín geral, da qual se vê
cm virtude dos regulamentos da alfandega, li·
que no theijouro nno consta da exislencia da
nhllo dinheit·os em cofres dos depositas a c11rgo
alarnpndu de pt•uta, que 11 a~somblét\ µrovitrniul
da thesouraria da_ alfandega.- Vúmna.»
do C:carú pede parn a igreja matriz da capital
« O governo fica aulorisndo a reformar desde
dtt tnosmu p1·ovinoi11.-A quem fez a requijá as thesoú1·arias filiaes nas p1·ovinci11s, cuja Hiçl\o.
renda nll.o exceda a cem contos do réis arrel?u2-se monçM do requcl'imenlos de partes,
cadados na mesma provincia. Salva a reclacçll.o.- que têm o conveniente destino, e entre elles dos
Fernandes da Silveira. ».
dos irmãos ela, ordem tc1•ceira de S. Francisco
« Os olliciaes da secretaria do tribunal do
de Aasis, e1·ecta na villa Diamantina do Serro,
privincia de Minas Ge1·aes, que pedem a restithesouro perceberáõ os emolumentos estabelecidos na lei de 4 de Outub1·0 de 1831, e
luiçno de duas pequenas mo1·ádàs. de casas que
pelos passaportes os mesmos que se cobrllo na possuião, e farão incorporadas nos proprios
secretaria do imperio.
nabionaes, para coádju var as despezas com os
« Paço ·da camara dos deputados, 30 de reparos do templo da ordem ; .o qual requeriAgosto de 1837. Salva a redacção.-.Oandido menta é 1·emellido ã terceira commissão de·
José de ArauJ°o Vianna. i>
fazenda.
·
· Approva-se o seguinte parecer:
Tendo pedido a palavra o Sr. Galvão, fica
adiada a discussão pela hora.#
« A commissão de marinha e guerra exami0 Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia a nando o requeriJilento, que a esta augustii ca. mesma de hoje, e mais as resoluções ns. 439
mara fez José Maria de Sã Almeida Lobão,
· de 1835-102, 128 e 115 de 1837, e levanta a allegando ter sido reformado no posto de ça~
sessão ás duas horas da tarde.
pitão, que já linha, sem que o requer.esse, e
pedindo que se annulle a mesma reform'a,iA
commissão tendo em consideração a infàrm.~ção
dada a respeito pelo ministro ·e secretario de - Sessão em. 31 de A.gost..o
estado dos negocios da guerra, em data de R dePRESIDENG!A oo· SR. ARAUJO LIMA
Maio de 1835, enviando a esta casa por copia o
officio dirigido ao governo pelo commandante .
Som1i1.Rro.-Expediente.-Ordem· do dia.- das armas da côrte, datado de 28 de Abril de
Admissão de um novo proposta para um l·ugar 1829, em o qual se vê os motivos que occasioda secreta.riu,. - Orçamento da fazenda, ·
nárão aquellt\ reforma.
« E' portanto a commissllO de parecer que
Pelas 10 horas da ·manha., procede-se á chase remettão ao governo os papeis do suppli·
mada, e aéhando-se numero legal ·de Srs. decante, para que haja de resolver sobre elles
putados, abre-se a sessao ; lê-se, e approva-se
como entender justo.
a acta da antecedente.
cc Paço da camara dos dep1Jtados, 29 de Agosto
d Falt110 com causa participada os Srs. Pinto
de 1837,-Li1na e Silva,-Pimto Peixoto. »
ê Me~1donça, Pontes, Lima e Silva, Barbosa
Co_rd~1ro, Messias, arcebispo, Muoiz Barreto,
Oliveira ~raga, ::Souza e Oliveira, Soares de
Souza, Dias .de Toledo, Costa Mit-anda, Albuquerque Ca valcanti, Peixoto de Albuquerque,

i·

ORDEM DO DIA ,.
Continua a discussão adiada nà sessllo anterior sobre a proposta ·do Sr. · t • ~c,;~~a,;io l
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para José Manoel da Costa Barros Azevedo ser
nomeado pa1·a o li1gar de officia\ de secretaria
desta camal'n sem vencimento algum.
E' apoiada a seguinte emenda :
,t -Q1:.0-fique adiadn.ll....p..l:Q.posta do Sl'. 1° sccrelal'io po1· oito dia~, nos quaes o abaixo assignado se cornpl'omelte a apresentai· 11111 regulamel)lo a respeito do numel'o dos empregados
da cusa, distribuição do l!'ubalho, e vencimento de cada um dellcs.
« Paço da camara, 30 de Agosto de 1837.Limpo de A.breii. »
Tamão parte na discuss!lO os Srs. Cameiro
Leão e Limpo de Abreu, e. dá-se a ma teria por
discutida. A proposta põe-se a votos . e é approvada, e a emenda fica prejudicada.
O SR. HENRIQUES DE REZENDE manda á mesn ª
seguinte declan1ção de voto :
cc Declaro que votei contra a admissno do novo
proposto para um lugar dn sc<lreturia. 11
Con(inlln a diacllssno do oi·~mmenlo no tilnlo
-disposições geri1es-,com 11s emenclns apoi11d11s
quando se disculia o arl. 9", as que honlem
forll.o apoiad11s, e mnis as seguintes :
« Se passai· a emenda do Sr. Arnujo Vianna,
sobre os emolumentos dos officines da secretaria
do thesouro, eslendn-se nos das tl1esoururins
provinciaes,-Odorico Mendes. »
cc Nao lendo pussado a emenda que propõe o
pagamento, em ouro ou prata, da terça pal'Le
dos 15 "/. de importação, olforeço a seguinte
emenda :-0 governo fica aulorisado · a co~rnr
em ouro ou prata, pelo valor do padrno rnonelario, os seguintes impostos: 1°, os direitos de
reexpo1·tação e baldeaç!lo para a costa d'Africa;
2°, os 2 º/0 de 1·eexportaçã0 e bo.ldeação ; 3•; 1 e
1/2 °/o de expediente da alfandega, de importaçno
e exportaça.o, armazenagem, premio dos assigoados, e multas por infracçãO do regulame11to
·
·· da ·alfandega. »

. O· Sr,, Bebou9a.s declara-se co11tra o artigo
.additi-vo das disposições geraes., que revoga o
artigo 21 da lei de 22 de Outubro de 1836, que
.manda arrecadar para a renda provincial a
· divida proveniente dos impóstos provinci!l,es.
P1etende subsliluir este artigo por outro, para
que fique pertencendo tllo sómente ás provincias, e applir.avel ás suas despezas, metade
da divida antei-ior á lei de 22 de Outubro de
1836, resultante das imposições que actualmente pertencem á serie das provinciaes, segundo a divisão existente. Como a cobrança
da divida é eventllal 1 e as de$pezus das provio.cias são necessarias e impreteriv.cis, não se
contenta, elle 01·ador, com esta· partilha, e por
isso pretende offer.ecer outro artigo, em que se
determine que, emquanto não se fize1· melhor
divisão das 1·endas geraes e provinciaes, será a
provincia da Bahia supprida annualmente pela
caixa geral, com a quantia neccssaria para lhe
completar a , de 650 contos, inclusive o pro·

dueto de suas rendas, actualrnente consideradas
· .
como provinciaes.
Se outros senhores representantes, diz o
orador, enfenderem que as suas provincias,
.eslãO eh1 ignaes circumstancias, proponha.o
medidas.- deslá .nain.reza, que eu as apoiarei.
Por ora, limito-me u considerar as necessiel"a"'dr.;e::-s-da Bahia, e deste modo respondo a algt1ns Srs.
depulados, que disserão que, se eu entendia
que a divisão nM era bem feita, o remedia nll.o
era partilhar c:om as províncias a divida activa
atrnzada, mas pi·opôr a somma supplementar
ás provincias, para que ellas, com o supplemento da caixa geral, pudessem cumprir.
as obrigações necessarias, e p~ra as quaes
n!lo erão bastantes as rendas provinciaes,
segundo a divisa.o feita. Sou coherente
nisto. Se a cobrança da divida activa, na parte
que fica pertencendo ás províncias, não bastar,
com a arrecadaçao de -suos rendas para satisfar.er suas necessidades, recorrn-se á ciiixa geral
se, pelo ccnlrario, a renda arrecadada da serie
dus províncias, com toda u divida ah-azada que
su houver de ar!'ecm.lar, bastar, nllo tem :a caixa
geml de suppt·ir cousa nlguma. Desta maneil'a
ficno as provincius salisfoilns, quanto o elevem
fiem·, segundo as cfrcumslancins acluaes do
Drazil, e 111\o se deve proceder de outro modo, a
querer que a ordem s·eja guardada, e tenhão os
defcnso1·es della razão sulliciente para combater
seus inimigos e adversarios.
O orado1· obse1·va que as despezas provinciaes
sã.O de natureza que se não podem prescindit·,
porque procedem de ordenados, de manutenção
da policia armada e da conservação de alguns
edificios, de alguns mellioramcntos da industria
provincial, da qual provém o beneficio não só á
renda provincial, eomo á geral. Advogando os
interesses immediatoii da província, não póde
elle orador deixar de advogar a causa geral do
imperio, porque na.o se póQ.e separar nunca a
causa provincial neste ou em qualquer sentido
da causa geral qulse acha com a causa provin.
cial id~ntificada.
Lembra que a emenda que ora offerece, está
íóra das objecções que fizerao ~ontem varias
honrados deputados á emenda offerecida por elle
orador, quando se discutia a serie das rendas
que erao classificadas como perteücendo a despezas geraes ; porque, quanto á confusão que
notou o Sr. Castro e Silva, posto que elle orador
airida seja pe1·suadido que .13sta razão não passa
de especiosa, comtudo observa que agora reduz
sómente ·a partilha áquella ·divida procedente
de rendas que hoje entrão na serie das provin·
ciaes, sobre que não se póde dai· confusão, por
que, a pretender-se que tal confusll.O haja, entã~
taínbem ha cónfusão na divisão primordial das
rendas, o que ainda ninguem súscitou, nem se
suscitará. Qu.anto á objecção do Sr. Vasconcellos,
que assentava sobre na.o se poder extremar a
divida procedente de direiios de importação da
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que poderia pertencer às provincias consumi- em?nda da illush;e commis3iío, que é, pouco
mais ou menos,. 11 mesma cousa. O que eu
doras, com distincção da provincia em que os
genel'0S erão despachados; na emenda que, elle combato não é o quantitativo, ó :~ idêa de
sujeitar a assembléa get·al, o governo gernl a
omdor, ora oll'erece, r:ião se tratando dos direitos
ele i111porlação que enlril.o na set·ie da ret~da prc~tar aos governos provinciaes divet'Sas
gera.1, tal objecçil.o que lambem nl\o passava de
quairlías para suas respectivas de~pei:as.
Eu entendo, Sr. presidente, qne em qualquer
especmsa, não procede para com o artigo que
ora, clle orador, offerece, pois que e~te artigo só sociedade ot·ganisada regularmente ha duas espetrata da metade daquella divida, contrahida até
cies de despezas de natureza mni distincta, de
o 1º de Julho de 1836, procedente de imposiirnportancia mui diversa. As despei:as da
ções classificadas na serie de imposições propl'imeira natureza silo aquellas que dizem,
vinciaes, e consignadas ás despezas provinciaes. · principalmente, .respeito á cooservaçao do
Observa ainda que outroargurriento do Sr.Vasmesmo estado, isto é, de sua independencia e
união. As àespezas dá segunda natureza são
concellos. foi que a divida alrazada estava hypoaquellas que dizem respeito ao melhoramento,
thecada ~ amorlisaçao do papel-moeda. O orador
demonstraque nestà parle houve engano da parte tanto material, como intellectual do estado.
do honrado deputado, que se1·vio-se deste arguParece-me que as despezas da segunda classe
estliO de necessidade subordinadas ás primeiras,
mento para combater hontem a emenda que,
elle orador, offerecêra; porquanto, a lei' de 11
e que se não deve de maneira alguma sacrificar
de Outubro de 1883, a que o illustre deputado
as prirnr.it-as ás segundas, porquê, em ultimo
se referio, é a lei malograda da instituiçuo de um
resultado, primeiro está existir, e depois existit·
bem. Ora, se nós estamos encarregados pela
banco, a qual consiuerava entl'e os mais
consfüuiçao a suppl'Ír as despezas que c\iiern
haveres que deveril\o completar a impol'tancia
das acções, com que o. governo deveria entrar
respeito á .conservação, á independencia, e á
para o banco, as imposições estabelecidas pelo
união do imperio ; se estas despezas são as
primeiras, as mais essenciacs e mais necesalval'á de 1812: nll.o se -instiluindu o banco,
não podia o governo entrar com essas acções, e
stirias, eu creio que a primeira obl'igaçilo nossa
assim nao se póde dizer de modo algum que
é sabermos se as rendas que temos silo sumestas imposições se achão hypothecadas; mas,
cientes para fazer face a estas primeiras·despezas, e que n!lO podemos, de maneira alguma
quando o estivessem, el'a só para o que a lei
considerou. Existem com effeilo hypolhecadas,
dislrahir um ceitil que seja dessas rendas sem
as rendas mencionadas no al'tigo 6º da lei de
termos satisfeito ás necessidades que chamarei
11 de Outubro de 1833: mas nn.c,, as·rendas
de primefra natut·eza. E é isto o que quer a
que se ar'recadassem depois do lº de Julho de
il!iistre commissao com a emenda que está
1836: e, elle orador, na sua emenda, tratava •· sobre a mesa? E' isto que quer o nobre reda divida conft-ahida e existente até o 1° de
presentante da Bahia que vai mandar a
Julho de 1886; por consequencia, ainda
emenda, no sentido em que.lia pouco fallou P
mesmo quando fosse verdadeiro o facto a que
Para provar qne a sua emenda podia ser
se referio o Sr. Vasconcellos, ainda não era elle
sustentada, era preciso· que a· illustre. comapplicavel á questão.
·
missi\O principiasse por provar que as rendas
O orador lembra que, sendo esta divida atradestinadas para o governo geral sãoamais que
zada comprehensiva não só dos impostos que
sufficientes para fazer Cace ás despezas, tanto.
hoje pertencem á serie das rendas gemes, mas
ordinarias, cómo exlraordinarias do tnel!IDO
tai.nbern de impostos que pertencem á serie das governo geral. Mas . se é exacta a parte do
orçamento da receita já approvada nesta -casa,
rendas provinciaes, que· muito é que ás provincias fiquem pertencendo a metade desta
que eleva a 13,600 contos a renda geral do
divida atrazada, e a metade unicament,; da
iinperio.no anno finaücei1·0 futuro, me parece
mesma divida que respeita ás rendas que hoje
que nós n!í.o podemos, por maneira nenhuma,
estão collocadas na se1·ie das provincias, como,
ceder parte. desta renda para as despezas pro·
}'or exemplo, a meia siza dos escravos, o sello
vinciaes, ou para despezas que têm por fim o
de herança;;; e legados, o dizimo, etc. ?
melhóra111ento material e intellectual do páiz,
porque essas rendas não Silo sufficientes para
· Conclue o seu discurso fazendo algumas
observaç(les a respeito do que disséra na· sessão
fazer face ás despezas da primeira classe, a~
antecedente o Sr. Yasconcellos.
mais vitaes, as mais urgentes, e que dizem
O Si·,. Rodrigues Torres :-Pedi a palavra, 1·esr._eito á c~n~ervaça.o, á existencia mesmo da
Sr. presidente, µara fazer algumas observações
umao do Brnzil.
Seg~nr\o a votação da camara, me .par~ce
sobre a emeuda da·illustre commissão, que se
acha sóbre a inesa, e tambem sobre a emenda que o ca} 7ulo das despezas, mesmo ordmar!as,
do illustre representaute da pi·ovincia da Bahia.
exc~de ja ao calculo das ren.dal! geraes ~o 1m.
. :
.
per10 no futuro ar,no financeiro. Note amda a
O Sa. REBOUÇAS :-Amda não está apoiada.
camara que na votaça.o das despezas não teve
O SR. ·TORRES :-Mas ·está na mesa· uma em .vista as despézas· ex.traordinarias que_ç

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:29 - Página 4 de 10

432

·•

SESSÃO EM 31 DI~ AGOSTO DE 1837

qt1e elle não póde verificar, que elle 11ão póde
governo lia de ser forçado a fazer. Note a
camara que o senado elevou n 12 mil homens
conhecer se sao, oil na.o, necessarias. Por ventura, o orçamento das despezas provinciaes é
o exercito ; nole que o ministro da fazenda
exige um credito de 2,400 contos para occo1·rer presente a esta camara·? Se nós não podemos
enlra1· neste exame ; se ntto podemos verificar
ao deficit do anno corrente ; note mais a
camara que o senado ente11deu em sua sa- a utilidade dessas despezas, como nos julgamos
bedoria que era necessario elevar a força d-a · ··· auf:el.oisudos · para dispôr assi,'l'i àes tfü1hei1os
µublicos, para impôr aos nossos constituintes?
marinha a quatro mil praças desde já ; tudo
Creio que o corpo legislativo não tem poder,
isto traz comsigo despezas mui grandes, _desnão tem direito de decretar uma despeza, sem
pezas com que a camata nll.o contou, quando
approvou o orçamento da despeza. Note ainda que esta despeza seja reconhecida e provada
que é necessarío dar fundos para a differença
perante elle necessaria ou util.
de cambio nas quantias que devem passar para
Disse-se que a assembléa provincial da Bahia
a. Europa, afim de sustentar nossa dívida extem sido muito escrupulosa na votaçao de suas
terna. Allenda ainda a camara que, se as rendas despezas. Não quero entrar neste exame ; mas
votadas para fa2er face ás despezas ordinarias o facto é que nós na.o temos meios de conhecer
não são sufficientes, com mais forte razão não se com effeito isto é assim.
podem ser .sufficientes, tendo nós em consiDisse-se,· e foi 11111 dos argumeulos de que
deraçllO as despezas extraordinarias que a se servio o honrado membro, para mostrar
camara deve necessariamente crear, a não
que n camara deve decretar esses sup1>rimentos,
que dill'erentes províncias têm necessidade de
querer pôr o governo em maiores embaraços,
na impossibilidade mesmo de poder satisfazer
pontes, estrados, etc., e n5.o lêm meios para
ás was obrigações, a lodos os seus empenhos, fazer face a estas despczns. Me parece que o
para, em uma pala,•ra, sustentar a integridade
acto addicional dá .ás assembléas provinciaes
do imperio,. o credito pnblico, ele. Parece-me,
meios de poderem haver os fundos para estas
despezas. Quando mesmo uma assembléa pro•
pois, á vista destas consideraçõ~s, que não
podemos dish'ahir da renda declarada geral nas vincial não quizcsse crear impostos destinados
leis anteriores, e na que ora estamos fazendo,
para este fim, o acto addicional otl'erece-lhes
quantias para applicar ás despezas das res- meio para haver fundos por outra maneira.
pectivas províncias.
A ussembléa provincial póde aulorisar o go•
Tenho ainda outras considerações que me verno a contrahir empreslirnos para este fim.
levão a não votar pela emenda. da illustre com- De uma boa estrada nll.o só aproveita a geração
missão, nem pela do nobre deputado pela pro- presente, mas ainda as gerações futuras. Uma
boa estrada tmz comsigo augmento de industria
víncia da Bahia.
O acto adJicional, nesta casa tantas ve:r.es · e de commercio, e, por consequencia, o
invocado, é muito· expresso em 71m de seus araugmento da .renda publica ; parece razoavel
tigos. N elle se diz que pertence ás assemb.léas que conco1·1·ão para o pagamento da divida que
provinciaes legislar sobre as despezas de suas teve por fim um semelhante melhoramento
respectivas provincias. Ora, se o corpo legi.s- toda~ as pessoas, ou todas as gerações a quem
lativo não quer invadir uma das prerogativas póde aproveitar semelhante obra. As assembléas
das assembléas provinciaes, não póde approvar provinciaes para promover esses melhoraa emenda que se acha sobre a mesa, a qual mentos, que reclaml!.O a industria e o comtem por fim que nós legislemos, que decretemos
mercio do paiz, têm no acto addicional ·os
meios de consegµir um tal fim.
impostos que hão de ser destinados a fazer face
. ás despezas das provincias.
O SR. 1° SECRETARIO diz que os Srs. da
Digo que esta emenda tem por fim estabelecer commissão requerem retirar os artigos additivos
o principio de que o corpo legislativo geral que havião offerecido, e que estilo apoiados, e
póde decretar impostos, para fazer face ás desos subsiiluir pelos seguintes que passa a ler,. e
pezas das provincias, porque se é demonstrado
que são apoiados :
que as rendas geraes não são sufficientes para
« Artigos addilivos.
fazer face ás despezas geraes, se nós ainda destas
« Artigo. Os supprimentos ao decifit . das·
rendas deduzirmos a quantia de _500 ou 600
despezas provinciaes, autorisados pelo art.
contos, que se quer applicar para as despezas
provinciaes, nos veremos na forçosa obrigaçl!.O 23 da lei de 22 de Outubro de 1836, são
de crear mais 600 contos de imposições, para fixados no presente anno financeiro, na quantia
supprir o deficit que nos deixou o desvio de de quinhentos e vinte_ contos, repartidos pelas
igual quantia que démos para supprir as pro- provincias abaixo declaradas, conforme a sevincias no qué diz respeito ás suas despezas guinte tabella :
A provincia àa Bahia.
150:000$000
provinciaes.
°150:000$000
Depois, senhores, eu não concebo como o A de Pemambuco.
80:000$000
corpo legislativo ha de estar todos os annos A de Minas Geraes.
40:000$000
decretando fundos para fazer face ás despezas A do Pará . •
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Goyaz. . .
111:i ito·Grosso.
Piauhy. . .
Espirito Santo. .
Santa Catharina.

25:000$000
26:000$000
20:000$000
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força que á primeira vista parece ter, porque
as provincias actualmente não têm toda a liber·
dmle de lançar impostos novos cm tamanha
20:000$000 quantidade que possl't.O fazer face ás suas des10:000$000 pezas, sem que excileUl clamores extraordinarios da parte de' seus habitantes, e ponhao
----~Som ma. 520;000$000 em estado muito serio a tranquillidade das
mesmas provincias.
« Artigo. Na futura sessao do corpo legislaLembra que a rebelliao do Rio Grande teve
tivo, serãO llpresentados os balanços da receita
e despeza do anno financeiro de 1835 a 1836, sua orige111 nos impostos lançados pela ase de 1836 a 1837, ficando derogada a ultima sembléa provincial sobre a população da mesma
parte do art. 13 da lei de 81 de Outubro de provinda afim de fazer face ás suas despezas.
1835. Os documentos da receita e despeza que Não dirá que esses impostos produzirao a revochegarem ao lhesoul"O, depois de organisados os lução ; mas foi um prete:itto muito plausivel,
balanç_os do rnno d;1s contas, formarát, um com que se instigou a differentes individuas ·
supplemento separado ao balanço do anno para adherir ao partido d!l rebellíl(o. Arrisca-.se
seguinte.-Souza ·JJfa1·tins.-.Araujo Ribei,•õ. » a· que este exemplo se possa verificar em alguma
outra província, se se lançassem impostos taes
O SR. PRESIDENTE consulta a camara se devem que fosse
á populaça.o pagal-os.
sei· r1Jtirados os artigos additivos que a com- Lançando-setlifficultoso
as vistas sobre as p1·ovincias do
missl!.o subslitue pelos que acabão de ser Brazil, attendendo-se
ás fontes das rendas dos
apoiados.
habitantes das mesmas províncias, observa-se
Decide-se que sim.
que todas essas rendas achão-se mais ou menos
O Sr. Souza. Martins diz que pareceu á _ taxadas, ou por leis geraes do imperio, ou pelas
commis~ão que a distl'ibuição que offerece será mesmas leis provinciaes. As rendas de impormuito mais aecommodada ás necessidades.re.aes taçQo pertencem á união, parte das de expordas provincias; ·e, por consequencia, a evitar tação tambem ·pertencem á un!ão. A primeira
· medidas illega:es que algumas dellas tenhào na:o póde ser augmentada pelos tratados; a
praticado para supprir suas faltas.
·
segunda, se ·não fosse o estado de nossas fi.
Declara não desconhecer a força das razoes nitnças, deveria ser reduzida. A's lojas de
do Sr. Torres, porém, crê que esta força nao é modas, leilão, etc., já se impôz maior taxa.
ba;;tante para fazer deaapparecer as razoes que No interior observa-se que o gado paga 10 por
militão do lado opposto.
·
cento de dizimo, o algodão, café, assucar, etc.,
Admitle .todas as conclusões, todas as pro- generos que merecia.o ser favorecidos pela asposições que o nobre deputado emittio a res- sembléa geral, já nao podem supportar maior
peito das. desp!'!zas e:üraordínarias que pesão taxa. A' vista disto, não sabe que recursos terao
~obre o imperio. Sabe que é possível que, os deputados provinciaes, para augwentar as
augmentado o nosso exercito e nossa marinha, rendas de suas respectivas provinr.ias : poder·
não terihamos recursos na receita ordinaria se~ha talvez suggerir um ou outro imposto, nas
para fazer face a essas despezas extraordinarias; ·provincias, que Possa crear alguma renda; mas
por~m, lembra que, se acaso íst9 existir, não ha de ser mui ponco consideravel.
deve causar· estranhezà, porque despezas extraAttendendo a todas essas considerações, a
ordinarias quasi semp1·e em· pàizes bem gover- cornmissão entendeu que devêra dár esses sup·
nados são feitas com recursos· extraordinarios. primentos. Em vez de ser muito dispendiosa,
lle acaso por circumstancias de momento fôr
como pareceu ao Sr. deputado Torres, a emendit
Secessario elevar a nossa marinha e o -nosso da commiss!lo é muito economica; porque, se a
nxercilo, _então o· recurso, de que se tem de . emenda nao passar, o supprimento ás provineançar m!lo neste caso, é um emprestimo : cias ha de subir. ao dobro. O ministro da faman~í~a a mais suave com que os povos hera zenda disse que este supprimento no anno ·
admmmlràdos costumao fazer face ás despezas presente, e nos futuros, havia de ser maior que
extraordi!)arias; recurso de que se nao póde nos annos de 1835 e 1836 ; e nestes dous annos
lançar znão para fazer face ás dcspP.zas ordi- este supprinrento se elevou a 1,408 contos. A
~mas, porque entll.O se accumularia empres- emenda te,m a vantagem de fixar até. onde o
limos s_obre erriprestimos, para cuja amortisaç!lo govcmo póde fazer esses supprimentos: e se
exhauru-se•illo as rendas do estado. Crê que acaso com elles as rendas das provincias não
par~ as despezas ordinarias chega a receita
forem bastantes, então ficão e11as obrigadas a
ordmaria, não pondo em linha de conta os im- lançar mão de meios extraordinarios para
postos consignados para a amodisação do papel- sue_prir o seu deficit.
·· ,
moeda e outros fins.
· .·
l'oder-se-ha objectar que os supprimentos ãs
Quanto ao argumento do nobre depula!fo o· provincias, em que o lhesouro tem consentido,
Sbr. Torres, tiràdo do acto · addiéional, o orador não têm sido legaes ; mas a isto responde_ que
0 serva que este argun1ento uao tem toda a
este perigo é menos real do. que póde. parecer ;
.ó5
l'O!W II
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que os supprimentos autol'isados pela lei do
anno passado silo bastante mesquinhos, para
que pudessem satisfazer ás necessiJades reaes
das provincias ; e, estas necessidades urgindo,
necessariamente havião de instigàr as assembJéas provinciaes a tomarem .alguma medida
extraordinal'ia, e que o governo vio-se na necessid.ide de approvar. O que o governo devia
fazer era mandar responsabilisar seus agentes
por essas illegalidades, ainda que depois lhe ficasse o arbitrió de tomar alguma medida .•
Notou-se que não podia a camara examinar
os orçamentos das províncias, e por consequencia não póde conhecer de suas necessidades. O orador observa que com effeitc não
ha esses orçamentos que o governo deverá so•
licitar de cada um dos presidentes das províncias, Lembra que desde . o principio da
sessão exigia isto do governo, e o governo
respondeu que não tinha. Nesta parte o orador
tem muito que cepsurar ao governo, pois que
se persuade que agentes de nomeação do__go·
vemo devem obeúe(;er ás ordens expedidas pelo
governo exigindo esclarecimentos. No emlanlo,
na falta de orçarnenlo das proviucias, ha o orçamento antes do acto addicional; e ainda que as
regdas provinciaes devão ter soffrido alteração.
póde-se á vista desse orçamento ter uma idéa
approximada do estado real das cousas, para por
elle se calcular as rendas das províncias. E' á
vista destes orçarnêntos antigos, e das despezas
fixadas pelas leis de orçamento das pro\7incias,
que a commissào apresentou a emenda que se
acha sobre a mesa.
o orador declara-se contra a emenda do
Sr. Rebouças, porque crê. que esta emenda não
preenche as vistas que teve sen autor. A divida
anterior ao 1' de Julho de 1836 é repartida com
desigualdade nolavel pelas províncias: umas
têm uma divida consideravel, e outras mui
peq1;1ena : succede que as províncias que têm
uma divida consideravel têm rendas que chegãO
para suas despezas, e então não precisil.o deste
adjutorio proposto pelo nobre deputado; e
outras, que não têm renda para a sua despeza,
com este adjutorío ainda têm um deficit..
Sao lidas e apoiadas as seguintes emendas :
« Substituitivo ao arl. 13 das dis·posições gcraes. -Fica pertencendo tll.o sómente ás provincias, e applicavel ás suas despezas, metade
de toda a divida activa anterior á lei de 22 de
Outubro de 1836, e resultante das imposições
que actualmen!e pertencem á serie das provinciaes, segundo a divisllo vigente.-Rebouças. »
« Emquanto se nao fizer melhor divisiío de
rendas gcraes e provinciaes, será a provincia da
Bahia supprida annualmente pela caixa geral,
com a quantia nect:!ssaria para se lhe completar
a_ de 650 contos, inclusive o producto das suas
r~nd.as, ac!ualmente consideradas como prorincLaes. )l

" Se passar o supplr.mento para as dcspezas
provinciaes da Bahia, Pernambuco, Minas·
Gcracs, etc., consigne-se 50 contos pri.ra a provincia de S. Paulo. -Alves Machado. ))
" Sub-emenda á da commissll.o,- a respeito
dos supprimentos ás provincias.-Que, pal'a
ae
·
, -se tenhão unicamente-em .
considecaçtto as despezas províncial!s marcadas
na lei de ... de 1832.-Duai·te e Silva.»
« Sub-emenda.-Se passar a emenda que offereci, na discussM de 8 de Maio, relativamente aos pagamentos dos depositas que es·
tavll.o a cargo do thesoureiro da alfandega, e
que está ora em discussao; depois da palavraalfandega-accrescente-se-e" do da mesa de
diversas rendas.- Vianna. »
OSr. Rodrigues Torres :-E' com difficuldade
que eu continuo a fazer algumas observações ;
primeiramente, por que nll.o desejo levar muito
tempo á camara : e em segundo lugar, porque
me reconheço destituído elas idéas necessarias
para fallar sobre a materia. Entretanto, pedirei
licença á camara, para fazer breves rcflexOes
sobre o qlle disse o illustre relator da com,
missão. ·
O illustre deputado entende que, para fazer
face ás despezas ordinarias, são sufficientes as
rendas actuaes ; mas e1i peço perdll.o ao illustre
deputado, por duvidar de sua asserçao ; fundando a minha duvida no mesmo voto da ca,
mara, que orçou· a despeza ordinaria do imperio em 13 mil e tantos contos, nl!o com•
prehendido o transporte de fundos á Europa,
Pª!'ª occorrer ao pagamento rla nossa divida externa : despeza que, seguramente, a honra na·
cional e o interesse publico exigem que se faça;
e que me parece _que monta a mais de mil
contos de réis, que juntos aos 13 mi1 e tantos
contos dá despeza votada, fazem a somma
de 14,300 contos para o anno financ~iro
proximo futuro . Para a receita cordinaria
orçou a ca·mara 13,663:289$000, entrando
nesta quantia mais de 400 contos co"in applí·
caç!l.o especial ; ha portanto uni deficit de mais
de 1,500 contos, sómente para despezas ordi·
narias; e se calcularmos co1n a despeza e!·
traordinária, que seremos forçadas a fazer,
tanto no anno finànceiro actual, eomo no se·
guinte, evidente é que temos um deficit ex·
traordinario, a que o corpo legislativo deve rle
necessidade occorrcr.
Mas, diz o nobre deputado : ás despezas
cxlraordinarias se occorre com meios extraor·
dinarios, isto é, com emprestimos, e desta
maneira teremos fundos sufficientes para faz~r
face a essas despe:1-as, Nao duvido ; mas, p11·
ll.l.eiramenle, creio que a camara entende, se;
gundo a volaç!lo havida, que para occorrer a
despeza ordinaria1 ha já um déficit de mais de
1,200 contos; e, em segundo lugar, os em·
prestimos a. que houvermos de recorrer para
fazer face ás despezas extraordinai:ias1 uao I
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a ugmentnráõ a despe2a ordinaria dos annos
financeiros P Nao teremos de pagar o juro, e
amortisaçilo dos empreslimos que tivermos de
e ontrahir ? Nao se augmenta, por consequencia,
0 déficit d9 lhl'souro g~ral? Parece-me que
isto é indubitavel, e que o illustre deputado
nn.o duvidará-de semelhãiíte conclusão. Ora,
se é indubitavel que a camara tem concm··
dado que ha um deficit, e que por conseq ucncia, as rendas geraes não são sufficientes
para fazer face ás despezas geraes, a quanto
não montará o deficit com os supprimento~ que
. o illustre deputado quer que se façao aos go•
vernos provinciaes?
Mas disse o illustre deputado que os · governos geraes têm necessidades, e. as assembiéas geraes nao têm força sufflciente para
poderem crear novos impostos, que fação face
ás despezas que exigem as necessidade; peculiares das differenles províncias. Eu nll.o concebo este raciocinio dos nobres deputados pelo
Piauhy e Bahia, para provar a necessidade deste
supprimento. .
O· illustre representante pela provincia da
Bahia, não póde deixar de rer..onhecer que ha
um deficit no thesouro geral do ·imperio ; ha
de forçosamente convir em que, para fazer
face a este deScit, é necessaria a creaçll.o de
novos emprestimos; e estes novos emprestimos, isto é, a· dcspeza, que em consequencia
delles se vai augmentar, sobre quem vai re· .
cahir? Sobre as differentes províncias do im·
perio. E ~e a creação de impostos feitas pelas
assembléas provinciaes, póde ser ·pretexto para
apparecerem facçl!es, que queirão proclamai· a
independencia de alguma província, quanto mais
forr.a não terão estas facções, quando taes
impostos addicionaes forf!!m creados pelo governo geral? Póde em uma provincia apparecer uma revolução, nma facção apresentando
como pretexto ou causa da .separação do resto
da união que a assemblêa provincial tinha
creado novos impostos; e não póde esta mesma
faeção com mais razão prevalecer,se deste
argumento, para se reunir, ou crear partido
contra a uniao do imperio, quando este acto
.partir do governo geral ll Se a creaçll.o de novos
impostos e onus desta natu1·eza, póde dar
armas para se sublevarem os facciosos contra
a unia.o do imperio, ent!io creio que o governo
~era! e a assembléa deve evitàr crear novos
unpostos ; e ·que se deve precaver muito contra
s~melhante pretexto. Crêem as assembléas prov1~ciaes esses impostos, se as suas necessidades
exigem esta creaçll.o ; n!io sei como da creaça.o
de~tes impostos se poderá tirar força contra a
un1ao do imperio, quando este novo on·us n1to
parte do governo da união. Creio que se na.o
tem dado muita consideração a esta !dêa, que
~iio tem feito muita impressão no espirifo dos
1llustres deputados que entendem que devem
ser sàtisfeitas as ·necessidades das províncias,
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sem se importarem com as necessidndes da
união, que tem a seu cargo despezas de muito
maior imporlancia, qual o pagamento da divida
p!1blica, as despezas de marinha e exercito, e
outras que, dizendo respeito á conservação da
independencia e prosperirlade do impetio, e
por consequencia das províncias, devem ser
atlendidas em primeiro lugar. Po, isso. me
·parece que mais razoavel é, que a razão e
prudencia aconselhM, que tratemos de dar os
meios necessarios para fazei; face a estas despezas mais urgentes e mais necessariá.s ; e
que sómente depois que reconl1ecermos que
a receita que temos é mais que suffieienle
para fazer face a estas despezas de absoluta necessidade, cedemos ás provincias o
resto, nll.o como quer a commissao, fazendo
supprimentos a cada uma das provincias, supprimenlos que nllo podem deixar de trazer
comsigo alguma· injustiça, ou iniquidade:
mas acabando c<,m os impostos que forem
além do que é necessario para occorrer
às despezas geraes, para que as provincias
possão crear outros impostos para as suas despezas particulares ; ou declarando que taes
imposições ficão pertencendo ás provincias.
Porque eu creio que está muito pouco em
harmonia com a constituição do imperio e
aclo addicional, o estarmos aqui creando, ou
conservando rendas para fazer face a despezas
provinciaes, que na.o podemos contrastar, on
nao temos direito de veritlcar se sao ou nll.o
neçessarias, porque isto pertence ás assembléas
provinciaes.
Eu disse -que me parecia que não p6de deixar
de haver alguma iniquidade, ou injustiça na
emenda da commissll.o; porque como verificar
que as differentes necessidades das proviucias
estao na proporção marcada pelos algarismos
das diffe1·entes tabellas que designão os membros
da commissD.o a cada uma das . provincias?
Como calcular que as necessidades da Bahia
estão para com as de Minas Geraes, na razão
de 150 para 80 ? Onde o principio, os dados,
os factos, as informações em que se basêa a
illustre commissllo para estabelecer semelhante
proporção ? Me parece que a não temos, nem
podemos ter. Por consequencia, esta emenda
da commissll.o não póde deixar de excitar uma
especie de injustiça relativa, quando mesmo se
considerasse que convinha, e que tinhamos
renda sufficiente para acudir ás despezas geraes
e a estes supprimentos, se entendessemos que
os supprimenlos devill.o s(!r feitos desta ma·
neira.
O nobre deputado pareceu fazer uma especie
de censura ao governo, por nãO ter apresentado
os orçamentos da receita e despeza provincial
das· differenles províncias •. Não sei se o governo
devia fazer, mas duvido de que lenhamos
direito· de contrastar, de entrar no conheclmento
destas despezas.
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Tomemos por hypothese Minas Geraes e
S. Paulo : supponhamos que Minas tem 80
contos, ou 100 contos de rendimento, e S. Paulo
50 contos ; supponhamos rnais que as necessidades de Minas estão para com as de S. Paulo,
na raz9.o de dous para um, mas q;te a assemblé,
de Minas mais cautelosa, e mais ecouomica, em
lugar de crear 100 contos de despeza, não
creava senão 50 contos; e que S. Paulo ct·eava
despeza, não na importancia de sua renda, mas
duas vezes maior
mais consideravel do que a
quantia a que poderia fazet· face com a sua
renda ; segue-se daqui que a· assembléa geral;
á vista dos orçamentos destas duas províncias,
devia dar á segnn~a mais do que á entra ?
· Parece-me que a assembléa geral, quando fosse
justo o principio que os illustres membros da
commissAo querem estabelecer, devia fazer
supprimentos a ei;tas provincias, na razão, não
da despeza orçada pelas respectivas assembléa:1
provinciaes, que podem ser mais ou menos
econ,omicas, ou predigas, mas na rntão das
verdadeiras necessidades, que não mostrAo os
orçamentos ; porque poderia haver algumas
quantias nelles gastas inutilmente, e quando
menos, despezas que são creadas sem muita
necessidade evidente.
Estes orçamentos pois de pouco pode1·ião
servir á illustre commissão para estabelecer a
proporção, que devia ter em vista quando l'ez a
sua emenda, se ao mesmo tempo não fossem
acompanhados de todas as informações que
lhes pudesse ministrar a necessida~e ·e conveniencia de cada uma destas despezas, votadas
nas mais leis do orçamento. Vinhão essas leis
do orçamento: entravamos no exame da necessidade qe cada uma das despezas? Acamara
dos deputados tinha direito para supprimir,
glosar tal ou tal quantia do orçamento da pro•
vincia ? Nilo cedamente. Logo, ficavllo taes
orçamentos sendo de nenhuma utilidade par.a
nós.
O SR. SouzA MARTINS : -Servião para regular
o supprimento.
O Sa. ToRREs: - Para este supprimento devillo
servir de base às necessidades reaes das províncias, e não os caprichos das assembléar provinciaes. Tenho examinado algumas leis provinciaes de orçamento, e me,parece na verda·de
que ha nellas, mesmo nas da Bahia, algumas
despezas, que me parecem bem pouco necessarias.
O SR. REBOUÇAS : - Aponte, apo.nte.
O Sa. TORRES : - Não me recordo assim de
repente, mas . apresentarei um facto para
exemplo. O orçamento da assembléa provincial
da Bahia decretou 8:000$000, para mandar vir·
cantores da Italia. Eu sou amante da musica,
gosto muito de musica, desejaria muito que houvesse no Rio de Janeiro uma companhia italiana;
mas que isto seja clespeza de primeira neces-.

e

sidade nao creio, nem mesmo que a assembléa
geral esteja resolvida a sacrificar para este fim
8:000$000, que podiAo sei· applicados ao exercito
e marinha, ou ás necessidades do credito pu.
biice. Não quern censurar este facto, mas
ontei-o, porque me p a r ~ e o illustre
deputado o exigia.
Nilo quero fallat· especificadamenle desta ou
daquella província ; mesmo na minha província
algumas despezas lenho visto, que não me parecem exigidas pela necessidade e conveniencia
publica. Por isso nao quero censurar tal ou
tal assembléa provincial ; porque mesmo nao
tenho direito para o fazer. Mas tenho visto algumas despezas inteit·amenle desnecessarias e
inuteis. ·
A assembléa geral, quando tem de decretar
quantias para as províncias, deve examinar
rnuitõ bem as necessidades destas províncias ;
pot·que, tendo de oc,correr a necessidades de
primeira importancio, não deve sacrificar estas
necessidades a neces'lidades de menot· impot··
tancia. As assembléas provinciaes são muito
mais desculpt~veis em fazer despezas desnecessarias tendo só de tratar do inle1:esse de suas
províncias, do que a assembléa geral, que tem
de tratar de despezas de maior importancia.
Nilo se supponha que não quero - melhoramentos materiaes nas provincias : ninguem
mais do que eu deseja que as assembléas proviuciaes tratem de os promover, alé como dis-··
tração das 'questões de política geral. Eu quizera
que os espíritos dos braúleir9s se distrahissem
destas questões,. que tanto mal têm feito, e· que
se espalhassem idéas de outra ordem, que Irou·
xessem comsigo em resultado a prosperidade
do paiz, e. mais convencimento da necessidade
da uniao ; mas · digo que estas desp.ezas são
subordinadas a outras de muito mais impor·
tancia, a que a assembléa geral tem de acudir.
O nobre deputado, o Sr. Souza Martins, disse .
ainda. que a sua emenda é eco no mica, porque
vai prevenir que nas províncias se faça o que diz
se tem praticado : isto é, que se distraião dos
cofres geraes, para serem applicadas a despezas
provinciaes maiores quantias do que as que a
commissll.o destina para supprimento destas
despezas. · Não concebo bem a força do ar;
gumento do nobre deputado. Se os governos
provinciaes têm até aqui obrado desta maneira ;
se, não paseand.o a emenda, entende o nobre
deputado que elles conlinuaráõ a praticar da
mesma maneira, não sei que a emenda o
possa de maneira alguma · prevenir. Se o
governo geral não- t\lm força; se não tem
meios nas leis para evitar semelhantes actos
contrarias a ellas, e á constituição ; enttlo não
sei qHe essa simples emenda da commiss_n~
possa' obter esse fim ; antes me parece que 1.ra
ainda mais provocar o espirita de desordem;
porqüe, passando a emenda, se reconhece · ~
principio de que o governó geral_ é obrigado a
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presttu· ás provincias os supprimentos necessarios
para fazer face a suas despezas. Ora, se em tal
prcvincia, ont.le, .feito o supprimento, que o
nobre deputãdo quer, as rendas n!io forem sufficien!es para a~gas despezas, posto o principio
de· que o governo geral é obrigado a fazer essas
despezas, será mais facil á assetnbléa provincial,
· Oll a quem quel' que seja, exigir que este suppritnento se complete, do que se na.o passat· a
emenda sanccionando o principio de que o governo geral é obl'Ígado a fazer taes supprimentos ? Além de que, se passar semelhante
principio, qual será a assembléa provincial, que
terá bastar,te força de razao · para se conter
dentro dos limites, que lhe são ma1·cados, para
occorrer a suas verdadeiras necessidades.
Se a assembléa provincial de S. Paulo, por
exemplo, entende que com as rendas provinciaes
que tem agora, p6de fazer face a suas despezas
necessarias, e souber mais. que o governo geral
não póde supprh·, na.o póde dar quantia para.
suppl'ir o deficit que possa haver no thesouro
pt·ovincial; parece que terá esta assemq,!éa uma ·
razão mais para conter-se dentro aos limites
das verdadeiras necessidades da p1•ovincia. Mas
se vir que o governo g~ral fica autorisado para
fazeL' supprimentos á~ difierentes provincias,
para occoner a despezas creadas para as mesmas
provincias; haverá uiais um motivo para que as
assembléas provinciaes crêem mais necessidades,
emprehendão mais melhoramentos, ainda que
as rendas não chegue1n : porque dirão que 'têm
o mesmo direito que as outras províncias para
serem suppridas pelos cofres geraes da nação.
Por isso, o argumento de que a emenda é
eoonomica, e vai 11cabar com os abusos até
agora p1·aticados, não tem tanta força .como o
illustre deputado lhe quiz dar. Entendo que a
medida, longe de p1·oduzir o effeito que o il- .
lustre deputado tem em vista, produziria um
effeito contrario.
Por ·isso continuo a votar c01;fra a emenda
do Sr.. deputado, e contra todas as emendas
que te_ndem a distrahir das rendaR geraes quaesquer quantias para supprimento ás provincias ;
emquanto se não mostrar que necessitanios
dcllas para fazer face iís necessidades do governo
geral.

OSr. Souza Martins

responde que toca aos
que votárao pelo orçamento de
13,663:289$, reconhecer que ex-iste dejioit, e
dar os meios para occorrer a elle, 1nas não aos
membros da commissao, que estão convencidos
de que a receita não poderá ser menor de
l4,590 ou 15,000 contos, incluida a renda com
dpphcação especial. Persuade-se de que, apezar
a nova applicaçao que se p_ropõe, de 520.
co!}tos para_supprimehto das .provincias, _a receu~ geral ordinaria excederá á deS'peza ordi·
naria, que é calculada em 13,800 .contos ; pois
que, posto que_ na terceira discussao~ de_ nesenhores
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cessidade se devão augmentar algumas sommas
no orçamento do minislerio da marinha, comtudo o orçamento ainda será menor do que o
da proposta, pois que, ,.lém de 200 contos
supprimidos por emenda proposta pela com- ·
missão, .outras suppressões farão approvadas
pela camara. A' vista disto, mesmo contando
com o supprimento de 520 contos ás provincias,
ficaráõ 1,000 e tantos contos para supprir a
di.tl'erença de cambio.
Lembra. que a medida proposta. não é constante, mas provisoria pura supprir _as necessidades urgentes das provincias, emquànto ellas
n!io podem tomar medidas para nivelar a receita
corn a despeza : e que assim não ha o inconveniente lembrado pelo Sr. Torres, de que
todas as províncias solicitarâõ ser igualmente
soccorridas. Parece-lhe que o governo geral,
dentro de 8 ou 4 annos, terá recursos muito
mais consideraveis, porque por esse tempo tcrrninaráo os tratados com as naç6es estrangeiras,
os quaes prohibem fazer alterações nos direitos
de importaçao.
· Mostra que pelo exame dos orçamentos das
províncias se poderia averiguar se as assembléas
provínciaes autorisão despezas exorbitantes,
desnecessa1·ias, ordenados excessivos, • e a
creação de estabelecimentos inuteis ; para assim
julgar da necessidade do suppriinento. Quanto á
Bahia, lembra que, o accrescimo de d_espeza_
nasce alli do augmento da força. de permanentes,
de que ninguem negará que a Bahia muito
carece. Concorda em que uma ou outra despeza
haverá, como a qne o Sr. Torres apontôu ; mas ,
faz ver que na.o são taes despezas que avullllo
muito o orçamento. ·
Conclue finalmente, mostrando que é indispensavel dar ás províncias os supprimentos
necessarios para occorrer a suas despezas, com
o que se hão de prevenir ucontecimentos, com
que o governo .geral teria de dispender quantias
muito maiores.
O Sr. Rebouga.s sustenta fortemente a. necessidade de supprimentos ás provincins. Responde ás objecçoes feitas ~s suas emendas, e
conclue mostrando que a assembléa geral 'deve
remediar o mal que fez na divisão das. rendas.
Depois de breves reflexões. do Sr. Duarte
Silva para sustentar as suàs emendas, respondendo á. censura feita pelo Sr. Vascencellos á
emenda relàtiva á arrematação das rendas,
fica a materia adiada pela hora.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a'
mesma de hoje, e os projectos, numeros 77,
102, 129 e 133 destes anno ; e levanta a sessão
depois das doas horas.
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GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS
Sessão en1 l.º de Setelllbro

cedida ao major Antonio José Baptista Camacho.
-O mesmo d_estino.
PRESIDENCIA DO SR, ARAU.TO LIMA
Remette-se á i:ommissão do orçamento a demonstração das operações da directoria da asSum,rARto.-Ex pediente.-Adop çéio devai·iosprt,~ signatura e :iUbstituiçlío do papel-moeda.
Faz-se menção de requerimento de partes,
i·eceres e t"esoluções. -Ordem do dia,-&·
tincçã_o do vineulri de J aguát·a.. - Orçamento que fêm o conveniente destino. ·
.
Lê-se -e app1·ova-se o s~uinté req11erimei:tto :
da fazenda.
« Requeiro que se peção ao governo as sePelas dez horas da manhã, procede-se á cba· guintes informações :
.
mada, e achando-se presentes cincoenta e, tre~
« 1.0 Se já está dispendida toda a somma reSrs. deputados, abre-se a sessão ; lê-se, e ap-· sultante do credito concedido o anno passado.
prova-se a acta êlà antecedente,
« 2. 0 Em que sentido se expedirão pa1·a o Rio
Faltão com causa participada os Srs. Pontes, Grande do Sul as ordens que devião regular os
Pinto de Mimdonça, Barbosa Cordeiro, :Messias,. saques feitos por con~a do credito.
arcebispo, Oliveira füaga, Souza e Oliveira,
<e 3.º Qual é a importancia dos saques já
Paulino, Dias de Toledo, Muniz Barreto e Mi- pagos por. conta do credill>, e qual a imporlancia
randa Ribeiro ; e sem o participarem os Srs." dos saques já aceitos e a pagar.
Miranda, Cnva_lcanti de Albuquerque, Veiga
« Camara dos deputados, 1° de Setembro
Pessoa, Bollanda, Luiz Cavaléanti, Remigio, de 1837.-I. J. Galvão. 11
de
Floriano
Lemos,
Lessa,
Silveira,
Macedo,
São julgados objecto de deliberação as seToledo e Albttquerque Ferreira.
.guintes 1·esoluções que vão a imprimir
com os respectivos pareceres :
E"XPEDIENTE
« Foi presente á a• com missão. de fazenda o
Dá·se conta do expediente, lendo•se os se· requerimento do vigario e irmãos da irmandade
·
do Santissimo Sacramento, e de Nossa Senho~a
guintes officios :
l.º Do ministl'o do imperio, remetlendo a da .Concdção da freguezia da Sacra-Familia,
copia do decreto que concedeu ao tenente co- ·termo de Vassoura, que pedem a concessão de
ronel reformado, João M... rques de Carvalho, a duas loterias para com o beneficio dellas contença annnal de oitenta mil réis.-A' commissão tinuar·se a obra da igreja matriz daquella fre ·
guezia, e evitar-se a ruína da_que está começada,
de pensões e ordenados.
2. º Do secretario do senado, participando que, como é de receiar que aconteça, se não se
por officio do ;ni11istro e secrelal'io de estado dos acudir com promptos soccorros.
« A commiss!l.o, attendendo ao pi_o fim, a
negocios do irriperio, constou ao senado, que o
regente em notue do impe1·ador o Sr. D. Pedro que se destini!.o as loterias pedidas, e consiII, sanccionou· as resoluções, concedendo a derando os supplicantes em circumstancias
tençu de 220$000 ao brigadeiro do corpo de en- iguaes ás daquelles que têm obtido semelhantes
genheiros, Antonio Eliziario de Miranda e Brito concessões, é de parecer, que se lhes defira com
·
ed a de 120$000 ao _capitão de fr~gat~, Francisco a seguinte resoluçao :
« A assembléa geral legislativa resQ1ve
e Paula Lea!.-F1c11 a camera rnteirada.
3.º Do mesmo secretario,. em que participa. · cc Art. 1. • Sa.o concedidas duas loterias para
9ue o _senado adaptou para remetter á sancção continuaçllo das obras da igreja matriz da Creimperial, a resoluÇão que approva · !I tença _. con- 11uezia da Sacra-Familia, termo de Vassouras;
6~
'
roMo u
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segnndo o plano das concedidas á mi,ericordia ·
desta côrte.
cc Art. 2." Ficão revogadas as disposições em
contrario.
" Paço ela camara dos deputados, 29 de
Agosto de 1837. - Candido- José de Arai{io
Via,nna.-..'.11anoel JJiaric, do .Amarcd, vencido
por pertencer á assem biéa provincial. "
Lê-se o seguinte parecer:
cc Jono Ferreira Bittencourt e Sá, havendo
obtido em 1825 a serventia vitalícia do officio
de provedor dos seguros da província da Bahia,
em remunet·açao de serviços feitos á independencia, dm·ante a occupação daquella capital
pelas tropas lusitanas, cessou-lhe esse beneficio
pela extincçllo do rel'eridç, lugar, em virtude da
lei de 26 de Julho de 1831, em conseqneucia
do que lhe foi conferida, como compensação da
antiga mercê, a pensão annual de 400$000 por
decreto de 14 de Setembro do anno proximo '
passado. Como pois não s6 cons!ão, corno
certos, é reconhecidos os antigos serviços uo
agraciado ; mas ainda o seu estado de enfermidade e velhice, etc,, a cornmiss:l.O de pensões·
e ordenados acha de toda a justiça a referida
mercê, e . por isto oílerece o segDinte projecto :
cc A assembléa geral legislativa resolve:
« Artigo unico. Fica approvada a pensão de
400$000 annuaes, conferida a João Ferreira
Bittencourt e Sá, por decreto de . 14 de Setembro de 1886, em compensação do que
perdera pela aboliçao do lugar de provedor dos
seguros da provincia da Bahia, de que tinha a
serventia vitalícia em rern uneraçno de serviços
feitos á independencia.
" Paço da camara dos deputados, 29 de
Agosto de iss7.-F. P. Almeida Albtiqiierqiie.
-J. F. de Toledo.1,

OSr. Assis Mascarenhas pede a palavra pela
ordem, e requer a dispensa da impressao do
projecto que se acaba de ler, para que o
Sr, presidente o dê quanto antes para ordem do
dia, visto ser este um negocio já muito sabido
na casa.
_O Sa. PrrESIDENTE consulta a camarn, e esta
decide que se dispense a in1pressão do projecto,
Lê-se o seguinte pat·ecer:
" Foi presente á mesa o requerimento de
José Joaquim da Silva, conlínuo desta augusta
camara, que pede ser nomecLdo para o lugar
de ajudante do porteiro, que se acha vago, O
supplicante allega que elle tem servido de ajudante do porteiro, pelo mesmo tempo que servio
de porteit·o José de Almeida Saldanha, que foi
já promovido ao lugar de porteiro-mór, e que
tem sempre desempenhado os seus deveres,
com zelo e assiduidade. A mesa, observando que
com isto não ha augmento algum de despeza,
porque o lugar que o supplicante pede tem o
mesmo ordenado do de continuo, é de pat'ecer

que seja o supplicante deferido na fórma que
requer, obrig,ü1do-se lambem o supplicante a
fazer o serviço da casa que lhe l'ôt· determinado,
e ficando extincto o lugar de contiuno que
actualmentc serve o supplicante.
« Paço da camara dos deputados, lº de Setembrn de 1837,-Ped,·o ele Antido Liina.Gornelio FeP1·eim Frrtnça, 1º secretaeio;-B.
B, 8, deSomn.-bJ. Odoi·ico MendeB,-D, José
de Assis 11Iascw·enhas."
Sem debale é posto a votos, e approvado.
Julga-se ohjecto ele delibernçRo, e· vai a in1primir o seguinte :
cc A eommissão de pensões e ordenndos, tendo
examinado a natureza da pl'etenção dos porteiros e gmmla-lívros das diffet·enles see:1·darias
ele estado, tem visto q1w cllcs o que pt·etendeni
é nrro serem esquecidos 1H1 occ.1sião que se
tratar çla lei que regular os vencimentos e aposentadorias dos officiaes·maiorcs e officiaes das
respectivas secretarias de eslndo, propostas no
prnjecto n.
; pelo que, é a mesma com·
rnissil.o de pare_cer que, posto o seu requerimento
sobre a mesa, seja tomado em consideração
segundo fôl' conveniente.
" E como, em particular, pede o ajudante do .
porteiro da secretaria da marinha; sejno igua,
lados os seus acluaes venciiuentos aos dos mais
ajudantes das outras secretarias de estado, é a
cornmissão de parecer, :i vista da informação
que requisitára do ministro competente, que
se lhe defira pela seguinte resolução :
,e A assêmbléa, ele.
e, Artigo unico. O ajudante do porteiro da
secretaria de estatlo dos negocios da marinha
perceberá o mesmo ordenado e gratificações,
que competem aos mais ajudantes das outras ·
sec:cetarias de estado.
cc Paço · da. camara dos deputados, 26 de
Julho de 1837 .-J. F. de Toledo.-F. P.
.Alineida Albuquerl]_tie. -Gornes da Fonseaa. "
Julga-se oluecto · de ',deiihera,ção -~- seguinte
projecto da mesma commissão :
cc A coimnissão de pensões e ordenados,
tendo em consideração os motivos, pelos quaes
foi concedid'a à D. Maria Fagundes Mas:irredo
a rnerc:ê do soldo por inteirn do seu finado
marido o major Jorge de l\fa,,arredo, morto em
nm ataque na pt'ovincia do Rio Grande do Sul:
é de parecer que se adopte a seguinte reso·
lução:
« Artigo Lmieo. Fica approvada a mercê foi~a
por decreto de 17 de Agosto de 1837 a D. Maria
Fagundes Mazarre<lo, viuva do major de cavai·
laria de primeira linha ,Jorge de Mazarreclo, do
soldo por inteiro que o mesmo percebia, em al·
. tençll.O aos serviços por elle prestados na pr~vincia do Rio Grande do Sul a favor da legalidade, e haver morrido corajosamente em um
ataque qne commandava,
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rr P:ir;o da camam dos deputados, 29 de
1\gosto de 1837. - F. P. Almeicla .tllbii~
quergi1e.
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n.hnndonados os ,bens precisos para pagamento
d?s. ~redores de titulo oneroso, o liquido será
d1v1d1~0 e1_n 5 pat·tes. Dnas para ratear-se pelos
OSr. Ara.ujo Ribeiro pl'OpõE! a urgencia para l~er?e1ros _mter~ssados na quinta parte da insque este projeclo entre já e111 discuss!io.
htu1ção, mrlev1damenle chamados credores a
A urgencia prnposla é apoia._d:::ª;.,.;.e..:.a~p:!;fl:;ro;,:v~a-.;d;.ª.?...'+-frrerrnrridflli11,n.,e1n.,,lo1s'rniniíiunr,;c:n;;a realisados. A ltirceit·a...pa.ca
e cll-lrundo o projecto em disC1.~,- , e selll eç e man ença de um lazat·eto na villa do
hnte approvado e adoptado com gi·ande maioria, Sabará. A quarta para a_munutenção do hosoital
e remettido á conunissão de i·edacçM.
de caridade já existente na mesma villa. A quinta
OSr. Via.nna, tendo.a palavra pela ol'Clem, para educação de meninas no recolhimento de
observa ao Sr. presi~ente, que na casa existem
Mocaúbas.-Vi sconde de Goyanna. "
pensões da natureza desta, e lhe pede que haja
~ Artigo additivo par.a ser collocado onde conde rogará illustre commissão, de apresental-as
vier :-Os bens que constituem o vinculo, serlío
porque são estes os serviços que devem
vendidos por partes, e com espaço de tempo,
remunerados.
.
entre a venda de cada uma das 'fazendas,
nunca menor de dous mezes.
Approva-se lambem o seguinte :
11 Os templos, alfaias e-vasos sagrados não
<e A commissâo de pensões e
ordenados,
serao vendidos, e sim entregues ao ordinario
tendo em vista as informações que pedira, para o culto divino .-Pc,iilo Barbosa. »
áce1·c11 da pi·etenção de Ped1·0 José Maria de
l\iello, mesh·e armador da capella impel'ial,- é
Julgado discutido, o artigo 3º é posto a votos,
e não se approva.
de parecer
que nao tem lugar o augmcuto de
Sa.o porém approvadas ·as duas emendas.
01·de11ado que l'equer; por isso que consta que
o seu trabalho actual é inferior ao que d'antes
A z.scussll.o continúa a ficar adiada para se
tinha, e nem este obiecto merece um acto
passar á do orçamento.
.
especial. .
"
Continúa a discussão do orçamento, adiada na
sessão antecedente, com as emendas já· apoiadas.
« Paço da camara dos deptilados, 14 de
Apoia-se esta sub-emenda do Sr. Duarte
Agosto de 1837 .-J. F. de Toleclo.-F. P.
Silva:
Almeida 4Zhuquerque. "
« Que para taes supprimentos se tenhão
Julgadas objecto de deliberação as reso·
unicamente em consideração as despezas proluções annexas, vil.o a imprimfr com este pa·
vinciaes marcadas na lei de 8 de Outubro de
recer:
1887 .-S. ª R.-Dua,·te Silva. »
« A commissão de pensões e ordenados é de
parecer que. se adoptem os seguintes . proOSr. Galvão sustenta a sua 'emenda que
jeotos :
manda resgatar as notas do banco do antigo
« A as&embléa geral lei?is_lativa resolve:
padrão, porque nll.o devem seus possuidores ser
~
prejudicados, como acontece, não havendo au" Artigo unico. Fica approvad11. a tença de
torisação, na caixa de amortisação, de as
trezentos mil réis annuaes, concedida por detrocar.
ereto de 14 de Agosto de 1837 uo tenente geQuanto á outra emenda que offereceu, auto. neral Bento Corrôa da Gamara, correspondente
risando ao governo a ~andar cunhar moedas
ao P0st0 de brigadeiro.
em pequenos valores para entrar nos pagaItem
mentos que fizer, observa que parece feio que
........ .......
esteja-· o governo a dizer que-nao·tem: ouro·ou
« Artigo unico: Fioa approvada a tença de· prata para pagar, ao mesmo passo que está vendendo moedas destes metaes segundo o agio do
oitenta mil réis, concedida por decreto de 9 de
Agosto de 1887 ao tenente coronel reformado dia. Melhor lhe parece que o ouro e prata qne
o governo recebesse, désse lambem em paga·
Angelo José Diniz.
mentos que fizesse erµ pequenas quantidades,
. « Paçu da camara dos deputados, 29 de
como 1 ou 2 por cento.
Agosto _de 1837. -F. P. Almeida .AlbuLembra que outras emendas que o:ll'ereceu, e
querque. -J. F .. de Tciledo. »
que estão sobre a mesa, tendem ao mesmo fim,
isto é, encetar a emissã.O de moedas de ouro e
ORDEM DO DIA
prata no mercado. Alguns .Srs. deputados im·
Continua n discussão adiada sobre o 3° artigo
puguárão a idéa de se pagar 5 ·/. dos dida pr?posta da assembléa legislativa provincial reitos de i.!X\portaçao em·' ouro e prata, porque
de Mmas Geraes,,ácerca da_ exlincção do vinisto trazia _complicaçao, além de que seria
culo elo Jaguâra.
preciso fazer um systema de finanças ; o orador
Toma.o parte na discussão os Srs. visconde
lembra que, em Maranhão e Pernambuco; -sem
de Goyanna e Paulo Barbosa, e slfo apoiad'as
que houvesse este systema, em :·outro tempo
as seguintes emendas :
metade desses direitos erno pagos em ouro e
« Emenda substituitiva ao art. 3º. Depois de prata, e comtudo disso não proveio embaraço

se;

a·

_,
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algum-; todavia, admitlido qu? houves~e essa
complicação, o que nega, este mconvemente se
n!io póde dar no pagamento de oulros impostos,
como sejao os de reexportaçao e baldeação de
fazendas para a cosla d'Africa, multas por
infracçao do regqlamento da alfandega, etc.
Não é da opinião daquelles -senhores que
julgão que, resgatado o papel, apparecerá onro
e prata ; não entende qne possa haver amor·
tisação de papel sem subslituiçao logo de ouro
e prata. E porque não hão de apparecer o ouro
e prata por milagre, mas é preciso que se faça
apparecer, lembra, como meios para isso, os
que offerece nas suas emendas.
Quanto á arrematação das rendas, sobre que
grande escarcéo se levantou; observa que este
seria um meio de evitar os ex:ll·avios que ha na
arrecadação das rendas. Sabe-se que extravios
ha nas alfandegas, não por culpa de seus chefes,
mas porqu~ lhes é impossivel levar sua inspe~ção
a todos os pontos; no emtanto que essa mspecção seria mais efficaz po1· meio dos arrematantes de mela de das rendas. Embora não se
estabelecessem 10 por cento sobre a renda <lo
ultimo anno, quando se a1·rematasse; mas com
os 5 por ceato, que se estabelecessem, a fazenda
publica lucraria.

OSr. Il,a.miro declara que tem de faUar sobre
a emenda da commissão que propõe consignações para supprimento das províncias.
Sendo estf: seu fim, não pó:le deixar de offerecer á consideração da camara, algumas reflexões que lhe occorrêrão hontem por occasião
do discurso do Sr. Rodrigues Torres.
O nobre deputado, diz o orador, combatendo
a emenda, de que fallo, empregou diversos ra·
ciocinios. Considerou o nobre deputado toda a
importancia, todo o peso dos encargos geraes, e
avaliando como inferiores as rendas que já forão
votadas, declarou que a assernbléa get·al não
devêra compartir mais este encargo de supprimentos feitos ás províncias. Eu não contestarei
ao nobre deputado as razões que tem para
suppõr um deficit futuro ; mas, ainda mesmo
dada esta hypothese, eu não me sinto autorisado a ceder de minhá opiniao.
Eu quero conceder que sejão verdadeiras as
apprehensões do nobre deputado sobre um
deficit futuro ; mas entendo que, ainda m·esmo
assim, ao poder legislativo geral cabe de preferencía emprej!ar os meios de satisfazer o deficit que appareça nas provincias.
Sr. presidente, eu creio que o Brazil sabe que
esse defi,cit, de que se resentem as provincias,
tem sua origem na divis!lo das rendas, _nessa
partilha que se fez. Eu creio que sê sabe que os
impostos reservados para a receita provincial
forãO, pela mór parte, mesquinhos em produetos e difficeis na arrecadaç!lo. Creio · mais
que a partilha se fez com desigualdade tal, que
alguma província regorgitou em meios, como

aqui se disse; emquanlo a outras füllecem os
meios de proverá sua segurança, á sua suslentaç:l.o. Se, pois, do poder legislativo geral
proveio essa desigualdade, que melhor qué o
po<ler legislutivo geral póde reparal-u? ... Ma$
ainda continúo com o nobre dcpLitado.
Existe LMll deficit; elle o s~11~põe, e, em conseqnencia, a asse111hlé,t geral está ern um devei'
indispensavel de provide11ciat· ern ordem, que
haja receita que faç,, face nu deficit. Se, pois, o
poder lcgislalivo geral lem de estabelecer um
accrescirno de receita, porque razão não querer.í
levar e~ta providencia, a ponto de comprehender lambem algumas necessidades urgentes
das provincias? Eu creio que esse accrescimo
de rencla será recebido do melhor grado, quando
as províncias conhece"rem que hao de te1· algum
interesse immecliato das imposições.
Existe um deficit; mas eu quizera que me
explicassem uma duvida que tenho. Se as pro.
vincias não têm os meios necessarios ele prover
á sua segurança, á sua sustentação, como ai,
gumas lêm representado, creio que não serti
admirado que o espirita de insubordinação, que
o espÍt'ito de desordem invada os habitantes
das p1·ovincias, e entliu, se isto acontecer, não
sei comprehendcr como com as desordens e
pe1-turbações seja compativel a arrecadação das
rendas geraes, como deixe de haver um dqioit
ainda maior. Ci·eio, portanto, que o St\pplemento
de soccorros que a assembléa geral estabelecer
ás provincias que délles necessita1·em, ha de
conduzir á ordem, ha de evitar por conseguinle
um deficit maior que possa ser occasionado por
yia das desordens.
Mas disse o nobre deputado - imponhao·se
as provincias, contrailío emprestimos : estes
são os meios que lhes aponta o aclo addicional.
- Quánto a impostos, em primeiro lugar, Sr.
presidente, eu entendo qne este seria um meio
em outras circumstancias, de que as assemhléas
provinciaes lançassem mão ; mas, nas circum·
staucias actuaes, duvido 1nuito. Creio que posso
asseverará camara que tal meio seria incon·
veniente. Os impostos são ordinariamente mal
recebidos. Ao legislador compete examinar ·
quem ha de ímp6r, quem ha de esta~elecer_ ~s
imposições, qual dos poderes ten1 mais hab1h·
taçl!.o, mais força moral para essas imposições.
Perguntarei eu, quem é que hoje tem por sua
parle maior segurança, maior força moral,
a assembléa geral que existe ha 12 annos, ou
as assembléas provinciaes que vivem ha t~o
pouco? As assembléas provinciaes, Sr. _pres1·
dente, apparecendo ainda ha pouco, l~t~nclo
com embaraços, lutando mesmo com preJmzos,
convém que se apresentem ao paiz com caract~:
oneroso, impondo sobre c01itribuintes que lª
pagão bastante, ou convirá que se apresentem
antes com caracter benefico? Para que se des·
acreditar instituições nascentes ? • • • Demais, as
assembléas provinciaes têm já imposto. E se
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cllas têm sa_tisfeito este dever ; se entendem que
as imposições que têm lançado airida não são
sufliéientes, porque razão não ha de ir o corpo
legislativo geral em. auxilio das assembléas
provinciaes que carecem ainda de acreditar-se?
Demais a assembléa geral tem oulras garantias;
tem a garantia do maior numero dos seus
- memlTI'mçfom a ga, tilltia tle maior gráo de illustração; as assem biéas p1·ovinciaes não têm a seu
favot· tantas garantias. Entendo, portanto, qne
nwior força mornl tem a assembléa geral do
que as assembléas provinciaes, para ir gravar as
contribuintes com novas imposições.
Com isto que digo a respeito elos impostos,
respondo á lembrança do illustre deputado, a
respeito dos emprestimos, porque os emprestirnos suppoem impostos, já para pagamento de
seu juro, já para pagamento da a11101·Lisação :
não entendo, portanto, que o conselho do nobre
,deputado deva aproveitar.
O nobre deputado continuou, dizendo que
elle não votaria paro que a assembléa geral decretasse um supplemento ás províncias, porque
a assembléa geral nem podia conhecei• da
utilidade das despezas, nem ela necessidade
do soccorro. Quanto á utilidade das despezas,
eu elevo recordar ao nobre deputado que
a rnó1· p.arte dos encargos, que hoje estão
incumbidos ás assembléas provinciaes, forao
legado~ da assembléa gera! ; e se a assembléa geral reconheceu a uliliclucle de taes
despezas, parer.e que hoje não se deve exigir
maior justificação. E quanto ás despezas que
têm occorrido depois do acto addicional, persuado-me que assembléas provinciaes têm direito de esperar que a assembléa geral as julgue
economicas, as julgue penetradas daquelle
mesmo espírito e zelo de que a assembléa ger!II
está possui da. Entendo que o nobre deputado
deveria mostrar, por factos, que esta economia
!H\o foi guardada, e é o que o nobre deputado se
absteve de mostrar, diiendo mesmo que nllo
entrava na questão, se as assembléas provinciaes tinhão ou nM sido prodigas : era necessario, porém, que elle o mostrasse, para pôr
em duvida a necessidade do soccorro, e utilidade das desiJei'.as. Mesmo a necessidade do
soccorro não pó,!,, ser posta em dnvida, porque
a assembléa g,,;-al iJ!lo está n'um ermo, onde
não tenhão penetrado as representações das
assembléas provinciaes, que lêm pedido, que
têm reclamado instantaneamente que o deficit
precisa ser supprido com algum outro auxilio ;
emquanto a divisão das rendas não se faça
mais por igual, e, emquauto existe esta desigualdade, o supprimento é um correctivo della.
Mas o nobre deputado ainda hontem- disse
~ais que elle entendia que a assembléa geral
l~va~ia as attribuições das assembléas. provmc1aes, decretando meios para ~upprir o deficit
das províncias. Ora, eu creio qne o nobre deputad~ em outra alguma occasiao poderia ter
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este escrupulo ;_ mas este escrupulo deve cessar
porque existe um facto que justifica esta medida.
A assembléa geral já reconheceu a constitucio·
nali<lade dos supprimenlos, porque já decretou
que elles fossem feitos ; a assembléa geral já
fixou praticamente a intelligencia do acto addicional, c parece-me que o nobre deputado
na.o tem mutta razllo rmra conservar-se duvidoso
e escrup11loso a respeito da constitucionalidade
da medida, salvo se o nobre deputado qui.zer
pôr em duvida a constitucionalidade da medida
que já foi vencida ; mas creio que o nobre deputado não quererá: fazer esta censura á assem biéa geral.
Hontem foi respondida a mór parte das
objet'ções feilas pelo Sr. Rodrigues Torres,
apenas me reservarei para fazei• hoje as reflexões que acabo de expençler.
OSr. Castro e Silva. faz algumas observações
que n!lo pudemos ouvir.
O SR. 1° SECRETARIO lê o seguinte :
« Illm. e Extn. S1·.-De ordem do regente,
em nome do imperador o Sr. D. Pedro II, pa,sso
ás mãos de V. Ex., para ser presenteá camara
dos Srs. deputados, a copia inclusa do decreto, da
data rle hoje, pelo qnal o mesmo regente houve
por bem prorogar por mais um mez a presente
sessl\O da assembléa geral legislativa, visto não
ter ainda concluido a discussao das leis que
menciona.
« Deus guarde a V. E1e. Paço, em o lº de
Setembro de 1837.-Manoel Alves Branco. "
« Nao se tendo ainda concluído a discussão
dus leis do orçamento e fixaçno das.forças de
ma1· e- terra, e meio circula_nt~, e credito supplementar ; leis que são da maior importancia
para o imperio ; o regente, em nome do imperador o Sr. D. Pedro II, ha por bem prorogat·
por mais um mez a presente sessão da assembléa geral legislativa. Manoel Alves.Branco,
do conselho de S. M. o Imperador, ministro e
secretario de estado dos negocios da fazenda,
e encarregado inteiramente dos negocios do
imperio, assim. o tenha entendido, e expeça as
participações necessarias.
<< Palácio do Rio dé" Janeiro, em o primeiro
do Setembro de mil qitocentos e trinta e sete,
decimo. sexto d11.· independencia e do imperio.
Diogo Antonio l<'eijó.-Manoel Alve8 Branco. »
O Sr. iezende diz que pedio a palavra para
justificar alguns artigos que vai offerecer, não
se importando com as muitas emendas que
e:1tão sobre a mesa. Em geral, não dá importancia á lei do orçamento, porque a reputa um
papel borradq, pelo qual o governo arrecada
quanto póde, e gasta como quer; não ha de
dar contas, nao tem responsabilidade, nao apt·csentará balanços, principalmente se passar a
emeuda do credito dado ás provincias, com o
que já o Sr; ministro se quiz acobertar para
não apresentar os balanços do anno.
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Tem de m::rnda:· á mesa tres artigos addiO Sr, Maciel :Monteiro clec1am·se contra a
tivos. O primeiro é pura que os !11cros da caixa
emenda da cornmissll.o que tem por objcct,)
rle Lond1·es sejn,o recolhidos ao lhesouro pudel'Ogar o artigo 2l <h lei :rnlt1Ftl. Niiü de"eja
blico. Ainda ante-honlem tlislrilll:io-se na caentrar em todns as considerações pi·esentes á
ma\a um folheto que lhe fez arripiar os cacarnara, qu,indo se discutio a lei da divisão cLis
bellós, o de um thesou reiro que se quer disrendas el!l 183õ: mas deve lembr:,r que .i c,1..
pensar de pagar o _que dCLv_e, ou que..se suppõe
ma1,a-1'ot,a-ndo essa--1ri--B-üo atlopci7i:1 11m:1 medida
dever, a titulo de se ler penlido livros Lia casa
definitiva, rn:is qui·r. fazer uni ensaio, uma tenimperial, a titulo de não ter sua assignaturn,
t:ilivn, resrrvanrlo-se o direito de poder modiemfim a titulo de consas que cm iguaes_ cit·firnr esta lei, de úner melhor p::nlílha, toda,; ~s
cnmstancius se inventão. Os livros da caixa de
vezes que a cxperi:mt:ia e observação dos factos
Londres, da qual pendem certas liquidações,
mostrassem que esla lei continha defeitos, ou
não devem estar em uma casa particular, como
ao menos nil.o satisfar.ia ás necessidades prnvinestào; estes livros, onde se eseripturnviio
ciues. Niío pócle deixar cíe lembrnr qnc, quenr
sornmas, que fazem admirar, existem em m::tos
lei· com attenção E:ssa lei não deixa de conheecr
de um particU!ar, e de necessidade é que se
que o qne ficou ás províncias de impostos prorecolh::to, qnanto antes, ao tliesouro publico,
vinciaes é mui diminuto. Supposlo que o aclo
para que e~lejão em mais se~urança.
addicional diga expressamente que as asscmO segundo artigo é para que o governo aprebléa~ provinciaes pocleráõ legislar sobre o modo
sente, na sessão de 1838, a tornada das contas
de fazer foce :ís tlespezas provinciaes : todavia é
de Albino Gomes Guerra de A15uiar. Estas
lãO pequeno o circulo de impostos que se lhes
conlas sl'.lo encantadas como as da caixa ele
cleixQu, e impostos são de la] natureza, que
Londres: estão no nosso thesou1·0 sempre em
seguramente se uno póde adrnillir que as assemliqtlidação e· não ó possível lern1inal-as. O que
biéas provinciaes, posto estivessem aulorisaclas,
talve;: ac~nle<;a é, que o ex-cornmissario geral
para impôr, não se achassem em grande difficuldo exercito peça grnnde quantia que o tltesouro
dade nesta parte. A assernbléa geral reservou
lhe deva· como acontece com o auto1· do fo.
para o cofre geral os direitos de importação e
lhelo que 'anle-hontem se distribuio: ma~, oa _o
de exportaçll.o; e a m·ór parte dos direitos que
lhesouro deva ainda pagar a esle ex-comnussarJO
avttltll.o alguma cousa: deixou para as provi11geral elo exercilo, ou elle deva repôr, é necescias pequenas imposições que nil.o fazem face
s,,,_rio que isto se acabe de uma vez, e não se vá
ás suas despezas. Se se reflecfü um pouco,
prolongando eternamente a liquidação deslas
ver-se-ha que as assembléas provincíaes comcontas.
·
quanto tenhll.o o direito de impôr, este direito
Finalmente, o terceiro artigo que offerece é quasi que ·até certv ponto é illusão. Com effeito,
para que o supplcmento ao deficit provincial, aó
como hll.o de ellas empregar este systema de
lenha lugar quando tal deficit se realisar. A
impostos? Hao de impôr sobre a atmosphera
razão porque offerece este artigo, é porque_ se
que respirilo seus habitantes ? Hf10 de impôr
tem ponderado na camara que algL1tnas provrnsobre a agua que bebem? Assembléas provincias, só porq11c a lei do orçamento ti_nha dec:e·
ciaes ha que, desejando circurnscrever-se nos
tado um credito de que ellas n:i.o prec1sav:i.o, tem
limites qne o acto addicional lhes tem prereclamado este credito: como se disse da proscriplo, desejando n11.o incommodar a assernbléa
vincia do Rio de Janeiro, que a quota que o gogeral com supplicas e rogalivas, têm imposto
verno lhe mandou dar não foi para cobrir o dealé sobre o capim; têm imposto sobre as olarias,
ficit, mas como resto da consignação marcada na
sobre o córte das mudeiras, e outras imposições
lei; como aconteceu, .por outra occasião, com a
de natureza mais seria têm sido lembradas;
província de Minas; e como o supprimento é sú
algumqs se lembrárão de impôr sobre objectos
-para-··cobrir-o---deficit, e-nll.o· eomo uma joia que
de- agricul!:ura. Não se queira p-ois inculcar na
se dá ás províncias, julga, elle orador, que não
camara que a lei da divisão das rendas é uma
se deve entender isto como uma divida; mas
lei que n!\O pód,e ser clerogada nem levemente;
que só se deve cfar este credito quando o deficit
esta lei é um ensaio feito pelo corpo legislativo
se realise. A este 1·espeilo ouvio himtem um
na sua promulgaça.o ; tanto é assim, tanto esta
bello discur;o, mas cujo fundo lhe pareceu examedida foi julgada nãO definitiva, que o corpo
gerações e declama\'.Ões.
.
legislativo já a tem alterado ; pois que, pelo
Os seguintes artigos additivos, sa.o apoiados:
artigo 21 da lei vigente, se dérão ás provincías
" Os livros da caixa de Londres seri10 desde
o que ellas uM tinhão; nessa mesma lei se
já recolhidos ao thesouro publico,a--Rezende.»
_ estabelece o modo por -qL1e o governo geral
« Na sessao legíslati va de 1838 o governo apredeve occorrer ao deficit das provincias ; e por
sentará á camara dos depu lados o resuitado do
este facto reconheceu a assembléa geral a ne·
tomamento das contas de Albino Gomes Guerra.
cessidade de modificar esta lei, quando melhor
-Rezende."
esclarecida, entendesse qlle devia fazer-lhe mo·
cc O supprimenlo elo deficit provincial só terá
dificações.
lugar, quando tal deficit se realise.-Rezende,»
Para provar que a necessidade das províncias
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e inaueslionavel,

ha leis das assenbléas pro- authenticamente, por haver duvidas a respeito.
vinci,~es, ha outros actos qL1e existem na camarn, O orador entende, porém, que a votaçno neste
t,1es corno representações das assemblc\as pt·o- negocio deve limitar-se pela emenda da com-·
vinciaes, dirigidas á camara dos deputados, nas missao. _
---quaes podem.Jwúos mais-amplos-pRra fazer face
O orador prefere a emenda do Sr. Souza.
ás sL1as despezas, visto que, apesar· de novas Sendo o defic;it do orçamento de Pernambuco
imposições, de coarctar suas despeias, não têm
pouco rnaior de 150 contos, e podendo a renda
[llcios necessarios para poder dar andamento
provincial ser um pouco augmentada com o
re~nlar á marcha da administração provincial.
prodL1cto de imposições, que novamente farão
Dcpois destas obsei:vações, o orador passa a estabelecidas, . entende que o st1pprimento de
combater o artigo da commissão que deroga o 150 contos proposto, preencherá ps fins que o
artigo 21 da lei segninte. As razões que têm corpo legislativo tem em vista, isto é, que as
ouvido da parte da com missão, nao o convencem províncias tenhao quantias sufficientes para ocda necessidade desta derogaçãO. Observa que correr a suas despezas. As mesmas reflexões
se tem advertido a principio de que as pro- faz a respeito da Bahia, Minas, etc.
víncias não têm os meios necessarios para a
Rcbale a opinitio dos senhores que se proger2ncia de seus negocios; e, sendo assim, Dno nunciárãü có'ntra o supprimento ás províncias,
póde acltniltir que se lhes tire o que .lhes foi
fundados no deficit; _pl'imeit•amenle, porque o
dado o anno passado, depois de reconhecida orçamento de que se lrata é para 1838 e 1839,
esta necessidade. Reconhecendo a commissão e o deficit proposto, para occorre1· ás necessique províncias ha, co111<1 Bahia, Pernambuco, . dades do corrente anno financeiro ; e em seMinas, Malto-Grosso, ele., que não lêm em si os gundo lugar, porqne lendo havido nas rendas,
meios necessarios para fazer face ás suas desdurante os ultimas 4 arinos, um accrescimo
peins, propondo mesmo n~eios exlraordinarios constante de 5 por cento, impossível é que a
do occorrer· a elll\s, é a commissão contm- receita nao exceda muito aos 18,663:000$000,
dicloria cornsigo mesma quando tira ãs pro- em que foi orçada.
vincias algumas das rendas, que lhes farão dadas
Se a camara examinasse as despezas decreo anuo pass:ido. O orador concorda qlle nestas
tadas pelas assernbléas provinciaes, e entrasse
materias não se póde ::tdmittir um principio no minucioso exame da. arrecadaç9.o e appligeral, um principio regnlador para todos. os caçtto de su;1$re11das, o orador está convencido
casos, para todas as pravincias; a differença de que o corpo legislativo reconheceria que,
de loualidade, a .naturew mesmo dos impostos nas pl'ovincias que reclam!io maior quota, nllO
par~ce argumentar, e fazer reconhecer a necestem havido abuso ; e que a maior parte da des·
sidade de não se adaptar um principio uniforme; peza decretada é applicada á força policial, _in·
mas lambem é verdade, que a camara não tem dispensavel para n;ianter a ordem e tranquilo conhecimento necessario, sobre a maneira lidade publica.
porque esse artigo da lei se executou, dos effeitos
Vota contra a emenda do Sr. Alvares Maque se produzem na pratica para legislar de
· oull'a fórma. Ainda se a illustre cornmissão chado ; porque, tendo S. Paulo receita suffisubslituisse este artigo por outro, se propuzesse ciente para sua despeza, não vê raz!io por que
um meio que pudesse satisfazer ás aecessidades se dêm mais 50 contos áquella provincia.
das províncias, não adoptando um principio
OSr. Souza Martins observa que pela lei do
uniforme de supprir o deficit, então poderia ter anuo p,1ssado forão estabelecidas duas maneiras
lugar o artigo da commissll.o ; mas é o que ella de supprir o deficit das províncias ; a saber:
não faz.
mandando dar-lhes metade da di•lida proveO orador lembra que, na lei qne ora se acha niente ue impostos provinciaes, e autorisando
em execução, duas medidas existem para oc- o suppl'imenlo. O primeiro meio era muito
corrnr ao deficit das provincias, para investir inefficaz e desigual ; não s6 pela difficnldade de
as províncias dos meios necessarios para a suá bern distinguir as rendas geraes, das reputadas
snslentução. A pdrneira existe na art. 21 ; a provinciaes pelas anteriores leis de orçamento,
seg1mda é determinando que todas as vezes que · como pela difficulclade de sua cobrança, que já
lwuver deficit na receita provincial será sup- estava a cargo de empregados geraes. A isto
Pi!LIO pelo cofre geral, não excedendc ás desaccresce que, tendo à metade da· divida acti~a
pezas mate,LdDs na Jei de 1832, e a commis~íio das provincias sido considerada geral, parecia
que a cargo do cofre geral devia ficar o pagaquer que só exista um desses soccorros.
Concorda com aquelles senhores que querem mento de metade da divida passiva provincial ;
que o art. 21 da lei subsista. Parecia-lhe melhor nenhuma decisão porém houve a este respeito.
que o nobre deputado, o Sr. Rebouças, não Pat·a evitar estes inconvenientes, e difficuldades
propuzesse o seu artigo; porque por elle se in- quasi insuperaveis, e complicações, a commissao
culca que é um direito que se quer estabelecer, propôz a revogação do artigo da lei, e o suppriquiindo esle direito já existe ; salvo se o nobre mento constante da emenda, que está sobr~
deputado tem em vista interpretar este artigo mesa.
0

ª
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Sustenta a necessidade do artigo additivo
sobre a apresentação dos balanços no subsequente anno financeiro, ainda quando se siga a
p,atica da FrM!ça,--0flde se-apresenlão. no primcít·o anuo balanços provisorios, e, nos dous
immediatos, balanços supplementares; o que
entende ser de grande vantagem para o corpo
..
legislativo.
Se, a respeito de algumas despezas, nao é
possivel saber se ha sobras, como notou o Sr.
Manoel do Nascimento, para· serem applicadas
a outros ramos de despezas; o orador entende
que esta difficuldade não comprehende a todas
as despezas, pois que a respeito de muitas,
principalmenle d,,s q11e se fazem na côrle, póde
o governo ler conhecirnenlo.
Considera lllllÍ possi 1·el que o !hesotiro conheça se algum dos ministrns pede sommas
excedentes ao credito votado ; sendo a despezn
de cada minislerio nas provincias detalhada no
principio do anno financeiro.
Adverte finalmente que, pe1o que respeita á
escripturação, compele ao governo expedir os
regulamentos necessarios.
E' lida e apoiada a segninte emenda elo Sr.
·
Maciel Monteiro:
" Por impostos provinciaes de que !.rata o
art. 21 da lei vigenle -entend:10-se os impostos,
que são aclnalmente provinciaes. "
O Sn. 1 ° SECRETARIO annuncia á carnara que
vão a imprimir as emendas do senado á lei de
fixação de forças de mar_.

O Sr. Castro e Silva. mostra que o Sr. Rezenc1e está mal informado, quando diz que O$
lil'ros da caixa de Londres estll.o em casa de um
particular. A correspondencia com os agentes
do governo em Londres está a cargo de um empregado do thesouro, qne muitas vezes faz o
trabalho em c;,.sa ; mas os livros da caixa de
Londres estilo no thesouro, na repartição competente. Nilo .ha portanto razão para o Sr. deputado offerecer a sua emenda a esle respeito:
e muito menos para querer que esta idéa se
insira em uma lei.
Insiste na necessidade da continuaçãa da disposiçao da lei em vigor, quanto ao tempo da
apresenta\!ão dos balanços. Se o mesmo nobre
deputado rn~mbro da commissào reconheceu
que, na França, territorio muito mais pequeno
do que o Brazil, e ct1j11 communicação iuterior
é incomparavelmente mai3 rapida, os balanços
se upresenlão completos· só no fim de tl'es
annos; corno quer que no Brazil, lfto extenso,
se apresentem no fim do 111110 os balanços de
todas as lhesourarias?
OSr. Alvaras Machado entende que se a provincia de S. Paulo, pur meio de augmento de
impostos, e de mui rigorosa economia pôde
conseguir nivelar a receita com a despeza, muito
melhor o podem fazer as provincias de Minas,
quinta pai-te do imperio, Bahia, Pernambuco,

ele. ; devendo sei' exccpluadas desta regra, para
serem convenientemente suppridas, as províncias de Goyaz e Mallo Grosso.
. Não receia que, pelo cslabc;c!cimento de impostos, haja rebBlli:io em ai,:,mrn província;
pois que não consta que, pelo estabelecimento
de impostos, tenbao havido rebellíoes ; mas sim
pela má applicHçllo do producto do,s mesmos
imposlos.
OSr. Cornelio entende n:10 ser justo que as
provincias que concorrem com maiores som mas
para occorrer ás despezas geraes, sejno obrigadas a estabelecr.l' impostos para sl!as despezas
provincia~s; muito principalmente quando o
governo applica o producto ele impostos gcraes
no pagamento de saques do Rio Grande do Sul;
pagamento que, na opiniao d o orador, é arbitral'io; e de que o governo poder-se-hia dispensar, se tivesse sido approvada a quolisaçao
pt'oposta sobrn cada uma provincia.

OSl', Va.sooncellos responde ao Sr. Alvares
l\fadrndo, que: a pro1·incia de Minas foi a mais
mal partillrnda na distribuição das rendas ; e,
para o provar, apresenta, por exemplo, o rendítnento do imposlo sobre a aguardente, que,
lendo sido avaiiado, por um orçarncnto exage·
nulo, em 40 contos de réis, apenas tem pro·
<luzido 400$ annuaes, como se póde vêr nos
balanços provinciaes. Mostl'a lambem qtie a
assembléa provincial tem lançado impostos
sobre os generos que os podiào su pportar : que
não augmenlou as despezas e nem abolia impostos, á excepção do da ·decima, pela razno rle
qnc, havendo c,,sas. que paga vão 1 O réis de decinrn, nll.o lrnvia quem qnize$:se aceitar o cargo
de colleclor ; e nem nesmo valia a pena obrigal'
aos de.vedores remissos. A' vista disto; lhe pa·
rece que o Sr. Alvares Machado nllo está bem
informado sobre a provincia de Minas, que,
aliás, nada pede ao governo, e que é a pri-·
meira em reconhecer que o governo geral n!iO
deve sustentar as provincias ; mas que esta, .
devem lançar impostos para fazer face ás suas
despezas.
O orador deseja que se fiscalise o procedi·
menta das autoridades do Rio G,,nnde do Sul,
principalmente a respeito dos saques sobre o
lhesouro, que se dizem extraordinarios, mas
crê que na.o faltaráõ meios ao governo para
aceitar saques pelas sommas indispensaveii
para paciílc,u a prnvincia. Se nesta pacificaçno
se gastüo grossas som mas, o orador lembra que,
se por ventm·a, por desgraça alguma outra pro·
vincia se achar nas m,;smas circumstnncias,
iguaes esforços e díspendios sera.o feitos, p.1ra
chamar á ordem 03 rebeldes, e para livrar Oi
habitantes do flagello da anarchia.
Julgada a materia discutida, a camarà per·
mitle que o Sr. Rezende retire a sna emenda
sobre os livros da caixa de Londres.
Procedendo-se á votaçM, são regeitados

°'
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na província do Pará, pa1·a- restabelecimento da
ordem.-A' commissão de pensões e ordenados.
2. º Do ministro do imperio, enviando a
copia do decreto. que concedeu ao 1° tenenteàft-ttrn1ada nacional, Silvestre José Nogueira, a
tença annual de 60$000.-A' mesma commissllo.
Faz-se menção de requerimentos de parles,
que têm o conveuiente destino.
L~-se e approva-se a redacç110 da resolução,
que dá por approvada a mercê feita a D. Maria
Fagundes de Mazarredo.
Julga-se obj ecto de deliberação, e vai a imprimir, a resolução apresentada pelo Sr. Barreto
Pedroso, fazendo extensivas ao delicto de furto ·
de esc1·avos as penas e mais disposiçoes legislativas estabelecidas para o de roubo.
,e A assembléa g11ral legislativa decreta :
« Art. l." Fic:10 extensivas ao delicto de
furtos de escravos as penas e mais disposições
legislativas estabelecidas para o de roubo.
(C Art. 2.° Ficll.o revogadas todas as disposições em contrario.
« Paço da camara dos deputados, 2--de Setembro de 1887.-Ba?'reto Ped1·oao." .
tarde.
Lê-se, e por pedir a palavra, fica adiacjo o
seguinte pai:ecer:
cc A mesa examinou o requerimento de J.
Sessão em ~ de l!iet.embro
Villenéuve & Comp., editores e propr1elarios do
PRESIDENCIA DO SR. ARA.UJO Lll\lA
Jo1·na.l do ·Oommercio, os quaes pedem á camara
uma indemnisaçlLo pelo ti·abalho e despezas que
Su1111ARro.- Expediente.- Ordem Q.O dia.- têm feito na publicação dos debates della ; e
Projooto oôbre eztincção do vinculo de Ja- attendendo a-que esta empreza é difficultosa, e
gt1ára.-.Arrha~ a S. M. I. ,i Duq_ueza de que em geral tem sido desempenhada, como
Bragança. - O projecto do ·meio circulante·~ • nunca o foi, a mesa se persuade que se deve
adoptado em 1" discussão. - Discussão do com effeito dar uma _ipdemnisação. E examipi·ojeeto do Benado sobre importação de nando as despezas que se fazião, quando a
·
africanos.
camara mandaya publicar. os seus diarios (os
que andassem. em
Pelas dez horas da manha procede-se á cha- quaes nunca se pôde obter
m~da, e logo que se reune numero legal de dia, ou com um atrazo menor, que o de oitoa
Srs. deputados, abre-se a sessão ; lê-se, e ap- dias) achou que ellas subiAo annualmente
perto de oito contos de réis, e é de advertir que
prova-se a acta da antecedente.
o maior b'.9.balb.o, e o que mais despeza causa
Faltão com participação os Srs. Souza Martins, em taes ;,mprezas, é por certo a promptidão,
Lima e Silva, Pjnto de Mendonça, Pontes, que seguramente foi conseguida pelos edito_re~-~---· _
Costa Miranda, Veiga Pessoa, Barbosa Cordeiro,
proprietarios -do·Jt>rmil··d·c>" Commercio.·Por isso
Coelho da Silva, Messias, arcebispo, Muniz a mesa é de parecer, que se lhe dl\, como
. Barreto, Lessa, Oliveira Braga, Soares de Souza, iudemnisaçao, a quantia de quatro contos de réis
' Eoares · do Couto, Corumbá, Dias de Toledo e por todo o trabalho desta sessão.
Duar-te e Silva; e sem o participarem os
« Paço da camara dos deputados, 28 de
Srs. Luiz Cavalcanli e Alvarenga Ferreira.
A.gosto de 1887 .-Pedro de À.Taujo Lim,1;&.al'ls. 11 da proposta, e 13 e 14 da commissllo,
appro~and_o-se os arts. 16, 16, 17 e 18 da mesma
comm1ssão.
Jnlga-se prejudicada a emenda do Sr. Re· ·
bouças, sobre o su rim
Bahia, pela votação que approvou a emenda e
a tabella do Sr. Araujo Ribeiro sobre o snpprimento a vat·ias provincias, e lambem se jnlgllo
prejudicadas \o~as ns. outras emeudas relativas
a supprimentos a ot1tras províncias, que nllo
vierno na dila tabella.
Approva-se outra emenda do Sr. Araujo
Ribeiro a respeito dos balanços da reccít:l e
desi)eza ; e outra do Sr. Rezende, para que
em ·1888 o governo apresente o resultado da
tomada de contas de Albino Gomes Guerra.
Todas as outras emendas ~no regeiladas, ou
·
prejudicadas.
A proposta com as eniendas passa á le1·ceira
·
discussao.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem .do dia o
projeclo sobre o meio circulante e o mais que
vinha pa1·a hoje.
Levanta-se a sessão ás dnas horas em eia da

EXPEDIENTE

Cornelio Ferreira França.-B. B. Soares de
Souza.-M. Odo,·ico Mendoo.»

pá-se conta do expediente, lendo-se os se.
. gumtes officios :
1. 0 Do ministro d11 guerra, remettendo o
decreto de 25 de Agosto proximo pass!d?, que concedeu ao major da extincta
hnha, graduado tenente-coronel, Domingos
1moes da Cunha, a pensão annual de 600$000,
en1 remuneração dos seus serviços prestados

Lê-se o seguinte parecer :
<< D. Marianna Barbosa de Almeid11, viuva do
fallecido De. Antonio Francisco Leal, representa
a esta camara, que,. tendo o dito seu marido.
sido aposentado no emprego- de medico do hospital militar desta c6rte com a metade do seu
ordenado, n,ão- foi esta aposentadoria a~provada ;
e sendo a consequencia7 continuar lllle 110 exer·

t

TOM:O II.
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cicio _do seu lugar, nl!.o o obteve até que se
extinguio o dito hospital, pelo que veio a ficar
no c:aso dos empregados das reparlições ex. tinclas ; mas, tendo requerido a está canrnra
desde 1833, ser reintegrado na posse dos seus
direitos, nenhum deferimento teve ; e, por isso,
em consequencia do seu fallP.cimenlo, vem a
supplicante, na qualidade de sua viuva, onerada
de cinco filhos meno1·es, requerer a decisão
desse negocio, afim de receber os ordenados
que se ficá.rãa deve:hdo ao referido seu marido.
« A con1missil.o · de pensões e ordenados, á
face dos documentos apresentados, reconhece a
veraéidade dos factos relatados, e tendo em
vista a informaçil.o do ministro competente, em
que se declara ter sido o marido da supplicante
aposentado, em consequencia de achar-se impossibilitado, por molestias, de continuar no serviço, se persuade que a regeiçil.o da_ aposentadoria por esta camarn não podia importar
uma demissllo, caso unico em que devia elle
ficar privado do seu ordenado, muito mais
quando se vê qLie até entao esteve no exercício
do emprego, havendo · desempenhado outras
com missões. A opini110 da commissão firma-se
principalmente na deliberaç!l.o tomada por esta
camara, na sessil.o de 12 de Agosto de 1835,
em que passou, como principio corrente, que,
se o corpo legislativo approvar a aposentadoria
de um empregado, este recebe como tal o seu
ordenado : aliás continua na mesma percepção
como effectivo, o que se decidia a respeito do
fallecido Dr. l\farianno Jose do ·Amaral, medico do hospital militar, que, tendo sido apo·
sentndo, falleceu antes de ser a sua aposentadoria
approvada, ou reprovada pelo corpo legislativo.
E corno o marido da supplicanle nao foi
mittido por inhabil, ou prevaricador, segue-se
que a supplicante tem direito a haver os ordenados que elle deixou de receber : portanto, a
commissao é de parecer quê se remetta este
negocio ao governo, para o decidir como é de
justiça, praticando-se assim o lJ)esmo que se
decidia a respeito daquelle outro medico.
,, Paço da carnara dos deputados,· 21 de
. Agesto de 1837.-J. F. de '.lbledo.-Goines.

·ae-

da Fonseca. »

· Declara-se ficar adiado por se pedir a palavra.
O SR. FERREIRA FRANÇA propõe a rirgencia
para que entre em discussão o parecer, que se
acaba de lêr. A urgencia é apoiada,
afinal
approvada.
Entra o parecer em discussil.o, e, depois de
algum debate, é posto a,votos e approvado.
ORDEM DO DIA
Continua a discussao da proposta da assemblea legislativa de Minas Geraes, sobre a
extincçil.o-do vinculo de Jaguára.
Entrando em discussao o art. 4º, é apoiada

a segtiinte emenda substitui tiva <lo Sr. visconde
de Goyanna:
" O juiz municipal do respecli vo termo, logo
que fizer arrematar, e partilhar os bens pela
maneira já indicada, remelterá o producto das
tres quinlíls partes destinado para obr,,s p;a,,
á thesournria da iJl'ClVÍncia, parn o empregai· ·
nas sob reditas ,,police;;, cujo. rendimento será
repartido na fórrru da presunle lei. "
Dist:utido o artigo, offel'ece-se á votaç!lo, e é
regei Lado, e a emenda é approvada.
Entra em discnssn.o o art, 5°, e o Sr. visconde de Goyanna offerece uma emenda de
suppressão, que é apoiad:..
A emenda de suppressao é apprnvatla. Passase a discutir o art. 6°, que é igualmente approvado, e a proposta sendo adaptada, passa· á
com 111 issi\O de redacçrio ..
Entra em discnssão a resolução q11e diz:
<< E' concedida
uma preslaçil.o annnal de
cincoenta contos de réis a S. M. Imperial, a
Senhora D. Arnelia Augusta Eugenia, duqueza
de Bra 6ança, viuva do Senhor D. Pedro I, ir.Qpe·
radoy elo Brazil, da qual gozará a titulo de apanagio, de ora em diante, e emquanto viver. "
OSr. Rezend.e . declara que nM é contrario,
antes é seu voto, que se consigne alguma
quant.ia á viuva do ex-imperador, pois que acha
isto digno do Brazil, e nao porque julgue nisto
haver direito, em cuja opiniil.o tem a seu favor
o voto de jurisconsultos da França. A sua duvida, porém, está se esta quantia deve ser dada
po.r uma só vez ou annualmenle. Nota que, por.
um artigo da constituição, manda-se dar ,\s
princezas um dole logo que se casao, com o
qual cessão os alimentos que percebi:10;-Quizera
que o artigo da resolução fosse concebido de
111o<lo, que por uma só vez recebesse a Sra.
D. Amelia uma auantia do thesouro d'tl Brazil.
Como é maleria
d<:pende de algum desehvolvimento, mandará. á mesa emenda, para
que em lugar de resolve se diga clecreta.
E' apoiada a emenda do Sr. Rczcmle, para
qLie em lugar de resolve se diga decreta •

que

-- ·O Sr. Rebouças

nota que existem no regi,
me"to norma,s que prescrevem ·quaes são os
objectos que se devao tratar por meio de decreto, quaes por meio de resoluçil.O. Considerada a resolução, que se apresenta, em razão
de sua materia, e mesmo tal qual a considerou
o honrado membro, parece a elle orador, que
se não deve tratar senão por meio de resoluçM,
porque todas as pensões, tenças, soccorros, etc.,
4 ue se coslumn.o prestar ás vinvas dos benemedtos, e a quaesquer· servidores bons do es·
tado, são sempre .discutidas por meio de resa·
luç!io e n1io por decrelo. Demais, quando se
pretende tratar uma cousâ por meio qe decreto,
é quando versa sobre objectos que se devem
discutir muito de espaço; e nao passa sem ter
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sido rn \lito estuchda; mas a medida de que se
trata, occupando a camara desde_ 1~31, tendo
sido objecto de consullas de Jtmsconsnltos
estrangeiros, e sendo naturalmente examinada
por todos os m.~rnbr?s ela camara, está na
razão de se.r mscnl!da, mórmente quando
sobre esta mnleria existe nm parecer de
.. ommissão que foi impresso, e anda por mil.os
ue todos. Considerando a qu esta.o pelo lado
político, o orador entende q~e é vergonho_so
parn a carnara o demor,tr mais este negoc10,
em que o Brazil está empenhado, _e do qu~l se
deve desempenhar de nma maneira condigna
dullc.
O Sr. Rezende lembra que francamente
dechtrou que seu voto não era contra : e nem
propôz esta questão de ordem para se empatar
0 negocio: observa, 110 em tanto, que a pessoa
de qt;em se vai_ tratar, reli.mm por si só un:a
discuBsão especial. Tratado o obJecto por meio
rJe nma reso]uçl'I.O, póde ella cahir na primeira
e nnica discussao, quando, se fôr por meio de
decreto, alguns senhores, lembrando-se que.tem·
outra discL1ssn.o, podem votar pela primeira.
Nota que a constituiç!lo não falla sobr.e arrhas
ou pensão á imperatriz viuva; que, fallando das
pi·incezas, declara que seus alimentos cessão
com o dote que se lhe houver de dar quando
se casem, e que assim, não é claro que se deva
decretar uma pensao annnal á ex-imperatriz.
Primeiro deve decidir-se se esta pens!lo deve
ser equivalente á sua dotaçil.O, o"u reduzida ;
segnndo, se ha de ser perpetua, annua]mente,
ou se por uma só vez. Todas estas questões
têtn ele ser. reguladas sobre a. constituiçao :.. e
rneamo a camara tem de examin"r se é .com
justiça que os advogados t'rancezes pretendem
lanear um labéo sobre a assembléa do Brnzil,
se ~Ila não houver de dar esJa dolaçiJ.o_ Emfim,
nesta queslüo vai envolvida - a honra e decoro
do Brazil, e isto basta para que a discnsstto se:ja
muito reflectida, muito pesada.
Dá-se por discutida esta quesHio de ordem ,
.e approva-se a idéa do Sr. Rezende. Em co_nsequencia entra em primeira disc1,1ssão o proJecto
..
·
convertido em decreto.
O Sr. Alcibiades entende que esta questão
deve ficar adiada· para-e anno· seguinte. Estando-se no fim da sessM, e tendo-se de tratar
ele materias que urgem, e para decisão das
quaes foi a sessão prorogada por mais um mez,
não deve a camara deixar objecto de primeira
necessidade, para tratar de uma quesl!IO de
mera generosidade, segundo di~ o. parecer das
commissões, porque nao acha d1re1lo algum na
reclamaç/10 que se tem feito, ou que a nação
tenha obrigação de conceder este apanagio á Sra.
D. Amelia. A' vista disto, não sabe elle orador
como, não se tratando elos males internos, a
camara se apresse em gastar o tempo _(e em
Ioda a sessao) em objeclo . de generosidade.
Persuade-~e nll.o ser muito. consentaneo com
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as regms do bom administrador o largar os
negocios de sua casa, para ir tratar de negocios
de generosidade. A questão, em sua opinião, é
de muito peno; é preciso examinar se ha ou
n1l0 direito; se a nação póde carregar com este
onus, com este acto de generosidade ; e, como
ju !ga não se dever tratar deste negocio em unia
prorogaç!IO que apenas bastará para o~ negocios
de primeira necessidade, requer o adiamento
até o anno que vem.
O adiamento é apoiado e entra em discnssao.

O Sr, :S.ezénne oppõe-se ao adiamento.
Observa que, como a camara decidia que o
negocio se tratasse por . meio de decreto, é
natural que pela ordem das cousas, n!lo fique
decidido este anno.
O nobre deputado, diz o orador, fundamentou o seu adiamento, dizBnclo que n_ão é
este um negocio de nossa casa. Senhores,
aquillo q'ue é de nosso decoro, é muito da nossa
casa. (JJJuitos apoiados.) Não é este um negocio
de advogados tla França, não é de ni nguem
mais dp que nosso. A questão é, se com
effoito a honra do Brazil reclama que uma
senhora, que sahio do seio da sua familia
para vir entre nós, talvez contra muitos
sentimentos, talvez quando outras muitas
n~o queri_ão -sujeitar-se a isto, como consta
de papeis publicos ; se a viuva do primeiro
imperador do Brazil, do fundador do im perio,
o qual, comquanto eu reconheça seus _erros,
suas condescendencias que nos trouxerão
o 7 de Abril, mas cujos serviços revelantissimos
ao Brazil nao podemos desconhecer ; se :a viuva
de D, Pedro, digo, não deve merecer a consideraçao da assem.biéa geral. E quando a
assembléa geral tem dado pensões muito
menos merecidas, só pelo facto de serem
dadas a viuvas de empregados, e empregados
muitas vezes reconhecido!:; máos na opiní!!.O
publica, é que a respeito da viuva do primeiro
imperador, .a qual tàntas circumstancias favorecem, se póde dizer que nli_o está ligada a~
seu interesse a honra do Braz1l ? ... En n!lo sei
se este meu voto é ou não impopular : não sei
se a nação reprovará esta minha opiniao ; mas
ainda, quando a . reprovasse, esta é a e~1issão
de meu modo dê pensar ; é patrimonio meu.ª
liberdade de emittir minha opinião. Eu pois
entendo que é decoroso para o Brazil conceder
alguma cousa á. Sra." D. Amelia, e seria indecoroso illaquear esta questão. Voto contra o
.
adiamento.
Dá-se por discutido o adiamento, que é quas1
unanimente regeítado. O projecto é approvado
em primeira discussão, e passa para a· segunda.
O Sa. PRESIDENTE :-São 11 horas e meia :
vamos entrar na discussno do· projecto sobre o
meio circulante.
- Entra este projectó em primeira discussão,
e passa sem debate para a segunda.
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Seguindo-se a discussao do projecto do senado sobre importaçao de africanos, o Sr. Rezende pede a urgencia para _que entr~ em primeira discussao o projecto da commissrto sobre
interpretação de âlguns artigos do acto üddicional.
Lembra que o anno paasado. forãa adiadas
proj)ostas do governo, reformando o codigo do
processo, sob pretexto de que taes reformas se
nrto podião fazer emquanto o acto addicional
nao soffresse a interpretaçao que as 11ecessidados publicas reclamao. Em stia opinião
julga esta lei vital para o Brazil.
A urgencia pedida é apoiada e entra em
discussao.

O Sr, Maciel Monteiro comquanto julgue
importante a discussão da medida reclamada
pelo S!'. deputado, parece-lhe que materia
mais importante existe na casa, e antes desejaria que o Sr. presidente propuzesse a urgencia sobre o mesmo projecto do tneio circt1lante que. acaba de passar cm primeira
discussao ; medida cuja necessidade niuguem
deixa de conhecer: e parece-lhe que a legislatura de 1834 nao deve dissolver-se sem dar
um remedia a este mal do Brazil. E como
este projecto já passou em primeira discussao,
e esta maleria já tem sido tratada, propõe a
U)-'gencia para que se entre na segunda discussa.o do projecto.
OSr. Carneiro Leão diz, quanto á urgencia
proposta pelo Sr. Rezende (que é a que está
apoiada), que varias discussões têm havido a
respeito da intelligencia de fü'!Ígos do acto
addicional, e discus~ões algum tanto azedadas,
Alguns senhores, talvez de improviso, lêm emittido sua opiniao a este respeito, e talvez se
lenhao engajado a sustentai-a por causa de um
improviso, sem que. meditassem. Snppõe que
qualquer interpretaç!lo que. ~e tenha de fazer
do acto addicional, seria melhor que fosse
feita por otJtrn camara. Posto que repute a materia de muita urgi,ncia, e conheça que grande
desordem ha nas províncias, nao sabendo cada
uma o que está determinado na conslituiçãe,
comtudo não se atreve a julgar que a actual
çamara seja a mais habilitada a entrar neste
exame com toda a madureza e sem prevenç!iO. Alguns senhores entrando na interpretação de alguns artigos do acto addicional, e depois em discussões de partido um
ponco azedadas, têm aventurado opiniões talvez
menos meditadas; e n!lo querer1lo desdizer-se ;
e isto irá prejudicar muito as boas doutrinas.
Vota contra a urgencia.

OSr. Bezende- diz que lhe Pimme que a assembléa geral não acha necessidade nesta interpretação. O aniJ.o passado, nomeou-se uma
commissa.o, cujos membros derl!.o seu parecer
ern separado, pedia-se urgencia para
discutir'
i~to, não passou, porque se disse qtte era fim

se

eh sessãa, e todos se ião embora. Este anno
nomeou-se outra commissão pnrn o mesmo firo
e admira que o nobre deputado q11e acaba d~
fallar assignasse o parece,r dessa commissão, de
que é membro, porque elle pertence á camara
que fez o acto ,,ddicional. Se tem havido discussão de partido neste negocio, ao menôs ellc
orador entrn nesta ma teria com loda a cê!lma pede que se decida este negocio, porque vê a;
reclamaçõe3 repelidas na camara desde o anno
passado. Parece que a camara foge de entra:·
na materin, e que o negocio não urge; parece
que mais urgem outras medidas, corno a lei que
franquêa a entrada de africanos, do que a lei
qc1c vai desembaraçar os tribunaes. Quando o
,mno pl)ssado, elle orador pedia o ·adiamento da
proposta do governo sobre reformas do codigo
tio processo, fui unicamente por entender que,
qualquer reforma que se désse, achava entraves
no Brazil; ia não ser execul,\da em muitas
provinci,s. Se a canrnra diz que não póde,
.não quer dar remedia a este rnal,"preciso é que
o doente que esló. :i morte se lance nas mfios de
curandeiros, recorra a remedias caseiros. Note-se
que já uma ,assembléa provincial tomou a si o t·cmedio para o meio circulante, mandou 1·ecolher
o cobrE: e emittio-o pela quarta parte, emillio
cedulas, etc.

ou

OSr. Visconde de Goyanna diz que mais de
uma vez se declarára contrat·io ao acto addicional, o qual não approvou, nem adaptou.
Admira-se que aquelles senhores, que tanto
pugnarão pelo acto addicional, estejão alg'uma
cousa arredatios tlelle : mas esta é a marcha do
espirito humano.· Observa que não é a primeira
vez qt1e se tem falindo na urgencia dessa materia: ella foi pt·àposta o anuo passado, e este
anno n segunda vez que tem sido propostà.
Nilo deixa de sentir a necessidade da interpr~ta~!lo do acto nddicional, convencido de que a
falta desta interpretação tem produzido, e ha de
produiit· enormes males ao Brazil. Nada conhece mais necessario que tal interpretação ;
mas vê que aqt1elles senhores que organisnril.O
este ac:to, ou po, elle pugnárão, não deixarão
de sentir um certo pejo em desmanchai-o; nisto
ha difficuldade extrema. E' preciso meditar
muito, para remediar o mal sem comprometter·se mais. Entende que é por esta difficuldade que não tem passado a urgencia, contra
a qual vota.

e

OSr. Rollanda Oavalca.nti responde a algumas observações do Sr. visconde de Goyunna.
Reconhece que se tem espalhado, e é quasi
opinião por todas as províncias, que as reformas
constitucionaes precisão de intelligencia .. De
boa fé se póde dizer que precisa, é esta intclligencia ; mas quem ha de a dar ? Se fôrern os
mesmos que quizerllo melhor constituição,· póde
acontecer o .que já acontece: podem trazer
maior desordem ao paiz, querendo remediar.
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Pero-untn se os representantes do povo, que
r.on;cntem, tolerão que os ministros do poder
csecutivo, ministros responsaveís, posterguem
todns os nos,as instituições, sl\o os mesmos que
ainda devem dar t1rna intelligencia a ess,1s
mesmas instituições. Melhor seria qne concorressem para que os rninislros do poder executivo fossom mais amigos da cot~stituiç.ão, desempenhassem melhor seus deveres. E' com
indiffernnça qtw no sf::iO du representação nacional vê-se, todos os dias, a despeito da letra
expressa da co11·s1ituição, os ministros nomeat'
juizes de direito interinos, rernovel·os, etc. Desconfia muito que os membros da comrnissr10,
IJlK apresent:irt\o o projecto de interprebção,
estejão ainda na mesma opinião. Respeita a lei
fundamenlnl de seu paiz, e se cada um dos
polleres políticos se esforçar para sua completa
execuçr10, o Beaiil será feliz ;· mas se todós os
dias a quir.crem aperfeiçoar, o Brazil será le·
vado ao ultimo ponto de desordem.
D!i-sc por díscutic1a u t1 rgencia pedida pelo
Sr. Rezenc!e, riue no.o é approvada. ·
E' apoia,la a 1tl'gencia pedida pelo Se. Maci-e\
Monteirn, para (/lle entre em segunda discussão
o projeclo do melhorn 111e11to do meio cirf:ulante. ·
O Sr. Maaiel M()nteiro modifica seu requerimento de urgencia, requerendo que se
deéidu a urget,1cia hoje, para entrar o projecto
eu\ discussão, segunda feira, Estava persuadido
que o projecto já tiuha sido meditado ; no emtanto, se alguns senhores julg:10 que é neoessario meditar-se mais na maleria, deixe-se
ainda esle espaço.

453

estava ::.b!>lida, e a importação de africanos já
não cansa admiração. Se a carnara, pois, der
seu voto ao art. 1°, como seu effoito é uma insidi,a, dir-se-ha logo que os outros artigos, que
são uma sancção desh irnportÚçi\o, ·estão admittid.ns.----- -~
Observa. que este projeclo diz que fica prohihi<la a importação de africanos no territorio elo Brazil ; mas desde que esses afriéanos
puzernm os pés no tel'l'Ílorio do Brniil, ficão ·
importados. Se um pirata conseguir metter
no terrilorio do Brazil africanos, cllcs ficlio
imporl.aclos, no emtanto que o art. lº diz
-que fica prohíbida a importaçil.o.-Pare ce
_qt1e se duvida que existe a lei de 1831.
Lembra que se propõe esta lei, quando nenhum
_meio tem-se proposto para impedir que pelo
mar os piratas se approximem ás costas do
Brazil com africanos. Sabe-se (jLle, quando um
official de marinha apprehende uma embarcaçao -com africanos, é demittido do commando. Se ao menos, se declara como es!
cravos homens que a- lei declarou livres, e que,
pondo o pé no paiz em que a liberdade· está
estabelecida, ·se torn/l.o escravos, houvesse um
muro ~e ferro para que os pinttas não se approximassem ás costas do Brazil, alguma desculpa haveria ; mas, quando existem na casa,
ha tanto tempo, os artigos addicionaes ao tratado feito com a Inglaterra para fazer mais
effectiva a prohíbição deste trafico, quando
oulras medidas nil.o se tomão, a·e (/Ue serve
esta lei? O orador deseja que se adie a discussil.o desto projecto até que se discutão os
arligos addicionaes ao tratado com a Inglaterra, que prohibio o commercio de escravos,
artigos que ha dous annos estao na camata.

Depois de foliarem os Srs. visconde de
Goyanna e Ifollanda Cavalcanti explicando-se
sobre o que haviil.o dito, dá-se por discutida a Julga que, se a assembléa qller provar que não
urgencia, e é approvada no sentido em que ul· protege este commercio, deve adaptar todas as
medidas para fazer desappa(ecer os piratas que
timamente a propôz o Sr. Maciel Monteiro.
se em pregão em tal commercio.
Entra em discussão o projecto do senado, no
seguinte artigo 1º:
O adiamento pedido pelo nobre deputado é
" Art. 1.0 E' prohibida a importação de esapoiado e entra em discussllo ; mas depois de
cravus e pretos livres no territorio do Brazil, algum debate, é regeitado.
na qual se entende comprehendida a passagem
O Sr. Hollanda, depois de observar a desde uma para outra provincia. n
igualdade de procedimento da camara dos Srs.
OSr. Sebastião do Eegi,_ decl:,m1 ter dl;l_ ofc deputados,. a respeito· dos projectos· vindos do
ferecer como emenda o projecto do Sr. Vas- _senado, que entrão logo em 2• discussão, entreconcellos.
tanto que os da camara dos Srs. deputados vão
O Sr. :B.ezend.e nao entende o que queira passar por 1• d1scussão no senado, pontlerando
dizer - fica prohibida a importação de afri- os inconvenientes que daqui resultao, entra em
:anos -, quando o projecto sancciona esta materia.
impo_rtaçllo. Parece-lhe que o ar!. l' é uma
Havendo um tal qnal compromettimento do
rnsidta para chamar a votaç!lo deste· arligo, nosso governo para com a Inglaterra, a -res~ depois espalhar-se no Brazil que é livre a peito da abolição do trafic~ da escrava~.ura ;
unportação, como escravos, de homens livres, julgando que, passando a lei tal qual ve10 do
reconhecidos como taes pelas leis do... Brazil. senado, poderáo haver grandes contestações a
0b~er_va que no norte, na sua província, era este respeito; e desejando remover quaesqner
rarissuna esta importaç!lo ; mas desde qne embaraços e difficuldades em que possa achar-se
appareceu a indicaç!lo para derogar a lei de a administração em consequencia da mesma
1831, houve quem fizesse espalhar q~e a lei _lei ; o orador requer que seja convidado o Sr,
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ministro dos negocios estrangeiros para assistir
á discussão desle projecto.
Posto que reconheça que a lei de ·7 de Novembro é ipexequivel, e promove n immornlidade ;"com ludo nuo póde votar pelo projeélo em
discussão. Julga qne, para evitar a conlinuaçno
da inlroducçl\o de africanos, é mais· proficuo o
emprego de meios indireclos; como excluir os
escravos das obras publicas; adoplar o expediente lembrado pela assembléa proviricial de
S. Paulo, e nos relatorios dos Srs. ministros do
imperio e da fazenda, de exigir que os contractos a respeito de alienação de escrnvos sejüo
fei!Qs por escriptura publica. Parece-lhe que
lambem seria bom impôr 11a loc:ição dos es-cravos ; e que o resultado desta medida seria
tanto mais salutar, quanto na hypolhese de que
·uma lei geral clelerminasse que escravos nno
serio.o admiHidos a obras publicas, as províncias
poderião empregar escravos nas suas respectivas obras.
Decide-se que seja convidado o Sr. ministro
para assistir á · discussão desta lei.
O Sa. CASTRO E SILVA pede que se convide
lambem o Sr. ministro da fazenda para assistir
á discussão do projecto sobre melhoramento do
meio circulante.
O SR. 1° SECRETARIO responde que o Sr. ministro já foi para isso convidado; e q_ue para
.
segunda-feira o será novamente.

O Sr. :B.ebou~s :-Sr. presid.ente, reprovo
muilo que, fóra do caso de se discutir sobre
uma lei existente, se diga mal desta lei, como
muito a meu pczar; tenho ouvido dizer até do
acto addicional. Acho que .isto é muito irnpolitico, e que deste modo se dá muito má lição
· aos povos. (Apoiados.) Parece-me que vou co•
herente, quando fallo contra a lei de 1831, de
que se trata na discussão deste projecto.
A experiencia tem confirmado que a lei de 7
de Novembt·o não podia servir senão para mal;
porque, prohibindo o commercio de africanos,
os meios que se empregarão, para que o commercio ficasse terminado, aos olhos de todos os
conhecedores da materia, devião ser absolutamente inefficazes. Resultou, pois, que a fazenda
publica ficou privada de dous interesses : _o interesse directo dos direitos que se cobravl!.o da
importação de escravos africanos ; e o indirecto
das fazendas que vinhão para o Brazil, e daqui
in.o para a Africa, além das outras producções
do paiz que erão cultivadas e fabricadas em
maior porç11.o para se entreter aquelle commcrcio. Além deste mal, c.,utro mal resultou da
lei para a moral. Os importadores de escravos
de má ,fé continuárno nessa importação ; e, para
a realisar impunemente, tiverão .para empregar
os direitos que antes pagavão nas alfandegas,
ficando ex.clusivnmente · seu este commercio.
Deste modo, não ficando evitado o cómmercio,
com toqos os males respectivos, apresentou·s~

mais um pouco de immoralidade, que vaiestragar o Bruzil inteiramente, se já o não tem
estragado de um rnudo irremediavel. A este
mal accresce outro. Quando o commercio de
escravos era licito, não erão [antas e tão repetidas as mortes, além das que acontecião nos
lerrenos··ueAiricu--;--rm:--ctimrte7I guerra-eTit1'ê
seus desgraçados hahilautes: 'e hoje, mediante
a fraca policia que existe, muitas vezes se $acrificAo cal'regaçúes intein1s.
A lei de 1831 nno produzio pois etreito benefico, nem podia produzir ; porque, assentando
que o meio repre!:'sivo consistia em eimcerbat· as
penas dos infractores, -impondo-as desiguaes e
fóra da natureza dos delictos, essas mesmas
penas acerbas têm servido de argumento para a
irnpnnidacte, não em presença daquelles que se
suhol'llllO pelos interesses sordiclos e vis,·mas
pelos qnr. ~ão levados pot• scnl.imentos de pie·
darle, e por outras razões, que calllo nas almas
mais generosas e bem forurndus. Apprelwnde·sç
um navio com at"ricanos, on uma carregaçno é
cncontradu nas no~sns p1·11i11s, ou em alguma
prnpriedacle, quem é o apprehensor? S11p1io· ·
nhamos que é declarado inimigo do commercio,
qne está convencido das más consequencias do
mesmo comm.ercio, e que, demais a mais, está
illustrado com as provas que tem tido o Brazil
de sua existencia ominosa. Vendo o apprehensor que da appreliensao resultá nllo só perda
da familia, pelos inte1·esses que são alienadcispela
apprehensno de africanos, mas, demais a mais o
pai é condemnado a prisl!.o, e á perda dos africanos e de todo o .cabedal empregado nesse commercio e a tudo quanto possue, ficando sujeito a
uma p~na pessoal, pelo que não puder satisfazer
da pena pecuniaria : póde o apprehensor levar
ávante a apprebensllo em toda a extensão? ~ão ..
A experiencia mostra que magistrados e individuas que sabem que em tal ou tal ponto
existem africanos, e que de officio sllo ob1•igados
a tratar dé reprimir este cornmercio ; se ti'alãO
de o reprimir, é só ostensivamente. Todo ~
mundo sabe qual é o escandalo que daqui

resulta.
Está visto pois que a severidade das penas
nllo póde favQrecer a repressão, ou antes é um
caminho-pâ-ra:··a:·impunidade. · -·- - - ·· ·--·---- ---Tendo considerado sobre o modo de se fazer
effectiva a prohibição do commercio de escravos,
.nl\o tenho descoberto outro meio de tornar ef·
ficaz esta prohibiçll.o, sena.o do modo seguinte :
uma grande imposição na importação dos es·
cravos, ou penas pecuniarias sobre os importa·
dores, que lhes tirasse toda a possibilidade de
interessarem no commercio, e determinando-se
ao mesmo tempo que o governo tomasse conta
dos africanos que, pelo calculo da duração
(termo medio) da vida dos escravos africanos,
desde 1828, se considerassem illicitamente

!ldquiridos,
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o orador depois de analyso.r alguns artigos da
« Requeiro que se officie ao. ministro da falei oITerece a seguinte emendn, (Jtle é apoiada : zenda, · que 0t·dene no thesouro, pn1·a que me
~ Prohibe-se a i111pol'laçllo no Brn.1.il, e no
franquêe os livros, e mais documentos, que eu
seu lerritorio, de todo o comnJ,.ercio de captivos, quizer vei·, e examinar .-Rezende. JI
·
ou escravos africanos, buçaes ou novos, livres
Lê-se, e approva-se a redacção da prop,>sla
ou fonos, on libertos.»
.
_.._--1-4_a-llt$1=biéa legisiauva de Mtnas Geraes, sobre
A discussão fica adiada pela hora.
a extincçno do vinculo do Jaguára.
o SR. PnESIDENl'E dá pat'a 01·dem do dia, ás
Julgão-se objecto de deliberação e vão n im11 horas, discussao do proje1:to sobre melllo- primil' o seguinte parecer, e voto separado :
cc A commissao de diplomacia tendo exaramento do meio circulante, e antes de chegar
0 Sr. ministro da fazenda, ll mesma de hoje,
minado o officio do ministro dos negocios escomeçando pelas emendas do senado á leide trangeíros de 23 do corrente mez e anno, assim
fixação de forças de terra.
001110 os documentos, que o acompanhãrll.o,
relafüos á troo1l. de iJondecoraçoes, com que
Levanta a sessão ás duas horas da tarde.
devião ser gratificados os ·ptenipotenciarios que
celebrárão o tratado entre o füazil e a Belgica,
colligiõ desses documentos :
Sessão ean 4 de Setembro
,e 1°. Que por occasião da ratificação do
PRl(SIDENC!A DO SR. ARAUJO LIIIIA
mencionado tratado, forao condecorados pelo
8overno belga, com a grão-cruz da ordem de
SoMl!ARlO, - Expediente. - Parecer ela comLeopoldo I; o desembarg,.1dor Aureliano de
missão de diplomacia. - Oi·dem do dia. Souza e Oliveira (entllo ministro e sec1·~tal'io
Meio circulante.
de estado dos negocios esti-angeiros), e com a
commenda da mesma ordem o conselheiro
Pelas <lez horas da manhã pt·ocede-se á chaBento da Silva Lisboa, o_t:ficial-maior da resmada, e logo que se reune numero legal de pectiva secretaria de estado.
Sl's. deputados, abt·e-se a sessão ; lê-se, e
cc 2º .- Que o governo belga assim gralificá1·a
apprnva-se a acta da antecedente.
aos refel'idos funccionariós do Bra:!il por lhe
Faltão com causa participada os St·s. Pinto
haver o governo brasileiro prometlido fazer com
de Mendonça, Pontes, Barbosa Cordeiro, Messias, que essas gratificações lhe foss~m reti·Jbuidas, e
arcebispo, Oliveira Braga, Saturnino, Paulino e
tambem coudecorados com igual 1·eciprocidade
Raphael de Carvalho ; e sem participação os
os· funccionarios. que por parte da Belgica conSrs. Luiz Cavalcanti, Costa, Lessa, Rodrigués correrao pa1·a a celebraça.o do tratado.
Barbosa, Bhering e Valerio. ·._
« A' vista destes dous factos a commissão
conclue que O D.OSSO governo tem estado eril
EXPEDIENTE
falta quanto ao desem·penho de sua palavra, e
Dá-se conta do exp~diente, lendo-se os seconsiderando que semelhante falta póde ser
guiutes officios :
•
olhada como menos decorosa ao füazil por se
1.• Do ministro da fazenda em resposta a afastar dos estylos de cortezia, recebidos entre
um officio desta camara, particip!\ndo que não
às monarchias, é de parecer que se adapte a
exi~tem documentos no thesouro a respeito da seguinte resolução :
cc A assembléa geral legislativa re$olve;
aposentadoria de Angelo José de Saldanha,
Joaquim Rodrigues Sjlva. e Manoel Francisco
« Artigo unico. O governo fica autorisado a
Martins, mas que dos respectivos decretos condecorar com a ordem imperial do Ct·uzeiro
constno as'razões por que foril.o aposentados.- aos funccionarios do governo belga que conA quem fez a requisiçao,
corrêrao para a celebração do tratado de 22 de
2,• Do mesmo ministro .r~mett~ndo uma reSetembro de 1884, confir~a.~º-.P.~l~_!e§l.olqç_~o.....
_pr~s~~~~Çª? da m~sa ad~.l.n1lltr~tl'la.da casa. da· · de17 de Junho- de"T8BlL
m1se;1co1·dia da cidade da Bahia, em que pe_de
cc Paço da camara dos deputados, aos 80 de
ser 1.s~nta de pagar a taxa do sello d~s loterias
Agosto de 1837 .-.Ar,iujo R-ibeiro.-À. . .M.
e~trahnla~ a favor daquelle estabelecimento .. de Moura. »
A commtssão do orcamento.
3.° Do mesmo mi~istro enviando a copia_ da
VOTO SEPARADO
portada de 14 de Agosto com as inrormações a
cc O objecto de que trata o parecer da maioria
respeito, e bem assim do manifesto, e mais
papeis pertencentes ao patacho portnguez da commissão de· diplomacia, em consequencia
Especulador, conforme se exigia em officio de do requerimento do illustre deputado o Sr •
.19 do dilo rnez, e além disso a copia da portaria Araujo Ribeiro, deve antes ser encaminhado
pelo~ governo, que tem obrigaça.o de procurar
de 21, exolicando aquella del4.-A quem fez
a reqnisição.
manter as promessas feitas pelo mesmo go•
verno, e seus agentes diplomaticos, perante o
Lê-se, e approva-se, depols de discutido, o
seguinte requ~rimento :
mesmo corpo legislativo, do que promovtà_o por
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membros desta camara, os quaes não eslll.o
O Sa. HoLLANDA :-Tem-se resgatado?
sufficientemente habilitados para bem entender
O SR. ALVES BRANCO (min-iJ!tro da fazenda):
a extensão das negociações confidenciaes do
-Não.
·
.
mesmo governo, e seus pensamentos diplomaO SR. HoLLANDA :-Entll.o o que mais se
ticos, como succede no presente caso: eni conquer? Tem-Se. appli.!:ru;la. impostas.. para o res,
seq1.1e1rnia-Gislo e-ào maiS;-Eiue não urge dizer-se,
o abaixo assignado não podendo concordar com gate do papel·; e tem-se feito isto ? Não. E por
que? Naturalmente porque as l'endas não
o parecer de seus collegas da commissão, é de
opinião que o governo faça a proposta se jnlgar chegão ; e eu creio que toda a renda qne fõr
applicada nilo chegará.
conveniente.
· ,1 Paço· da
cama1;a dos deputados, 30 do
O orador declara que não se opporá a que 8e
Agosto de 1837 .-Manoel Ma,1·ia do Ama1·al. » augmenle a renda ; talvez que nossas rendas
Entra em discussão a resolução não impressa
nllo possllo fa.zer face ás despezas ordinarias,
que approva a pensão de quatrocentos mil réis
todos os dias se conlrahem novos emprestimos,
annuaes, conferida a Joao Ferreira Bittencourt e
e posto qne a administraçll.o diga nos relatarias
Sá, em compensação do que perdêra pela
que ha saldos, todavia na camara diz que ha
aboliçllo do lugar de provede, dos seguros da
deficit, e pede credilos supplemenlare s. Vê que
provincia da Bahia, de que tinha a serventia · todos os dias vno-sc angrnentando novos em;italicia, em. remuneração de serviços feitos á., prestimos, e a~sim augmentando- se as despezas,
mdependencia .
entretanto que a receita é u mesma, q1ianclo
Depois de algum debate, é ailprovadn e
não seja nicnor pelo desleixo e deso,·rJem da
adaptada, e remettida á commissão de redacçãO.
administração, e assim é nalurnl que haja
deficit, e que as remias não cheguem para a
Discute-se outra resolução não impressa com
despeza. Se porém as rendas nll.O chegarem
a data 2 de Outubro de 1831, que aulorisa o
para as despezas, a camara deve procurar um
governo· a mamlar passar carla de naturalisação
perfeito balanço entre a receita e despeza, proa Guilherme Luiz ele Taube, sueco de origem.
curar rendas que possll.o fazer face ás despezas
E' sem debate approvada e adaptada, ·e reque julgar mais neccssarias, e não procurar, a
meltida á commissD.o'de redacção.
titulo de resgatar o papel, com o pretexto de uma
operaçll.O para um fim importantissim o, augORDEM DO DIA
mentar as rendas publicas, onerando a população.
Ás 11 horas, annunciando-s e a chegada do
Respeitando muito os conhecimentos da il- ·
Sr. ministro da fazenda, e sendo elle introdulustre commis$11.0, respeitando llluito as pessoas
zido com as formalidades do estylo, principia a
que ella consultou, e saus pareceres, comtudo,
2• discussão do projecto apresentado pela commissão ·ad hoe para o melhoramento do meio
o orador declara que, ainda que taes meios
lembrados f9ssem applicados para o fim a. que
circulante.
1, Art. 1. 0 Será arrecadado, do 1º de Julho
a cormnissllo se propõe, elles seria.o inteira·
de 1838 em diante, um por cento addicional ao
mente prejudiciaes:
imposto- do expediente rlus alfandegas, e 1 3/4
Está convencido de que, emquanlo a moeda
por cento ao de armuzenagem que será devido
papel, que é hoje o meio circulante do Brazil,
do dia seguinte ao da eulrada dos generos e
estiver baseada nos principios que a <letermimel'cadorias nos armazens. Destes impostos;
nárao, o meio proposto pela commissão não
addicionaes não se deduziráõ por centos alguns
poderá tirar da oirculaçllo este papel.
para os empregados das alfandegas.
Nao acredita em honra de pessôa alguma
neste negocio; a substituição do papel-moeda
« Paragrapho unico. Continuaráõ a pagar a
mesma armazenagem e.expediente, a que eslllo - deve estar montada de maneira tal, que seus
afi·gentes ap~esente1)1 .. _u_q:gi l!Y.P.9.th~cr,1 real, wn.~ . .
...1!:Ç,tu?,.linenle suj1l.itQs, os seguintes generos..e
ança de seu ccímportamento.
mercadorias :
·
A lei que desgraçadamen te passou na legis« Ca'mbraias de linho e rendas de filó de
latura de 1833, é uma das leis mais anarchicas
seda e de linho ; a moeda e obras de ouro e
prata, e pedras preciosas, galões e canotilhos _ que tem passado, e o resultado mais feliz que
clla póde ter, é o de onerar a nàção, ao menos,
de ouro e de prata fina de todas as denomicom uma divida de 20 mil contos ; e muito mais
nações. ,,
em um caso de~graçado. Todos esses
O Sr. Holla.nda. Cavalca.nti declara oppôr-se será
agentes, todas essas commissões, não sendo
ao art. lº. Tratando-se de fazer o resgate do
responsaveis, não dando uma fiança dos dipapel em cit-culação, quizera que S. Ex. o Sr.
nheiros que lhe forem commettiàos; hão de
ministro informasse se não ha alguns impostos
abusar : nem é preciso· que se vá á Inglaterra
a\ijudicados a este resgate..
mandar fazer notas falsas, nas mesmas· agencias,
o SR. ALVES BR.\NCO (ministro dafazenda) r:- c,s mesmos empregados as
emittiráõ. Expri::-:J!:a.
mindo-se assim 1 o orador declara que nllo falia
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em bypolhesc do que

lH\

de acontecer, falia do

que já tem acontecido. Já na capital do imperio

foi o thesourçi roulJado; observe-se que nas
províncias ha muito mais facilidade de se abusar
nesta parle; cada agencia, cada commissAo ele
troco está na contingencia de fazer o que quizer.
Embora chamem-se os homens mais honrados,
que maiol'es provas tenhão dado de si, nil.o se
deve confiar nelles, excepto quando derem
fiança do dinheiro da operação que está a seu
cargo.
No estado em que iudo está, não é possível
ao orador onerar o povo, votando por impostos
pura o resgate do papel. Está persuadido que o
resgate não será senão um VI\SÍo mais para os
falsificadores, não vai senão proteger mais a .
industria desses homens.
Declara ter votado contra a ·lei em primeira
discussão, no emtanto ·~econhece que nclla ha
disposições que se podem adoptar. Todavia uao
quizern que a camu1·a lomasse a inicialiva deste
negocio, que é mais privati1•0 ao poder executivo. O poder executivo é que devia encaminhar,
dirigir, propôr o que julgasse mais conveniente
a esle respeil.o, e nllo uma commissão aliás
composta de homens mui respeitaveis; mas ao
Sr. ministro compelia com preferencia apre~
sentar algum trabalho a respeito deste objecto ;
sohre elle é que recahe toda a responsabilidade
da lei, .issim como elle, orador, atlribue lodos
os males dessa lei execranda que nos rege, ao
ministro da fazenda de enlão. Os Srs. ministros
são resp,msaveis pelo comportamento da
maioria da ca111.ara ; se elles ntto se iclentificão
com a maiéiria, ·não estão corupetentemente em
sen lugar ; se clles se conserva.o sem maioria,.
os males provenientes das leis são exclusiva·
mente dos proprios ministros.
O orador diz que foi ministro de estado em
tempo do Sr. D. Pedro I, e 110 tempo da regencia tifoa. Foi chamado pelo primeiro, a quem
tributa a maior gratidão, quer como brazileiro,
quer como individuo, sem que tivesse intelligendas particulares com esse monarêha, que lhe
lhe disse que o queria encarregar da pasta da
fazenda. O orador achou-se embaraçado; mas
tendo na camara feito opposição aos actos dos
ministros, tendo sustentado certos principios,
julgou dever aceitar o ministério ; e, qmmdó
n~o fosse capaz; quando seus actos como ministro não correspondessem aos seus princípios
·como deputado, justo era q.ue merecesse- a execração de seus constituintes. O imperador perguntou-lhe com que condições aceitava o minislerio (e o mesmo aconteceu com a 1•egencia),
ao qué elle orador respondeu que com ne~1hu111as, porque a condiçã.o que julga annexa e
uihcrente ao mínisterio é ser demittido, qtrnndo
$Crvir mal, Servio ao Sr. D. Pedro .I com mnita
satisfüção, e se algucm altribuir ao espirito de
cavalheiro o dizer que de todos os actos, por
eHe orador praticados, era exclusivamente res:
TOid:O"U
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ponsavel, declara que é engano ; não o diz por
espirito de cavalheiro, mas por espirita de i'erdade ; porquanto não houve ucto algum de sua
repat·tiçilo que nil.o fosse filho de sua vontade.
O S1·. D. Pedro I nunca.a.. forçou, mesmo· en'fdespachos mais triviaes ; verdade é que a algumas de suas proposições o imperador duvidava annuir, mas por fim sempre annuio a
todas. A uina dessas proposições resistio bastante ; o 01·ador mosh·ou-lhe, com todo o respeito, que tinha á sua disposiçll.o fazer o que ·
queria sem ·comprometter a dignidade do monarcba, sem mesmo precisar da concurrencia de
sua assignatura: entí\o Sua Magestade disse perante todo o ministerio :- Sr. Cavalcanti, póde
trazer os decretos amanhã, que eu os hei de assignar; mas saiba que ainda nenhum ministro
· fez a minha vontade sem ser em troco de algllma
cousa para si. - No dia seguinte assignou os
,despachos. O orador, pois, declará que sempre
foi o at"liitt·o de sua repartição. E se isto aconteceu com elle, que se ntto tem por stoico, que
lambem tem affeição a seus amigos, que lambem
gosta de os attender, se isto era praticado, corno
se póde criminar o monarcba? Como ministros
prevnricadorns, minist1·os vis e indignos se desculpão com o monarcha? Forçava-os elle por
ventura a aceitar a administração? .•• O orador
não póde pois, altribuir os males do paiz senão
aos ministros. O Sr. D. Pedro foi· enxovalhado
e atassalhado; a Íl?-)prensa aitt'ibuia-Ihe quantos
crimes houvessem, nlio julgava os ministros
culpados; mas elle orador füi conhecer realmente que o Sr. D. Pedro era o homem de que
o Brazil precisava, foi praticamente conhecer
que da incapacidade dos ministros era que provJnhão os males do Brazil ; foj. praticameµte
conhecer que um monarcha, que. um regente,
um eleitor em geral do p,oder cx,ecutivo nlio
póde resistir ás virtudes de um miraistro de
estado.
·
·
O orador julga que o que acaba de dizer nao
é fóra da or_dem." Isto prova a attenção que a
camara deve ter sobre o comportamento dos
ministros de estado ; p1·ova a responsabiliflade
que pc:sa sobre o S1·. ministro da fazenda, sobre
qualque!' deliberação tomada na . camara-ácerca--···
de uin objecto tão importante, de um objecto
que póde decidir da vida e morte do paíz.
Conclue votando contra o artigo primeiro.
OSr. :B.ezende vota contra o primeiro artigo,
por lhe parecer que elle não remedêa cousa
alguma, por lhe parecer qne em nada.melhora
o meio circulante. Persuade-se que a immoralidade teni chegado a tal ponto, que todos esses
impostos agora lembrados hão de evaporar-se
sem nenhuma re,ponsabilidade. O orador
observa que, tendo sido alcançado o lhesoureiro
da mesa de diversas rendas em perto de 40 contos, como se sabe, e havendo o Sr.
Vianna proposto uma emenda na lei do.orça~

6&
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oràdor, s~ja da minoria, sendo este objecto de
men!o, para qne indemnisasse o thesonro
lanla gravidade, n!IO hesito11 em assigna1· o p1·0.
publico o prejuizo dos particulares, snccede qne
advogado~, chamados para avaliar a ffonça desse jecto ; e mnito mais, quando a cqmmissllo não
homem, a avaliárao ern 100$, sob fundamento 'apnisenta um prnjeclo de confh>nça. Se a
de nilo ter havido prejuizo. Um alcance de comrniss1lo apresentasse um projuclo de con40:000$ avaliado em 100$, quando o Sr. Vianna . fiança, podia o illuslre dzputado oppôr-se ao
projeclo. No caso de que, como receia oi] .
. com a .;na emenda emiltira o principio de
indemnisaçao ! E como o juiz <le paz deu por lusti-e deputado, o governo empregue estes
nullo este acto, porque de facto é revoltante, e fnndos em objecto diverso, entãa nllo sabe elle,
orador, o que se possa fazer.
·
não prova senão a immoralitlade, com a qual
na.o ha lei que pareça boa, nomeárão-se novos
O illustre deputado entende, continua o
advogados que.fixárão a fiança em 100$ : do
orador, que as medidas neste projecto inseridas
que resulta que qualquer pobre que dorme não inlercss1lo ao meio circulante. A comdebaixo do Arco do Telles póde ser fiador de
missãa na.o está no sentimento do illustré deum homem, cuja responsabilidade é só de putado ; entende que 11s .disposições conteúdas
100$. Com semelhante gente o orudor está neste projecto intm·ess1lo rnuito ao meio circu.
persuaáido que nao ha medida nenhuma que
lante. Verdade é que ,iá uma lei consignou
possa ser boa, que possa ser salutar.
alguns impostos pllra a umorlisaçflo do papelmoeda, impostos qtle montll.o em 400 contos
Concorda que no projecto artigos ha que se
podem aproveitar muilo lnminosos, mas outt·os de réis, segundo os orçamentos do governo ; mas
a commissllo entendeu que esta quantia era
ha que lhe parecem máos. NllO ,1pprova qne
muito limitada para urna opet·açao de lauta imse faça da caixa de amortisaçâo agente deste
portancia ; o.lfereceu, pois, . á consideraço.o da
troco. Jâ, n'umfl lei que passou na ,camara,
camarn a proposta de novos impostos que a
elle, orador, emittio a idéa que o papel com
commissno calcula de 1,300 a 1,400 contos.
quê pagassem certos direitos não sahisse mais :
Parece que, se a commissão merece algum 1·ea emenda que propôz neste sentido foi regeitada,
paro, alguma censura, é por nãa ter consignado
e é o que· a commissil.o queria. Quizet·a que n
1m1io1·es fundos para esta amortisação ; pot·qne,
arrecadação desses direitos fosso feita por nma
caixa particular que niio tivesse nada, nem com
tendo calculado de 36 mil a 40 mil contos do
papel-moeda em circulação, ou que deve existir
a alfandega, ·nem com o thesouro. A urgenc:ia
em circulaçao quando esta lei tiver e1<.ecuç.no,
que havia para este projecto era a idéa de dentrn
muito insignificante é a quanl.ia de 1,800 ou
de um mez acabar-se com a subslituiçãO. do
cobre. Nota que, depois de annunciar-se o 1,400 contos, para amortisar esta grande massa
recolhimerito do cobre na capital, esperou-se de papel. Parece que o illustre deputado en·
que se fechasse este rP.colhimento, para abrir-se
tende que a commissão propõe meios exorbi· .
na cidade de Niclheroy, não sabendo porqu~· lantes, meios que não lerião oulro resultado
s,foao habilitar o governo para maiores dispermotivo, ao mesmo tempo que se abrio o troco
dicios. A comrnissão entendeu q11e corn esta
na capital, não se abrio em Nictheroy, dando-se
assim um espaço irmnenso para que os conti·apequena quantia de 1,800 a 1,400 contos
bandistas .introduzissem muito cobre, e o lepodia ir diminuindo a massa do papel-moeda
vassem para a cidade de Niclheroy.
em circulação.
Deseja saber quanto é que pagão de armazeO orado·r conclue dizendo que, depois que o
nagem as cambraias de linho, as rendas de filó,
illustre deputado tiver ernitticlo seus argumentos,
de seda e linho, as moedas de ouro e prata, etc. ; elle e seus illuslres collegas trabalharáõ para
.qual a razll.o porque, tendo-se augmentado o redponder-lhe. Por ora está convencido que
preço· de armazenagem dos mais generos, estes,
o unico meio, nas nossas circumstancias; ·para
que pouco occupão os armazens ·e silo de mais
r1;:staura1· a moeda metalica, é o apresentado
! . ..:racil contrabando; na.o se··a11gm,mtári!.o: Qufa-era· · no projecto·. ·Se o Sr.· tleputado entende. q.ue,
que para o meio ciruulante não tivesse nada reduzindo-se ,1 mas~a do papel-moeda. em cirnem o expediente da alfandega, nem a arma·
culação, nno é fazer um serviço ao meio
zenagem ; mais francamente lem~raria que circulante, se está nesta op_inião, elle, orador,
se augmentasse:p. os 15 °/., como"'propõe a
lhe responde que à convicção da commissão
commissão externa, e não lançaria mão desses
a este respeito é tão profunda; que julga que ·
calculas arithmelicos de 1 3/4. Melhor seria nl\o se póde duvidar que a medida apresentada
elevar o imposto de 15 a 2l) por cento ; augmeni10 projeclo tende á restaut·ação de uma cir·
tava muis, e fazer-se-hia a substituiçao do papel culaçao. metalica. Se fô1· contraditado, res•
mais prompta.
ponderá.
OSr. Vasconoellos diz que nllo póde comOSr. Rezenda diz que n~ todo do projecto
prehender a: razão por que o illustre deputado,
incluem-se artigos que exigem uma discussão
o Sr. Cavalcanti, regeita o art. 1°.. Ouvia ao
mais meditada : mas na segunçla discuss!lO se
Sr.. &lpt1tado fallar em minoria. Posto que ellé, nno póde tocar em todos os artigos ; poré~ 1 en·
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\~ude qull o al'ligc, 1° pouc:a vnnluge111 olfo1·ecu
uo melhoramcnlo do meio dl'culanle. C:011l1ece
que se tleve diwin11ir a nw~sa UL) pnpcl; nws
1:m1b~n1 eJJlcnde que é Ítnpnssivc! por m11ilos
::11110, rednzir :1 11,clal o meio circulunle. Nin---i:,;mm:--drtvidn cin JJec,c:,bid,xtle durduzh.· 11 massa
~lo m.eio circubnt,~, ape»ar 1Jl) que ba quem cn-

459

l'ncili11ente ~e pododõ arl'ecadar; depois ellas
ul\o aurn.o grnvosas, sl\o pagas m\ occasirto da
I

enlrnda das 111e1-eaLlorins eslrani:(cirus. Lell)bra-sc
crn 18:J::!, quundo dívei-so~ negocfontes
furüo cor,sttllados a res l~Íl.11 de i1i1 io::los ue.
tlevino ~PP 1car a auwrlisa<;ão do cobre, quasi
todos se lembró.rao do augmeuto do din~ito de
15 ¼; porqne viflo q11e não era gr,,voso ao
commerc10: por esta maneira ha um pequeno
augmento. Na armaienagem e no expediente ·
poderia suscitar-se alguma opposiçil.o das nações
estrangeiras com quem temos tratado; comtudo,
como nil.o tem apparecido, poderia não haver
semelhante opposiçM, mas póde haver. Quanto
ú mina de Galenu, S. Ex. diz que n!lo tem
ffW!

tenda que o mel]w,· meio circul:rn!e. é o p:1pel;
eslu, ponlm, Mo é a qneslt\o ; e elle oradol' eslá
persu:,dido que o que a commissão propõe não
beneficia cons11 alguma. Sua principal idéa foi
que este artigo continha peque.nos meios, que
este augmento sobre armazenagern pouco
uv3nça; parece-lhe pouco par,, o fim que se
q;.ier. Como M\o pórle faliar do prójecto cm
icJ.éa nenhuma dellá, nrto 'Sabe qual será o
globo, e só do 1º artigo, conlenta-se em votar
producto de sua venda. Sobre a venda das tres
contra elle. Nilo sabe como se póde decidir
agon\ a venda de ptcpl'ios nacionaes <la mina leguas em quadrn de lerrrnos diarnantir)os, sua
opilliao seria que se n9.o vendessem esses
de Galena; como decidir tla necessidade de enterrenos, que se conservassem Como aclualmente
\'Olver n cnixa de arnortisaçM neste negocio,
estao, regulando-se por lei os aforamentos.dos
desnaturando-a, cornpromelter o seu credito por
mesmos terrenos; ou talvez conviesse continuar
csle 111eio; fazer de lia o que se fez dos juízes
e~te negocio como cxelusivo da corôa.
de paz, cm fFlel11 ludo se accumulou. Alg11mas
Sobre a sepa.raçao do thesomo da substituiçll.o
idéns ha muito uteis, corno a de queimar todo
o papel recolhido, o que já propôz em 1835, e do papel, S. Ex. não de.ixa de a cor;siderar
vantajosa •. Lelll'bra O que na Inglaterra se
qlie í'oi regeitado. Acha qne pt'esentemente nao
pratica com certos bilhetes que sao emittidos
~e lleve discutir este projecto, ha grande inconveniente, foz nuo executar-se a lei existente,. com certos nvanços, que se tomão na praça ;.
011vio dizel' que se mandou encommendiir em sl\o feitos por uma commissao particular de
Lrnclres novo papel corado : o que não crê que homens do commercio. Quanto á cessação do
troco do cobre, lambem a julga vantajosa,
melhore em cousa alguma O meio circulante·
porque é passive] que se façM abusos; para
Desejára saber se isto é exacto. Em urna paprevenir rmíilos abusos nllo só da emissão
h;l'l'a, vota contra bdo o que est:i no projecto,
clandestina e criminosa das mesmas cedulas,
no este.do presente.
O Sr. Alves :Branco (ministro J,g fazenda) como tambem da continuação ·ç!a entrada de
lliz qne ei,iste uma encommenda de papel para cobre falso, se nll.o fosse attender que o governo
n!íO poderia resistir aos gritos dos portadores
Londres, que ainda nilo chegou ; crí!l que será
da moeda de cobre, se acaso tomasse uma
papel corado; mas não póde dar informação
exacta a este respeito ; as ultinrns ordens que . medida prompta a respeito, ha muito teria
S. Ex. parado com esl~ substituição; mas como
se mandárão nãu são de seu tempo.
Declara que sobre a lei dirá muito pouco. Já existe uma lei, é necessario que se ella cumpra;
dissera que não suppnnha esta medida úapital, no emtanto tem rccommendado pura as provincias que marquem urn prazo quanto antes.
mas uma medida preparatoria. auxiliar ; a ca.i\ss~ntava que era melhor que, naquellàs pr~pital cei-tamente depende de esclarecimenlos
vmc1as em que a operação tem. dur~do cseis .
que mesmo O governo actualmente não tem.
Tendo prepat"ado um wojecto a respeito do.m~ig......mezes,. ti~.pudes_se !"l!a· progl'e~1r mais de um
1!1ez, ou para o pnnc1p1? de Janem, f:il.O se con,
circulante, "S ....Êx. entenden que não O devia
tiropôr visto que não 1;:stava cabalmente infor- , tmuasse a receber mais cobre. Serra me~hor
fazer-se ~ma resolução separada para que um
t~ado de alguns· dados de que necessitava. Considerando O projecto con1 o .medi<la prepara.teria, mez depois cessasse o troco.
S. Ex. conclue que, quanto ao primeiro
"ss~nta que ella nil.o póde fazer mal. Ella se re·
sume em tres pontas. Augmenta os meios do artigo em discussllo, corno seja um meio de
augmentar a renda, para a substituiçil.o do papel
resgate do papel ; separa o thesouro da subslijulga nil.o fazer mal algum, antes bem; assim
t~.içao dns notas, entregando a a outra reparcomo que os objectos impostos são certamente
lição; e vai acabar com a substituição que
· os que com mais suavidade se poderiao impôr.
pro~retle.
0

Quanto á príméit·a medida, S. Ex. diz que
não póde deixar de consideral-a alguma cousa
vantajosa, por isso mesmo que necessitamos de
~ugmentar os meios de resgatar o papel. As

imposições que se propoem pa!'ece-lhe que mais

O_Sr. Vasconcellos respohde ao Sr. Rezende
que julga que se vai
mais o trabalho da
se não faz mais que
em. outras leis; na

com esta lei accumular
caíxa de amortisaçao, que
estabelecer o qrie existe
lei que extinguio .o banco,
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incumbio-se á c,1ixa de amorlisação de trocar o cobra, é sufficiente para o pagamento dos respepapel; mas, se o illuslre deputado julga muito ctivos empreg:11los, e para ler al'lnazr.ns qunes
o trabalho da caixa de arnortisnçao, t\eclnre que os projectados no regulamento das alf:rndcgas,
subsiste a commissão actmt!. A cominissão e segundo e11 entendo que se devcrn estabelece!'
propôz o que achou mais coavr,niente; mas, se parn mais facil arrecadação das rendas de
, se entender que fica muito sobrecal'regada a importação. Até o pt,3,;ente tem o nobre micaixa de amortisaç1lo com cslo lralrnlho, com nistro rnostrndo Lf\lC 1 1/2 por cento de expeuma emenda isto se remedêa.
diente, e 1/4 de armazenagem, co::ipensno, ou
Observa que o governo, segundo as infornão, exnctamente as despezas q uc se fazem?
rnaçoes que tem, encommendo11 p8pel, em Se se aclmilte lltlla intelligencin tão lata á disvirlude da lei de 35, que determina muito posição dos trJtados, então tàmbe:n não se_
expressamente que haja no thesouro um depo- póde impôr sobre lojas, tabemas, etc., porq11e
sito de papel-moeda, para substituir ás classes tudo póde ser considerado como accrescimo
dos valores do papel que se apresentem depois dos direitos de consumo. Até o presente a difalsificadas, e isto deve-se ter em vista quando plomacia, que não sei se tem sido muito exise trata do meio circulante.
gente no Brazil, mas suspeito que o tem sido,
Observa que, se se fizet· a qon la das d espezas nao pretendeu tanto.
a todos. os inconvenientes do papel-moeda,
Sr. presidente, eu estou convcucido de que o
talvez que só a peqL1ena substiluiçn.o, qlle se projecto é indispensa vel para o melhoramento
tem feito, lenha· custado alguns lt·es mil contos, do meio circulante, e que por si só poderá
sem nenhnm inleres8e para a cansa publica.
trnzet· ao paiz uma circula,_:ão melalica; mas,
O orador. nota que o nobre ministro não como este bencncio se deve realisar qutinto anles,
qnc1· desenvolver a sua opiniilo sobre o melhoo projct:lo por e~le motivo precisa de uma meramento do meio ci1·culanle. Aprecia o nobre dida auxiliar; e a esta medida auxiliar, a comministro um pouco o prnjccto da commissno.
rniosr,o tem projeclado o banco crc(tdo pela lei de
Nesta parle, o orador Já razllo ao nobre mi1833, mas de la! sorte alterada a lei, que venha
nistro, nrns desejára que S. Ex. dissesse qual a ser exequivel, e exequivel em provei lo do meio
.em o meio capital, o meio unice que julgo, em cit·culante ..• Quefra V.. Ex. permittir que eu
sua opinião, paea este fim, Sente que S. Ex. só diga algumas palavras sentado.
se occnpasse em dizer que melhor seria que · O SR. PRESIDENTE :-Póde sentar-se.
passasse uma resoluçil.o autorisa1itlo o governo
O SR. VAscoNcE11os (sento.do) : -Todos cop,tra suspender a substituiçM do cobre, e n!!.o
nhecem qne o nosso meio <:ircu lante .é defeidésse nenhum apreço ás doutrinas do projecto.
O orador declar11 que, se o governo não quer o tuoso ; que o nosso meio circu larite, segundo
projecto, não insistirá para que elle o aceite ; diz o governo na falia da abertura, ameaça
mas, porque o nobre ministro não convence á todas as fortunas; e que é da maior urgencia·
commissão · que ella está em erro, que não acudir-lhe com um remedia prompto e efficaz.
comprehendeu as necessidades do Brazil, que Parer:e que a este respeito não ha cluos opiniões
. não tem conhecimentos necessarios para reme- no paiz. Ontra opinião, lambem constante, e
diar os males existentes? Proponha S. Ex. um geral, é que o melhoramento do meio circuremedio mais efficaz. A Úm deputado da oppo- lante, ou o bom meio ciri:ulante, não póde con·
sição é permittido regeitar simplesmente; não sistir senão em metaes preciosos. Não fallarei
lhe agradando a medida, negar-lhe o seu voto, agora nos papeis representativos dos · metacs
e demonstrar, quanto baste, a raz:J.o porque preciosos, porque ern ultima analyse são metaes
regeita a medida; mas, quando o governo·se preciosos, pois que são nelles realisaveis. Ora,
apresenta n.o corpo legislativo, réconhecendo a que meio podia occorrer á com missão para
necessidade de uma providencia,· e regeita a melhorar o meio circulante? Contrahit· um ernque_ l~mbrou um membro do corpo legislativo, prestimo em ill,oeda de prata, e substituir com
o mm1stro nilo está elispensado de desenvolver esta moeda de prata todo o meio circulante.
Eis o que era mais vantajoso, e mais expedito ;
a sua opini!!.o.
O nobre ministro, continua o orador, entende mas escusado é ponderar que as nossas circumque o art. l° se póde considerar como offensivo stancias nilO permiltill.O um expediente tão dispendioso ; nem me parece que haveria capidos tratados. Ora, eu nao estou por esta opinillo.
Quem não quizer pagar esles direitos, n!'t.o talistas, que olhando para o nosso orçamento,
nos fizessem tão importantes emprestimos.
deposite os generos na alfandega; e em 2º luo-ar
se o corpo legislativo tem até o presente ~o;
A commissão podia lambem lembrar-se de
motivos economicos e politicos, deixado de um banco; mas em 1833 foi creado um banco.
augmentar os impostos no expediente e arma- A lei que o creou tem defeitos capitaes ; tem
zenagem, não está inhibido de o fazer aclual- cottsas que nao chamarei absurdas, pelo resmente, quando sao indispensa veis estes repeito que consagro aos seus autores. Em um
cursos. Póde-se dizer que o expediente das de seus artigos manda eniprestar grntuitamente
alfandegas, ou armazenagem, que nellas se ao governo 20 mil contos, qLrnndo os fundos
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provenientes de accior,iistns pa1·ticulares nao
passe.o de 16 mil conlos. Ora, como se podia es·
penir que se estabelecesse um banco, sern que
houvesse ,llgnrn melhornmento no meio circu·
Jante, sem qur, em consequencia rle medidas
do co,po legislalivo, ou do de$etwo!vimento ili!..
nossa imluslria tivesse o papel-moeda igualado
0 valor da moeda metalir.a? A commissãO,
pois, atlendendo a estes inconvenientes para o
estabelecimento de um banco, lembrnu o que
está no projecto, augmentar a renda para amor·
tisar papel-moeda , e fazer esta amortisaç~o,
ou consumo do papel-moeda com a maior pu. blicidade, afim de restabelecer-se a confiança·
nesse meio circulante, e procurar por todos os
meios elevar o valor do pnpel ao da moeda
mctalica.
Quando o valor do papel e.~ti,er igual ao da
moeda melalica, é que a commissno entende
que se póde estabelecer um banco ; isto ó,
qnando o· meio circulunte estivei· mais lixo.
Ora, a commissao propõe as medidas que jul~a
npropriadas para conseguir este fim. A com·
missao pretende apresentar, segundo o sucm?sso
que tiver o projeclo nesta discussno, emeuclUA ó
lei do banco. Por essas em1.mdus a commissno
espera, além de outros grandes 1·csultndos, o de
chamar o pagamento da divida externa, ou
parte do pagamento dessa divida pnrn o Brazil,
aulorisando a entrada das acções em fundos da
divida externa. Entende a commissno que uma
boa parte dessa divida póde transferir-se pai-a o
Brazíl. Só esta providencia .me. p(lrece muito
importante para acreditar o meio circulante.
Em outra occasillo eu disse que o banco póde
emprestar ao governo, mediante condições raioaveis, com mais proveito do thesouro, do que
qualquer outra companhia financeira. Já em
outra occasião expendi outras vantagens, que
deviamos,esperar do estabelecimento de um
banco. Mas estas questões ·nll.Q podem ser agora
ventiladas, porque, como disse o S1·. Henriques
de Rezende, trata-se da 2• discussão deste projecto. Ora, eu Mo sou de .certo culpado de qne
a mataria nllo fosse considerada como devla ser
. na 1º.discussa.o; mas. creio que se póde dis·
pensar o regimento nesta parte, permittindo-se
que, na discussão de um artigo, se disculao
todos os artigos do projecto; que se considere
o projecto em · globo. Se a discussao é, como
todos reconhecem, muito importante, porque
não afrouxaremos o rigor do nosso regimento
· a este respeito ?
Eu não tenho ouvido tudo quanto se tem dilo
contra o projecto, e por isso n!lo sei o que hei
d~ responder. Se acaso ainda alguma cousá fôr
?,ta_ contra, eu procurarei por minha parte
Jll~l1ficar a commissa.o. Até o presente, a unica
ob3ecçao de mais peso contra o projecto foi a
a que lembrou o nobre ministro, isto é, a interpretaçao dos tratados.
· Talvez o systema financeiro do nobre mi- .
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nistro sobre esta materia seja preferivel ao da
commissão; mas eu não estou habilitado para
a escolha. porquant_o ainda nllo sei qnal seja
este systema.
NàO direi cousa alguma sobrn a venda dos
bens nacionaes. Se se entende qne esta venda
não deve ter lugar, 1:egeite-se o artigo ; mas para
que é querei· coQsiderar como objccto da mais·
alta importancia o décretar-sé que se vendão
tacs, ou taes bens nacionaes, se mnitos desses
bens se esta.o arruinando ? O nobre ministro
disse que erà melhor que continuasse o exclusivo, ou monopol.io do governo na extracçao dos
diamantes. Creio que o St·. ministro emitlio
esta o'pinio.o. Eu julgo que fôra conveniente que
o nobre ministro dissesse á casa se está convenientemente informado do que ha sobre a
mineraçao dos diamantes ; se o terreno diamantino está, ou não abandonado : se qualquer
11vcnl11reiro pólle, ou nllo, ir trabalhar nesse
lcrrc110 ; se esses trabalhos estilo, ou nllo, prejudicnndo ao l'ulm·o dessn mineraçno ; e se é
ou n!'Lo pt•ovavcl que dentl·o de pouco tempo
esse terreno nllo lenha valo1· algum : por isso
que o desmonte ncccssnl'io para o trabalho se
consider11 mnis do que o pl'Oduclo das minas:
Em uma palavra, a este respeito eu considero o"
governo criminoso, porque abandonou, e aban·
donou inleil'Umenle um ramo de renda publica.
E quando se pretende aproveitar essas minas,
o nob1·e ministro dii-nl10 é melhor que fiquem
parn·1no11opolio do governo.i' - Mas onde está
este monopolio? Quem nos informará quanto
rende, e· quanto se dispende com este monopolio ; e o estado em que está este districto
diamantino ; e que providencias tem o governo·
dado sobre outros terrenos diamantinos de
Minas, como s110 Abaeté, rio do Somno,
Gequitinhonha e Grão-Mogol? Se o governo
nenhum proveito tit·a dessas minas de diamantes ; se os trabalhos destas minas estão em
atrazo ; se nesta sessll.o, e na sessão-antecedente,
se nll.o tem tratado de remedia a este respeito,
como quer o·governo sustentar o monopolio?
Monopolio~.... l!~º---~e podem.s.uste~r cem .des-·
!eixo. "A ·mina de Abaeté é muito importante,·
segundo as informações que tenho ; m_as está_·
abandonada, e as suas mattas quasi todas
arruinadas, e em lugar onde ha poucas mattas,
Como para essa mineração as m·attas seja.o necessarias, talvez importasse quanto antes dar
uma providencia a esse respeito. A commissll.o
lembrou . a venda, porque já nesta casa houve
requerimento, pedindo autorisação para se estabelecer alli uma companhia.
Quanto ás · reflexões, que fez o Sr. ministro
sobre o prazo fixo para a substituição cio cobre,
devo declarar que a commissão meditou sobre
a materia : talvez adaptasse o peior; mas Loçlas
essas reflexões lhe forão presentes. A comnüss!io •.
preferia o artigo como está redigido,: para que·
a substituição do oo~re não possa conHnu_ar um.
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Repete que melhor seria ficarem, a respeito
mez depois de publicada a lei nos lugares, onde
do distl'icto diamantino, as cousas como esllío
se estiver fazendo n substituiçllo ; por lhe parecei· mais razoavel, rle m:vor equidade, e por marcadas por lei, rprn n1\o se executou; isto é,
afornndo-se os r_espectivos le!'renos , ou que a
isso preferível ú idéa do Sr. ministro.
Sr. presidente, e11 julgo que tenho defendido exlracção dos diamantes continuasse a ficar exo P.areccr da cemrni~são contt·a os argumentos clusivo, on rnonopolio da corôa; o qne entende
qí1e não faria offonsa á industl'ia em geral.
que se lêm produzido para a regeição do proS. Ex. não sabe que os terrenos diamantinos
jecto. Estou convencido, eu o repito, que a
medida é eHicaz,'e que nenhuma das qne temos estejao no abandono que se figurou, Julg_a que
dado até o presenle trará melhoramentos ttlo é po·ssivel, porque, desde que se acabou com o
exclusivo, e se fez a lei para o aforamento desses
seguros e consideraveis ao meiq circulante,
terrenos, não tem noticia sobre o seu estado.
comó a que a commissão offerece.
Informa. que o seu antecessor nomeou um enUrna cousa en peço aos senhores que têm
genheiro para ir medir esses terrenos. S. Ex.
até o présente combatido o parecer da comlembl'a que nao impugnou a segunda medida,
missão ; isto é, que declarem - se elles conantes a julgou mui digna de consideraçãa pal'a
cordã.o, ou não, em que o papel-moeda, tal qual
existe em circulação no imperío do Brazil, nao· augment11r a confiança publica, ·citando alé o
exemplo da Inglaterra, ondl! o manejo do papel
p,íde continúar sem grave transtorno das fot··
tunas publicas e particµlares, - se é possivel é at'redado do thesoul'o,
Sobre a terceira medida repete que lhe pacontrahir um emprestimo em melai para subrece m"elho1· que com rapidez pasS'ae:se uma
stituir logo o papel-moeda-e se esse emprestimo 11110 desertaria ·do imperio, no menos em l'esoluçllo que declare, que, 11uq11ellas pl'ovincins
grande parte, mesmo depois de retirado o pnpel ; onde a substiluiçao não lenha já estado aberta
por espaço de seis mezes, ella uão possa ir
porquanto, parece que a massa· monetaria
além de Janeiro. Posto ciue reconheça que
. actualmente em circulação excede ás' necessinesta medida ha lambem alguma desigualdade,
dades do mercado, Quizera que demonstrassem
porque em umas provincias a substituição terá
que a providtmcia da commissao nll.o lerá exilo
algum favoravel .; que produzissem os sens . estado aberta mais, e em outras menos,
. argumentos, para que a com missão pudesse comtudo a considera prefe1·ivel á medida proentao defender-se ; aliás nao póde fixar-se o posta pela commissao.
Posto considere máo o papel sem garantia,
estado da questão ; e não se sabe quaes são os
comtudo não está persuadido de que 40,000
argumi?ntos, pelos quaes se regeíla o projecto.
contos de papel e1n circulação seja superaAinda não ouvi um só.
bundante em todo o imperio, quando 20,000Peço, pois, aos senhores que se oppoem a que
passe o projecto, que fação o favor de declarar conto_s o não era para o Rio de Janeiro sómente.
·quaes sll.o os defeitos que uelle descobrem. E · O grande mal. do papel é a falsificaçllo e a
ao nobre ministro da fazenda rogo que não se oscillaçll.o a que dá causa nas fortunas publica e
particulares. Se houvesse meios de impedir a
limite a declarar quaes são os defeitos que encontra no projectó, mas apresente a medida que falsificação,· S, Ex. n!io considera que fosse
util ao Brazil o tirar o papel da circulação. Nno
considera preferivel. Esta é a minha opinill.o.
O Sr. Alves Branco (ministro da fazenda) duvida que neste _caso o cambio chegasse a 40.
repete que approva em geral as idéas do proO Sr. IIollanda principia perguntando se,
. jecto, que resume em lt·es pontos capitaes : lº,
tratando-se do primeiro a1·Ligo de um p1·ojecto
augmentar os meios de resgatar o papel ; 2°, em segunda discussão, se póde fallar em todo o
separar do thesouro todo o manejo do papel ; e proiEJcJ;Q_..... · .... __ ··- _...
3~, acabar ·qiüliito··anles-·cõni· a·s'il'Õslilüição do
O SR. PRESIDF;NTE responde que esta faculcobre ; mas que quando entrou em explicações,
dade é sómente éoncedida, quan'do o projecto
duvidou de alguma medida, como, por exemplo,
em segunda discussão foi dispensado da priD. respeito do augmento dos meios de resgatar
·
o papel : S. Ex. não fal!ou então na armaze- meira.
ao 1º artigooppõe
se
que
HoLLAl'DA
SR.
expediente,
O
do·
nagem, mas no augmento
disse seria acertado e vantajoso, pois que homens como inefficaz-como não conseguindo o fim
de melbo·rar o meio circulante-como vexatorio
influenlt1s no commercio tinhão informado cm
1833 que esse augrnento não seria sensível , ao desenvolvimento da industria e prosperidade
publica, e bem ser dos cidadãos-e como até
mas que S. Ex. observára que poderia, talvez,
opposto ao fim a que a camara se dirige, que é
ser considerado offensivo do tralàtlo. Diz, talvez,
porque até aqui nlio tem sido assim censide- melhorar·a circulaçll.o-e como prejudicial..
Persua~e-se de que o diminúji· o papel c1r·
rado. Sendo o expediente da alfandega pagaculante nll.o melhora a circulação. Entende que
mento do trabalho dos indivíduos, S. Ex.
. · considera qne se não poderá augmentar sem a circulaçãO se aperfeiçôa tanto mais quanto
ella é· estavel ; e quanto mais constante fôr o
··proporção ao mesmo trabalho ; e que poderá,
seu valor, quanto mais se approximar a esta es·
.talvez,•haver alguma objecç!l.o.
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tabilidade, tanto melhor será. Ntto lhe parece por outros de communhão cliffercnte. Esta pra[JLie, com a retirada do papel, se lhe augmente · lica não existe entl'B nós, e por isso digo que
ou diminua o valor, nem que se possa con- nao existe divisi\ o e lJm·monia ele poderes pose!!11ir estabilidade no sen valor, uma voz que é lilicos.
folsificavel, e que as sommas retiradas podem
Depois ele se demorar sobre a execução da
ser preenchidas com papel falso. Julga neces- lei de 3 de Outubr·o de 1833, sendo llma dus
sario procurar um meio para que se não falsirasões pol'que se julgou difficil esta execução, a
fiquem notas_ Tudo o mais lhe parece inpersuasão em que· ficou de que u mui resproficuo, desnecessario, e súmenlc ·tcnden_te a
pcitavel casa de S;:imuel Philipps e C. nao queria
illudir, para que se nll.O occorra com meclldas estar pelos princípios do orador· a respeito do
estabelecimento du banco, mostra que o que
adequadas.
Apresenta o mappa da directoria da assig- para o Brazi! é mais vantajoso é o banco sobre
natura e substituição do papel, para fazei· hypolhecas, que Silvestre ·Piuheiro diz existir
notar o que tem apparecido falso e falsificado.
lambem na Bohemia, mas de que o nobre
.. Um grande remedio para o meio circulante orador apenas tinha nollcia na Prussia. Expõe
·1he parece . a execução do artigo 9'' da consti- as v;, ntagens que resulb11·iã0 de um tal estatuiçno; e que os poderes politicos tratem de se helecirnento.
conciliar, e deixem-se de caprichos aquelles
OSr. Alves :Branco (ministro dei fazenda) .
que os têm. E' necessal'io que os ministros responde que desejaria que se pudesse estaestcjl'\o em harmonia com n representação belecer 1un banco sobre hypothecns, mas renacional ; e que ten hilo a inclependencia nacein que nao haja quem queira voluntariamente
cional necessaria (apoiados), e que não liaja offerece1· as suas propriedades á hypolheca ;
gnbinete sec1•eto, nem conselheiros da corôa rnzllo porqlle nao confia muito nesta medida.
pedidos. Eis o grande remedio. Anks nada se S. Ex. se lembrou de que se poderi!to forçar as
µóçle fazer.
hypothecas ; mas, tendo este expediente sido
Não discorda do meio de fazer parar a julgado inexequível pelo nobre deputado, S.
subr.tituiç~o dq cobre; posto que entenda que se .Ex. julga dever dizer qLie as hypothecas · voo gover_no quizesse, tinha este meio á suu dis· luntarias sao ainda mais i11exequiveis.
posição, segundo a lei em vigor. A respeito da
O Sr. Vasooncellos :-As reflexões do Sr,
subsWuiçao do cobre havido na Bahia, lê um
lembrete que lhe foi remetlido, do r1ual se vê Hollanda Cavalcanti sao mais a favor do que
contra o projecto ela colllmissão. En_tend(! que
o grande prejuizo que tem tido a fazenda.
Defende a lei sobre o banco, D.!! qual não o illusll'e deputado se propaz a fazer uma IJem
merecida censura ao governo, mas não a com acha o ·defeito, qüe se notára: O tmico defoito,
bater o parecer da commissão.
que lhe encontra, é de ter sido proposta pela
opposição, e de ter sido ex.ecutada por ministros
Disse o nobre deputado que a excellencia cle
pertencentes á maioria. Entende o grande de- uma circulação consiste na sua estabilidade.
feito do systema que se tem seguido, é de se Adopto o principio. A estabilidade é o cacon"iclerat· a administração como um· legado
raler da boa moeda; mas ·deverá daqui condeixado a cerlos individuos,.qLJe ~e conluiárão cluir-se que fiquemos no estudo actual que é
para passarem a administraçilO de uns para inimigo da estabilidade, porque temos o meros outros. A este respeito o orador refere o facto cado inundado com um papel, cujo valor,
seguinte :
·
dependendo dos usos. que póde ter nas trans· Um an1igo, que muito estimo, se ar;hava em acções, altêa e baixa segundo. sua. menor, OU···
contestação com outro deputado. Dizia_ mn. : .. eu · - ·maior·· demanda ; Hma moeda qne não tem
perfenço-á lliaiôria, e queio ver se consigo govalor algum real ? Quando o nobre deputado
vernar a miuha próvineia. O meu amigo lhe pois invocou o grande principio da estabilidade
deu uma risada, e lhe disse-quando entrei da moeda, não quiz combater o projecto da
nesta casa foi para a opposição, porque esperei co111G1is~il.o ; pelo contrario quiz sahir do esoutrns cousas,. EL1 não quero governar a minha t.ido aetual.
província: espero governar o Brnzil inteiro.
l\fos disse o nobre deputado-como sahir
Eis, senhores, hem definida a opposiçao. Os <lo estado actual eom estn facilidade de falsenhores da maioria contentllo-se com q:ialquer s1ficaçil.o ? E' mai;; um augmento a favor da
cousa ; os Srs-. ministros repartem com commissao. Todos os escriptores, a historia
seus amigos ; e a opposição o que faz ? Na.o monetaria, mosti'ão '}LJe o papel-moeda offeque1·, não vai pedir cousa alguma; pelo con- rece um incentivo irresistivel á falsificaçao ;
trario hoslilísa, até que chegue a sua vez de oc- porque a troco de uma materia de P,.enlrnm
cupar o poder. Se pois um rninisterio cahio., valor se espera obter grande fortuna .. · Esta
não deve ser substiiuiclo por individuas da molestia não é proprin do Brazil. A falsimesma comnrnnha.o desacreditada: mas é ne- ficação é de todos os paizes. Quantas pessoas
cessario que haja dieta, e que os que se mos- na.o são justiçadas na Inglaterra todos os annos
trarão incapazes, deix.em occupar os lugares por crime de falsifü:a<fl.O de papel : e (¼Ue papei

ª
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falsificao elles ? E' por ventura um papel que mctulica; em consequeucia disto, as notas diminuirão de valor. E,11 1819 tratou-se de resnão tem senão o govemo por seu fiscal e defensor ? E' um papel que tem milhare& de tabelecer os p11gamenlos em metal, e o que fez
o governo inglez P Fez reduzir a massa de papel
actos para se oppôr á sua falsificaç!l.o ; e enem circulação, e elevar o valor do papel ao
tretanto... nao quero referir o numero das
victiruas que todos os annos s!J.o immoladas valor de metal, só pela simples reducção da.
na Inglaterra á circulação, porque receio que massa do papel. Nós mesmos temos observado
entre nós um exemplo semelhante. Em 1832
se nao acredite. Isto, pois, o que_ mostra ? A
necessidade urgente de sahir deste desgraçado subio tanto o valor do papel, que esteve quasi
ao par ; e foi levado á casa da moeda muito
estado.
ouro e prata, para ser cunhado em moeda do
Disse o illustre deputado que n_ão compaiz, apezar de que a senl10reagem do ouro fosse
prehende, que não admilte que a retirada do
de 11 e 3/4 p'or cento, e da prata de 17 ou 23.
papel- pOSisa approximar-nos do padrão moneEscuso fazei· outras reflexões. Eu poderia ir
tario. Esta opini!l.o foi lambem compartida
procurar na crise actual muitos argumentos para ..
pelo nobre ministro da fazenda. Eu entendo
que a theoria e a historia eslao em abono da justificar a commissao, e para mostrar qu~ o
projecto da commissão é o unico, que nlio está
opinião da commissão. E' uma verdade, que
nao cans.arei em demonstrai' ; é uma verdade, sujeito a uma objecçao attendivel. Eu poderia
mostrar que a crise comrnercial procede do
de economia politica que um paiz precisa de
augmento de gl"ande massa de papel dos bancos.
uma certa somma de moeda para os seus neNao cansarei, porém, a camara com o desengocios, e que o :rngmento ou diminuição desta
sonuna de moec!a influe no valor dessa moeda :
volvimento desla proposiçao.
-se a emissão é superior ás necessidades do
Ntlo entendo pois como se possa, com os armercado, se se augmenta consideravelmente gumentos até agora produzidos contra o proo numero das unidades monelarias, baixa o seu jecto, mo·strar que elle não contém uma medida
valor ; e entno, para se fazer uma transacção, é efficaz. Talvez que não contenha, mas é porque
necessaria maior somma de moe<la do que an·
os principies da sciencia economica não sAo
teriormente ; e, se pelo contrario se diminue no
princípios, mas erros.
mercado a somma da moeda, augmenla o seu
Ora, disse o illustre deputado-procuremos
valor. E' ta1ubem uma verdade que os capitaes
uma circulaçllo estavel; nada de fazer fluctuar
procurão sempre os mercados onde têm mais
os valores cit·culantes, porque isto é flagello
valor. Ora; destes principias sou autorisado para
para o paiz.-Mas se o nobre deputado reco·
concluir que logo que reduzirmos a massa de
nhece que- a oscill_ação nos valores circulantes
papel em circulação crescerá o valor delle, e
é um flagello, ll que será, quando nenhuma
crescerá ao ponto de se pôr a par da moeda de
providencia seja adaptada a este respeito ? Mas
ouro e de prafa.
diz-falsifica-se.-E como se ha de impedir a
Mas disse o nobre ministro-como, como se falsificação? Abandonando-se ? Não será este
póde asseverar que o papel-moeda, hoje em o meio de depreciar ainda mais o papel. Quando
circulação, superabunda, ó excedente ás neceso comprador e vendedor desconfiar da moeda
sidades do mercado ?-Os economistas trabaem que sao pagos, se suppuzerem que é falsa,
lhárão muito tempo por descobrir o meio de poderão dar-lhe algum valor? Nã.o sei, por·
verificar quando o papel-moeda excede ás ne·
tanto, como se possa considerar que o projecto
cessidades do mercado ; mas hoje é doutrina não contém uma medida efficaz·para o melh~corrente, e geralmente sustentada pelos econoramento do nosso meio circulante.
·
.
mistas, que o papel-moeda excede ás rie·ces·si~-- O nobre orador paeisii·a· fallar a respeito do
dades da circulação, quando· 1111.o vale em ouro banco estabelecido pela lei de 3 de Outubro de
e prata o valor qne representa. Se o Sr. mi- . 1833. Reproduz as reflexões que já fizera sobre
nistro pudesse obter que se puzesse á sua âis~
os defeitos de,sta lei ; e accrescenta qµe contém
posição em algum paiz estrangeiro quatro mil uma disposiçao muito- onerosa, qual a de
réis em ouro por quatro mil réis do nosso pap•l obrigar o banco a fazer o movimento de fundos
circulante, poderia dizer qne o papel não supe·
para todo o imperio, ainda para os pontos onde
rabunda ás necessidades do mercado ; mas 11110 tivesse caixas filiaes; disposiçno a que
como os factos i;ão contrarias á opinião do nenhum banco do mundo se obt'igou ainda.
nobre ministro é claro que o papel superabunda
Julga impossivel que se estabeleça um banco
á necessidade, do -mercadõ, e que por isso se no esfaLlo actual das cousas, quando o papel·
deve i:eduzir a massa do papel ci1·cula11te. Eu moeda está muito abaixo do pau-ao monetário;
s<iu obt:igado a referir factos que silo muito pois que só quem n!l.o tiver noções do que são
conhecidos ; mas, como são contestados hoje operações de banco se proporá a introduzir na
principias .desta natureza e força, sou obrigado circulação moeda metalica, que, procurand_o_
a repetir algumas cousas.
sempre os mercados onde tenhao mais consiO barico de Inglaterra, ení 1798, foi dispen- deração e valor, desapparecerá,. se n!l.o no todo,
sado .pelo governo de fazer pagamentos em moeda ao menos em grande parte ; pois que é um~
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verdade em economia politica, que a moeda
fraca· tem mais força do que a moeda forte ; e
que aquella faz sahir do mercado a moeda
forie, que vm procurar um mercado, onde
tenha mais valor e consideração.
O que acontece agora no mundo commercial?
Fizerão-se especulações temerarias ; augmentouse consideravelmente a ernissao de notas
de banco : a moeda metalica diminuio, e
retirou-se para outros mercados: os bancos se
virno na necessidade de recolher as suas notas;
mas como ir procurar metal, se no mercado
nllo existe, e os fundos de reserva dos bancos
nunGa podem igualar ao quarto de SU::JS
emissões? Eis a causa da suspensão de pagamento de bancos em todos os Estados-Unidos;
e se não fosse a sabedoria com que tem procedido a administração ingleza, e o seu banco,
que é mais do governo, do que dos accionistas,
e se não fosse a grande. autoridade, que esse
banco exerce sobre todos os que emittern papelmoeda na Inglaterra, aquellc paiz teria sido
sujeito a iguaes embaraços.
So, pois, quet·emos, continua o orador, algum
melhoramento para o nosso meio circulante,
me p:1rece, ao menos pelo que tenho ouvido até
o presente, que o unice expediente a adaptar é
o prnposto pela com missão. A com missa.o espera, e oxalá que nao seja enganada na sua
esperança, a cornmissão espern que, se forem
adopladas as medidas por ella propostas em dous
ou tt-es annos o valor do papel seja elevado ao
da moeda· metalica. · E' enlao que poderemos
estabelecer um banco, e colher todas as vantagens, que póde produzir um tal eslabelecimento.
Quanto pois se tem dito, me parece que não
prejudica o parecer da commissilO. O meio por
ella proposto me parece o mais apropríadõ, e
efficaz para o melhoramento do meio circul:.nte. Esta é a minha opinião.
Decide-se que a materia está discutida.
O Sr. ministro se retira com as formalidades
do costume.
. ....... .
E' appi:ovado o 1º artigo com grande maioria.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem po dia a
me~ma de hoje, e levanta a sessi'lo ás 2 horas e

meia.

Sessão em " de Setembro
PRESIDENCJA DO SR. ARAUJO LIMA
Su1mARIO. - ·

Expediente. -

Ordem dÕ dia. -

Purjecto do meio circulante ; app1•ovão-se
ar·ts, 2", 4º, 5º e 6. 0

08

Pelas 10 horas da manhã, procede-se á
chamada, e logo que
reune numero legal de
Srs, deputados, abre-se a sessão; lê-se, e appl'ova-se a acta da antecedente.
Faltão com causa participada os Srs.

se

TO!IIO li
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Pinto de Mendonça, Pontes, Barbosa Cordeiro,
Messias, arcebispo, Oliveira Braga, Souza e Oliveira, Dias de Toledo, Santa Barbara, Paulino,
Gurgel, Bhering e Azevedo e Brito ; e sem o
participarem os Srs. Luiz Cavalcanti, Fontes,
Lessa e Alvarenga Feneira.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente, lendo-se os seguintes officíos:
·
l.º Do ministro do imperio, remettend_o a
copia do decreto que concedeu ao tenentecoronel reformado Anacleto José de Souza
·Castro, a tença annual de 80$000 . - A' commissão de pensões e ordenados.
2." Do ministro da fazenda, devolvendo o
requerimento de Joaquim da Silva Freire, que
foi aposentado no lugar de escrivão deputado
da extincta junta da fazenda da provincia das
Alagôas . - A quem fez a requisiçao.
3.° Do mesmo ministro, devolvendo o requerimento de Joaquim de Santa Anna Dantas,
relativo á aposentadoria que pretende no lugar
de guarda da mesa de diversa!; rendas da
Bahia. - A quem fez a requisíçao.
4. º Do secretario do ;,.ena do, remeltendo uma
proposição do mesmo senado sobre os ~molumentos que competem ao secretario da academia de marinha.- A imprimir, para entrar
na ordem dos frabalhos.
5.° Do mesmo secretario, participando que,
por officio do ministro e secretario de estado
dos negocios da guerra, constou. ao senado que
o regente, em nome do imperador. o Sr. D.
Pedro II, sanccionou o decreto da assembléa
gera], sobre o rnodo do recrutamento para completar a;; forças de terra decretadas pura os
· annos de 1837 a 1838, e de 1838 a 1839. Fica a camara inteirada.
Faz-se menção de requerimentos de partes,
que têm o conveniente destino.
.
...
E' .r.emettido á com missão de consíituiç!iü e
poderes, um officio do Sr. deputado Antonio
José Ribeiro Bhering, em que participa que nilo
póde continuar a assistir ás sessões da camara,
por lhe ser necessario 1·etirar-se para a sua
província, para cuidar da sua saude.
Remette-se á mesma commisstío, um officio
do presidente da provincia da Parahyba do
Norte, sobre a creaçllo de mais um collegio
eleitoial na villa de Patos da mesma província.
Lê-se e approva-se a redacção das resoluções,
que na sessão anterior se havia.o approvado.
Fica sobre a mesa a redacçao de todas as
resoluções, relativas a tenças, approvadas em
uma das sessões anteriores.
Lê-se e approva-se o seguinte requerimento :
cc Que o governo informe se foi jubilado o
lente da academia militar, Antonio José do
Amaral, e com que ordenado, e com quantos

59
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annos de serviço, remettendo lambem a eopia
do decreto da dita jubilação.
"Paço da camara dos deputados, 5 de Setembro de 1837 . - O. F-1·ança.J>
E' julgado objeclo de deliberaç~o, e vai a
imprimir o seguinte:
cc Por decreto de 27 de Jnlh o do an~Ío corrente concedeu o governo ao coronel effectivo
de infantaria do exercito Carlos José de Mello,
a tençu annual de 220~, correspondente ao seu
posto_. A commissão de pensões e ordenados
offorecc, portanto, para ser discutido, o seguinte
projecto de resolução:
« A assembléa geral legislativa resolve :
cc Artigo unico. Fica approvada 'a tença annual de 220$, concedida por de.ereto de 27 de
Julho rle 1837 ao coronel effectivo de infantaria
do exercito Carlos José de Mello, em remuneração de seus serviços.
« Paço da camara i:los deputai.los, 19 de
Agoslo de 1837.~ J. F. de Toledo.- F. P.
Almeida Albuquerque."
Lêm-se, julgll.o-se objecto de deliberação, e
vão a imprimir, os seguinte pareceres :
(( O Dr. Antonio Ferreira França requereu
ao govf,rno a jubilaçao na cadeira que occupa
na escola medica da Bahia, com o ordenado
que actualmente vencem os lentes da mesma
escola, por havet· completado 20 annos de
magisterio, incluido o tempo que servia na
academia merlico-cirurgicn da mesma provincia. O governo tendo ouvido o procurador
da corôa ( cujo parecer junto sob n. 1, a
commiss1lo requer 3ej'I lido), entendeu que
lhe não podia deferir sern antorisação legisla·tiva, até por haverem outros pretendentes em
iguaes circumstancias. -A commissão de pe,nsões
e ordenados, a cujo exame foi submettido este
negocio, julgando fundamentadas as razões
do procurador-fiscal, entende com elle que em
rigor de direito não compete ao reclamante a
. - jubilação· com- o ·ordenado que ·actual"merftê
vencem os professores da escola de medicina.
Porquanto é incontestavel que, novos encargos
pela lei de 3 de Outubro de 1832, sendo attribuidos aos lentes das escolas reformadas, só
aos que a elles se sujeitarem pelo espaço de
20 annos, compete de direito a jubilação com
o actual ordenado. Como,. porém, fôra injusto
que o reclamante tendo completado 20 annos
de serviço, e se acha impossibilitado de continuar no magisterio, e como o governo tem
concedido, e a assembléa constantemente
approvado as jubilações dos professores publicas, sempre que contllo 20 annos de serviço, entende a commissão que o governo está
autorisado para jt1bilar ao reclamante com o
ordenado que competia aos lentes da academia
medico .. cirurilica da Bahia, assim como tem
aposentado os empregados das thesourarias

provinciaes, com os ordenados que linhão
antes da reorganisação do thesouro, pela lei de
4 de Outubro de 1831, levando-lhes, todavia
em conta o tempo que servirão nos novos
empregos ; e que para isso não é mister mcdid.i legishtiva .
« Paço da camara dos deputados, 4 de Setembro de 1837 . - Gomes dei Fonseca. - J.
F. de Toledo . "
VOTO SEPARADO

« O abaixo assignado. entende que mau.dando a lei de 3 de Outubro de 1832, jubilar
os lentes da escola antiga, _que pelas suas
enfermidades e avançada idade nrio pudessem
tomar parte no ensino, segundo a nova classificação dos estudos, não podia querer prejndicar áquellcs que pela sua idoneidade fossem
conservados no magisterio; e por consequencia,
não se póde admittir que estes viessem a
perder os seus annos de serviço anterior, aliãs
por um facto riue lhes n!lo era impraticavel,
isto é, ensinarem por um methodo, por ventura,
ainda nllo aperfei,oado. Como, pois, pela sobredita lei se garantia aos lentes em geral a
sua jubilação, com o seu ordenado por inteiro,
depois de 20 annos de magistel'io, sem declaraçllo alguma contraria aos direitos daquelles
que continuassem no mesmo magisterio em
consequencia rle!le, é consequente que teúdo
os lentes de que se trata, completado os 20
:Hinos de exercicio, lhes compete a jubilaçao
garantida pela mencionada lei, cujo favor não
é como.já ponderei, exclusivo do sen werito
individmtl.
<( Tal é a minha maneira de
considerar os
fundamentos de qualq1.1et· reforma, como já foi
expendido no parecer que acompanha a re·
soluçao impressa, sob n. 142, ácerca dos pro·
fessores de primeiras letras cm questão semelhante.
" Offereço portanto em conformidade destes
]H'Ínc'fpfos o seguinte projedô : .
"A assembléa geral legislativa resolve:
« Artigo unico. Aos antigos professores de
medicina que em virtude da lei de 3 de ÜLt·
tubro de 1832 continuarão no magisterio, se
deveráü contar para suu jubilaçãO, na fórma
da dita lei, os r1nnos de magisterio que tinhão
antes da mesma lei.
« Paço da camara dos deputados, 4 de Setembro _de 1837 . - F. P. Almeida .Alb11·
qnerque.»
PAHEC:ER DO Pf\OCUIU!JO R DA CORÔA

« IIJ m. e Exm. Sr. -Consulta ndo a letra, e
procurando alcançar o espírito da legislação a
respeito da jubilação dos professores das escolas
de medicina, para fazer applicaçãO do reque·
rimento de Antonio Ferreira França, tem-me
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de fazenda sobre representaçao Ídentica lransparecido .que o supplicante, nem é comprehendido na lelra, neru favorecido pelo espírito míltida directamente pelo dito conselho geral a
da lei de 3 de Outub!'o de 1832, a que elle esta camam, pelo qual foi. a commissao do
orçamenlo incumbida de tomai· em consirerórre, e que, acluf!lmenle em vigor, sem
alguma ampliação posterior relativa ao objeclo, dernçiío essa rt"presenlaçiío na lei do orçaé a ,mica que deve regular a decisão, de slricta, mento. A assembléa provincial representa que
e rigorosa justiça. Porquanto, havenuo nesta pelo tribunal do thesouro se expedira ordem á
lei sido estabelecidas, e aulorisadas as jubi- thesouraria da provincia pat·a que nenhuma
dh•ida passiva provincial se pagasse dos cofres
lações nos dous casos dos arls. 4° e 9°, a primeira para aquelles leules, e subslílulos das geraes ; ordem que teve inteira execução, e que,
anteriores academii;s mcdico-cii-urgicas do Rio posto, na lei de 22 de Outubro de 1836, se
de Janeiro, e Bahia, que ao tempo da puconcedesse ás províncias metade da cobrança
da divid11activa provincial, e parecesse conse~
blicaç.ào e execuçM della, pela sua idade, ou
enfermidade, na.o pudessem continuar a tomar quencia necessarin, que tambem só metade da
parte !!Cliva nas funcções do magisterio ; a divida passiva provincial devesse ser paga pelos
cofres provinciaes; ; todavia a assembléa prosegunda para aquelles professores, que envincial decretou o p11gamento de toda essa
trassem na organisa~ão das escolas, e posteriormente fossem providos, regulada pela dos divida pelos cofl'es p!'ovinciaes ; o que nao
lentes dos cursos juridicos, islo é, pelo nrl. 3° ela l'emedêa o mal do ficorem por pagar dividas
mais antigas á essa data, e que deveriao ter
lei de 11 de Agosto de 1827, parece-me sem
prioridade em seu pagamento, etc.
·
duvida que ao supplicaole não compete nem
« A commiss!'lo do orçamento não vê em tudo
.
uma nem outra.
isto senli.o a desordem inlroduzida, ou con11 Não a primeil'a, porque já passou a occasill.O,
e elle ainda nas circumslancias de bem· servir,
tinuada na administração da fazenda nacional,
continuando no magisterio, foi providb em nm e é de parecer que se recommende ao governo
lugar de professai- da escola de medicina da o pagamento de taes dividas provinciaes an· Bahia; e nao a segunda, porque ainda não tem teriores ao anno de 1833 com preferencia aos
os vinte annos de serviço na dita escola para se pagamentos de outras despezas poste,iores,
lhe poder conceder com o oL·denado por inteiro, quando na.o pbssão ser Iodas satisfeitas.
na conformidade do sobredito art. 8° da lei de
e< Em 4 de Setembro de 1837.-Hollanda
11 de Agosto de 1827, a que se refere o art. 9°
Oavalcanti.- Soit;ia Martins.-Àraujo .Rida de 3 de Outubro de 1832 ; bendo incon- beiro. »
. testavel que o direito á jubílaç.ao com o orOSr..Floriano de Toledo tem a palavra ..
denado pot· inteit'O; lindos vinte annos de
serviço, sómente l11e provém deste art. 9º da lei pela ordem, e declara que lhe consta que a
de 3 d& Outubro de 1832, e de ter sido provido commissao do commercio, industria e artes, já
em um dos lugares dos professores da escola, deu um parecer sobre a fabrica de ferro de
conforme o art. 4º ; pois que antes lhe nilo S. João de Ypanema, o qua1 se acba na mesa ha
dias ; e desejando que elle entre na ordem dos
competia, nem alguma lei Ih 'o assegurava.
,, Cum1fre, porém, advertir, que o governo tem trabalhos, pede ao Sr. presidente que haja de
constantemente concedido, e a assembléa geral mandar proceder á sua leitura.
o S:a. lº SECRETABÍo; sàtisfazendo á exigencia
legislativa approvado a jubilação dos profes·
sares publicas com vinte annos de exercicio do do illustre depntado, lê o seguinte projecto de
magisterio, ainda que nll.o mostrassem impos· resolução:
sibilirlade de continuar ; e que neste caso se
1c Pelo governo foi transmittido á esta augusta
acha o .supplicante, podendo ser deferido com camara uma requisição do procurador da corl\a
àependencia da approvaçll.o da assembléa geral · e fazenda nacional da pi:ovincia de S. Paulo,
legislativa.
em conformidaae da lei· de 9 de Setembro
de 1826, afim de serem incorporàdos- ao estabe« Deus guarde a V. Ex. Rio, 8 de Abril de
1886.~Sr. José Jgnacío Borges.-Joaé Antonio cimento da fabrica de ferro de S. João de
Ypanema parte dos terrenos adjacentes, que na
da Silva Maia. 11
creaçlio della farão comprehendidos por ordem
Fica adiado por se pedir II palavra, o se regia, na demarcaçao do seu districto. Igual·
guinte ;
_
mente forão transmittidas differentes representações do governo daquella província, e infor11 Pelo ministro e secretario de estado dos negocios da fazenda foi transmitlida a esta casa, mações a que se mandárllo proceder, das quaes
em 15 de Junho deste anno, uma represen- consta, que aquelles terrenos pertencendo o.
tação ·da assembléa provincial de S. Paulo, re- particulares, e pela· móv parte sem cullura, no
clamando uma medida legislativa sobre opa- tempo <la c1·eaç11.o da fabrica forll.o avaliados, e
gamento da divida passiva provincial anterior do seu valorindemnisados alguns dos proprieao anno de 1833; e em 17 do mesmo me;i; e tarios; ficando ·outros por indemnisar até hoje,
anno foi approvado o parecer da s• commissão. do que resultou continuarem e)les a dest~uir as
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mattas, que silo. absolutamente indispensaveis
para o fornecimento de combustivel, por falta
do qual em poucos annos tera.o de parar os
trabalhos daqnelle estabelecimento, em que o
estado tem empregado avnltadissimo capital,
quando pelo contrario póde tirar delle grande
vantagem, uma vez que tenha as mattas neccssarias, e se cuide na sua conservaça.a. Estes
proprietarios, porém, quasi todos de pequenas
porções de terrenos, e muitos sem possibilidades
para os cultivarem, repugna.o agora receber o
valor delles, arbitrado no tempo da creaça.o da
fabrica, allegando ser assás modico á vista das
circumstancias actuaes ; pelo que o referido
procurador da corôa dirigia ao poder legislativo
em Hl de Janeiro de 1831 a requisição de que
se trata, afim de ter lugar a execução da lei, e
consequentemente uma no'la avaliação, e
in.demnisação dos referidos proprietarios; mas
por falta de decisllo continuou o governo daquella provincia a dirigir ao governo imperial
novas representações, as quaes forão ultimamente remettidas a esta camara em consequencia de se haver pedido esclarecimentos a
·
respeito.
de comcommissllo
a
porém,
« Observa,
mercio, industria e artes, que dessas infor- ,
mações e documentos enviados consta, que pelo
espaço do tempo decorrido já não silo aproveilaveis parte dos terreqos comprehendidos na
demarcação feita em 1821, e que em lugar desses
convém fazer-se a acquisiçao de outros lambem
adjacentes e em parte devolutos, verifiçando-se
para isso uma nova demarcação do districto da
fabrica, em que deix:áfão de ser contemplados
mais de trinta moradores, cujos terrenos tinha.o
sido comprehendidos na demarcação de 1821,
e por conseguinte result:irá disto menor incom. modo aos particulares e gravame á fazenda
nacional.
" E tendo. -a. commissão em consideração o ·
interesse que o estado póde tirar de um tão
importante estabelecimento, que certamente
ficará inutilisado, perdendo-se as avultadas
despezas que com elle se tem feito, quando ·não
se dê remedia ao mal de que se trata ; é portanto
de parecer que se adopte a seguinte resolução :
,, A_ assembléa ger11l legislativa resolve:
" Art. 1 . ~ O governo mandará proceder a
uma nova demarcação dos terrenos que devem
ser incorporados ao estabelecimento da fabrica
de ferro de S. João de Ypanema, na província
de S. Paulo, precedendo a este fim as convenientes informações, para que a demarcação
recaia em terrenos uteis á fabrica, e cuja acquisiça.o menos gravosa seja aos particulares e á
'
fazenda publiea.
« Art. 2. 0 Os terrenos de propriedade particular que ficarem comprehendidos na· demarcação determinada no art 1º, serão avaliados,
e seus proprie~rios indemnisados nos termos

da lei de 9 de Setembro de 1826, ou por meio
de convenção com elles celebrada, para receberem outros terrenos devolutos, ou o valor
daquelles em dinheiro, ou fundos pnblicos, etc.,,
Entra em discussão o seguinte requerimento :
1c Requeiro que se peça ao governo: lº, copia
do decreto de nomeaçllo de Joaquim lgnacio da
Silva Pereira, par,1 o lugar de conlado1· da thesouraria da Bahia, ou de reinlegmçno do mesmo
lugar, de que, aliás, fôra demittido quando o
servia como interino ; 2º, informação ou documento de qualquer natureza contra o comportamento de 'Joaquim Bento Pires de Figueiredo
Camargo, como contador actual e inspector
interino da sobredita thesom·aria da Bahia.-

Rebouças. ,,·
Tamão parte na discussão o Sr. Rebouças e
o Sr. Ramii-o, e fica adiada para se passar á
ordem do dia.
O SR. PRESIDENTE nomêa para a deputação
que tem de ir cumprimentar a S. M. o Imperador,
no dia 7 de Setembro, os Srs. Limpo de Abreu,
Lima e Silva, Fernandes da Silveira, Chichorro
da Ga1na e Sea~a.
ORDEM DO DIA
Pouco depois das 11 horas e um quarto principia a discussão do projecto da commissão
para o melhoramento do meio circulante, no
seguinte artigo segundo :
« O govemo fará extrahit- 12 loterias annuaes
de 120 contos de réis cada uma, com preferencia
a quaesquer outras já concedidas, ou que o
fol'em no futuro. "
E' approvado sem debate, e entra em dis.
cussão o seguinte :
« Art. 3.º O governo fará alienal', da maneira
que julgar mais vantajosa á fazenda, com publi· ·
cidade e concurrencia, os bens nacionaes se··--··. ......... -~--- .
.
. .
guintes:
. .«· A"iiiinã'de ºQàlena no Abaeté, e tres leguas
em quadro no districto diamantino da villa Diamantina, província de Minas-Geraes; as fazendas
de gado da província do Piauhy, e quaesquer
edificios que não forem precisos ao serviço,
cujos reparos excederem á metade de seu valor.
Na seguinte sessão e nas subsequentes, o go·
vemo apresentará ·uma relaçll.o dos proprios nacionaes que não forem necessarios ao serviço. »
OSr. Rezende nota que o que ha de succede1·
é que se hão de largar essas fazendas por preços.
muito inferiores ao pagamento real. E' o·que
succede com venda .de proprios nacionaes a pagamentos e prazos por metade da quantia; e
muitas vezes um individuo goza de uma grande
propriedade com pouco mais de metade. Se
houvess.e uma emenda para que a venda fosse
feita ou a dinheiro á vista, ou em apoiices, ou
sendo a prazos com letras a vencer com todas
as formalidades usadas no commercio, o oradpr
dava com preferencia seu voto a esta emenda.
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O Sr. Visconde de Goya.nna.

diz que pelo
modo porque o artigo se acha redigido, não
parece que nbl'anja tanto como na realidade faz;
por exêmplíl, a~ fmmodas de gado do Piauhy,
a quem lêr o artigo parece que silo duas ou lres
fazendas de gado, quando silo muitns. Sequestradas estas Cazeml,1s aos jesuítas:""dívidirào:se
cm tt·cs classes, chamadas tres inspecções, cada
uma dus quae:; é compoatn de 11 fazendas, de
maneira que o artigo 11brange 33 fazendcis de
gado.
.
0 orador approva O que disse O Sr. Rezende,
e accrescenta que seja cada urna das fazendas
arrematada_ separadament e; e se acaso houver
quem arremate uma inspecção inteira, faço.o-se
11 autos de arrematação, 0 que nenhum mal
faz; assim evitar-se-lia o conflicto em que fi.
caria O governo, se um arrematante de muitas
fazendas pedisse um pr8 zo.
Admira O silencio que nota nesta materia,
lendo passado O art. 2º sem discussão, talveii por
causa rias muitas loterias que tem havido; mas o
·artigo que se discute trata de muitos objectos, e
julga que deve merecer alguma discussão. Verdade é que fica ainda dependendo da apresentação da l[sta dos bens nacionaes que não forem
de primeira necessidade ; mas as fazendas do
Piauhy sabe-se que sao desnecessarias, e elle
orador, póde affirn1a1· que são prejudiciaes ;
seus rendimentos ás vezes nao cbegão para despezas; um celebre José Coelho e'l'aporou o rendimento de 11 fazendas.
O orador conclue dizendo que é juslo_ que se
arrematem essas fazendas, e hà mais tempo se
devillo arrematar, porque as administrações são
mais fraudulentas que vantajosas á fazenda publica.
Anmmciando-se· a chegada do $r. minislt-o
da fazenda, é introduzido com as formalidades
do estylo, e continua a.9.Í.!!_çussl!.o .... -···· ··· ··· ·····
Iíciã e apoiada ~ seguinte emenda do Sr.
Duarte e Silva ,
·
« Estas vendas · serão feitas, sendo a prazos,
recebendo o seu valor em letras com as garantias convenientes, e sob hypotheca das propriedades· vendidas. A venda será feita em hasta
publica, divididas as propriedades, e tendo-se
publicado esta praça em todas as províncias.
Salva a redacção. »
O Sa. REZENDE manda á mesa a seguinte
emenda, que é apoiada:
K Estas vendas serão a dinheiro á vista, ou
por apoiices da divida publica. ,,

-r

9

Sr. Pa.im faz algumas observações sobre o
artigo, que não pudemos ouvir; conclne votando
contra elle.
OSr. Itezende acha mais conveni,mte que
esta venda seja feit.i a dinheiro á vista, ou por
aeolices da divida publica. Póde.haver inconven1ente de não haver muitos concurrentes, e
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vender-se por muito pouca cousa, mas entende
que ainda assim ha um ganho, porque será
mais vantajoso que se venda por alguma cousa
do que conservar predios que nada produzem
ao estado, pelo contrario fazem-lhe .cargo.
Sáo lidas e apoiadas as emendas seguintes :

l." ,r Comprehendn.o-se neste artigo as capcllas qnejá. nao têm administradores legitiinos,
e os bens. rtaquellas associações religiosas que
n!l.o tiverem numero para satisfazei· ás obrigações de seu instituto. S. R.-Fernaiide s da
Silvefra. »
2.• 11 Que as 33 fazendas do Piauhy sejão arrematadas separadament e; cada uma de per si,
e todas com dinheiro á vista.-Viaconde de
GtJyanna. "
3.• « No art. 3º supprima-se a parte que diz :
-as fazendas de gado da provincia do Piauhy
e quaesquer erlificios que na.o forem precisos ao
servir;o, cujos reparos excederem á metade de
seu vâlor .-Vieii·a Souto. »
OSr, Rebouças, depois de algumas obser•
vações sobre a materia, censura a maneira por
que se tem feito a substi~uição do cobre na
Bahia.Nota que esta operaçao do recolhimento
do cobre foi feita debaixo da administraçao e
fiscalisação dos mimosos do S1·. ministro: forão
clles que nomearão os empregados, foi debaix:o
da administração dellcs que se recolheu o cobre ..
Estei:; empregados devião, segundo as instrucçaes
que dimanárão do poder executivo, fazer o
balanço todos os dias das entradas, devião dal'
contas á thesouraria e ao thesouro todos os
mezes·; os saccos deste dinheiro devião estat·
lacrados, bem recolhidos e encerrados: .o cobre
que se recebesse não podia deixar de s,r legal ;
mas, chegando a occasillo em que este cobre
devia serv!r.,..4Jl _mil. e tantos contos acharãó:·se
··200 ··cõnios capazes, co1n as condições estabelecidas. na lei _de 8 de Outubro de_ ~833. Ora,
sendo isto assim, quando nl!.o se queira culpar
aos administradore s fiscaes daquella época; era
razão suf:ficiente para que O Sr. ministro du
fazenda mandasse reintegrar a um· dos empregados dessa época, que, ou como. contador
deliberava na thesouraria, ou como contadot·
fazia as'vezes de inspector interino, presidindo
á thesouraria, e a quem O antecessor de S. Ex.
nunca se atreveu a reintegrar, muito embora
se ªP.resenfasse .com sentença do poder judicia1·io que o lavava da acção criminal. Além
disto o Sr. ministro tinha em seu poder uma
informação, pela qual se mostrava que, fazendose abstracção de toda a idéa de prevaricaçao em
que pudesse ser incurso este empregado, era
aquelle que tjnha dado á fazenda publica por
más nomeações e pessima fiscalisaÇ!l.o, nll.o
menos que a perda de mais de 80 contos, aléi;n
da quantia que póde·resulta1· dessa immensidade
de cobre ; além do desarranjo da repartição,
etc., etc.
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E é a este empregado que S. Ex. manda reintegrar .agora, e reintegrai· no lugar que occnpava como interino, e que ale lm pouco ern
occntlado por 11111 empreg::ido 4ue sempre bem
servio cm commis~õcs <!xlraordintu·ias e 01·clinal'ias, 1lando s1i111pre e:rncln conli1 de si, l.endo
á sua disposi~iüo 1n11itos contos de réis, e alguns que linlm recebido em confiuni,a. E' este
empregado que sc111pre tey~ e continua a ter
a maior confiança que S. Ex. demittio indi·
rectamente, n!\o se atrevendo talvez a encarar
com elle desliluido, mas nilo salvando S. Ex.
com este proceçlimento tortuoso não só o inconveniente, como o odioso da medida.
Saltou-se por todas as considerações, porque
se quiz satisfazer á animadversao, porque se
quiz satisfazer a suggestões, pondo á margem os
interesses publicos, apezar de que esses inte·
resses publicos tivessem sidb mostrados muitas
vezes ao Sr. ministro. Tudo isto pôz de parte o
Sr. ministro, instado pela reintegração de seu·
mimoso,. propugnando pela reintegração do
outro, reintegraçilo que até hoje nil.o conseguio,
e que é prõvavel que nilo consiga se acaso não
fallecerem de todo ua administração todos os
princípios de ordem, todas as vi~tas de interesse publico.

nova thesouraria ; elle soffretl um processo que
nno recahio só sobre a nomeação que fez, mas
sobre omissão, demora ue pagamentos, ele.
etc. ; foi absolvido. Elle provava que fôra lnn~
ça,lo !ora, em consequencia de havei· duvida
sobre sua conducta; provava que sobre este
fnclo eslava livre, e por isso pedia ser reiutegmdo. Ora, qual dos dous devia s1::1· nomeado,
o que foi membro da lhesouraria da fazenda,
011 aquelle que nilo linha um direito claro e
manifesto na lei? Devia ser este homem excluido da thesoural'ia da província, quando
mostrava que o motivo pot· que tinha sido lançado fóra não existia ?
S. Ex. nota que, segundo as ordens do governo. necessariamente devia acontecei· o que
aconteceu, isto é, apparecer entre o cobre recolhido, muito cobre falso, mórmente na Bahia.
O Sr. Duarte e Silva. diz que m,icamente
vai fallar sobre a renda das fazendas do Piauhy,
em relaçll.o á emenda q11e offereceu. A questão
é, se é conveniente que taes proµriedades sejllo
administradas pelo governo por conta da nação.
O oradQr observa que estas fazendas jámais
têm apresentado uma renda proporcionada ao
capital empatado. Isto não só acontece entre
nós com administrações de propriedades de semelhante natureza, como em todas as nações,
e todos os economistas assim o julgão ; o que
1111.0 se póde estranhar, ·attendendo ao que acontece aos particulares ·que não podem, por si administrar bens semelhantes. Não accusa aos
administradores dessas fazendas, nem póde ver
o resultado sen~o na regra geral.

OSr. Alves :Branco (ministro da fazenda) diz
que não devêra responder ás palavras que acaba
de enunciar o Sr. deputado, porque a occasião
não é propria para semelhante questão. Se
fosse para isso chamado, apresenlari!l os motivos de sua conducta; mas emfim sempre
dirá alguma cous11.muito rapidamente. TC1davia
se tiver de vir á camara em outra qualquer oc-.
OSr. Vasóonoellos diz que se o artigo ba de
casill.o, trará os papeis que tem em seu poder ser causa de i;e demorar tanto a discussãO, pela
para mostrar de que natureza sao as accusna parte o retiraria. Observa que urna lei desações que ac:_aba .. ~~ fazer _o.__;l1:•. 4.e_putaq9_,_ ...<llar.ou .q.ue.ficárao.. h.ypo.thecag_Qs .aQ ..pap.el·m.o.e.!la. ...
assim como as ultimas informações recebidas a
todos os bens nacionaes, e por isso a· commissão
respeito do empregado, pelo qual o Sr. deprocurou alguns bens que lhe parecêrão que
putado .tanto se afana.
devill.o ser alienados, porque a sua. conset·vaç!lo
não interessava á fazenda publica ; mas á vista
Declara que, na verdade, reintegrou no lugar
da grande discussão prefere que se retire o arde contador a Joaquim fgnacio, homem
tigo e se passe á discussão do qile se segue.
com ql 1m na.o tem a menor 1·elaç110, nem
talvez conheça de vista. Era este homem
OSr. Alves Bra.nco (rnini6ill·o da· fazenda)
empregado na ·junta d'e fazenda da Bahia,
informa que os presidentes de provincias têm
viclima de uma intriga atroz, pela qual foi hmjá mandado à lista dos bens nacionaes e sua
çado á margem, e lançado á margem por noavaliação ; ~as. que isto fórma um quaderno
meação de um empregado, sobre o qual até hoje
muito volumoso, cuja leitura talvez nem em
ha muita duvida se acaso prevaricou. Pela noum dia se fizesse. Já hontem fal!ou a respeito
meaç!io desse empregado foi suspenso, porque
das tres leguas do terreno diamantino, que asao principio nllo se entendeu que devia ser de·
senta que não devem ser alienados, todavia não
mitlido; foi lançado fóra por ter nomeado um
tem a respeito as informações necessarias.
empregado ; mas elle mostrou que linha obrado
Como faltasse em responder ao Sr. Rebouças
bem, ao menos o poder judiciario o julgou in·
n'um topico que lhe parece essencial, isto é,
leiramente livre da culpa por semelhante noquando disse que S. Ex. tinha propugnado
meaçao. Na província da Bahia, por duas conetantemente pela reintegr~ção de outro, o
vezes, a opinião se manifestou cm favor .deste que nll.o ti[lhão conseguido ; S. Ex. declara que
ho1nem que o illustre députado julga prevario Sr. deputado está enganado. Tem-se espa·
cador. Este homem era membro da cxtincta
lhado, que elle orador, tem apresentado decretos
juuta da fazenda ; tinha, pois, direito a passará
para reintegraçll.o do Sr. Galvão"; mas isto é
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falso; nem o Sr. Galvão o perlio, nem elle
Sr. ministro tratou ainda de o 1·einteg1·ar, posto,
que o considere mui digno.

O SR.

HoLLANDA

:-Eu pouco teria a dizer se
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lgnacio no lugar de contador <lt1 _thesouraria da
provincia da Bahia.

OSr. :B.ezend.s : - Sr. presidente, a lei de
15 de Novembro çle 1827, que fundou a divida
publica, estabelece como meio tle amortisaçll'o

a cama1·;i désse á commissão a faculdade que
o juro úas apoiices a1Bortisadas ; de manéíra
pedio para retirar o artigo.
que as apoiices amorlisa.das vão todavia coOSR. PRESIDENTE :-Eu ponho a volos.
Consultacla a camara, consente em que a -branuo juros, que fic!lo em caixa para serem
commissàO retire o artigo.
. empregados na comprn de novas apoiices. Este
art. 4° é, no meu eutender, un1 golpe na funEntra em discussão o seguinte:
dação da divida, porque· o juro das apolices
« Art. 4.0 O producto dos impostos e rendas
amortisadas, destinadas para \1 amorlisaçã.o da
dos dous artigos antecedentes, e dos declarados
divida, por este art. 4º vem a ser applicado ao
na lei de 8 de Outubro de 1833, e de 6 de Ouresgate do papel ; disposição esta, que não
tubro de 1.83!5, bem como a importancia dos
juros das apoiices já an101·tisadas, ou que o póde deixar de dar um golpe 110 credito da
caixa de amortisação. Nao posso, portanto, deixar
fürem, ler!IO a applicaçllo seguinte:
de propor a suppressao do art. 4º nesta parte.
« § 1.0 No füri de cada trimestre apnrada a
impol'lancia dos dilos impostos e rendas, arreParece ao arador haver contradicçrto entre o
cadada pelo thesouro, e t·emellida por elle á art. 4° § 2º, e o art. 11 do p1·ojecto em disjunta da caixa.da amorlisaçao, esta procedel'á á cussão ; emquanlo aquelle paragrapho manda
sua queima em dia e hora determinada, ·com a
mover para a caixa de arnortisação o promaior publicidade.
duelo dos impostos especialmente applicados á
'« § 2. 0 Nas lhesourarias pr·ovinciaes será o amortisação do papel-moeda; e o art. 11 aupapel-moeda próducto dos ditos· impostos e· torisa as thesourarias para empregar o produclo
remias, golpeado, e depois remettido pelo inter- dos me:1mos impostos na substituição de notas
medio do lhesouro á caixa da amortisaçllo em · dilaceradas, e falsas. Parece-lhe que, ou não encada um trimestre, onde, depois de balanceado, tende bem as disposições do artigo, ou ha conserá queimado pela maneira prescripta. "
h-adicção manifesta. Pede ser esclarecido a este
Sao apoiadas as seguintes emendas substitu- · respeito.
tivas:
E' apoiada â seguinte emenda :
« Ao § l° do art. 4.º-Apurada a imporlancia
«
Supprimiio·se as palavras-bem como a
dos ditos· impostos, e rendas no fim de cada semestre, o lhesourn publico a remeltet·á á junta importancia dos juros das apolices já amorda caixa de amortisação, que procederá corn a tisadas, 9u que o forem.-Rezende. » ·
maior publicidáde à sua queima em dia e hora
OSr. Vasoonoellos :- Eu não posso comanteriormente fixada.
p1·ehender onde· o nobre deputado achou con.«
§ 2º d_o art. 4.°-Nas thesom:~~.!:ll!I .PrQ.· .. _ JrndicÇAo..O á-Ft·, ·4° ·estabelê.ée.. ó .processo que se
!.ll!.\i!l!~.s..depols de-go_lpeado- o papel-moeda, proha de seguir ua queima da papel, em que será
dueto dos ditos impostos e rendas, será reinetempregado o producto dos impostos estatido pelo inlerinedio do thesouro á caixa de belecidos por esta lei, e pela de 6 de Outubro
amortisação em cada um trimestre . - Vaseonde 1835 : declara o art. 11 que quando appa·
cello8. »
- reçao notas dilaceradas nas ptovincias, po·
o· Sr. Vasooncallos diz que esta emenda não deráõ as thesourarias, tendo algumas notas,
prodncto destes impostos, em cofre, suhstitur
foi offerecida senão para expliriar, expôr com
por ellas as notas dilace1·adas, e remelter as
, clareza o pensamento da commisi:llO : que
contém a mesma doutrina do artigo, suppridas notas dilaceradas assim substituídas para a
caixa de amortisação ; determina mais que,
algumas faltas havidas na imprensa.
no caso de apparecerem notas falsas, a theE' igualmente apoiada a seguinle emenda ao sout·aria mande recolher com o
producto dos
art. 4.º:
mesmos impostos ·as notas dos valores em gue
« Em lugat· de-na lei-diga-se-nas leis.
apµareceu a falsificuçao. Não ha pois a inco-V®concellos. u
herencia ou conlradicç9.o, que pa1·eceu achar o
.O Sr. Caatro e Silva, entende cÍue a com- S1·. deputado. O fim do artigo é estabelecer Ul.ll.
m,ssão retirou a primeira parte sómente do
meiq mais prompto para, no caso de haver falart.
e que por conséquencia deve tratar-se sí!icação, poder corn mais br~vidade p1·oceder-se
Ja disposiça.o a re~peito de ser o governo abri- . á substituição das notas dos respectivos valores.
gado a submetler ao' conhecimento da camara
Nilo sei se me lenho explicado com basna ~l"imeira sessão uma relação dos p~oprios tante clareza para ser entendido.
nac1onaes.
.
o Sa. REZENDE não entende como, manP~r. ltebouqas continuá a sustentar a sua dando-se que as notas, productos . dos impostos
op1m110 contra a reintegraçn.o de ~oaquim com applicação especial no trin1estre1 se~ãQ

!>º

?º;
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golpeadas, ao mesmo tempo se autorise a · contrahido_ um emprestimo, não póde o governo
subslituiçllo destas notas por outras dilacealgum contrahir segundo emprestimo.
rados.
Não me quero espraiar nesta discussão.
O Sn. V,\SCOl'lCELLOS : - Pela legislação exisTenho exposto com, clareza o pensamento da
tculc a subslituiçllo das notas diiaceradas se
co11uniss110, e as rázoes, pelas quaes ella julgou
faz na caixa da mnorlisação. O projecto propõe
conveniente fazer esta proposta. Se se entende
que, ~e nas thesourarias forem apresentadas
porém que o credito publico fique prejudicado
notas dilaceradas, e houver notas, producto
com esta disposição, póde-se determinar o
dos impostos, que estabelece a presente lei,
contrario. Pela minha parle estou convencido
poderãõ as thesourarias substituir com estas
de que as nossas circumstancias juslific110 esta
notas, as notas dilaceradas, as quaes deveráõ
medid .... Temos poucas rendas para amol'lisar
remetter para a caixa da amortisaçll.o com as
papel-moeda, e poucos objectos sobre que pos.
outras que tivereni. Islo é uma providencia
samos lançar impostos : não temos, pois, oulro
adtlptada a diminuir incommodos e despezas
meio, senão aproveitar estas peqàenas quanque as operações das leis existentes exigem.
tias, já na amortisação, já na iirmazenagem
e expediente das alfandegas.
Direi algumas palavras sobre a suppressão
que propoe o illustre deputado. Parece-me
Esta donll"ina tem demais a seu favor a
que o illustre deputado propõe a suppressão
opinião. quasi ge1·al da Europa. Qt1cm dcn o
destas palavras - bem como a importancia primeiro exemplo foi a Inglalerra; e parece-me
dos juros das apolices já amorlisadas, ou que que nenhum governo é mais entendido nesta
o forem para o fuluro. Parece que o illustre
materia do que o governo inglez. O governo
deputado enlende que esta disposição offende inglez em 1829 suspendeu, não a amortisação
o credito publico. Parece-me que foi esta a
até certo ponto, com.o propõe o projecto ; isto é,
razão, pela qual propoz a suppressltO. Eu direi· a importancia do juro das apolices amortisadas,
poucas palavras em abono do parecer da comque se accumulao para a amortisaçao da divida;
missão.
o governo inglez suspendeu toda a amortisação.
A commisslio considera que a fundação da Os commissarios envolvidos na amortisação
divida é um contracto chamado em direito representarão que não haviãO rendas applicadas
constituição de rendas publicas.-Neste conpara a amortisação ; porque é um principio de
1racto ha sempre, romo em todos os outros, economia politica tambem incontestavel que
clausulas naturaes que se subentendem, salvo
nãO ha verdadeira amortisaçao senão quando ha
quando o contrario muito expressamente fôr
excesso de receità para a despeza. Apesar deste
determinado. Uma dessas clausulas é que o
inaudito procedimento, as apoiices não baixarão,
capitalista que dá o seu dinheiro ao governo, antes subirão de valor. Disto ha muitos outros
aliena sempre o seu capital. sem que lhe fique
exemplos. Na França va!-se lambem entrando
o direito de o revendicar jãmais; outra clau- nesta carreira, mas com a moderação que exige
sula lambem deste contracto é que a amorum estado tão complicado de finanças, como
tisação é toda em beneficio do devedor, é
o de França. Eis a razão porque a commissão
um direito do devedor ; isto é, o pagamento do
propõe que se applique para amortisar o papelcapital, para que elle seja feito de uma só vez, moeda a importancia dos juros das apolices já
ou lentamente, como mais convier ao devedor.
amortisadas.
Se, pois, a amortisação é um beneficio do
O Sr. ltezende não deprehende do § 2° que
devedor, é cla1·0 que o devedor póde suspender as notas provenientes de rendas com applicação
o exercício deste direito, ou o póde exercer da especial, vão sendo guardadas nos cofres das
maneira- que julgar mais conveniente. Ora, thesourarias, para, no fim de tres mezes, isto é, •
tanto é reconhec,ido que é este o direito do na occasi110 de se ~ernetterem para a caixa de
devedor, que, quando lhe parece, cuntrahe
amortisação, sel'en1 golpeadas.
novo ernprestirno : e, sem duvida, retirar uma '
Entende que, se as thesourarias forem auto·
parte da amortisação para lhe dar um destino risadas para tirarem da circulaçllO notas falsas,
tão importante, é cousa de menor consideração isto dará lugar a muitos abusos.
do que contrahir-se um emprestimo, qae
Emquanto não chegarmos ·a possuir uma
sempre faz baixar um pouco as apolices do cit-culação de moeda forte, parece ao orador que
emprestimo interior, porque nenhuma compase continuará a clamar contra as leis, como
nhia financeira toma emprestimos pelo preço se tem clamado contr:t· a de 8 - de Outubro
do mercado, mas ·sempre inferior ao do merde 1833, e 6 de Outubro de 1835 ; continuando
cado. Se, pois o illustre deputado não quer igualmente a diversidade de opiniões, querendo·
reconhecer que a amorlisaçao é um direito do se uma vez que as cedulas sejã.o provinciaes,
devedor; não podendo um novo empreslimo oult-a ·vez que sejão geraes, etc.
deixar de produzir o effeito de fazer baixar o
Acha bom o art. 2º, mas não com a intelli·
valor das apolices no mercado ; deve tambem gencia que lhe deu o Sr. Vasconcellos, queren~o
o nobre deputado sustentar o pdncipio que, que, no.jntervallo de tres mezes, as thesourar1as
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possão emitlir cednlas em troco de cedulas
falsas, o que dá lugar a mil abusos, e, demais,
fará não se ct>nseguir a lenta amorlisação que
se tem em visla.
Vota ·pelo artigo, Julgando que, quando se
trntnr do art. 11, se poderá debater melho1· a
questão. Não appt·ova porém a ultima parte
do art. 2ª, que destina á amortisaçil.o do
papel os juros das apolices amot'lisaqas que se
destinão á umortisação de uma divida mais
anliga, qu_e foi verdadeiramente mais um enl·
prestimo, do que as cedulas e cobre, que o
,;radar sempre duvidará que o governo seja
obrigado a resgalar; tanto assim que a commissão co1la a questão, mandando que um mez
depois da 1mblicaçno da lei se não troque mais
cobre, e co1·1·a pela metade de s.eu vafot ~ ~~bre
que estiver em circulação.
OSr, Va.soonoellos responde que o arl. 11
~e refere á lei de 6 de OutL1bro, que determina
que, quando em alguma classe de valores appa·
recessem notas falsas, se prncedesse á substiluiçao dessa classe de valores. Por esta causa
é que a commissa.o propõe urn meio expedito.
Se se julga que o artigo não está bem concebido,
quando entrar
discussão, poderá ser emen•
dado ; podendQ-se dizei· - quando se verificar
a hypotheso ão artigo tal da lei de 6 de Outubro
de 1885, e apparecereni algumas classes de
valores falsas ou falsificadas, terá lugat' ;1, substi-

em .

tuição. ·

O illuslre deptllado, conlimía o orador,

11ã0

sei se quiz achar çontradicção em minha opí·
nião sobre o meio circulante. Devo dizer-lhe<Jue está enganado. Sempre fui de opiníao que
s~ não empregasse o produclo dos impostos em
compra de apoiices : a minha opinião foi que o

producto 'dos impostos fosse empregado logo nn
substituiçl\o do papel-moeda.
· Enganou-se lambem quanlio suppôz que eu
nlgnn~a vez fui de opiniao que as·-notas devião
le:· c1rculac;11.o geral no imperio. .Eu fui conslnn~em_ente de opinião que as notas daitiM ser
provmciaes. N110 entenqo que o cambio que as
li?fas lê111 entre as differenles províncias prejud_,que ás mesmas províncias, ou diminua a
nr;ueza de fllgumas dellas.
A 1:ecessidade da provincialisaçilO das nota;;,
!ern ~ido palpavel a todo o múndo, e principalmente aos encarregados da administração da
f~zcnda puhlica. Se apparecerem nas p!'ovinc,ias notn~ falsas de qua\quet· dos valores emitlt\)os, como será possível fazer uma_ substiluiçilo em fóm1a, que obste a introdncç~o de
!10tos . falsas, sendo ellas geraes em todo o
1rnper10. Apparece eru uma província uma
cla~se de valores com notas fa1sas : é necesSat·io que o thcsouro verifique se as notas são
fal,as; para isso é necessario communicar-se ao
e, depois de verificai· se as notas são
n,as, é preciso que se mandem notas prepa-

i'\~souro_;

' TOMO 11
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radas para a substituiçao. Nesta remessa se dispende tempo: é necessa.rio tempo para a substituiçao; não póde fazer-se uma substituição de
notas de qualquer classe de valores em todo o
imperío em menos de um, ou dous annos. Ora,
durante este tempo nl'w poderá o Brazil estar
inundado de papel falso? Estreite-se, porém, a
circulação do papel ás provincias, e o falsificador já não terá tanto interesse na falsiôcaç110,
que aliás é dispendiosa, nem 'poderá emittir
consideravel somma de papel falso ; porque
apenas se sentir que existem taes notas falsificadas, procede-se immediatamente á suhstítuiçllo na província respectiva. Esta substituição se p6de fazer com muita celeridade; me
parece porlanlo que ludo quanto se diz a favor
da generalisaçlto das notas, como foi determi·"
nado na lei de 1835, nl'lo tem muito peso ; não
só porque o cambio das notas de provincia a
provincia nllo prejudica ás provincias,' como
porque o systema actnal abre a poria a muitos
abusos, e abusos que têm <le gravar consideravelmente sobre o paiz.
Eu pois tenho algum prazer de mmca ler
sido de opinillo de que se generalisasse o papel·
moeda, nem quando era privativo da província
do Rio de .Taneiro, nem depois que se tornou
geral para todas as provincias.
Declaro· que ~ passar a idéa de se pro,incialisar papel-moeda, o meu voto fica livre
para votar a favor da medida.
O Sr. éa.stro e Silva. dá vados esclaraci. menlos sobre a eXE!f!!AÇll.o da lei de·6 ·de Oüfilbr'ó ·· ·
··de·18·3'5 ;'i:i explica os motivos porque Joaquim
Ignacio havia sido dem'ittido do lugar de con•
tador da thesouraria da Bahia.
Da<la a materia por discutida, approva·se o
art. 4º com as emendas do Sr. Vasconcellos.
A do Sr. Rezende é regeitada.
O seguinte é approvado sE!m debate:
cr Art: 5°. Igual deslinô terá o pnpel-moeda
em que importarem as apolices da divida pu-

o

blica, compradas em observancia da lei de 6 de
Outubro de 1835, que o governo fará vender, e
quantos imposlos e 1·endas es~eciaes -.xi.stirem
sem emprego, logo que fór esta lei publicada. »
. Entra em discussão o seguinte :
<( Art. 6º. Serão publicadas
repetidas vezes

nos periodicos, as classes dos valores do papelmoeda, e o numero das notas, sendo pos-

sível, que fõr queimado, em confo1-midade do
art. 4°. »
E' apoiada a seguinte emenda :
11 Serao publicadas repetid~ vezes nos periodicos as classes dos valores; e, sendo
possi-vel os numeros do papel-moeda que fllr
queimado, em conformidade do art. 4º.-.:Vas·

eo1icellos. »

OSr. Va.sconcellcs ex.plica que na imprensa

se pospuzerão algumas palavras de um~ . entre·

60.
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linha do original ; e por isso o impresso não
apresenta um sentido claro.
Adverte que o artigo offerece uma difficul·
d11de que talvez, seja conveniente remover, isto
é, se nno tendo numero, às notas devem, apesar
disto, ser substitui das. Elle, orador, entende
que sim.
·
Approva-se o artigo com a emenda.
Segue a discussao do art. 7º, que é o se·
guinte:
« Art. 7º. Logo qne o valor do papel-moeda
seja igual ao do padrão monelario, seja o produeto dos impostos e rendas dos artigos ante·
cedentes empr&gados em fundos publicos, até
que ,a assembléa geral legislativa lhes assigne o
conveniente destino. »

OSr. Baphael de Ca.;•val~o ob~erva que dis·
pondo o art. 4° que se d1str1!1ilo os JUL'O~ _cl~s apo·
• !ices destinados para a nmorlisação da dmda pu·
blica, sendo applicados estes juros á amortisaçno
do papel-moeda, não póde passar o art. 7°, que
continúa a distral1ir a importancia destes juros
para com11rar apoiices ; em lugar de determinar
que ~ontinuem a ler a applicação da lei de 15
de Novembro de 1827.
OSr, Va.sconoellos: -Do que acaba de djzer
o nobre deputado, devo conolnir que não se
oppoe a lodo o artigo ; mas quer exoeptuar parte
da renda destinada para a amortisação das
apoiices, isto é, ·a parte da renda do juros das
apoiices amortisadas.
Parece-me q\le se póde fazer uma .declaração
no·artigo, isto é, que, depois que o papel-moeda
fôr elevado ao valor da moeda metalica, a im·
portancia dos jnros das apoiices amortisadas
··-· ·11erá ·destinada para a amorlisação das mesmas
apoiices, na fórma da lei de 15 de Novembro
de 1827, e n!lo á amortisaçno do papel-moeda;
ficando uma unica questão - se convirá antes
applicar estes juros á amortisação das apoiices,
ou do papel-moeda.
· Entende, porém, que esta questão não é dirigida a combater toda a doutrina cio artigo,
mas a uma parte sómente.
O SR. fuPHAEL DE CARVALHO: - Sim: a uma
· parte sómente. Peço a pa!avl'a.
O Sn. PRESIDENTE : - A materia fica adiada.
O Sr:""minislro se retira com as formalidades
do costume.
O Sn. Pm,smENTE dá para ordem do dia a
mesma ele hoje, e as emendas do senado â
fixação das forças de terra e forças de mar, por
onde deve começar a discussn.o.
Levanta-se a sessa.o depois das duas horas
da tarde.

Sessão em _6 de .Sete1nbr- o
PRESIDENCIA DO SH. ,'l:RAUJO LIMA

Sum1Amo. -

Expediente. -

Ordem do dia.-

Regeição das emendas do se.nado sob_refixar;ão
de f01·r;as de mar e tl!1Ta.-Reqi1eriinento do
Si·. Sea:;·c1 : as lei.q de fi.rcctr;ão de foi·r;as de
mar e terra são juZqadas vantajo~as. - Melhoi·amento elo meio cii-culante ; adopção do
l)l'ojecto para passai• á tm•ceii·a discu,ssão.Di,scimo de dedpedida do Sr. pi·esidente.

Pelas ] O horas da manhã, procede-se a
chamada, e logo que se reune numero legal
de Srs. deputados, abre-se a sessno; lê-se, e
approva-se a acta da antecedente.
Falt!'lo com parlicipaçno os Srs. Pil}to de Mendonça Pontes, Costa Miaranda, Ferreira de
Castr;, Paula Albuquerqu~, Frauci:,co do Rego,
Messias, arcebispo, Oliveit•a BL"aga, Soares de
Souza, Barreto Pedroso, Som/;a e Oliveira,
Bhering, Couto, Dias de Toledo, Gurgel ~ Sanla
Burbara ; e sem participarem os Srs. Hollanda,
Luiz Cavalcanti, Lessa, Alcibiades e Alvarenga
Ferreira,
EXP!i:DIENTE
Dá-se conta do expediente, lendo-se. os
seguintes officios :
l.º Do ministro da justiça, remettendo ~
officio do presidente da provincia, em que dª
conta das providencias que déra ácerca da5
alienações de preciosas alfaias do culto divino•
commellidas contra a lei de 7 de Dezembro de
1880, pelos religiosos carmelitas descalços
daquella cidade, por competir á. assembléa
geral deliberar o que em sua sabedoria julgar
conveniente a tal respeito.-A' 3" commissao
de fazenda.
2°. Do secretario do senado, enviando uma
proposição do mesmo senado, autorisand? ,ª
faculdade de me~cina do impel'io, a adm1lt~
os cirurgiões formados, ou approvados depois
da lei de 3 de Outubro de 1832, que o re·
quererem, a fazer os exames das mate~ias
accessõrias, a hem de se doutorarem. -A llll·
primir.
3º. Do mesmo secretario, padicipando que,
por oflicio do ministro e secretario de estado
dos negocios da gueri·a, constou ao senado, que o
regente, em nome do imperador o S1·. D. Pedro
li, consentio na resolução que autorisa o governo
a conceder licença ao 1• tenente de e~ge;
nheiros, Egydio José de Lorena, para ir a
Europa adquirir os conhecimentos relativos á
instruccãB tl}eorica que tem obtido na sua
profissão.-Fi ca acamara inteirada.
Faz-se menção de requerimentos de partes,
que têm o conveniente destino.
Lê-se e apptova-se a redacção de todas as
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de outras armas ; o direito finalmente que se
acha garantido pelo § 28 do art. 179 da constiLê-se e approva-se o seguinte requerimento : tuiçao do imperio.
« A commissao, entendendo que esta augusta
,, Requeiro que se exija do governo pela repartição da guerra, copia da resolução que tomou camara, coherente coin os seus orincidios rle
equidade, e uniforme em seus netos de Justiça,
0 conselho supremo militar, a respeito da decisão do conselho de guerra, a que foi suhmet- quererá fazer reviver a sua primeira deliberai;no
tido o coronel Jeito Chrysost01m>, sobre que foi a respeito, tem portanto a honra de offerecer á
conwlrado o mesmo conselho supremo militar. approvaçào da mesma augusta camarn o seguinte projecto de resoluçao:
« Paço da camara dos deputados, Gde Se" A assernbléa geral legislativa resolve :
ternbro de 1837. "
,e ·Artigo uníco. Os cirurgiões do exercito e
« Ilem os ullimos mappas que tiverem chegado ao governo da trop,1 existente nas seguintes do corpo de artilhada da nrnrinha silo compreprovindas: S. Paulo, Bal1ia, Ceará e Maranhao. hendidos nas disposições que se achão cm
vigor, do alvará de 16 de Dezembro de 1790,
« Pa\:o da camara dos deputados, (l de See nas da carta de lei de 6 de Novembro de 1827;
temhro de 1837 . - Vianna.»
" Paço da camara dos deputados, 4 de SeLê-se o seguinte parecer :
tembro de 1837.-Lirna e Silvo.-Pinto Pei« Os cirurgiões rnóres e r.irurgiões ajudantes xoto.,,
de 1' linha do exercito representlío a esta auJulga-se objecto de deliberaçt1o, e vai a imgusta camara que, não podendo guardar em si- primir para entrar na ordem dos trabalhos.
lencio u mngua de se verem privados do direito
Lê-se o seguiot~: ·
ás suas reformas, que confere o alvará de 16 de
" A commiss!l.o de pensões e ordenados,
Dezembro de 1790, e a subsistencia de suas fa- tendo em consiõeraç!IO
os motivos em que se
milias, conforme o disposto na lei de 6 de No- funda o decreto de 3 do
corrente, é de parecer
vembro de 1827 ; recorrem ao poder legisla- que se approvem as mercê;;
nelle
tivo, queixando-se da injustiça e degradaçãO para o que offerece o seguinte contempladas;
projecto ;
que sofüem, pelo facto d e ter cahido no senado
,,
A
ussembléa
geral
legislativa
resolve :
a rcsolm;:'lo que aqui pasSOLl nesta casa, julgando
" Artigo unico. Fica approvado o decreto de
n cfasse dos representantes comprehcndida na
letra e disposições daquellas duas leis : e re- 3 de Agosto de 1837, pelo qual fora.o concedidas,
como pensões, os equivalentes dos seus resquerem portanto providencias,
pectivos soldos, aos soldados do corpo de arti« A cornmissão de marinha e guerra assentando, s~r de toda a justiça a reclamaçtío que do lharia de marinha João Ferreira dos Santos,
Antonio Ricardo, Damião Francisco, Vicente
seu _direito fazem os representantes ; diçeilo que
li?v1ão. adquirido desde que se ligarão ao ser- José Sineiro, Clemente José Bezerra, Thomé da
viço militar, e que forão elevados á categoria Fonseca, e Luiz Antonio Muniz, em attenção
de oiiiei1Jes, em virtude da patente que se lhes ao estado de incapacidade a que ficarM redeu, assignada pelo imperial punho ; á qual duzidos em consequencia dos graves ferimentos
andão annexas vantagens que as leis outorgllo, que soffrerão combatendo a favor da ordem
e que. se nllo podem perder, senão quando se nas provincias do Parà e S. Pedro do Rio
fica ~r1vado da patente, por sentença proferida Grande do Sul.
em Jmzo competente, segundo o ar!. 149 da
" Paço · da camarn dos deputados, 29 de
nossa lei fundamental : direito, de que se Agosto de 1837 ,-.F. P . .AlmBida Alb·(l,querque.
achavao os representantes de posse, desde que - Gomes da Fonseca.»
a real resoluç11o de 29 de Dezembro de 1801,
Julgãó-se objecto de deliberação, e vil.o igualfez tran~cendentes aos officiaes das tropas pagas mente a imprimir· os seguintes projectos de
do B~az1I, as paternaes disposições do citado resoluçl:i.O da 3" commissão de fazenda:
alvu.ra; o que se comprova mesmo com o or<( Os
mesarios da irmandade do Espírito
ç~mento da repartição de guer!'a ultimamente Santo e caridade da cidade do Rio Grande do
dislnhuiclo nesta casa, onde se vê com prehen- Sul, allegando falta de rendas para manter o
d:dos na classe dos officiaes reformados 14 cirur- hospital a seu cargo, pedem, que em seu begiões móres, e dous cirurgiões ajudantes : direito neficio se autorise a cobrança de uma contride que ~orão os representantes esbulhados pela buiçao sobre as embarcações q1.1e ancorarem no
forçada mtelligencia que alguns modernos miporto ·ctaquella cidade e villa cio norte, a exemplo
llistros quizerllo dar ao rnesmo alvará contra
da qile se cobra para outros hospitaes, em
~ma classe que a humanidade exige' que se
virtude do ai vará e tabel!a de 3 de Fevereiro de
onre, e que seja animada ; pois nos combates,
1810, e § 8° do artigo 51 da lei de 15 de Noqa1ando cura e trata dos feridos encorai·a e convembro de 1831, visto que no dito hospital sao
soa
. do
~os coi_nbatentes, com 9s' quaes partilha tratados os marinheiros das referidas embars azares da guena, dos golpes do canha.o, ou cações.
rt

HpprovaJas em uma das anteriores sessões,

I.
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« A 3• commissao de fazenda, achando attendivel esta prelençllo, é de parecer que se
discuta o seguinte projecto de resoluçno:
« A assetnbléa geral legisluliva resolv~ :
11-Artigo unico. Cobrar-se-ha, na ci,hde do
Rio Grande do Sul e villu . do norte, para O
lwspital da caridade daquella cidade, mua contribuiçào igual á que se cobra nestn côrte para
a misericordia, na fórma da lei de 15 de
Novembro de 1831, a1·tigo 51 § 8. 0
cc Paço da cama1·a dos deputados, 4 de Setembro de 1837 .-0. J. de .Ai·aiijo Vianna.-

Entr!to em discuss!to as seguintes emendas
feitas e approvadas pelo senado ás emendas da
camara dos deputados sobre a proposta do
podei· executivo; fixando as forças de mar:
« Art. 3.º Redija-se assim:
« Em cir_cumslancias extraordinarías as força3
decrctac!as no 1° adigo poderáõ ser elevndas,
desde já a quatl'O mil praças, e as do art. 2• a
mil e duzentas.»
E' regeitada por 40 votos contra 32.
" Art. 9.• Redija-se as~im :
« Os officiaes da armada, de artilharia ele
Duarte e /Silva. ,,
marinha, ·de.fazenda, e de nautíca, quando emJulga-se objecto de deliberação a resobarcados em navios armados em guerra, conti.nuaráõ a perceber, e os officiaes marinheiros
lução, e vai a irnprimit· com O parecer.
cc A assembléa legislativa da provincia de
em iguaes circumstancias pércebet'áõ, desde já,
Goyaz dirige a esll\ augusta camara uiná repre- o meio soldo conferido pelo art. 3° da lei de 15
de Outubro de 1836.
sentaçao, pedindo a declaraclio de que á cargo
dos cofres geraes da naçao está o pagamento da
« Os cimrgiões da armada d'orn em diante
divida passiva anterior ao 1º de Julho de 1836, só venccráõ a gt'l\lific11çilo de quarenta mil réis,
pelas seguintes razões: 1•, porque a dita divida quando emba1·cados, ou effectivamenle emprefoi contrahida quando os credores a conside- gados nos hospitaes ·"
ravao garantida pela receita geml ; 2•, porque
E' regeitada po1· 39 votos contra 35.
estando a cargo do cof1·e geral parte dessa
" Art. lO. Redija-se assim :
divida (a antcl'ior a 1827) que se mandou
cc Na armada, e na artilhal'ia da marinha as
fundar, é natural que a outra pai·te lambem
promoções aos postos só terllo lugar, desde já,
.fique a cargo do mesmo cofi·e i 3ª, principal- quando forem absolutamente indispensaveis
mente, porque tomando l!. lei do orç'lmento de no serviço, em relaçijo ás forças -decretadas, ou
31 de Outubro. de 1885, artigo 11 § 34 1 para a tambem nos casos de distinclos e relevantes
receita geral a cobrança da divida activa anterior serviços, que serão mencionados nas pa·
ao lº de Julho de 1886, inclusive a de impostos tent~s. " .
E rege1tada po~·. 40 vot~s contra 24.
provinciaes até esta data justo é que o pagat d d' 'd
· '
ntral: "d
té
« Art. 11. Red1Ja-se assim:
0
gerat. a a ··· ·······-<;-·0- ·governo tica auiorisado ·a conceder l_i·
0 dfa s~j~
cc A 3• commissliO de fazenda, achando attencença com v~nmmeoto de tempo, e_ de ~e10
cliveis as razoes expostas pela assembléa pro• solei? aos of.fic1aes d~ armada, e de artühar1a__ da
vincial, é de. parecer que tem lugar a sua marmh_a que_ as pedire~, sendo desnecessau?s
pretenção, e offerece para ser discutido O ao serviço, e por estas licenças nao se pagaraõ
seguinte projecto de resolução :
emolume~tos. ,,
·
. .
E' rege1tada por 38 votos contra 36.
cc A a.ssembl~a geral leg1slahva res?l!e:
Entra.o em discussão as .seguintes emend.as
• <e Artigo ~nICo. O paga~ento da d1VLda P,asfeitas e approvadas no senado á proposta do
s1va, conl!·~h1da antes do 1 de Julho de 1836, governo e emendas da camara dos deputados
deve ser feito pelo cofre geral da nação.
sçbl'e a fixação das forças de terra :
cc Paço da camara dos deputados, 2 de Secc, Art. 2° das emendas e da proposta redijâ·se
temhro de 1837. - Oandido José de Araujo assim:
Vianna.-.Manoel Maria do Amaral. ,,
,e .Os corpos designados no§ 1º do artigo
·
antecedente conservaráõ a organisação determinada no decreto e mappa de 4 de Maio de
ORDEM no· DIA
1831, não excedendo o maximo da força de
Continua a discussão adiada na sessão antodos estes corpos, em circumstancias orditerior, sobre o requerimento do Sr. Rebouças
narias, a 8,200 p1:~ças, podendo elevat·-se, desde
pedindo esclarecimentos ao governo.
já, em circumstancias e:xtraordinarias, a 12,000
as praças de pret, que serão distribuídas pelas
O Sa. REBOUÇAS remette á mesa o seguinte
companhias dos ditos corpos.
·
addítamento ao seu requerimento :
« E pa1·a o complemento e manutenção da
" Que lambem se informe, se para a nodila força fica o governo autorisado a recrutar
meaçao, ou reintegração de Joaquim lgnacio da
Silva Pereira, houve a proposta que exigem o na fórma das leis existentes. "
art. 12, § 6º, o art. 60 da lei de 4 de Outubro
Regeitada por 41 votos contra 38.
« Art. 3º é o mesmo das emendas.
de 1831.i
E' apoiado, e ·entra em discussão, a qual fica
. « Art. 4° das emendas, depois da palavraindividuos-, accrescente-se-tanto nacionaes
adiada !!.ara se tratar de outros objectos.

:::r:

r:it~~:: ~~f~~

e
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como estrangeiros, não excedendo estes a 1,000,
e continue o resto do artigo. »
Recteitada por 42 contra 32.
cc .Art. 5° das en1endas, depois da pahwraaulorisado-, accrescente-se-desde já, e continue o 1·esto do artigo. »
Regeilacl,1 ;,ar 41 contra 33.
" Art. 6° é o mesmo (las eme11clas.
« Art. 7º, additivo:
,1 As promoções no exercito só terãO luga1·
quando, por bem do serviço, fôr indispensavel
preencher as vagas, não havendo officiaes
avulsos das respectivas arm,,s com a idoneidade
necessaria para occupal-as, e no corpo de engenhefros dentro dos limites prescriptos no
art. 2º da lei de 26 de .Agosto de rnH5. FóL·a
destes dous casos tnmbem poderáa ser promoviclos aos postos im tnediatos os officiacs que
füerern distinctos e relevantes surviços. >>
Regeitada po1· 47 votos contra 27.
« .As· disposições deste arligo co111eçnrt\õ 11 ler
vigoL' desde já. »
Prejudicada.

O Sa. SEARA rcmette á mesa o seguinte requerimento, que é lido, apoiado e approvado, sem
debate, por 41 votas contra 34:
e< Req11eiro que se discuta se são vantajosas
as leis de fixaçã? de ~orças de mar e terra, ,afim
de se requerer a re~m~o da assembléa, na forma
do art. 61 da_constitu1ç!lo. »
.
Entra em ~1scussã? ª. resoluçào da commi~são ..
... das assemble~s pr?vmciaes; an!m~lando a le: da
ass~mbléa leg1_slat1va da provmc1a de Sergipe,
de 8 de Março do corrente armo, que dem,tte
de juiz de direito na. refedda provit!cia, ao bacharel Manoel Joaquim de Souza _Br1lo.
.
Como chega~se a hora de se entrar na d1~c?ssll.o do proJeclo de. melbor~me?to do me10
e1rculan!e, fica esta,.,.0d1scussão a~1ada par~ se
passar a do art. 1 deste proJecto, adiada
hontem.

. OSr. ~aoiel Mo;teiro nota que d~as med1dai; cap1taes se tem tomado no proJecto da
cornr~is~ao : a prili1eira, a que mand! sustar a
subsl!tu1ção do cobre. _Parece-lhe ev1den_te _que
a n~o _se tom.ar e!;lta dehberação, tal subsl(lu_1ç!lo
se~a mdefimda_; que, em quanto ella ~x1sttr, o
pa1z pó~e ser inu_ndado de _moed~ vmda do
estrangeiro, e fabricada no paiz. Sabe-se que. as
estações do troco nem sempre têm procedido
com aquella moralidade com a boa fé com que
devêrão.
'
Ha quetn diga que em algumas dessas eslaçoes se lêm commettido fraudes gravíssimas
em 1m.juizo da fazenda publica, de tal sorte,
por exemplo, que um individuo, etn luga1· de
mcebet· 1:000$ vem a receber 1:500$. Além
desta fraude tem-se procurado machinas proprias
para desmanchar a punçllo1 de modo que um
conto de réis em cobre punc;:ado é sujeito á
ma.china ; desmanha-se a punção, e é apre-
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sentt!.do de novo á estaçllà do troco como cobre
não punçac\o. · Em fim, dos paizes estrangeiros
se tem importado immcnsa porção de cobre, no
pl'Oprio pair. se tem intwduzido cobl'e falso, e
seria um gravíssimo mal se continuasse a subsliluíçno. O 01·ador pois, no artii;o que manda
sustar iisubstitLlÍÇão, vê que se dá providencia
mnito efficaz.
Outra medida que foi adaptada no projecto
e que o orador julga de grande importancia, é
tt que érca novos impostos para amortisação
do papel-moed,l. Sabe-se que o papel que não
tem uma amortisaçao regular, que nll.o tem
renda;; hypothecadas para sua amortisação, é
um papel que, comquanlo seja exigido pela
necessidade publica, não póde merecer grande
confürnça. O projeclo, pois, creando impostos
propt·ios para a amol'lisaçno do papel, offürece
uma providencia muito efficaz para o melhoramento do meio circulante. Mas parece, a elle
omJor, que uma providencia d·eve ser tomada e
que não exisle no projecto.
Se a camara, no projecto que tiver de mandar
ao senado, tomar em consider;1çil.o os ll'es
pontos que, elle orador, considera capitaes, fará
ao paiz o maior bem que lhe p6de (azer. Nestas
vistas, ped~ licença para offerecer artigos
additivos. NM fatigará a camara submettendo á
sua consideração as razões que milita.o em
favor da emenda que offerece : dirá unicamente
que o meio ·o mais efficaz de kar.e1· á evidencia,
- de fazer conhecer a falsificação do papel, é
fazer com que as notas não tcnhiio senão uni
girn próvincial. Emquanlo os talões ou os meios
de conhecer as notas fal::ms existirem no thesouro central, os falsificadores pode1·áõ falsific:al-as sem freio algum; poderáõ inundar o
paiz com uma porço.o imménsa de notas, sem
que nas províncias se ache meio de verrflcar e
conhecer-se esta fraude ; 0 meio portanto de
conhecer a falsificaçao, é provincialisar, é localisar o papel.
O SR. lº SECRETARIO, pela ordem, pede a palavra e dá conta do officío do ministro do
impe~;io, em resposta ao desta camara, parti-.
cípando qtie O regente, em nome do imperador,
receberá a deputação da camara, que tem de
ir felicitar á S. M. Imperial, no dia 7 do corrente, no paço da cidade, pelas 4 horas da
tarde.-Fica a camara inteirada.
.
.
.
..
O S1;1, PnESIDENTE diz q':1e os arh~os add1tivos
~fferec1dos pel~ Sr. Mac1~l Monteiro vão ser
hdos, e offürec1dos ao apo1a~er,to da c':'mat·a,
mas que ficao pa1·a ser discutidos ao depois.
São lidos e apoiados os seguintes a1·tigos do
Sr. Maciel Monteiro :
cc Art. 1. 0 O giro das notas será circumscripto
ás províncias, aonde actualmente circulàO : a
circulaçno, .porém, do municipio da c6rte, e
provineia do Rio de Janeiro será cotnmum.
« Art. 2.0 As notas, que ora correm no .
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novo estabelecer. E' pois neste sentido que
imperio, serão substituídas por oult·as, que
mando a minha emenda.
designem a provincia onde se effeclnar a
Ora, para tirar C!'~es ,lQ por cento da circuemissllo ; e sei depois de verifica<la esta opernçãa
laçiio do papel divirjo do parecer da commissão.
terá lugar a disposição do artigo antecedente. Como todos devemos fazei· sacrificios para curar
Salva a redacção.-./Jfaciel Mo11teii-o. "
mal, o nnico remP.dio que se dá é
OSr. Rapha.el de Carvalho : - Honlem pedi semelhante
contrahir uma divida; isto é, emitlir apolices,
a palavra sobre uma reflexão que fer. o Sr.
comprando-se o papel que existe em circuloç,no
Vasconcellos : era sobre o artigo, 7". Eu linha
até aquella quantia de 40 por cento que se retira
feito um& emenda a este artigo, que êlgora reda circulação. Temos pois que contrnhir uma
melto. Antes disto, porém, desejo emitlir
divida de 16 mil contos, p~rque o papel exisminhas idéas.a respeito do meio drculante.
tente na circulação anda por 40 mil contos ; 40
Sr, presidente, o papcl-rnoeda antes desta
por cento vem a ser 16 mil contos. Oéa, os imcrise commE-rcial tinha em todo o imperio uma
postos.de que lançou mão a commissão vêm a
depreciação media de 40 por cento, sobre o
montar verdadeiramente em 1,900 contos, 16
padrão antigo da prata. No Rio de Janeiro
mil contos de divida interna a 6 por cento·snci
sempre fluctuou entre 38 e 42, de modo que o
960 contos; aqui temos pois impostais que
lermo medio era de 40 : nas províncias, porém,
cheg!lo para pagar o jnro desta divida, e para
vinha a ser de GO a 70; só no Rio de Janeiro
amol'lisar lambem apoiices na mesma razão, de
ha metade do papel que existe em todo o immodo que em 10 ou 11 annos fique esta divida
perio ; e se elle está mais depreciado nas
amortisada só com o pt·oducto dos impostos de
provincias é poFque no Rio de Janeiro o povo
que a commissão lançou mão. Os juros das
tem os oll10s mais abertos a respeito deste neapolices hoje existentes não s!io distrahidos para
gocio ; as provincias têm ainda um apego sueste fim ; nao se falta â fé dos contractos ; nem
persticioso á prata e ouro; apego que será um
tão puuco póde o govemo . distl-ahir, como tem
pouco difficil de.acabar, uma vez que se não feito, o producto dos impostos que pelas leis de
restabeleça o meio circulante : dando-se por
1833 e 1835 forll.O applicados para o resgate do
consequencie. nas provincias a mesma circ.umpapel-moeda. E' debaixo destes princípios que
stancia que se ~dá no Rio de Janeiro, com o · mando a minha· emenda.
restabelecimento do meio circulante,
depreTambem quero provincialisar o papel. O Sr.
ciaÇão do papel vem a ser de 40 por cento,
anterior á crise commercial. A depreciação de 40 Maciel Monteiro já suscitou esta idéa: mas não
diz em que limite, não diz em que razão deve
po1· cento mostrn que o excesso do papel relativamente á prata está na mesma razão de 40 . este ·µa pel ser substitui.do. E' necessario um
padrão·, é necessario um typo, e este typo eu o
por cento; Jogo, segue-se que ha mais 40 por
encontro no cobre que se recolheu.
cento do papel, além da exigencia da circulação,
Como os artigos vêm a ser uma materia nova,
segue-se que tirando-se da circulaçao estes 40
eu peço o apoiamento dos meus amigos, e que
por cento, teremos o papel ao pai· da prata,
sej!lo guardados para a terceira discussão, depadrãci antigo.
vois de impressos, afim de se deliberar com
Esta operação feita assim de salto iria ar·
reflexão.
ruinar muitas fortunas, porquanto os contractos
Lêm-se os seguintes artigos addilivos do Sr..
celebrados vinhão a ficar muito onerosos &o devedor. Pelo que a primeira cousa que se deve Raphael de Carvalho, que são apoiados, e
mandã.o-se imprimir para entrar na tet"ceit·a
. attender é respeitar o~ empenhos contrahidos,
discussão:
de modo que a medida não vá ferir a ninguem.
<e Art. l.º A oitava de prata amoedada do ti· Deve-se pois tomar uma medida, que concilie
o interesse publico «:om o individual.., O meio
tulo de 11 dinheiros fica valendo d'ora em
de estabelecei· esta medida é levantando o valor
diante 160 rl:is.
" Art. 2. 0 O govemo retit-ará 40 por cento do
da prata, e de pôr o papel no estado em que
papel-moeda ex.istente na circulaçao por venda
estava antes da crise commercial; isto é, fazendo
que a prata valha 40 por cento mais sobre o
de apolices.
11 Art. 3. 0 O papel que formar esta quantia
padrão antigo. Levantando-se 40 por cento mais
sobre o padrão antigo da prata, e sup;ioudo o será immediatamente cortado, segundo deterpapel no estado em que se achava antes da
mina o projecto.
crise commercial, teremos por consequenda o
" Art 4. '' As apoiices resultantes desta
papel ao par da prata : tirando-se da circulação
compra de papel-moeda formaráõ uma divida
40 por cento do papel existente hoje, teremos o
especial.
cc Art. 5. º Os impostos, de que trata o pro·
papel ao par da prata, antigo padrao. Temos
por consequencia dous meios a preencher, um jecto, não coqtemplando os juros das _apoiices
levantar o preço da prata, outro tirar o papel da
amortisadas com os auxílios que. o corpo legiscirculaç!lO ; ficando o papel a par da prata, lativo decretar, serão empregados para amortitanto pelo padrão antigo coma pelo que se de
sação desta- divida.

a
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,, Art. 6. º Quando a divida estiver ex.li neta,
a importancia dos impostos servirá para o
resrrate do papel da circulação até ~en final
des':tppareeimento.
« Art. 7. º As a polices serao emitlidas em
. todas as províncias, na prnporção qlle o governo
designar a cada uma, dentro de um prazo certo
e improrogavel.
,, Art. 8. º Logo qLte esta lei fôr publicada o
rrovcrno procederá a uma..nova substituição do
papel que será provincial.
. .
·« Art. 9. 0 Pertencerá a cada uma provmcia
a quantia correspondente ·ao valor do cobre
que em cada mna dellas foi substituído por
cedulas. "
E' apoiada a seguinte emenda do Sr. R.aphael
de Carvalho, ao art. 7º:
" Drpois da palavra-antecedente, diga-see o juro das apolices amortisadas que reverteráõ
para um destino actual. ,,
·
O Sr. Eezende julga que a emenda do
Sr. Raphael de Carvalho na.o póde ter lugar
senao na terceira discussão, porque é contraria
ao que se venceu ; porquanto, mandando elle,
orador, emenda suppressiva da ultima parte do
art. 4º, a camara nao approvou esta suppressão,
e a emenda do Sr. Raphael de Carvalho é a
mesma cousa. Conclue observando que se estão
accumulando emendas ao projecto, que em
terceira discussão tem de discútir-se em globo;
e por isso, talvez, passe a ser um projecto
monstro.
OSr, Vasooncellos diz que a emenda do
Sr. Raphael de GaL·valho não está prejndicf;lda ;
e bem qu·e a tenha de regeitar, comtudo fica
a arbítrio da camara adaptar, ou a disposição
do at·ligo, ou a da emenda do Sr, Raphael de
Carvalho.
Dá-se por discutido o art. 7º, que é approvado, sendo regeitada a emenda do Sr. Raphael
de Carvalho.
Entra em discussão o seguinte art. 8º :
" Não poderá continuar a substituição da
moeda de cobre, decretada na carta de lei de 6
de Outubro de 1835, um mez depois que esta
lei fôr publicada nos lugares designados para a
dita subslituição. A moeda legal de cobre, cuja
substituição a citada lei aL1torisa, e qlle não
tiver sido substituída até o fim do prazo marcado, poderá correr por metade ou qnarta parte
elo sen valor, independentemente do carimbo,
nas eircumstancias d.i referida lei."
O Sr, Vasooncellos diz qne o artigo não
está bem claro. EHe refere-se á lei de 6 de
Outubt'O de 183.5. Alguns senl1ores entendem·
que a redacçll.o está muito obscura, e el/e,
orador, julga que, com effeito, deve-se aclarar
mais, o que póde fazer-se por esta maneira. « A
moeda legal de cobre que nao tiver sido substituída até o fim do prazo marcado no artigo
antecedente, poderá correr pela quarta parte de
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seu valor com que foi emittida em Goyaz e
1\fotlo Grosso ; e nas outras províncias por metade de seu valor. J)
Nesle sentido manda emenda ú mesa, que é
apoiada.
O Sr, Itezende observa que pela emenda se
julga que póde promiscuamente correr no imperio, pela quarta parte, a moeda de Goyaz e
Malto Grosso. Julga que a emenda vem a ser
perniciosa ; que por ella nll.o tartl,,rá muito qne
no Pará se reclame, se receba a moeda de Matto
Grosso, Já em Pernambuco se cunhou moeda
de Goyaz e Matlo Grosso, para corrnt· no Pará.
O SR. VAsco11cE1Los, substitue a sua emenda
pela seguinte, que e apoiada:
« Emenda á 2" parte do artigo 8°.
" Poderá correr independentemente de carimbo, em Goyaz, e i\fotto Grosso pela quarta
parte do valor, com que allí foi emittida a
moeda legal de cobre, que ntt0 tiver sido substituída ate o fim do prazo marcado ; e por
metade do seu valor nas outras províncias a que
foi emiltida pela casa da moeda do Rio ele
Janeiro segundo dispõe a lei de 6 de Outubro
de 1835.- Vaaconcellos. »
O artigo e ;ipprovado com a emenda do Sr.
Vasconcellos.
. O.SR. -P-RESJ!JENTE em
bastante com movida
e alteuda, lê o seguinte discurso, que é ouvido
no n1aior silencio, e com vivos sígnaes de in•
tercsse: .
<< Tendo eu tido a fortuna de entrar na lista
triplice de senador na eleição a que se procedeu
ultimamente em Pernambuco pela morte sempre
lamentavel do illustre senaclor o Sr. Bento Barrozo Pereira, e havendo por bem o regente,
em nome do imperador, honrar-me cotn a
sua nomeação, o Sr. 1". secretario do senado participa-me haver sido approvado o
meu diploma, convidando-me a ir toma.r assento
naquelJa casa. Sendo pois esta a ultima vez
que me cabe a honra de dirigir os trabalhos
desta casa, e tendo mesmo de deixar o lugar,
que nella occupo pelos votos dos meus
comprovincianos, tenho para mim não dever
largar esta cadeira sem dar os meus mais
rendidos agradecimentos á camara pela tão
assignalada como espontanea demonstração da
sua maior confiança em mim, reelegendo-me
tantas vezes em seu presidente. Sei avaliar,
se11hores, a alta importancia deste lllgar; e
alcançando fallecerem-me as qualidades, que
exige seu born e inteiro desempenho, reconheço
em tão repetidos actos o mais singular favor da
vossa benevolencia a men respeito. S::ihindo
pois desta casa, para ir tomar assento no
senado, com os sentimentcs que me acompanhno, das saudades qlle me causa a separação
de ta.o benignos collegas, que quando outra
razão nao houvera bastára para os gerar til.o
longo trato, que temos tido ; levo igualmente o~

voz
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Lê-se e é apoiada a seguinfe emenda substido meu mais profundo reconhecimento pela
tnitiva ao arl. 11 :
l1onra da presidencia.
« Seja-me permittid_o, senh?res, aproveit~r
« Art. 11. Quando se houver de fazer
esta occasiilo, que mais proprm nflo poderia substituição de alguma classe de valores, por
facilmente achar. parn significar a obrigaçM,
lerem apparecido ne!la notas falsas, procederem que me considero com os meus compro- . se-ha como fica determinudo a respeito das
vincianos.
dilaceradas-.>,
« E' summamente grato ao meu coração
« Art. 12. Nilo sendo sufficiente em alguma
exprimir do modo mais publicá e solemne, os
meus agradecimentos pelas provas da conside- thesouraria o producto dos impostos desta lei,
ração, e estima, qne lhes mereço. ReceLll.o, pois, pam as operações dos al'ls. 10 e 11, será a
os eleitores da minha provincia, e em geral snbslitui,;no feita por letras pagaveis em um
prazo razoavel, sacaãas contra as respectivas
· kdos os pernambucanos este sincero testemunho
de minha gralidao pelos votos, com que me thesourarias, on contra a caixa de amortisação.
-B. P. de Vasconcellos.-lJ,f. do N. Castro e
acabilO de honrar.
&i.lva.»
« Tendo cumprido com este dever, convido
O Sr. Vasooncellos diz que pareceu mais
o Sr. vice-presidente para vir tomar a cadeira,
conveniente á commissão dividir o artigo em
pedindo licença para me retirar.»
O SR. VICE-PRESIDENTE toma conta da dous. Observa que a emenda não quer senão
fazer com que a disposição deste artigo seja
cadeira:
comprehensiva da outra parte do art. 12. Deste
Os seguintes artigos silo approvados sem
modo se facilita a substituição das notas.
debate :
O Sr. Rezende, como considera â segunda
« Art. 9.º Ficii.O abolidas quantas estações a
parle da emenda como artigo addilivo, desejava
dita lei do 6 de Outubro de 1835 autorisou a
crear para a assignatura e substituição das que se reservasse a sua discussM para qQando
notas e troco da moeda de cobre, ficando a se discutissem os artigos do Sr. Maciel Monteiro.
eargo da caixa de amortisaçao a promptificaçao Parece-lhe que não con:vém que a lei force o
cambio, como forçará, fazendo o giro das notas
das notas que se fizerem precisas.
provinciaes. O orador recua diante desta idéa;
" Art. 10. A' caixa de amortisaç:to incumbe não havendo no- Brazil um meio circulante·
trocar as notas dilaceradas. Nas províncias as geral, sendo todo provincial, necessariamente
respectivas thesourarias subs~ituiráõ ~s notas força-se um cambio além daquelle que existe
dilaceradas pelas que produzirem os nnpostos no mercado ; e como esta questão deve se
e rendas dos artigos antecedentes, remettendo tratar quando se discutir a emenda do Sr. Ma·
aquellas para a caixa de amorlisaçlio, onde se ciel Monteiro, julga que a emenda da· comprocederá_ como fica de_terminado no art. •1º.» missão deve discutir-se então, porque ella
estabelece úm··saqile das thesourarias das proEntra em discussão o artigo seguinte:
e, Art. 11. Na substituição das notas falsas,
víncias para a caixa de amortisação, sendo por
de que !rala o art. 15 dn lei de 6 de Outubro isso mais proprfo que se discuta entao com essa
de 1835 proceder-se-ha como fica determinado outra emenda.
a respeito das dilaceradas, e, _não sendo suffiOSr. Castro e Silva, considerando que, ap·
ciente em alguma thesouraria o produclo dos provadas as emendas do Sr. Maciel Monteiro,
impostos desta lei, será substituído por letras necessario será que se altere o vencido, acha
pagavei$ em um prazo razoavel, sacadas contra conveniente que se discutão as mesmas
as respectivas thesourarias, ou conlra a caixa
emendas, para, no caso de serem approvadas,
da amorlisaç!l.O.i>
ir tudo á commissão para desenvolver o novo ..
O Sr. :Rezend.e quizera que em lugar de- systema nelle prop~sto.
notas fal!ms-se dissesse-falsificadas. NllO é
O Sr. Maciel Monteiro concorda, em que, se
acredilavel que a camarà queira que, apresen·
forem mlopladas as suas emendas, algumas
tando-se uma nota fnlsa, se substilua por un1a modifici:ções se devem fazer no vencido ; en•
verdadeira; quere1·á, porén,, que uma nota falsi·
tende, porém, que estas modificações podem
ficada de 2$, por exemplo, emittida por 308, ler lugar na 3" discussáo, na qual, se apparecer
seja substituida por uma de 2$. Mandará alguma crmsa de conlradictorio, potlerà ser
emenda para que em lugar dé-falsas-se emendado como convier.
-diga-falsificadas.
Mostra que a transferencia de fundos de um~s
OSr. Va.sooncellos observa que a redncçlio para outras províncias, póde ser feita por mew
nilo está com effeito muito clara. A intençao da de 1·emessas metalicas e letras. Reconhece que
commissão é que, quando houver alguma haYerá algum cambio; mas adverte, que o
classe de notas onde tenhao apparecido. notas meio que quer estabelecer o Sr. deputado, a
falsas, se proceda á sua substituiçãO, e neste quem responde, não produziria o fim que telll .
~entido vai apresentar uma emenda_,
em vista de nivelar o cambio entre as pro·
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vincias ; pois, que o cambio sobre Londres ha
de ·ser sempre varia vel.
.
O orador n!l.o conhece mesmo a utilidade,
que deva resultar de 1$000 dar o mesmo numero de pencea em Londres, qualquel' que seja·
a província, em qne se effeil1.10 a transacçiio.
N:l.o eslá disposto a con(iar _ lransacções tão
importantes, como a transferencia de fundos ás
lh0sourarias; pois a experiencia o nao co11,·e11cen ainda, de que se podia depositar nelles
tanta confiança.
·
O.Sr. Rezen.de declara que por experiência
eslá convencido, de que os empregados das
lhesonrarias nao são capazes para se lhes con •
fiarem transacções tM importantes, pois que
para as thesourarias são mandados iuspectores
s~m exp1Jriencia de escripluração, e alguns lia
que nem sabem manejar a cadilha do mestre
I~nacio : isto unido ao systema àe prevaricação
impune, plantado no Brnzil, fará com. que appareção abusos, que depois dêm lugar a se
clamar contra n lei.
Explica, que jámais disse, que quería nivelar
o cambio de província em província, antes
,1ffírmou que havia de existir sempre ; mas o
q1.1e mostrára não convir, é que não se pudesse
fazer as transacções para movimento de fundos
com toda a liberdade.
OSr. Vasooncellos nunca suppôz que este
artigo tivesse lanta discussão. Trata-se da
substituição de notas de algumas das classes de
v,do,eR que fôrem falsificadas; e quer-se acarrntar para esta discussão a emenda que propõe
a provincíalisaçao das notas. São cousas niuito
<listinctas. Sendo extremamente délicado o
ohjecto da emenda clo Sr. Maciel Monteiro,
;1chava melhor que se discutisse o artigo, e se·
toa;asse depois em consideraçli.o a einenda.
Nã.ó se propõe a follar por ora a re~peito
da dita emenda para níio complicar a materia.
Julgada a materia discutida, approv ;·sc a
·emenda substituiliva ao art. 11, offcrccida pela
eornmissão. ·
Segtie a discn~srro do artigo additivo do
Sr. Maciel Monteiro.
·
OSr. :Rezende julga qL1e a medida tem inconvçnientes; pois que tende a fazer bem no
Brnzil inteiro, sem estabelecer um meio de
acttdir ás necessidades dos indiviJuos; principalrnenle dos · viajantes, que se ver/1.o grande·
l,i)l!nle embaraçados pela difficuldade ele obter
n1ull8iro, que circLtle nas .. prnvincias, para onde
se dirigem.
•
.. lidve_rte, que se se pretende admittir · esla
rnéc1 para preveni!' a introducção cte moeda
f:dsa, cumpre attendee a qL1e se oão consegue o
fim ; pois que notas· falsas podem circular [)Ol' .
longo espaço no interior das provincias sem
que haja na capital dellas conhecimento de sua
existencia.
TOMO II

4fl1

O Sr. Vasconcellos faz vêr que,· sendo a
moeda papel ruinosa ao paiz pelas oscillações a
que r.slá stijeito o- seu valor, com tudo o maior
inconveniente, que re:.u.lta da genernlisação da
mesma moeda, é o grande obstar:ulo qt1e põe á
rclirnda de uma classe de valores em qlle
apparecer falsificação ; pois que acontecendo
apparecerem notas falsas de uma classe de valol'es, tem de ser consullado o lhesouro sobre a
falsidade dessas nolcts, ~ de ser por ellc ordenada
a sL1bstituiçao, não na provincia, mas em todo
o imperio dentrn de um prazo -assignado pelo
mesmo thesouro; podendo emquanto se faz a
operaç;llo da substituição, ter-se emittído na
circulação uma incalculavel massa de papel.
Eu nno posso, continua o orndor, dar um
arbítrio a este respeito. Nil.o sei o que convinha
em la! caso fazer, erÚqllanto fôr geral ha este inconveniente que existirá, embora se generalise
pàrte sómente do papel, como queria a commissao em 1833 ; porque a respeito dos valores·
de niaiôr importancia póde haver falsificação, e
ha o mesmo inconveniente.
A ma teria pois me parece de su m ma gravidade, e talvez conviesse a,dfol-.a.
Eü jâ · ém. outra sessao disse que todos os
annos dispendíamos. ··grossas sommas de dinheiro com este papel moeda. Talvez se fizessemas a conta dos prejuizos, e despezas do
papel nestes dous annos, vissemas que monta .
em perto de 3 mil contos. O mal portanto da
generalisação é grande. Convinha que esta materia ficasse adiad_a para a ~· discussao, como o
foi a egienda do Sr. Rapha~l de Carvalho.
Eu reconheço hoje alguma difficuldade em
se provinciàlisar o papel. Se estivessemas em
outras circnmstancias, eu preferiria antes uma
medida viol~nta ;'isto é, uma substituiçao,. que,
posto custosa, fosse rapida; porque neste vaivem de geral a provincial, e de provincial a
geral ; nestas remessas de papel para as províncias ; nestes infinitos thesoureiros, e escriptu·
rarios, etc., ha de o paiz soffrer prejuízos
enormes. O sacrificio seria consideravel, mas
como propôr este sacrificio? Que esclarecimentos temos nós? Nao temos esclarecimentos
alguns para poder adopt,.r uma medida rapida
e-efficaz. Nno se sabe qual é a importancia da
moeda papd em ~irculaçàO ; entrntanto sabemos
que o papel é falsificavel; isto é, não que uma
nota de 10$000 possa ser falsificada para
100$000: mas que em Londres se abria um:t
chapa semelhante á das· notas em cirCLTlaçao,
de ordem de 11m juiz commissario brazileiro,
em · Serra Leôa; e tenho ouvido que a chapa
era mui perfeita, e que só havia uma pequena
differença no ~apel, que era um pouco mais
incorpado. Sendo assim, ternos certeza de que
não é impossível falsificar o papel em circulaçllo. Perigo, pois, exisJe, e perigo considera vel.
Eu nll.o direi cousa alguma sobre o cambio.
6:).
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Julgo necessario pô1• termo ao mRl, para que o
remedio não nos custe mais caro, R<cceiamos
fazer pequenos sacrificios; e enlretanlo, .ponco
a pouco vamos soffrendo muito mais do que se
tivessem os adoptado ll ma medida eHicaz e~radical. (Apoiados.) As economias muitas vez~s
1êrn esles tristes resultados.
A circulaçríO provinci;J póde produzir cambio
de 11 mas para outras províncias, mas elle ni'lo
tem tantos inconvenientes como entendeu o Sr.
Rezende. Se em uma provincia o papel vale
10, e em outra vale 15, lambem os generos são
vendidos em relaçao ao valor do pnpe!. O
mineiro, por exemplo, vendia em outro tempo
uma porç,w de café por 300$, e, para trâ11sportar · os fundo!:i provenientes desta venda,
tinha de pagar um cambio r1ue variava <le 10 a
12 em diversos tempos; mas ultimamente
estava em 10 por cento. Generalisou-se o
papel: desappareceu o cambio na verdade : .
mas, em lugar de o mineiro vender o seu
genero por maior valor, hoje vende por 190, OLI
180 mil réi_:,, aquillo porque d'antes obtinha
800$. Por isso es/a differença de cambio é
nominal ; e eu peço que se me permitla que
diga que a carnara estava equivocada qu·ando
adeptou ·a ge11eralisação do papel-moeda, entendendo que era um grande mal que em
Minas, por exemplo, valesse 3$000 uma oitava
de ouro, pela qual no Rio de Janeiro se nllo
podia obter mais de 23800. Se considerassemos
que esta diífei'ença procedia apenas da differença do nome que se dá á moeda em uma e
outra provincia, nós nos convenceriamos de que
a differença é apparentc. Por isso a generalisação das notas não produzia beneficias. Se
tivessemas uma estatistica perfeita, estaríamos
convencidos desta verdade.
Tenho escrupulo na provincialisação. Não
tenho idéa decidida ã. este. respeito. Tenho
algum escrupulo porque arraigou-se no povo a
idéa de que o cambio entre as províncias é um
grande mal ; e não tem havido discussão que
esclareça o povo a este rnspeito. Todavia os
males da generalisaçi'iü elo papel-moeda sil.O
incontestaveis, e todos os senlem. Aqui está o
Sr. Manoel do Nascimento, que ha pouco
acabou de ser ministro ; elle que deponha se é
possível continuar a generalisação das notas sem
grande prejuízo do thesouro, ou de~crndito tlu
papel. Se continua este systema, é provavel que
dertlro de pouco tempo não haja mais quem
qq,eira receber papel-moeda na côrte, e nas
provincias, com receio de qnc seja falso, Ell
sou tno escrupuloso a este respeito, que n:10
sympathisei com a medida tomada pelo thesouro, de nao pagar as notas roubadas, que
apparecêrão em circulaçãü. Muitas pessoas de
boa fé terllo soffrido na sua fortuna, e reputação, sem que se possa dizer que fossem cumplices no .crime. Entretanto, .não tendo o
thesoiiro querido aceitar· quantidade destf\S

noht,;, que andou em rirculaç:10, muit:;!R pe!Ísoas
devem ter sido prejudicadas.
Por isso, na hesitação em que estou, pediria
que a emenda fosse impressa para ser examinada em 3ª eliscussi'lo. E' o que me parecia
mais conveniente, porque eulllo se p~_,le considerar o projecto nno só na sua totalidade,
como cm cada um::i de suas partes, e se podem
fazct· emendas sem offonsa do que esiá vencido.
Como está vcncirlo o projcclo não ha possibilidade de se lhe reunir esta emenda. O projecto
foi feito sobre a base de nm pnpel com circulação geral : se acaso fôt' vencido que o
papel se p,·ovincialisc, ha de ser indispensavel
alguma alteraçilo nos· at· tigos elo pl'Ojecto. Por
faso convirá 11eliar a emenda, para, depois ele
illlprcssa, entrar na 3' discussao. A ser i)0ssivel
pa~sar hoje para a 3' disc ussno, en pédil'ia a
mgencia pm-a se imprimirem , e entrar em
discussão no sabbado, para se decidir a materia.
'

O Sr. Maciel Monteiro apezar de conhecet·
que a maleria tem sido muito debatida na
casa, fóra della, e na praça do com mercio, e
que por is,o · a süa emenda podiª ser adaptada
sem Ul11 c:k'ãfüe· ., inã.is . dilatado ; com tudo
acquiesce á proposta do Sr. Vasconcellos para
que a emenda seja tomada em consideraçao na
terceira discussa.o.
Observa que o Sr. Rezende encarou a ma·
teria debaixo de um ponto de vista muito mes·
quinho, considel'an,io . a emenda nociva aos
viajantes de nmas para outras provincias, pela
dil'ficuldade de ob!er dinheiro q11e circulasse na
província, para onde se pudessem dirigir.
Lembra que, quando a circulaçno do papel se
limitava ao Rio de Janeirô, e ás províncias,
onde baviM caixas filiaes Llo banco, nM havia
a dif'ficuldade, qtie hoje se receia a respeito dos
viajantes, qne se dirigiao ás províncias, onde
este papel nll.o circulava ; e finalmente que na
Allemanha circulao differentes especies de
moeda; sem que esta cil'c11111s!ancia prive o
viajante de fazer a sua jornad;1.
· Parece-lhe poueo fundada a opini:l.o do Sr_ !te·
zende de que, podendo circulH no interior notas
falsas, da pouco servirá que se possa verificar a
sna legalidade na· respecli va thesouraria proYincial ; pois que ninguem dirá qne seja meJJoS
facil recorrerá lhesouraria da mesma provincia,
do que ao thesouro, quo está em muito maior
,1islancia : e que, porque o mal não póde ser
remediado em toda a sua extensM, não se lhe
deva applicar o remedio que é possível.
Faz vêt· que as transa~ções se podem mui
bern fazer por meio ~e letras ; e que é indispensavel provincialisar as notas, pois que se
continuar a ser geral o. seu curso, é de receiar
que em breve sejão repelliclas da circulação, á
vista.da possibilidade da falsificação, corno os
factos têm demonstrado.
·
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·OSr. Eezende,

vend~ que o S1·. Vasconccllos,
um dos gt·andes· luminares do imperio, eslá em
duvida sobre o objecto do Sr. Maciel Monteiro,
vota polo adiamento, µ,or que onegocio tem necessidade de see averiguado.
E' approvado o adiamento.
Julga-se concluida a 2• discussão, e decide-se
que o project~ pa_sse a 3•.
.
Entra em d1scuiisno o proJecto de 1·esoluç1lo
n. 129, que declo1·a nullo o acto da assembléa
·provincial de Sergipe! que demillio_ ao juiz de
direito Manoel Joaquim de Souza Brito.
.
Depois de breves observações do Sr. Rezende,
fica a materia adiada.
•
O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia o
orçamento, o projecto sobre meio circulante, e
0 projecto do senado n. 133 deste armo.
Levanta a sessllo pelas duas horas.
Sessão em 9 de !§ete1nbro
l'B.ESIDEIICIA DO SR.

ARAUJO

VIANNA

So.l!MARio..- Expediente·;;::.'.01·dem do dia. -

Terceii-a discussão do orça,mento.

Peias dez horas da manhã, procede-se á chamada, e, logo que se reune numero legal de
Srs. dep11tados, abre 0se a· sessão ; lê-se, e approva-se a acta da antecedente.
Faltão com causa participada os Srs.
Pin[o de Mendonça, Pontes, Messias, arcebispo, Olh•eira. Braga, Paulino, _Saturnino,
Bhering, Dias de Toledo, Gurgel, Odorico, Ferreira França, Vasconcellos e Rodrigo ; e sem
µarlicipaçll.o os Srs. Ab-ranches, Albuquerque
Cuvalcanti, l\faranhao, Luiz Cavalcanti, Luiz
Carlos, Lessa, Moura, Cerqueira Leite, Aranha,
Corumbá, Mam,o, Valedo, Santa Barbara
Ar\ujo Ribeiro .e Paranhos.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do· expediente, lendo-se os se-

guintes officios :
1. º Do secretario elo senado, que é o seguinte :

« Illm. e Exm. Sr.-Foi presente ao senado

o officio de V. Ex., com data de hoje, parti-

cipando que, não tendo a camara dos Srs. deputados adoptado as emendas do senado ás que.
fizera a camara, sobre as propostas do governo
relativas á fixação das forças de mar e terra
para o futuro anno financeiro, resolvêra por
isso dirigir-lhe a deputação de que trata o art.
6_1 da constituição : e o mesmo senado des1~nando para esse fim o dia onze pelo meio
dia, assim o participo a V. Ex., para levat· ao
conhecimento da- referida camara.
~ Deus guarde a V. Ex. Paço do senado, em

6 t.le Setembro de 1837. -Conde de Valença .. ,i

Fica acamara inteirada.
··
2.º Do ministro do imperio, remettendo varias r~presentações de diversas camaras municipacs da provincia de Sergipe, acompanhadas
de outra do juiz de paz da· capital da mesma
provincia, as quaes versão todas sobre a con•
sel'vação do ex-pl'esidenle José Marianno ele
Albuquerque C:avalcanti.-A quem fez a· requisição.
3.0 Do secretario do senado, enviando as
ememil;ls feitas e approvadas pelo senado á proposieão desta camara, que re~uz a 10 º/., o im:
post~ do ouro que paga a companhia .de miueração, do Gongo Soco, naprovincia de Minas.
-A imprimir.
4.º Do mesmo secretario, reme!tendo a proposição do senado sobre ajudantes ou escre•
ventes jnramentados dos esc1·ivães e ~a~elliães
do judicial que escrevem perante os JU!Zes de
primeira inslancia.-A imprimir.
·
Remette-se á commissao do orçamento a dernonstraçM dos trabalhos da directoria t!.e .numeração das notas do t1ovo padrão.
Faz-se menção de requerimentos de pa1·tes,
que têm o conveniente destino.
Lê-se, julga-se objecto de deliberação e vai a
imprimh· o seguinte·:
cc A assem biéa geral legislativa resolve :
" Artigo unico. A m~·cê pecuniaria, que pela
lei de 6 de Novembro ele 1827 percebem os fia
lhos legiti~11os dos olTiciaes do exercito, será extensiva aos filhos legitimados dos ditos officiaes,
quando estes RãO tcnhão outros herdeiros, a
quem a mesmt1 lei favorece.
« Paço da camara dos deputados, 9 de Setembro de 1837. - J. iJf. J. Ye·iga Pessoa. »
O SR. LmPo OE ABREU tem a palavra pela
ordem, e como orador da deputação que no dia
7 de Setembro se dirigia ao paço, lê o seguinte
discurso:
« Senhor,-Rena sce, pela d·ecima sexta vez,
o sol do Ypiranga, e as felizes e gloriosas re 0
cordações que estão associadas a este dia tl.io.
fattsto como magestoso, fazem hoje, assim como
farão sempre, palpitar de jubilo o coraçao dos
brazileiros •
cc Em verdade, senhor, o dia sete de Setembro é, em todo o Brazil, um dia de ho11ra,
de prosperidade, e de tl'iumpho ! A' voz do
príncipe philosopho, augusto pai de V. M.
Imperial, erguida nas alturas da fori:iosa Pau·
Jicéa, e correspondida ·com enthus1asmo por
todos os brazileÍl'os, desatárno-se os laços de
uma tutela, que se oppunha ao bem-estar e ao
eiJgraudecime nto do Br1:1zi1 1 fundou-se na Ame·
rica um throno constitucional, penhor, e ao
me5mo tempo presagio
consolidação, e dos
progressos da ordem, e da verdadeira lib~rda~!! ;
fói chamada a occupal-91 pelo voto unamme da

ua
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úaçao, uma dymnastia cuja origem se perde '
formou-se
emfim uma naçao grande e poderosa, á qual
pelos seus immensos recnrsos perle11ce já um
lugar distincto e respeitav<:>l entre as nações
culta~ do mundo !
" Taes são, senh.ir, · os j nstos motivos de re- .
gosijo, porque os br:izileíl'Os, cormnemorando
ess;i. época, se reunem hoje, entre acclamações
e esperanças, em redor do throno de V. M. Imperial, e porque a camara dos deputados nos
envia em cleputaçllo á pi·esença augusta de
V. M. Imperial, para termos a homa de exprimir a V. M. Imperial os sentimentos, qne
ella comparte com toda a nação, no cjia anniversario de sua independencia, e parn reiterar a
V. M. Imperial a segurança dos votos, que ella
não cessa de dirigir ao ente supremo, para que
dilate os dias preciosos de V. M. Imperial, e
permilta . qne o Brazil possa, durante longos
annos, na r,:movaça.o periodica deste dia glorioso
e solenrne, felicitar-se com V. M. Itn perial, pela
estab.i)i_ga_d.1ª,..q__ue a ex:periencia e o tempo, uteis
auxiliares, e fieis conselheiros .. aô pa\ríolismo e
• da sabedoria de V. M. Imperial, hão de dar,
sob os auspícios de um governo firme e illuslrado, á uní1lo constitucional da liberdade e da
monarchia.
« Paço da cam~ra du~ deputrdos, em 7 de
Setembro de 1837. "
·
"No fim da leitura decla1·a o illústre· orador,
. que S. M. Imperial agradece á ca.mara dos
Srs. deputados,
Lê-se o seguinte parecer :
" A commissão de pensões e ordenados, á
vista dos decretos do governo, pelo qual çoncedeu a· pensão arrnual de 100$ a Antonio
Pedro de Miranda, mestre do numero de náo da
armada nacional, em renumeração dos seus
serviços, especialmente no combate da corveta
-Bertioga- com a inimiga-Genernl do Rego
-em que perdeu o braço esquerdo, ficando tobido das pernas, e qneimado por todo o corpo,
o que tudo se comprova por documentos au_lhenticos; é de parecer .que se approve a dita
pensão, por ter sido concedida em remuneraçll.o
de serviços extraordinarios, e para isso o!l'erece
a seguinte resolução :
~-" A assembléa geral legislativa resolve:
. - '( Artigo unico. Fica approvada a pensão de
100$ concedida a Antonio Pedro de Miranda,
mestre do numero de náo da a1·mada nacional,
p~;:,decreto do 1° de Abl'il de 1830.
" Paço da camara dos deputados, 11 de
Setembro de 1837.-J. F. de Toledo.-Albiin'nrna serie quasi infinita de 1·eis ;

querg_u,e Cavalcanti. - Gomea da Foiueea. »
J~lga~se ~bj~cto de deliberação a resoluçao,

e vai a 1mprmur com o parecer.

ORDEM DO DIA
Continua a rliscussrio sobt·e o reqnerimenlo
do Sr. Rebouças, q11e tornu a ficar adiado para
se passar á segunda parle da ordem do dia.
O Sr. Castro e Silva remettCl :i mesa um
projeclo, que se não lê por ser muito extenso,
sobre a organisaç:ilo de um iribunal denominado
-thesouro publico nacional, que vai a imprimir
para ser tornado er,1 consídéra·çao. ( Vide o finctl

desta i.essão. )
Entra em terceir.1 discussão a lei do orça-

mento para o anno financeit·o de 1838 a 1839.
Lêm-se e são apoiadas as seguintes emendas:
« Ao art; 2º§ 11.-Accrescentc·se.-incluidos
20:000$ para a obrn do paço do senado. --

Caimon.

»

« Mal'inlrn.-Ao art. 5º parngrapho aclclilivo.

Com os arscnaes, ele., nccresce nte-sc-,incl uida
a somma neccssaria para a indemnisaçào recla-

mada pefos empregados do arsenal da Bahia,
Heitor de Macedo e ,Jacome Daria. -Oalinon.

-Souza .ll[art.in.s."
,e Ministerh:J do irnperio - additarnento :..ao ..
art. 2° § 1° .-Para obras e construcção da casa·
im()erial .50:000$.-A.ssis .llfascarenhcis. "
Nao s11.o apoiadas as seguinte~ emendas::
" Min isterio da guerra. - Com o. conselho
supremo militar, ficando augmentados os vencimentos do porteiro d:e mais 260$000,-Assis

Jlascarenhas.

>>

·

" Ministerio da jt1sliça. -Fica.o restabelecidos
os capellrtes das relações.
cc Quando n!l.o passe a emenda precedente,
se consérvem os ordenados aos qne existiao,
quando se abolirão estes lugares. - Rezende.»
O Sr. :Raphael de Carvalho, declara te;. de
mandar emen'.:!a para que no artigo 16 se não
indíqlle o nome de Cori;eio O.fficial, jornal qt)e
póde mudar de nome. Outra emenda que .diz
ter de offerecer, é sobre o artigo 13. Queixa-se
amargamente de seus collegas, que, fazendo
a partilha dos dinheiros publicas, lembrárao-se
de todas as proviucias, e o Marnnh1l.o ficou sem
nada ; o que é injusliv , e como deseja que
esta provincia tambem tenha alguma cousa,
mandará emenda para que seja contemplada.
Lêm-Be e s:to apoiadas as duas seguinte,
emendas do Sr. Raphael de Carvalho :
"No art. 13 accrescente-se á do Maranhl!O 80
contos de l'éis .
• « No arl. 16 em lugar de-no Oorl"eio O.fficial
- diga-se - pelos periodicos.))
OSr, Fernandes da Silveira lembt·a que na
segunda disctisslio offerecêrn emenda para que
se consignasse a quantia de 20 contos pani
pagamento dos empregados provinciaes de sua
pwvincía, e, quando se apprOVOLl auxilio ás
províncias tnais favorecidas em suas rendas,
essa emenda foi retieitada. O orador lembra que
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fizera ver que nessa provinciâ.havia dejfoi.t, e a
comrnissãô jnlgà que-hii sobra de cinco contos·
ele réis ; mas ob~erva que no orçamento pro·
vinda! vem contemplada uma quantia que nno
existe, qual a de 20 contos, metade da. cobrança
das dividas provenienles de im_posiçoes próvinciaes; mas já 1101a emenda que se o!ferêceu na
· camara declarou que esta renda nil.O pertence
á receita.provincial, mas á geral, e por isso ha
um deficit de 20 contos de réis. O orador já fez
ver que ha seis mezes qüc se não pagãO os
empregados provinciaes: esta razllo, porém, não
V[rleu, e a emenda foi reg"litada, nQo se altenüendCl á provincia que tetn pequeno lucro, e que
gasla_va mais antes da reforma cons!ilucional,
pois que enlllo tinha um corpo de permanentes
com 350 praças, e hoje com _250; antes da
reforma dava-se mais dinheiro àquella" pro·
.vincia, e l1oje tira-se aquillo que ~e lhe devia
dar, Nota mais que passár:to auxilias para as
provincias mniores e qne legislártto · depois da
·reforma, creando emprego de 2:000$, e sobre
olllras cousas, "de que não tinhll.o maior necessidnd-e, no em tanto que á de Sergipe que tem_
....... feito -t-lma-econon1ia ·de 20..contós dé réis, nadi1
se quer dai'. Deseja ser convencido que esta
província não precisa de um supp1·ime11to de
20 contos, e muito mais no estado em que se
acha, em oscillação, e requisitando da Bahia
mais 50 praças de. tropa de linha. Está persuadido que os _Srs. deputados· exercem m~1a violencia contra as provincias pequenas, negandolhes o auxilio de que necessit:10, entretamo que
o preslào ás grandes que dease auxilio na.o-·
precisao ; mas como a violencia e força nunca
constituirão direito, e a provincia de Sergipe
teiu igual direito ás outras maiores, é por isso
que offerece de novo uma emenda pedindo
desde já que se consignem 20 contos de réis,
que é o deficit daquella província, para serem
pagos os empregados provinciaes.
São lidas e apoiadas as seguintes emendas:
« lmperio - Supprima-se na despeza com
pontes e estradas geraes 20:000$.-Ite m-=nas despezas eventuaes 20:000S. -Item - nas
do jardim botanico 4:000$000.-. Rezende.» ·
« Ao art. lS, tit. ISº das disposições geraes--,
Supprima-se o art. 13.-.Alvares Maohadfl.»
OSr. Carneiro Leio diz que, existe uma
contribuiçllo voluntaria na villa da Campanha,
que hoje pertence á ronda provincial ; mas que
antes pertencia á renda geral. Em 1882 fez-se
nm deposito das tres partes desta contribuiçllo,
e a camara municipal da dita villa pedia esta
quantia para as despezas de uma casa de caridade estabelecida no município. No requerimento qtie fez á camara o annô passado a ca ·
mara muni_cipal, diz que esta quantia era de
470 e tantos mil réis. Por uma ordem mandouse que esta terça parte ficasse em deposito :
esta ordem é de 1832, do tempo em que ainda
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pertencia á renda gerai essa coatribuição; po1·
.ella se mandou que. essa quantia ficasse em
deposito .até que a assembléa ge1·al désse a ap·
plicaçilo conveniente, O orador, pois, pede que
est!l quantia em deposito seja applicada á casa
de caridade da villa da Campanha, e ne'ste
sentido manda á mesa o seguinte"artigo addilivo, que é apoiado:
« A quantia existente em deposito na vil!a
da Campanha, da provincia rle Mbas Geraes,
proveniente da terça parte da contribuiçtto
volllntaria, que art'ecadava na dita villa, será
applicada ás despeias da casa dé caridade da
dila villa, entregando-se igua)menle á dispo·
siçilo da~ respectivas carnaras municipaes,
quaesquer depositas da mesma natureza que
exi~tno nas villas da mesma provincia. »
E' lida a seguinte emenda, que não é
apoiada:
« Seja elevado o vencimento dos officiaes da
secretaria . do conselho s11premo militar ·a
1:000$000.-· Oomel·io Fraiiça.»
Sr, Via.nna. manda á .. me~tLB.S.• seguintes., ...
·emendas e artigos· additivos, depois de os motivar:
« Úiminuão-se no ministerio
da marinha ·as seguintes quantias:- No § 8º - corpo de
artilharia de marinha. Soldo
de 190 praças que de mais
está calculado, por ter sido
orçada ·.a despeza piira . 800
praças pedi_das na proposta. do
goyerno para o- estado ordinai-io, e terem sido concedidas
sómente 600 a 36$ por anno
cada uma . . , .
6:840$000
cc Item. Pret das mesmas
praças, a 160 réis diarios. .
11:096$000
« Item. Fardamento das
ditas, a 60 réis dial'ios .
4:161$000

o

« No §

5º.-Força naval.
- A importancia do pessoa~
de 700 praças que de mais
estão contemplada:s por ter
sido a deFpeza calculacJa para
2,500 pi·aças no estado ordínario, e terem sido fixadas
sómente 1,800 a 3$555 por
praça em cada mez. . . .
e< Item a importancia das
munições de bocas navaes, e
de guerra das mesmas 700
praças, a 19$805 por cada
praça em cada mez .

22:097$000

71:862$000

l 66:362$000

238:224$000
Os balanços constaráõ de ora em diante
na parte r1:lativ!\ ás des~ezas de ta~tas co1<

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:34 - Página 4 de 25

486

SESSÃO EM 9 DE SETEMBRO DE 1837

lumnas, quantos forem os annos, por conta
dos quaes se flzercm pagamentos no armo de
que se rlér conlas : e da mesma fórrna na
parle relativa á receila de lautas columnas,
quantos forem os annos anlr!riores a que pet·lençll.O os impostos cobrados no anno do exercício, de mnneirn qne se possa conlwcee
qunnlo se arrecadou e pagou por conta do·
referido exercício e· anteriores, segnincto-se
tanto a respeito da receita, como da despeza a
ordem marcada no artigo.
cc Os orçamentos de cada um dos ministerios
em todas as s'uas partes deveráõ ser de ora em
dianfo ~presentados desenglobadamente, vindo
especificadamente declaradas cada uma da.s
verbas de despeza, cuja totalidade prefizer a
somma pedida para um servi~o qualquer.
" Todos os pedidos de dinheiro para novas
obras publicas deveráõ ser justificados com o
orçamento, e planta elas mesmas obrns; e
quanto ás já começadas deveráõ declarar os
respectivos ministros quanto se tem já dispendido, qnanto é preciso ainda dispender para a
sua conclusno, segundo o orçamento a que
mandaráõ proceder quando ainda não exista.
« Ministerio do imperio.-Su pprima-se no
§ 3º-camara dos deputados- a quantia de ü00$
do lugar que foi supprirµido.
.
« § 10. Com a illuminaç!lo publica em lugar
do 79:390$, diga-se-70: 000S.
" Ministerio da justiça-§ 7º. Com a policia·
-em lugar de 38:993$200 diga-se..:.._30:000$.
(( Ministerio de estrangeiro s-§ 2°; Com
ajudas de custo, etc., em lugar de 25:000$
diga-se-15: 000$. "
Não sao apoiadas as seguintes emendas do
mesmo senhor:
. « Supprima-se no § 9º escolas menores da
inskucção publica a quantia de 500$ para a
aula de tachygraphia por já vir contemplada
no§ 3°, "
<( § 5º,-Com os empregados de visita de
saude nos portos maritimos-d iga-se 18:000$. >>
OSr. Rebouças diz que como o commercio
licito de escravos não é um crime na intenção
de quem o perpetra, mas sim previamente uma
especulaçao de lucro, e·qualquer que se propõe
éste commerció não tem em vista senao o·
lucro ; a ter-se de enJpregar algumas penas a
este respeito, estas devem ser pecuniarias, A
se impôrem penas pecuniarias que se possão
fazer effectivas, ter-se-ha conseguido tudo ;
porque aquelle que calcula sobre o ganho de
especulação desta natureza verá que um. acontecimento, um sinistro é capaz de inutilisar todo
o ganho que possa ter resolvido, e em consequencia de um ou mais sinistros deixúá de
continuar no contrabando como muitos deixao
de continuar em outras emprezas aliás licitas, e
aceitas na sociedade logo que vêm que ore·
sultado da cm preza não pó de corresponder uo

resultado do sinistro. Entende que nestas vistas,
se uma imposição houver sobre os navio~. que
c11l1·ão pelo porto <ln· nio de Janeiro, e mais
porlos dü Bmzil depois de terem dcscarrt?gado u
carga que trazem Lle escravos, e que esta impo,i(;1io se verifique logo de maneira puramente
administrati va; como se verificflo os despachos
de outras mullas por inêxacliclão de munifesto,
por inexactidilo de despaehos, crê que se evitará o escandalo de entrai· nos differenles portus
do Bl'azil navios que visivelmenle rnostrr,o
ter trazido uma carga pesada, . não podendo
ser esta carga senão de escravos, Alguns
uinda pinlao os navios· pura cohones\ar de
algum modo sua fraude, mas navios ha . qt1e
cnlril.o com a cinta muito clara, e moslrno ter
estado_ debaixo da agna, e têm signaes sensíveis ele lrazerem carga pesada. Uma imposição
sobre cada tonelada de cada urn navio que
entre, imposíçno que se verifique iro mediata·
mente pela autoridade administrativa sem clependencia de juízes de paz, de jurados, etc.,
logo que o navio entre, e que não traga des·
. pachos -regulares, que nil.o pói.i<.:-lee em razãu ·
dos portos clondt: vem, da carga que lr,,z, scqnestrando-~e o navio, pondo-o em prnça pu·
blica para pagar a imposiçno, parece-lhe uma
medida ulil. Poder-se-ha objectat· que póde-sc
levar o navio u um dos portos que nao forem
do Brnzil ; mas isto importa grande difüculdade,
e po_r consequencia é um grande meio repressivo, é uma perda para os especuladores, e
assim não cantão com tanto interesse, Offerece
"pois á consideração da camara um artigo
additi vo neste sentido, observando que é de
.evidente interesse applicãr estas multas .á
amortisaçilo do papel-moeda, e deseja que se
alguns senhores têm de fazer objecções ao
artigo, o faç.ão afim de lhes poder responder.
E' lida e :1poíada _a seguinte emenda do Sr.
Fernandes da Silveira :
« Ao capitulo unico das disposições gernesarligo 13- addicione-se a quantia de 20:000$,
desde já, para pagarnénto dos empregados provipciaes de Sergipe, que ha seis mezes não são
pagos dos seus ordenados. "
O Sr. Alvares Machado motiva as duas
emendas que remette á mesa, a primeira supprirnindo o ::rngmento de congrua ao arcebispo
metropolitano, pois que este Exrn, prelado tem
nma l'ongrua nãc pequena, que reunida ás
oulras congruas, dá-lhe para mais de 6 contos
de réis, ordenado muito ·superior ao dos rn.inisírns de estado. A seguuda é suppri111indo o
artigo 13; nao sabendo com que justiça passou
em segunda discussno o supprimento a varias
provincias, sentlo · a rnór parte dellas das mais
ricas ào im pel'io.
.
Das seguintes emendas, a primeira nãO e
npoiada, sendo-o as outras duas:
« Ao paragrapho 4º do artigo. 3", capitulo 2º..,...
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Declara-se contra a emenda do Si·. Raphael
de Carvalho, para que, em lugar de no art. 16
se dizer - pelo Oo·t1·eio Offioial - se diga pelos .periodicos - ; julgando elle oeador que
clwdo. »
11 publica9ão de q11e trata- o artigo se faça pela
« Com as portas e limpeza do canal existente
folha official.
dl\ Pavuna, desde já, 12:000$.-BarTeto .Pe'Não concorda lambem com a emenda do
d1•oso. i,
Sr. Vianna quanto á escripturaçao dos balanços,
OSr. Limpo de .Abreu julga que nao está julgl'indo preferível a idéa da commissll.o qesta
fixado pela lei da creação do conselho supremo
parte.
·
militar o numero de seus membros. Quando se
Tendo os Srs. ministros sido Ião censurados
discutia a resoluÇão que angmentava a gra• · na casa pela falt~ de aprescntaçãO de plantas
tificação destes empregados, pretendia mandar
e orçamentos de obras publicas, não é de
emenda no sentido de fücat· este numero, mas suppôr que deixem de cumprir est'il dever :
como não assistia á discussao da 1·esolução no
não julga necessuria n emenda do St-. Vianna,
dia em que ella se arloptou, manda agora a que pt·opae .o desenglobamento das despezas
emenda. ,
orçadas pnra et\da ministerio ; uno duvida, comE' 11poiada a seguinte emenda do nobre tudo, voto.r pot· clla. O mesmo diz a respeito
. deputado:
da emenda que, vet·s:rndo sob1·e objeclo ana« Ao § 2° do art .' 6°-ucc1·escente-se-no.o logo, dispõe que todos os pedidpfi .piu:n. .obras
publicas venhll.O acompanhados de sua respodendo o governo augmenfar o numero-aclualmente ·existenté dos .membros do conselho pectiva planta e ot•çamento. E.ló. convencido
de que a camara, par~ poder votar a somma
supremo militai· e de justiça, tendo esta disnecessaria pat·a uma obra, deve ter presente
posiçao l\1ga1· desdê já. »
a sua planta e orçamento.
E' lambem apoiada a seguinte emenda dQ
O·Sr. Fernandes da Silveira. sustenta a sua
Sr. Rebouças: •
,e Para se collocar competentemenle ; 30$ opinil1o ár.erca da necessidade do supprimento
por tonelada de cada um navio vindo da costi, á' provincia de Sergipe.
da Arrica, que não lenha os despachos reOSr. .Alvares Machado poonuncia-se contra
o augmento do ordenado do Sr. arcebispo megulares."
.
tropolitano; parecendo-lhe que, independente
« O producto desta imposi9ão fica exclusiva·
. me11te appl_icado para amortisação do papel- deste· angmento, o rendimento da mitra, demoeda, e hypotlrecada a mesma imposição o duzida a quantia destinada para obras pias,
navio ~ujeito.»
· .
junto coro a congrua, é mais que sufficiente
a sua decente subsistencia; uein se diga
OSr. Souza Martins observa que a emenda para·
que é necessal'io muito dinheiro para que os
olfel'ecida pela com·missão sobre os dons empregados do arsenal da marinha da Bahia é bispos gozem de certo respeito, e representaçao.
baseada sobre um parecer da commissao jâ O respeito que se -consagra aos bispos dignos
de sua mitra, nao é nascido do fausto que
approvado.
·
. Sobre o supprimento feito ás provincias, ostonUío, mas das solidas virtudes, de que stlO
diz qt1e a commissll.o os regulou pelos orça· ornados. O orador se persuade de que fazer
ntentos das mesmas provincias; á vista dos reflexões contra o augmento do vencimento do
quaes é que conhecem quaes as provincias Sr. arcebispo, é clamar em deserto. (Apoiados.)
4?ª ~e taes supprimentos nao precisão. A pro· Julga-se- comtudo . obrigado a fazei-o, lemvmcia tle Sergipe, segundo o respectivo orça- brando que p principal motivo, que moveu os··
povos a fazer a revolução para o estabelecimento ·
mento, tendo a sua receita igual á despezà,
não precis.1, _deste orçamento., No parecer· que do regímen constitucional, foi o desejo da
economia, e o dispet·dlcio dos dinheiros pu;
deu a. respeito do credito pedido pelo governo,
vem impressa ama tabella onde se vê as blicos, que fazia.o os Targines e os Lobatos. E'
preciso qne a carnara se n!\o moslt·e tão pL·odiga
provi11cias que na.o tiverao supprimentos em
dos dinheiros pl1blicos, como o forão os. Targines
consequencia de terem rendas pll.I'a as suas
e os Lobutos; do contrario o povo voltará as
1le5pezas, e tanto a commissao não se regulou
nesta parte em altençao ás provincias serem. costas .á camara como as voltou aos Targines
e Lobatos.
g~·andes,· como suppõe o St'. deputado de Ser~pe, que vota supprimentos ás provincias de . Por ter sido apoiada, tem alguma esperança
_oyaz, Matto Grosso, Santa Catharina, Espide que passe a emend,a de suppressao dos 520° ·.
rito Santo,. que sao pequenas, as quaes todas
contos destinados para supprimento de algumas ·
têm . su_ppmnenlos ; porque, pelas · suas leis
províncias do imperio. Esta emenda suppres.- .
prov1nc1aes conhece-se que ellas têm defieit
siva lhe parece de .1·igorosa jllstiça ; pois que, ·
ás_ outras_ províncias onde a receita é iguaÍ . qmmdo seja approvado o supprimento, as pro- •
espeza, não se deu desses supprimentos. . vineias não- favor~cidas com quantia alguma,:
supprin1a-se o ~ugme11to de c~ng1·ua ao arcebispo metropol!lano,-:---Alvar68 Mr.wharJ,o. >1
« Suppdma-se o artigo 13.-.Alvm·es Ma.-

r:
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além das ,.despews geraes e da província, sel'ão
obrigadas a contriirnir para o suppl'imento da;;
outras; injust.iç::t tanto maior,. quanto quasí
tod(ls aquelltls províncias, ás qlH\es se quer dat'
supprimento, estão mais nas dt·cumstancias de
fazer suas clespezas, do que as outras a favoi:
das quaes taes supprimentos não passaruo. Não
lhe parece razão bastante o dizer-se q1re ntto
forão propostos supprimenlas para_ cert,is pi-ovincías, por ·estar·a sua réceita ao nível da clespeza, pois que, ou nM terião aiminuido as suas
despezas, ou {erião como alg11mas outras deixado de estabelecer impostos 'para o augmento
da receita provincial ; se tivessem podido suppôr
que da caixa commum da uniao se lhes daria o
supprimento de que púdessem carecer.
Concilie informando que em S. Paulo não se
cobrrto direitos de provincia a· pl'Ovincia ; e que
os impostos de importaçao que allí se :wrecadão,
...... sãO ge·raes e não provinciaes. . ....
. .. _ . . .
Nno duvida volnr pela emend-a do Sr. Assis
Mascarenhas, mas desejára ·que este senl1or o.
informasse se nesta quota não ha duplico.ta.
Sr. presidente, di:i; o orador, quando se tratou
a respeito da necessidade em que se acha o
paço imperial, pri'ncipalmente o da cidade e
quinta da Boa Vista de obras e reparos, algnns
senhores reflectirao que nao µarecia bem que a
assembléa geral désse 50 contos para essas
obras, sem tel' pt"esenle o µ!ano e· orçamento
que nn.o tem si.lo apresentado de obra alguma,
exceptuado apenr.s o canal da Pavuna. Orri, eu
conhecia que os 200 contos da dotação não erão
sufficienl~s para as obras que se devem fazer, e
para cont1ntiaçll.o das que se estil.o fazendo: ao
mesmo tempo estava convencido da necessidade
da compra de mobilia e alfaias, porque é bem
sa~ido que tudo quanto havia no paçô de preço·
foi para Europa, qnundo D. Pedro I sahio do
Brazil ; chegando a pobreza da casa imperial a
ponto de o imperador do Brazil comer com
colheres de casquiúha.
O Sa. V1scoNoE DE GoYANNA :-Está enganado
eslá enganado.
'
O SR. PAULO BARBOSA:-De casquinha lia
outros ohjeclas ; mas as colheres não sao ele
casquinha.
0 SR. ALVARES MACHADO :-Eu vi a maior
parte dabúixella do paço, que é de casquinha :
restão apenas duas bandejas de prata, muito
antigas, que fkáril.o do leva-pés ; mas não são
do. serviço do paço. Ora, á vista ele todas estas
considerações, comquanlo a noção ·não esteja
ern boas cit·cn\nstancins, assentei q11e ern necessario designar 5D contos ·para compra de
alfaias, mobilia, etc., conlinuandõ-se as obras
. com as economias dos alimentos·, ou viceversa.
E' apoiada a seguinte emenda sobre des-

pezas de marinha :

Pa

commiss1l.o de orçamento. -

u. Com os

m·scnacs, pçssoal e material 132 contos. Com
phnrócs, barcos ele soccorro 120 contos. "
Nao é apoiada a segui~te e1ncnda sobre emolurnenlos da secretaria da fazenda,-:
' . Fica extensiva aos empregados da secretaria da fa7.enda, a ü:bella que regula a co- ·
b_rança ele emolumentos. na secretaria do imper10. -Salva t1 redacçrto. Assis Mascm·enhaB. ,,
O Sa .. CALMON :-'Desejo sabor se se póde
~llar sobre emenda nao apoiada em terceira
d1scussno.
ALGUNS SHs :-N10, no.o.
OSr, O_alinon :-Quero dizer duas palavras
ao que disse o Sr. Alvares_ .Machado, quando
foliou no Sr. arcebispo da Bahia, cuja. congrua
prelendeLl cercear, ape~ar de não .tel' sido
apoiada a emenda proposta para este fim.
Serei breve : não farei a homilia do arcebispo
de Granada, para provar qne a simplicidade de
costumes, alforges, baslãO, etc., devem ser os
adornos elos actuaes prelados. Só direi que o
Sr. Alvarns Machado está eno-anado quando
Sll_(Jpúe que, deduzidos os emol~mentos que a
mitra recebe para ob1·as pias, fiel.lo 6 conto~ <le
réis ao Sr. arcebispo. O nobi·e deputado se
r~fere á e~po~içilo dos motivos cple deú o ministro da ,Justiça para denegal' a sancção á lei
respectiva ; mas o ministro cl,1 justiça escreveu
essa- exposição com taDta ligerew, que, sem o
querer, faltou á verdade, por não ter examinado os -~ocumentos que inslriJetn os papeis,
e que alias remette11 para a camara. Deduzidos
os emolumentos . para as. obras pias; que têm
lhesour~1ro e escnvao separado, o Sr. arcebispo'
d.l B~h1a tem tanto rendimento quanto tem o
Sr. bispo de l\farfanna.
O nobre deputado está redondamente en·
gan_ado quando . suppõe que 1:200$, que a
camara aJuntou á c_ongrua do Sr. arcebispo da
Bahia, seja uma dcspeza tão grande, tao mal
fundada e tno revoltante, que vá desafiar a ·
colera dos nossos constituintes. Se 1:200$.
augt~entados na congrua do Sr. arcebispo d;
Balua, J?odem trazer o descrel.lilo da camara ...
O Sã. ALvAai;:s MACHADO: -E outras despez,1s,
como lenças, pensões e .....• e mesmo _ordenados.
. O SR. CALi\lON : - Mas a voz se levanta
sómente conlra o Sr. arcebispo da Bahia .... !!!
Senhores, eu .na.o. continuarei : eu quizera que
o zelo. dos dinh-eiros publicas se nuo limitasse a
um, mas se estendesse· a todos os individuos,
sem excepç!l.o de alguem (apoiados); selecções
desto. ordem silo muito odiosus ....
Ha uma emenda m'inha que propõe 20 contos
de réis para as obras do paç.o do senado. Devo
informar que esta emenda náo augmenta a dPspeza· publica ; tem por fim sómente que, dos .
180 contos applicados para .obras publicas se
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deduzão 20 contos para a conclusão desta obra. periaes: dispensei-me ·ae faHar sobre a minha
Os senadores que compoem a commissno que emenda, porque a carnara estava bem escJapreside á constl'Uccno do paço do senado, me 1·ecida pelo t·elatorio de S. Ex. o Sr. marquez
temb1·!\o esta emenda para evitar lal vez emendas tutor, e pela exposiçao franca e minuciosa feita
na lei que se discute.
pelo nobre deputado o Sr. Paulo Barbosa, os
Tendo a camara votado 148 contos para le- quaes com bastante conl1ecimento de ca·usa,
gações e consulados no anno proxímo passado, honra e zelo que tanto os caracterisa, m ostrára.o
qt1ando o respectivo Sr. ministro ponderou a ne- evidentemente a necessidade desta quantia.
cessidade de se elevar o caracte1· de alguns dos Mas tendo-me pedido algumas explicações o
nossos diplomatas e de se augmentar por conse- meu illustre amigo, o Sr. Alvares Machado,
quencia a despeza que com e]Jes s~ fazia, o cujo apoio e voto infinitamente aprecio, tenho
orador não descobre a razão porque no presente a sati~füçao de lhe declarar que estamos em
anilo so queira daz· maior somma para esta re- . perfeita l1armonia sobre o objecto em questão ;
partiÇllo, do ,jue a votada no anno passado. e que nllo ha duplicata na quantia por elle e
Pl'opOe portanto que se reduza a 148 contos, por mim pedida. Apenas existe uma peciuena
somma sufficiente para suslenfor o corpo diplo- differença. O meu nobre amigo füu dos 200
ma!ico e consular, e para occorrer ás despczas contos que sao concedidos a titulo de alimentos
de ajudas de c11sto, q11fl a deslocaçll.o de alguns a S. M. o Impe1•aclor a quantia necessarin para
em pregados possa exigir .
o concerto, rlJpal'o e construcçlJ.o dos paços im·...
Tendo-se votado 199 contos no anno passa_clq. p.eriaes; e co.ncede ·50··co11tos; em addit;imento,
para córte de páo-brazil, pllgafileilto de bens de para comprn de ca1·ruagens, alfaias e mobilia,
defuntos e ausentes, e diversas outras appli- etc., é o que deduzo do seu judicioso relatorio
cações, inclusive desper.as eve11tuaes, entende como membro da commissao das contas do
que se devêm eliminar os 50 contos votados tutor, e da resolução qne se acha no fim do
pnra despezas eventuaes, considerando-se in- mesmo relatorio,
eluida nos 199 contos a quantia necessaria para
01·a, sendo nós obrigados a dar as necesoccorrer ás despezas eventuaes. O orador não sarias quantias; não só para const1·ucç!l.o, mas
quer que o Sr. ministro da fazenda deixe de lambem para o reparo e concertos dos paços
fazei• despezas eventuaes; pois que está con- imperiaes, por isso que S. M. o Imperador ainda
vencido, de que despezas ha de tal emergencia, nllo tem dotação, offereci a emenda, dando os
que nll.o podem deixar de escapar ás pre:visões 50 contos de réis para estes objectos, devendo
do legislador: entende, porém, que, supprimidos s~hir dos 200 contos, o que fosse necessario
os õO contos, fica ainda somma sufficiente para para carruagens, alfaias, mobilia, etc. Já o meu
occort'er a estas despezas. As suas emendas nobre amigo póde ver que nll.o existe discor•
lhe parecem tanto mais necessarias, quanto, o dancia entre nós, que não ha duplicata, e que
credito de 2,400 contos pedido pelo governo, as · peço a mesma quantia que elle µede. Estou
despezas, que necessariamente se d.everáõ fazer certo que a augusta camara dos Srs. deputados
eom o empreslimo que temos de contrahir, para attenderá ás nossas supplicas_ que se encacumprir a convenção ultimamente celebrada em minhao ao maior explendor e grandeza devida
Londres com a corõa portugueza ; e finalmente ao throno imperial.
o augmento de despeza ele marinha e guerra,
OSr. IIolla.nd.a. deseja instaurar novamente
que teremos de fazer, se passarem os-desde
já-tudo faz convencer, de que a economia a sua emenda, regeitada em segunda discussão,
é aconselhada hoje, n!lO. só por principies propondo que os escravos sejlio excluídos das
obras publicas; e que sobre os escravos alu·
ab.tractos de maior conveniencia, mas de ne- · gados
se estabeleça a imposição de 100 réis
cessidade rigorosa,·
diarios. A approvaçao, ou reprovaçao destas
Lém •se as seguintes emendas do Sr. Calmou emendas
orientará o nobre orador sobre o
que sao apoiadas :
modo porque deverá votar a respeito da lei
« Fazenda. Art. 7. º § 8º, accrescente-se - e
vinda do senado, derngando a de 7 de Nodespezus eventnaes.-Su pprima-se o § 9°.
vemb10 de 1831. Propõe tambem que os pos·
«Estrangeiros.Com as legações e c1.,nsulados, suidores de bilhetes do antigo banco sejl!O
96:400$000 .»
indemnisados de seus valores.
~ SR. FtoRUNo DE ToLEDO, tendo sido. preSão apoiadas as seguintes emendas do illustre
ve~itlo pelo Sr, Calmou, na.o se propõe mais a deputado:
fal!ar sobre os 50 contos destinados para 11s
« Seja instaurada a emenda da commissao,
despezas eventuaes.
que exclue do serviço publico os escravos•
. OSr. Assis Mascarenhas: - Sr. presidente,
(( Fica estabelecido o imposto de cem réis
bve a honra de instaurar a emenda otl'erecida
por dia de jornal, sobre os escravos alugados.
« Cornp1·ehende-se nas despeias eventuaes o
8em segunda discussão pelo illustre deputado o
r. f.:lonorio, concedendo 50 contos de réis para pagamento das notas do antigo banco, que
eonstrucção 1 reparo e concf;;rto dos paços im· ainda nllo tiverem sido resgatadas.»
TOMO 11
62
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Depois de breves reflexões do Sr. Hollanda,
fica a materia ·adiada.
O Sn. PREsrn1rnT1, dá f!tll"a ordem do dia :
continuação tla discuss/lo do orçamento, e do
projeclo sobre mclhora111~11lo do 111e-i\J ~:írculante das 11 ho1·as por diante, e anlcs cl1,so o
mais' que vinha para hoje, e p,weceres adiado;;.
Levanta a sessao á duas horns.
PROJECTO
SJLVA,

DE LEI Ol'FERECIDO
SOBHE

(Pag. 484.)

A

PELO SR. CASTRO E
OR.GANJSAÇÃO DO THESÇURO.

" Reconhcro que o projecto, que ora offereço á
vossa conten{plaçlto, nllo esli ainda elevado ao
grán ·do dcsejc1do npuro ; e m11ilo alcf~nço o que
convii-ia He p11d1isse ~omeç~r-se a relorma pel~
Cl'i):1r:Uo de um supremo lt·ilimrnl especial de
co11l~s, indepen~enlc do· lhesourn, e do ministerio, e só re:spo11s;wel ante a as~embléa _geral
legislativa, ao qual fosse commeltida a revisão e
exame tle todas as contas da receita e despeza
do irnperio ·unifornrnndo-se o Brazil no que
pertence ás 'suas finanças, com o regímen das
nacoes 11wis bem administradas, que têm sontid~ e acautelado a palpavel ·incompalibilidade
da reunia.o em um só empregado, o ministro da
fazenda de ordenador de despezas, e fiscalisador
<las leis' que as decretao : subsistindo ainda hoje
impedimentos, que, pt·ovenientes de razões po1íticas, phisicas e moraes, se nuo podem desfazer de s,dlo, forçow foi que, por emqunnlo,
esle projeclo se l_i111itass~ á melhor organisa~ào
do theso1uo publico nacional, e das lhesourar1as,
·-e à ·dar ··rna·is garantía ·· aos · eficarregados de
tomar as contas.
Por certo a creaçao e estabelecimento do supremo trihnnal de contas, onde venh!\O parur
to<las as <las reparti,;ues do imperio, por onde se
arrecadao e di,pendem os dinheiros nacionaes,
e de que ha a esperar grandíssimas vantagens,
nno é possível realisar-se por ora, emquanlo
sobre a avultada despeza que demanda, ainda se
precisa (parn formar-lhe uma solida base, e ~ssegurar-lhe uma prospera duração em pl'Oveilo
das finanças) que se firme ele maneirn segura.e
inconteslavel, de conformidade com a consll,
tuiçao e lei das reformas, a reciproca harmoniá
das provincius entre si e· com o governo central,
em materias da publica acl ministraco.o ; que
se aplanem as muitas clifliculdades que ohstão
á precisa prornptidao das communicações de·
uns a outros pontos do imperio; e que se creem
e preparem cidadãos idoneos e habilitados para
tao transcendentes incurnbencias,
" Dignai-vos portanto tomar em vossa alta
consideração o projecto, que passo a apresentar-vos, e convencidos, como vos supponho, da
urgencia delle, · apressai-vos aclianlal-o parn
preencher-lhe as faltas, fazei· promulgar uma
nova lei, que dê o appelecido realce á nossa
admit1istr,1~1lo ün:,nceira,
,
« A assernlJiéa g~ral legislativa do impenol
do Brazil decreta :

cr Quando ministro e secretario de estado dos
negocios da fazenda, eu tive p~l' lres ve~es a
honra de apresentar perante vos, exposições
circumstanciadas, tanto. quanto o permiUirão
minha comprehensão, e experiencia, da maneira
porque se lem podido avançar a menos risco, na
execucüo da lei de 4 de Outubro de 1831,
alravé~ das-difficuldades, e1nc0nvenientes, q11e, ·
posto algam tanto se diminuíssem pela5 opportunas e adequndas providencias do tribunal do
theso1no, e do governo, não puderão comludo
absolutamente destruir-se: nem tanto effe1to
cabe neste caso, a qualquer acto, .que nao emane
do poder legislativo,
" No ultimo relatorio que vos fiz, do estado
daquella reparliçao, prometei trazer ante vós
uma proposta de sua reforma; e porque nllo
pude entao realisar por ler deixado o minislel'io,
nti.o me julgnei por isso dispensado de apresentar corno deputado um projecto nesse sentido.
« A franquem que se casa com as puras intenções de qncm sinceramente interessado pela
prosperidade da nação, tomára a peito preencher, na proporção de seus possiveis esforços,
as importantes obrigações de que se onerára,
dictou as meditadas ponderações e requisições
instantes, que exarei nos relato rios, qLre vos
dignastes ouvir-me nos annos de 1835 e 1836,
relativos á manifesta necessidade de que a
sobredita lei, sendo refundida, se acrisole ; e
ainda agora me instiga .a que, reanimando a
esperança da vossa cooperação, renove tão justas,
quanto precisas solicitações, para que se regule
de um modo conveníenfe o que pertence :'t fis·
calisação da receita e despeza do estado, á administraç!l.o, arrecadaçl'lo, e contabilidade da fa.
zenda nacional, dissolvido os obstaculos, que
tanto têm entorpecido a sna march.1, i:rnseidos
TITULO I
principalmente da insufficiencia, e intrinca:Ja
construcção dessa lei, que reclamada, mas djf.
Da organisação do thesouro :i;.ublico
ficultosa, nao foi possível prover a tndo, remonacional
vendo e remediando de uma sú vez para dar
CAP!TwLO l
lugar á ordem e perfeição, os entraves e os defeitos; que impeciii.o a administração financeir,,
Da organisação do ti·ibunal
do imperio, regida por leis que a mudança do
tempo e das circumstancias já tinha inteira,e Art. 1.0 Haverá na capital do imperio um
mente desapropriado.
tribunal denominado-thes ouro pablico naciona
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-coinposlo de tres membros : o inspeclor
gcl'ul,- o conllldot geral e o procuratl<)l'-fiscal,
todos com o lit11 lo rlo consf!lho, soh a presid,:m:ia rlo ministro e oecretario de estado dos
negocios da f'lZCtH!a, que lerá o mesmo titulo; e
servind(;) ele seeretal'io o ofticial-maior da secrefarit1. Esle lrib11trnl terá suas delegações n:1s
províncias.
,, Art. 2. Terá 8$!.e tribunal, por s•mrnna,
á cseolha do presidente, duas sessões, e as
exlrnordinarias que o mesmo presidente julgai·
precisas.
« ArL 3." Nas conferencias sómente o presidente terá voto deliberativo, e todos os mais
membros do tribunal o consultivo; ficando responsaveis por seus votos, que fol'cm oppostos
!ts leis, ou contra os interesses da fa,enda publica, se forem manifesfarnen(e dolosos.
« Arl. 4. 0 O despacho, expeLlienle, dias das
sessões e confcreueias se regulal'á pelo regi111cul0, q11c devcl'á org.ani~,ff. o tribunal,
"fl11trnwtlc1· á apffro'vfü;Í!o elo governo.
<( Arl. 5º. O trib11nal do lhesumo publico
11:wio11al, poderá sel' consullado por qnalquer
dos rninislt·os sccrclru·ios de cstatlo sobre os negocio:; graves da sua aclministraçno, que possa.o
lt·uzct· prejuízos pecunial'ios ao estado; nestas
consultas nno lerá voto o ministro secretario de
eslatlo cios negocios da fazenda, nem presidirá
nas occasioes ern que dellas se tratar.
" Art. 6. º No caso do artigo :wtecedente, e em
qn~csq11e1· out1·0s de importancia, e urgencia, e
mesmo por impedimento dos vogaes, poderáõ
ser chamados ao tribunal, e terem nelle voto
consultivo, o inspector geral da caixa da nmortisaçao, e o ajudante do contador gernl da contadoria geral ; os quaes tomaráõ entre os
membros e secretario do tribunal, o assento,
qne lhes competir pol' sua graduação e c1ntiguidade.
·
" AL't. 7. º Ao tl'ibunal será annexa uma.
secretaria, uma contadoria geral, uma thesouraria geral com uma pagadoria dos ordenados
e addições miudas e um cartorio.
ô

CAPITULO II

Das attribuiçoes do tribunal
« Art. 8. º Compete ao tribunal do thesouro

publico nacional:
<( § l.º A suprema direcção e fiscalisação da
receita e despeza geral do imperio; inspeccionandc a arrecadaçao, distribuiçao e contabilidade de todas as rendas publicas geraes. ·
<t § 2. º Decidir privativa e terminantemente, havidas as precisas informações, todas
as questões administrativas, que ocr.orrerem a
respeito das sobreditas arrec11daçllo, dístribuiç!lo
e contabilidade das rendas publicas geraes, e da
execução das leis, regulamentos e instrucções,
que lhes são relativas ; ou ellas se suscitem
entre os differentes empregados e repartições de
_
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fazenda, ou lenhil.O !Ligar entre os collectorns,
the-sol1reiros Otl recebedores e os collectados e
con [l'ibuintcs, off~1·eGid,uil\o tribunal por meio
de r<:p,es,mtaçoes, qnei:rns ou recursos leg·aes.
Solm, as decisões d,•/initivas do tribunal não se
admittirá mais c;ue urna só replica, doclllnentarla, 011 sem documentos, da parte que se
julgar prej1.1dicada; e o que se decidir em conseq11encia desta rerlica ficará irrevogavel, parn
mais nao entrar em qHestao ; salvos ás partes
os l'ecursos do art. 179 § 30 da cons!ituiça.o, e
do arl. 150 do codigo do processo criminal.
« § 3. º Decidir da mesma fórma ifs questões
de competencia, e conflictos de jurisdicçào,- qne
se movet·em entre. os empregados das repartições
ele fazenda, uns com outros. Quando estas
q11estões e conflictos tivt'rern lugar entre os
empregados de fazenda, e os do poder .iudiciario,
ou qnaesqner outros da publica administraçno,
sel'tlo rlecidiclRs pela$ relações dos respectivos
dislrictos: e em um e outro caso, havendo
urgencia, o governo na cô1-te, e os presidentes
nas provincias as clecidiráõ temporariamente.
<( § 4. 0 Terá suprema administraçll.o <le todos
os bens proprios da nação, ainda que para
qualquer fim estejão a cargo de outra repartição
publica, que nunca se poderá considerar mais
que usufructu:iria, emquanto o exigir o serviço
naciona: : e bem assim de todas as ernprezas
inclustriaes de conta do governo, que por lei
especial ni1o estiverem a cargo de outro ministerio.
u § 5.0 · Fazer tomar annualmente contas a
todas as repartições publicas, por onde se art'ecadno e dispcndem dinheiros d<1 naç!lO ; mandando passar quitações, quando correntes, aos
respectivos thesoureiros, recebedores, pagadot·es, on almo~arífes ; e mandando proceder
contra os que ·por ellas se acharem responsaveís, e em alcance.
t< Desta;, quitações, serao expedidas pelo pre·
sidente do tribunal, subscriptas pelo contador
geral, as dos empregados principaes 9e fazenda ;
a saber, na côrte a do inspector geral, e thesoureíro geral, e nas províncias as dos inspectores de fazenda; as outras serão expedidas
pelo contador geral, subscriptas pelo officialmaior da contadoria ; e em todas ellas se fará
menção do despacho do tribunnl, que julgou as
contas correntes.
" § 6.º Propôr ao governo as condições dos
emprestimos, que em execuç::to de lei houverem
de ser contrahidos denll'O, ou fóra do imperio;
fiscalisundo a observancia das que forem
estipuladas por ambas as partes contrahentes.
<( § 7,º Fixar as
condições, e terminar as
arrematações dos contractos da renda geral, e da
receita ou despeza no municipio da côrte, que
forem decretadàs pela assembléa geral legislativa.
« Tanto estas condições, como as dos ernprestimos, antes de serem .propostas e fixadas,
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serão indicadas por escripto pelo inspector geral,
e vistas pelo contador geral, e prorurador-fiscal,
que darão sobre ellas os seus pareceres,
tambem por escl'ipto.
" § 8.º Indicar ao governo os pontos da legislaçllo financeira, em que encontrar defeitos,
insufficiencia, ou incoherencia, e apresentar-lhe
os planos de melhoramento, regimentos, e
outras medidas legislativas, que considerar
dignas de serem submettidas á assembléa geral
legislativa.
« § 9.º Observar os effeitos que produzem, ou
vierem a produzir os impostos existentes ou
que para o futuro se derramarem sobre os
diversos ramos da riqueza .nacional, e propôr a
taes respeitos o que entender mais vantajoso á
prosperidade da naçll.O.
• § 10. Admillir os devedores fiscaes, por
motivos justificados, a pagar p.or prestações por
meio de letras, na conformidade elo decreto de
9 de Junho de 1821, e lei de 13 de Novembro
de 1827, àt'fs. 2", 8º e 4°, tiüí'fo as dividas o·rà
1:xislenlcs. com as que para o futuro se conll'Uhircm.
·
,e § l 1. Mandar fazer a inscripçno das dividas
pnssivas no grande livro, na conformidade da
lei de 15 de Novembro de 1827 ; o assentamento dos ordenados, leuças, e pensões, e o dos
proprios nacionaes, e mandar expedir os tilulos,
ou diplomas a lodos os officiaes da fazenda
subalternos do lhesouro publico ; tudo á vista
dos documentos, Justificações, e habilitações
legaes. Estas j ustificaçoes, e habilitações, bem
como as das pessoas.que se pretenderem legitimar, ou para succederem a outras pessoas
que têm mercês em vidas, ou para requererem
serviços de terceiros, dos herdeiros, e cessionarios de quaesquer credores da fazenda nacional, as das viuvas, mãis, filhas, e irmãs dos
officiaes militares, que preteri.derem meios
soldos, e quaesquer outras de que possa resultar onus á fazenda nacional, serão feitas em juizo,
ouvido o procurador-fiscal com recurso da
parte, e ex-officio qnando as decisões forem a
favor dos justificantes, para as relações dos respectivos districtos. Nestes casos os processos
ultimados sera.o entregues sem dependencia de
traslado.
« § 12. Mandar fazer as inspecções, nlio só
dos officiaes em pregados nas ditl'erentes repartições de fazenda, immediatamente dependentes
do thesouro, mas lambem daquelles· que tiverem a seu cargo a receita e despeza dos
dinheiros publicos em estaçõ!!S dependentes de
outra jurisdicção, como algumas fabricas e
officinas nacionaes, que por esse motivo lhe
ficão subordinadas.
cc § 13. Haver para esse fim de todos os chefes
das repartições annexas ao thesouro, e subalternas delle, no principio de cada semestre,
uma circumslanciada i_nformação de todos os
empregados _dellas, sobre à sua assiduidade e

prestimo, com declarnção dos serviços ordinarios, ou extrnordinarios, em que se tiverem
occupado no semestre antecedente.
cc § 14. Mandat· fazei· effectiva a 1·esponsabilidade de todos os empt'egados de fazenda das repartições existentes no municipio do Rio de.Ja-.
neii·o, e elos inspectores, e mais empt·egados
das thesourarias das provincias, quando o não
tenhliO feito os repectivos presidentes.
cc § ló. Designar as provincias, em cujas thesourarias se deva seguir o systema indicado no
art. 23.
CAPITULO III

Do presidente do tlieso·uro publico nacional
cc Art. 9.0 O ministro secretario de estado dos
negocios da fazenda, como presidente do tribunal do lhesouro, assistirá ás conferencias ciclle,
sempre que o expediente dod negocios do governo lh'o permilta.
1, Art. 10: Compele·ao pt·esidente do thesouro:
<< § l.º Levará augusta presenc;a do imperador
os negocios do tribunal, que exigi,.em o seu co,
nhccimento, a1lprovllção, e assignalura.
<C § 2.0 Submetter ao mesmo simhor a nomt:-açll.O dos emp1·eg11dos de faztJnd1, 1 que devl'lO
set· pot· el\e nomeados.
« § 3.º Deliberat· em tribunal sobre todos os
negocios da comJJelencia do thesouro publico
nacional,
<C § 4.º Communicar ao tribunal as determi,
nações do governo, as operações de credito, e
movimentos de fundos qne por motivo urgente
tiver feito íóra do tribunal, lançando-se na acta
a declaraçM de voto dos membros do trihurial
que forem contrarios a essa operaçao.
cc § 5." Expedir em seu nome, e assigna1· todas.
as ordens, instrucções, tilulos, quitações, e diplomas, que forem expedidos, ou deliberados
em tribunal. Abrir, rubricar, e encerrar os
livros de que trata o art. 26.
« § 6.º Mandar colligir os documento;; necessarios para se fazer effecli va a responsabilidade
dos membros do tribunal, que eommettet·em delicto ou erro de officio.
,e§ 7.º Repartir pelos membros do tribunal os
trabalhos e:s;traordinarios que possã.o occorrer,
e que tiver por conveniente encarregar-lhes.
cc § 8.0 Verificar a existencia dos saldos á cargo
do thesoureiro geral, e de qualquer outro, no
fim de cada semestre do antlo financeiro ; e ·
todas as mais vezes que o julgar necessario.
"§ 9.0 Apresentarannualmente, até o dia 8 de
Maio, á assembléa geral, juntamente com o seu
relalorio, o balanço da receita e despeza geral
do imperio, pertencente ao anno de que se der
conta, e o orçamento da receita e despeza geral
para o anno futuro, e assim tambem a estatística
da industria, do commercio, do meio circulante,
dos agias e cambiaes, nao só nas suas relaçCles
de provincia a província dentrç, do,, imperio,
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como nas suas relações para com o estrangeiro,
se isso lhe fôr po,sivel, e se tenliao conseguido
sufJiciente~ infortnações, e elementos para um
tralmll10 regular.
" § 10. Fazer a decrctaçllo, e distribuíçllo
annual do credito do ministerio da fazenda pelos
varios ramos da publica adminislt·ação, ouvindo
o tribunal. Esta decl'etação será feita, logo que
seja sanccionada a lei do orçamento, e rerne!lida
a todas as repartições de fazenda da côrte, e das
províncias.
« § 11. Requisitar dos outros ministros a
distribuição e decretação do credito, quando
elles o nao tenha.o feito um mez depois da publicaçao da léi respectiva.
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" § 8.° Fazer publicar immediatumente pela
i lllprensa as corre.,ponclencias, e to elos os actos,
e orcle11s do tltesoLtrn dil'igidas ás estações publica,; salvo qLrnriuo o segredo fôr necessario
para o bom exito ~!e algum negocio : caso em
que a pu!Jlicaçao se fad1 depois que elle fôr
concluído.
"§ 9. 0 Inspecciorrnr todas as administrai,ões,
rqccbedorias e pug;i.clortas das rendas publicas ;
advertindo, reprehendendo ou suspendendo
temporariamente, até um mez, aquelles dos
seus empregados, em quem achar negligencia,
falta ou defeito; e dando conta ao pt·esidente
em trihuna], quando entenda que devão ser
corrigidos por meios mais severos. Os que
forem suspensos poderáa recorrer ao tribunal.
CAPITULO IV
« § 10. Fiscalisa1· a observancb· das condições
dos contractos de Í'11/.enda, de que trata o
Do inspector gei·al do the.so1t1·0
ar!. 8° § 7°, e vigbr sobre a conrfocta dos
" Art. 11. O inspector geral é o prím r•i1·0 exactnt·es das rendas publicas, que1· sejno arreadjunto do ministro .da fazenda pl'esideute do matada~, ou adminislrndas.
ffíesomo publico nacional, e lhe compete:
·
or ~ 11.. Assigmn· as apoiices da divida pu« § 1. 0 Presidir ás conferencias do tribunal,
blica, e rulwicut· os bill1etes emiltldos pelo lhequando não estiver presente o president.e, e do- 80\ll'o publico nacional, cuja emissao fór autoliberar nellas sobre os negocios da competcncia risada por lei ; abrir, rubricur e encerrar os
do thesouro publico nacional.
liv1·0s de q1rn lrab o art. 26.
« § 2.º Fazer preparar na secretaria, com
<< § 12. Aprcseutar anuualmeute até o dia 1º
todas as informações, e respostas dos empre- de Abril, ao presitlenl.e em tribunal, urn relagados subalternos, e corn a juncç!\o dos docutorio cii·cumstuncindo sobre o estado do thementos, e despacr10s anteriores, que lhes forem solll'o e theso1.m1rias, expondo os estorvos que
relativos, os papeis, e requerimentos que hou- soffre no desempenho de seus deveres, e meios
verem de ser presentes ao tribunal.
que lhe parecem capm:es de rernedial-os, com
·
<< § 3. 0 Inspeccionar por si os recebimentos, e
este relutorio, e o orçamenlo da receita e clespagamentos do thesoureiro geral, o qual n9.o peza geral do imperio para o anno futuro; indipode'rá rec:eber, nem pagar quantia alglllna sem cando cada um dos ramos da renda publica, e
seu anterior conhecimento.
seu producto ; e designando cada um dos artigos
" § 4.º Jlilandtu fazer as folhas do paga- da despe:i.:a geral, e o ministerio ou repartiçlio,
mentos do ministerio da fazenda no município porqne se deva fazer ; com declaração da
da côrte, á vista dos assentamentos, e da decre- somrna precisa ·para pagamento do j11ro, e amortaçllo, e distribuiça.o do credito legislativo do füaçil.o da divida passiva, interna e externa, que
ministro.
estiver a cargo do thesouro publico nacional;
u § 5.º Exercer a fiscalisaç1J.o pal'licular, sobre
e mostrando por fim o saldo, ou deficit que se
a arrecadação, administraçno e distribuiçao das achar.
rendas geraes 1la nação em todo o imperio :
« Este orçamento oerá organisado sobre os or~
exe1·cendo esta sua attribuiçao por meio dos çamentos remetlidos das provincias, quanto á far~sp:ctivos inspectores de fazenda n:is pro- zenda, e particulares dos dífferentes ministerios,
vmc1as ; e dando conta ao tribunal, tanto da e r·epartições, a cujo cat'go estiver a immediata
omissão, negligencia, e prevaricai,ão, · como da despeza do material, e pessoal do serviço publico.
exactidão e pontualidade com que se!'virem os
CAPITULO V
empregados.
" § 6.º Resolver fóra do tribuna], e expedir
po eontaclor geral do the.~om·o
lodos us negocios, que não forem da privativa
attribu içllo do prnsidente em tribunal, dando« Art. 12. ,O contador geral é o chefe da conlh~ todavia conta, na conferencia proxima se- tadoria, e compete-lhe:
gumte, das resoluções e ordens, que assim tiver
<< § l.º Dirigir e inspeccionar a tomada, e reexpedido.
visllo, por meio do exame matP.rial, e legal, de
rc § 7." Executar as deliberações do presidente
todas as contas e balanços da fazenda, que suem tribunal, eornmunicando-as pot· escript.o ás birllm ao tribuna! do thesollro ; as de todas as
resp~ctivas estações, e mesmo nos casos em thesourarias das provincias do imperio ; e as
que Julgar desnecessaria a expedição directa de
de todas as repartições, ou estações que se
º!'dens ou instmcções em nome do mesmo pre- achao comprehendidas no art. 8° § 5°.
sidente.
« § 2." Formar o plano, ou fixar o systema
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de escripturaça.o que se deve seguir nas repartições de fazenda, e em todas aquellas em que
houver receita e despeza das rendas geraes da
nação, aindu que não sejão immediatamente
sujeitas ao thesouro, depois da approvaçao do
tribum1l, tomudo como haso o methodo rner·
cantil por partidas dobradas ; e fiscalisar a sua
boa, gemi, e uniforme execução.
« 3.º Fiscalisar e fazer esc1·ipturar na contadoria geral todos os h,,\anços e contas das estações mencionadas no § 1º deste artigo, de maneira ·que se possa extrahir uma conta circnmstanciada e geral da receita e despeza do imperio.
« § 4.º Fiscalisar tarnbem, e fazer escripturar
as contas dos empreslimos, ou operações do
credito nacional, já feitas., ou que se tize1·e111,
tanto dentro corno f6ra cio imperio.
_ « § 5.ª Fol'lnar o inventario geral da divida
activa da naçno, classificando-a pot· pl'Ovinc:ins,
e por annos, e segundo a sua natureza, e
origem, .com dcclaraçl\.o das quantias que se
julgarem incobravcis. Considera-se divida acliva,
tudo quanto se deixou de cobrar dtJs impostos
e quaesquer outras rendas nacionaes dentro do
anuo financeiro em que sllo devidas.
« § 6. 0 Abrir contas com us thesourarias das
províncias, debitando-as pela receita geral, e
creditando-as pela importuncia das despcz11s
geraes do imperio, que por ellas se fizerem,
para bem se poderem organisar os balanços.
11 § 7." Verificar os títulos, ou documentos da
divida passiva da naç!lo, e fazel-os inscrever_ no
grande livro da divida publica, com approvaça.o
do tribunal, depois de ouvido o procuradorfiscal.
« § 8. 0 Nomear d'entre os empregados da contadoria os que hllo de servir de escrivaes do
thesoureiro geral, e do pagador dos.ordenados, e
de coadjuvai-os nos seus respectivos trabalhos.
Abrir, rubricar, e encerrai· os livros nao comprehendidos no al't. 26.
« Art.18. O contador geral apresentará annual·
mente, até o dia 1° de Abril, ao presidente em
tribunal, utn re!atorio bem circumstanciado
sobre o estado de contabilidade da contadoria
geral do thesouro, e thesourarias,- e o balanço·:
.<1 1.° Contendo o quadro da receita geral do
imperio do anuo financeiro de que se der conta,
mencionando expre1,samente cada um dos ramos
da renda publica geral, com distincção do
producto orçe,do, ou lançado, do producto
cobrado, da despeza de arrecadação, e quunto
ficou por cobt·ar. Um quadro igu:ilmenle da
receita geral do imperio do município da côrte,
até o ultimo de Março, e o das outras proviucias que constar dos balanços, e balancetes
recebidos até o dito tempo.
« 2.º Deinonstrando a despeza geral do imperio
do anno de que se der conta, mencionando expressamente cada um dos titulo$, artigos e paragraphos. da lei da fixaç!io ~a· despeza, o minis-

terio, ou repar!iça.o que a fez ; a despeza orçada
ou fiitada, e a despeza effectiva ; declarando po;
fim o saldo qne hnt1vc-, ou dPficit a que tem
direito de pngamento ; e auforisação legal que
houve para o excP.sso da despeza decretada. ·
1< 3." Declarando, relalivamenle ao mesmo
tempo, a divida activa, a parle qne foi cobrada,
e a que se julgára cobravt:l no orçamento.
« 4.º Mostrando o estado da divida passiva
Jluctuante a cnrgo do Lhes•Huo por ,rnnos, a
parte que se pagou, e a que ficar por pagar.
cc Este balanço será org anisado á vista dos qne
forem remettidos por todas as provincias, e
das contas tomadas ás repartições de que trata
o art. 8º § 5°, depois de haverem sido examinadas, revistas, e approvadas pela contadoria
geral,·
CAPll'ULO VI

Do proc111·ad01·-fiscal do thesorn·o
1c Arl. 14. O procurador-fiscal é ·o 2ft adjunto do
ministi·o da fazenda presidente do tribunal do
lhesouro publico nacional, cl!e é o procurador
geral do ministerio, e compete-lhe:
« § l.° ln terpôr o seu parecer por escripto
sobre. lodos os negocios do tribunal, que versarem sobre objecto de execução de lei ; sobre
todos aquelles, que se propuzerem,no mesma,
de que requerer se lhe dê vista antes da
decisão.
1c § 2.º Solicitar perante o tribunal a chamada
a contas de todos os responsaveis por ellas ;
propondo os meios que julgar convenientes,
para se conseguir este fim. ,
« § 3. º Promover o contencioso da fazenda
publica no que fôr relativo á cobrança da divida
activa do thesouro publico nacional, fiscalisando
as execuções, indicando os meios Iegaes· para
compellir os devedores remissas, e _representando ao tribonal a negligencia dos juízes, e
officiaes encarregados .das mesmas execnções ;
e dando mensalmente conta ao presidente do
estado das mesmas execuções.
K § 4. 0 Officiar, e requerer quanto fôr a .bem
da fazenda . nacional nos processos de justifi·
càções, e habilitações, cm que tem de ser
ouvido, na conformidade do art. 8º § 11, e· nas
dos mestres e commandantes de embarcações
que pretenderem qualificarem-se brazileiros.
11 O promover, defender, e officiar por parte
da fazenda nacional em todas as causas civeis
de qualquer natureza que sejilo, cm que a
mesma fazenda fôr autora, ré, assistente, ou
oppoente, ou de qualquer modo interessada:
afóra as mencionadas nesfe, on no paragrapho
antecedente, fica competindo aos procuradores
da fazenda nacional, da lª e ~· instancia, na
.
conformidade das leis e1n vigor:
« §,ó.º Propôr ao tribunal todas as medidas,
que entender necessarias para melhoramento
da àdministraçll.o, arrecadaçao, distribuiçao, e
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fiscalisação das rendas publicas e bens da
nação.
··
« § 6. 0 Reqnerer ao tribunal qne mande fazer
cffecliva a responsabilidade elos empregados de
fazenda, de cujos dcliclos, e erros de ortlcio
tiver notícia ; soli,:ilando os documentos necessariós para a formação da culpa ; e remetterido
tudo com sua informação ~o promotor publico
para prnm" ver a denuncia e mais termos legaes.
" § 7 .º Dit·igir com .as sufls instt'tlcções os
fiscaes das Lhesourarias das províncias, quando
careçno, ou o exijão, para o bom desempenho
de seus deveres ; fazendo presentes ao tt'ibunal
as duvidas, que occorrerem e precisarem de
resoluçn.o.
cc § 8.º Abrir, numerar, e rubricar os livros
do ponto das díff~rentes repartições do thesouro
publico nacional, e fiscalisar a exactidll.o do
mesmo ponto.
•< § 9.º Dar conta em cada semestre do estado das execuções da fazenda, com dêclar::iça.o
dos nomes dos executados, e das quantias por
que estiver correndo cada execuçao. No fim de
c;.da anno apresenlará um mappa, qt1e contenha
os nomes dos devedores, as quantias de suas
dividas origi naes, as sommas q11e pot' conta
dellas tiverem pago, e as que ainda restarem,
para se fazer publico pela imprensa.
,, § 10. Apresentar annualment e, alé o dia
lõ de Abril, ao presidente em tribunal um relatorio bem circumstanciado sobre o contencioso
da fazenda, indicando os pontos da legislaçaofinanceira que contenhfi.o defeitos, insufficiencia
ou incoherencia.
" Art. 15. O procurador-fiscal
desempenho de suas attribuiçõcs, declaradas no artigo
antecedente§§ 3º, 4º e 6º, será coadj11vado por
um solicitador da fazenda nacional, e parn o
mesmo fim poderá exigir de quaesquer secretarias de estado, archivos publ icos, e cartorios
de escrivães, as cerlidocs, ou cópias authenticas
de todos os documentos e escripturas, de que
~ci=.
.
« Art. 16. O solicitador da fazenda assístirá
a todas as audiencias dos jnizos, em que correrem as execuções, e mais causas da fazenda
nacional a cargo elo procurndor-fücal ; nellas
fará Lodos os req11erimentos que forem 11ecessarios a bem do legal proseguimento dos feitos;
e tanto a este respeito como em tudo o mais de
seu officio, se regulará pelas instrncçêics que
lhe der o j1rocurador-fiscal, e forem approvadas
pelo tribuna!.

no

TITULO II
Das repartiçõe s

annexas ao

do thesouro

tribunal

CAPITULO I

Da. secretaria do tribunal do tlies01Gro
<< Art. 17. A secretaria do tribunal é a re
partição, em que se faz todo o expediente a cargo

49õ

do ministro e secretario de estado dos negocios
da fazenda, e presidente do thesmiM, a cargo
do tribunal, e a cal'go do inspeel{Jt' !5Cral; e por
ella se fur::to expedir lodos os decretos, títulos, e
diplomas,· as ordens, in~tl'LICÇões, e regulamentos, que forem dirigidos às thesourarias das
províncias, e mais reparlições de fazenda, em·
massando e numerando por classes chronologicamente, e fazendo encadernar por annos os
respectivos originaes para serem archiv:ados.
<< Al't. 18. O inspector geral ô o chefe desta
repartição, que será composta dos empregados
constantes da tabella junta ; e por ella se fará
expedir além do acima dito, os titulas e diplomas para todos os empregados· de fazenda,
qualquer que seja a sua classe, sem emolumento
algum ; e fazer a escriptnração das condições
dos contractos e adminístrações das rendas
publicas.
_«__ A,rt,..J9, Para a escriptut'a{lão;·quc se deve
fazer nesta repat·liç1lo, haverá o numero e qualidade de liv1·0s, que o inspectot· geral julgar
necessario : sendo os principaes abertos, mbricados, e numerados por elle.
« Art. 20. O inspeelor geral dividirá os empregados da secretaria nas secções que lhe parectrern convenientes; e a uma dellas encarregará lambem o que pertencer ao expediente
do procurador-fiscal.
CAPITULO II

Da contadoria geral do thesou~o

" Art. 21. A contadoria geral é a repartiçao
pela qual o tri.}Junal do thesouro publico nacional, exercita a sua suprema· inspecçno, e fiscalisação da receita e despeza geral da naçao.
« Art. 22. O contador geral é o chefe desta
rnparlição, que será compost11 dos empregados
designados na tabella junta, e nel la se fará tudo
quanto compete, e se incumbe ao contador
geral no capitula, 5° do titulo lº, e bem assim o
expediente a cargo do inspecto1· geral no que
pertence á revisao, e fiscalisaçtio dos balanços, e
contas, que tiverem dado as estações de fazenda,
e a~ folhas dos pagamentos de que trata o art. 11 § 4°.
·
"Art. 23. A contadoria geral será dividida
em duas secções, uma denomína~a de contas,
dirigida ímmediatamente pelo ajudante do
contador geral, e a outra de escripturaçil.o pelo
official-maior, ambos debaixo da inspecç~o do
contador geral, que as subdividirá em outras
secções, segnndo a naturew dos diversos trabalhos a cargo dellas.
« Art. 24. A' secção de contas compete :
1º, _tomar as do thesoureiro geral, e as de
todas as mais repartições por onde se admi·
nistrão, arrecadão, e dispendem dinheiros da
nação dentro do munieipio da côrte, e rever as
das thesourarias das provincias1 relativas ás
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rendas e despezas geraes, e as dos responsaveis immediatos das mesmas thesourarias.
« § 2.º Passar as quitações ás estações, ou
indivíduos que forem encarregados de arrecadar,
· administrar, e distribuir dinheiros publicos, e
cujas contas forem approvadas pelo tribunal do
thesouro publico nacional.
,, § 3.º Organisar á vista dos balanços das
tltesourarias, o balanço e contas annuaes da
receita, e despeza geral de todo o imperio, com
as declaraçocs especificadas no art. 11 § 12, e
no art. 13 §§ 1º e 2º.
« § 4. 0 Organisar-do mesmo modo a conta
geral da divida activa e passiva de todo o· imperio, existente no fim de cada um anno, com
as declarações do art. l3 §§ 3º e 4°.
« 5. º Organisal' no fim do anno os mappas
geraes de importaçao e·exp.orlaçao do imperio,
e dos mais objectos de que trata a 2• parle do
§ 9°, á vista dos mappas parciaes que para alli
devem sei· remettidos .
. . · « § 6.° Examinar, e analY.sar _qs balanços
annuaes, e mensaes do thesomo e thesourarias,
se as rendas forll.o arrecadadas, recebidas, administradas, e as despezus feitas pelo modo, _e
nos tempos marcados nas leis, e ordens quç
autorisll.o e regulao ; e representar ao ·contador
geral ludo .o que nellas encontrar digno de
nota, afim de o levar com o seu parecer ao
conhecimento do h'ibunal, para providenciar o
que fôr conveni~nte.
« § 7.° Fazer Q assentamento dos proprios
nacionaes nos livros competentes. Este assentamento será feito com distincção das províncias
a que pertencerem : e dos que se aeh!io no uso
da corôa, declarando em cada assento, ou verba,
o titulo da acquisiç11.o, as respeelivas confrontações, a data do despacho, ou ordem para a
incorporaçtto, e o valor do objecto incorporado,
' o qual será escripto por extenso, e lançado á
margem em algarismo, registrando em livro
proprio todos os documentos que servirão de
base á incorporaçao, os quaes serão archivt1dos
na contadoria com as plantas dos mesmos
proprios, e della se não darllo para fóra sen!lo
por translado, ou copia.
« § 8.° Fa1.er o assentamento geral dos ordenados, tenças, e pensões, á vista dos competentes
títulos dos empregados, e agraciados que pe1·tencerem á despeza geral do imperio, decla·
rando-se a respêito dos empregados e agraciados,
o decreto, alvará, ou carta de sua nomeação ou
provimento ; o ordenado annual que lhe compete, com especificação da lei qué o fixou, e a
data da sua posse, desde Q\le começou a ter
vencimento, os aecessos que teve, e as observações sobre a sua conducta e serviço até a
sua demissão, aposentadoria, ou morte ; e a
respei~o dos tencionarios, e pensionarias, o
nome, e todos os cog_nomes que tiverem, as
suas idades, as freguezias onde houverem. sido
baptisados, ou quaesquer declarações authentica~

dos seus nascimentos ; os ·nomes, e cognomes
dos pais, e mais de cada um de'lies, os títulos
das rnercês, e o dia em q11e principiarão a ter
vencimento.
« § 9." Extrahir annualmente até o dia 15 de
Julho, do assentamento de que trata o parag1·apho antecedente, as folhas annuaes para o
respectivo pagamento.
« § 10. Inscrever a divida passiva no grande
livro da divida publica, depois de ter verificado
os respectivos tilulos, e havido sobre o seu
exame a revista, e approvaçno por escripto, do
contador geral, resposta fiscal, e despacho definitivo do tribunal.
<< § 11. Emrnassar e numerar por classes
chronologicamente todas as ordens, resoluções,
e inslrucções, que lhe disserem respeito, expedidas pelo tribunal, as quaes no fim do anno
serão encaderna<las com o seu respectivo indice.
« Art. 2õ. A' secção de escripturação compete :
,, -§ 1." A -eii"criptu1·ação -dos liv1•os diari"o e
mesti·e, que será feita sob a immediata direcç!io,
e responsabilidade do official-maior, e dos auxiliares, que o contador geral julgar precisos,,
para a melhor ordem da. escripturaçãO.
« § 2.º A escripturaçllo do livro caixa, e dos
mais de receita, e despeza do thesoureiro geral
e do pagador dos ordenados, a qual será feita
por escripturarios desta sec_~!llO para isso nomeados pelo contador geral, que lhes serviráõ
de escrivães, assignando com elles as compe·
tentes cargas, e com as partes as verbas de
despezá, que estas devão assignar nos ditos
livros.
« § 3. 0 - Examinar a legalidade das ordens, e
documentos que servirem de base á receita e
despeza do thesoureiro geral, e pagador dos ordenados, que sem a verba de conferencia dos
escripturarios, e o visto do official-maior, não
serão lançados pelos escrivães, nem pagos pelo
thesoureiro, e pagador.
« § 4. 0 Organisar os balanços, annuaes e
mensaes do thesouro nacional, e as tabellas da
divida activa e passiva do município da cõrte,
para subirem ao tribuual e voltarem á sessão
de contas .para a organisação de balabço geral.
« § 5." Emmassar, e fazer encademar, con·
forme o § 11 do arl. 24, as ordens, resoluçê!es,
e instrucções que lhe disserem respeito, e os
títulos das mercês pecuniarias que ainda nllo
tiverem assentamento.
· « Art. 26. Os livi·os diarios e mestre, o caixa
e mais livros de receita e despeza do lhe·
soureiro geral, e o grande da divida publica, os
rle assentamento dos pro_prios nacionaes, e
dos ordenados, pensões e tenças, serão abertqs, _
rubricados, e encerrados polo presidente _do
tribunal ; as folhas annuaes . o serão pelo 1n·_.
spector geral, e os outros pelo contador ger11l,
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das respectivas folhas ; e bem assim o paga·
mento de quaesquer outras despezas miudas,
Da tliesouraria gei·al do the8ouro
que forem ordenadas pelo tribunal á vista dos
u Art. 27. A thesouraria geral do thesouro . respectivos: despachos.
« Art. 34. Compete ao pagador :
é a repartiçao pela qual o tl'ibuAAl do. t~es~uro
cc § 1.° Fazer por si, ou por seu fiel, entrar
realisa a elfecliva arrecadação, e d1str1bu1çllo
no cofre da pagadoria as quanlias que lhe forem
das rendas do l'llUnicipio da côrte, e de lodus as
entregues pelo thesoureiro geral para as des·
sonunas que. provierem das thes~urarias das
pezas a seu cargo.
províncias, ou de quaesquer repartições, e que
,, § 2. • Fazer sahir do mesmo cofre tod_a~ as
forem pertencentes ás rendas gera~s, ~ por onde
quantias com que houver de fazer os sobreditos
05 ministros de estado fazem, e d1str1buem seus
pagamentos á vista das ordens e recibos, devi·
pagamentos na côrte.
damente n~tados pelo seu escrivão, o que tudo
« Art. 28. O thesoureiro geral é o chefe
será remettido á contadoria geral por semestres,
desta repartiçao, e ·compete-lhe :
já encadernado segundo as suas classes.
« § l.º Receber por si, ou pelos seus fieis,
,e§ 3.º Apresentar ao thesoureiro geral no
as rendas de que trata o artigo 1mtecedente, e
primeiro dia util de cada semana o ~alancete
as mais sommas e valores, que deverem
da sua receita e despeza, por elle ass1gnado, e
guardar-se na lhesouraria geral.
pelo seu escrivão, afim de sá P:esenle ao in·
" § 2. • Fazer os pagamentos dll despe2a geral
spector geral, com o da thesourarm geral. •
á cargo desta repartição.
« Art. 85. O escrivão da receita e despeza
« Art. 29. · Quer o recebimento, que1· o paserá encarregado de toda a escripturação da
gamento será lançado pelo seu. escrivão, com
receita e despeza da pagadoria; de averbar.nas
ínúicaçao das differentes espec,es de moeda,
folhas
todos os pagamentos, pondo nos recibos
cm que forem {eilos, e·em co1umnas distinctas,
as compelentes notas; de relacionar todas as
o seu quantitativo em algarismo, sendo os lanordens de pagamentos, attestaçôes e procurações
çtimentos da receita precedidõs de guias, e os
que se apresental'em, e·classificar mensalmente
ria despeza, da ordem e documentos compe•
a despeza segundo os ministerios e repartiçaes,
tanles ; uns, e outros, tanto de receita como de
remettendo á contadoria ge1·;1l até o dia 5 do
despeza com as verbas de conferencia, e o visto
mez seguinte, as classificações assignadas por
da contadoria geral.
.
elle e pelo thesoureiro.
tt Art. 30. ·Estes assentos serão assignados
« Art. 36. Os mais empregados fêm por
pelo lhesoureiro geral, pelo escrivão, e pela
obrigação coadjuvar o escrivão nos trabalhos a
parle ou .seu procurador, emquanto ás despezas.
~eu cargo, como. por elle lhes fôr distrib~ido,
« Att. 31. O thesoureiro geral apresentará
com approvaçâO do ins~ector ger~I, ser~mdo
ao inspector geral, no primeiro dia util de cada
para este fim os terceiros escr1pturar10s e .
semana, para serem presentes ao tribunal, os
balancetes dos cofres da semana antecedente praticantes da thesouraria geral, que forem
precisos.
por elle assignados, e pelo seu escrivã~, acom·
panhados da relação das letras, e consignações
CAPITULO V
a pagar na semana seguinte. Nao ádiantará aos
Do ecwtorio do t1·ibunaf do thesouro
pagadores dos ordenados, e ~e outras repartições mais que aquellas quantias, que forem
cc Art. 37. O cartorio é o archivo do tribunal
regularmente necessarias pa~a as despezas a
do thesouro publico nacional, onde devem ser
seu cargo dentro de um mez.
depositados, commoda e segur~mente, todos os
« Ai·t. 32. O thesoureiro _geral ter~ dous
fieis e um agente, e ficará responsa9el por elles papeis findos de todos os tr1bunaes e reparno (h:sempenho pe seus deveres, · bem c~mo tições, qne fü•erem relação com a fazenda
pelo que elles fizerem na gestão dos negocios a nacional.
" Art. 38. O cartorio será encarregado a um
seu cargo, podendo exigir as fianças qne julgar
•cartorario que terá um ajudante e dous otliciaes
necessarias.
papelistas,' e sendo da sua. o b.
niac,ã.o :
CAPITULO IV
« § 1. º Ter todos os papeis, vindos dos
Dii paga.doi·ia dos ordenados e addiçôe8 miudaa differentes tribunaes e repartições de arreca_.
dacao extinclas, e que ficão debaixo da sua
. « Art. 33 .. A pagadoria dos ordenados e. adgn~rda, com indicação do tribunal, ou repa1·d1çaes miudas, co1~)posta dos emprega~os con- liçll.o de onde ·1ierão ; e com _os respectivos
stantes da tabella Junta, é uma repartição su- invenlarios; e quanto aos postermrmente recebordinada, e dependente dn thesouraria geral bidos fará Tela~ões segundo a ordem chro~opor onde· se fazem os pag,.unentos de todos os logica e numeri<:a, com declaração ~as mater1as
ordenados dos emp,..egados do nrnnicipio da recebidas, e de cada unia das repacllções .donde
cõrte, e das pensões, te11ças, monte-pio; e ~eio vierão.
~oldo que
a cargo do thesouro, á vista,
« Art. 39. Sómente os mémbros,do tribunal
.. -~.-.:~: '.·.--~ .. - ..
CAPITULO III.

es~~o

T;9lfQ q '\:
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do thesouro, poderáõ tirar do cartorio os livros
rigidas pelos presidentes das provincias, os
e papeis que quizerem examinar, · deixa11clo
quaes tomando sobre si toda a responsabilidade,
recibo em pt'otocolo para esse fim destinado.
· darno immedi11mmente conta dessa despeza ao
« .A nenhuma outra pessoa serllO dados do
ministro secreta1·io de estado da repartiç!lo a
cartorio, livros, documentos ou qnaesquer que ella pertencer, e as da fazenda e presidente
outros papeis, sem· ordem, ou despacho do
tlo· thesouro, a quem igualmente dadt parte o
presidente do tribunal, ou do inspector geral,
inspector da thesouraria, remetteqdo cópias das
ficando essa ordem ou despacho em ml\o do
ordens a respeito.
carto1·ario, com o recibo da parte, para a sua
« Arl. 45. Os presidentes das provincins, que
descarga, sob pena de demissão, além da res- succeJerem ao.s que tiverem mandado fazer as
ponsabilidade legal, se o contrario praticat·.
despezas, na fórma do a1·tigo antecedente, poderáõ rnandal-as suspender Stl ainda não estiTITULO III
verem approvadas, e as julgarem desnecessaDa.s delegações do tribunal do thesouro rias1 ou desconvenientes, tomando sobre si a
responsabilidade do resultado qne provier da
publico nacional nas provincias
alteração ; e para que delibernm a este respeito,
o inspector de fazenda lhes dará parte de taes
CAPITULO I
despezas, logo que tomarem posse da presiDa formação e attribuições das tlies01.warias
dencia.

jiliaes na.s pi·ovincia8
«

Art. 40. As thesourarias filiaes nas pro-

vincias, ~erão organisadas conforme a impor•
tancia das rendas gemes, que nellas se houverem
de arrecadar. O governo ·fica autorisado a fazer ·
esta organisação, que submetterá á approvaçao
da assembléa geral.
" Art. 41. ,As thesourarias das províncias
terão as suas sessões nas terças e sextas-feiras
de cada semana, e uellas se despach,:u·áõ todos
os negocios de sua competencia. Se o inspector
julgar necessa·rio, poderáõ haver sessões exlraordinarias em quaesquer outros dias.
. « Art. 42. Todait. e quaesquer duvidas que
occorrerem, tanto da parte dos collectores e
.exactores, como dos collectados e contribuintes,
ou seja.o relativas ao direito de lançar as contribuições, e obrigaçao de satisfazei-as, ou
respeitem ás quotas das mesmas contribuições,
serllo definitvamente decididas nas thesoural'ias,
com recurso para o tribunal do lhesouro.
publico nacional ; observando-se em lodos os
casos, em que puder ter lugar, a respeito das
reclamações dos collectados, o que se acha
estabelecido nos arls. 7• e 8° da lei de 27 de
Agosto de 1830.
« Art. 43. Os conládores de fazenda, e os procuradores fiscaes, assistiráõ sempre ao despacho,
mas terii,o sómente o volo consultivo, com obrigação todavia de darem conta ao inspector
geral do thesouro, quando enfende1·em que
houve desserviço publico; e serão responsaveis
pelos sens votos, · que forem tUanifestamente
dolosos.
<< Arl. 44. A' excepçao das despezas geraes
determinadas por lei, nenhuma outro. será feita
uas thesourarias das províncias, salvo em casos
urgentes, e extraordinarios, que não admítlão
demora para se recorrer ao tribunal do thesouro, sem prejuizo do serviço publico ; e só
entllo as thesourarias, ou seus inspectores cumprit-áõ as ordens de despeza que lhes forem di-

CAPITULO li

Dos inspectol'ee de fazenda de provincia
« Art. 46. O inspector <le fozen<la de província é o chefe da thesouraria de província,
que diariamente despachará os negocios do
expediente della, e só serão amovíveis pelo
tribunal do thesouro por proposta motiv11da do
inspectot· geral.
« Na correspondcncia official, requerimen.tos,
e mais papei~, que forem ás thesourarias, terão
os inspectores, emquanto servirem, o tratamento de senhoria, se outro maior lhes não
competir.
« Art. 47. Aos inspectores de fazenda da
provincia compete :
« § lº. A fiscalisaçll.o da arrecadação, administração e contabilidade das rendas geraes.
« § 2°. A execução das deliberações do tribunal do thesonro, communicando-as por es- ·
cripta ás respectivas estações, que lhe forem
subordinadas, e praticando com a sua correspondencia, o mesmo que está determinado no
art. 11 § 8°.
·
<e No fim de cada semestre remetterá ao pre·
sidente do tribunal do thesouro publico nacional uma relação, que con~nha o abreviado
extraGto de todas as ordens recébiclas do mesmo
tribunal, durante o anno civil, por sua numeração, e ordem de datas, declarando o dia do
1·ecebimento, e o da resµosta, e se deixarão de
ser cumpridas, a causa por que.
(< Na fim de cada armo fará publicar pela
imprensa, haveàdo-a, os mappas de que !ratão
o § 9° do art. 14, e § 5º do art. 24.
« § 3º. Inspeccionar todas as administrações,
rec~bédorias e pagadorias das renda publicas
geraes das províncias, expedindo ordens aos
chefes dellas no que fôr relativo á execução .
das leis, regulamentos e instrucções respéctivns i
advertindo ~os einpregados, em que achar ne·
gligencia1 ou defeito ; e dando conta ao ins·
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pector geral do thesouro quanáo precisarem sei·
corrigidos por meios mais severos, e aos pre·
sidentes das pi·ovincias, q1ie . poderáü sl.lspendel-os temporariamente, e processa1-os, se o
caso fór para isso.
" ~ 4°. Hnvel'ft parn este fim ele todos os
el111fcs das esta,;ões subordinadas á l11esournria,
no principjo de cada semestre, uma circumslancinda inforrnaçao de todos os empregados dei las
· sobre sna assiduidade, e pt·estimo, com a declar~çr.o dos serviços onlinarios, ou extraordinarios, em que se tiverem occupado no semeslre
antecedente.
" § 5°. As deliberações, e ordens dos inspeclores"de fazenda seri'.\o communkadas por
poria rias às ai fan ucgas, mesas de eo nsulados e
ele rendas, recebedorias, collêctorias e mais
estações, que lhes .fo1·ern snbordinadas, no que
fôr relativo ás afüibüiçôes designadas nesta lei,
e com as carnaras m u nicípaes, autoridades civis,
militares, e ecclesiasticas, e quaesquer repartições, qne lhes 11110 forem sujeitas, se entendet·áõ, e corresponderáõ por meio de of'flcios,
no que fôr relativo ao serviço. Nos requerimentos de p,1rtes, despacharáõ no alto dos
mesmos.
" § 6. 0 Verificar os saldos dos thesoureiros
na forma prescripta no § 8° do art. 10.
cr Art. 48. Os inspectores de fazenda darão
ás assembléas legislativas das províncias, e aos
presidentes, todas as informações, e esclarecimentos que exigirem sobre o estado, ou qualquer assumpto da fazenda publica.
"Art. 49·, Os inspcctores da fazenda levaráô
ao conhecimento do presidente o balanço da
receita, e despeza geral do anno findo, e o orçamento do anno futuro, que deve ser pelos
mesmos remettido ao tribLJnal do thesouro.
O mesmo se praticará a respeito do balanço da
receita e despeza provincial daquellas prn·
vincias, que recebem supprimento da renda
geral. Nessa mesma occasill.o remetterá todos
os esdarecimentos para formar a estatistica de
que trnta. o art. 9° § 9°, segundo as instrucções
que forem dadas.
·
"Se até o ultimo dia do mez de Novembro
não forem api·esentados, o balanço ~ orçamento referidos, o presidente suspenderá os
respectivos inspector e contador de faz_enda 1 e
dará parte ao tribunal, recommendarido aos
empregados que os substit1iirem, · a breve expedição dos mesmos balanço e orçamento.
« Art. 50. Estes balanços serM acompanhados das declarações l'elativas á receita e
despeza geral do imperio do anno financeiro
ant.ecedente, feita· na provincia,· e á divida
activa, e passiva geral pela. fórma indicada no
art. 13, e quanto ao orçamento pela fórma
indkada no art. 11 § 12.
" Art. 51. Os inspectores de fazenda remet,
lel'áõ mensalmente ao presidente do tribunal
do thesouro o balancete · explicado da receita e
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despeza do mez ·anterior, e da presumivel no
uwz seguinte, declarando em cada artigo de
despeza, a lei, 011 ordem que autorisou essa
receiln, as ·datas elos balancetes e letras a
venr.er, suas imporlancias, dias de seu vêncimento, e circumstanciadam ente as especics de
que se comp1izer o saldo. Na mesma occasiao
darll.o conta do estado do ca1nbio da respectiva
província para Londres, e para a côrle e províncias, e do agio entre as differentes especies
de moedas, e valore5 circulantes, declarando os
motivos que tiverem occorrido para a alta, ou
baixa.
·
" Todas as vezes que as thesourarias das
provincias houverem de sacar- letras sobre o
thesouro publico nacional parn supprimenlo de
suas despezas, por autorisaçao de lei, ou de
ordem elo mesmo thesouro, o. farão publico
por editaes a chamar os concurrentes, afim de
se effectuare1n os saques, com a maior· vantagem à fazenda nacional, e o· mesmo ptaticuráõ quando houverem de passar fundos para
o thesouro, por meio de letras a favor delle.
« Art. 5:l. Nenhuma arremataçtiQ de contracto, ou seja de receita, ou de despeza publica
geral, de oito contos de réis para cima, será
feita, e ultimada por ordem dos inspectores de
fazenda, sem approvação do tribunal elo thesonro, a que seri'ío presentes as condições e
mais occurrencias; para os de oito contos, e de
menor quantia será precisa· a approvação do
presidente da província, o qual poderá mandar
renovar os leilões, quando presuma que a arremataçao foi feita contra a lei, ou instrucções,
participando-o ao tribunal do thesouro, e quanto
ás outras informará o que occorrer a respeito.
CAPITULO III

Dos contadores de fazenda de pi·ovincia
" Art. 53. O contador de fazenda da pro·
vincia é chefe da contadoria, e compete-lhe:
cr § l,º Regular, debaixo da direcçao do Ín·
spector o trabalho da escripturaçllo, e contabilidade das rendas publicas geraes na contadoria,
e em todas as repartições de fazenda uniformemente, tendo por base a escripturação mercantil por partidas dobradas ; e nas províncias
de 1• ordem que o tribunal do lhesouro designar, seguir-se-ha o systema indicado no
art. 23,
« § 2.° Tomar as contas a todos os administradores, contractadores, exactores, collectores
e distribuidores das rendas geraes, quaesquer
qu\l seJM as suas denominações.
,, §- 3.° Fazer passar todas as quitações, que
se derem ás estações, ou individuas que tenha.o
sido encarregados de arrecadar, administrar, e
distribuir os dinheiros das rendas geraes da
provincia, depois de tomadas as contas e appro·
vadas pela thesouraria ; sendo estas quitações
subscriptas por elles, e assignadas pelo ins·
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pector, em cujo nome h1!.o de ser passadas.

As quitações serao simplesmente interinas

a

respeito daquellas contas, que tiverem de ser
revistas na couladoria geral do thesouro.
« § 4. º Fazer escripturar o livro ,liario e
mestre pelo empregado mais graduado da contadoria ; determinar os livros auxiliares, que
forem preGisos para facilitar a escripturação
do diario, com a appro,·açll.o do inspector; e
repartir a escripturaçll.o delles pelos empregaclos
da contadoria.
« § 5.º Verificar os titulas e documentos da
divida passiva da naçll.o na respectiva província,
e fazei-os inscrever no livro auxiliar do grande
livro da divida publica, com audiencía do procurador fiscal, despacho da thesouraría, e approvação· do thesouro publico nacional.
« Art. 54. Nas contadorias de fazenda de
provincia se formaráa as folhas particulares do
assentamento ele todos os Ol'denados dos empregados gemes, pensões, e tenças, que se
houverem de pagar pelos cofres da thesouraria,
para seFem assignadas pelo i1ispector de fazenda.
Annualmente será remettida ao lhesouro com
o orçamento, nma copia desse assentamento.
"Art. 55. Nas mesmas contadorias se formaráõ os assentamentos de todos os proprios
nacionaes existentes nas provincias, declarando-se em cada uma verba o que fica ordenarlo no art. 24 § 7º.
« Art. 56. Nas mesmas contadorias se forao
os balanços da receita e despeza geral da provincia, na conformidade do art. 13, c todos os
mais trabalhos de contabilidade, sendo-lhes
applica vel o que a este respeito dispoem os
capitulo 5° do til. l° e o cap. 2° do tit. '2°.
cc Art. 57. Nas mesmas contadorias, sob a
direcçll.o do contador, se fará a escripturaç/l.o do
livro auxiliar do grande livro da divida publica,
e por differentes empregados de que fôr encarregado desta, debaixo da direcção do ofJicialmaior, se fará 2 escripturaçllo do diario e
mestre da caixa filial da amortisação, do catalogo e assentamento das apolices, e folhas
dos juros.
CAPITULO IV

Dos prociiradoreB fiscaes de p1·ovincia
" Art. 58. O procurador-fiscal de provincia
é o membro da thesouraria, a quem compete,
pelo que pertence a esta, o mesmo que ao
procurador-fiscal do thesouro publico nacional,
na fórrna dos arts. 14 e 15, no que lhe fôr
applicavel.
" Ar!. 59. Para coadjuvar o procuradol'-fiscal
de provincia, haverá, se fôr julgado preciso, um
solicitador, na fórma do art. 15, o qual se regulará pelas wcsmas instrucções que forem
dadas, e approvadas para o solicitador de fa.
zenda do tribunal do thesouro publico nacional.
« Art. 60. Em cada um dos termos das

provincías, fóra os das capilacs, have1·1t um procuradot·-fiscal da fazenda uacionnl, que, sc1·{t
aquelle me»mo cidadãD qnc excl'cer o em.
prego de promotor publico, ou de procurador da
corôa, soberania e fazenda nacional ; e exerr:itHrá no seu l'especlivo distrieto o que comp11te
flO procurador-fisral rle provincin no da capital,
corn:spondenrlo-se ollieialmente com o rnesmu
)ll'Ocui-ador-fiscal ele provirn:ia a respeito elas
execuções e processos, em que tiver interesse a
fazenda nacional, e recebendo por meio delle
todas as ordens e pt·ovidencias expedidas pela
thesouraria, sobre os objectos de fazenda nacional a seu cargo.
" Estes procuradores fiscaes percelieráõ uma
gratificaçi'.IO, que lhes será arbitmda pelos
inspeclorcs, e ·approvada pelo tl'ibunal do lhe·
sourn, com attençuo ao expediente ele que forem
encarregados, sendo annualrnente renovado tal
arbitramento, até que"tlefinitivamente o tribunal
do lhesomo lhe marque o seu vencimento.
« Art. 61. Em todas as ezecuções, que se
promoverem por dividas da fazenda nacional
se observará rigorosamente, perante os juizes
territoriaes, com· recurso para a relação elo
districlo, a fónna do processo estabelecido no
tit. 3° da lei de 22 de Dezembro c!e 1761 ;
não se entendendo por jnizes territoriaes, para
este caso, os juizes de paz, ainda que as dividas
sejão de pequenas quantias.
" Os procuradores fiscaes dos termos participaráõ aos das capitaes, em que estiverem as
relações, quan-tlo para estas fizerem expedir as
appellaçõcs, afim de que se promovão emcaz·
mente os termos dellas.
CAPITULO V

Dos thesottreiros de fazenda de pro·vincict
" ·Art. 62. O thesoureiro de fazenda de pro·
vincia é o guarda dos cofres da tlíesoura l'ia da
provincia ; e cuidará debaixo da direcção do
respectivo inspector, e auxiliado pelos fieis, se
os iiver, em receber, guardar, e distribuir todas
as rendas publicas geraes que forem arrecadadas nas províncias.
· « Art. 63. Quer a ·receita, quer a despeza,
será feita precedendo os termos declarados
nos arts. 29 e 30.
« Art. 64. O thesoureiro de fazenda de
provincia, apresentará ao inspector o balancete
dos cofres, no tempo e fórma declarada no
art. 31, em duplicado, para que um seja re·
mettido pelo inspector ao presidente de provincia.
" Não adiantará aos pagadores de ordenados
e de outras repartições, mais que aquellas
quantias que forem regularmente neccssarias
para as despezas a seu cargo, dentro de um mez.
« Art. 65. Um empregado da contadoria•
designado pelo contador fará o lançamento da
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sna 1·eceitn e clespeza, e exa1ninai·á a legalidade
1Jos rl1Jct1mr.ntos, nn fórma do art. 25 § 3°.
" A1·L. llfl. Ao thesourelt·o de fazenda de· proviuciu com11clc tambem, como tbesourtJiro da
caiita filial ,fo amot•tisaç1lo, p:1gar os jut·os das
aJJolices emiltitlas em pagamenlo da divida publica insc:ripta no livt·o auxiliai· do gt•imúe livrn,
e receber as apoiices compradas para amot'!isa,:no, pas~ando para esdes fü1s da caixa geral
da' thesouraria para a filial as som mas necessal'ias em virlL1de de ot·clem do inspector.
« Art. 67. A escripturação do livro caixa d:i
filial, e a da receita e despeza de apoiices compradas para amortisação, bem como a do livro
dos termos das trimsferencias, estará a cargo
do mesmo empregado incumbido da escripturaçdo dos Jivcos caixa e auxiliares da renda e
despeza geral, ou de outro, que para esse fim
designar o contador, tirado da mesma contadoria.
CAPITULO VI

Das secretarias dres thesourarices das provincia3
cc Art. 68. A secretaria da thesouraria de
província é a repartição por onde o inspector
faz expedir as suas resoluções e ordens.
" Art. 69. Além do expediente a seu cargo,
compele-lhe igualmente a expedição dos titulas,
e diplomas dos empregados de fazenda, cuja
nomeaçll.4? pertence ao inspeétor, com o mais
que consta dos arts. 17 e 18.
cc Art. 70. O i!Jspector de fazenda determinará ó numero de livros, que entender
serem necessarios para a escripturaçno da secretaria, os quaes serão numerados, rubricados
e encerrados por elle.

TITULO IV
Da nomeação e provimento dos emprega.dos do thesouro publico nacional

e das thesourarias :flliaes nas
provincias
CAPITULO I

Da nomeação e provimento dos B'tnpregados do thMouro
« Art. 71. O inspector geral, o contador
geral, seu ajudante e o procurador-fiscal, serao
nomeados pelo imperador, e lhes serviráll de
lilulos os decretos de suas nomeações ; o
mesmo procede a respeito do thesoureiro geral
e pagador dos ordenados e addições miudas.
" Art. 72. Nenhum destes empregos se considerará de rigoroso accesso, á excepção do de
c~nlador geral e seu ajudante, podendo ser provido, no de inspector geral aquelle empregado
de fazenda, em qüe o governo tiver maior confiança, sem attenção a maior antiguidade, ou
graduação, ou mesmo um cidadão intelligente,
e probo, ainda que não seja da classe de em-
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pregados de fazenda , no de procurador-fiscal
ura desernbargador, ou mesmo qualquer bacharel formado em direito, que na magistraturB
ou advocacia, se tenha distingL1ido por seu
saber e probidade ; nos de thcsoureiro geral e
pagadot· dos ordenado:;, os cid:,dãos de qualque!' classe, que tiverem a precisa habilitaçao
e idoneidade, qnando se não julgarem com sufficiencia os seus fieis.
" Art. 73. O official-maior da contadoria e o
official-maior da secretaria tambem serão nomeados pelo imperador, na fórma do ad. 71 ;
mas esta nomeação deverá recahir em quem
compefü por escala, e segundo as regras do
respectivo accesso, á proposta do tribunal, fundada nas . informações do inspector e contadcr
geral, pelo que pel'tence ti repartição de cada
um. Os decretos originaes, serao archivados, e
por elles se passa!'á o alvará de se1·ventia.
« Art. 74. Os mais empregados da secretaria e contadoria geral, até amanuenses e pt·aticantes inclusivamente, serão nomeados pelo
tribunal, á proposta rto inspector geral, fundadas nas informações do official-maior, quanto
aos da secretaria e do contador, quanto aos da
contadoria 11obre informaçao dos chefes de
secções, seguindo-se a escala e regras do aocesso; e haverão os seus títulos do mesmo tribunal, expedidos em nome do presidente, O solicitador da fazenda será nomeado pela mesma
fórma, sob a informaçao do procurador-fiscal.
tt Art. 75. Os amanuenses e praticantes, nas
vagas que houverem, serao providos por·concurso, feito perante o inspector geral, preferindo-se os que se mostrarem mais habilitados
em principias da grammatica da lingoa nacional,
e de escripturaçlto por partidas dobradas, e
calculo mercantil, unindo a isto boa. letra, boa
conducta moral, e serem maiores de 21 annos.
Para os praticantes gratuitos bastará a idade de
18 annos completos.
« Art. 76. Os fieis e agente do thesoureiro
geral, o fiel dó pagador dos ordenados, serão
nomeados por estes, e approvados pelo tribunal,
que lhes mandará expedir os titulas. . Os
mesmos thesoureiro geral e pagador dos ordenados os poderáa demitlir por motivos justificados, que farão presentes ao tribunal com as
novas nomeações.
« Art. 77. Serão nomeados pelo tribunal o
cartorario, o seu ajudante, e officiaes papelistas,
o porteiro do tribunal, e seu ajudante, e os continuas ; devendo ser promovidos por accesso ao
emprego de cartorario e porteiro os seus ajudantes, quando tenhao a precisa idoneidade,
.
sobre que informará o inspector geral.
« Os contínuos tambetn têm direito a serem
promovidos por accesso ao emprego de ajudante
do porteiro, pela sua antiguidade, prest~mo e
mais circmnstancias legaes. Os seus titulas
serão expedidos pelo tribunal.
cc A.rt. 73. Os correios serão nomeados pelo
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inspector geral, que lhes fará expedir os títulos
em seu nome.
CAPITULO II

Da nomeaçã.o e provimento dos emprega.doB da8
thesowrarias cla.s JJ1'ovineios

" Art. 79. (?s inspeclores, contadores, e ·procuradores fiscaes das lbesourarias das províncias,
se.r!ío nomeados pelo imperador, á proposta do
tribunal ; e os decretos de suas nomeações lhes
serviráõ de titulos.
.
« Art. 80. Ós inspéctores e contadores, ser!io
escolhidos d'onlre os empregndos de fazenda da
mesma, ou diversa tl1esouraria, ou do thesouro
pllblico nacional, com attenção sómente á confia_nça qt\e nclles Uver o governo, quando isso
seJa poss1vel.
_« Ar!. 81. O procurador-fiscal, será esco·
lll1dp de entre as pessoas de notaria probidade,
. e intelligencia das leis. .
« Art. 82. Os thesoureiros das thesourarins
das provincias, e os pagadores dos ordenados
serão nomeados pelo ti:ibunnl, á proposta do~
respedivos inspectores, e os fieis ser1lo nomeados
pelos thesom·eiros, e approvados pelos inspe·
clores, que 111es mandaráõ expedir os titulas em
seu nume.
cc Art. 88. Os thesoureiros e os pagadores
dos ordenados, serno escolhidos d'enlre os empregados das mesmas thesourarias, ou d'entre
qs cidadaos de qualquer clnsse, que tenhllo a
precisa idoneidade.
cc Art. _84. Todos os mais empregados das
thesourarras serão ·nomeados pelos i11spectores
': approvados pelo tribunal, á excepção dos con'.
tmuos, que nllo p~ecisaráõ desta approv~ção, e
a todos se exped1ráõ os títulos em nome do
inspector. O solicitador da fazenda será igual·
mente nomeado pelo inspector, precedendo proposta do procurador-fiscal, e dependencia da
approvaÇllo do tribunal.
<< Art. 85. Os
inspectores · guardaráõ as
regras do accesso a respeito daquelles empregad_os em que tiverem lugar ; e proveráõ por
meio de concurso, feito perante elles, os empregos de amanuenses das secretarias ou dos
officiaes dellas, onde não houverem am~nuenses·
os terceiros, escriplurarios das conladorias · ~
praticantes, onde os houverem ; os segundos
naquellas em que na.o houverem terceiros · e os
simples escripturarios nas· em que não 1houverem segundos e terceiros.
·

CAPITULO rll

Di,sposições commum.s
.« Arl.. 86. Os empregados do thesouro pu·
bhco nacional, e os· das thesourarias, não pagaráo pelos seus titulas; emolumentos ou direitos
alguns, salvo do respectivo sello, .com que os

deveráõ apresentar para se lhes conferir n
posse;
.
« Só poderáõ sel' demi!tidos quando assim
convenha á causa pnblica por motivo que deve
ser e:iqilicitamente declai-ado no decreto ou
ordem, e só poderáõ ser amovíveis por pro·
posta motivada do iuspector geral.
« Al'l. 87. Nenhum em1,regado de fazenda
principiat·á a exercer 5eu emprego sem ter prestado juramento de bem servir, e desempenhar
os deveres que lhe sllo annexos.
,, N!ío poderá ser procurador de partes em
objectos, que directa on indir-ecta, activa r,u
passivamente pertenção, ou digão respeito
da
fazenda nacional, e nem por si, ou interposta
pessoa tomaráõ parle em qualquet· contraclo da
mesn~a fazenda, tanto nas repartições em que
exercitarem os empregos, como em quaesquer
outros. Os empregados que forem pronunciados
por delictos, ou erros de officio, nno · poderâõ
requerer graça ou mercê alguma do governo
nem.lhes será conferida emquanto se achar~n!
em processo.
cc Art. 88.
iospector geral, contador geral,
procurador-fiscal do thesouro, thesoureiro geral
e solicitador da fazenda, e mais chefes das
mais repartições de fazenda, na côrte será
deferido o juramento pe.].o presidente do. tribunal
no aclo de tomar posse. Aos mais empre<>ados
do thesouro, e das demais repartições
fa.
zenda deferiráõ · o jnramento os chefes das
rep~rlições em que houverem de servir.
« Art. 89. Aos inspeclores das thesourarias
das provincias, será qefel'Ído o juramento pelos
presidentes das mesmas provincias ; e a todos
os mais empregados o deferiráõ os inspectores,
« Art. 90. O thesoureiro geral, o pagador dos
ordenados, e o thesoureiro das thesourarias das
provincias, serão obrigados antes de começar a
servir, a prestar fiança idonea a todas as faltas
que possão haver nos cofres;- de que hão .de
tomar cargo po1· si ou por seus fieis ; e tanibem
assignaráO termo de responsabilidade pelos
fieis que nomearem : procedendo-se· ao balanço
dos respectivos cofres, antes de tomarem conta
del!es.
·
·
<( AH. 91. O inspector geral, e contado;. geral
do thesouro, os inspectores, e contadores .das
thesourarias das províncias, não poderão aceu·
mular outro algum emp1,ego, ou seja de no·
meação do governo geral, ou provincinl, ou
seja electi vo, sendo-lhes toda via livre a opç11o.
cc At·~. 92. O procurador-fiscal do thesouro, e
e os des thesourarias das províncias, nl!o poderá.O accumular emprego de julgar.
<( Art. 93. Todos os mais empregados ào !besouro, e das thesourarias das províncias, nao
poderáõ igualment~ accumular outro algum
emprego da mesma ou de differente repartiçllO,
e se !'ôrem eleitos deputados provinciaes, ve·
readores, jufaes de paz, jurados, ou officiaes dai
guardas nacionaes, serão escusos destes ero.·
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pregos, e seus encargos á reqL1isiçao do . inspector geral do Lhesouro na côrte, e dos
inspectores das thesourarias nns provincias,
qnando entenclerem que se nilo pó'.le combinar
0 desempenho dos deveres de taes empregos
com o born se!'Vir;o das repecti vas repartições.
Se por elles pn,fet·it·em esse ontro serviço, c,ntencler-se-ha que lêm dado a sua demissa.o.
,e Art. 9±. Nas propostas que se fizerem
sempre se incluiráõ tres candidatos, sendo possível ; e quando nao seja se declarará a razt\o
por que. E seril.o acompanhadas das certidoes
do ponto, de informações dos respectivos chefes,
relativas á aptidao profissional, probidade, e
bons serviços dos pl'Opostos, com declaraçi\O de
sua nntiguiclade, dos empregos que tiverem
excrcirlo, e do seu estado, de solteiros, ou

-~~cc

.

Art. 95. ·Serfio tambem acompanhadas de

todas as referidas declarações as informações
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« Art. 101. Quando acontecer faltarem, ou
serem impedidos ao mesmo tempo o inspeotor
gernl e contador geral, e seu ajud,mte, o governo
nomeara qL1em sirva interinamente de inspector
gemi, e contador geral.
« Art. 102. O procnrador.fiscal do thesouro
publico nacional, será nos referidos casos substituído por um desembargador da relaç>lo da
côrtc, que enlao deixará o exercicio della, conservando os vencimentos que tiver, quando nao
prefira os de procurador-fiscal. << Art. 103. O official-maior da secretaria,
será substituído pelo official, que nella lhe fôr.
ímmediato, regulando-se a antiguidade da maneira ordenada no art. 97; e quando sejào
iguaes todas as n1ais circumstancias, preferirá o
que fôr mais velho em idade.
« Art. 104. O of'ficial-maior da contadoria
geral será substituído da mesma maneira, que
o official-rnaio,· da secretaria.
« Art. 105. O thesoureiro geral, e o pagador
dos ordenados, serao substituídos pelos seus
fiéis, precedendo ó primeiro ao segundo, excepto
quando o impedimento fôt· por motivo de suspensa.o, alcance, delicto, ou erro de officio ; c
neste caso o governo nomeará quem sirva interinamente.
« Art. 106. Todos os mais empregados serão
em iguaes casos substituidos uns pelos outros,
segundo a esuala de suas gradnaçoes e antiguidades. Quando porém o governo entenda por
melhor serviço nãO dever seguir esta escala,
proverá interinamente essas faltas.
·

que se exigem para o provimento de qualquer
emprego, dos que se ntlo faz proposta.
cc Art. 96. A antiguidade, no caso de igualdade, de merecimento, e aptidilo profissional,
regulará o uccesso dos empregados de fazenda,
para serem promovid0s do emprego de menor
ordenado para o de maior ; nu caso porém de
desigualdade será preferido o mais apto. Em
igualdade de circL1mstancias os casados serao
preferidos aos solteiros.
, Art. 97. A antiguidade se regulará entre us
empn:gados da mesma classe pelas datas de
suas nomeaçoes e pl•sses ; e qunndo, ou os
emµl'egados da mesma classe se acharem em
igualdade a respeito de nomeação, ou posse, ou
CAPITULO II
quando se incluírem nas propostas empregados
1Ja
s-ubstituiçào
dos empregados da.9 thesourarias
de differente5 classes, ent!io se regulará pelils
fil·iaea nas provincia3
datas da entrada no serviço, em qualquer repartiçao ele fazenda.
« Art. 107. Na substituiçao dos inspectores,
« Art. 98. As commissões de que forem en. contadores e mais empregados das thesourarías,
carregados quaesquer empregados do thesouro,
ou das ll1esourarias, ainda que sejão exercidas seguir-se-hrto as regras estaLelecidas nos arls ..
fóra dessas repartições, uno os prejudicão no 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106.
,e Att. 108. O inspector será substituído pelo
seu direito de antiguidade ou merecimento.
contador, na falta deste, pelo seu ajudante,
seguir-se-ha depois o official-maior da conTITULO V
tadoria, o official·maior da secretaria e depois
Da substituição dos empregados de fadeste os officiaes immediatos da contadoria, o
zenda, e dos seus ordenados e
rn0st110 se ob.servará na substituiçao do contador.
aposentadorias.
Quando acontecer ao mesmo tempo o impedimento do inspector, contador, seu ajudante,
CAPITULO 1
se o houver, ou official-maior, o pl'esiclente da
Da Bitbstituição dos empregados do thaou.ro
província nomeará quem sirva interinamente
publieo nacional
c.ie inspector e contador, dentre os empregados
da thesouraria, quaucl seja possivel.
« Art. 99. O inspector geral do thesouro, no
(< Art. 109. Os procuradores fiscaes das theu~so de impedimento, ou falta, emquanto outro
sourarias das províncias, serfio substituídos por
nrto fór nomeado, será snbstituido pelo contador
advogados formados, ou nao formados, que os
geral, e na falta deste, pelo seu ajudante.
" Art, 100. O contador geral nos mesmos presidentes das províncias nomearem, tendo
preferencia os que já servirem de procuradores
casos será sub3tituido pelo seu ajudante, e na
falta deste pelo otlicial·maior da contadoria ela fazenda nacional, onde os hou_ver.
geral.
« Art. 110. Se acontecer que pelo impedi-
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menlo, ou fal!a de alguns empregado s, seguidas
as regras da substitniçã o, vcnhão a fallar escripturario s, amanucnse s. ou continuos, os inspectores das thesouraria s clinnrnráõ para o
serviço os empregado s de repartições extinclas
qt1e houverem, quando cstejão nas circumstancias d_e servir, na falta destes, nornear:íõ
interiname nte quem sirva durante a falta dos
impedidos , quando nao possa ter lugar a disposição do a rt. 112.
" Art. 111. Os thesoureiro s, que na.o tiverem
fieis, nomearáõ nos impedimen tos pessoas de
aua collfiança para fazerem as suas vezes; salva
a el!.cepçl!o do art. 105, porque neste caso
nomeará,:; os inspec!ores , serventuar ios interinos.
cc Ad. 112. Nas províncias , em que as thesourarias forem compostas de pequeno numero
de empregado s, poderáõ s.er chamados ao serviço destas nas occasices de maior trabalho os
empregado s das alfa11degas, e vice-versa os empregados das thesouraria s ir1l0 servir nas alfandegas, quando a necessidad e o exigir.
CAPITULO Ili

Dos oi·denados e eniolumentos dos empregados
ele fazenda do thesouro e thesourarias
"Art. 113. Os empregado s do thesouro publico nacional, venceráõ os ordenad.os marcados
na tabella junta, e os das lhe,ot1rari as das províncias os que o governo houver de marcar.
"Art. 114. Os empregado s, que servirem
empregos vagos venceráõ todo o ordenado respectivo, n!l.o podendo porém accunrnlar outro ;
e a respeito dos q11e servirem no impedimen to
de outros se observal'áõ as seguintes regras ;
« l.° Se os em pregados faltarem por qualquer
motivo que seja, excepto por molestia provada a
juizo dos competent es chefes, serviço gratuito a
que forem chamados em vitude da lei, ausencia,
nos termos do :1rligo 33 da constituiçã o, ou
outro impedimen to legal, perderão todo o vencimento, o qual passará para os que fizerem as
suas vezes, se fôr de differen te classe de emprego, n.lo podendo accun1ular outro.
« 2.º No caso ele impedimen lo por n10leslia,
se este passar de 40 dias, haverno desse termo
diante, se o requererem , a .5" parte dos ordenad0s dos impedidos por quem servirem, e a
quem a mesma 5• parle se descontará nos pagamentos que se lhes fizerem.
« 3.° Os empregado s que substituíre m aos
que obtiverem licença com ot·denaclo por inteiro, e aos que se acharem comprehen didos
no artigo 33 da constituiçã o, perceberáõ os ordunados dos empregos que servirem, prefazendo-se pela fazenda ·nacional, por conta das
despezas eventuaes, e a titulo de gratificaç!íO,
a differença entre os seus ordenados , e os dos
substituido s.

cr 4.' Se os impedidos não tiverem venciment o
dos seus respectivos empregos, ou perceberem
sómenle metade, ou pnrte, npplicar-se -hao esses
ordenados que deixão de perceber, aos empregados que os substiluire m, emquanlo durar o
imp~dimcn to, prefazendo -se a cada um destes
o ordenado do emprego que servir, e ficando
para a fazenda nacional o resto, se o houver.
No caso de n!l.o chegarem os ordenados que os
impedidos deixarem da perceber, para inteirar
os vencimento s dos servenluar ios, se preencherá a titulo de gratificaçao , o que faltar pam
prefazet· os respectivos ordenados pela fazenda
nacional,- por conta das despezas eventuaes:
com advertenci1,1, porém, de que se não considerará substiluiçs.o de uns por outros em pregados nas classes em que houverem dous ou
mais.
,, 5.° Se os empregado s pass:nern lcrnpol'al'iamente a servir outros cargos, fórn das repartições de fazenda a que pertencem , e receberem
os vencimento s dclles, os que ficarem fazendo
as suas vezes, terllo lodos os ve.ucirnenlos que
aquelles linhllo, e n11o os seus; e no caso que
os referidos empregado s tenhao opção, e prefirão os venciment os das suas repartições , reVt:rleráô os que elks dcixllo para quem os
substituir, até preencher o que haveria de lhes
tocar, se não houvesse a dila preferencia , passando o restante, se o horrver, para os mais
empregado s que entrarem em substituiçn o, até
preencher do mesmo modo os respectivos vencimentos.
,, Art. 115. Pelo que é do expediente do tribunal do thesouro, e das thesourari as, se n~o
pagaráõ emolumen tos alguns, á excepyão do,
das certidões que se passarem nas secretarias , .
contudoria s e cal'torios, e pelas quaes se levaráõ
320 réis, quando não passarem de duas paginas,
e mais 160 réis por cada pagina, quando nllo ex. ceda ás uuas ; e dos das buscas, que se contaráõ
sómente nos cartorios a 200 réis por anno, contados do segundo em diante, depois da entrada
dos papeis, nllo podendo, porém, em caso algnm
exceder a 4$000.
cc Art. 116. Os emolumen tos das certídões
da~ secretari;is e conladoriR s, ser1l.o .divididos
em qnalro parles, uma para os officiaes maiores,
e tres para os mais empregado s das mesmas
secretaria;, , e conladoria s. Os das certidões dos
carlorios ser~o igualmente divididos em quatro
partes, du:.is para os carlorados e seu~ ajudantes, e as outras dnas para os dous of'ficiacs
papelistas.
cc Art. 117. Quando na contacloria geral do
lhesouro, e nas thesouraria s, se tiver de Jiquitlar
a divida atrazada, ou ajustar as contas do~ the·
som·eiros, collectores , recebedore s, e exactores
da fazenda uacional, e este trabalho se nãO
puder fazer nas horas do expediente ordinario.
o contador geral no thesouro, e os inspectores
nas lhesouraria s, escolheráõ os empregado s
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(que se nuo poderáõ escusar) a quem encarregue t.d liquidação, e o nj11stamento de contas,
arbitraudo-llws as gr.1lifirações que julgarem razoaveis, comtanto que -nào excedao, em cada
di'1 de trabalho,· o computo da metade do vencimento que tiverem pelos empregos, regulado~
por dias.
cc Art. 118. Quando não forem bastantes os
em pregados para esse expecfümte, e fóe nece@sario occup.:1rem-se pessoas de fóra, os inspectores lhes arbilraróõ gratificações rnzoaveis ;
q::e nao cxceclao ao duplo da que se der, ou
pollcria dar a.os empregados. Nesta gr~lificação
serilo tatnbern contemplados os porteiros, e
contínuos, cujos serviços se fizerem precisos.
"Al't, 110. Igltalrn(Jnle arbilrnráõ os ins•
ptdqrr,s gwl,1icações razoa veis, dependentes do
ªl-'i'l't1v:1ção do lhesourn, aos que forem encarregados da cobrança da divida antig,1, o de
pwecdcr a qu:ilqner avel'igunç:üo, ou diligencia,
a bem dos i11teresses da fazellda nacional, r.ehtivamenle a propt'ios tmcio11t1es, maltas cte páolm1:dl, sonegação de sisa,, e ot1tros impostos, e
nrni~ objectos de importancia.
" Art. 120. Os empregados de fazenda-, despachados para as di vet·sas peovincias do imperio, removidos de timus para outras, ou em
co111111issão, receberáõ, a titulo ele ajuda de
cusfo, a quantia que lhes fôt· al'bitrncla pelo
govemo.
CAPJ'fULO IV

Das aposentadorias
"Art. 121. Os eil1pregaclos do thesouro pu-

blico nacion:.J, e os das !besourarias, inclnsive
os continuos e correios, poderáõ ser aposentllllos com o ordenado por inteiro, quando
tiverem servido effeclivamente pol' vinte e cinco
annos completos ; · e com o ordenado proporc10nal ao tempo de serviço, qnando se impossibilitarem de conlinuat· a servir antes de terem
cornµletado os vinte cinco anno5 : não se concederá porém a :iposentadoria aos que tiverem
i!Jet1os de dez annos de serviço effectivo.
,: .\rt. 122. No tempo do serviço, pat·a regular o vencimento dos aposentado,, se contará
lodo aquelle porque os empregados tiverem
servido em qualquer· l'epartiç~o ( ainda que nilo
seja do thesouro ou das the,ourarias) combn!o que não snhissem · dessa repat'lição por
delicto. ou erro de ol'ficío
a A1i 123. Nenhum · cle:;tes aposentados
po~erá acc1rnrnlar o vencimento de duas aposentadoria,, de quae;;quer empregos que sej!io ;
nem o de apo~entadoria do ewprego de fazenda
?º11) o de 1·efol'ma do posl'o rnilitar, ou de
Jub1laçllo de emprego · 1itterario; mas poderá
optar o que mais lbe convier.

1(

TITULO VI
Dispôsiçõ_~_s ª'ªr:~tes
Art. 124. Em .todas as repartições do
0
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thesomo · publico nacional, e das !hesourarias
das províncias e quaesquer outras, principiará
o trabalho em todos os dias que não forem
dorníngoii,. dias santos de guRrd.:i, e de festa
nacional, ás nove horas da manha, e findará ás
, duas da lanle, salvo nos casos extrBordinarios
cm que poderáõ o~ respectivos chefes providencial' a tal respeito, como julgarem neeessario.
"Art. 125. Em cada uma destas repartições,
haverá um livro numerado, rubricado, e ene:errado pelo procurador-fiscal da fazenda, no
qual se escreveráõ em fórrua de mappa, todos
os dias elo mez, e os nomes de todos os ofüciaes da repartiçao, afim de que na chamada
norni11al, a que o porteiro deve procederá hora
de pril'lcipiar o trabalho, se possl\.o notar us
fr\llas, para serem, nao havendo nwtívo justlficndo, · clescontadns elos onfonatlos. Nrio silo
sujeitos ao ponto os cbel'eo das rcptrlições.
" A, l, 126. O que fica delermioado nos dous
arlig o, antecedentes, se observará igualmeu te
em !odas as casas de administraçl'J.o, arrecadaçM, fücalisaçil.o, e CDntabilidade de fazenda.
O µonto será rcmettido pelo porteiro aos chetes
das repartições respectivas, passada a hora da
chamada.
« Art. 127. Os empregadoE de fazenda,
sujeitos ao ponto, que foltarem por mais de
qni nze dias uteis no decurso do anno civil, sem
motivo justificado, s_erão suspensos pdos respectivos chefes de snas repartiçoes por tempo
de tres mezes, dando parte ao tribunal do
thesonro, que lhe aggravará ou diminuirá a
pena como julgar justo. Os empregados suspensos poderáõ interpôr o seu recurso para o
mesmo tribunal.
cc Art. 128. Os chefes das repartições do
thesomo publico nacional, das thesourarias, e
de quaesquer outras casas fiscaes mencionadas
no art. 124, no caso de desobediencia formal,
mandaráõ autoar os empregados insubordinados
c,orn certidão do continuo, e os remelteráõ com,
o auto ao juiz de paz competente para lhes
formar a culpa, segundo o disposto no codígo
do processo criminal.
« Quando os empregados faltarem pot· motivo

de rnolestia, e este fôr manifestamente f.also,
por serem de reconhecida falsicladl:) os allestados
que apl'esental'em,- ou por se empregareti1 em
serviços e negocios clift'erentes, o inspector geral
do the5ouro, e os iuspector..es das thesournrias,
os farão processar para lhes ser effectíva a responsabilidade.
,, Art. 129. Todos os ordenados dos empreg,vlos publicos, civis, fiscaes, lillerarios, e
ecclesiasticos, serão pagos mensalmente depois
de vencidos ; e a nenhum se forá pagamento de
dous ordenados pela mesma folha.
cc Art. 130, Os thesoureit-os e pagadores, não
effecluaráõ pagamento de ordenado a alggns dos__
sobreditos, salva~-as excepções do--decreto de 2 ·
de Março fie 1833, sem que apresc::nte attes-
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tação de frequencia, a qual deverá ser dada
pe1·teneentes ao anno financeiro a que ella se
pelo chefe !'especlivo, e não o havendo no lugar,
referir, soja qual fôr a época da sua arrecadaçno,
pela camara municipal.
assim como os assentamentos das clespeza~
,1 Aos empregados que estiverem fóra
da
occasionadas pelo serviço m·denado nessa
provincia ou do impedo, com licença, não se
mesma lei, seja qual fôr- a data de seu pagafará pagamento de ordenado sem que se apre•
monlo, comlanlo que n!lo exceda a 31 de Março
sente certi.dllo de vida, á excepção dos [)ri·
do anno seguinte, em cujo dia se fecharáõ as
meiros seis mezes, dando fiança á apl'esc;nl.ação
eontas, pussando para o anno financtiiro sedclla, o mesmo se praticará a respeito dos que guinte, como divida activa e passiva, o que se
perceherem pensões, ou lenças, 'e se ausentarem
deixou ele arrecadar e pagul' no antecedente.
com licença, perdendo estes o direito á per« Art. 1:36. As contas que houverem de
cepção, se sahit:em do imperio sem a licença do
ser apresentados por todas as referidas regoverno. Os que residirem em lugares dispartições ao tribunal do thesouro, ou á camara
tantes ela capital da provincia, poderáõ ser pagos
dos deptitados, serão formalisudas debaixo do
de seus vencimentos pelos recebedores dos immesmo systema, devendo estas ullimas compostos, em virtude de ordem dos Íl1specto1·es, e
prehender o jú · devido nas épocas cios balanços
os competentes recibos, com os attestaclos do
em cou.~equencia de serviços prestados, mas
exercicio, lhes serão levados · em conta como ainda nno realisados.
dinheil'O, na entrega que fizerem do seu t·ececc Arl. 13í. Os creditas concedidos a quaesbimcnlo, e lançados em dcspeza ao lhesotu·cit·o.
quer rios ministros para as desper.as de um
ou pagador.
exercicio, nno poderão ser· applicados a descc Art. 131. O ministro da fazenda provipezas de outro, setH\o quando se mostrar que
denc:iará, pela" maneira que lhe parecer -mais elles excedem 1\s despezas votadas, ou depois
conveniente á fazenda nacional, -o pagamenlo de passado um :urno por acto do poder legisdo corpo diplomatico e consul.11', assim como lativo, no qual se passe a outro exercício, o
tambem o pagamento dos emprestimos externo;;.
que ainda restar de 1·eceila e despeza do exercc Al't. 132. O pagamento dos juros, e amor- eicio anteriot·. A divida passiva, porém, pertisaçao dos emprestirnos externos será feito
tencente a qualquer exercício, prescreverá 110
pelos agentes do governo com os computas,
i;,razo de . einco .annos para mais 11!!.o pf>der ser
que o tl'ibunal do thesouro houver de remetter peLlido o pagamento, salvo se se provar que este
direclamenle, ou pelas thesourarias da~ pró-. foi reclamado em tempo, e deixou de effectuar-se
vincias. Esta remessa será feita em letras de
por falta do cofre.
cambio sacadas por negociantes de inteiro
cc Art. 138. Todos os ministros, logo que fôr
credito, e na fa\La dellas em generDs do paiz, sanccionada a lei do orçamento, farão a decre·
publicando-se pela imprens11 o cambio das letras,
tação e distribuição do seu credito legi~lativo
e o preço dos generos. O ministro da fazenda,
pelos diversos ramos particulares do serviço a
presidente do tribunal do thesouro poderá,
seu cargo, remeltendo uma copia della ao triquanto houver sobras, e julgar conveniente,
bunal do thesouro.
ouvidos os membros do dito tribunal, converler
<< Att. 139. Nenhuma despeza será paga no
os emprestimos externos em internos, eom·
lhssonro e thesourarias, não estando compreprando· fóra as apolices com o producto das
hendida na sobredita decretação, e não sendo
sobras, ou das apolices que fôr autorisado a
além disso especialmente ordenada em folha
emittir para esse fim, que puder vender dentro
de pagamento, ordem, ou despacho dos mi·
do paiz a preço · vantajoso, dando conta deste
nistros, ou dos inspectores, competentemente
seu procedimento na seguinte sessão legislativa.
autorisarlos para isso pelos mesmos ministros,
« Art. 133. Toda a divida interna fundada, e salvo sómente o easo do art. 44.
a e:x.terna, que se reduzir a interna, sera dividida
"Art. 140. Nenhuma folha, ordem, ou despelas provincias, em proporção da renda geral
pacho de pagameJ.Jto, será satisfeito sem que
que arrecadão, concedendo-se aos credores do se declal'e o titulo da conta, ou artigo da dis·
estado, que o requererem, a passagem de suas tribnição do <:redito ·em qne o ministro entende
apolices, e o pagamento de seus juros, e arnol'·
deve sei· carregado o dito pagamento, assiro
tisaçao para as províncias respectivas, :oma•Jas ~.01110 o exercício, ou anno firranceiro a que
todas as medida:,; necessarias para que esta
pertence a despeza.
.
operaçao se faça com toda a segurança.
« Os dias destinados para o pagamento das
" Art. 134. A contabilidade do lhe;onro, e
folhas, sel'ã0 antecipadamente annnneiados ; e
de todas as outras repartições de fazenda, será a respeito das despe.zas que se honvet·em. de
estabelecida por exercício, e não por gestão,
fazei· em lllgares distantes das !besourarias,
como actualmente.
só poderá praticar o que fica determinado no
« Art. 135. Para esse filll haverá em cada art. 130.
repartição de fazenda, e no thesouro um jogo
cc Art. 141. Todos os que forem encarrede liv1·.os para cada lei do orçamento, no qual gados de eobrar ou arrecadar, ou dispender
i;e farão os assentamentos de todas as receitas -dfo.hefros pliblicos, prestaráóifança 1donea -nas-:-
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re~pectívu:i repartições, excepfo quando fôr aos interesses. da fazenda nacional, todos os
insignificante a receita, o que fica a arbítrio do thesoureiros, co1lectores, recebedores, exactores,
chefP.
administradores, e quaesquer outros encarre« Art. 1.42. Quando a capilt,l de qualquer
gados de receita ou despeza de dinheiros publicas,
província se achar em desor,lem e perlurbaçüo, qne tiverem sido nomeados pelo governo, pelo
por molivo de guerra intema, ou qualquer thesouro ou lhesourarias ; todos os fiadores
oulro, o presidente da província, ou o inspector destes, e os herdeiros de uns e outros, emda thesouraria, quando aquelle seja envolvido quanto durar a responsabilidade; todos os
na desordem, fará suspender todo o exercicio, arrematantes de contractos de receita e despeza,
e crcará uma estação provisoria na parte da cujas arre.malações forem feitas no thesouro,
rnesrnn província, onde mais convier. O mes-mo nus thesourarias, ou em qualquer outra repar·
se pralicarà a respeito de qualquer ouh'a repar- tição fiscal, com a expressa condição, que se
tiçno de fazenda em iguaes circumstancias.
devet'á estipular, de responderem perante os
.
e< Art. 143. Nas thesourarins das pl'ovincias
referidos juizes.
que forem enearregadas da arrecadação, arlmi,e Todos os tm,is devedores e responsaveis, ·
nistrnçãoe conlabilida<le das rendas provinciues, serão demandndos pe1·ante os juízes do seu
ernquanto as suas assembléas legislalivus nuo
domicilio.
derem outras p1·ovide11cias, não le.ão O$ ernpre« Art. 148. As sentenças que nestes feitos
gados n esse prel.exlo maiores vencimeulos e se pl'Ofet·irem a favor das partes serão sempre
para as despezas que lh:et"em annualmenle appellarlas ex-officio para as relações do discstas lhesourarias, com:orreráõ as ditas rendas
lricto. As custas só serão pagas .a empregados
provinciacs, com uma quota prGporciomd á que não perceberem ordenado da fazenda,
geral.
fazendo-se cobrar depois dos executados a sua
"Para a escripturação dellas, havera.o livros importancia.
separados, e ter-se-ha o maior cuidado em
cc Art. 149. Os presidentes ·.ias províncias
evilar a confusão dessa receita e despeza com a dnra.o conta ao· h'ibunal do thesouro, de
get·ul.
.
qualquer abuso, ou desvio, que observarem na
cc Art. 144. Nas proviill'ías maiores em quu adminish·açno, arrecad1tçã0, e distribuição das
a bem do serviço publico e commodidade dos rendas geraes, e poderáõ suspender interipoyps, fôr preciso estabelecer em algumas de namente a transacção prejudicial á fazenda pu•
suas principaes cidades ou villas, e mesmo na blica, qua_ndo o inspec.tor da p1·ovincia a não
capital alguma recebedoda ou pagadoria, o mi- corrija.
nistro' da fazenda poderá estabelecei-a onde
« Ar.t. 1150. Os presidentes das provincias pomelhor col!vier, e marcar os vencimentos que det·áõ chamar perante si os empregados das
deveráõ pet·cebe1· seus empregados, submettendo thesourarias, e das outras repartições de fa.
depois á approvaçno da assembléa geral.
zenda, quando lhes forem indispensaveis al" Art. 145. Fica restabelecido o juizo dos guns esclarecimentos verbaes que por elles
feitos da corôa, sobmania e fazenda nacional, e devão ser dados.
nelle se processaráõ privativamente em primeira
cc Art. 151. No caso de negar o presidente
inslancia todos os feitos civis em que tiver da provincia o seu-cumpra-se-aos decretos e
inl~resse a fazenda, corôa e soberania nacional, ordens do governo, e expondo as suas razões ao
e em que por determinação d~ l!::i clevão in- mesmo governo, este decidir que sejão cumlervir os procuradores da corôa, soberauia e pridos, e o presidente recusar-se a isso, o chefe
fazenda nacional, ou os procuradores tiscaes cio da repartição respectiva, a quem se remetteráõ
thesouro e thesourarias.
·
cópias desses decretos e ordens nessa mesma
u Art. 146. Na côrte, e ein todas as capitaes occasião, cumprirá immedíatamenle esses de·
<las provincias, haverá um juiz de direito. do eretos o ordens do governo, dando parte do seu
cível denominado-Juiz dos feitos t.la corôa, procedimento para se fazer eífecliva a respons.oberania e fazenda nacional-, nomeado pelo sabilidade do presidente ; se o chefe da reimpemdor d'entre os bachareis formados habi- partição igualmente se recusar, ficará ipso facto,
li!ados pat·a os lugares de 111agistratura, com- anspenso, e seu immedialo dará o devido cum"
petindo-lhe processar, e julgar em primeira primento.
.
rnstancia lotlos os feitos mencionados no artigo
cc Art. ló2. No caso de qualquer impugnaçt!.o
antecedenle. O governo marcará os.ordenados a alguma ordem de pagamentos pelos agentes
que estes magistrados deveráõ perceber. -Nos do tribunal junto aos thesoureiros, será ella
:ermos sera.o os referidos feitos processados e remeltida na côrte ao ministro da fazenda, e
Julgados pelos juizes municipaes e de dii-eito, nas proviocias aos seus respectivos presidentes.
na conformidade da disposiçao provisoria.
Se o tribunal na côrte, e os presidentes nas
"Art. 147. Perante os juízes dos feitos da províncias, de accordo com o presidente da recoroa, soberania e fazenda nacional da côrte, e lação, e aonde liouver juiz de direito do cível
das capitaes das províncias, sert!.o chamados, e de que trata o art. 144, _conc:~_rdar . n:i . im- ...
se_r.~~~rigadll,S. a responder, pelo-que--·pertenmrl7TOIRII~;u,;-se•ríaõruétu reméUiaa ao nunistro
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respccti.-o, e será só•ncnte: csequivel, voltando
rech1ziJa a decreto ~ssignado pelo imperador, e
ref,·i-cmLdc relo 11, iuislro d,, , ,•partição.
« Arl. 1,53. A c;;u1,lt'a ,fos deplltmlos no·
llltará tudos os a11iHi$ llín:, ou m:ü:; cor11!1d!'l~Üt,;>S
de sc11::; na~rnbro:=::, paru â \'Ísta Ju.-. Jj\·ro$. linba~ i'ulhas e mais doeum,:ntos urigi m1e:; da
receita e de;peza de to,lus as repartições, informat·e,n sobre· a sua legalidatle, e tudo o uiais

quecon~cr .
.
" Art. 155 Os empregados da:; thesourarias
das provinci:,s, que não forem comprebe1Jdi<los
na organisação de q11c trata o art. 40, serau
apose1Jtados com o ordenado por inteiro, se ti·
verem :11ais de viute cinco anno,; de serviço
contados na fórma que determina o art. 120,
dimir,uindo ·se o ordenado propordona lmente
nos que tiverem ,neuos.
« Art. 1.5.3_ As di,po,;çoes do a!vr,rà fie 28
de ,Junho

uc 180/3

nos

lilulos 3º, 4°, 5", 7º e
8", cnpilul% 219 e 231 do regimento de fa.
zendu, e o titulo 14 <.lo livro 4º da orden,w~o,
contiP.11~0 cm vigor, fazendo parte d%tn lei em
tmlo q11e po~ ella nllo fica revogado.
« Art. l ,56. Ficao revogadas todas as leis, e
disposições em coulrario,- ,lla"oel do Jlas-

cimento Castro e Silva. "

Tabel/a dos empregados do thuouro nacimud, e
dos seus ordenado.~
TR!BIJNAL

Presidente. •
Inspectur geral.
Contador geral.
Procurador fiscal .
CO:<TADOl-llA

8:0005000
4:800$000
4:000S000
3:000$000

12 2" ,litos a.
12 "" ditos a.
12 Pt·alicantes a.

12 Ditos gratuitos.

3:0008000
2:4008000

l:GOüSOOO
1:200SU!JO
9008000
6005000

SECRETARIA

Otfü:ial maior .
4 officiaes a • •
amanuenses a

•>

5 ditos grnluitos.

2:000SOOO
1:2008000
9005000

THESOt:RARIA GERAL

1• fiel.
2° dito.

1 agente.
1 pagador do$ ot·dena•los.
l fiel •

Cartorarie,
Ajndtirde.
2 ,,lli<:i~es

1 :000:3000
fi00$000
-l00:3000

p,11,cli,ta,.

Po!'l<'irn.
Aj11rhnte.
3 c,1utin11os a.

1::!011,3ll(ll)
Xt:OSOfJO

fi011$fJ00
2 correio~ " ca1·allo, •ia fúmla ,i,tal,..Jrl'ida.
4 correios a p~ :1.
:~O\JSOOO
1 soJirilatlor rl,a c,JJ1ia<,
l::WúSOOO

Seseào cn1 li clt•

Si:;mumo. Di.'!CU.lj,~;;,<)

'°'"' l'tnhrn

E:wc,li,.•111,,. - 01·,lc111 du dia.-

cfo · J1r11·,·rc,· ,l,r

1111','ftr.

úc1U(jlt

do

Jornal Jo G1>11l!11t•r1:in. -..J tfoJ,t;tio t.lo Oí'Ça,nento eín te,·r·r,h·a ,Ji-11•,t~·.v,io. - Jl,rcei,·,: dis-

Clt-$,,Jo {l,, ULelo ci,·e1d1t11f,;. -

Pelas dez llot·as da 111.iuhn,
chnrnarla, e iugo

Sr$.

,""J',,·,t1,>1.1j,r_1

CJ!lC ::h! r,~1111c 11u1111!t'4J

depula<lo!-,

i!.ecreta,.

pruccde-~H á
li!:.:;al Lle

a!Jn·•"ic 11 a1•J11o,;'\(J; Jê-.se, ç
appro,ra·Sf! :t. ada da Hlllf!t'1'1{1•111l•.
Fallão com causa p:irlicipada º" ~r~. ,\l,1·anclies, Souza )h1·tins, l.;:it, ,. Sit""• Piul" de
Meudonça, Pontes, F~t'l'~i,-., d, C11.,l:i, Peixoto
de AlbuquenJlle, B.1rl11H,1 Cu1dt•ir", )J.,,sia~,
arcebispo da Bahia, Pr,111,•. l~, 1!liiu,11.:0 1 Le~sa,
Oliveira Braga, Suu1.a e Olivl'irJ, P,rnlino,
Bl1ering, l\1011ra, :\l,:ihiail,••, l.c1uus, Gomes
da Fr.1nSl..!Ca, :\l...111~0, Dia,; tl4• T11li:il11, Gut·gcl,
~lontciro de Barrus" (),rarl<! :iilrn; e sem particip:iç:i\o ,,s Srs. L11i1. C,v11k1t1ti, Aratiha e

Alva1·cr:ga Ferreira.

GEI\AL

Ajudante do contadr;r geral.
Official maior. .
12 l"' escripturario s a.

T!wsoureiro geral.

CARTOIIIO

3:2005000
1:2008000
1:0005000
8008000
2:400S000
1:0008000

Dá-se cont.t do ""pe,lie11lo,, lo·rulu-se os seguintes ollicios :
l.° Do ministro <la r.,z~t11!;1, p:1rliciµando
em resposta a um oílidn IJII" 11,u foi dirigido
por ordem desta c,1111a1·~. 1111" ó Sr. deputado
Venanci~ H~nriques ele Rezeu,!t:, póde coti.\parecer no thesouro <:rn qual1p1úr dia util, ás
horas do cxpe<licntc, para "~r os livros e
documentos que julgar convcnio:11\e~.- A<l Sr.
dep11tado que fez a rcq11i,i,;M.
2. 0 Do ministro da ,;w,rr<1, rc111eltcndo
a copia ,lo decreto de 12 tio Sclemhrn do
anuo prnximo pas.ado, ,1nc concc,fo11 a Antonio José do A111:1r,1l a j11bila•;!lo o.lo lu;;ar de
lente proprietario do 1" anuo mu.tltematico,
da academia militar, com o · rmJcnnolo que
veucia d~ um conto e drnienlos mil réis, p•,r
contar mais úe 29 atmos de $Crviço, a qual
copia lhe foi requisitad. i.-.\ quem íez a re-

quisição.
3.º Do secretario do s•:n..ido, participando q11e
o senado adoptou, afim de levar á saucç:io
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imperial, as duas resoluções, que approvão as
" Paço da camara dos deputados, 5 de Set~nças conceuidas, ,,o coronel .Joaqui,n Alberto
tembro de· 1837 .-Candido José de Araujo
de Suuza da Silveira, e ao major .\11tonio Jo:i.o
Vianna.-Jía,wet Jlaria do Amaral. "
Rangel de Vusconcdlos.-Fica a camara inteiLê-se o seguinte parecer que.fica adiado, por
rada.
se pedir a palavra:
4.° Do meswo secretario participando que,
"Qnandr, o go,·erno brazileiro reclama do
por óJ"ficio do ministro e sc<a·dario de estado
govcruo inglez a indemni$aç!lo de presas; feitas
dos negocios do impe1·io, constou ao senado,
pelos cruzeiros dci costa d'Africa, com abuso das
que o regente em nome uo imperauor o Sr.
foculdacles qL1e para esse fim lhe;: forao outorD. Ptdro II, consente na,; resoluções, uma que
g,11!.1s; parece aos abaixo assignados que, nao
approva o artigo addicional e explicativo do
havendo o governo de S. ;\[. Britnnuica anart. 9° do contracto celebrado entre o governo
nuiclo a satisfaçao alguma até o presente, será
e Joao Tafrand Tliomaz, so!m! paquetes de o governo imperial inconsequente, se conceder
vapor; outra approvando a lença concedida ao
para esses crusadores, ainda mais amplas fa.
major Antonio José Baptista Camo.clio.-Fica
culdudes, como sll.o as que se encontrao nos
a ·camara inteirada.
artigos ad,ficionae~, ajustados nesta côrte, aos
Faz-se mençno de rcquet·i,nealos de parles,
2í de folho de 1835. Os abaixo a,;,;ignadoe
que l~rn Õ conveniente d~,tille>.
estão no dP.ver de presumir que forão illegal•
Ren1dte-se á <.:om:ni:;stio d~s a~~embléas le111ente feitas a; pr..,;,as que o governo do Brazil
gi,laiivas prnvinciaes, ultla repl'c;enl,,~ito da
rccla1t1a, e não podem deixar de concluir que
assembléa provincial ,le G~y,rz, que pretende
mais ha ele crescet· esse abuso, se mais amplique os terrenos devolulus d;iquella r,rovineia,
tude "e der ás instrucço,'s dos encai·rtgados de
seja.o considerados bens proviuciacs, 011 q11c o
apre~;tr ou de julgar ~s p!'esas.
governo seja autorisado a conceder se,marias.
" No e,ntanlo, nao devendo ser indiffetente
Julgado· olijecto de delibern,;no .i resol11ç:to
ao Brazil o grande commcrcio de africanos que
annexa, vai a imprimir co111 o parecer ~c-guinlc:
se cuniinna a fazer a despeito de snas leis,
"D. Ignez Ferreir" da Sil'la. viuva do capitão tainbem se não dl:lve escurecer a utilidade cfue
de 1' linha da provincia tle l\fotto Gro,,w .luito
lhe resultaria dos rderiuos artigos addicionaes,
Cardoso de Carvalho, expõe no rcq11eri111c11tn
co\110 n1ai:- r;:?pressivos desse com111et·cio ; e a
incluso, que lendo sido bad1arame11te as,;a,;,;icom 111i~~ilo de diplomacia n:i.o duvi,iaria denado o dito seu marido pelos revoltosos daclarar-se pela sua approva1::10, se o 1;ornrna
quella provincia, os quaes saqLtcárao, e queiimpet-ial obtive,se alguma ou alg11mas garantias
ruára.o tudo quanto elle possuía, ficou a supplique evitem ou remed-,ém os abusos, não dando
cante com seus filhos em gr:1udissi111a miscria ;
lugar a mai;; r~clamaçues pum o futuro.
e terido requerido ao governo o soldo por inteiro
" A comrni,sao mixta, que foi créada em
que percebia o seu finado marido, nao obtivera
Serra Letia, devendo ser côrnpostu <le igual nufavoravel deferimento, apezar da consulta do
zuero de cornroissarios brazileiros e inglezes,
conselho supremo militar, e parecer do consetem sempre existido de fucto cum uma maioria
lheiro procurador da corôa ; tu! vez porque o
destes ultimos, e mui frequentes ,ezes sem
governo não se considerasse para esse fitn excornmissario algnm poz· parte do Brazil; e com
pressamente autorisado por lei ; e por isso a
semelhante desigualdade, cievida em grande
supplicante recorre a esta c,lmara pedindo uma
parte á inclemencia àaquelle clima, tem ella
resoluçao a tal respeito.
proforido todos Otl a maior parte fios julga·
" A 3· cornmissao de fazenda acha attenment.os contra que reclam:i.o os brazileiros. Os
divel a pretenção da supplicante, que está em
abaixo assignados entendem que dahi é que
caso mui diverso das outras viuv,,s dos officiues deve ter resul!ado a falln de justiça, que deu
wilitares, a quam a lei soccoL·re só com o meio
origem ás reclamações existentes, e por isso se
soldo, pois seu marido foi cruelmente assassipersuadem qne seria vantajoso transferir-se a
nado por ser rnn militar bcnemerito, vota d,, á
com missão de -Serra Leôa para algum porto do
legalidade, e boa ordem. Portanto entendendo
Brazil, ou acabar-se com ella de uma vez, pasa commissa.o ser de equidade qne a naç:to tome
sando-se sna, altribuíções para a qne já existe
a seu cargo a viuva, e filhos de quem por ella . nesta c·ôrte. Por este modo ficaria o Brazil
se saérificou: é de parecer que se discuta o secerto de ter constantemente completo o seu
guinte projecto de resoluçao :
;;.respectivo numero de juizes naq1Jcfü, tribunal,
" A assembléa geral legislativa resolve:
e de que na; sente,1ças por elle proferi,ias, se
" Artigo unico. Fica o governo autorisado a
n:to havia.o de :nenospresar os seus interesses e
conceder a D. Ignez Ferreir-a da Silva, viuva
justiça. Esta, pois, pode!'ia se,· uma garantia, se
do capita.o de 1• linha Joll.o Cardoso de C:1rni::;::;o se conviesse ; mas sem cll.\ ou outra que
valho, em remnneraÇão dos serviços por elle
possa pôr cobro ás injustas sentença,; contra
prestados á causa de legalidade na provincia de
qu~ tanto se tem reclama,lo, os ab,üxo asl\latto Grosso, onde foi assassinado, o soldo por
signado$ entendem que os artigo., audicionacs
inteiro compelente ao dito posto.
n:i.o devem ser ap,irovados, e sao, por isso, de
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parecer que, sem se tomar deliberaç11o alguma
sobre a approvaçno, sejão os ditos artigos reenviados ao governo com copia elo presente parecer.
,r Paço da carnara dos deputados, aos 6 de
Setembro de 1837.-Ami(jo Ribeiro.-!Jianoel
Mai-ia do Ainaral. »

ORDE~1 DO DIA
Entra em discussão o seguinte parecer:
" A mesa examinou o requcl'imenlo de J.
Villeneuvc, & C., editores e propl'ietnrios rlo
Jornal do Cmnmei·cio, OB ·qnaes pedem á camnra uma indenmisaç.l\O pelo lmbalho e despezas que tem l'eilo na 1mblica1:ao dos debates
della ; e attenclendo a. que est1l ernpre2a é _difficu]losa, e qne em ger:al tem sido desempenhada, como nnnca o foi, a mesa se persuade
que se deve com efiieito dar mna indemnisação.
E, examinando as despezas que se fazino rp1ando
a cam~ra rnandaya .publicar os seus diarios (os
quaes nunca se pôllc obter que anelassem em
dia, ou com um ntrazo menor que o de oito
dias), achou que e!las snbião anrwalrnente a
perto de 8:000$ : e é de advertir que o maior
trabalho, e o que mais despeza causa em taes
emprezas, é pot· certo a promplidno, que seguramente foi conseguida pelos editores e proprietarios do Joi·nal do Co1mne1·eio. Por isso a
mesa 6 de parecer que se lhes dê como indemnisação a quantia de 4:000$, por todo o lrabalho desta sessao.
« Paço da ·camara dos deputados, 28 de
Agosto ele 1837. (Assignados /JS membros da
mesa.)»

O Sr. Paim. pede urgencia para se entrar na
discussll.O da lei do orçamento e rneio circulante,
visto estai· a hora mnito adiantada.
OSr. Rebouças observa qlle, se a hora dos
requerimentos já passou, não precisa-se ela urgencia para se entrar na ordem d1J dia, mas se
não passou, trate-se do requerimc11to.
OSr. Carneiro Leão observa que, attendendo ao caracler que tem tomado a cliscnss:to,
tornando-se um pouco pessoal, talvez a eamara
se incline a tratar de ot1tro negocio ; todavia, se
os ·nobres deputados se circumscreverem ao requerimento que lhe parece simples, pó de-se já
votar.
·
Dá-se por discutida a urgencia, qne não é
approvada, Continua a discus2ão do parecer.
O Sr. Visconde de Goya.nna nola qne, por
falta de membros, abrio-se a sessao perto das
11 horas, e no emtanto, apezar disto, vê que são
preteridas as discussões do projeclo do meio
circulante e do orçamento, para se tratar de dar
dinheiro a um sujeito.
O Sa. PRESIDENTE observa que, conforme o
regimento, as sessões devem durar quatro horas,

e qne com esta discussão não se preteria a ma.
teria que tambem Yinha para ordem do dia
pois que se a sessão s,· o.brio ás 11- horas, le'.
vnntar-se-ha ás tres.
O SR. v;scoNDE DE GoYANNA díz que não
quer conleslnr sobre esla ordem dos trabalhos,
e entra na maier·ia.
Observa que ::1llende muito a<Js agouros, e
qnc os têm havido {lr;erca desta rnateria. O pri,
mciro ngol1l'o, foi urn requerimento para que s,i
assigna~se este Jornal do C'ommereio por tantos
1111111eros, qn:111los fossem os membros da casa.
Se fôr instado, dcmonslnwã que o agouro vc1i
coherenle. Outro agomo que vio foi na discussr,o do orçamento um reqnerimeuto para se
perdoarem os direilo, dos livros.
Nci!a o gcito c:om que este requerimento foi
dirigido ; !L maneira pot'que se esc,,lheu a COll1·
rni~s1\o da rne~a para fazcf'-se unrn rle$peza d<!
4:000$, a qwil desprza não tem de p<1$S,ll' pelos
outros ramos do podel' lcgi$lativo. Propóz-se
como despeza de economia da casa p,wa assim
inai;; promplamente passai·.
Insiste em que a despeza que Be qnrr fazer
é contra o l'cgimento, e não dcvêra ser feita pelu
mesa, 1nas que é a mesa qnem a propõe, por
ser o meio mais proprio de se fazer o pagamento.
Observa que o Jornal do Coinmercio diz que,
para obsequiar á camara é que apresenta os
seus trabalhos ao publico; mas elle, orador,
está na persuasão de que não é pelos lindos
olhos da camara que trabalha, é por ganhar
dinheiro ; porque sabe-se que, por causa das
discussões da camara, é que lern apparecido
grande numero de assignantes a esle'jornal; e
qne, á proporção que se acaba a assembléa, vão
fugindo os assígnantes. Alguns ha que mandão
assignar o jornal para saba· das discussões rla
camara, mas taes assignantes ficll.o .logrados,
porque o Jornal do Commm·cio não publica os
trnbalhos da camura ; publica algnmn cousa dos
da assembléa geral; vai enchendo o jornal, ora
com uma foJla, om com outra; e, quando Deus
é servido, ap1·esenta-as . conforme o seu modo
de pensar. O orador apresenta como prova da
parcialidade do jornal, o que se passou com a
resolução que mandava piigar a Lourenço Antonio do Rego, na qual sempre no jornal se
omiltio a clausula -esgotados os meios judici,irios-, tanto em quanto da resoluçao se tratou
m. carnara, como quando foi para o senado, e
de lá veio; e esta falta de exactidao torna-se
muito sensivel ás pessoas que com esse individuo
tenhi'lü reluçõ~s com merciaes.
O orador jLilga que em vez do Jornal do Com·
mercio obsequiar a carnarn, alem offendido. P~r
occasião ela discussão do tratado de commel'ClO
com Portugal, este jornal insultou um deputa?º
que votou contra o tratado, insulto que é. feito ..
à camara toda. Lembra que o ficar impune o
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ataque feito pelo Jornal do Oonúnercio a um lancar mão das i11di-rectas que
costuma a atirar
membro da camara

trouxe maiores consequcncias,arrastrou aquella linguagem dos jornaes
po1tug11ezes :ícerca dos deputallos que votarão
pró ou contra o tralado, julgando aos primeiros
venaes, e os ~egundos ii-1irnigos dos po1ü1guezes.
O orador !cnnin,1 o seu discurso fallando
longumente sobee a questão do tratado com Portugal, e sobre os portuguezes, a quem declara
não ter inimizade senão áquelles que abusa.o, e
aflirrnanclo que nada lhes deve.
OSr. Odorico Mendes nota que a rnór parte
do discurso do nobre deputado que o precedeu,
versou sobre o tratado, sobre po1·tuguezes que
a!acárrio aos deputados do Brazil, etc. Observa
que o mesmo Sr. deputado foi o primeiro que
em seus discn rsos deu a entender que não erão
muito limpos ele mão aquelles deputados que
vol:\rão a favor do tratado; portanto não é de
admira 1· que os periodicos dissessem a mesma
co11sa. Mostra que a questão n:lo é esta, mas
sin, se o trabalho da 1mblicaçào dos actos da
camara, ern que vai o interesse dos redactore~,
tarnbem nau interessa a carnara dos deputados
e o Brnzil. O Jornrd elo Oommel'eio tem sido
o nnico vehiculo por onde se sabe dos trabalhos
da assembléa geral: as falias dos 01-_iilores fJLlO
de ordinario fazern mais irnpressao, apparecem
no jornal. Não vêm lod>ls .is falias por extenso,
mas isto de certo não é necessario ; b_asta q1ie
veuha o pl'incipal, o que se necessita para
ol'ientnr o paiz nasdiscwssões que ha na G;Ímara;
e islo de cerlo o jornal tem feito, e portanto·
merece algnnrn i11demnisação.
Q11nnto á despeza Mlo passar por todos os
ramos cio poier legisla li vo, o orador lembra que
tal li•Jspeza, desde que ha camarns legislativas,
sem pl'C foi feita por ordem unicamen te da respceliva carnara, por proposição da commissao
da casa, e muitas vezes por urna só pessoa, como
a1:onteceu durante dous ou tres annos cm que
o Sr. Maia era director da redaccão do diario da
canrnrn. O senado, ba pouco tet~po, conti:actou
a publicação dos seus trabalhos por 1:500$
mensaes, e o senado não mandou á camara dos
deputados este contracto para ser approvado.
O orador nao sabe se o Jomal do C(lmmercio
tem insultado a algum membro da casa. Ha
pcsso,,s que logo que sentem o seu amor
proprio levemente oll'endido tom1lo isto por insullo ; se todavia alguem foi insultado pelo
Jm•nal elo Oommercio, tem meios de revendicar
os insultos.
O orador chama a attenção da camara para a
despeza que outr'ora se fazia com um trabalho
semelhante, trabalho que o Joi·nal do Cominercio apresenta muito mais perfeito, por metade _da despeza que então se fazia, e com uma
brevidade que nunca se con~eguio.
Conclue observando que o Sr. deputado póde
mostrar o sen zelo pela fazenda publica ·sem

sobre seus collegas. Elle orndor receia sempre
ernittir uma opiniao contrari,i á do nobre députado, porque o nobre deputado tem 'um
modo de argu111entar que lhe é peculiar ; por
~xemplo, dá hoje à entender que os membros
da mesa furão peita dos, comprados para dar
este parecel', fallando em agouro, etc.
OSi•, Carneiro Leão observa, como o precr:dente orador. que esta despeza sempre tem
sido feita por ordem especiul de cada uma das
camuras, tirnda das quantias consignn.das no orçamento pat·a cada uma dellas. Ainda que nao
possa dizer que o Jm·nal do Cornnie1·cio seja
muito perfeito, na publicação dos trabalhos da
camara, cornt11do, t:onhece que acamara nunca
teve uma publicação melhor de seus trabalhos .
Quando a carnara linha o seu diario, nunca apparecião as seosões com menos de 15 dias de
atrnzo; e todavia :i' p11blicação dos traball1os
nLmcu era tão perfeita como a do Jornal elo
Gomnwn;io, que publica no dia seguinte os disc1.u·sos pronunciados na vespera. A este respeito
tem de certo havido algum progresso. Nem se
diga que o jornal lucra muito com esta publicação, pois que já outros pel"iodicos houverno ,
como o Col'l·eio, o Echo da Ownai·a que nao
pudet'ão ir avante, pot· conhecerem seus em.
prchende d"res que tal publicação nll.o dava
lu~ro. A camara ficará entilo sem ter uma publicação de seus trabalhos, o que aliás é muito
. )Jl"CjudiciaJ, ql:lel' á Camara, quer á naÇil0, Se
por ventura o Jornal do Commercio, nll.O emprehende r esta publicação. O orador mostra que
se deve nesta quest:1? ter em vista o futuro,
deve-se com esta especie de indemnisação,
encorajar de algum modo, os editores desta
folha, a q•.ie para o anno seguinte continuem
esta pl1blicação. E como dese_ja que os trabalhos
da camara se continuem a publicar, e porque
julga que não lrn nenhuma publicação que satisfaça melho1· que o Jornal do Coimnercio por
ser feita no dia seglÜnle em que os discursos
são pronunciados, ainda que conheça que esta
publicação n/lo tenha adquirido o gráo de perfeiçil.o de que é susceptivel ; comtudo para que
ella adquira esta perfeição não• duvida votar
pelo par~cer da com missão.
·

O Sr, Ca.lmon diz que 11110 considera · a
questão pelo lado do Jornal do Go11w1e1·cio,
nem pelo de favor a alguern, mas pelo lado
muito importante da necessidade de serem publicos os trabalhos da camara dos deputado s.
Publicando stus actos, a camara faz um grande
serviço ao estado, faz nrn grande serviço a si
n'lesma. Ha preconceitos, ha prejuizos que a
tribuna póde destruir, e -o meio parn isto se
conseguir é a publicação dos discursos dos
membros da camara .- Depois, quando a urna
eleitoral tem de c9rrigir os defeitos dos mandatarios do povo, é n-ecessario que o povo
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seja instruido das opiniões dos seus represenbntes. Jnlg:a que todos os deputados, que fallão
na lribmrn, lêm necessid,1de qne suas opiniões
sejão escriplas: é este \1m meio de des:umar :1
intriga, de fazer calar a c,ilunrni,1. O orador está
persuadido que, q11a11do uma folha, qwilquer,
publica os discursos dos membros da c:rniarn
com o intervallo de 24 horns, ninguem ,9 lembrará de escrever para ;1 Baliin, c;lum1,iando a
elle, orndoL\ e a oulros de seus collegas, dizendo
que suslenlúrão l::ies e taes idéa.•, (Jlll' nunca
for~o proferidas, uem profrssc1das. Convém
rnnitó tambern que os eleilore3 saibão de qllatr0
em quatro annos a quem hno de rlar seus votos,
porque realmente lia muila gente que se veste
com as pennas do pavão, sendo pel'feitissimas
gralhas. A pub!icaçao, pois, é de absoluta nece,sidade.
O orador depois de demonstrar a necessidade
absoluta da puhlicaçilo dos trabalhos da ca11rnrn,
dos discursos, ainda que resumo, lembra que a
carnara já tem experiencia do que póde conseguir, quando teve uma folha sua, onde apparecião as sessões mais imperfeitas do que 110
Jornal do Oommercio, e com um atrazo extraordinario. Lembra mais que a dcspeza qne as
camaras fazil'in com seu diario anchwa por 16 a
20 contos de réis a1111nalmenle. Julga, pois, que
a camara deve vêr se, ,i]]iando o inleresse privado com o interesse publico, conseglle o fim a
que se propõP-: e está persuadido que nma empreza particular, ainda que dando 11111 extrac1.o,_
quando não sej,1 a integra dos discn rsos dos
rnembrns da camara, faz um importante serviço. Em sua opinião o Jornal do Coinmercio
tem feito este anno um relevante scirviço ao
paiz; tem posto " muito~ deputados a coberto
das calnmnias, dos baldõcs, e, talvez, se houvesse dado annas á intriga, se as idéas, se as
opiniões dos membros da camara nfio fossem
publicadas no Jornal do Coinmercio. Vota pelo
parecer.
·
·O Sr. Hollanda Cavaloanti declara que dá
· muito peso ás considerações dos honn1dos
· mernbros qt1e o precederão, e em muita consideração tem o Jornal da Commercio. Lembra
que já em ouira occasíão dissera que proteslnva
gl'alidiío ao Jornal do Comm.et·eio pel;i publicaç::10 dos trabuihos da camara. Reconhece a
difficuldade de um serndhanle trabalho, todavia repele o que já dissera em outra occasião,
que, com a propl'iedadc de publicar as discu,sões da camara, eslá persuadido que grande
influencia se ganha, e nào póde deixar de lamentar que estrangeiros sejão os arbitras das
opiniões dos rnernbros da cumHr,1. Nua censura
qlle esses editores, estrangeiros industriosos,
dignos da estima do paiz, tomas.,em a si esta
•m1preza; mas notn qu~, se íl camara paga· a
publicação de sens trabalhos no Jornal do Commereio, vai dar a esta folha urna especie de caracter official nesta parte; e nao sabe se é isto

em vantagem do Brazil. Ntio nega a necessidade e comeniencia dR pLtblicação dos trabalhos
tln camara, mas llão lhe parece razoavcl o que
,e propõe. Se ao wenos se dissesse: (orlo
.aquelle que publicBr os aclos da camara tenha
u111 prendo, pare1:ia isto mais razoavel ;'111as
nao clizet' o Joi·nctl elo Coinmercio tenha um
premio. Sna opinino é que se procure prnmover
a puhlicaçi'.lo elos discursos no parlamento, au-.
xilianclo a qualqner que os queira publicar,
m,is a remuneraçno de 4:000$ ao Jornal elo
Coininerc,:o, além de set· ·iima perfeita sinecura,
é qnerer qne as opiniões dos deputados sô sejrt0
publicadas pelo Jornal do Oom11w1·oio, é qucrel'
que todos os deputados vão cortejar o Jornal
do Cominercio; melhor seria entao que a camara comµrasse a prnpriedade do Jo·1·nal elo
Commc,.cfo. Estabeleça-se um premio para o
futuro, pr.n, ,.flle qualq11er individuo venha occu 1Hu·-se cl,1 publicaçao dos lraball10s dn cauiara,
no que póde h:,ver ceda estimulação, e ullla
i n specçao reciproca.
Conclue observnndo qne, não d~ixando de
conhecer os bons seL·viços que tem prestado o
Jonwl do Co1nincrcio, nega-lhe a remuneraç11.o
que pede.
A discnsrno fica adíacla para se passar á discnss~o do orçamento.

OSr. Flor·ia.nc de Toledo pede a palavra pela
ordem, eorno orado.r da deputaçào que foi
requerer :io senado a reunino das camat'iiS para
se discutirem as emendas ás leis da força de
mar e de terra, e diz, que o senad0 respondera,
que lon1aric1 o negocio em consideraç!io. O discurso então reeitado pelo orador, é o seguinte:
,, Augustos e dignissimos Srs. representantes
da naçàO .
,e Acamara dos deputados, n!lO tendo approvado as emendas feitas pelo senado ás propostRs
do goYerno, relativas á fixação de forças de t!)rra
e de mar, e havendo julgado vantajosas as mencionadas propostas ; nos envia em depulação,
afim de requerermos em seu nome a reunião
das duas camut·as na fónna d"o ar!. 61 da constituição; e autorisou-110s H declararmos , que na
falta de um rep;irnento commnrn, ella se snhrnelte ao do •se1wdo na parle relativa a discussões e vc;lações.
cc Paço ào senado, 11 de Setembro de 1837.
-J,osé Joaquim Femandes Torres.-Joa qnim
Féol'iano de Toledo. - Franeíscn CJ.oncalves
!Jfw,tins. "

,
Continua a cliscussilo do areamento· com ns
emendas apoiadas. São lidas 'as seguintes do
Sr. Castro e Silva que não silo apoiadas:
cc Sob-emenda á da commissilo no ministerio
da marinha. Em lugar de 432:000$ para os
arsenaes, diga-se 500:000$. Em lugar. de
120:000$ para phuróes, barcas, etc., diga-se
160:000$00 0. ))
.

'
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cc Ministerio da fazenda.-Art. 6° § 8°. Além
dos 199:000$, augmente-se 12:000$ que a ca.ma ra votou para o cáes e reparo da alfandega
da Parahyba.
cc Supprimão-se os arts. 12, 14, 16, 17 e 18.»
OSr. ,A.lva.res Machado diz que nno füllaria
nesta discusslío, se nl!.o fosse ver-se obrigado a
responder ao Sr. Calmou, a respeito do que
disse do ordenado do Sr. arcebispo. Declara
que não quer deixar ao Sr. arcebispo com
menor ordenado do que têm os outros bispos do
impel'io, mas o que quer, é que o Sr. arcebispo
nao tenha mais que outros bispos do imperio,
pela mui simples razão porque o Sr, arcebispo
não tem mais attribuiçoes, nem maiis trabalhos
que os outros bispos. O bispo do Rio de Janeiro
tem uma muito maior diocese do que a do
SI'. ar·cebispo, e tem menor ordenado ; além
de ·maior diocese, o bispo do Rio de Janeiro tem
a capellania-mór, trabalho que nao tem o Sr.
arcebispo da Bahia ; assim nao vê motivo para
se conceder ao Sr. arcebispo maior ordenado.
Se mais algum trabalho tem o Sr. arcebispo na
relação ecclesiastica, lambem em conaequencia
deste trabalho tem a vantagem, que nao têm os
outros bispos do Brazil, como, por exemplo, a
da chancellaria e outras. Nao quer que o Sr.
arcebisµo fique com menor ordenado do que
os outros .bispos, mas nao vê razao para que
se lhe dê mais.

O Sr! Oornelio diz que a camara tem reprovado o expediente da arremataçao das rendas
das alfandegas, mas julga-se justificado da
teima de querer que se arrematem as rendas
das alfandegas, quando este anuo as alfandegas
já nll.o têm rendido tanto como nos annos anterio1·es. A razao que apresentou o Sr. ex-ministro da fazenda para se na.o arrematar as
rendas das alfandegas, já não póde servir ; elle
dizia que a camara devia esperar pelo novo
regulamento das alfandegas; já o novo regulamento se póz em pratica, e a renda tem decrescido. Poder-se-ha dizer que isto se deve a·
circumstancias extraordinarias que na.o forão
previstas; mas já o Sr. ex-ministro vio que
suas previdenciàs nao se verificárllo.
O orador conclue, declarando que tem de
offerccer uma emenda para a arremataçao. das
rendas das alfandegas, para a qual pede o apoiamento da camara, observando que, se se julgar
que esta. arrematação não se póde verificar com
receio de que os rendimentos vao em dirui!1_uição, lembra que a lei não tem lugar desde
J~, e que como a arremataçao se faz com certas
c1rcumstancias, não se verificando ellas, 11110
tem lugar a arrematação, e por consequencia·
nenhum prejuizo ha. Lê a seguinte emenda
que é apoiada :
« Artigo addilivo. Metade do rendimento das
&lfan_d~gas do imperio será· arrematada perante·
o mm1stro da fazenda na cõrte, e presidentes
TOMO II
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nas respectivas províncias ; porém a importancia desta arremataçao deverá cobrir em 10
por cento, pelo menos, o rendimento liquido
daquelle dos annos anteriores que mais tiver
rendido. A este respeito se cumprirá, quanto
fôr passivei, o estabelecido na lei de 2õ de
Outubro de 1827, e decreto do 1° de Outubro
de 1828. »
O .SR. CoRNELIO observa que a camara resolveu que os emolumentos dos passaportes e
passes dos navios nacionaes e estrangeiros até
Julho do corrente anno era.o devidos aos officiaes da secretaria da marinha, e por isso
preciso é que na lei se consigne quantia ; para
o que offerece uma en1enda.
Lê-se, más nãO é apoiada a seguinte emenda:
cc Ministerio da marinha. Com indemnisaçlio
aos officiaes da secretaria da marinha, pelo prejnizo que soffrêrão de nao perceberem os emolumentoa de passapoi:tes e passes dos navios
nacionaes e estt-angeiros, até Julho do corrente
anno, 12 contos de réis. »
O Sr. Bezende lembra que, no orçamento
de 1830, fo1·1J.o supprimidas as capellanias das
relações ; na verdade não sabe com que vantagem para a religiao e para o estado.- Os
ecclesiasticos que servião nessas capellanias
ficárao privados de seus ordenados, ao mesmo
tempo que os capellll.es dos hospitaes, os escreventes .do commiss!)riado e outros, forll.O reintegrados, e continua.o a perceber seus ordenados. Os capellaes das relaçoes têm debalde
pedido
governo a conlinuação de seus ordenados, quando elles têm direito como os outros
empregados, ou a serem reintegrados, ou a
continuarem a perceber os seus ordenados,
como acontece com todos aquelles que pertencião a repartições que forão abolidas. O orador,
pois, conhecendo que bom é que hajão capellães
nas relações offerece um artigo restabelecendo-os.
O orador lembra que, além destas, outras
emendas ha na mesa pa1·a supprimir certas
despezas, Julga que não se deve decretar quantia para pontes e estradas sem um orçamento
á planta destas obras para nl!.O acontecer o que
aconteceu· com o cáes da Parahyba, que, sendo
feito, cahio, e reclama nova despeza ; para não
acontecer o que aconteceu com o pharol ·do
dabo Frio, como as boias do Maranhão, que o·
mar carregou, ele.
Quanto f enienda que offereceu reduzindo
despezas evenluaes no ministerio do imperio,
lembra, em apoio della, que é com esta quantia
que o governo manJa dar seis contos de réis
de ajuda de custo ao presidente do l\1atto Grosso,
e entao pouco é o que se dá ao governo ; é com
esta quantia que o governo manda viajar á
Europa quem lhe parece, etc. Tambem lhe
parece que deve passar a reducçllo que propôz
na despeza com o jardim botanico.
·

ao
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Quanto á despez.'I com pharóes, lembra qne
leu uma lei provincial sobre pharóes, pelo que
enlrn em duvida se esta despeza é geral 0u provincial. O mesmo diz a re:;peito das visitas de
sande.
São lidas e apoiadas as seguintes emeudas do
Sr. Rezende :
« Fica.o restabelecidas as capellanias das rel.1çoes, com direito a haverem seus atrazados os
capellltes existentes.
(< Se não passar a emenda que 1·estabelece as
capellanias das relações, proponho a seguinte
sub-e1oencla: (< Os capellaes das relações, existentes no tempo e111 que ellas fora.o supprimidas, conlinuaráõ a receber os seus ordenados
desde que deixarão de os receber.»
O Sr, Ca.lmon :-Eu.sinto que o nobre tlepntado, que na sessno antecedente fallou sobre
o augmento da congrua do Sr. arcebispo da
Bahia, voltasse segunda vez á quest1\o; sinto,
porque o nobre deputado me ob1·iga a disper- .
diçar, -como· elle fez, um tempo que julgo p1·e·cioso. Não é licito fallar sobre uma emenda
que nno foi apoiada, e o nobre deputado
nenhuma razão tinha para occupar acamara ....
O SR. PRESIDENTE :-Queira perdoar: negocio
urgente me obriga a interromper ao Sr. deputado. Tenho de communicar á c;unara que o
ministro da justiça pede sessl1o secreta parn
objecto de urgencia ; e por isso lhe vou assignar
uma hora e um quarto.
O Sn. CALil!ON: , - Eu dizia que nll.o é licito
fallai· sobre uma emenda qne não foi apoiada.
Como o nobre deputado qu_iz justificar o discurso
que na sessao antecedente proferio, obl'iga-me
a (JUe lhe diga ainda quatro ·palavras a eJte respeito.
O nobre deputado na.o justificou hoje o que
enlno disse. Ainda aqui ninguem sustenton que
11 congrna do melt-opolita do Brazil era dada
em virtude do rnaio1· trabalho que tivesse em
rela~O.o a outros prelados do imperio. O nobre
deputado entende que as congruas sllo devidas
ou devem ser proporcionadas ao trabalho dos
individuos que as recebem ; ha de perdoar,
essa theoria poderá. ter lugar eui outros objectos
a respeito de outros emp1·egados, mas nao de
empregados que pertencem a uma classe jerarchica, que tenhao certa µreeminencia social.
O nohre deputado devia saber que os at·cebispos
da Bahia ti verão semp_re 2:400$ de cougrua, emquanto outros bispos tinht\o 1:000$, e 1:200$,
posto que nll.o pudessem convocar concilias extraordinarios, nem tivessem altas prorogativas
sobre seus irmaos. Mas para que fatigar a camara .•. Digo sómente ao Sr. deputado que
nao pl'Odur.io .uma ruzao que pudesse c,mvencer
a nlguam de qnc convinha, e era j11sto que o
111elrnpolil11 tivesse congrua igual ás dos outros
bispos.
Deixando a questão, vou dizer duas palavras

· sobre uma emenda, que julgo de gravidade: é
a emenda do Sr. Limpo de Abreu, que quer
fixar agora o numero dos membros do tribunal
supremo de justiça. A C!llnara saba que este
tribunal, parn cuja reforma se tem aqui feito
repetidos votos, nunca teve numero certo, fixo ;
e ainda mais o governo entendeu depois de 7 de
Abdl que os membros· desse tribnnal erilo empregados de mera commissao, e nesse presupposto dispensou otl dernittio a dous ou t~es
membros <lesse tribunal. Quando as cousas assim
se passava.o niuguein se lembrou de querer dar
ao tri bum1l supt·emo o fô1·0 de tribunal permanente, com numet·o fixo de vogaes ; mas agora
apparece uma emenda que o quer fazer. Eu
peço licença uo nobre autor da emenda para
rogar-lhe que mo dê nlgnmas explicações sat.isfactorias, que revl'lu o scn pensamento, que
diga á casa porq11e motivo fez 11 emenda de que
estou tratando. Sll pensa que esta e1:ienda vem
tr11zer o vilalicio n l't1vo1· dos indivíduos, que
ha pouco forllo despm:h11<I os para esse tribunal,
diga-o francamente : digR :- emquan!IJ aquelle
tribunal no.o tinha pe;;soas, com quem sympathiso, entendi ser tligno rle reforma e que seu~
membros erao de mern commisst\o : mas hoje
qu.i tem pessoas, com quem syrnpathiso, não
seja licito.nomear para ellc mais alguem; sejll.O
vitalicios os seus membros.
De.pois, sei1hores, couvóm que eu declare á
camara que o nobre deputado autor da emenda
lem por mais de uma vez :snstenlado aqui o
principio da incongruencia qlle ha de se augmentarem ordenados .na lei do orçamento, e de se
enxertarem nclla certas medidas, ou determinações, que pouco, ou nada têm de commum
com a lei das cifrns, da receita e despeza. Ora,
quem i1rofessa uma opinill.o desta ordem e em
terceira discussão apresenta uma emenda, que
a nada menos le11cle do que a tornar constituído,
e por assim diz:er invulneravel a qualquer governo, que se estabelcÇJl para o fuluro, o tribunal supremo ; q•1ern quer organisar, dar
e..:úabilidade a um .tribunal judiciaria, e consul·
tivo ao mesmo tempo, em uma emenda á lei do
orçamento, parece que revela que alguma razão
tem para isso. Por isso peço que· me esclareça
e diga a .sua opinião.
Eu, senhores, nt1da tenho ele cominum com
esse in\lividuo nu1lH~ado ultimamente para o tribunal supremo de jr.1sti<;a; se pQr ventura fôr
provocado a dir.et· algumas palavras .a esse respeito, fard á caurnra algumas reflexões, mas
quando fôr provocado.
O orador, conclue mostmndo a conveniencia
de se applicar 5() contos, paz·a a despêzá da
.
casa imperial.
O SR. FRANc1sco DO REGO offerece a seguinte
emenda, que é apoiada :
«· Substitutiva. - Marinha. - Secretaria,
25:800$; corpo da armada e annexas, 164:068$ í
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:ulillrnria de rnm·inlw, 58:885$; reform~dos e
ivulsos, 57:667~; 1wvio;;; amH,dos, 680:000$;
mi.vias desarnrndos. 60:000$: p,1quelcs, 30:000$;
evenlnacs, 10:000$; nrsenaes, 420:000$; academia, 11:352$ : intendencias, 52:'J5f)$; hospital, 12:95>J$; im1 1iloría, 1:380$; obra, ct1steio
de pharóes, 100:000$000.-F. elo Rego. "
O Sr.

Maciel Monteiro depois de sustentar a

emenda _da commíssão de orçamento que propôz

o suppr101ento a certas províncias, de quotas
sul'ficien!es para a sua mantença, continúa
assim :
Mas nil.o foi exaclamente para fallar sobre
este assumplo que pedi a palavra, mas lambem
p~rn votar conlr<-l a ern~nda do Sr. Limpo de
Abreu, que tem por obJecto obslar a que o governo possa conl1mwr a nomear vogaes para o
conselho supremo militar. Parecia-me qne a
experiencia qne ternos a respeito da extincção
de cerlos lribunaes, dever-nos-hia ter convencido
da necessidade de sermos mui cit·cumspectos
"m semellurntes exlincções. A cxtincç1,10 do
conselho da fazenda e de outros tribunaes, onde
e 1·ão empregados certos individuas que serviao
em lugares de commissno, como os diplomatas
que_ não têm uma caneit:a segL1ra, os antigos
capitaes-generaes, os presidentes de provincias
actual~1ente, faz com que o governo se veja na
necessidade de el!lpregar na presidencia · das
províncias a individL1os que na.o podem desempenhar a alta missão de qlle são encarregados·
porque os outros cidadãos brazileiros qué tên{
uma carreira qualqner, nrto a querem abandonar
para ir sei·vir em!Jregos de commissão, de que
de uma hora para outra podem ser demittidos.
Nao posso· deixar de manifestar a minha estranheza de que o Sr. Limpo de Abreu proponha
q,1c fiquem fechadas as portas ao conselho supremo militar ern um paiz como o nosso, onde
os officiaes sllperiores não têm soldo sufficiente
para sua manlença e decente tratamento. E' de
justiça qu_e aqueJles officiaes, de quem o serviço publico tenha colhido grandes vantagens
lenhão uma garantia futura; e parece que ~
conselho supremo militar é um tribunal proprio
para nelle ser~m empregados officiaes distinctos
por serviços feitos ao paiz. Eu nao vejo razao
para se fixar o numero dos vogaes deste tribunal, mórmenle quando o governo nada nos
!em _informado a este respeito. C0nheço a necessidade de se reorganisar o tribunal, e de se
m,_1rc:arem as suas attribuições, e o nllmero de
seus membros; n1as nao temos informações
para podermos saber se é sufficiente o numero
de vogaes. Não sei, por exemplo, se seis ou
oito serão sufllcientes: vejo que muitos dos
vogaes sao officiaes generaes, que são empregad~s ~m diversas commis.sõcs ; e quem sabe
sei limitando-se o seu numero, o serviço publico nil.o vem a padecer? Qualquer deHberação,
porém, que se possa tom ar a respeito deste tri-
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bunal, não póde ser incluída na leí do orç.ar:rnnto. Seria muito conveni~nte que nas leis
ele orçamento se não incluíssem disposições,
que não dissessem rr;speito á fixação da despeza, e orçamento da receita do estado.
Veto, pois, contra a emenda, a respeito. da
qual o~sErvarei l\inda que fôrn melhor que tivesse sido apresentada alguns dias antes; porque
o governo acaba agora de nomear, para o conselho supremo, o ex:-ministro da guerra o
Sr. Lima e Silva; e com a aprnsenlação 'da
enienda o nobre autor della parece que dá a
entender que encara esta nomeação corno abusiva, e que, temendo novos al:n1s03, quer fechar
a porta á enlt·ada ele novos vogaes.
, O S~. Limpo d.e Abreu :-A. minha emenda
e U\o s1~1ples, e pareceL1-me Ião Justa, que pensei
que seria dis·pcnsado de defendei-a, senil.o houvesse ciuem a censurasse; mas na.o tem acontecido_ assim ; e, contra a minha espectação,
dous 1ll uslre~ deplltados, que foliarão hoje, tiverão especrn.lmente em visla atacar essa
emenda, e declarar que votarii'lo contra ella.
Eu en/re~o minha emenda á sua sorte; julgo
ler satisfeito !lo meu dever, mandundo-11 á mesa.
O Sr. deputado, que primeiro fallou, pedio explicações: uma dellas foi, se a emenda continha
refo_rma ou reorganisação do tribunal supremo
militar; e !l. oulrn, se eu considerava vitalicios
os membros desse tribunal, quando seja approvada a minha emenda. Devo declarar que a
minha opiniào é que os membros do tribunal
supremo devem se considerar vitalicios, e que
nem o governo os póde dernitlir. Embora o
illnstre deputado me possa apresentar alguns
factos em contrario; eu fui inleiramente estranho _a taes factos. Mas quando o nobre deputado entenda que os membrns do supremo
trihuna! de justiça não se devem considerar vitalicios, mas são amovíveis a arbitrio do governo,
que pó_de mandar julgar os militares por juízes de
commrss!lo, o que é, segundo o meu entender um
absmcl1;>, _direi que~ minha emenda não cons;gra
o prmc1p10 contrarro, e que das palavras della se
nil.o póde deduzir que os membros do tribunal
supremo são considerados vitalicios, por isso·que
- apenas nella se diz qb.e o governo não póde
· augmentar seu numer<r. Se por ventura alguma
illação se pudesse tirar da minha emenda seria
qlle o governo ficasse privado de de.mittir os
vogaes nomeados ; mas este principio não está
incluído na minha emenda, porqlle entendo que
os membros do tribunal supremo de justiça são
~italicios, ~ que, tendo de julgar réos de grande
1mportanc1a, riil.o devem ficar sujeitos ao arbitrio
do governo.
Direi lambem a raz:J.o porque mandei a
minha emenda. ""Eu ante-hcntem declarei que
pretendia fazel-a na lei que augmentou as gratificações aos membros deste 1ribunal, mas como
não assisti á discussão na oécastao em que se
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adoptou a lei, não podendo offerecer a emenda,
apresentei-a hesl.a occasião. Isto é contra os
meus principias, é verdade. Eu tenho dito na
casa que a lei de orçamento deve sei· uma lei
que tenha por fim unicam<!nte fixar a receita e
despeza; mas pergunto-a maioria da camara
tem respeitado este principio? Não; nesta lei
ha disposições estranhas á fixaçao da receita e
despeza: pois então como se me póde tornar
em culpa o cingir-me á decisi!o da 111aio1·ia? Se
estivesse a maioria de minha parte, eu devia
sustentar o principio contrario, mas, estando
e!Iu, segundo parece, da parte dos senhores que
admittem essas disposições estranhas na lei do
orçamento, offereci á sua consideraçao eijta
einenda, sngeitando o meu pensameuto ao da
maioria.
Por outra parte a emenda é justa, porque,
segundo as informações cjue tenho podido
obter, estou pet·sundido de que o numero de 5
ou 6 vogaes é sul1iciente para o tdliunal supremo militar de justiça; mas eu de~ejo que
além deste numero haja mais alguns, afim de
que o governo possa, em um ou outro caso, em
attençno a serviços relevantes, nomear a um
ou outro official general. Portanto admitto
que, além deste numero necessario, o governo
possa nomear officiaes gtmeraes, para remunerar serviços relevantes.
O nobre deputado, que ultimamente fallou,
entendeu que esta emenda podia conter uma
censura á ultima nomeaçao de um official general para membro de tribunal supremo militar. O meu pensamento estava muito longe de
tal censura ; devo confessai· pelo contrai-ia, que
eu considero que tal despacho foi uma divida
paga a um dos officiaes que o exercito brazileiro
tem mais dignos pelo seu caracter, pelo seu
patriotismo, e pelos seus serviços, de entrar
para aquelle tribunal. O Sr. Manoel da Fouseca Lima e Silva tem adquirido todos os postos
do exercito, não por intrigas, nem por adulação,
mas á custa de seu sangue, expóndo sua 1ida
nas occasiões em que o Brazil teve necessidade
della, ou seja a favor da independencia de sua
patria na provincia da Bahia, ou seja a favor da
integridade do imperio na província do Rio
Grande do Sul. NM é pois um militar ordinario do Brazil ; não é um militar, em quem
recaia mal a mercê que o governo lhe fez, nomeando-o para o supremo tribunal militar.

(Apoiado.)
Não sei; como se possa recusar o voto á
minha emenda, que eu julgava defendida por si
mesma ; e protesto, que quando continue a ser
combatida na.o a defenderei i11ais. Eu a entrego
á sua sorle. Julgo ter satisfeito ao meu dever,
offerecendo-a á camara.
Lê-se a seguinte emenda do Sr. Rezende, no
caso de não passar a que offereceu sobre capelllles das relações :
« Os capellães das relações existentes no

..

tempo em que ellns forllo supprirnidas, con!inuaráõ a receber os seus ordenados desde que
deixárão de os recebei·. "
O Sr. Va.sconcellos pronuncia-se contra a
emenda Lio Sr. Rebouças que propõe que se
cobrem 30$ por tonelada dos navios que sahindo da costa da Africa não lroux.e!'em seus
despachos regului-es ; mostrando que na.o estamos em circumstancias de suspender todo o
commercio com a costa de Africa, e de irmos
matar assim nossa industria.
Eu fujo de proposito, diz o orador, de entrar
na questãO da lei d,ls afdcanos. Nesta discussão
eu devo ser muito franco, hei de emittir a
minha opinitto claramente. Não terei a menor
consideraçao a algumas cousas que se têm ponderado : considerarei a questão primeiramente
pelu direito. Ni'io me ennnciarei já, porque temo
que um nobre depntaclo se euíade talvez ouvindo pi·oposiçno de qne a maio~ parte dos direitos sociaes p1·ocedem da força, e violencia
(apoiados); é uma proposição que me desvaneço
de demonstrar como evidencia. Depois hei de
tratar a questão pelo lado da economia polilica,
e parece-me que os meus argumentos nao
acharáõ maio1· resistencia, nem mesmo do Sr.
deputado que ta.o avesso se tem tnoslt·ado á lei
que veio do senado.
Conclue fazendo reflexões sobre a inconve·
uiencia de se fazerem certas emendas em ter·
ceira discussão.
Lêm-se as seguintes-emendas do Sr. Galvao,
que são apoiadas :
(e Ao § 13 da receita-7 por cento de exportação, inclusive os couros do Rio Grande.
« Ministerio do imperio :-com os vice-p1·csidentes e ajudas de ·custo, inclusive o que
se deve ao ex-presidente de Matto Grosso,
17:930$000. u
O Sr: Viscond.e d.e Goya.nna entende que da
erneuda do Sr. Rezende, sobre os capellaes das
relações só póde ser approvada a 2& parte, que
lhes assegura o ordenado que venciao.
Julga-se concluida a discussão.
Approva-se:
·

Ministerio do iinpe1·io
1. º Additam~nto ao § 1º do art. 2º para se
consignarem 50 contos para construcções da
casa imperial.
2.º Suppressão de 600$000 de um lugar abolido na camara dos Srs. deputados.
3.º Accrescentamento de 20 contos para as
obras do senado.·
4. 0 12:000$000, desde já, para as portas e
limpeza do canal da Pavuna.
· 5.0 Suppressão de 20:000$000 nas despezas
de pontes e estradas geraes.
6. º Suppressão de 20:000$000 nas despezas
eventuaes.
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JJfinisterio da JustÍ(j(i
7. Diminuiçno de 8:993$200 na despeza d:i
pulicia, sendo a quJnli.t consignada 30:000$.

Ministerio do; estmngefros
8. Para as legações e consulados, 96:400$.
9. Para ajudas de custo 15 em higar de 2,5
contos.

.lJfinistei·io da marinha
10. Com o corpo da armada, 154:063$.
11. Artilharia de marinha, 58:835$.
12. Com navios armados, 680:000$.
rn. Com navios desarmados, 60:000$.
14. Com paquetes, 30:000$.
15. Com arsenae$, 420:000$.
16. Pharóes, barcas de soccot'ro, boias e melhoramento qe portos, 100:000$,
17. Allditoria, 1:380$.
18. Ao art. 5º se accresccnte autorisação
para indeminisar a dous empregados elo arsenal
da Bahia.

Ministe1·io da f azencla

19. Ao § 8º se accrescente-despezas evcntuaes.
20. Supprimem-se 50:000$ de despezas
eventuaes do § H°.
21. Consignao-se 20 contos dados já para
pagamento dos empregados de Sergipe.
22. Que a applicação das sobras de uma a
outra despeza, seja feita por decreto, que deverá ser publicado nos periodicos.
23. Que os escravos sejão excluidos do serviço publico.
24. Comprehemla-se nas despezas eventuaes
o pagamento das notas do antigo banco, n!io
resgatadas.
25. Que se applique ao estabelecimento de
cal'idade da villa da Campanha a quantia existente em deposito naquella villa, da contribuiç!io
voluntaria alli arrecadada, etc.
26. Que os orçamentos sejão apresentados
desenglobadamente, etc,
27. Que os pedidos de dinheil'o para novas
obras publicas sejãO justificados pela apresen·
tação das plantas e orçamentos ; e que se de·
clare, a respeito das já principiadas, quanto já
se dispendeu, quanto se dispenderá até a sua
conclusão, etc.
As mais emendas são regeítadas, ou julgadas prejudicadas, ou comprehendidas.
JL1lgada

concluida a

terceira

discussão,

adopta-se o projecto com as emendas appro-

vadas.

Segue a continuaç!lo da discussão do projecto
sobre melhoramento do meio circulante, e
emendas apoiadas.

OSr, Rebcuça.s se pronuncia contra a emenda
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do Sr. Maciel Monteiro ; l°, porque, sendo o
papel-moeda uma divida geral cio imperio,
convém que a loclo o imperio perlenç:a, e que
não seja exclusiva para uma província ; 2º, por
que, sendo geral, convém qne n1l0 deixe de o
ser de facto como o é de direito, para que todas
as províncias em gernl conspirem para a amortisação do par~el-moeda; e 3º, porque sendo
gernl, todos os habitantes do Brazíl se interessarác1 para que não se introduza papel falúflcado,
OLI falso na circulação; e assim se tornará qnasi
impossivel essa fraude.
O SR. 1 º SECRETARIO lê o seguinte officio :
cr Il!UJ. e Exm. Sr.-Recebendo neste instante que é uma hora, e t11eia ela tarde, o aviso
de
Ex., em que me convida para agora
mesmo comparecer na camara, e JJão estando
fH'8V('l1ido, posso comparecer hoje ás duas e
meia, se V. Ex. assim orden,lr : quando não,
rogo " V. Ex., que, nlteadendo á urgencia da
materia, liaja de indic~r amanha.
" Deus guarde a V, E:t. Paço, ern 11 de Setembro de 1837.-Franeisco Gé Acayaba de

v'.

.W[ontezmna . .,

OSr. Vasccncellos observa que declarai;,do o
Sr. rninistro ser negocio de urgencia, bom seria
ofliciar a S. Ex., declarando que será récebido
hoje mesmo ás duas e meia da tarde.
Consultada a camara, assim se decide por
nma grande maioria.

O Sr. :Maciel Monteiro responde ao Sr. Re·
bouças, e sustenta s_ua emenda, mostrando a
necessidade da provincialisação das notas.
· Comparecendo o Sr. ministro do estrangeiro
declara-se a sessão secreta.
Sessão secreta eni 1-1. de
Setembro
PRESIDENCIA DO SR." ARAUJO VIANNA

( Ti·atado de alliança ojjensiva e defensiva eom
a republica 01·iental do Urugiiay)
A's 2 1/2 horas da tarde entra o ministro
dos negocios estrangeiros, sendo recebido pelos
3° e 4º secretarios, e tomando assento á esquerda do 4º, lê um officio do. nosso encarregado de negocios em Montev1déo, e outros
papeis :
·
" Augusto e digníssimos senhores representantes da naç1lo.
" Considerando o regente em nome do imperador util ao estado estipular um tratado _de
allíança offensiva e defensiva com a republica
Oriental do Uruguay, e tendo no~neado seu
plenipotencinrio a Manoel de Almeida e Va~concellos actualmente nosso encarregado de
negocios 'junto áquelle governo, pelos ultímos
officios acaba de saber, que o governo da republica exige. como condição preliminar, a
occupaçll.o te:iiporaria como linha divisoria a
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que se segue pelo Ibicui-Gua~sú até a Cochil11Grande, passando pelo Ibicui-Merim, fir.
i11ando-se no tratado de limites feito entre n
corôa de PortL1gal e a de Hespanha, bem qne
declare ao m~smo tempo, que tal occupaç.1\0
nãO dará, nem tirará direito algum ás nações
estipulantes, quando se l10uver de ultimar o
tralaao definilivo de limites.
« A' esta declarnç!l.o calegorica accrescentaram os plenipotenciarios do governo da republica que este eslava· resolvido á entrar 110
territorio do imperio, logo que assim o julgasse
necessario á inteira derrota do rebelde Fructuoso Rivera.
<< De accordo com o que nos communico11 o
nosso plenipotenciario, recebeu o govem_o im·
perial uma nota do e11c111Tegado de negamos da
r,:,pnblica aqui residente, em que exige o
mesmo, manifestando, em apoio das boas inteuçocs do seu governo, que ellc ouviria fü.
vomvelmente qualquer proposição do regente
em nome do imperador, que tivesse por fim o
emprego desde já das forças da republica, pará
de todo acabar com a rebellino na provincia do
Rio Grande do Sul.
« E por que taes objectos pertencem pela
constit0iÇllo á assembléa geral, recebi ordem do
regente em nome do-imperador, para os trazer
á sabia consideraçno da camara dos Srs. deputados, a ·qual pesando todas as difficuldades,
em que se tem achado o gov.erno relativamente
á insidiosa e sanguinaria rebellião da importantissima provincia do Rio Grande do Sul,
onde seria mui vantajosa uma força habituada
áquelle genero de guerra; deliberará conforme
mais util julgar á causa da lei, e da integridade
do imperio.
« Palacio do Rio de Janeiro, em 11 de Setembro· de 1837.-Franai8ao Gê A(j(l.yaoa de

Montezuina.»
O Sr. VrcE-PRESIDENTE consulta si continuaria, ou não, a tratar-se a materia em sessão
secreta, e a camara decide pela affirmativa.
O SR. CALMON requer que todos os papeis
vão á uma commissao, e depois de alguma
discussão sobre a que com missão deverião eltes
remeller-se, a camara vota que vão á que
foi ultimamente nomeada em sessll.o secreta.
O ministro· retira-se com as formalidades,
com que entrára.
A's tres horas e meia a sessl\o torna-se publica e o Sr. presidente, depois de dar para
ordem do dia a mesma de hoje, le.vanta a
sessã.o.

Sessão em I.~ de Sete•nbro
PRES!DENC!A

no

SR. All.AUJO VJANNA

-Expediente. - Ordem êlo dia.Reqei,ção do pai·ecer da mesa ácei·ca do
Jor'nal do Commercio. Adoz1ção da&
emendas do sena.elo ·sobre o imposto rlo oui·o
que paga a conipanhi" do "Gongo-Soco. .Adopção do pi·qjecto sobre meio cirmtlante.

·smrMARIO.

Pelas dez l1oras da manhã, procede-se á
.chamada, e, logo que se reune numero legal de
Srs. deputados, ab1·e-se a sessão ; lê-se, e approva-se a acta da antecedente.
Fallão com causa particip11da os Srs. Messias,
arcebispo, Ferreira França, Saturnino, Climaco,
Oliveira Broga, Paulino, bispo eleito, Pontes,
Amaral e Souza Martins ; e sem ella os Srs.
Paula Albuquerque, Barbosa C~rdeil'O, Luir.
Cavalcanti, Couto, Corunibá, Dias de Toledo,
Gurgel e Alvarenga.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente, lendo-se os seguiu tes officios:
·
lº. Do secretario do senado, participando que
o sena,d·o tem designado o dia 13 do corrente,
pelas 10 hora~, para se vel'i/icar naquelle paço
u reunião das duas camaras, requerida na fórma
do artigo 61 da constituiçl\o,-Fica a camara
inteirada.
2º. Do ministro do imperio rernettendo il
copia do decreto que concedeu ao tenente coronel reformado de artilharia do exercito,
Vicente Ferreira N'-'bre, a tença annual de
oitenta mil réis.-A' commissão de pensões e
ordenados. ·
.
3º. Do ministro dos negocios estrangeiros, re·
meltendo nove reclamações, liquidadas e julgadas pela commisslJ.o mixta braúleira e por•
tugueza, e bem assim copia do officio dos_ commissarios brazileiros, e documentos adJuntos
sobre o mesmo objecto, afim de que este negocio seja tomado na devida consideraçao.-A'
com missão do orçamento.
4°. Do Sr. deputado Joao Climaco de Alvarenga Rangel, que, por incor.nmodado de sau?e,
não póde comparecer.-F1ca a camara m·
teirada.
Faz-se menção de. requerimentos de partes,
que têm o conveniente destino.
E' lido e approvado o seguinte requerimento :
.
·
« A commissiio de marinha e guerra, requer
se peça ao governo pela repartição da gueri'!I uma.
relaça.o nominal doscirurgiõe1> móres, cil'urgi?es
ajudantes, e capellães, que servirão no exercito,
e se achão actualmente reformados, com de·
claração das datas dos decretos que os re·
formárão.-Lima e Silva.-.Pi,nto Peixoto. » ..
Vai á commissão de poderes uma repre-
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senlaç!lo dos habitantes do município da villa
do Sobral conlra o pt·esidente do Ceará a respeito dus eleições naquell11 província.
A' commisslio de marinha, . e guerra um
reqnerimeuto dos 1°• e 2•• cirurgiões do numero
da at·mada.
A' comrnissãc, 3• de fazenda o requerimento de Ma.noel Gomes Fe1·reiri1.
Vai á commiss!lo de constituiçl!.o com ur·
gencia, o requerimento, e documentos do Sr.
deputado Manso, para que a commissl!.o dê
com urgencia o seu parecer sobre os processos
que lhe dizem respeito.
•
.
S11.o julgados objecto de deliberação as resoluções, e á imprimir os pa1·eceres seguintes :
« Joaquim José dos Santos apoffeentado com
metade do seu ordenado dP. amanuense da. administração dos contractos da província de
,\linus Geraes, por consulta do conselho da fazenda resolvida em 7 de Dezembro de 1827,
obteve do governo, em drcreto de 2 de Maio de
1832, a aposenladol'ia em o mesmo lugar com
-ordenado por inteiro. Do exame dos doeu·
menlos quo motivárao a melhoria da apo·
sentadoria, se deprehemle que este empregado na
avançada idade de 80 annos consumia mais de 30
no serviço publico, cumprindo satisfactoriamente
seus deveres nos. diversos encargos que lhe
fot·ao commettidos, Consta mais 4ue esta mercê
se limita á ex.igna quantia de 240$ annuaes,
que tem de ser desfr_uctada por um octagenario,
que não podet·á por muito tempo gravar o thesouro publico. Por estas razões a commissao de
pensões· e ordenados entende que está- nos
termos de ser approvada a seguinte resoluÇão : ·
rc A1-tigo unico. Fica appl'Ovada a aposentadoria concedida pelo governo a Joaquim José
dos Santos, no lugar ..de amanuense da administração dos contractos de Minas Geraes, nos
termos do decreto de 2 de Maio de 1832.
<< Paço da camara dos deputados, lº
de Setembro de 1837 .-Gomes da Fonseea.-J. F.
de Toledo. »
« G. Young e Filho offerecendo a sentença
pela qual foi a fazenda nacional cimdemnada
nas pel'das e damnos que se houverem de liquidar na ex.ecução da me.sma sentença ; re• querem que se haja de autorisar ao governo
pat'a esse pagamento, ou el!e seja determinado
por liquidaçao judicial, ou por convençao a"r·
hitral.
<< A commiss!l.o de orçamento a quem foi
commettido esse requerimento, não vendo sena.o pl'ejuizos á fazenda nacional pela demora
d~ qualquer indemnisação que tenha de ser arbitrada pelo objecto da sentença, a que se referem os supplicantes · (o contracto de armamento feito pelo governo e pP.lo mesmo niio
cumprido), é de parecer que se adopte a seguinte

resolução :
« O governo é au~orisado a indemnisar, pre·
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cedendo liquidaçl!.o judicial, ou convenção arbitral, a quantia proveniente de perdas e
.darnnos occorridos a G. Young e Filho pela
falta de cumprimento do contracto feito com
os mesmos e em que por sentença foi a fazenda nacional condemnada.
<< Paço da camara dos deputados, 11 de Setembro de 1837,-Souza Martim.-Hollanda
· Oavalcanti.-J.osé de .tJ.raujo Ribeiro. ii
cc Lazaro José Jambeiro, contador da marinha
da província da Bahia, foi aposentado com o seu
ordenado por inteiro, em attenção a ter prestado
mais de trinta annos de bons serviços, e nao
poder continuar por enfermidades chronicas.
« A commissl!.o de pensões e ordenados examinando os documentos com que o agraciado
instruio a sua petição, acha que elle começára
a servir na referida intendencia desde 6 de
Junho de 1806, havendo successivamente continuado na mesma repartição em diITerentes
graduações de lugares até a em que se acha
com o ordenado,. de um conto de réis, Aos an nos
de serviço acima indicados, accrescl'.! que o
agraciado se portára. com honra e zelo, especialmente no tempo da occupação daquella cidade pelas forças lusitanas, e em outras occasiões de crise ; o que tudo consta não 116 de
attestaçoes, q1.1e apresenta em publica-fórma,
co1no de informações of'ficiaes do chefe daquella repntiçao, tl presidente da província, etc.
Pelo que é a commissliO de parecer que se ap·
prove·a sobredita aposentadoria, e para isso
offerece o seguinte projecto :
• cc A assembléa gerãl legislativa resolve:
« Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria concedida por decreto de 5 de Agosto de
1837 á Lazaro José lambeiro, no lugar de contador da intcndencia da marinha da provincia
da Bahia, com o seu ordenado por inteiro, em
attençao aos seus annos de serviço.
cc Paço da camara dos deputados, 29 de
Agosto de 1837. -F. P. de .Almeida .t!lhuquerqiie. -J. F. de Toledo.»
São lidos e nãO approvados os dous seguintes
pareceres da mesa, propondo augmento de or·
denado de algnns empregados desta augusta camara:
e< A mesa ~xaminou o requerimento dos officiaes da sec1·etaria desta augusta camara, que
pedem ser igualados em seus vencimentos aos
of'ficiaes das secretarias de estado. Os sup·
plicantes allegão qne de dia em dia se torna
mais difficil a sua snbsiste11cia em razão de
haver encarecido todos os generos de primeira
necessidade, e achando-se demais disso os supplicantes menos bem aquinhoados nos seus
vencimentos em comparação dos officiaes das
secretarias de-estado, que além de um conto e
duzentos mil réis, percebem avultados emolumentos,· etc. A mesa atltendendo a isto, e reconhecendo a su~ justiçii é de parecer que se
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dê a cada um dos snpplícanles mais duzentos
mil réis por anno, dando-se mais quatrocenlos
mil reis ao official-maior da mesma secretaria;
visto que neste caso está nas mesmas circumstancias dos supplicanles,
cc Paço da camara dos deputados, 9 de Setembt·o de 1837 .-Oand-ido José de Ara1ijo
Vianna. - Cornelfo Fei·reira França. -D.
José de Assis Masaa1·Mhas. - J J;'. A. B.
lriuniz Barreto. i,
« Foi remeltido :i mesa o requerim,ento dos
aj ndantes do porteiro, e con fornos desta augusta camara que pedem um uugmento de ordenado em consequencia do diminuto ordenado
que actualrnenle têm, e cr1restia dos gencros de
primeira necessidade, o que torna cada vez
mais difficil a subsistencia dos _supplicantes, e
suas familias. A mesa acha de justiça o que requerem os supplic,rntes, e e de parecer que se
dê a cada um dclles a quantia de cincoenla
mil réis mais além do que já têm.
" Paço da camarn dos deputados, 9 de Selemb\'O de 1837 .-Cancliclo Jos6 de .Arat\io
Vicmna. - Comelio Ferreira Franca. - lJ.
José de ÀsHi,~ JJ[asc11.renhas.~J. P. A. Branco

JJhmiz Barreto. " '

ORDEM DO DIA
Entra em discnssão o parecl!r rla mesa,
adiado hontem, sobre a publicação dos trabalhos
da camara no Jo?'nal do Coimnei·cio,
Depois <le fallar o Sr. visconde de Goyanna,
é posto a votos o parecer, e regeilado por uma
maioda de 6 votos.
Lê-se, e é approvado o seguinte parecer :
cc A cornmissao de constituiçao examinou o
requerimento e documentos annexos de Thomaz
José Soares de Avellar, etc.)>
Entr!!.o em discussao as emendas postas no
senado á resoluç!!.o vinda da camara dos deptl·
tados, sobre o imposto do ouro que paga a
companhia de Gongo-Soco.
C! Art. 1. º Em lugar de dez por cento, nigase-vinte por cento.
" Snppricoa-se a segunda parte do artigo,
desde as palavras-os quaes deveráü ser pagos,
et.c.,-até ao fim, etc.»
Depois de discutidas são approvadas e adopladas, e remettern-se á commissa.o de redacção.
Enti-a em discussão a resolução declarando
que Paulo Antonio de Faria está no gozo dos
direitos de cidad!!.o brazileiro.
• E' sem debate approvada e adaptada, e remeltida á cornmissão de redacção.
Continua a 3" discussilo do projecto para o
melhoramento do meio circulante.
O Sr. :B.ebou9as declara-se contra os artigos
additivos do Sr. .Maciel Monteiro, e a fayor do
projBcto da commissa.o, reproâuzindo argumentos emittidos na antecedente sessao.

Silo lidas e apoiauas as seguinles emendas da
commissn.o:
,e Ao art. 1º-Depois da palavra-armazen s
- acct'escenle-se - das alfandegas e casas
alfandegadas.
.
cc Ao art. 9° -no fim accrescenle-se-e a
mesma caixa de amortisaçào poderá auxiliar-se
com os empregados que lhe forem precisos,
arbitrando-lhes os vencimentos que deveráõ
perceber, dependendo porém da approvaçno do
governo.
cc No art. 7• -supprimao-se ::.s palavrasmie nno tiverem sido substituídas até o fim do
prvzo marcado.
"Artigo additivo-Na seguinte sessão e nas
subsequentes, o governo apresentará uma circu111stanci:ula relaçno dos propl'ios nacionaes
que não fureru precisos ao servi~o, e que convenha ser vcndir!os parn ser upplicado seu pt'O·
duelo á amol"li~açllu do pnpd-moeda.
<e No art. 10 do novo projccto, no fim accrescente-se-servindo -se o governo para esta operação di,s nolas de reserva de que trata o
mesmo art. 15 da lei. )>
OSr. Carneiro Leão lembra que a camara
já concedeu ao wonte-pio dos empregados a].
gumas loterias, e com esta promessa, alguns
em IHegados têm subscri pto para este es_tabeleci rnen to. Julga que da falta do cumprimento
desta promessa, virá muito prejuizo ao estabelecimento, o qual lhe parece que nãO póde sustentar-se sem este auxilio que fôra promettido e
effeclivarnente dado 'pelo corpo legislativo. Além
deste estabelecimento, goza de loterias a santa
casa da misericordia da côrte, estabelecimento
que deve merecer .a attençao da camara ; e
como parece a elle, orador, que nllo se poderáõ
extrahir nesta côrte mais de 12 loterias no
anno, ou quando isto possa ser, poucas mais se
poderáa extrahír, deseja, por isso, diminuir o
numero das loterias que se coi1cedem pelo projecto, ou ao menos dar preferencia ás destes
dous estabelecimentos, para correrem seguida·
mente ás concedidas para amorlisaçao do papel.
O Sr. Galvã~ diz que, em segunda discnss!!.o, tencionava mandar emendas aos artigos
2" e 3º; e como a com missão retirou o 3º, só
.tem a notar, qnan·to ao 2º, que na.o deseja que
o governo tenha emprews de loterias; e por
isso quer modificar o art. 2°, deixando ao governo o lucro das !0terias, som ler a empreza
dellas. Esta idéa já lembrarla n'urna represen·
taçao que veio á casa, offerece-a no artigo
subsl.itllili vo que ora remette á mesa,
E' o seguinte, que é apoiado :
« O governo fica autorisado a cobrar 8 °/.
do capital de cada loteria já concedida, ou das
que se houver de conceder para o futuro.))
OSr. Maciel Monteiro responde aos argumentos do Sr. Rebouças, deduzindo delles
razões a favor de seus artigos additivos.
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Sno lidas e npoiac'fas as seguintes emendas
elo Sr. Carneiro Lello:
« Se nn.o passai· a emenda do S1·. Galvno
nccrescente,se ao art. 2° o seguinte- exceplo
as do monle-pio1 e da santa casa da misericordhr desla cidade.
« Artigo 11ddilivo substituitivo ao 2.º-Todas
as loterias concedidas, ou que o forem no
futuro, serão de 120 contos de réis, e dellas
se de duziráõ 8 °/. para a amortisação do
papel-moeda,,,
O Sr. Rezende espant~-se de ver a preponderancia que toma na camara o interesse privado contra o interesse publico; tratando-se
de loterias para um fim de interesse geral, já
apparecem reclnmar;ões de pal'liculares, não
se lembrando os empregados fJublicos que do
melhoramento do meio circulante elles muito
lucrno, vindo a ser pagos em moeda forte. Parece-lJie que o augmenlo de díreílo sobre os
armazens pouco dará ; pois que os interessados nisto farao retirar seus generos dos
armazens para assim pouparem o accrescimo
da imposição.
Declara-se contra o artigo do Sr. Maciel Mon•
teiro, · que provincialísa o papel , · demonstrando os inconvenientes que dahi podem
provir.
O Sr. Calmon :-Tenho de offerecer uma
emenda pat·a que se supprima. a -parte do
art. 3°, que applica á amorti~aç!lo do papel:
moeda 08 juro8 daa apolices já ainortisadas e das
qtte o forem. A illusti·e com 111issno, possnida do
Jouvavel dcsejó de crear u.m consideruvel fundo
de amorlisaçao para livrar-nos do flagello do
papel-moeda, entendeu que podia fazet·, sem
perigo do credito JJUblico, a applicaçno de que
trato. Mas ella me perdoara, se por ventura discrepo do seu modo de entender; e na esperança de que attenderá á minha emenda, passo
a fazei· breves reflexões em abono della.
São bases do credito, a boa fé como penhor da
-vontade de observar os contractos, e a existeneia
de 1·enda8 como penhor da poBsibilidade de pagar
as dividas contrahidas. Isto posto, qualquer
medida que tender a alterar a vontade, ou a
diminuir a possibilidade de pagar unia divida
irá feri!- mais ou menos o credito publico. A lei
que mandou fundar a nossa divida, e os contractos que fo1·ão celebrados com os cornpra~ores das nossas apoiices estabelecerao a amorl!suçn.o de 1 por cento annuul g.o valor total das
mesmas apoiices; esta condiçllo comprehende
a da accumulaçao do juro das lilOJOrlisadas ao·
dito fundo de 1 por cento. Desviar pois essa
accumulaçao é faltar a uma condição do contracto. Por outra parte esse desvio diminue a
renda applicada ao fim da amortisaçtfo, e por
consequencia tarnbem altera a possibilidade de
pagar a divida no prazo estipulado.
Não creio que a amortisaçl1o seja indifferente
'l'OMOII
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ao possuidor das nossas apolices, m6rmente
no Bt-azil. Aqui ha o duplo interesse de receber
o juro, e de ganhar no augmento de capital ;
ora, a amortisuçllo, diminuindo annualmente a
massa das apolices, e concorrendo no mercado
com os compradores das mesmas apolices,
contribue poderosamente para que o seu preço
augmente, e por conseqnencia se avantaje o
lucro do possuidor.
O exemplo de IQglaterra .seria procedente, se
nossas circumstancias fossem as mesmas. Primeiramente· alli não se estipulou, com os compradores das apoiices inglezas, a condição de
amortísal-as na razao de 1 por cento annualmente, e po1· consequenci~ a medida que re- ·
duzio o fundo de amorlisaçllo de 16 a 8 .milhões,
e de 8 a 5, e de 5 a quasi nada, nllo offendeu
a contracto ou lei alguma. Em segundo lugar,
alli não é possivel amortisar sem grandissímo
sacrificio; visto que o simples juro da divida
fundada absorve dous terços de toda a renda publica, e que já não é pralicavel a imposição de
taxas que alimentem a amorlisaçao. E' vel'dade
que na França quizerllo seguir o exemplo de
Inglaterra, e alguns actos se encaminharão a
isso. Mas homens entendidos se têm opposto a
um plano qlle julgao anti-economico. Juvigny,
por exemplei, demonstrou arithmeticamenle que
a diminuição do fundo destinado á amortisaçll.o,
longe de allíviar os ·contribuintes, faria pesar
afinal sobre elles uma despeza muito mâior. Por
ser arida essa demonstração, eu nno fatigarei a
camara apresentando-lhe exemplos ; mas rogo
ao~ Srs. deputados que Icião o autor que cito,
afim de se convencerem do que digo.
Os que julgao inutil a operaçao de amoL·tisar
uma divida, applaudiráõ muito a resposta que
em 1834 déra lord Grey ·no parlamento inglez a.
urna interpellaçao de lord Wellington. Per·
guutou este porque razão não se amortisava a
divida, e aquelle respondeu que mais convinha
que_o dinheiro destinado á amortisaçno ficasse
nas algibeiras dos contribuintes e animasi1e a
industria. Mas, como observa Juvigny, esta re_s·
posta faz lembrar a da rapoza da fabula, que
achava as uvas verdes ; com effeito, se é impossivel amortisar 800 milhões sterlinos, aquella
resposta dev.ia ser dada.
Nós não eslamos no mesmo caso. Nem penso
que as nossas circumstancias sejão tão urgentes,
que para amortisar o papel-moeda deixemos
de amortisar a nossa divida fundada. Os
impostos que a illustre commissão tem applicado parà o resgate do papel-moeda são,
quanto a mim, sufficientes: ainda avaliando-se.
moderadamente, elles devem montar a 1,600
contos por anno, quantia que é bastante para o
fim que temos em vista. Concluirei lembrando
á ~amara, que ó nosso credi~o ainda nascente,
exige da nossa parte todos os desvelos precisos
para que elle medre· e se avigore: convém,
pois, evitar toda e qualquer medida, que a

-
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malignidade possa inve11tar em danmo da
apparecido nas províncias falsificadas estas
caixa da amortisaçao. Esta instituiçao, que eu
cedulas, aliás de tao facil contrafacçi:to.
me honro muito de haver estabelecido, é, a
O Sr. Vasconcellos expõe os terriveis efunica que tem resistido, ha 9 annos, ao espi·
feilos que devet·á pro<luzi r a falsificação do
rito de reformas e innovações que nos tem
papel-moedii; entende, comtmlo, que a prodevorado; é a unica que tem resistido, sem
vincialisaçlio do papel-moeda ntlo póde ter
alterar-se, ás ondas de tantas mudança,; em
lugar desde já, porque é necessario preparar,
nosso estado polilico t: financeiro. Bom é conpredispôr a t'avo1· desta medida a opinião do
sen,al-a intacta, não lhe toquemos, senhores,
publico, que está persuadido de que o cambio
o interesse publico assim o exige.
entre ns províncias é muito ruinoso. AccresO Sr. Vasconcellos cxplicn que .as emendas centa que só parn o anno poderá a camara ter
que a comruissão mandou á mesa, apenas se informações sobre a quantidade de papel emitdirigem a que haja maior clareza nas dispoticlo ; e que antes da provincialisaçtto, cumpre
sições dos artigos respectivos. Nilo duvida adelevar o valor do papel-moeda ao da moeda
milfü que em lugar do art. 2º se estabeleça metalíca. Pondera a utilidade de frequentes
uma imposiçno nas loterias; mas deseja que discussões a respeito do meio circulante.
seja concebida a disposiç!lo de modo que se
OSr, Hollanda oppõe·se ao projecto, porque
augmeule os numei-os dos bilhetes ulê preaggr,wa o.s males da lei de 6 de Outubro de
fazer a quantia de ti coutos, que devem ficar
1835, e ntto melhora em cousa alguma a cirperlencentlo á fazenda µuulica; e que além
c11 laçao.
disto se determine qne quando findar a autoJulga-se a materia discutida.
risaçllO das loterias temporariamen te conceSao app1·ovadns 'as seguintes emendas :
didas, se continuem a exlrahir por conta da
1º. Ao artigo l° do projet:lo-accre scontc-se
fazenda publica.
Posto reconheça a utilidade de se tol'llar -das alfanctegas e casas all'andegaclas.
provincial a moeda papel para evitar o perigo
2º e 3º.-As emendas do Sr. Carneiro Letto
da falsificaçM, comtudo entende que melhor sobre loterias.
será que o Sr. Maciel Monteiro retire a sua
4°. Ao artigo 3º-suppressa o das palavrasemenda para se tratar della no anno proximo bem como a importancia dos juros das apoiices
futuro, quando a camara poderá, pa.ra elevar o já amol·lisadas, e que o forem.
papel-moeda· ao nivel da moeda metalica,.
5°. Ao artigo 7u_suppresst1 0 das palavrasdecretar um en1prestimo, para cuja amortique não tiver ·sido substituído até o fim do
saçito póde applicar os 1,300:000$, ou segundo
prazo marcado.
alguns, os 1,600:0000$ a que montão oil im6°. Artigo additivo: Na sessão, e nas suuse•
postos creados para a amortisaçao do papel.
Accrescenta que, ainda quando se approvasse quentes, o governo apresentará uma circuma provincialisaçao agora, nll.o se poderá tirar ' sta11ciada relação dos proprios nacionaes, que
proveito algum senil.o para o anno proximo não fôrem precisos ao serviço, e que convém
futuro, por não estar ainda prompto o papel ser vendidos, para ser app1icado o seu producto ·
11ecessario para a opel'açao da substituição. á amortisação do papel-n~oeda.
Conclue mostrando que o . cambio entre as
7°. Ao art. 10 do novo projeeto-accre s·
províncias, em consequencia da provÍL)ciali- cente-se-se1·v indo·se o governo para esta ope·
saçao do papel-moeda, nllo seria senão no- ração, das notas de reserva, de que trat(l o art.
minal.
·
15 da lei de 6 de Outubro de 1835.
OSr. Rezend.e adverte que a sua opposiçao
As mais emendas são regeitat.las.
se n!lo basêa sobre o cambio de província a
Julga-se concluida a terceira discussão, e
província, mas sobre a quasi impossibilidade do adopta-se o projec!o com as emendas appromovimento de fundos de umas para outras.
vadas.
·
O SR. PRESIDENTE declara que amanhã haO Sr. Maciel Monteiro, observando que o
Sr. Vasconcellos reconhecêra a vantagem de verá reunião no senado ; e que no dia 14 prin·
sua emenda, sem oppôr a ella objecçilo altencípiará a sessão secreta, e a publica pela "disdivel, por isso que lhe consta que o papel encussão do projecto n. 133, vindo do senado ;
commendado para Louclr,;s está pror11pto, e seguindo-se a discussão dn ordem do dia marproximo a ser remettido para o Brazíl, não
cada para hoje, principiando pelo projecto n. _164
está disposto a retirar a sua emenda,
do anno passado.
·
Responde a respeito · do receio de cambio
Levanta a sessap ás 2 horas e meia da
entre as províncias, que quando circulava.o nas
tarde.
províncias· as ceclulas emittidas em troco do
cobre, as quaes erllo_ provinciaes, não houve
difficuldade no movimento de fundos ; havendo
de mais a notavel circumstancia de não terem
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Sessão em 1.3 de Setemb1•0
PRESIDENCIA DO SR, MARQUEZ DE BAEPENDY

SmrnAmo.-Discussão das emendas do senado
IÍ8 que fizen1, a cama1·a doa depntados sob1·e a
(ixaçã.o das fm•ças do ten·a.-lnciclonla ent1·a
'o Si•. m111·q1icz do Bai·baccna e o Sr. RatJltael
ele Ca1·oallio.-Ado1)çiio da lei.
l~cita u cl111mm.la depois das 10 horas da
rnnnhn, uchando-se presentes 34 senadores e
U4 dcpulados.
O Sn. PnESJDEN'rE: - Estando completa a
represenlaçno nacional, abre-se por . consequr.nciu a ses~no,
O objecto da reuniao das duas camaras é a
discussilo das emendas que o senado fez ás
qne fizera a camara dos Si·s. deputados, ás pro·
poslas do poder executivo a respeito das forças
de mar e terra. A discussao fnr-se-ha por ar·
tigos, e sérlt licito a cada um dos Srs. membros
de uma e outra camara, fallar sómente duas
vezes sobre cada uma das emendas; n!lo se
admittindo discussão de nenhum outro objecto,
fóra daquelle para que for!lo convocados.
Principiaremos pela fixação das forças de
terra; como ao primeiro artigo na.o houve
emenda alguma, nem da camara dos Srs. depu·
tados, nem do senado, principiaremos pela
emenda que o senado fez ao artigo segundo do
·· -·Jll'ojecto da fixação d~ fôrças, com a emenda
da camara dos Srs. deputados.
O Sa. 2.º SECRETARIO : - O projecto no
artigo segundo diz assim : - « Esta força será
considerada no seu estado completo. O governo,
para que ella . nllo sofl:ra mingua, continuará a
recrutar segundo as leis existentes. »
A camara dos deputados fez esta emenda • Os corpos designados no paragrapho primeiro
do artigo antecedente, conservaráõ a organisaç!\o determinada no decreto e mappa de 4 de
Maio de 1881, devendo ser o 1fü1.ximo das forço.s
de todos estes corpos, em circumstancias or·
dinarias 8,200 praças ; e em ~xtraordinarias
10,200 praças ; podendo comtudo o governo
diminui!- a mesma força, quando julgar conveniente só no numero de soldados em os corpos
que fôr desnecessario conservar ·em estado

completo. Para manutençll.o da sobredita força,
fica o governo autorisado a recrutar na fórma
das leis existentes. »
No senado se fP.:1. esta emenda : cc O artigo
2G das emendas ela proposta redija-se assim :
rc Os corpos designados no paragrapho lº do
artigo antecedente, conservat·áõ a organisaç/l.o
determinada no decreto e µ1appas.de 4 de Maio
de 1831, não excedendo o maximo da força
de todos estes corpos em circumstancias ordinarias a 8,200 praças, podendo ser elevada,
desde já, e em circumslancias extraordinarias
a 12,000 praças de pret, que sern.o ·distribuidas
pelas companhias dos ditos corpos. Para complemento e manutençãa da dita forç11, fica o
governo autorisado a recrutar na fórma das
leis existentes. »
Nao . havendo quem falle sobre a materia,
o Sr. presidente consulta a assembléa, se a
julga discutida, e decidindo-se que sim, propõe
á votação a emenda do senado, que é approvada por 55 votos contra 44.
O SR, 2" SECRETARIO ;-A emenda que veio
da camara dos Srs. deputados é a seguinte : ,e O governo fica desl:le já autorisado a engajar
para o serviço, os individuas que, lendo já
servido no exercito obtiver!lo suas baixas, e a
contraétar com os que existem a.inda com
praça e. estll.o no caso de terem baixa, por terem
acabado o seu tempo de serviço, a continuaçao
do mesmo serviço; dando a úns e outros, de
gratificaçao, além do soldô que lhes pertence, se
fôrem praças de pret, uma quantia igual ao
mesmo soldo.»
·No senado offereceu-se esta emenda :
« Art. 4° das emendas, depois da palavra individuos, accrescente-se-tanto nacionaes como
estrangeiros, não excedendo estes a mil. C:on•
tinua o resto do artigo. »
O SR. PRESIDENTE: -]i:stll.o em discuss!lo.
OSr. Martim Francisco declara-se contra a
emenda do senado, que julga não poder passar,
porque offende o paragrapho lº do artigo 86 da
constituição. Persuade-se que o senado accrescentando á lei um recrutamento, ou um engajamento de estrangeiros inicia o recrutamento,
iniciativa que é privativa da camara dos de·
pulados; e o senado, posição.tão respeitavel da
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legislatura brazileira, por sua natureza, por sua
duraçao, instituído para ser o conservador da
lei fundamental, n!lo deve ser o primeiro que
dê o. exemplo de ferir esta lei, e, tendo outrns
regalias, nao necessita tomar mais esta.
O orador conclue expondo as rnzões porrrue
vota contra esta emenda.
. OSr. J3orges,pedindo a palavra para justificar
a intenção que o senado teve com a emenda,
nao quer comturlo sustentar esta emenda, contra
a qual votou. Responde ao Sr. Martim Frnncisco que o senado bem inteirado está das attribuições que lhe competem pela constituiçao, e
até hoje ainda nl!.o usurpou nenhuma das que
silo privativas da camara dos senhores deputados. O senadQ tendo em seu seio o nobre
minisll·o da guerra, ouvio ao nobre ministro
exagemr muito as difficuldades do recnttamento,
e o senado inclim1ndo-se a li v1ar a naçao desse
onus, o mais que fosse possível, muito atlendeu
ao. nobre ministro, concedendo-lhe que ad·
mittisse eslrnngeiros para completar a força que
a lei dava. Conclue dando as razoes porque
votou contr'l esta emenda. .
•
O Sr. Ca.lmon nrio fazia praposilo de tomar
parle na rliscussao, porque o tempo urge, e
convém que a assemb!éa geral em sua sabedoria adopte aquella das emendas que reputar
mais conveniente ao servico publico; toda vi!\ os
dous discursos qt1e tem ouyido, desperta.o-lhe
uma idéa que, em verdade, julga dever apre·
sentar á assembléa geral • .Na.o sabe se vai sahir
um pouco da ordem que o Sr. presidente re·
commendára, mas o Sr. presidente o chamará a
ella, se se desviar, com docilidade obedecerá.
Disse-se, continua o orador, em abono da
resoluçao tomada pelo senado, que esta nobre
ca·mara entendeu mandar engajar estrangeiros
até o numero de mil, em deferencia a uma
proposição sustentada _nesta casa pelo 11ob1·e
ministro da guerra, sobre a nimia difficuldade
de recrutas. Creio que o nobre ministro da
guerra tinha em vista as leis em vigor : uAo-sei
se por ventura ellas difficultavAo o recrutamento;
mas como os inconvenientes dessas leis, enlJlo
existentes, se achlio remediados por uina nova
lei ·que foi sanccionada, lembrou-me, apenas
esta questão foi aventada, a idéa de perguntar
qual tem sido o effeito desta lei, que se es·
pei·ava com tanta anciedade. Esta lei já está
sanccionada ha tanto tempo, e por ventura já
se recrutou algum individuo em consequencia
della P As circumslancias que se reputavAo urgentissimas, durante a discussao da lei, por
ventura mudárl!.o? Já não será necessario recrutar cidadãos que vi.lo tranquillisar a provincia do Rio Grande? Não queria que esta lei
estivesse em cumprimento n_em mesmo nas
provineias limitrophes do Ricfde Janeiro, ma!!
· por que motivo nao terá ella produzido effeito,
:nto ein ·paragens distantes do municipio da

côrte, mas no mesmo municipio ? Porque se
n!lo tem ella executado aqui ? Não havia tanta
p1·essa para se effectuar este recrutamento ? As
difficu Idades de elfoctual-o nlio servi!io de
,fosculpa ao governo para não soccorrer essa
provincia que pelas ultimas noticias volve ao
estado de anarr.hia que nós lamentavamos ha
dons 1nezes? Os revezes que ha pouco allj se
exµerirnentárão torn/lo aiuda mais necessaria a
expedição de novas forças, e por que motivo
pois se nl!.o tem recrutado ?
O orador conclue dizendo que foi em consequencia da discussão que se lhe despertou esta
idéa. Na.o é com caracter de inlerpellação que
a dirige ao nobre ministro da gnerra, mas
julgou nao dever guardar silencio a este respeito, apezar de nao haver aqui tachygraphos ...
ALGUMAS VOZES : - Ha, ha.
O Sa. CALr.toN : - Pois bem : as palavras que
acabo de proferir possão servil•, em todo o
tempo, como protesto que faço, on como convicção em que estou de que as emendas do
senado, ou as da cam:u·a dos deputados, ou
qualquer outra que hajão de offerecer-se afim
de recrutar-se, de dar força para tranquillisar
o Rio Grande, tudo será completamente inutil.
Nesta convicção nunca poderei dar o meti voto
ás leis desta ordem. Voto.contra a emedda.
OSr. José Saturnino (ininist:ro tl.a guerra)
sustenta a emenda do senado, porque foi este o
seu voto quando se ella disculia. NãO ouvío
razão alguma de conveniencia para se ella
deixar de adaptar, assim como não ouvio cousa
alguma que apoiasse a opinilo contraria.
· Observa que a emen.da está concebida de
modo que parece que o governo póde engajar
mil estrangeiros : o que nao é assim ; . porque
ella diz que o governo fica autorisado a engajar
estrangeiros que tiverl!.o já praça; e ninguem
póde suppôr que desses homens se encontrem
mil no Brazil. O tnais que se poderia engajar
em todo o imperio serão 300 ; porque ainda
que muitos houvessem adestrados nas armas,
alguns não seril1o engajados por ebrios, mal
comportados. Em todo o ímperio, pois, não se
pode.ráõ engajar mais de 300 estrangeiros
na circumstancia exigida pela emenda, e, na.o
vindo dahi inconveniente algum, continúa a
votar pela emenda.
OSr, Borges observa que o nobre ministro
está enganaáo, porque a emenda não diz que
se chame unicamente estrangeiros dos que já
servirão no exercito: ella amplamente autorisa
a convidar, a admittir áquelles que já servirão
no exercito, ou a mandai-os vir da Europa por
engajamento. No primeiro caso foi o principal
argumento porque votou contra a emenda,
porque havendo sido dissolvidos os batalhões
estrangeiros ha seis annes, os soldados desses
corpos bem . morigerados têm procurado em··
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prego honesto com que subsistem,· e não que·
rerllO sujeitar-se ao serviço militar; e dos immorigcrados q1:e atulhao as ruas não queremos
no nosso exerc1t.o.
O Sr. Carneiro Leio está persuadido que
doze tnil homens, ou dez mil homens, continuando as cousas no mesmo estado em que
está o Rio Grande do Sul, é cousa indifferente,
porque tanto se faz com dez 'mil como com
doze mil. Julga qlie os senhores membros da
assP.mbléa geral que têm fallado, na.o têm entendido a emenda · do senado, a qual n!l.o diz
mêlis nada que o artigo da camara dos deputados! que n!lo excluio os estrangeiros, na
ãutor1saçao que deu ao governo, para convidar
para o se1•viço os indivíduos que, tendo já
servido no exel'cito, oblivei·ão suas baixas. Se a
e.amara qu_izesse exclu_ir os estrangei!'OS que
tml1ão servido no exercito, usaria da palavracidndãos-, e nno da de-individuas-; mus a
cainara, usando deste te1·mo, nllo quiz excluir
os estrangeiros qne, tendo servido no exercito
estavão nas circumslancias de prestar gerviço.'
O orudor es.tá persund~do que silo, muito poucos
os eslt·ançetros em C1rcumslanc1as de µ1·eslar
este serviço, poi·qne, a mór pat·te dess1is estrangeil'Os, com idoneidade para algum.a cousa
têm-se occupndo rn1 industria, e não se pres~
taráõ ao serviço milita1•; e só se prestaráõ a
este serviço os ebrios, homens perdidos, etc.
Conclue lembrando que, pelo artigo da
camara dos deputados, o governo podia chamar
muito ·maior numero de estrangeiros, quando
peta· emenda do senado, este numero é li~
mitado, e por isso nll.o duvida votar pela
emenda do senado.
OSr. Conde de Lages diz que seu voto, na
fixação de forças, é . baseado na informaçao do
governo. Não julga desvantajoso o emprego de
est_rang~iros !1º exercito ; nem o artigo é relativo a ad~1ssll.o de tr_opas estrangeiras, mas
trata de engaJar estrangeiros para o exercito ;
no que não encontra vantagem. Daria seu voto
se desta medida proviesse a vantagem de
deixar mil brazileiros livre;; para.se entregará
agricultura, á industria, ao commercio de cm.botagern, etc., mas ouvindo ao nobre ministro
dizer, que esta medida poderá produzir 300
h?n:iens para· o exercito, nao póde deixar de
d1~er_ que uma vantagem tão pequena, til.o·
mrnguada nao merecia que se enunciasse na
lei, porque não se_ vai de certo engajar este
num~ro_ de estrangeiros para tranquillisar as
pr?vrnmas rebelladas. Informando pois o nobre
nunistro que em virtude desta medida, só 300
homens se poderáõ recrutar, julga que nll.o é
para um recurso tão pequeno que se deve
incluir na lei esta idéa.
.
O Sr. Francisco· do Rego estava longe,
quando votou pelo arligo da camara dos depu·
tados, de p!!nsar que nelle se incluisse a
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emenda do senado ; mas revendo agora o
artigo da lei de fixação de forças do anno de
}~80, parece . que nll.o ha lei alguma que promba que haJ!lo soldados estrangeiros nos
c?r_PO~ ~acionaes, medida que julga prejud1ciahss1ma. Uma das peiores cousas nos
co1:pos é a differença de vencimentos, e se os
soldados estrangeiros hao de ter maiores vencimentos que os nacionaes, prestando todos o
mesmo serviço, parece-lhe que uma tal medida
nllo, é muito para manter a disciplina nos corpos
de lmha. Nil.o sabe porque o Exm. ministro da
guerra insiste nesta medida, nem o que pretende fazer-com ella. Se o Sr. ministro pretende
mandar esses estrangeiros para o Rio Grande
?lle o~a.dor_já na camar~ declarou que muit~
1mpohbca Julga tal medida, persuadido de que
quando uma provincia qllalquer se rebella, nll.o ·
é com estrangeiros que esta provincia deve ser
cha~1a~a á 01·dem ; para a manutenção de cada
provmc1a deve se empregar soldados nacionaes
'
e se passivei fl)r da mesma provineia.
Mas S. ~x., pelo que tem praticado, nllo
mostra muita vontade de mandar veteranos
Pª!'ª o Rio Grande e Pará; porque sabendo que
existe tropa veterana em outras provincias, nao
cons~a que tenha expedido ordetJs para as enviar
ao Rio Grande : S. Ex. remeti e daqui 100 recrutas sómente, e talvez mal commandados.
O orador nota que nll.o foi por convicçll.o que
o ~enado eleyou a força : mas para tirar todo o
pretexto ao goveruo ; comtudo Julga dever dizer
que, se o Sr. ministro continuar na repartição da
guerra, nll.o apresentará para o anno futuro cinco
mil h~mens de tropa· regular. S. Ex. p_edio
um recrutamento, mas o que tem feilo P Nn.o
consl~ que mandasse recrutar no Rio de Janeiro,
e mmto menos nas provincias; o Rio Grànde
está no estado em que se sabe; no emtanto ·
pelo mappa da.tropa existente em Pernambuc~
no 1º de Agosto, sabe-se que alli s~ achll.o 600
e tantos veteranos, dos quaes podia S. Ex tirar
300, que, juntos com os da ceirte, podiao f~rmar
uma fórça respeitavel para mandar para o Rio
Grande.
··· ·-Mas S. Ex: cuida, em vez· disto, fa--riiandar
recrutar ao responsavel de odes rnacarronicas
(risadas) que está lançando saague pela boca.
O orador declara votar contra a emenda do
senado, porque nenhuma utilidade encontra
nella. Se aos nossos corpos compostos de Caccinorosos juntarem-se outros mais faccinorosos
commandados por ofliciaes inhabeis, nada havia
mais temivel, elles farllo o que fez o 2° batalhão, mandado para o Rio Grande, em Càçapava, e cu,io commandante ainda passeia impune pelas ruas do Rio de Janeiro, talvez á espera de ser promovido. (Apoiados.)·
·
Se se. quizesse mostrar os errõs da administração da guerra, a sessao nao bastaria, é a re partição que em peior estado existe, e quando
~se esperava que a primeira cousa que o Sr. mi-
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nistro apresentasse na camara fosse sobre o
quadro do exercito, S. Ex. sem nenhuma razão
bem fundada, pede um exercito de 15 mil
homens, não para operar, mas sómente, disse
elle, para effeito moral.
OSr. Calmon diz que sente que 'lt discussão
tenha começado, e mais sentirá que ella se
acalore, por estar persuadido que quanto tempo
se gastar ;;;erá em pura perda; todavia é forçado
a -dizer duas palavras áeerca da emenda. Do
que tem ouvido conclue que a emenda do
senado é desnecessaria.
Eu nada direi, continua o orador, ácerca da
reflex!io que fez o nobre ministro da guerra
sobre a possibilidade de haver os 300 estrangeiros. Tambem nada direi sobre o bom effeito
que a remessa desses 300 estrangeiros poderá
. ter no Rio Grande; queixar-me-hei todavia do
nobre ministro da guerra. Eu disse que nl:\o
lhe fazia nma interpellação, mas submettia á
consideraçao da assembléa geral uma idéa que
desejava que nao fosse 11\0 desprezada, como
foi pelo nobre ministro da guerra; quero dizer,
perguntei ao nobre minidro se havia alguma
difficuldade para executar a lei que está sanccionada, lia muitos dias, sobre o recrutamento.
S. Ex. fallou sobre estrangeiros, sobre utilidade
ou nllo utilidade delles, rnas a respl'ito do reerutamento nem palavra! Eu qneixo-me do
desprezo com que S. Ex. tratou-me. Estou
persuadido que seu proprio decoro exige que,
perante a assembléa geral, diga qual o motivo porque na.o tem cumprido, no município
da córte, uma lei -sanccionada ha tres semanas ; porque nem ao menos vi na ordem
do dia apparecer uma só disposição de S. Ex.
mandando que este recrutamento qne se julgava
tllO necessario começasse, ainda que fosse nos
vadios desta cidade immensa. S. Ex. nada
respondeu a questões desta ordem, mórmente
áquellas que avali!lo, nflO direi a sua negligencia, mas a sua índifferença. N:i.o será
necessario recrutar e mandar forças para o Rio
Grande? Dizem que existe uma esquadrilha
para levar 120 ou 130 homens ; temos sido
embalados ha um mez, com esta tremenda
expediçll.o. (Risadas.) Nilo terá effoito, e receio
mesmo que parta, quando á testa do nrsenal se
acha um individuo que teve parte lia revoluçllo
de 20 de Setembro de 1835 no Rio Grande do
Sul. Oxalá nl\o fosse elle admiltido para usar
de urna tactica usada por quem o nomeou.
Quer:n o nomeou favoreceu poderosamente
áquelles que havino pl'Oclamodo a índependencia
no reconcavo da Bahia ; e corno favoreceu ?
Cumpre que o revele á assembléa geral. Mandou para a Cachoeira, sendo intendente da
marinha, uma barca por ordem do general
Madeira para ir acabar com todos os rebeldes da
Cachoeira ; mas o habil intendente da marinha,
que era braiileiro e patriota, mandou para a
villa da Cachoeira uma barca pouco armada e

fraca, mettendo no porão della peças de artilharia que podia.o servir aos independentes !
Oxalá que o novo inspector do arsenal de marinha não mande para a lagôa dos Patos, e para
a lag6a Mirim alguma barca desempparelhada, e
qlle leve bastante armamento para auxiliar as
proezas dos Bentos, Nettos e outros que ha:
mas emfim já sahi muito da ordem, e temo
qoe S. Ex. me chame a ella.

O Sr. Marauez de Barbacena diz que Jirnitar-se-ha unic"amente ao ponlo da questno, e o
fará dando as razões porque o senado propoz a
emenda. Quando esta lei se discutia, grande
numero de senndores exigiao á cada passo, na ·
discussão, que o nobre ministro· mandasse
qnanto antes gente para o Rio Grande; citavllo
offici,1s do presidente d,v1uella provincia que
contenta-se com a remessa de tres homens ;
cit:wa-se a opinião de generaes naquella província de que baslarião 400 homens ; o nobre
ministro expunha que as difficuldades do recrutamento er!lo extremas, que não podia
dispôr dos homens que se lhe aponlavl'.IO, qnc
existia.o no Rio de Janeiro, sem que tivesse
qnem os substituísse nas fortalezas. Fez saber
que tinha meios de obter 200 ou 300 homens
estrangeiros que podiil.o servir ;-e que, pessoas
muito capazes, se havia.o compromettido a
apresentar estes homens em poucos dias. O senado, que desejava habilitar o nobre ministro com o maior numero possivel de homens,
aproveitou essa idéa, e pensou que, apesar de
haver sido regeitada na outra camara, a idéa
de admíssa.o de corpos estrangeiros, passando esta limitaçao, poderia entender-se
que o senado queria habilitar o ministro,
afim de preencher o recrutamento com estrangeiros. Estes estrangeiros não era.o para ii·
para o Rio Grande, erM para ficar na capital;
porque o nobre ministro dizia que não tinha
gente para fazer o serviço. O orador declara que
nao approva a idéa de que uma expediçilo de
100 a 200 homens seja suf'ficiente para o Rio
Grande. Julga que, a não habilitar o corpo legislativo o governo a mandar para aquella provincia uma força respcitavel, tudo que se fôr
mandando.pouco a pouco será em pura perda;
emquanlo o governo não f6r habilitado a
mandar uma força de 4,000 homens, póde-se
estar certo que se gastará 11rnito dinheiro, es·
perdíçar-se-h::to muitos homens, e a guerra n!l.O
se acabará.

OSr, José Saturnino (ministro da guerra)
admira-se da discussão que tem havido, muito
mais ouvindo a um honrado membro, que o
Sr. presidente recommendára que se n1lo
sahisse fóra da materia. Contra a admiss!lo de
estrangeiros, disse-se que é contra a disciplina
haver nas fileiras soldados com maiores vencimentos; S. Ex., porém nota que este inconve·
niente apparece na lei que veio da caroara dos
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deputados, no artigo que autorisa ao governo julgou · não ser politico deixar de dar ao goa engajar aos individuos qne, fendo servido no verno todos os meios que não fossem de .enexercito, quizercm de novo continuar.
contro á constituição e dignidade nacional ; e
S. Ex. observa que o mesmo Sr. deplltado como o Sr. ministro assegurasse que podia, em
que se qneixa, disse que não queria interpellal-o, prompto, engnjar estes 200 ou 300 estrangeiros,
e fôra o mesmo que notou que o Sr, presidente e pela informação que então havia, de que 400
recommendár;i que não se sahisse da questão ; · homens que se mandassem para o Rio Grande,
não lhe respondendo pois, o orndor, nllo foi se não terminassem completamente a guerra,
por desprezo, foi coherent11 com aquillo mesmo pelo menos, porião a província em melhor e!I·
tado, é por isso que o senado julgou dever perque o Sr. deputado havia emiltido: S. Ex.,
todavia, observa ao Sr. deputado q11e o governo, mi ttir ao governo enga,iar estrangeiros.
a respeito da execuçllo da lei do recrutamento,
O. Sr.. Martim Fra.noisco sustenta a sua
já tem tornado as medidas de prevenção para opiniao contra a admissa.o de estrangeiros no
que a lei .:eja proficua, e sobre isto n::icla exercito.
rm:is [Jóde dizer, e o Rio de Janeiro conhecerá
O Sr. :R.apha.el de Carvalho: - Combaté a
que o governo obrn com muita circumspecçao, emenda em discussão. Esta medida,
diz o
muita prudcncia em ter démorado a execução
orador, me causa tanto mais suspeita, quanto
desta lei.
o nobre ministro da guerra, disse que apenas
Finalmente ao que disse o Sr. Francisco do se poderáõ engajar 200 a 300 estrangeiros.
Rego ácerca de tropas existentes nas provincias, Entao de que servem estes 200 ou 300 homens?
S. Ex. responde que o governo já mandoll Será tM dimínuto numero de homens suffiordem para de algumas províncias virem conticiente para levar um principio vivificador ao
gcntes de tropa para o Rio Gl·ande, e que se nosso exercito , ou contará· o governo unicanrw fez isto publico, foi por não julgar conve- mente com esses homens? E' fazer. injuria á
niente.
honra nacional primeiramente, e afrontar os
O Sr. Eabo119as declara-se contra a emenda nossos militares, dizendo que 200 ou 300
do senado.
homens silo bastantes para restabelecer a paz,
.
O Sr. Teixeira de Gouvêa. nao concorda a trnnquillidade das p1•ovincías qué estão rebellaclas ; em segundo lugar, por outra parte, o
com alguns membros da assembléa que têm
impugnado a emenda do senado como anti- que farão 200 0Ll 300 homens .estrangeiros, que
nacional. Explica os motivos que hoL1verão para o nobre ministro diz que poderá engajar ?
Serão para nos impôr aqui temor? Porque
o senado offerecer a emenda com a liinitaçao
nella declarada. Via-se que o Brazil estava outro nobre senador disse que não q11eriª os
com duas provincias a braços, que as desgraças 300 homens para irem para o Rio Grande ;
do Rio Grande de di,i, a dia se augmentavllo, a q11er que vão daqui os nossos veteranos, e
fiquem os estrangeiros guarnecendo as nossas
um ponto tal, que era necessario ler um coração mui duro par,1 11110 se horrorisar de uma fortalezas !. . . Onde, senhores, no .Rio de
guerra tão desastrosa. O Sr. ministro da guerrn Janeiro, onde estão os poderes nacionaes P
disse que,· se passasse a medida de. engajar E quando os estrangeiros se rebellarem ? ...
estrangeiros, elle tinha prompto!! 200 a 300 Nem todos ter!l.o tao boas pernas, que com
homens. Tendo-se feito ver ao Sr. ministro que piroetas de marquez, possão safar-se de tao
havíao tropas disponíveis, elle respondeu que barbara scena ••.
nao podia dispôr dessas tropas por não ter ao
O Sn. MARQUEZ DE BARBACENA ( coin vehe •
depois com que guarnecer as fortalezas. Fez-se meneia): - A' ordem. (Profunda sensação.)
ver que podia guarnecer essas fortalezas com
O SR. RAPHAEL DE CARVALHO (com vivaridade):
guardas nacionaes, mas S. Ex. objectou que a - EstoL1 fóra da ordem l l ... O nobre senador
disciplina da glÍarda nacional não era tal que na.o foi general no Rio Grande do Sul? Não
habilitasse para este serviço, apesar de se lhe commandou bayonetas estrangeiras, e na.o foi
fazer ver que governo tinha em suas mllos
batido? .•.. (Rumor em sentido d-iverso.)
chamar a guarda nacional a verdarleira disciO Sa. PRESIDENTE (com pama): - O regi·
plina como corpos destacados, e fozel-a prestal'
aqui um serviço mais proveitoso que no Rio mento determina qL1e o .Sr. deputado, que fôr
Grande. Fez-se-lhe ver.que, no Rio de Janeiro chamado ú ordem, immediat,imente se assente
haviii.o 800 homens de tropa de linha (apoiados), até se decidir se estava 011 não fóra da ordem.
e que,· posto não fosse conveniente retirnr lodos,
O SR. RAPHAEL DE CARVALHO: - Obedeço.
todavia, metade que se retirasse, juntando-se
O SR. MARQUEZ DE BARBACENA:·- Vou expl\r
a outros de S. Paulo e outras prnvincias, podia a razíl.o por que entendo que o Sr. deputado
enviar ao Rio Grande, ao menos uma força de estava fóra da ordem.
600 homens. Foi para tirar ao governo toda a
O Sa. PRESIDENTE : - Tem a palavra.
desculpa para o futuro, de nao acudir á miserave] província do Rio Grande que o senado
O Sr. Ma.rquez de Barbacena : - NM serei
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extenso, porque o senado, os representantes da
O SR. PRESIDrUiTE :-Vou le1 o regimento.
naçao ouvirao o que disse o nobre deputado.
" Art. 24. E' prohibido attribuir más inA opinião que emitti de que o ministro, tenções aos oradores; fazer uso de sarcasmos
quando informou que, poderia oblet· 200 a 300 contra qualquer senador e tudo quanto toca á
personalidade.
estrangeiros, não pretendia man,lar esta gente
" Art. 26. O senador que fór por outro
parn o Rio Grande, mas conset·vul-a no Rio de
chamado á ordem, deve!"á immediatamenle
Janeiro, para poder mandar os nossos vetesentar-se até que o presidente, depois de produranos, porque na.o · podia deixar a capital sem
zidos os molivos de censura, decida se póde ou
força, podia ser censurada pelo nobre deputado
apresentando as razões que qui1.esse ; mas elle 11ilo continuar o discurso.
,r Art. 27. Qualquer dos dous senadores póde
veio com uma allusl!o ... insupportavel, e que
recorrer :i camara se julgar injusta a decis!io do
nllo sou capaz de soffrer nem dentro, nem fórn
presidente, produzindo as razoes de sua defeza. »
desta casa. Elle disse · que só podia emiltir
aquella opini!lo quem fosse capaz de fazer piMo1TAS VozEs :-Ha ! ha ! ...
roetas de marquez para fogir, ou cousa semeO SR. PrmsIDENTE (contin1iando) :- rr E a calhante. Portanto, elle me tem feito um insulto
mara decidirá sem díscussao e por simples
pessoal. (Apoiados.) Peço ao senado, peço a
votaçM .»
cada um dos nobres representantes da naç!íO
Na fónna do regimento, póde o Sr. deputado
que se ponhao em meu lugar, e que avaliem se
produzir a sua defoia. (P1·nfwido silencio.)
liouve ou nllo insulto. (Apa,iados geraes.) Quem
O Sr. Raphael de Carvalho: - Nilo ~ei a
preza o ponto de honra, exclama o <lractor com · razão
porque o nobre marqucz tomou as mmhas
vehemencia, saberá fazer-me justiça. (Nwnepalavras como allusivas a elle. Na.o nos conhe10,5os apoiados. )
cemos, e apenas nos fizemos dous cumpriO SR. PRESIDENTE :-0 regimento prohibe mentos ; que prevenção lia, pois, entre nós,
que se insulte aos Srs. deputados e senadores ;
para eu lhe dirigir um ataque? QL11mdo disse
nesta sessão, quem nos rege é o regimento do
que nem todos terão pernas !ão boas, que possll.o
senado; e, por consequencia, sem dllvida o fazer piroetas de rnarquez, lembrei-me de uma
nobre deputado estava fóra da ordem, e excedeu
comedia de Moliere (risadas), se me na.o enás determinações do regimento.
gano-o Tartufo-onde um sobrinho do dono
O SR. RAPHAEL DE CARVALHO:- Nri.o me· da casa, que se chama Orgon, ou o que quer
que seja, diz um dito semelhante : foi o que
posso explicar?
me occorreu nessa occasiao. Na.o quiz atacar o
O Sa. PRESinENTE :-0 regin1ento nllo admitte nobre senador ; foi
elle que me offendeu : sou
discussrio; cornmette ao presidente o decidir se
eu o offondido ;
o orador estava ou nao fóra da ordem.-Tem mui asperamente, porque me chamou á ordem
e me disse palavras offenporém recurso de minha decis!lo para a assem- sivas. A
rnim, pois, compete pedir satisfação.
biéa. A camara dos Srs. deputados conveio
MmTos SENHORES :--,- Ordem do dia, ordem
er:n que o regimento do senado regulasse nas
reuniões da assembléa geral; e esta é a dispo- · do dia.
sição do regimento a este respeito. (Movi1nento
O Sa. PRESIDENTE ; - O Sr. Costa Ferreira
em sentido diverso.)
tem a palavra.
O SR. FRANc1sco no REGO :-Peço a palavra
O Sn. MARQVEZ DE BARBACENA : - Houve ou
pela ordem.
n!!.o falta de ordem? Parecu-me que deve
O SR. PRESIDENTE : - N11.o ha di~cussão : haver decisão de V. Ex.
admitle-se sómente o appello que o Sr. depuO SR. PRESIDENTE:- Já a houve ; já a dei.
tado quizer f'azer para a decisão da assembléa.
O
Sn. MARQUEz .DE B.rnB,tCENA : - 'Ah ! eu
(Riinior.)
nl!o tinha--ouvído.
ALGUMAS VozEs ;-Peço a palavra.
O SR. BoRGEs : - O,Jern ii.i ,lia.
O Sa. FRNCrsco oo REGO :-Peço â palavra
O Sr. Costá. Ferreira obsern.ndo que um ·
para fallar sobre a rnateria.
dos prineipaes requisitos da lei é a clareza,
O SR. PRESIDENTE :-Sobre a n1ateria ?
porq11e a falta de clareza, sem duvida, produz
O SR. FRANCISCO DO REGO ;-Sobre o inci- grandes males, deseja que, no caso de se entender que se devão engajar estrangeiros, frandente.
·
O SR. PRESIDENTE:- Nao se admitte di:;;- camenle se declare no artigo .•
Sr. pcesideute, r!iz o ol'ador, eu votei pelos
cussri.o. Se o Sr. deputado se julg-ar otfendido
12
mil homens, e igualmente peio eng"j,m1en/o
da minha decisno, póde sujeitar o objecto á de· de estrangeiros, porque quero pcrnpar o sangue
cisrio da assembléa. (Àugmenta a confiisãõ.)
brazileiro ; e n1!o sei outro modo de o fazer,
O SR. CoaNtuo :-Peço a V. Ex. a leitura senil.o por umá valente força, um grande nudo artigo do regimento.
mero de forças que possao arrancar as armas
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O Sr, Oalmon: - Sr. presiden le, não ob· das tnãos dos anarchistas. Estas forças, que vão
á formiga, nada mais farM do que ellsopar o stante o desanimo, que se apoderou de todns
terreno brazileiro com o sangue dos brazileiros. aquelles que se têm opposlo ás emendas do
senado, todavia eLJ, que me n1l.o dou por ven(Apoiados.)
cido com facilidade, volto ao combate, e vou
1\qui se disse, que os soldados brazileiros s!10
faccinorosos; eu me arrepiei~m csla asserçllo; subrnetter humiltlerne11te á assembléa geral
e tl isse-se que estrangeiros pode ri ao ser maiores algumas razoes que me assistem, e que, quanto
foccinorosos. Ernquanto n1l.o tivermos uma boa a mim, julgo fondadas para combater a ultima
leí de recrutamento, no.o poderemos ter bons parte da emenda.
soldados ; nesta parte sou da opinill.o do nobre
Se o desanimo faz com que nao ouse comdeputado, qu~. fallou a respeito da necessidade bater toda a eme11dn, 11ao me falhou . ainda o
de uma boa lei de recrutamento. Mas se ainda valoe para combater a ultima parte della-Jói-a
111\0 lemos esta boa lei, de que parte está o destes dous casos poderá.ô ser tainbcmpromovidos
abuso? Da do governo? -Creio que de quem aos postos immcd·iatos os officiae8 que fize:i'em
fórrna as leis. Estou persuadido de que, uma
diil'inctos e relevantes serviços. Eu quero, Sr, prevez que a lei chama para ás fileiras homens sidenle, que a assembléa geral confie urn pouco
máos, cumpre confoccionar uma boa lei de 110 governo ; que invista ao governo da füculrecrntamento.
clade ele promover conforme as leis existentes;
O Sr, Francisco do :Rego :- Eu nno disse mas rogo encarecidamente qL1e n::to leve a sua
qne todos os no,sos soldados silo faccinorosos, confüinça a ponto ue investir o governo, e o gomas que, prendendo-se sempre para soldados, verno actual, da faculdade de promover pot· dislínctos, e valiosos serviços. Dislinctos e valadroes e vadios, nM se podia esperar o serliosos serviços para o governo actual, nãü s::to
viço que se espera da tropa bem disciplin,1da.
Eu appello para a pratica de officiaes babeis, cousas que se vejao. O governo actual é todo
por exemplo, do commandante do batalhao da de apalpar, e de sentir: só crê no que lhe toca.
praia Vermelha; el\e poderá expôr o trabalho Serviços relevantes, idéas abstractas, que níi.O
que lem tido com os recrutns, para terem a aµalpa, nil.o sente, nilO toca, escapão-lhe com
sumrna facilidade. Nao tenho em vista invectivar
disciplina da tropa de linha.
Eu disse lambem qL1e os eslrangêiros, qae o governo, tenho em vista, sim; premunit· a asse queiem engajat· para os nossos corpos, não sembléa. geral contra abuses, e abusos in~visno bons; porqL1e os que derão baixa, e tinhi'\o taveis, que antolho, que encaro : e se fosse
algum prestimo, estM empregados ; e os que licito campar de propheta, eu faria uma prose quizerem eng,1jar, porque nlio puc\er!'to obter phccía, eu desafiaria a quantos me ouvem para
meios de subsistencia, é porque st\o máos vêr realisada a prophecia no anno seguinte.
homens, e irao concorrer para a desmoralisação
O SR. VAscoNCELLOS : - E mesmo neste
das nossas tropas.
anno.
MUITAS vozEs : - Votos ! Votos !
O SR. CAtMON : - D.'antes, a carreira das
Julgando-se a ma teria discutida, approva-se armas, sempre honrosa, e digna de sympathia,
tinha varios estimulos: tinha o estimulo das
a emenda por 51 votos contra 49.
Em seguida é approvado, sem discussao, o ordens militares; tinha o estimulo dos louvores
publicas; tinha finalmente outros estímulos
seguinte:
ê\qnelle que se votava á carreira das armas:
« Ar!. 5. 0 O mesmo governo fica autorisado
para conceder licença com vencimento de tempo hoje o unico estimulo, que lhe resta, é o de alcom meio soldo aos officiaes icivuls0s, que, sendo guma promoçlío é!e quando em quando. Pouco
contentes estao os militares com isto. Elles de. desnecessarios ao serviço, assim o quizerem.
sejarião de bom grado que o governo os pudesse
(( Por eslas licenças nenhuns emolumentos
·
prnmover; mas urna experiencia dolorosa tem
pagado os licenciados.>>
" Emenda : -Depois da palavl'a-aulorisado . convencido aos militares que mais. vale, nas
circumstancias actuaes, ficarem ac\st.rictos a uma
- acct·escente·se - desde já.»
Segu1; a disc\issao do art. 7º, addilivo, qne é pouco pingue pensão, do que dar-se lugar a que
o patronato tenha precedencia ao merito; porque
.
o ~eguinte :
(( As promoções no exercito só ter!io lugar os afilhados do governo é que h1l.o de ser prequando por bem do - serviço fôr indispensav:el miados, hao de occnpar todos os cargos de
pi·eencher as vagas, não ha1rendo officiaes . officiaes generae:i. Invectivo por ventura o goavulsos dás respectivas armas com a idoneidade .verno ? Dispense· me 1J governo de lhe o.prenecessaria para occt1pal-as, e no c,irpo de en- senlar exemplvs, qne provem ::1.exactidli.O desta
genheiros dentro dos limites pre::criptos no asserçtto. Eu direi sempre que só 1he conheço
art. 2º da lei de 26 de Agosto de 1835. · Fó1·a um instincto, uma grande previdencia para fazer
o mal. (Apoiados.)
d~stes dous casos tambem poderáú ser promoFaltava á provincia da Bahia um chefe para
vidos aos postos immediaios os officiaes que
uma revolllçll.o, que se assoalhava; o governo
fiierem distinctos e relevantes serviços.»
TOMO 11

67
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em su11 previdencia quiz mandar para lá um
chefe: Bento Gonçalves se achrt na Bahia, festejado por essa sede de malevolos, que desejao
mudar de fortuna, transtornando a ordern publica!!! Qual seria o motivo que movesse o gove1·no, governo que só tem prcvid1mcia para o
mal, a mandar para a Bú1ia nrn chefe de :mar·
chistas, qLie tem por sua patente 111 ililar, e pelos
louvores que mereceu ao governo, a., symp;ilhias
de pe5soas 1 que rnt verdade parece que não sao
muito amigas da ordem.de causas, que tratamos
de sustentar? Esse homem o que foi fazer á
Bahia? (Apoiados.) Tem por ventura a Bahia
alguma fortaleza para conter um homem, que
as fortalezas da capital do imperio nãa pudessem
conter? Taes são as circumstancias em que
nos achamos que nno posso deixar de fazei· a
esse preso de estado a honra de o declarar perigoso, poslo seja um militar buçal 1 (Apoiados.)
Elle na.o póde ser guardado no Rio de Janeiro :
é mudado para a Bahia, talvez para perturbar
aquella província! Mas eu esto11 certo que não
passará de festas e cortejos. dados por amotinadores, que apresenUíu c::irlas ct·edenciaes; a
Bai1ia tern habitantes bastante insfruidos de seus
interesses ; a Bahia tem sufficiente força para se
se não deixar illudir por taes agitadores.

(.dpoiados.)
•
_N_1lo peço a este respeito explicações ao. Sr.
mm1stro, para me nao dar a resposta, de que
todos fomos testemunhas. Peai q1.1e me declarasse porque se não .faz . o recrutamento ; o
nobre mini3tro respondeü que o nll.O podia
dizer; que o recrutaminto é seg1·edo de estado,
é arcano da administração actu[l.l ! ! Receio portanto, que me diga tamberú que a remoçitO de
Bento Gonçalves para a Bahia é um effeito de
urna das altas e transcendentes combinações, só
reservadas para o arcano sublime e recondito
deste governo das previdencias. (Apoiados,
risadas.)
Se a assembléa, repito, investir o governo da
faculdade de promover pelo merito, e merito
indicado pela logica e hermeneulica deste governo, a assembléa terá de arrepender-se,· e de
arrepender-se muito. Bastará referir um
exemplo, que deve escarmentar muito a assembléa geral. A assembléa geral, solicita em
fazer afiluiz· para os ponto!; do irnperio, que .se
achavil.o commovidos, alguns offidaes Llistinctos
e habeis, e desejando estimulal-os, approvou, no
i:nnc, pa~.1ado, a resolução que autorisava a promoç:ão ,los brnemer:tos, dts c;c1e fossem c,,pôr
as suas vidas a esses potJtos; e qn2.l foi 0 resultadc, na marinha e guerr,,? O C$cand.clo foi tamanho, que nãD se \..:'ide emendar sc:não , Ot'
outro m:iior; isto_é, pot essa promoçao na marinha, qL,e acaba de ~el' fcila. Eis corno um
abysmo traz outro abysmo. Como quer pois, a
assembléa geral, autorisar a este governo para
nomear a um ou dous officiaes generaes por um
patronato escandaloso, para forçar a algum go-

vemo honesto a que os clemi!!a, ot1 a foze1·
lambem urna peomoção geral, afim de tornar
menos gravosa a injuria feita áquelles que profoss,10 o serviço das artllas ? (Apofoclo6.)
En aborreço o combale d:l~ pe1·sonalidades ;
nilo é me11 costume trnzer pal'a'a discussão individues; e se troux:e o nome de Bento Gonçalves, é pül'fflle infelizmente o governo me
J'orçrJtl a dar a esse individuo a honra de me
occnpar com e!le na nssemblóa gel'al. Mas nll.o
irei adiante; não chamarei para a discussão o
nome de outroS' individues, que t::d'Vez eu pudesse chamar, e com proveito. Talvez, se eü
qui~esse saltar a barreira das personalidades,
eu pudesse apresentar argumentos, e arg11m0ntos con vincentcs, para que de nenhum
modo autorisernos ao governo actual parn promover.
OSr. Rezende vota contra todo o artigo addilivo.
Olk Ignacio Borges, como autor do artigo,
julga-se obrigwlo a justificar-se. Tendo sido
prohibidas as promoções pelas leis de fixaçl\o
desde 1831, esca11ou comtudo esta cautela na
lei ora em vigor. O orador, e outros membros
do senado entendem que, não estando o governo
expressamente autorisado para promover, não
o podiü fazer ; mas tendo o Sr. ministro da
gue1Ta úeclârado qne se jnlgava habilitado
pdra fü;,er luJo aq1iil!o que a lei nüo prohibe,
sustentando e5la opinião, apesar de lhe ser
respondido muitas vezes que, em materia de
jurisdicçll.o, só é licito fazer o que a lei ex.prnssamen te determina, ou autorisa; vendo que,
passando a lei corno viera da camara dos S rs.
deputados, segundo a intelligencia do Sr. ministro da guerra, ílca va o governo com os braços
livres para fazer q,iantas promoções quizesse ;
o orador julgou indispensavel o artigo additivo
que apresentou ; posto qne partilhasse todos os
receios que acaba de expôr o Sr. Calmon, fa.
zendo-se todos os dias promoções no exercito,
quando ainda não estava concluído o quadro do
exercito, de qu~ o senado se tem occupado.
Concorda em que o governo poderá dar ás
pal<tv1·as- merito e serviços relevantes- a
intelligencia e sígnificaçilo que muito bem
quizer: mas a este respeito lembra que se a
camara dos·Srs. depu-lados não-queria que o
governo tivesse um tal arbitrio, ileveria ter
derogat!o a lei de li:i de Outubro de 1838.
O Sr. Costa Ferreira não entende como,
lamentando-se a triste sorle da classe militar
por estar privada de todos JS cs(i111ulns, se
queird pz-iva!-,, .:iinda de m'¼is este estimulo,
con1 rtceio de aue o miuislt'ú abuse. Reconhece
q11e O Sr. ministro da marinha abUSOll na promoção que fez ; 1u,1s não entende que o rernedio
seja casliga:· os militares, que vão expôr as suas
vidas no Pará, e Rio Grande do Sul, soffrendo
mil incommodos, e privações.
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O Sr, Francisco do Rego entende que a
emenda n!i.o preenche os fins que seu autor
teve em vista, e continna assim:
Pl'incipiarei, Sr. presidente, por manifestar a
minha admiração por vêr que ·o Sr. ministro da
guerra se lem conservado silencioso nesta
questão, quando era nec·essario que S. Ex. nos
dissesse.alguma cousa sobre a materia, principalmente quando tem sido t1\o fortemente
inc1·epado.
E' verdadeiramente lastimoso que o estado
actual de desconfiança das camaras para com
o governo, nos faça levar tempo com discussões
desta ordem ; e nos faça mesrno procurar meios
de pôl' estorvos á marcha do poder executivo.
Mas emfim, o ministerio é tal, e tal é a nossa
sorte, que nos vemos obrigado a isso. No emtanto o Sr. ministro se conserva calado, e nt\o
desvia de si as graves imputações, que sobre
elle têm sido lançadas.
Eu me oppuz a qne passasse o artigo pro·
hibindo as promoções. Eu assentei que era
escusado um tal artigo, urna vez que tivessemas um governo que nll.o olhasse para seus
interesses particulares, nem para capdchos,
mas sim para os interesses publtcos. Estou
convencido de que nenhum governo póde promover no ex:e1·cito sem ter vagas a preencher.
Ora, sendo o quadro do nosso exercito muito
limitado, e o numero dos officiaes muito maior
do que o preciso para este quadro, claro eslava
que nllo havia necessidade de promover ; e
quando apparecesse uma necessidade bastantemente provada, as leis davão meios para fazer
a remoçllo. Mas uão tem acontecido assim.
O Sr. ministro da guerra ainda não fez promoção, mas o ministro da marinha acaba de
a fazer ; e a respeito do da guerra, pelo dedo se
conhece o gigante. Elle jà deitou os dedos.de
fóra com a promoçao do capitão de artilharia
para major do corpo de engenheiros: e se o
ministro não teve escrupulo de fazer esta·
promoção, não a terá lambem-para fazer cousas
muito maiores, como tem feito em outras muitas
partes de sua admiuistraçllo.
Reputei a resoluçao de 15 de Outubro como
muito perigosa, porque autorisava ao governo
para promover a officiaes de mar e terra, que
- -se tivessem distinguido no Pará e Rio Grande do
·Sul por serviços relevantes : mas a lei nllo
definio quaes O$ . serviços relevantes, e por isso
vemos o absurdo de serem promovidos officiaes
de marinha, que não tinhão prestado relevantes
serviços no mar, mas em terra; yindo assim a
com mandar nossos vasos, officiaes que nenhuma
idéa têm de marinha.
·
·
Ora, nllO tendo a lei definido quaes erll.o os
serviços relevantes, ficava ao arbitrio do governo, o promover aquellas pessoas que fossem
de sua sympathia. Era, por consequencia, de
necessidade, e necessidade muito urgente, que
se derogasse esta lei, tanto pelo que_ respeita á
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marinha e guerra, ficando as cousas no antigo
pé, podendo o governo promover segundo as leis
existentes, que regulno a maneira de promover.
Se o ministro olhasse para os interes~es publicos, e não para o interesse particular e para
seus caprichos, não nos veriamos na necessidade
de prohibir as promoções na lei de fixaçll.o de .
forças. Ou lrn necessidade de promover, ou n!i.O:
se ha vagas, devem ser preenchidas seguudo as
leis, e se nno ha vagas, nao póde haver promoção ; e se o Sr. ministro da guerra a fizer,
hei de .aecusal-o na camara, como pretendo
accusar para o anno ao ministro da marinha.
Voto contro o artigo.
·
O Sr. Conde de Lages expõe os motivos
porque vota contra a segunda parte do artigo.
Cedem da palavra para votar os Srs. Torres,
Calmou e Maciel Monteiro.
Approva-se a primeira parte do artigo additivo
por 52 votos contra 51. A segunda parte é regeitada.
Approva-se por 56 votos a seguinte emenda :
« A~ disposiçõe;; deste artigo principiar:íõ a
ter vigor desde· já. »
Julga-se concluida a discussllÕ, e o projecto
é adaptado.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia seguinte a discuss!lO das emendas sobre forças de
mar, e levanta ·a sessl\o ás duas horas e meia.

Sessão

eJD 14 de SeteDJ.bro

PRESIDENOIA DO SR. 1fARQUEZ DE BAEPENDY ...

SuMMARIO.-À.dopção das emendas do ien.ado ás .

que fiiera a camai'ci dos depiitadoa sobre· a · ·
fixação das forças de mar.
A's 10 horas e um quarto faz-se à chamada,
e achlfo-se presentes 32 Srs. senadores e 58
Srs. deputados.
O SR. PRESIDENTE : - Esta completa a representaç!i.o .nacional, e o objecto de sua reunillo é
a discussão das emendas á proposta de.fixaçllo
de forças de mar.
O Sa. 2° SECRETARIO lê a acta da antecedente
sessão, que é app~ovada.
O SR. PRESIDENTE :-0 objecto desta reunião,
como disse, é a discussão das emendas, feitas
pelo senado, ás emendas feitas pela camara dos
Srs. deputados, sobre fixação de .forças de mar.
O primeiro artigo que se offerece á discussao é
o art. 3° das emendas do senado..
O SR. 2º SECRETARIO :-0 art. 8º dn. camara
dos Srs. deputados é o seguinte :
11 Em circumstancias extraordinarias as forças
decretadas no art. ·l º poderáõ ser elevadas a
8,000 praças, e a 1,000 as do art. 2.º»
·
O artigo do senado é este :
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(< o art. 3• redija-se assim.
Em circumstan- livre a càda um votar por uma ou outra parte
cias extraordinarins. as forças decretadas no do 1uligo, segundo entender.
1º artigo, poderá.O ser elevadas, desde já, a
OSr. :S.ebouças observa que toda a quest!l.o
4,000 praças, e as do nrt. 2º a 1,200.»
quij versOLl na asse1!-1blé~ geral,, ,Qu_ando_ na
Nao havendo qnem falle sobre o artigo 3º, o sessão anlecedente si? d1scutio malena 1denliea,
Sr. presidente. co1uulta á assembléa se o julga foi sobre confiança, ficando á margem a questao
discutido e rlecidindo-se que sim, pae a votos de direilo. Se a queslllo foi de confiança, póde
a emend~ do senado, que é approvada qnasi ser que esta exista a favor do min~stro .ª 9ue a
unanimemente.
.
ltoi diz respeito, sem que todavia ex1$l1sse a
Segue-se a discussão do artigo 9º.
favor de outro. Considerada a questao corn4' de
O SR. SEGUNDO SECRETARIO :-Artigo 9º da justiça, n!l.o ·póde servir de regra o que hontem
carnara dos.deputados.<( Os officiaes da armada, · se decidio porqL1e· se a assembléa gérnl, fez
da artilbarfa de marinha, fazenda e nautica, então lima 'injustiça, não está autorisada a fazer
bem como os aspíra11tes, e gu,1rdas-m~rínha, qua11tas possao ter lugar em objeclos semequando estiverem embarcados em navios ar· Iha11tes. Conclue :votando pt.lo al'tigo.
·mados cm guerra, perceberáõ mais meio sold_o
O Sr. Cassiano, quandô a primeira vez
de seus respectivos postos, além. dos venci- fallou só lembrou peJir a divisno do artigo na
mentas que actualmenle · percebem. Â dispo· votaç!Ío, sem que1·er ampliar a discussão ; como
• siçao deste artigo se estende tambem aos offiporém um nob1:c dcputarlo tomou a palavra
ciaes de saude e capella.>1
sobre a materia, apresentando as razoes porque
Este artigo foi emendado no senado desta vot.a pelo artigo di;i senado, elle, orador, julga
maneira :
dever declarar que, se fosse argumentat· pelo
« O artigo 3º redija-se assim : Os officiaes da_ lado da confümçll, sua opinião a este respeito é,
ar.mada da artilharia de marinha, de fazenda e que nenhuma confiança tem no ministr_o resn;utica,' quando embarcados em navios armados pectivo, pois que julga que elle, mais que
em guerr~, c~ntinuaráõ_ a perce~er, e os ~ffinenhum outro, é capai de abusar da faculdade
ciaes marmheiros em 1guaes c1rcumstanc1as, qne pelo artigo se lhe quer dar._ Isto mesmo
perceberáõ desde já, o meio soldo conferido disse na discus'ião do senado, tratan<fo-se deste
pelo artigo 3° da lei de 15 de Outub1·0 d~ 1836. objecto, e de uma emenda para que, além da
Os cirurgiões da armada d'ora em diante só relevancía de serviço. para as promoções, o mivenceráõ a gratificação d_e 40$000, quando em- nistro tivesse faculdade de reform<1r aquelles
bm·cados, ou effectivamente empregados nos qutt julgasse iohabeis ou incapazes par~ o
hospítaes.»
serviço. Oppoz-se a esta emenda que cah10,
Sem debate julga-se discutida a emenda do porque nada julgava mais a1·~i~cado do que
senado e, nao se vencendo o requerimento do deixar. nas mãos do actual mm1stro da maSr. Co;nelio para que seja submeltida á votação rinha, esta b!lssola que deverá reg_ular a habi,
por partes, é approvada por 54 votos contra 44. '!idade ou inhabilidade dos nossos officiaes da
Segui:-se ~ emenda ao artigo 1~. O que veio armada. Se a base pois, continua o orador, para
da camara dos deputados é ~ segumte :
votar-se por este artigo é a confiança no mi« As promoções dos offic1aes d.a armada n~nistro, eu declaro que nenhuma tenho, nem
cional serllo fe!tas em conforr,mdade das _leis . · posso ler, muito mais á vista da escandalosa
que as regulavllo antes da publicação da lei ~e promoç!\o que elle apresentou, promoção que
1fi de Outubro de 1836, ficando esta, desde Já tem excitado « indignação de todos, e tanto
revogada.»
·
mais escandalosa, quando por ella se vêm pre0 senado fez esta emenda: « Na armada e teridos, ao meno.s pelas noticias. que tenho,
na artilharia de ma~inha as promoções nos postos officiaes de muita capacidade, por um e!'lxame
terá lu~ar desde J~, quando. forem absoluta- daquelles que nã.o sei se estavilo nas c1rcummente md1spensave1s, ao !Serviço em relação_ás stancias de ser promovidos, alguns dos quacs
forças decretadas, ou tambem nos casos de d1s- neuhum serviço têm prestado ria marinha.
tinctos e relevantes serviços que serão men- Como a escala para as promoções era sómente
cionados nas patentes.» ·
a dos merecimentos, nas mesmas cit·cum·
O Sr. Ca.ssia.no :-A' vista do que se venceu stancias como até agora, eis a razão porque ap·
honte!ll a respeito dns forças de terra, deve-se parece agora esta promoção, e outras cousas no
conservar a m·esma igualdade a respeito das de ministerio ·da marinha.
mar. E como se pedia a divisão do artigo para
O orador, continuando, lembra que, embora
não se promover nas tropas. de tefra por re- as commissões de que se achão encarregados ~s
levantes serviços, julgo que muito justo é que officiaes da marinha posslio ser tiradas pelo m1·
se nllo conserve este beneficio ás forças de mar. nistro, quer estes officiaes procedão bem, quer
Peço portanto a divisão.
mal (como aconteceu com o official general da
OSr, João Evangelista. 'apoia este requeri- marinha, de que hontem se fallou, a quem se,.
mento do nobre senador, por dever deixar-se tirou a inspecção do arsenal desta côrte para
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ser subslituiclo por O Litro que, segundo se disse,
é bom conl1ecido ), este facto, com til do, basta
para a ·.assernbl0a ger,11 nao conceder ao ministro a faculdade que lhe quer dat· o artigo.
Quanto !t segunda ·parle do artigo, se a justiça
regula a assernbléa gemi, deve ella s11p1Jrirnir
esta parle do artigo, porque não ha razrio para
se considerar os offiGiaes da m;uinha em me,
lhores circumstancias que os do r,xercito; e na
marinha ha a mesma possibilida.cle de qne o
respectivo miuislrn abL1se nas promoçô~s por
dislinctos serviços, como· ha no exercito ; e, se
officiaes de tel'ra, pela votaçll.O que houve,
ficarllo excluídos de serem premiados pelos
seus merecimentos, pelos seus clislinetos set·viços, no.o h,l raz:lo nenhuma para que os
officiaes da murinhu sejào contemplatlo5.
O Sr. Rodrigues Torres diz qne, como entende qne a disposiçao da primeira parte do
artigo na.o póde deixar de ser nociva, conti1rna
a votar contra ella. Nada. concebe de peior,
11,H.la que concorra de ·urna maneira 111ais efficaz
para extinguir todo e qualqnet· estimulo que
possrto ter os ol'ficiues da armada, do qL1e na
1ei annua decretar-se a prohibiçl\o de uma recompensa, que a lei lhes tinha promettido
quando elles se dedicárllo a esta carreirn.
Concebe muito bem que a assembléa geral
eleve ser cautelosa, que deve pôr obstaculo para
que o governo nao abu~e, não pratique actos
semelhantes ao que acabou de notar· o nobre
senador, mas observa que nli.O é culpa dos
officiaes de: -marinha que o corpo legi~lali vo
nl!o tome med.idas para evitar esses abusos
(apoiados), e, porque o corpo legislativó não
toma, porque nao quer ou não póde tomar me·
didas desta natureza, não se segue que se· deva
fechar o accesso aos officiae:; da .armada.
Julga que nada ha de peior, para o individuo
que se dedica a uma profissão, do que dizer-selhe que nao póde progredir nesta profissão, que
nllo póde aspirar a nwis do que aquillo que é.
Qual o official de marinha mais esperançoso,
mais cheio de talentos e coragem, que nllo esmoreça, que nao tenha toda a disposição de
abandonar a carr~ira a que se dedicára, se o
corpo legislativo disser. que não póde passar
nunca da p,ltente que conse 5uio ? Poder~se.ha
dizer, continua o orador, que a assembléa ·geral
nllü fecha permanentemente as promoções, que
a. lei é annua ; mas; quem nos diz que esta
d1sposiçllo, q•ie se quer introduzir na lei de
fixação de forças, não será introduzida na do
anuo seguinte? As boas razões que prevalecem
para que esta disposição passe hoje, devem
prevalecer para. que pas.~e daqui a um anno,
d~q~i a dons annos ; e se ella se perpetúa nesta
lei, ira.o se µrnduzir os eft'ei tos que receio.
O 01·ador lembra que desde 1831 não se tem
nas leis de fixação de forças navaes intt"Oduzido
semelhante disposiçtl.o ; dei?de ent~.o nã,o -foi
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prohibido ao ministro da marinha fazer promo,;õus na arrn,\<ia, e desde enUw não têm
havido ~buso$, á excepção daqnelles que com
grande escandalo, e coin dôr o diz, se ol'iginárno o anno passado ; mas corno semelhante
esc ..mdalo nao é de esper,,r que se reproduza,
entende que a primeira parle do artigo nrt0
rlev;i ser approvada.
Qtianto á seg,wda parte, ainda mais pre,iudieial lhe pat'ece. Observa que a assembléa
gere1l reconheceu, na sessão do <.lia antecedente,
os inconvcniuntes que podia trazer semelhante
medid,1 a respeito dos officiaé, de terra, inconvenientes que silo os mesmos, senão maiores,
pat·a o corpo da armada.
Conc0t·rla em i1uu é preciso renrnncrar ns
offici,l8S que prestarem relevantes serviços, mas
remu11erar .de tal modo que se não vá ferir
direitos adquil'iuos por outros qne tenhao prestado sel'viços mais relevantes, e que entretanto
ni\o forão recompensados. Lembra que, ~e o
ministro da marinha, passacta esta lei, 'quizer
favorecer a tlm official, urn capitno tenente, por
exemplo, maii moderno, pôde emb:,rcal-o n'um
navio de guerrn e mrndal-o para o Rio Grande
ou P,trá, e depois de algL1111 tempo estar este
official n'alguuu destas províncias, promovêl-o
a capitllo de fragatt1, preterindo a todos os outros
mais antigos. Pela lei de Outubro de 1836, o
gaverao foi autorisado a promover por serviços
que elle entendesse relevantes prestados no Rio
Grande e no Pal'á ; promoveu a algLrns officiaes
que ahi tinhão servido, ou que tinhão estado embarcados em navios estacionados naquellas duas
provincias ; o resultado deste pl'ocedimento do
governo, foi um clamor geral entre os officiaes
ela armada, e á camara dos deputados foi presente um requerimento coberto de muitas assignatL1ras de officiaes de todas as graduações,
queixando-se das preterições que tinhão soffrido, qL1eixando-se de ter sido revogada a lei
debaixo de cujas garantias servião; e o meio
com que o governo jL1lgou sanar este mal, foi
fazer esta promoçllo, de que muito, membros
da assembléa ger·al têm-se queixado, promovendo um grande numero de capitães tenentes
a capit!les de fragata, quando- o numero destes
officiaes que existia, era talvez mais que sufficiente pnra ª~- necessidades_ da.11rmada. Send{) o
pietex:to do ministro, com esta promoçilO, fazer
calar as queix~s dos officiaes q1.1e se julga vão
pl'eteridos, de certo modo desfazer a injustiça
que se lhes tinha feito ; o remedio não foi completo, porque em verdade os officiaes preteridos
ainda depois de promovidos, não deixárão de
ser preteridos, porque os que erao mais modernos, e que forão promovidos, ficãrão gozando
da antiguidade.
O orador declara que quer que ao governo
fique a factddade de' promover, mas sómente
em. vidude das leis existentes. Pois n!lo sabe
qual é a escala dos merecimentos que deve
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dirigir o governo. Como ha de entender qual
seja serviço relevante? Póde enknder que o
simples facto de estar embarcado a bordo de
um n~vio de gncrra é servip relevante ; póde
rcp11tar servi\:O rele·vante aquillo que ontro
julga acção mnito Ol"dinaria, e neste caso fica ao
governo inteiro arbítrio. O orador não-, diz que
nl'ío se deixe ao governo certo urbitrio ; mas
nunca arbitrio de que póde resultar injustiça
clamorosa, grave prejuízo a outros officiaes.
O Sr. Teixeira de Gouvêa lcrnb1·a que,
quando o senado tratou deste objecto, muitas
dif-flculdades se obscrvárno; cllc, or~rlor, mesmo
teve muita difliculdade em votar peln seg1rnd::
parle do artigo ; mas resolveu-se a islo, po1·que
vendo passar na lei de fixaçno d e fon;as de
tenn esta mesma disposição, pareceu-ll1e desigualdade. muito saliente, negar-se :.í armada
aquillo que se havia concedido ao exercito.
Em verdade, o que rias promoções resalva
mais a injustiça, a parcialidade, é a antiguidade
(apoia,dos), embora cm um on antro caso se
favoreça aos benemel'ilos. Os argumentos,
porém, que tem ouvido para irnpt1gnar a primeira parte do artig0, nao lhe parecem de todo
convincentes, ao menos sil.o em parte contrarios
ao principio que adopta nesta materia. Nao
entende que as promoções dev!l.o ser feitas em
i;onlernplação aos indivíduos, mas sim em contemplaçM ás necessidades da naçl\o. Sendo
este o seu princiµiu, nao póde admíttir nesta
parte os argmnenlos do nobre deputado que
impugna a emenda dosenado.
. O orador observa que o senado teve em vista
fazer restricções, tanto em uma como em ouf1·a
lei, e póde-se dizer yue foi este o seu principio
regulador, porqu0 desgraçadamente ião apparecendo abusos de tal ordem qlle fazião estremecer. Quando se tratou deste ohjecto, sua
opinio.o foi que se désse ao governo arbítrio
para promover alé primeiro tenente por entender
que se deve convidar nossa mocidade a entrar
n 'uma cai-reira, sem duvida .a mais util ao Brazil,
mas desta patente por diante niio via nenlmma
necessidade de promoção ; não era necessario
que nos postos maiores houvessem promoções,
mesmo porque o emprego da arm11da entre nós
na.o demanda essas grandes patentes qLie de
ordinario demand!l.o as esquadras que precisão
de vice-almirantes, de chefes de clivisao, etc.,
podendo uma náo ser commandada p.ol' um
capitao de fragala.
·
Observa ainda que e artigo diz que EÓ póde o
governo promover, quando fôr indispensavel ao
serviço em relação ás forças dect·etadas ; q11e se
nisto entra o arbitrio, entllü o artigo q11e veio
da cam ara dos deputados ainda mais arbitrio
deixa ao governo, porquanto nelle se determina
que se promova em conformidade das Je;s existentes ; e por estas leis as promoções se fazem
tres quartos por ántiguioade e um quarto por

merecimento. A' vista <listo pergunta aos se1iho1es que impugnao o ar!igo do senado, se
não ó mais amplo (',lo arhitr-io. O ,nPstno nobre
r!eputado que :tctdia de fallar reconheceu que
nvnliar scrvi<;fl:' 1·eievantes er:í uma idóa muí
v.ista, flcanclo a arbill'io do rninislro, ninrla
mesmo procet1éndo de bo;i fé, eonsirlerar como
ncçtlo distincla aqnillo que não passa de acção
ordinaria; e, sendo assim, tendo o governo este
arbítrio D:lS leis, parecia que o nobre deputado
dcvêra adaptar a e!llenda do senado, porque
ella manda fazer as promoções segLrndo as necessidades nacionaes.
O orador conclue declarando que, se [C
vencer a separac;ao elo artigo na volnçno, ha de
votar contrn a segunda p,ute.
OSr. Eodrigues Torres explica que nno foi
de opínil'lo que as prutnoções elos officiaes da
armada se devíil.o fazer sómente em consideniç/io a seus itllere$ses parlicular~s; mas que
nao é possivel separar ínteíramenle, em materia
desta natureza, os interesses nacion;ies dos ia.te·
resses individuaes; porque.se, na confecção éle
uma lei de promoções, se ni\o líver em consideração tamhem aqnelles que têm ele prestar os
serviços, n1l.o se conseguirá o fim a que a lei se
dirige. Conclue sustentanto a sua opinião emittida no discurso anterior.
OSr. Francisco do :Rego, tendo apresentado
o artigo, a que foi feita a emenda, à eamara dos
Srs. depntados, que o approvou, julga de seu
dever dar as razões cm que se fundou.
E' lambem de opinião de que as promoções
devem ser feitas sómente qm,ndo hollver necessidade, e necessidade urgente, e nM lendo
sómente em consideraçil.o os indivíduos, mas
t,u11bem o estado. A' vista disto, sustentou que
a lei de 15 de Outubro não devia continuar,
fondando-se na razão de que havia lei muito
sufficiente para as promoções, segundo as necessidades ordínarias do paiz, e lambem para
premiar serviços relevantes. Não considera que
o v,1Jor dê direito a nm accesso, mas sim a uma
recompensa honorifica ou . pecuniaria: pois
que, pessoas haverá de muito valor, que,
comludo, niio tenhão a necessaria capacidudii
para commandar.
Parece-lhe que o artigo, redigido como está,
dá bastante poder ao governo para premiar o
me rito, pol'que a lei geral sobre promoções. de
marinha manda que sejM feitas tres quurtos
por antiguidade, f um quarto por merecimento i
convindo que o governo não faça promoçil.O
logo que houver uma vaga, mas espere q~e
lrn.i a quatro, para poder satisfazer plenamente as
disposições da lei.
Conclue mostrando que o ar!. 10. preenche
melhor as intenções do senado e da camara dos
Srs. deputados, do que a emenda do senado.
OSr. Igna.cio Borgas p;i,gunta se, con;º. se.
disse, as prornoçoes nunc~ forao prolnb1das
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desde 1831, para que foi feita a lei de 15 de de terra, entende que tambem nl.lo deve
Outubro de 1836? Para premiar o merilo uniser admittida na fixação de forças de mar.
camente ? Pois a algum- governo foi nunca proOSr. Ma.rquez de Pa.rana.guá é lambem da
hibido premiar o merito? Se havia ampla. liopinião dos senhores que s_ustentão que as proher.dade pal'a promover; ··o nobre deputado ·ha moções se devem fazer só por conveniencia 'G
de conco1·dar em que a lei de 15 de Out.ubro
necessidade publica, e que nenhum official tem
foi pura ociosidade. O orador entende, porém,
direito de exigir do governçi que se fação proque a disposição da lei de 1830, respectiva á moções, mas unicamente de, na occasiao de o
probibiçll.o das promoções, é perpetua e nao
governo as fazer·, nllo ser preterido, sendo conannua.
templado no lugar que lhe compete por lei, por
A' reflexão de que é necessario que se
seu merecimento e bons serviços, porque nesse
guardem as promessas feitas .áquelles que se
direito vai envolvido o bem publico que exige
dedicll.o á profissão das armas, responde que o
que seja empregado no serviço o merito. Por
individuo que se dedica ás armas tem direito
isso n1lo é o orador da opinião daquelles que
de nunca ser preterido, quando o estado careça
entendem que o corpo legislativo não póde susde fazei" promoç1lo ; mas n1lo tem juz a um acpender as promoções por algum tempo, pois
cesso pelo serviço prestado durante um certo
que o governo o póde fazer a seu arbítrio.
espaço de tempo. Acha que seria mui util, mas
Segue a opinião dos senhores que censurll.o a
difficil, o poder conciliar sempre os interesses
lei excepcional. O orador votou contra ella,
do estado com os individnaes.
porque julgou que actos de: valor se devem
Sendo vaga-o que falta para co:npletu1· o
premiar com recompensas. e na.o com accessos,
que está marcado- considera que podem
para que 11110 aconteça qu,3 cheguem a postos
haver vagas no exercito que tem um quadro, um
elevados homens que na.o sejllo capazes de comlimitado numero .de corpos, cada um dos quaes
mandar.
•
com um certo n-umero de officiaes ; com ex- · Posto conheça .que podem haver abusos,
cepçll.o apenas, excepçào que, o orado1· muito lapersuade-se de que se nll.o póde seguir tanto
mal ao serviço publico dus promoções. por mementa, do corpo de Engenheiros aliás scientifico, e
da primeira consideração_ ; mas nunca na marecimento, como das por antiguidade ; pois
rinha, que nl10 tem lei organicà, existindo apenas
que, tendo de promover tres quartos por antio qundrn que havia para a mal'inha porlugutlza, guidade, para poder promover a dez por mereque 11ão ·1: applicavel á marinhà brazileira. Ora,
cimento, o ministro que se propuzer a abusar
nl!.o havendo vagas na marinha, pela falta de
promoverá 40 officiaes, para poder favorecer a
10 afilhados.
quadros, parece-lhe claro que se na.o podem
Parecendo-lhe que o artigo restringe mais a
regular as promoções pelas leis porluguezas,
possibilidade de exorbitar, do que a emenda
organisadas sobre quadros que já não existem.
do senado; vota pelo artigo da camara dos
Posto que reconheça que nas promoções se
Srs. deputados.
deve attender á antiguidade, adverte que se se
proclamar este principio como absoluto, aconO Sr. Rebouças sustenta a sua opinião e
tecerá que sera.o promovidos muitos com falta
pronuncia-se a favor da emenda.
da capacidade necessaria. Todos os governos
OSr. Costa. Ferreira. entende que, passando
attentlem ao .. merito, e a nossa constituição mui
a emenda fica em pé a lei de 15 de Outubro que
clat'amente o recommenda.
comprehende nll.o s6 as forças de mar, como de
Em lugar de se pretendei· revogar a lei, pelo terra; e que ·assim nao haverá a desigualdade,
motivo dos abusos que o governo tem comque >!e ponderou.
.
mettido, julga que seria muito mais conveniente
Acha injusto que se derogue a lei de 15 de
que fosse accusado o respectivo ministro. ConOutubro, privando assim ao governo de poder
_corda na difiicul<lade de que proceda a accusaçll.o
promover aquelles officiaes, ainda não prede nm ministro ; mas parece-lhe que é puniça.o
miados, que àbandonárllo as suas familias e
bastante pat·a um funccionario publico de;isa
commodidades, a bem do serviço publico;
ordem o ser obrigado a comparecer á barra do
pondo-os nas mesmas cireumstanaias daquelles
senado para se defender.
que se conservárilo em suas casas.
Não havenJo, pois, quadro, e não podendo, ·
O orador nao fórma do ministerio o conceito
por consequencia, haver vagas na mariuh,1, enque fom11l.o alguns senhores, a ponto de
tende melhor que se autorise ao governa para
supporem que o minislerio mandou para a Bahia
promover os officiaes que forem indispensaveis
Bento G,mçalves p ;ra se1· alli chefe i:le uma reao serviço do estado em relação ás forças devolução, mas, se tal idé11. formasse do ministerio,
cretadas, isto é, aos vasos de guerra, que sendo
elle o accusaria por todos os meios ao seu ai- ·
de pequen)s lotes, nll.o admittem que para elles
cance.
se promovão offi.ciaes de patentes elevadas.
No estado em que. estamos constituidos, nllo
~bservando, porém, .. que semelhante disse podendo fazer appello para a nação para
posição foi t·egeitada na lei de fixação de forças
de_cidir s.e é verdadeira a opinill.o do corpo
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legislativo a respeito das faltas do governo no
fel'idos para os empregos, uao ;entende comcumprimento de seus deveres, e sendo de todo que possa ter uma appliaação geral,
absoluta necessidade qne o governo marche, dando-se, por exemplo, o lugar de juiz de direito
o orador entende que sr. nl\o pod~m niigar ao
a um cidad/10, que tem talentos e virtudes,
governo os meios de que carece para· este fim;
mas ao qual faltM as habilitações necessarias.
parecendo-lhe que é de absolula necessidade, Julga pois, dever entender-se este principio
nas circlll'!lstancias actuaes do Brazil, que sejM constituicional segtmdo a3 disposições das leis
premiados os o!Ticiaes, que fizerno relevantes regulamentares a este resp,eito.
serviços á naçl!o no Pará e Rio Grande do Sul,
Não quer que se deixe ~e recompensar · os
nllo póde concordar em que seja revogada a serviços, mas que esta recompensa seja feita
lei de 15 de Outt1bro.
segt1ndo o merecimento dos mesmos serviços,
Concorda nos effeitos que produz uma accue n!\o que se recompensem serviços, que em
saçllO, ainda quando não proceda. O orador o verdade o nll.o são, dando-se o arbitrio, que
conhece \l.Ol' experiencia, quando foi accnsado quer a emenda do senado sustentando a conpelas providenci:rs, que, por força de ci1·cumtitrnaçll.o da lei de 15 de Outubro, qlle com toda
slancias, foi obrigado a dar no l\faranhao, a a justiça foi revogada pela camara tios Srs. derespeito da moedu de. cobre.
.
pulados.
, Jnlga pois a accusm;-1lo mui proficua para
O orador volaria pela emenda se se cstap:-evenir que o governo abnse.
hclecessc um lribunnl, :\. semellmuça dos con0 Sr. Fra.noisoo do Rego manifesta a sua selhos de invesligaçao, pnra se qualiflca1·em os
salisfaçno por ter O Sr. marqnez de Paranaguá serviços, e se conhecer se os serviços devem ou
votado contra a emenda do senado, e a fai•or
nno ser recompensados.
do artigo da camara dos, Srs. deputados, por
:Mais uma razAO, para nl\o sei· concedido ao
restringir mais a possibilidade de abusar.
,
governo o arbitrio de promover, descobre o
Explica que, quando disse que queria que
orador na falta absoluta de confiança que a
as promoções se fizessem na marinha brazinac;ri.o lem no governo. Verdade é qlle ouvio
leira segundo a lei existente, islo é, a que redizer que está pom se demiltir, mas uno sabe se
gulava as promoções na marinha porlugl\eza,
esta ,demissão se verificará.
na.o tivera em vista que se promovesse um
Não clá grande peso á razão ele nllo ser justo
numero tal de ,officiaes, que elevasse a ÍOl'Ça á que os o!Tic:iaes qu~ forno pelejar a favor do
decretada par;\ a marinha pcwtugueza ; ma:1
restabelecimento da orde.m, lenhllo igual sorte
sim, que o governo promovesse em relaçao á
daqnelles que ficárll.o ociosos, pois que o go·
força decretada na lei de fixaçllo.
vet·no não sabe a quem premê:1, e se o sabe,
Rebate a opinião dos senhores que defendem
nno premêa a quem deve ser premiado. Está.
a continuaç!iO da lei de 15 de Outubro, fundados
versuadido de que o official nomeado para uma
em que do contrario na.o haverá quem se commissll.o tem obrigaçnp de ir : se nll.o vai,
queira prestar ao serviço, indo para os pontos commette urn crime, pelo qual deve ser mcllido
para onde forem mandados.
em conselho de guerra.
OSr. Vergueiro concorda em que as proEntende que a melhor recompensa é aquella
moções devem ser feitas pela necessidade do
pal'a qne o governo está autorisado pelo § 11
serviço, principio regulador de toda a· admido art. 102 da consliluiçao, concedendo pensões
nistraçno sisuda; mas tendo o governo apreáqnelles que tiverem prestado serviços dignos
sentado ultimamente factos, qlle dão a suppôr
desla recompensa ; visto que o governo, pela
que n!lo quer seguir esta regra, parece ao
lei d11 regencia, está privado' de conceder con•
orador preciso pôr algum limite: de modo que
decorações, para o que, aliás, em caso especial,
a 1" parle da emenda do senado na.o é mais
poderia pedir a uecessaria autorlsaçao ao corpo
do que uma explicaço.o mai, clara, e explilegislati,vo..
cita de que ? ~overno é obrigado., nas proO Sr, Souza 8 Oliveira admira-se de que,
moç~es, ~ ~rngir-se P':las necess!dades do
lendo o ministro, que executou a lei de 15 de
sernço :,:.l~rruíe tanlq J:M\1.s n~?~~sa.x10, 9ua:ito __ .,_OutuhrQ,... d.EtÇ,larado que ell a não podia deixar
o Sr. n11ms~ro da guerra affinuou no senad~ de trazer,grandcs inconvenientes na sua exe·
que entendrn poder füzer tudo quanto a 1e1 cuç!lo, tendo O acttial min_istro da marinha dito
não veda·
.
que a citada lei é pessima e perniciosa, e deve
Quanto ~ segunda parle da en,enda, entende ser revogada, tendo sido presente ao corpo le·
que os ser\'1ços devem ser recompensados nliO gislalivo urna representaçllo assignada por nu·
sempre por P?stos ; mas . por postos, quando. r.ierosos o!fü:iaes da armada, chamando a lei
o~ ~ue preslarllo os. se~·viç~s têm gra1:de catyrannica e perniciosa, e só por si capaz de an~pac1dade, e por prem1os, quando sa.o simplesquilh,r a armada ; em lugar de se revogat·a }e1,
mente actos de valor, ,
se queira ampliai-a ainda mais, como propõe a.
O Sr. Cornelio nao contestando o principio emenda do s<:nado ; pois que tendo a lei li·
de que tlS talentos e virtudes deverião ser premitado as pro1noções, por serviços relevantes
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feilÓs . no Pará e· Rio Grande do Sul, a emenda
amplia esta a11torisaçll.o para serviços prestados
em qualquer parte. ·
.
Responde ao Sr. Costa Ferreira que o governo não fez pacto algum com os officiaes que
marcharll.ó para o Pará e Rio Grande do Sul,
obrigando-se a promovêl-os: não só porque era
do dever desses officiaes o ir para os pontos
para onde o governo os mandava, como porque
a lei de 15 de Outubro é posterior á sabida
dos mesmos officiaes para aquelles pontos. Entretanto nao entende que esses officiaes nao
sejllo dignos de remuneração; mas parece-lhe
que outros meios ha de os remunerar.
Vota pelo arligo da camara dos Srs. deputados, em preferencia ao do senado.
Depois de uma breve explicação do Sr. marqnez de Par,maguá, decide-se que a matcria
está discutida, e approva-se:
1.º Que se pt·oponha o artigo por parles.
2. 0 A lª parte do artigo até as palavras-em
relaçl1o á força decretada-, po1· 43 contra 39
votos.
E' regeitada a segunda parte.
Prorog1t-se a sessl!.o para se tratar do a1'l. 11,
que é o seguinte :
« Art. 11. Redija,se assim :
« O governo fica autorisado a concedei· licença com vencimento de tempo, e de meio
soldo aos officiues da armada e de artilharia da
marinha, que as pedit·em, sendo desnecessarios
ao serviço, e por eslas licenças n!ío se pagaráõ
emolnmentos. »
Sem cfücussão' se decide que a mateda está
discutida.
Posto a votos o artigo, é approvado por 57
votos contra 25.
Julga-se concluída a discussl!.o.
Lida a actu, é approvada.
Levanta-se a sessão ás duas ho1·as e meia da
larr.le.

Sessão seeret.a ent 1.3 de
Setembro
FRESlDENCIA DO SR, ARAUJO VI.A.NNA

(Tratado de alliança offens·iva e defensiva com
a 1·epubl-iea Orieiital do Umg-uay-parecer
da eommissã.o especial e sua approvaçãô".)
A's 10 horas procede-se á cliamada, e logo
que verifica-se o compa1·ecimento de numero
legal,_ estando fechadas as portas do saln.o e
galerias, o S1·. presidente declara aberta. a
sessão. Lê-se a ·acta da ultima sessão secreta e
é approvada, com a modificação requerida
pelo Sr. Rebouças.
·
~altrio com causa participada os Srs. arBeh1spo1 Messias, Amaral, Bhering, Oliveira
raga, Pontes, Paulino, Abranches, Maria de
TOll!O II

Moura, Gurgel, ·Hollanda, Galvão e Barreto Pedroso; e sem participação os Srs. Ildefonso,
Remigio, padre Costa, Raphael de Macedo,
Lessa, Aranha, Alcibíades e Valeria.
O :i.n. lº SECRETARIO lê o seguinte parecer :
CC A commissl!.o especial encarregada tambem
por esta augusta camara de examinar a matel'ia
da mensagem do governo, lida em sessao secreta no dia de hontem pelo ministro e secretario de estado dos negocios estrangeiros,
tem a honra de dar conta do seu mandato.
« Da dita mensagem consta que, considerando
o 11egenle em nome do imperador util ao estado,
estipular um tratado de alliança ofl'ensiva e
defensiva com. a republica Oriental do Uruguay, e tendo nomeado seu plenipotenciario a
Manoel de Almeida e Vasconcellos, aclualmente encarregado de negocios do Brnzil junto
:iquelle governo, pelos ul!il'nos o!licios acaba de
saber que o govemo da rept1blica (sao p1·oprias
palavras da mensagem) exige como condiçao
preliminar a occupaçllo temporada, como linha
divisaria, da que segue pelo lbicui-guassú até
a Cochilla grande, passando I_bicui-mei:im, fü·mando-se no tratado, feito entre a· corôa de
Portugal e a de Hespanha; bem que declare, ao
mesmo tempo, que tal occupaç:i.o nl!.o dará, nem
tirará direito algum ás nações estipulantes
quando se houvel· de ultimar o tratado definitivo de limites.
cc A' essa declaraç!lo categorica (ainda sã.o
proprias palavras da mensagem) accrescentaram os plenipolencial'ios do governo da republica que este estava resolvido a: entrar no
territorio do imperio logo que assim o julgasse
necessario á inteira derrota do rebelde Fmctuoso Rivera.
cc ~ accôrdo com o que nos communicou o
nosso plenipotenciario (prosegue a mensagem),
recebeu o governo imperial uma nota do encarregado de negocios da republica aqui residente,
em que exige o mesmo, manifestando, em
apoio das boas intenções do seu governo, que
· elle ouviria provavelmente qualquer proposição
do regente em nome do imperador que tivesse
por fim o emprego, desde já, das forças da
republica para de todo acabar com a rebellião
na provincia do Rio Grande do Sul.
« E porque taes objeclos pertencem pela
constituição á assembléa (diz o ministro concluindo a mensagem), recebi ordem do regente
em nome do imperador, para os trazer á sabia
consideraçll.o da camara dos Srs. deputados ; a
qual, pesando todas as difficuldades em que se
t~gi__achado o governo relativamente á insidiosa
ê sanguinariá rebelliao. da importantissima pro•
vineia do Rio Grande do Sul, onde seria mui·
vantajosa uma força habituada áquelle . genero
de guerra, deliberará conforme mais util julgar
á causa da lei e da integridade do imperio.' ·
« A commissão especial, quanto ao primeiro

68;
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objecto da mensagem, isto é, pelo que respeita á
pretendida estipulaçào de um lralado de alliança olfünsiva e defensiva com a republica
OriE'ntal do Uruguay e á condição, qne o governo da mesma republi<;a exige como preliminar sobre a o~cupação ternporaria da 'linha
divisoeia que indica: entende que o voto desta
augusta carnara, desde já, seria antecipado e
incompetente, e:t vi de suas altribuições e d,1s
do poder executivo, constante;; do .irt. 102 § 8°
da constitu_iça.o e do art. 20 § 1º da lei de 14 de
Junho de 1831, que ao governo cumpre observar.
cc Emquanto ao 2º objeeto, tendo já a commisstto (quando foi especialmente nomeada)
interposto o seu parecer sobre uma communicaçilo analoga da parte do governo, nao póde
deixar de set· coherente na pronunciaçM calegorica de seus principias sob1:e a nacionalidadü
brazileira.
" A constituiç1lo no art. 15 § 12 confere á
assêrnbléa a atll'ibniçi1o de conceder ou negar
a entrada de fotças estrangeiras de terra e mar
dentro do imperio ou dos portos del[e; o que,
segundo as disposições do di1·eito pulJ lico universal e das gentes, se entende a respeito dos
casos em quo semelhante concessao é meramente facultativa; e, já mais em circumstancias
corno as de que se trnla, e quando de uma parle
o governo da republica de Monlevidéo declara
que está resolvido a entrar em tel'ritorio do
imperio logo que assim julgue necessario á
inteiro derrota de Fructuoso Rivera; e de outra
patle o governo do Brazil recorre ás difficuldades em que 3e tom achado i·elatil!amente 6,

in8idiosa e sungni1wria ,·ebellião da i1npoi·ta.nt-issima provincici elo Rio G1·anelo do Sul,

como si fosse compalivel com a nacionalidade
e iudependencia do Brazil urna se1nell4tintc
degraclaçao e se pudesse ter po1· cousa averiguada a, aliás inadmissível, supposiçao de ni1o
poder a naç!\o bl'azileira repelfü do s~u territorio os subditos rebeldes de urna naçao vizinha,
e submetter ao salutar imperío das leis os proprios habitantes de parle de uma das proprias
províncias brazileiras : Sendo, portanto, de
parecer a commissao especial que o governo,
com a segurança que lhe já deu esta augusta camara de sua cooperação, deverá cumprir, corno
importa, o que lhe é prescriplo no m·t. 102 § 15
da constituiçtto do imperio.
,e Pnço da camara dos deputado,;, 12 cfo Satembro de 1837 .-A·nfo;Lio_Pernint Rabouçc.s.

- José de Arcmjo Ribeiro.- Francisco Gonçal11es J.11artins, i,
E' approvado.
Consultando o Sr. 1º secretario si deve of-

ficiar ao governo communicando a approvaçítü
do parecer, decide-se que sim, e que se lhe
remelta este por copia, como requerera o
Sr. Vianna.

Consultando o Sr:· presidente se deve pul.Jlic.i.r-se a materia tratada em sessão secreta,
decide-se que nrto.
P2lo meio dia é um quarto, depois de lida
e approv,1da a neta, termina-se a sessil.o secreta,
e d<cJclarn-sc a camara em sessão publica.
SmrnARIO. -

Expediente.- Ordem do dia.A.clopção da rcJolução autm·isa.ndo o g_o-

vemo ci condecorn.r coin a orclem elo Cruze·wo
os funccionai·ios do govei·no belgci que con-

correrão para a celeln·aç0o do tra.tado.
Lê-se e approva-se a acta da antecedente.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do . exuediente, lendo-se os seguintes of/icios :
·
l.º Do secretario do senado, enviando as có·
pias dus acla~ da assemblea geral, que teve
lugar no dia de liunte,n (13 de Setembro), e no
d,! hoje (14), devolvendo com eilns as propostas
do governo sobre a: Ílxação das forças de mar e
dé terra.-A' comrnisstto de redacç::10.
2. 0 Do ministro do imperio, remett@do a
copia do decreto, que· conced~ll ao corone\ r_eformado de cavall\1ria, Joaqunn da Sdva DHm,
,i lença annual de 140$0él0. A' commissão
de pensões e ordenados.
;:;_ 0 Do mesmo ministro,
enviando a copia do
decreto que concedeu ao tenente-coronel refol'mado, Francisco Diogo Vellez, a tença annual
de 80$.-A' rnesma com missão.
4.º Do ministro da guerra, t·emetlendo cópias
da consultado c;onselho·_supremo militar arespeito do conselho de guerra do corone_l Jo!ío
Chrysostomo,da Silva, e dos ultimos;mappas·aa
tropa existente nas provinci~s de S. P~ulo:
Bahia, Ceará e Maranhtto, satisfazendo assim a
requisição que dafparttr desta camara lhe fôra
feita. -A quem fez a_requisiçil.o. .
·
5."{Do mesmo ministro, enviando varias autographos das resoluções da assembléa geral,
approvando diversas tenças concedidas a pessoas constantes de uma relaçfio. -Parn o archivo.
õ.º Do mesmo ministro, remettendo o autographo da resolnçM que approva ·a pensao
amrnal de 220$ ~onceclida a D. Gertrudes
Magna de Oliveira, e seus filhos.-Pcira o ar·
chivo.
7.º Do 'ministro dos negocios estrangeiros,
com data de. -14 do corrente, participando que,
por se achar· enfermo, não lhe é possível com·
parecer, sal vO se durante a discussll.o se a9har
melhor afim de 'assistir á discusstto do proJeclo
de lei, para que fôra convidado,-Fica acamara
inteirada.
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8. Do ministro da justiça enviando· o of.lfoio
O SR. 1º SECRETARIÓ diz· que o parecer, a
do presidente da provincia de Matto-Grosso, por que este se refere, existe desde o anno passado
11ecessitar de deliberação da assembléa geral parn ter lug~r na terceira discussão da ler do
orçamento.
o objecto que elle contém. -A' com missão de
jusliça civil.
OSr. Reza11d.e não entra na quesUio se se
9. 0 Do mesmo ministro remettendo o redeve ou não uugmenlar ordenado a estes emquerimento de Domingos José ele Freitas pregados: mas sua opiniao é que esta rnateria
Albuquei·que, em que representa existire!ll nlio se de'i,e cleciclir na· redacçlio da lei do orçamento; parecendo-lhe muito melhor que os
muitos feitos parados, quer no supremo tribunal de justiça, que1· nas relaçlies, em conse- supplicantes requeirão ao senado, ou entll.o passe
quencia de se terem proferido sentenças in- .o deferimento de seu requerimento ém uma
resolução especial.
completas em gráo de revista, as quaes não de~
cidindo ó objecto do litigio, deixão em duvida o
OSr. Odorico observa que o tempo é mais
direito das partes, c~c.-A' mesma commissão.
precioso que nunca, e que esta ell)enda na
10. Do secretario do senado, partici- redacção da )ei vai fazer perder um trabalho já
parido que o senado adoptou afim de dirigir feito, e de uns poucos de dias.
á sancção imperial a resolução, que approva a
O SR, PRESIDE:;"TE consulta a camara se quer
pensão concedida ao sargenlo-mór Pedt·ó Ri- tomar este objecto em deliberação para se
beiro de Ai·aujo. -Fica a camara inteirada.
inserir na lei do orçamento, e decide-se. ql!e
11. Do ministro da justiça r(lmettendo a não.
Entra em discussão o seguinte :
representação de Joaquim de Azevedo Ramos,
« A assen1bléa geral legislativa resolve:e sua mulher, Josepha Raymunda cios Reis e
« Artigo nnico: O governo fica autorisado il
Lemos, que pelo presidente da província do
Maranhão lhe íôrn enviada.-A' commissão das condecorar com a ordem imperial do Cruzeiro
MS funccio.narios do governo belga, que conassembléas legislativas -provinciaes.
Faz-se menç!lo de requerimentos que têm o corrêrao para a celebraçrto do tratad1J de 22 de
Setembro de 1834, confirmado pela resolução
conveniente rlestino.
·
Remettem-se á commissão do orçamento de 17 de Junho de 1835.
« Paço da camara dos deputados, aos 30 de
tres mappas demonstrativos dos trabalhos da
Agosto de 1887. -Ar,,ujo Ribeiro. -A. M.
numeraç!lO das notas de novo padr!lO.
de JJ,foitra. »
Lê-se, e appróva-Re a redacçllo da resolução
OSr, J?aim se oppõe á resoluçã.o,
que determina que o imposto do ouro, que
paga a companhia de mineração do Gongo
O Sr. Visconde d.e Goyanna. sustenta a re· .
Soco na provincia de Minas Geraes, fica de ora soluçao.
em diante redúzido a 20 por cento.
· OSr. Paulo Barbosa., como autor de uma
Lê-se e approva-se a redacção da resoluçllo resoluçao semelhante que cahio na casa, julga-se
declarando, que Paulo Antonio de Faria está obrigado a dizer alguma cousa.
Sempre que· os soberanos, diz o orador,
no gozo dos direitos de cidada.o brazileiro.
Lê-se e approva-se a redacção do projecto fazem tratados de commercio, ou de alliança de
sobre o meio circulante para se dil'igir á outra familia costumão condecomr-se mutuamente,
pedindo um ao outro que haja de honrar a
camara.
· Lê-se o seguinte parecer da commissM de ordem de seu paiz, trazendo-a : não são nomeados cavalheiros de cada uma das ordens,
orçamento:
porque, sendo os cavalheiros obrigados a prestar
« A .commissão de orçamento, a quem foi
juramento,
e sujeitar-se a certos encargos, isto
remeltido o requerimento dos confessores e
thesoureiros da calhedral e imperial capella do seria inadmissivel nos soberanos. E' costume
Rio de Janeiro sobre objecto já approvado por que todas as vezes que por motivos de po!itica,
. ou de familia, os soberanos remettem a outro
___ esl[l augu![!t~ c,a.qi.ara,..!l.m_ yfrlude do P.ªr.~çer da
3ª commissao de fazenda, é de parecer que sonerano uma de suas condecorações, aquelle
tendo já sido approvada em 3• discussão a lei ·soberano que a recebeu, remetta ao ·que a
do orçamento sem que tenha sido attendido o mandou outra condecoração de igual estima •.
vencido no mencionado parecer, só poderáa ser Foi por este principio, para decôro ·de~- M.
os supplicantes altendidos se a camara quizer o Imperador em menoridade, que lembrei que,
.tendo tres soberanos mandado a S. M. Imperial
submelter á discussão a _wateria do tal pa•
condecorações, era necessari~ que da parle do
recer, e mandar inserir·'fi,a_ redacção da lei do
Brazil se fizesse a necessaria retribuição, porque
orçamento o que fôr deliberado.
-S. M. Imperial recebeu as-condecorações,. e não
« Paço .da c~mara, 'i2 de. Setembro de 1887.
mandou. Os soberanos. costumão · gilard~'.
-Hollanda Oavalcanti.-Araujo Ribeiro. » sempre ullla especie de equilibrio .a ~st~ r~sf
p1;iito, ·não recebend~ condef)orações séin: as dAi:Ci
E' regeitado; ..
0
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ta.mbem. Mas S. M. o Imperador recebeu a do
Tosilo de Ouro,.qué tinha sido.dada a seu pai,
de- saudosa memoria, mandada pela rainha
Christina, e nén1 obrigado se pôde dizer, porque
o tutor. nada pódé dizer; e o modo de dizer
obrigado é mandar uma condecora.çllo tanto, ou
mais preciosa á rainha de Hespanha. O mesmo
· aconteceu com o rei dos belgas e Fernando,
pelo seu accesso ao throno. Ambos estes soberanos mandárllo condecoraçCles ao imperador do
Brazil, que nao lhes pôde retribuir. Mas no projecto que eu havia apresentado se quiz descobl'i1•
veneno, um grande veneno ... descobrir-se
nelle declaraç!lO da maioridade.., l ! Eu vou
explicar o como se entendeu que o meu projecto
envolvia.'a declaraçll.o da maioridade!! .. Eu
propunha no segund_o artigo, que 11ada tem
de commum com o projecto presente, porque
é particular para a Belgica, que as cartas
·rogatórias, que os soberanos coslumllo escrever
uns aos oult·os po1· estas occasiões, fossem assignadas por S. M. o Imperador, como um signal
·de de?erencia, porque os soberanos eslimao mais
a assigliatura do soberano, que lhes remette a
condecoraça.o do que apropria condecoração.
Eis onde se foi achar o veneno ! ! ! Eis porque
fui .olhado como sectario da maioridade ! ! 1
Tendo-se achado este veneno no meu projecto,
cumpria nesta occasia.o explicar-me. Eu dizia
no projecto que o governo fica autorisado para
.maridar para todos os soberan9s, que têm
· mandado, ou houve1·em de mandar condecoraçCles a S. M. Imperial as ordens do Brazil
de correspondente estima: portanto a assembléa
geral legislativa limitava o numero das pessoas
que devillo-ser condecoradas·; erão reis; e·por.
consequencia não se podia.receiar cousa alguma
desta aulorisação.
E' costume todas as vezes que um mouarcha
recebe.foma ordem de outro monarcha, condecorar· lambem o chanceller que passou o diploma. Eu fallo á vista dos Srs. deputados, que
têm frequentado as côrtes estrangeiras, que têm
estudado, e visto o que é diplomacia. Poderáa .
dizer que isto silo costumes antigos dessas cõrtes;
mas nós nllO podemos reformar o mundo ; nllo
somos nós que com a nossa simplicidade improvisada havemos de destruir estes estylos estabelecidos na Europa. Nós temos monarchia
semelhante ás da Europa, onde, nas monarchias
as mais livres, ha sempre estes estylos. Por
isso propunha no 3º artigo que lambem fosse o
gçiverno autorisado para man·dar a ordem do
Cruzeiro, como a ·cortezia e uso diplomatico
exigia, a todos os indivíduos, a quem pudesse
caber. Mas o projecto cahio por um voto ;
talvez porque um Sr. deputad9 estivesse tomando tabaco, e não reflectisse no que se estava
votando. Mas felizmente alguns Srs. depu· .
Ioµvarão ·º· meu projecto, como o Exm.
''SrI C11ln:ion, a quem o mostrei, e que disse que

:,t!;~os

;t~.;..• ~~~f,fa,:b~f'. . :.~,

.

Os plenipotenciarios que fazem tratados, cos•
tumão receber uma som ma· pecuniaria, maior
ou menor, segundo o costume de cada uma
naçao ; e a naç!ío q11e faz o lralado, sempre
segue o costume daquella que o prop0z. Al'ém
disto, todo aquelle que faz tratado para o rei
assignar tem condecoraçM, e como os tratados
silo ratificados e assignados por dous reis, um ·
condecora ao of'ficial da outra naço.o, e assim
reciprocamente.
Eu tive a honra de ser encarregado pelo
Sr. D. Pedro I para ir trocar o tratado de casamento do mesmo augusto senhor D. Pedro I, me
encarregou de lhe mandar a lista dos despachos
que devia fazer, Como S. M. I. o Sr. D. Pedro I
fez um casamento anomalo, porque nllo casou
em c11s,\ reinante, n::t.o podia f11zer a troca de
ordens que costuma haver, para · tornar mais
notorio um acto que os soberanos deseja.o im·
mortalisar: lembrou-se de que se devia seguir
a este respeito, o mesmo que· tinha seguido o
rei da Suecia, que casou seu filho na casa de
Leuchtemberg, que, posto fosse reinante, não
tem ordens para dar. Mandei a lista dos de&pachos que me parecia que devi!lo ser feilos,
comparando pouco mais ou menos os grãos das
condeeoraçoes.
A Belgica, paiz novo, e com uma guerra,
assentou de não dar dinheiro, mas condecorações.· Quando fizemos o tratado com aquella .
naça.o, ella procedeu para comnosco deste modo;
mas nós ficamos por baixo, porque na.o pu·
demos retribuir.
·
:Vou, portanto, mandar uma emenda, para que
o governo possa mandar condecorações, nllo só
· á Belgica, como âquelles a quem a reciprocidade e eortezia diplomatic.\ exigem que se
mandem.
.
OSr. Carneiro Leão entende que esta reso1ução nada tem de commum· com a que foi proposta pelo Sr. Paulo Barbosa ; e que a emenda
que quer fazer não é conveniente.
A commiss!lo, diz o orador, nllo propõe mais
do q11e satisfazermos uma especie de divida,
em que estamos para com a Belgica. O nosso
governo, entrando em negociações com a Belgica, con:;entio que os presentes do estylo fossem
convertidos· em condecorações ; e que sub~
ditos dQ impel'io aceitassem condecorações dàdas
pelo governo belga.. Por isso cumpre que o ·
autorisemos para que satisfaça essa especíe de·
divida, em que nos achamos para com os plenipotenciarios, que negociárao o tratado com· a
Belgica. Ora, misturar este negocio çom as
condecoraçoes para soberanos, não me parece
conveniente, nem decoroso. Quando seja conveniente organisar um · projecto . sobre esta·
materia, nllo a devemos levar de mistura com
.esta resolução ; porque isto é uma especie de
divida.
.
O Sa. PAULO . BAaBOZA :..:..Cedo da ernen(Ja
que queria fazer.
·
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o Sr. Pa.im sustenta a stia opinião

contrá '~ . descoberta uma dessas tentativas; ni"ostrnndo OS·
·
presos, mesmo na presença do destàéamentif·
O Sr. Ca.rnei.ro Leão continua a sustentar a que alli existe a maior animosidade, e insubórresolução, mostrilnda:i que, posto na verdade dinaç!lo, talvez encorajados pelas disposições do.
ao governo incu11,bia sdicitar ao corpo legis- art. 126 do codigo penal, que a experiencia ·
!ativo ti auto1·isação nc:<:•·~,;at·ia para p1tgar esta tem mostrado muito ·concorrer· para tão repe- ·
divida pbra co111 n guve1·110 belga, comtudo tidas reincidencias, submette de ordem do repoderia não ter julgado a 111ateria tão grave, gente, em nome do imperador o exposto á conque fosse digno de uma proposta : e que tendo sid,m1ç110 desta camara, afim de tomar sobre tão
um membt·o da casa solicitaclo os papeis, que impol'lante ohjecto a delib~raçll.o que em sua
depois fora.o á comrnissao que a'pi·esentou o sabedoria julgar conveniente.-A commissllo de.
pare~er que eslá na mesa, nilo acha incon- justiça criminal.
venienle em que se decidisse este negocio,
Faz-se mem;ao de requerimentos de partes,
pois que deste modo muitos outros negocios que lêm o conveniente destino.
·
têm tido decis!lo. Não acha pois desvantagem
Julga-se objecto de deliberação_, e vai a imna resolução, antes julga rnnito decoroso, que, primir o seguinte : ·
(C A assembléa geral, etc., resolve:
conhecendo a camara que houve esta especie
de accordo entre os dous governos, se autorise
" Art. l.º Os olliciaes quff, tendo feito a camo nosso para cumprir O que fôr de sua parle.
panha da independencia na provincia da Bahia,
Vota pela resolução.
forllo, pela proposta de 19 de Novembro de.O Sr. Souza e Oliveira. sustentaª resolução 1823, feita pelo coronel José de Barros Falcão,
pelas mesmas razoes, posto julgue O governo
commaridante da divisa.o do Norte, promovidos
censuravel por uão ter vindo pedir a necessaria em virtude da portaria da secretaria da gutirra
autorisaçllo ao corpo legislativo.
de 30 de Julho, e da portaria do governo
daquella pro,incia de 14 de Novembro do
Julgada 11. materia discutida, é approvada,
e adaptada a resolução por uma grande maioria. mesmo anno, estão comprehendidos no decreto
O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia a de 13 de Setembro de 1831.
mesma de hoje, o os projectos ns. •178, 172 e
« Art. 2.º EstF1o iguahnente cornprehendidos
138 deste anno ; e levanta ª sessll.o ás 2 aqae!les que sem o haverem pedido, e nllo
horas.
tei1do os annos da lei, nem alguma inhabilidade
· physica ou moral, for!l.o reformados em razll.o
de suas opiniões políticas.
S,el!!lsão em. 16 de Seternbr9
. « Camara dos deputados, 16 de Setembro de
1831.-Venancio Hen1'iqtl,ll3 de Rezende.11
PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA
Julga-se objecto de deliberaç!Í.o o seguinte
SUMll!ARIO,'-Expediente,-Ordem do dia.-Paprojec1i-irda commissão de pensões e ordenados :
gamiento a Guilherme Young e filho.-Reso« A commissão de pensões e ordenados offeli19ão sobre os c-irurg·iõeB formados depois da rece para serem adaptados as seguintes resolei de 3 de Out·uwo de 1832.-Resolução luções :
aobre aposentadorias, tenças e _pensões.
« A asse1nbléa geral legislativa resolve :
cc Artigo unico. Fica approvada a tença de
Pelas dez horas da manhã procede-se á cha80$000 annuaes, concedida por decreto do 1°
mada e achando.-se presentes 54 Srs. deputados,
de Agosto de 1837, ao tenente coronel refor,
abre-se a sessão; lê-se, e approva-se a acta da
mado Joao Marques de Carvalho, corresponanteced.en te.
dente ao posto de majot· em que teve effectivi•
Fultão com causa participada os Srs.
dade.
Pontes, Fortuna, Barboza Cordeiro, Coelho da
idem
Silva, Costa, arcebispo da Bahia, Paula Araujo,
~essa, .Oliveira Braga, Souza e Oliveira, Pau« Artigo unico. Fica approvada a tença anh~o, Bhering, Moura, Mendes dos Santos,
nual de 240$000, concedida por decreto de 3
~1~s de Toledo, Vieira e Macedo ; e sem o parde. Agosto de 1837 · ao coronel de cavallaria
hc1parem os Srs. Lufa Cavalcanli, Aranha e Alvisconde de Castro.
varenga Ferreira.
resolução.

EXPEDIENTE

Idem

D~-se conta do expediente, lendo-se um
do ministro da justiça, participando que
tendo t:iido mui repetidas as tentativas de fugas
de p_resos por. meio de arromb~mento nas restecttvas prísõ_ês, e p11.rticular19en~ na da ilha de,
anta Bl\rb~r~,, on4,tfde, Pf0X!,lllO. acaba de ser

« Artigo unico. Fica approvada a tença annual, concedida por decreto de 22 d_<f Agoeto
de 1837 ao tenente coronel reformado A11acleto
José de Souza Castro, de 80$000 cori;gspp11:ª .
de_nle ao posto de major; _ _
, :
::>'.,.:
« Paço da. cam~ra dos deput~,do~,'1~ de Se~.
_,.:

011ic10

_,,<,
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lembro de 1837.-F. P. Almeida Alb·ziq-ue-rque.
---J. F. de Toledo."
Approvão-se as redacções das leis, que
fixil.o as forças de mat·, e as fol'çns de terra, e da·
resolução qt1e ~utorisa o go1•erno a condecorar
certos funccionarios do governo belga.

O Sr. IIenriqv.es de Itezende tem a palavra
pela ordem, e pede ao Sr. presidente que dê
·. para ordem do dia, o parecer da com missão
especial, que foi enc11rregada de examinar os
actos do governo qlle forao denunciados.
O Sr. Bebo.19a.s tem ignalmenle a palavra
pela· ordem, e pede que continue a discussao do
seu requerimento que ficára· adiada ha uns
poucos de dias.
·
Continua a discussão sobre o requerimento
do Sr. Rebouças.
Tom!l.o parte na discussão, os Srs. Galvão e
Rebouças; e dando-se a materia por discutida,
·o.requerimento é posto a votos, e approvado.
ORDEM DO DIA
Continua a discutir-se o requerimento, e
additamento do Sr. Rebouças a 1·espeito da
reintegração de Joaquim Ignacio da Silva Pereira, e depois de algum debate, são api;ro;
varlos.
Entra em discussão a re.~olução n. 178 deste
aP.no, autorisando o governo a indemnisar, precedendo liquidaçll.o judicial, ou convenção arbfü·al, a quantia proveniente de perdas e damnos
occorridos a Guilherme Young e filho, pela falta
de cumprimento do contracto feito com os
mesmos; e em que por sentença foi a fazenda
publica condemnada.
O Sr. Castro e Silva., depois de lembrar o
como este negocio foi originado, diz qu~ não
se importa. com a questão das cifras, mas sómente observa que, se um precedente tal passar,
não é a assembléa geral, mas o poder judiciaria
que vem a. dispôr dos dinheiros publicos. Quer
<1ue a assembléa geral antorise o governo para
indemnisar a estes pretendentes se estilo nas
circumstancias de o merecer, mas riúnca por
effeito de uma sentença do poder judiciario : é
esta urna questilo de principias que sustenta, e
por isso vota contra a ultima parte do parecer
da co.mmissll.o.
Apoia-se esta emenda do Sr. Castro e Silva :
O governo é autorisado a indemnisar em apolices da divida publica ao par, precedendo liquidaç!io por convençtto arbitral a quantia proveniente de perdas e damnos occorridos a Guilherme Young & Fill10, pe!a-}alta de cumprimento do contracto feií:c:,·~·om os mesmos.-

Castro. e Silvá. »

O Sr. Bezen.de

·- ·

nota '1ue quando o ex--rni·
nistro, 'José Clemente Pereira, foi accusado pela
compra· d.e.ste. ar.mamenw,-api:esenl.Qy_um .documento no senado, no qual · se dizia que' o
.
.

contracto desta compra dependia da approvaç!lo da assembléa geral, e que o documento
que ora upparece é q,rn Guilherme Young se
s11geitava a ser pago quando o thesouro pudesse
pagar. Enlranrlo este negocio em lékf. judiciaria, provando G. Yo11ng que, tendo mandado vir este nrmamonto em virtude do contraclb que fez co:n o governo soffreu perdas e
darnnos ; o podm· judiciaria n-iandou que se
pagassem estes prejuizos. No que, elle orador,
repara, é que o poder judiciario dêssc uma
sentença sobre cousa indefinida, sobre quantia
que nli.o está definida. Acha melhor que,
quando se tiver liquidado a quantia, a atsembléa geral então. decrete o, pagamento, e
neste sentido approvará qualqoer ·emenda,

OSr, Somia Martins sustenta o paeecer da
commissa.o, refutando os a1·gumentos do Sr.
Castro e Silva. E quanto â objecção do Sr.
Rei.ende, observa que o poder judiciario nno
entra na liquidação das contas que pertence a
um processo separado.
O Sr, Rezende ainda observa que resta
decidir se o pagamento ha de ser já, se o
thesouro póde pagar. Não obstante vota pelo
parecer.
O Sr. Rollanda. Cava.lca.nti depois de commemorar o que tem havido neste negocio,
conclue, que devendo presumir-se haver toda a
convenicncia da parte do reclamante, em
liquidar esta quantia quanto antes, o juízo mais
idoneo é o arbitral, e sendo isto aulorisado na
resolução, a camara dá uma prova de que
deseja ver terminada tal questão quanto antes.
OSr. Ca.stro e Silva.-de novo sustenta a sua
opinião, contra a ultima pa1·!e do parecer da
com missa.o.
OSr. Souza, Martins ainda responde aos argumentos do orador que o precedeu, sustentando o parecer e a rcsoluçllo que se discute.

OSr, Viscond.e d.e Goya.nna. vota pefa resoluçao, ju'Tando .que sobre tudo se deve mandar
indemnisar ao reclamante, por dignidade nacional.
·
,O. Sr. Limpo _de Abreu entende que, e~n
lugar de se deixar a escolha sobre o meio
porque se procederá a liquid11ç!lo, melhor é que
se dete1:mine que a liquidaçllo seja feita por
arbitros, corno se lem íeilo outras .. liquidaçaes;
pois que tendo os arbilros çle decidir, nlio pelo
a!IE>gado e provado, mas e.'V ·requo et bono~
poderá concluir-se a. questão com mais bre·
vidade, removendo-se as5im o embaraço no
pagamento : podendo a parte, e o tbesouro
ceder alguma cousa para que a indemnisaçãO
se verifique . quànto antes. Propõe-se a: mandar
emenda neste se:itido,
.
Ü $R. PRESIDENTE previne ao nobre deputado
que na mesa· há uma emen~a semel4.!!J?:te\ ... :..
:Pepois'de. haver
fallado·o
Sr.
REit1oµças,
quey.
:
:
.'
. ..
·... ...... ··,"·'.'
'

~

;·

'
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entende que, á vista do e~tado da questão, o
que ha a resolver é determinar o pagament'?,
consignando. fundos para a execução da lrquiJação, é julgada a maleria discutida.
E' apµrovada e adaptada a resolução, regeilacla a emenda.
Entra em discussilo a resolução n. 172 deste
anno (autorisando as faculdades
n:iedicina
deste imperio a doutorarem os c1rnrg1õcs formaJos, ou approvados depois da lei de 3 de
Outubro de 1832). E' approvada, acloptacla e
remettida á mesma commissrto.
Discute-se, approva-se e adopla-se a r~solução n. 86 <le 1836, aposeutanclo a Francisco
Manoel da Cunha, no lugar de prnvedor da
cxtincta casa da moeda da provincia da B,,hia.
Tem o mesmo destino a resolução n. 82 de
1835 comprehendendo n? dect·eto de 13 de_ Selembro de 1831 os offic1aes que, tendo feito a
carnpanhà da imlependencia <la província da
Bahia, forão promovidos por el'feito da proposta
do coronel José de Barros J.êalcão.
OSr. Muniz Barreto, visto cstaMe tratando
de pensões, pede a ur1a5encia da ~esol_uç~o, q Lle
approva a pensM de 480$ eoncedid~ a vinv~ do
chefe de divisrto Norton, que fez ml1!tos serviços
na guerra da independencia, sendo mutila_do, e
que morreu estando no serviço do Bra~1I. O
nobre orador pondera que, não sendo Norton
cidadão brazileiro, e nfl.o podendo por isso a sua
viuva receber monte-pio, ficaráõ com mui limitados meios de subsistencia a viuva e filhos
de tno digno ofiicial, se, por ventura a camara
não augmentar o qiia~titutivo da pensfl.o, co_m_o
tem praticado a respeito de todos aquelles militares, que têm sido mulila_dos. Propõe portanto u'rna emenda neste sentido.
« Fica approvada e elevada a 800$ a pensll.o
concedida a D. Elisa Bland Ersckine Norton,-

?e

JJfüniz Barreto.

!'

E' ·apoiada e approvada a urgencia, e apoiada
a emenda, e em seguida é approvada e adaptada
a 1:esolução, regeitadas .is emendas.

OSr. Maciel Monteiro p8de a urgencia para
se discutir a resolução, approvando a pensão
concedida ao mal'inheiro José Antonio, que
ficou aleijado de ambas às pernas combatendo
em Perni1mbuco a favor da lranquillidade publica.
E' approvada a ur~:cncia e a resoluçXo sem
debate.
·
Entra em dis·cn~slio e fir.n adi:ida a rcsoluç:J.o
ll. 100.
O Sn. PnESIDENTE dá para ordem do di[l. a
mesma de hoje, começando pela resolução
n. 100, deste anno , e depois das onze horas, a
de n. 133.
Levanta a sessão ás 2 horas da tarde.

§essão e1n :18 de Setem bro
PRES!DENC!A DO SR. ARAUJO VIANNA

SumrARIO .- Expedie1~ tc.- OrJem do dia.Projecto do senado sob;•e i;npo1·tação de escra~ns.-Parece1· ácerca de Victorino José
da Rosa.
Pelas 10 horas da manha, procede-se á
chamada, e logo que se reune numero legal de
Srs. deputados, abre-se a s~ssao ; lê-se, e ap•
prova-se a acta da antecedente ..
Faltno com perticipação os Srs. Odorico,
Pontes, Messias, arcebispo, Oliveira Braga,
Soares de Souza, Bhering, Mendes dos Santos,
Dias de Toledo e Gurgel ; e sem o participarem
os Srs. Vieira, Fortuna, Barbosa Cordeiro, Luiz
Cavalcanti, Coelho da Silva, Costa, Macedo,
Lessa, Araujo e Valeria.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente, lendo-se os seguintes officios:
.
•
1.º Do secretario do senado, participando que
por officio do ministro do imperio, constou ao
senado que o regente, em n1:>me do i1~perador o
Sr. D. Pedro II, consente nas segnmtes resoluções, approvando a tença de 240$ concedida
ao coronel effectivo de cavallaria, Joaquim _Alberto de Souza da Silveira, e a de 60$ ao major
graduado Antonio José_ Rangel de Vasconcellos.
-Fica a cnmara inteit-ada.
2.º Do mesmo secretario, participnndo que o
senado adaptou, afim de dirigir á sancç1lo imperial, o projecto de lei qne marca o subsidio
para a proxima seguinte legidlatura, e a rcsoluqão que auto_risa o governo a mandar passar
cal'ta de naturnlisaçao ao hnmbt1rguez, Jo!!o
Henriques Otlon, bem como a q:11e approv~ a
pensnu concedida a D. Raplwela Pmto Bandeira
Freire.-F ica a camara inteirada. ·
3." Do ministro da justiça, remettendo uma
representaç:io do supremo trihuna! de ju$liça,
por depeuder de medida legislativa o objecto de
que ella tl'ata.-A' commiss!!o de justiça çivil.
Faz-se mençao de requerime ntos de pa~tes,
que têm o conveniente destino.
Lêm-se e apprnv1ío-se as redacções das seguintes resoluções :
« A assembléa geral legislativa resolve : .
,e Artigo unico. O gov':rn? é aut~risad_o a índemnisar, precedendo hquidução Jud_ic1al, ou
couveni,,ao arbitral, a quantia provcmente de
perda~ e damnos o,icorridos a G. Young e fil!10
pela falta de cumprimen to do contracto fe_ito com os mesmos, e em que por sentença fo1 a
fazenda nacional condemna da."
" A assembléa geral legislativa resolve :
,, Arligo unico. Fica approvada a pensão de
96$, concedida, por decreto de 20 de Junho

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:41 - Página 2 de 3

544

SESSÃO EM 18 DE SETEMBRO -DE L837

de 1837, ao marinheiro José Antonio, em con·
sideraçn.o a ter ficado nleijado de ambas as
pernas combatendo a favor da tranquillidade
publica na provincia de Pernambuco.»
« A assembléa geral leg\s1aliva resolve :
<< Arligo unico. Fica approvada a penstlo annual de 480$, concedida, po1· decreto de 23 de
Novembro de 1833, a D. Elisa Bland Erskine
Norton, viuva do chefe de divisao da armada
nacional James Norton.»
« A assembléa geral iegislaliva resolve:
<< Artigo unico. Fica approvada a aposenta·
doria, concedida, por decreto de 19 de Maio de
1836, a Francisco Manoel da Cunha, no lugar
de provedor da extincta casa da moeda da província da Bahia, com o ordenado de 800$ que
percebia.»
<< A assembléa geral legislativa resolve:
cc Artigo unico. Fica approvada a aposenta·
doria, concedida, por decreto de 2 de Maio de
1835, a Joaquim José da Silva Seixas, no lugar
de escrivno da receita e desoeza da casa da
moeda da provincia da Bahia, êom o ordenado
que actua!tnente vence.»
Entra em discussão o parecer da commissa.o
de marinha e guerra sobre a representaç!lo de
Francisco do Rego Barros Falca.o, que havia
ficado adiado em 30 de Agosto, o qual parecer
é para que se enviem ao governo, a, quem compete o deferimento reclamando, tanto a representação, como todos os papeis que a documenta.o.
E' approvado sem debate.

OS1•, Henriques de Rezende tem a palavra
pela ordem, e declara que, movido pelo decreto
do governo que hoje apparece no Jomal do
Coinmeroio, que mandu contar a antiguidade
dos officiaes promovidos, desde o anno passado,
pede a urgencia para que se discuta hoje mesmo
uma resoluç!lo, delle deputado, n. 109 de 1886,
que determina que os officia.es, que pelo decreto
de 13 de Setembro de 1831, fora.o confirmados
nos posto~ a que haviao sido promovidos em
propostas \egaes, contaráO suas antiguidades
desde a data dessas propostas; e em razão de
apparecer esse decreto do governo, com elle
mesmo é que elle, deputado, apadrinha a sua
urgencia.
A urgenei a proposta é apoiada, e sem debate
approvada. ·
Entra em discussão o seguinte requerimento,
que estava adiado desde 24 de Julho.
· " Requeiro que seja julgada vantajosa a materia do projeclo de lei, approvado ne~la casa,
e emendado pelo senado em o auno passarlo,
sobre as revistas do supr<:lmo tribunal de justiça,
para se seguir posteriormente os lermos pre>
scriptos pela constituição, § 61. ,,
·
« Paço da camara, 12 de Junho de 1837.Souza Martins.,>

Tom!io parte na discussao o St'. visconde de
Goyanna, oppondo-se ao requerimento, por
julgar haverem outros objectos mais importantes,
de que a camara se occupasse ; e o S1·. Souza
Martins, sustentando a necessidade de se -tomar
uma medida a respeito, attentos os immensos
processos que existem provados, e ser esta providencia ainda de proximo reclamada por um
officio que veio do governo.
Dá-se por discutido o requerimento, e posto
a votos, n!io se approva.
Entra em discuss!io o seguinte :
« A conuniss!io de justiça civil vio uma· representação de Victorino José àa Roza, na qual
se queixa que achando-se em execuç!lo sentenças de revista obtidas pelo representante do
extinclo. desembargo do paço, contra Miuioel
Caetano Pinto, depois de feita penhora em 22
1i1oradas de casas, faltando apenas irem á
praça pelo juizo da conservatoria dos moedeiros,
e depois pelo juizo de l'óra, requereu o executado ao juiz da chancellaria mandasse passar
ordem avocatoria dirigida áquelle juiz, cuja vara
set·via o ouvidor da comarca afim de remetter
o· processo á chancellaria, e nella ser embargada a sentença, omittindo a importánte circumslancia de haver já passado em julgado. O
requerimento foi despachado - Em termos - ,
e sendo do dever do escrivno informar ao juiz
do estado elos autos, passou a ordem, suspendendo assim por um semelhante meio a marcha
da execuçllo que a lei quer 11110 seja obstada,
sen!lo nos casos por ella expressamente declarados. Oppôz-se o representante, mas apparecendo a lei de 18 de Setembro de 1828,
desistio da opposiç!lo que fazia, com o proleslçi
de subirem os terceiros embargos do representado, dos qunes esperava que se não tomasse
conhecimento em obediencia á constituição e
leis do imperio, que não permiltem fazer reviver processos fi.ndos, dando toda a força e
vigor ao caso julgado. Não aconlecen porém
assim porque a relaçao desta côrte, pretextando
o artigo 91 do regulamento de 3 de Janeiro de
1833, decidio aquellcs embargos, e por um
acordao valado apenas por Ires desembargadores foi revogado o ju ig11m<;11!u feito por nove
ministros, .na.--fórrna da !ei--a,,tiga, resultando
de La! decisao a revogaçà•J de ludo que havia
obtido o representante, a anilnllação da penhora
já feita e o mais que consta da representaça.o.
« O representante queixou-se de tãO injuridico procedimento ao poder executivo·, o qual
depois de mandar ouYi1· os tres ministros, e ·
informar o presidente da relação, ordenou que
fossl;)111 responsabilisados os ditos ministros pelo
supremo tribunal de jusli,,a, que afinal julgou
improcedente a denuucia.
· · __
cc A commissão, posto que ·~ntenda, ei:n. vista .. :
dos documentos que lhe forno presentes, qué· ,
se n!io guardou ao representante o seu direito ..
nos julgados de que se queixa, comtud1> qb0_
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servando, que o negocio se acha decidido peló
poder judiciario a que compete,· e esgotados
todos os recursos autorisad os pelas leis, e observ:.inclo mais, que qualquer providencia dada
pelo poder legislativo err. favor do representante,
que tendesse a atacar aquelles julgados, além
de offensiva da indcpendencia do referido poder,
que a comlituição garante, prejudicaria ao
dil·cito ele terceiro adquirido por virtude dos
mesmos julgados ; é de parecer que nada ha
que deferir por esta augusta camara.
« Paço da camara dos deputados, em 10 de
Setembro de 1836.-0 liveira. -JJfencles elos

Santos •- Pinto CMchorro .

>>

Tom~o parte ba discussll.O os Srs. visconde
de Goyanna, S01iz;. e Oliveira e Barreto Pedroso, e fica adiada para se passar a outl'o
objecto.
. Entra em discussll.o o segointe : .
,, Art. 1. º Os officiaes, que pelo decreto de
13 de Setembro de 1831, farão confirmados nos
postos a que havião sido promovidos em propostas legaes, contaráõ suas antiguidades desrie
a data dessas propostas.
·
1c Art. 2.º Ficao para este caso sómente de.
rogadas todas as leis, decretos, e disposições em
contrario.
• Paço da camara dos deputados, 6 de Agosto
de 1836 . - Henriques ele Rezencle. »
Sem debate é approvada e adoptada, e remette-se á com missão de redacçll.O.

ORDEM DO DIA
Continna a di~cussão do artigo 1° do projeclo
vindo do senado sobre importaç11.0 de escravos
com a seguinte emenda apoiada do Sr._ Rebonças :
cc Prohibe-se a importaçil.o ao Brazil e, no_ seu
tert·itorio todo o commercio de captivos ou es·
cravos africanos buçaes ou norns, livres ou
forros e libertos. >>
E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Rezende:
« Supprim ão-se os artigos 1° e 2º e seus
paragraphos. "
O Sr. Martim Francisco diz que, ha dias,.
foi apoiado o adiamento 1lesta disr:ussil.o proposto pelo Sr. Hollanda CaYalcanti, para que
fosse convidado o Sr. ministro das relações estrangeir as; vencido este adiamento, convidouse ao Sr. ministro, qne respondeu não poder
comparecet· por achar-se doente, O orador,
persuadido. de que este projecto C:irecta ou indirectamente póde ferir nossas relaçõr::s com a
Inglaterra, em cousequencia da conYcnç!!.o de
1826, propõe que o projP.cto seja remel!ido á
comrnissll.o de diplomacia, para esta dar .seu
p:u·eeer e informar á carnara em que este
projeclo póde mais ou menos offerid~r esta
convenção·. Em apoio deste seu requerm 1ento
lembra que a discussã o deste projecto, qualque r
que seja seu resultado, não póde deixar mais ou
f0)\10 II

545

menos de lrazer consequencias funestas, e,
elle orador, quer que a cama,·a marche neste
negocio com toda a pruclencia e circumspeoçno.
Remette portanto á mesa o seguinte requerimento:
..
" Que se rernetla este projectü ú commissão
de diplomacia para que esta inlerponlia seu
parecer sobre o que possa o mesmo projecto
ter de offensi vo á convenção de 1826. >i
E' apoiado o adiamento na fórma pedir.la, e
entra em discussno.
Depois de ser sustentado o requerimento,
pelo Sr. Rczende, é posto a votos e approvado.
Continua a discussil.o do parecer ácerca de
Victorino JoHé da Roõa, qtte havia ficada adiado
por se entrar na discussi\o do prnjcclo do senado.
OSr. Robou~as, depois de motivar, remctte
á mesa a srguinle emunda :
1c Que se defim ao supplicante, por meio de
urna resoluçao, na seguinte ·fórma : - A
assembléa geral legislativa resolve: Artigo
unice. Fica dispensado o lapso de tempo a
F., para que possa interpôr t'ecurso competente
da decisão de queixa. Sulva a redacção. " ·
E' apoiada e entra em discussão :
Lôm-se. e approvão -se mais as .seguintes:
cc Seja remellida com os respectivos documentos á commissa.o de constituição para
prover na fórma rio art. 179 § 12 e do art. 15
§ 9°. ·- Visconde de Goyanna. »
cc Que se remettão ao governo todos os papeis
do supplicante, para fazer verificar a execução
das leis, de cuja violaçn0 o mesmo supplicante se queixa. - Visconde de Goyanna. )>
Depoi~ de fallarem os Srs. visconde de
Goyanna, Barreto Pedroso, Rebouças, Souza e
Oliveira e Carneiro Le!i.o, dá-se a materia por
discutida.
Approva-se o parecer da commiss!l.o, e jnlgãose prejudicadas as emendas.
O Sr. :R.ezende, observando que ha objectos
de grande importancia a tratar, e entre outros o
credito pedido pelo governo, pede que o Sr.
presidente proponha á camara se convém em
qlle haja sessao amanha, apesar de . ser dia
santo.
Decide-se pela affirmativa, por uma quasi
unanimidade de votos.
O Sr. PRESIDENTE dá para ordem do d:n a
resoluç!lo 11. 129, o projecto n. 102, sobre· a
Sra. duqueza de Bragança, as resoluções IJS. 48
e 165 e o mais qt1e vinha para hoje.
Levanta a sessão ás duas horas da tarde.

69
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enviando o reqnerimanto de Franci!lco José de
Andrade Pinto, que servio de secretado · da
• PRESIOENCIA no SR. ARAUJO VIANNA
legação deste imperio, no Paraguay.- A'
commis.sãO" de diplomacia.
Som1AR10.- Expediente.-Adiamento da i_·e8. 0 Do Sr. deputado Ignacio de Almeida
so{ução sobi·e a lei de 8 de lllarço de 1837 dtt Fortuna, participando que não póde continuar
aoHmnbléa legislaii·va ela 1n·ovinoic! de Sei·gipe.
ao restante das sessões.-A' commissil.o
-I'ensão.-O.fficio do 1ninistí'o do impei·io. ndeassistir
poderes.
--Oonai,qnação á duqi,eza d0 Bragança.9.° Do St•. deputado Luiz Cal'los Coelho da
Pa1·ecel' sobre o ~ffeeio do ministro ,lo únpe1·io. Silva, etn que participa que não lhe é possível
· Pelas 10 horas da manhã, procede-se á assistir até ao fim das sessões.-A' mesma
chamada, e, logo que ~e reune numero legal commissão.
Lêm -se os seguintes pareceres :
de Srs. deputados, '¾\Ire-se a sessão ; lê-se, e
approva-se a acta dai~ntecedente.
1.º ~ A com missão das assembléas legislativas
Faltlto com causa 'participada os Srs. Pontes,
provinciaes é de parecer, que a inclusa repreMessias, arcebispo, Oliveira Braga, Paulino, sentaça.o da assembléa prnvincial do Ceará, na
Bhering, Gurg~ll, Forturin, Lniz Carlos, Barbosa qual pede providencias ácerca da moeda de
Cordeiro, Pontes, Moura e Mendes dos Santos · cobre, seja remettida á com missao espucial
e sem participação o.;; Srs. Alves Vieira, Luiz nomeada parn o melhoramento do·meio cirCavalcanti, Costa, Raphael de Macedo, Alci- culautc, afim de o tomar na consii.leraçao que
biades,. Manso, Dias de Toledo e Valerio.
merecer.
« Paço da camara dos deputados, 8 de ,Julho
EXPEDillNTE
de 1837.-PauUno .foaé Soa1·ea de 8ottza.Oalmo1i. »
Dá-se conta, do expediente lendo-se os seApprovado. .
guintes officios :
1.º Do sect·etario do senado, participando
2. 0 « A commissilo das assembléas proque o regente, em nome do imperador o vinciaes entende, que a inclusa represenlaçl\o
Sr. D. Pedro II, sanccionou a resolução approda assembléa provincial da provincia do Piauhy,
vando a pensllo annnal de 600$, concedida que lhe foi remellida, e na qual pede, ou esao sargento-rnór de segunda linha, Pedro clarecimento, sobt·e a verdadeiru intelligencia
Ribeiro de Araujo.-Fica acamara inteirada. do § 34 do art. 11 da lei do orçamento de 81
2.0 Do mesmo secl'etario, remettendo a pro- de Outubro de 183§, ou providencias pela
posiçno do senado que approva a pensão de absoluta falta de receita.que virá a soffrer a dita
400$, concedida a D. Anna Elisa Pessoa.- provincia, quando o referido § 34 se deva enA imprimir.
tender, como o entende a respectiva thesouraria,
3.0 Do ministro da justiça, enviando um deve de irá commiss!lo de orçamento, a qual
decreto, por depender da approvação da ·as- pertence interpôr parecer a respeito.
sembléa geral a concessão que por elle se faz a
« Paço da camara dos deputados, 8 de Julho
José Bonifncio de Oliveira Fontoura, da isenç!lo de 1837. - Paulino José Soa,·es de Souza.do pagamento do donativo que era obrigado
Oalmon. »
pela serventia do officio de escrivão da proApprovado.
vedoria dos ausentes da comarca e termo da
3. • « A' commissll.o de diplomacia foi revilla de S. Jo!lo d'El-Rei.-A' commissil.o do
mettido o officio do ministro . dos negocios
orçamE\nto.
4. º Do ministro do imperio, envin11do a copia eslrnngt:it'Os1 acompanhando a reclamaç!l.o do
do decreto que concede ao capitão de mar e subdilo portuguez Raphael Gonçalves Branco,
guerra da armada nacional, Guilherme Cy- que pede o pagameuto da quantia, que por
priano Ribeiro, a tença annual de 220$.-A' sentença final da commissllo rnixta brazileira
e portugueza mostra dever-lhe a füzenda pucommiss!lo de pensões e ordenados.
5. 0 Do mesmo ministro, remettendo a copia blica. A commissllo entende que a decisno deste
do decreto que concede ao coronel de infantaria, negocio depende da medida gernl, que aprevisconde da Praia Grnnde, a tença annnal de sentar a commissão .de at·çamento, a quem s~.
acha incumbida a proposta do governo
res220$.-0 mesmo destino.
6.º Do mesmo ministro, enviando um peito de todas as reclamações desta natureza;
officio, em que o director do curso jurídico de e por isso é de parecer que o presente officio
Olinda pondera as difficul<lades que occorrem do ministro, com os papeis annexos,- seja re•
para se proceder a dontoramentos, e preencher . mettido para a commissão de orçamento •
as cadeiras que se achao vagas naquelle escc Paço 'da camara dos deputados, 2 de.Se·
tabeleciniento.-A' commissl\o de instrucçao tembro de 1837 .-Amujo Ribeiro.-Antonio
publica.
Maria de Moura,-Mcmoel Maria do Amaral; »
Approvado.
·
7: Do ministro dos negocios estrangeiros;

a
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Continua a discussão do adiamento proposto

em uma das anteriores sessões, sobt'e a reso·
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1·ogo a V. Ex. queirn fazer presente á camara
dos Srs. deputados.
« Deus gua1·de a V. Ex. Pavo, em 19 de
Setembro de 1837.- Pedro de Amujo Lima.
- Sr. Cornelio Ferreira França.»
3.° « Illm. e Exm. Sr.- Estando convencido
de que a minha continuação na regencia não
póde remover os males publicos, qne cada
dia se aggrnvllo pela falta de leis apropriadas;
e não querendo de maneirn alguma servir de
estorvo, a qúe algum cidadão mais feli_;; seja
encarregado pela nação de reger seus destinos,
pelo presente me declaro demitlido do lugar de
regente ela imperio, para que V. Ex. encarregando-se interinamente ·do mesmo lugar,
como delermina a conslituiç!lo politica, faça
proceder á eleiçll.o de novo regente na fórma
po1· ella estabelecida.
« Rogo a V Ex. queira dàr publicidade a
este ollicio. e ao manifesto incluso.
« Deus guarde a V. Ex. m1,1ilos aunos, 19
de Selembro de 1837.-Illm. é Exm. Sr.
Pedro de Araujo Lima.- Diogo Antonio Feij6.
« P. S. Accresce acha1·-me actualmente gravemente enfermo.»- Está conform~ - No·imµedimento do official maior.- Joaquim José

luçllo que declara nulla e de nenhum elfeito a
lei da assernbléa legislativa da provincia de
Sergipe, datado em 8. de Março de 1837, que
demitte de jui;: de direito na referida província,
o bacharel Manoel Joaquim de Souza füilo.
Toml!.o parte na discussão os Srs. Fernàndes
da Silveira, Gonçalves Marlins, Henriques de
Rezende, visconde de Goyanna e · Carneiro
Leão, e posto o adiamento a votos n!I.O é ap·
provado.
Continua por consequencia a discussão sobre
a resolução.
O Sn. HoLLANDA CAVALCANTI pede urgeucia
para se uisculir a resolução vinda do senado,
approvando a pensão de 400$ concedida a D.
Anna E!iza Pessoa, viuva do capita.o Domingos
Theotonio Jorge Martias Po:ssoa.
A urgencia é apoiada, e sem debate approvada. A resoluç!lo entrando em -discusslío é
approvada e a ,optada sem debate.
Continua a discussl!.o da resolução que annulla o aclo legislativo da assembléa de Ser·
gipe, pelo qual demilte o bacharel Manoel LopeB.»
Joaquim de Souza Bdto, juiz de direito na re·
ferida provincia.
liAN!FESTO
E' lido o seguinte requerimento do Sr. Fer·
« Brazileiros. Por vós subi á primeira magis·
nandes da Silveira, e como envolve adiamento
da materia, é este apoiado e entra em dis· . tratura do imperio, por vós desço hoje desse
emin.ente posto.
_
cussão:
·
« Ha muito conheço os homens e as cousas.
« Requeiro que se peção ao governo as par·
ticipações que lhe forllo dirigidas pelo presidente Eu eslava convencido da impossibilidade de
de Sergipe em 188ó, dando conta dos motivos obterem-se medidas legislativas adequadas ás
porque deu a demissão ao magistrado que se nossas circumst,mcias, mas forçoso era pagar
queixa da assembléa provincial, por havei-o tributo á gratidão, e fazer-vos conhecer pela
experiencia que não estava em meu poder
.
demittido. Salva a redacç!'io. "
Depois de algum debate, o Sr. 1• secre- acudir ás necessidades publicas, nem remediar
fario pede a palavra pela ordem para ler lt-es os males que tanto vos affligem.
,e Não devo por mais tempo conservar-me na
officios do Sr. ministro do imperio. (Sensação,
regencia ; cumpre, que lanceis mno de outro
profundo silencio.)
. 1.º « Havendo-me o regeute, em nome do cidadão, que mais habil, ou mais feliz mereça
imperador o Sr; D. Pedro II, nomeado mi- as sympathias dos outros poderes políticos.
,e Eu poderia J;Jarrar·vos as invencíveis diffinistro e secretario de estado dos negocios do
imperio, por decreto de hoje, assim o commu- cnldudes que previ e experimentei ; mas para
nico a V. Ex. para que se digne de o levar ao que P Tenho justificado o acto da minha 'esponconhecimento da camara dos Srs. deputados. tanea demissao, declarando ingenuamente, que
(( Deus guarde a V. Ex. Paço, em 18 de Se-· eu não posso satisfazer ao que de mim desejais.
« Entregando-vos o poder, que generosa•
tembro de 1837.- Ped,·o de Araujo JÁma.mente me · confiaste ; não querendo por mais
Sr. · Gornelio Ferreira França. "
tempo conservàr·vos na expectaçao de bens, de
Fica a camara inteirada.
2.' « Havendo-me dirigido o regente, em que tendes necessidade, mits que, nl!.o posso
nome do imperador, o officio e manifesto de fazer-vos ; confessando o rueii reconhecimento
copia .junta, assignado, no impedimento do e gratidão á confiança que v1is mereci, tenho
official-maior, por Joaquim José Lopes, assim feito tudo quanto está de minha parte. .
cc Qualquer, porém, que fôr a sorte, que a
o communico a V. Ex., assim como que em
conseqnencía deste acontecimento, e em vir- providencia me depare, eu sou cidadão brazitude do art. 80 da lei de 12 de Agosto de lefro, prestarei o que devo á patria.
1884 da reforma da constituiçao, paeso a tomar
cc Rio, 19 de Seternbro de 1837 . - Diogo
á regencia in.teriua dei imperio. O que tudo
Antonio Foijó. »
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O Sa. 1° SECRETARIO :-A respeito da participação do ministro fica a camara inteirada ; a
respeito do outro officio, se a camara na.o determinar o contrario, envio á commiss!lo de
constituiçlio.
OSr. Rezende : - Eu devo fazer uma declaraçao á camara ; o regente demitle-se, é um
facto segundo na nossa historia ; na primeira
vez o senado reclamou da camara ser ouvido na
materia ; meu objecto pois é que a camara officie ao senado e saiba se elle já teve semelhante participaç!lo. Em segundo lugar, entro
em duvida sobre o que a commissão póde
fazer. Se houvesse lugar eu mandaria um projecto á inesa, que julgo urgente.
O SR. PRESIDENTE : - Pela minha parte entendo que a camara fica inteirada (apoiados);
se os senhores·entendem outra cousa podem
dizer.
·

OSr. Ferreira. França :-Sr. preside~te, eu
jnlgo que este negocio deve preliminarmente
ser remettido á com missão de constituição, n!lo
só o olncio como o manifesto, o qual é dirigido
aos brazileiros, e não dirigido a nós, ao menos
pela formula, porque diz brazileii-os ; mas emfim como o manifesto veio conjunctamente com
a deri1issão, seja tudo remettido á commiss!lo
de constituiçllo para ella dizer se está conforme
com a constituiç!lo, e o que se deve seguir pela
mesma constituiçllo. Para que dizermos nós já
que a camara está inteirada ? Depois de ouvir
o parecer· da com missa.o, o qual de,•e ser dado
com a brevidade possível, então a camara dirá
que está inteirada, ou dirá o que disse o Sr. Re·
zende que se communique á outra camara, ou
aquillo que entender. Negocios menores são
mandados á commissao de constituição ; que
este seja mandado tambem nao vejo que dahi
resulte damno algum á causa, àntes haverá
maior legalidade, do que dizer-fica a camara
inteirada. A cama ra dizendo-fica inteh·ada-o
negocio na.o vai á com missão de. constituição;
e tomaremos nó$ uma deliberação sem ouvir a
commissllo de constituiçao? Sem compararmos
este acto com a eonstituiçao, e ver se elle está
dentro· das· formulas constitucionaes? Nao se
consulta o. commissao de constituição sobre
qualquer lei? Qualquer emenda n!l.o vai á commissão de constituição, porque é que este aclo
não ha de ser mandado á comroissao de consliluiçao para depois nós deliberarmos sobre
elle ? A cornmissão de constituição ha de dizer
com a brevidade possivel o seu entender. Isto
é o meu parecer, Sr. presidente ; porém, a caruara fará o que melhor julgar.
O Sa. PRESIDENTE :-Eu vou primeiramente
propór se esses papeis devem ser dirigidos á
com missão dé constituiç!IO.
"
Consultando a camara, decide-se que sim.
O Sa. PRESIDENTE consulta . ·a . camara, se-

gundo o reqnerirnenlo do. Sr. Rezende, se sCl
deve perguntar ·ao senado se teve igual participaçllo.

O Sr. Ferreira. França. diz que primeiro
deve a commissl!o de conslttuição dar seu parecer, com a maior ·brevidaç!_e, e depois se offi.ciani. ao senado. Qnem sabe diz, o orador, se o
senado teve igual participação~ A com missão
de constituição, primeiro que ludo, deve ser
ouvida; ella nos dirá se islo está dentro das
formulas legaes; e nós, tendo deliberado sobre
isto, faremos tudo o mais. Que pressa ha nisto ?
Quantas vezes vemos urna casa sem pai de familia, um impel'io sem impel'ador · ir adiante
pela chamada lei da inercfa? São cousas deste
mundo .•• Senhores, a conuniss!lo de constituiç!\o ...
O Sa. CAUION :-Já está vencido isto.
O Sn. FERREIRA FRANÇA : - Está bom, est_á
bom ; eu disse mal ; convenho nh;to.
Continua a discussão do adian1ento proposto
pelo Sr. Fernandes da Silveira, o qual depois
·
de algum debate é approvado.
Entra em discussão o projecto de decreto,
que concede á Sra. duqueza de Bragança, viuva
do ex-imperador, á quantia annual de 50
contos de réis.
O Sa. REzENDE offerece a seguinte emenda :
« Que pot' uma vez sómente se conceda uma
dotação de 200 contos em moeda forte.-Resende. >>
E' apoiada.

O Sr. Pa.ulo :Barbosa.:- Sr. presidente, não
jL1lgo haver paridade entre o que estabelece a.
constituição do imperio, para ·a dotaç!lo das
princezas brazileiras quando se casão e vão para
paizes estrangeiros, e o caso presente. Propõ_e o
illustre deputado (o Sr. Rezende) que se dê á
imperatriz viuva 200:000$000 em metal, e por
uma vez: isto é o que manda a constituiçao,
diz o illustre deputado; mas permittir-me-ha
que o negue. S. M. a Imperatriz veio para o
Brazil em virtude de um contracto, feito por
um embaixador, nomeado pelo chefe da nação
_brazileira, a qllem a constituiçao autorisa para
isso; veio, e seu contracto necessitando da approvação da' assembléa geral, sómente na· parte
pecuniaria, houve negligencia da parte do go·
verno em mandai-o para o corpo legislativo;
se tivesse vindo teria sidó approvado, e porque.
nao veio não foi; e deverá a imperatriz soffrer
por culpa alheia ? Tanto a assembléa geral estava disposta a cumpril-o, que estando o impe·
rador em e,;tado de viuvez, decretou 100:000$
para a itnperatriz; com isto indireetmuente se.
insinuava o imperador· a. casar. Nem é valido
o argumento de. que o imperador não se casou
para bem da monarchia, porque já tinha s~ccessno. Senhores, não lra successão que baste
para garantia do throno. Pórlugal nol-a mostra.
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O Sr. D. João VI leve dous filhos e cinco filhas, e
a successlio em Portugal é desejada, e pende da
·vida da rainha; porta11to o imperador fez um
casamento nacional. Se a imperalri7, tivesse
ficado no Brazil, a nação lhe nrto decretaria
uma dotaç!lo, ou arrhas? Se o imperador ti ve:sse
~ido menos generoso, e li vesse no dccr·elo
de sua abdicaçao rnservado metade de sua <lo,
lação, e metade da lia imperatriz, estou que lhe
teria sido dada,, )m discnssil.O. Senhores, dá-se
por uma vez, cw ·.oelos os paizes, um rlote ás
princezas que se ::::s[o, e vão para reinos estrangeil'Os, porqLie etlas vllü se·r princezas estrangeiras, e a cargo elos paizes µara que vào.: logo
que a imperatriz se casou, ficou princeza brnzileira, ao Brazil i:Lunpl'e portar-se a seu res.
1wilo como naçao briosa. SenhOL·es, nós ternos
princezas e principes a casai·. A Europa olha
p,u,, nós, e aguardcl a decisilo deste negocio.
A emenda do St·. Rezendc não satisfaz á letra
do contracto, e é mais onerosa para o Brazil.
Voto pois, pelo parecer.
·

O Sr, Ca.lmon :- NAo posso convir na
emenda 4ue foi mandada á mesa, convertendo
o apanagio na prestaçao de 200 contos por uma
ver. sómente. Antes, porém, de comba[êl-a,
perrnitta a camara que eu conteste um principio que a illnstre commissao emittio e sustentou rio seu parecer, principio que qtianto a
mim nao é bem fundado, nem político.
A illustre commissão deu por certo que um
contracto matrimonial do imperador do Brazil
na.o era um tratado publico, ma3 tão sómente
um ajuste de familia, de cujas disposições não
podia resultar obrigação rigorosa para a nação,
Perdôe a illustre com missão que lhe eu pondere que tal proposiçao na.o é fundada no
direito publico universal, nem no eslylo diplomatico das nações cultas. Tratado público,
dizem os publicistas, é qualquer convenção
celebrada no interesse do estado. Por ventura
não interessa a um-estado monarchico o casamento do monarcha? Tanto interessa que no
moderno tratado completo de diplomacia, impresso em 1833, se fa'l. distincção dos tratados
em reaes· e pessones, classificando-se c!el;aixo
desta ultima denominação os tratados de casamento e pacto de familia, isto é, convenções que
têm por fim a pessoa do soberano, ou a sua
dynastia. Tambcm n!\o é fundada a opiniao
que combato em nosso direito publico nacional.
A constituição politica do imperio consagra o
principio vital da . monarchia hereditaria, e
regt1la a success!i.O legitima ao throno imperial.
Ora, para que vingue aquelle principio e se
verifique a condição liéi·editaria, por successãolegitima, é de mister que o monarcha celebre
contractos de <:asamento; E tanto o casamento
dos nossos príncipes é um negocio publico, do
interesse da nação ou do estado, q11e o artigo
12 da constituição determina que, faltando o
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imperador, o casamento da princei:a herdeirn
nao será effeiluado· sem apprnvaçil.o da assem biéa geral. Isto posto, corno se poderá
nffirmar que um contracto de casamento elo
imperador o. herdeiros da corôa n!lo seja um
contracto ou tratado publico que interesse e
obrigue ao estado ? i:. se á vista disto é 11fenos
bem fundado o p:·incipio emittido pela illustre
co1nmissao, é lambem elle impolilico, como
acima disse, nas circumstancias actuaes. Nós
ternos um joven monarcha que deve casar ;
temos nma princeza herdeira presumpliva que ·
convém muito que forme por si um ramo da
dynastia reinante. Se. a assE:mbléa geral admiltisse o princípio da illuslre · commissão, se
<fodarassemos que os contractos de casamento
dessas augustas personagens rrão passa riao de
mer·os ajustes de f,tmil ia que nllo obrigão ao
estado, de certo que mui difficeis se tornariao
os seus casamentos. (.Apoiado~.) Qual seria a
princeza ou principe que nao hesitasse ligar a
sua sorte e sua vida á dos príncipes do Brazil,
sabendo, que dos seus tratados matrimoniaes
nenhuma obrigaçno resultaria ao estado. Não
desenvolverei mais este pensamento.
Todavia, senhores, posto que eu combata o
principio da illustre commissão, adopto comtudo a resolução que ella propõe fixando em 50
contos ô apanagio da imperatriz viuva. Por
essa resolução a assembléa geral mostra a sua
deferencia ao contracto matrimonial do fallecido imperador, contracto que foi apresentado
á assembléa geral, e que é um contracto publico._ Na.o me 1emorarei sobre a justiça em que
· se funda a reclamaçao de S. M. imperial, porque sãa bastantes as razões que a favor produzira um meu illustre collega pela província
da Bahia, o Sr. Rebouças. Direi só mente ao
illustre deputado, autor da emenda, que a
resolução- n[o se fünrla apenas no decoro,
nobreza e generosidade da nação brazileira,
mas tambem na razão e na justiça.
Outras razões poderia eu allegar em abono
da reclamação da augusta pessoa, que ora occupa a nossa attenção : poderia dizer que ella
como .princeza póde servir de ornamento á mais
polida sociédade do mundo, como imperatriz
elo Brazil (posso affirmal-o ),- desejou ella ardentemente o bem deste paiz, como esposa deu o
exemplo da mais no.bre virtude, a de seguir a
sorte adversa de sen marido e de compartir os
seus infortunios. Mas não quero mover os
affectos, quando sobrão razões para convencer.
Nãa lembrarei por fim que ella é viuva de
nosso primeiro imperador, desse principe cujo
caracter magnanimo, cujas grandes qualidades,
se não foi·ern apreciadas pela geraçao. presente,
o serao de certo pela futura (apoiados) : a posteridade lhe fará justiça, e os homens imparciaes lhe fara.o o devido elogio, que eu, como
sllspeito, não lhe ftirei aqui.
Quanto á emenda, q11e me propuz combater
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já o nobre relator da commissao qne me pre-

isso ella não póde deixar de sentir que o recedeu, mostrou que nenhuma economia resul- gente lançasse m!lO do meio extraorclinario, de
taria da sua adopção. A differença da moeda demiti.ir-se do alto P.mprego, a que 011 votos dos
forte, a perda dü capital que nao reve1'leria ao eleitores o havil!.O elevado; e que o mesmo reest,1do, e o perig·o de malograe-se (perdido por gente, pela sua aceitu~:ao, se obrigára a exercer.
qualquer accidt•ntt, o mesmo capital ora doado), Todavia, consideraiido a commiss!lo e~te facto
o fim qae a naçãO tem em vista, n decente susco1110 cornplelo, e conclui<lo sem depeadencia
tentaçll.O da augusta viuva, si'l.O outras tantas da vontade desta carna1·a, e nllO podendo já desobjecções a emeada. Accrescenlarei por fim, cobrir meio de evitar um passo que está dado,
que nao é procedente o argumento tirado do principalmente quando o regente se declara
artigo da conslituiça.o, que mimda dar ás prin- gravemenle en.fermo, passa a considerat· a
cezas que casa.o uma somma, a lilulo de dote, questa.o a que dá lugar a mesma demissa.o.
por uma vez sómente ..Reflicta o illustre autor
<< O artigo 26 do acto addicional, ordenando
da emenda, que tal argumento na.o póde servir que a eleiça.o do regenle se renove de 4 em 4
para o caso da imperatriz viuva: nno se annos, podtiria dar lugar á duvida, respeito á
trata de alimentos ou dote, e sim de arrhas duração da actual regencia interina, persuadindo
011 apanagio-. A augm1la reclamante n!lO é uma
a alguem que ella devia dmar por todo o tempo
princeza que vai passat· para paiz e familia
qnc durai-ia o governo do regente que acaba de
estranha ; ao contrario ella está na familia . demittir-se; porém, considerando a commissllo
imperial, e posto que ausente, ella nunca dei· · as razões ·das disposições desse artigo, entende
xará, por effeito de nobres recordações, de estar que uma tal renovação de 4 em 4 annos, só
presente em nossa memoria, de ser digna da tem lugar nos casos ordinarios, quando o reconsideraçl!.o dos representantes do Brazil, e de gente eleito quer continliar por todos os 4 annos
ser cara a todos os brazileiros.
no governo do imperio, ainda que nesse intervallo se ache temporariamente impedido ;
E' approvado o projecto para passar á termas que não póde ter lugar quando, como no
ceira discussão, sendo regeitada a emenda do
caso actual, o regente se demitte absolutamente
Sr. Rezende.
do emprego, caso em que o regente interino
O SR. 1° SECRETARIO pede a palavra pela deve governar sómente o tempo que fôr neordem, e lê o seguinte parecer, no meio do cessario para se fazer a nova eleiça.o e apurar
mais profundo silencio :
os votos em assembléa geral ; e portanto pua
obviar todas as duvidas, a comtnissa.o é de
cc Foi presente á commiss!io de constituiçM
parecer que, ficando a camara inteirada da como officio do ministro e secretario de estado dos
municaçllo do governo, se adapte a seguinte
negocios do imperio da data de hoje, em que
resol uçao :
_
communica a esta augusta camara : lº, a copia
« A ai.sembléa geral legislativa resolve:
de um offillio que o regente, em nome do im« Artigo unico. O governo fará proceder á
perador lhe dirigit·a, tambem na data de hoje,
eleiçllo de novo regente, na fórma determ.inada
declarando-se demittido do lugar de regente do
no aclo addicional.
imperio, para que o mesmo ministro se encar« Paço da camara dos deputados, 19 de Seregue interinamente do mesmo luga1·; como de·
termina a constituição, e faça proceder á eleiça.o
tembro de 1837.-Carnefro Leão.-Gon,;alvll8
.Martins.-Jf. .Pa1·anhos da Silva Velloso. ~
do novo regente, na fórma por ella estabelecida;
2°, a copia de um manifesto que o mesmo reO SR. PRESIDENTE :-Vou propôr se é objecto
gente dirigira aos brnzileiros, expondo os
de deliberação.
motivos dessa sua deliberação: e a comrnissllo
O SR. FERREIRA FRANÇA: - Peço a palavra
cumprindo com o seu dever, vem submetter ásobre o conteúdo no parecer.
camara o seu parecer a respeito.
« Primeiramente, a commissao nl!.O póde
O -Sa. PRESIDENTE : - Quando o parecer
conclue com resolução, determina o regimento
deixar de lastimar que o regente, em nome do
imperador tomasse a deliberaçao de demittir-se,
que se proponha á camara se o julga objecto de
deliberação.
como declara no seu referido manifesto, e no
officío dirigido ao ministro do imperio. A comO SR. FERREIRA FRANÇA : - Estou pqr tudo
missa.o persuadida de que a pessoa do regente nao
quanto V. Ex. man~ar e quizer ••• (.Risadas.)
foi, nem jámais pod:ia ser objecto de anlipathia
O Sa. PRESIDENTE :-Nao, senhor, é pelo que
para os outros poderes políticos do estado, cri:
manda o regimento.
que o mesmo regente, em nome do imperador,
sendo irresponsavel pela constituição, nao podia
OSr. Ferreira. França,: - V. Ex. perdoe.
Estou por tudo quanto V. Ex. mandar e quizer,
partilhar as censuras dirigidas aos seus ministros, e facilmente conciliaria ao governo a
mas eu nao sei se a commissa.o, em toda a sua
argumentaçao, argumentou bemi Par ora, para
sympathia desses poderes politicos, nomeando
para mim, ainda o regente na.o está demittido i
ministros responsaveis,. que satisfizes·sem ás
ora vejao ; eu duvido se o regente está demit·
necessidades mais urgentes,, da naçilo; e por
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tido. Por onde nos consta ? Por cópias que se
nos mandarllo? Um homem manda-nos dizer
que foi nomeado ministro do imperio ; bem ;
creio que assim se tem feito até aqui ; mas
manda dizer de mais que recebeu o oflicio do
regente, dizendo que se demiltia, que n::to era
mais regente, por taes e taes razões ; e o que
.nos manda?. Uma copia ... !! A nós,••• !! A
nós, qne somos aquelles que havemos de t·eceber a demissão ... !! A nós, que havemos de
ordenar a eleição de outro ... ! l Por ora, digo
que não considero o regente demittido, e para
isso peço que se me conceda duvidar das
cópias ; quero que se me mostre o original ;.
quero o original, que deve vir aqui, e não ir
ao regente que passa a ser: nllo; nego essa.
Pois um presidente de provincia quando quer
deixar de continuar na presidencia da provincia
diz ao que o segue que vá to1mir posse? Ct·eio que
o numda dizer a uma pessoa, que po1· lei o d~ve
substituir, em um olfü:io, em fórma legal, pelo
qual conste que se demitte, qup não continua.
Essa nao é má ! ! ! Quero ver o officio por onde
collôile que o rei;ente se lenha demillido. Ntlo
estou lambem que elle se demitta nas maos do
regente que Rassa a ser. Quanta cousa poderia
succeder se se permittisse esta formula P Senhores, peço que vamos para a nossa casa,
jantar, dormir, e amanhã trataremos disto, por
que o governo vai andando para diante, nr.o
fica parado. Amanhã trataremos deste objeclo.
O Sa. PRtSIDENTE :-Os senhores que julgão
objecto de deliheraçao ...
O SR. FERREIRA FaANÇA : - Ora, V. Ex.
teima!
O Sa. PRESIDENTE :-Cumpro o regimeuto.
Julga-se objecto de deliberaçs.o.
O Sa. SouzA MARTINS pede dispensa da im.
press!lo,
Assim se decide.
OSr. Souza. Martins :-O nobre deputado
que acaLou de fallar, disse que nllo conside\·ava
que o regente se tivesse demittido, por duvidar
da authenticidade das cópias que vierão á casa,
e que o ministro do imperio esteja exercendo
o cargo de regente. E' pois de toda a urgencia,
que haja uma decisao a respeito desta duvida.
. ·
.

OSr. Fel'l'eira. França. sustenta que se deve
res_erva1· a discussao da materia para o dia seguinte, no que não entende haver o menor inconveniente,
OSr. Ramiro pronuncia-se contra a urgencia,
porque, tendo o parecl!r da commiss:l.o proposto
um projecto de resoluçllo, que tende a interpretar o acto addicion~l, entende que nada se
perderá, antes se ganhará muito- em que os
S1·s. deputados tenhão tempo de meditar.
OSr. Souza. Martins sustenta qne é de 11r-
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gencia tratar dn materia, por isso que em uma
ruonarchia constit.ucional é da maior entidade a
passagem de um p:ira outro governo. Parecelhe que é necessario tratar do negocio com
muita brevidade, para que ninguem tenha duvida sobre quem é o regente do Brai:il, attenta
a duvida em que o Sr. Ferreira França de·
clarou estar a este respeito.
OSr, :Rebouças nota que é menos exacta a
razão que apresentou o Sr. Souza Martins para
sustentar a urgencia, sl!ppondo haver mudança de governo ; pois que o que se apresenta
é · muito ordinario, sendo apenas que o regente deixou de exercer a regencia, e que a regencia passou a ser interinamente exe1·cida por
aquelle que a lei estabelece. A' vista disto nllo
entende haver motivo para se considerai· o negocio de tauta m·gencia.
O Sr. Barreto Pedroso entende que a discuss!l.o da l'esolução ·não é urgente; porque
trata da interpretàçllO do acto addicional ; mas
consicle1·a urgente a primeira parte do parecer,
sobre ficai· a camara inteirada da participaçao
da demiss!l.o do -regente, e passagem do poder
para o regente interino, á vista da duvida exposta pelo Sr, Ferreira França. Deseja, pois,
que se separe a materia, tratando-se hoje da
primeira parte do parecer.
O Sr. Oornelio :- Posto que eu julgue o
objecto úrgent~, n!lo me parece de tanta urgencia que se deva tratar já l Se não estivesse
reunida a assembléa geral, o governo não continuava P Continuava: então não seria urgente.
Mas a assembléa está reunida: pois bem : discutiremos o negocio amanhã. E' melhor isto,
do que dar uma decisão precipitada.
Voto contra a urgencia.
OSr. Souza. e Oliveira. não duvidaria vofaJ
contra a urgencia, se não tivesse havido quem
levantasse a voz contra a authenticidade das
cópias, que forão remettidas â casa ; mas uma
vez que houve este facto, nao póde deix:ar de
votar pela urgencia da discussão da primeira
parte do pal'ecer da commissão, ficando para
. amanha a discussa.o da resoluçao,
O SR, .FERREIRA. FRA.N~p. pede a palavra para
se expHcar, mas é lhe negada por ser contra o
regimeuto.
O Sr. Va.sconcellos :- Esta matel'Ía não é
de muita u1·gencia; e por isso entendo que podemos ll'atar della em outro dia.
Quanto á quesl1lo se o ministro do imperio é
ou não regente, eu nll.o acho questao. (.Apoiados.)
O ministro do imperio foi nomeado pelo regente ; o regente declarou que renunciava o alto
emprego que tinha exercido até o presente. Que
lei ma.rc;a a fórma de se dirigir o regente á
assembléa geral quando tem· de dar a sua demissão? Nenhuma.,,.O certo ~. que o regente
communicou ·aq -~~:_.ministro do imperi(!· que
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renunciava o seu emprego. Pelo acto addicional .
quem faz as suas vezes é o ministro do imperio ;
logo, corno se póde contestar que tenhamos regente? Mas duvida-se do facto porque o documento veio por copia ; porém, como ern pos•
sivel remetter o original ao senado, e á camara
dos Srs. deputados !' J?orçoso pois foi remetler
copia- authen!ica ã camara. Não. é presumpção
legal, que uma auto~idad~ falte assim· no &eu
dever, fingindo a existencill de communicações
que não existem. Eu estou pela ·minha parte,
que o ministro do imperio está legalmente
fazendo as vezes de regente interino (apoiados),
e que todas as autol'idades lhe prestaráõ a devida obediencia para elle fazer-se respeitar no
seu posto. (Nuinerosos apoiados.) Todavia,
como nll.o é rnatel'ia de questão, votarei pela urgenéia, afim de que se l'esponda ao ministro
do imperio na fórma indicada pela illustre commissll.O.
O Sr, Ca.rneiro Leão :-Nilo voto pela urgencia, e creio mesmo que o motivo da Ul'gencia
já nu.o existe. Unica.mente um Sr. deputado
duvidou da authenticidade da cornmunicaçno
que nos tinha sido feita, e da legitimidade
della ; por isso pareceu muito conveniente que
se pedisse a urgencia para dar lugm· a uma especie de discussão, em que difTerentes senhores têm emiltido a sua opinillo, n!\o havendo
algum que duvidasse, antes reconhecendo todos
que o ministro do imperio eslá legalmente exercendo o cargo de regente interino, na falta do
regente. Portanto, entendo que já temos obtido
o fim para que se pedio a urgencia.
Julgada a materia discutida, propõe o Sr. pre'sidente se a camâra quer tratar jâ da primeira
parle do parecer. Decide-se pela negativa. Igual
decisll.o ha sobre a urgencia da discussão da
resolução.
O SR. PRESIDENTE dã para ordem do dia a
mesma_ de hoje, e mais o projeclQ vindo do
senado do anno passado, n. õ ; e o parecer da
commissao sobre Guilherme Luiz Tambi.
Levanta a sessl\o ás 3 horas da tarde.

§essão eni ~O de isét.embro
PRESIDENCU. DO SR. ARAUJO VIANNA
SuimARIO. -

Expediente. -

Ordem do dia.-

DiscU8são do varecer da cominigsão de constituição sobre a demwsão do t·eg.:nte.

. , Pelas 10 horas da. manhã, procede-se· á
chamada, e logo que se reune numero legal de
Srs. depqtados, abre-se a sessll.o ; lê-se, e approva-se a acla da antecedente.
Falta.o com causa participada os Srs. Pontes,
)ferreira de Castro, Maranhão, Vieira, Fortuna,
Barbosa Cordeiro, Coelho dá Silva, Costa, Ma·
cedo, _Messias, arcebispo, Paula A1·aujo, Galvao,

Lessa, Oliveira Braga, Paulino, Bhering, Maria
de Mo11ra, Alcibi.tdes, Floriano de ToledQ, Dias
de Toledo, e Gurgel ; e sem o parlicipilrem os
Srs. Maciel Monteiro; Luiz Cavalcanti", Sebastião
do Rego e Calmon,
·
EXPEDIENTE

Dá-se éonta do expediente, fazendo-se menção
de uma representação do provedor, e mesa
· da santa casa da misericordia, da cidade de .
Porto Alegre, pedindo a isenção do pagamento
do sellu das lolerias, e concessao de algm:nas
· graças que augmentem as suas rendas para
occorrel' ao deficit da sua receita, e despeza a
qual representação é reniettida â commissllo 1de
orçamento.

O Sr. Souza. Martins tem a palavra pcln
01·dem, e observa á canrnrn que tem de pedir a
urgencin para apresentar um projeclo de lei,
sobre uma matcriu muito importante, isto é:
acerca de cento e tantos processos que estão
pendentes, e aos quaes se 11110 póde dar andamento por falta de providencias. (.Apoiado.,
A urgencia é apoiada, e sem debate approvada.
Julga-se objecto de deliberação, e vai a imprimit· o seguinte p1·ojccto :
cc A l1ssembléa ger:11 legislativa resolve :
cc Art. 1•. Os processo;; judiciarias que forem
remellidos pelo supremo tribunal d~ justiça ás
relações provinciaes para serem revistos segundo a lei de 18 de Setembro de 1828, art. 18,
serno nellas julgados na fórma, e com o numero
de juizes determinados na mesma lei, como se
pela prim~ira vez subissem para o julgamento
final em segunda inslancia.
<e Art. 2º. Se porém não se acharem· na
relação tantos juizes quantos forao os da sentença recorrida, neste caso os processos serl!.o
revistos pelos juízes que estiverem presentes,
comtanto que não estejão em numero menor,
que o estabelecido no art. 6º do regulamento de
3 de Janeiro de 1833.
cc Art. 3º. Quando no processo occorrerem
faltas, e erros sanaveis, que possllo ser sup·
pridos sem audiencia das partes, a relaçll.o re·
visora julgará o objecto do litigio, declarando
haver essas faltas, e erros por suppridos.
<< Art. ,tº. Se porém as faltas, e erros, posto
que sanaveis, forem de natureza tal, que não
põssão ser suppridos sem audiencia das parles,
a relaçao, ex-otlicio, ordenará por acord!!o, que
o supprimento, e audiencia se faça no res·
peclivo juízo onde occorrêru.o.
« Art. 5°. No caso do artigo àntecente o pro·
cesso serã remettido na fórma da citada -Jei de
18 de Setembro de 1828, art. 17: e satisfeito o
supprimento e audiencia das partes,. será . de
novo remettido offi.cialmenle á mesma relação
revisora para o seu füialjulgamento,
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« Art. 6°. Quando occorrerem faltas, e erros
insanaveis, 11 relaçliO revisora não poderá decidfr o objecto do liligio, mas julgará nullo o
proce::so, ou em todo, ou só aquella parte que
fôr posterior á nulliJ.ade, segundo esta affec1:.r,
ou nllo lodo o processo. ·
u Art. 7.º Seudo o processo julgado nullo, ou
seja em todo, ou só em parte, em ambos os
casos será re1neltido nn fórma da já citada lei,
urt. 17, ao juizo onde occorreu a nnlliclade :
ahi poderáõ as partes, no 1º caso, propôr nova
acçllo queren,lo; e no 2°, chamada a nullidade,
continuar o mesmo processo, seguindo os
termos ulteriores até final sentença.
"Art. 8.0 Os p~ocessos, que até o presente
estiverem annuilados só cm parte, terAo o andamento prescriplo no artigo antecedente.
cc Os que porém já estiverem sentenciados em
revista, nos quacs os juizes da relaçno revisora
nno dccidirno o objeclo do Jitigio, mas simplesmente declarárno nulla a sentença recorrida,
ou passárrio a npprovar, ou reprovar os fundamenlos do supremo tribunal de justiça, ou a
deciso.o do juízo recorrido, deixando deste modo
indeciso o direito das parles sobre o ohjeclo do
litigio, serAo novamente remellidos pelo juiz,
ou pelo pt·esidcnte do juízo onde existirem, á
mesma relaçllo revisora já designada, afim de
tornar a revel-os, para serem julgados segundo
as disposições da presente lei.
« Art. 9.º Os processos que estiverem em
algum dos casos esJ)eciticados nos artigos .precedentes,. terllo o andamento prescripto nos
mesmos artigos, comtanlo que as partes o requeír!lo nos prazos marcados no art. 12 da
resoluçllo de 20 de Dezembro de 1880, contados
da publicaçllo ria presente lei.
(( Art. 10. Aquelles juizeii que tiverem votado
pela nullidade do processo, nllo ficll.o po1· isso
inhibidos de co11hecerem do seu merecimento,
afim de julgarem o objecto do Jitigio.
« Art. 11..Das sentenças definitivas, proferidas
em ultima instancia nos processos que se formarem em virtude da presente lei, poderáa as
parles interpôr a revista na fórma das leis, que
reguino este recurso.
· « Art. 12. A parle que tiver interposto revista
de alguma sentença, ou acordllo, nao poderá
por pretexto algum embargal-o na chanc!!llaria :
e se comludo produzir quaesquer embargos
delles 1Hlo se tomará couhecimento.
« Art. 13. A revista nunca será concedida nos
processos de crimes puramente militares, e do
emprego militar que tiverem sido sentenciados
nos lribunaes militares.
<( Art.14. Fica.o revogadas todas as disposições
legislativas em conlral'io.
" Paço da camara dos deputados, 18 de Selembro de 1887.-10-ancisco de Souza Martina. »
E' approvado o seguinte parecer :
« Forll.o remettidos á conunissll.o das assem"l;OMO ll

biéas legislativas provinciaes as duas inclusas
representaçõllS da assembléa da provincin de
S. Paulo ácerca d:1 necessidade de legislaçao
civil sobre o co11lracto do matdmonio. A commissllo entende que essas reprnsentações devem
ser rem0tlid~s á commiss!lo de justiça civil, á
qual pertence interpôr parecer a respeito.
(( P:iço da camara dos deputados, cm 7 de
Julho de 1831.-Paitlíno ,José Soares de Souza.
-Oarnefro Leão.-Oalinon. i,
E' lambem approvado <> seguinte parecer:
(C A 3" commissll.O de fazenda, a quem foi presente o officio do ministro da faienda de 27
de Junho de 1835, acompanhado de differentes
avisos do ministro da guerra, e officios do presidenle e inspeclor da fazenda da provincía da
Bahia, ácerna das duvidas occoi·ridas sobre os
vencimentos do cirurgillO·U1ór Francisco Pereira
Sibrllo de Almeida, é de parecei·, que esses
papeis sejno enviados á illuslre commissno de
guerra pa1·a os tomar na conside1·aç!\o que merecerem.
cc Paço da camarà dos deputados, 26 de Julho
de 1837.-0. José de Arn,i,jo Vimmet. - .Manoel Dias de Tol,edo. »
Tem. o mesmo destino eslc oulr.o :
« A 8ª commissllo de fazenda, a quem fo1•ll.O
presentes as representações dos moradores d,,
ilha do Governador, propriclarios de tabernas, e
fabricas de cal, e dos donos dos barco!:! empregados no transporte dos generos de primeira
necessidade para esta capital, qull pedem ser
isentos do pa'gamento do imposto denominado
do banco, t·eqner, que se peça.o informações ao
governo enviando-lhe as ditas representações.
e, Paço da camara dos deputados, 26 de Julho
de 1837.-Candido José de Arattjo Viannet..iJ.lanoe.l Dias de Toledo. "
O Sr. Visconde d.e Goranna. pela ordem tem
a palavra e pede ao Sr. presidente, qne dê
para ordem do dia o projecto de amnistia para
o Pará depois de se decidir o projecto _que se
der para hoje, que vem a ser o parecer da
commissll.o de coustiluiçtto.
O SR. PRESIDENTE : - Elt darei para o!·dem
do dia.

ORDEM DO DIA

Entra em discussão o parecer da commissa.o
de constituiçno, sobre o officio do ministro
do imperio e n1anifesto e demissn,o do regente.
O SR. VrscONDE DE GoYANNA offerece a seguinte emenda additíva:
u Logo que o imperador completll.r os 12
annos, será convidado a assistir ao despacho.,)
E' apoiada.
O SR. PRESIDENTE diz que o parecer tem
duas pades ; que o porá á votação por partes ;

-----·-··-----··
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Sr. Cnmeiro Le!lo sustentando o-seu requerimento.
. OSr, Ca.rneiro Leão sob1·e a questao de juramento, diz que p_óde alguem entf;nder que é
elle necessario, mas nega que seJa esta uma
condiç!io, sem a qnal nno se possa exercer a
autoridade de regente interino ; porquanto li ser
evidente que o regente interino sém prestar
juramento, não póde exercer a autoridade,
seo-ue-se que o imperio ficava acepha1o se o im.
pe~limento õu falta se dé.sse no intervallo das
sessões da assembléa geral. Não querendo a
commissao ser arrastrada a ~sta consequencia,
não lembrou o juramento, ainda que seja solemnidade que se possa· admittir. Lembra que a
constituiç:lo determinou que o regente ou reo-cncia pcrmauentes prestasst!rn juramento, mas
~fio exigia juramento da 1·egencia PL'0Visoria,
e o miaistro do imperio é o regente provisorio
da mesma natureza; todavia é solemnidade que
nenhum mal póde fazer, principnlmenle quando
se conhece qt1e o juramento li!lo é necessario
para que o regente provisorio entre no ex.e1·cicío da autoridade, e considerando o juramento
como méra solernnidade, nli.o duvida admillir
a emenda. O que lhe parece é que a cnrnara
que o ministro
deve dizei· que .está inteirada
do imperio está na posse do govemo. Suppôr-se
que a camara nllo deve dizer qt1e está inteirada,
sem dizer que deve o regente interino prestar
juramento, parece ser eondiç110 sine qiia noii
elle deve exercer a autoridade.
NM se pócle argumentar com o facto havido·
com a regencia provisoria; porquanto a decla·
ração da abdicaçao foi levada a uma reunião
de membros da assembléa geral, que provi·
denciarão extraordinariamente, tomando sobre
si a responsabilidade de nomear um governo
provisorio alé que a assembléa geral, em nu·
mero legal, nomeasse a regéncia permanente,
na fórma da constituiçao, e porque então nlio
podia haver a regencia provisoria de que falia
a conslítuiçao.
O Sr. Ramiro diz qne a constituiça.o impoê
á asse11.1bléa geral a ohrigaçllo de tomar j~1ra·
OSr, Holla.nd.a Oa.va.loa.nti, depois de agt·a- mentÔ ao regente, nllo distinguindo o regente
deceL· ao Sr. , Ferreira França o ter suscitado
interino ou de outra qualidade, e sendo a
esta discussno, no que mostra o qt1anto se inteconstituiçlío nesta parte Uto expressa, nao póde
ressa pela causa publica; porque se elle na.o
a camara dispensar-se disto, a titulo de que
tivesse isto feito, votava-se sem debate sobre o regente é interino. Entende que o nobre
este negocio, e nllo se procurava todos os meios
deputad_o que o precedeu se engana quando
de authenticar, de verificar um acto til.o imporpensa que a regencia provisional., de que fa~la
tante ; dá as razões porque vota conti·a o requea constituiçliO, nli~ era obrigada a prestar Jll·
rimento.
ramento, porque a constituição suppõe a hypo·
these do impedimento do imperador, e então
Lê-se e é apoiada a seg~inte emenda do
·
suppoe duas especies de regenoia, permanente
Sr. Ramiro:
e provisional, _e quando trata <lo juramento, ella
expi·essamente diz que tanto O rege~t~ co~10 a
« Que se convide ao senado afim de que em
assem~léa geral !e to_me a~ r:genled0o j~rame!1to regencia prestt1rá juramento, nãO distinguindo
1mper10,,, nem a regencia interina, nem provisional, nem
do artigo 15, § 1 da constitmçao
--e-sr~eira.--F.,ra.119a,.....a.iudLri!iP.O.nª.~---P..:!1:n_a11ente; sendo assim não se póde pre·
a primeira é o ficar a camara intcirnd.a, e a
segunda, a resoluçll.o. Depois de votar-se sobre
o parecer, entrará então em discussll.o a reso·
luçao.
. O SR. FERREIRA FRANÇA manda o segninte
requerimento, que é apoiado :
« Peça-se ao governo que communique a
esta camara em seus autographos o decreto pelo
qual foi nomeado ministro do imperig o se·
nador Pedro deAraujo Liina, e o officio em que
o regente se demillio deste cargo. i,
OSr. Ferreira. França. sustenta o seu requerimento. Observa que a constituiçil.o manda re·
conhecer o príncipe imperial, porque suppõz
que póde haver algum st1pposto, como muitas
vezes tem havido. Lr::mbra que o regenie que
se rlemi!lio diss,i" que eslava doente, e por isso
cumpre saber se gozava de suas faculdades
mcniacs e voluntarins, porque cmqunnto isto
se nl'l.O sonber no.o ha novo minieterio, nem
novo 1·egente senão o ministerio passado, e o
vice-regente e o ex-ministro do imperio que
existia, o Sr. Mnno:!l Alves Branco.
OSr. Carneiro Leão obsern1 que o officio que
se mandou á camara,· é uma communicaçno
que se faz para esta saber das autoridades com
quem se deve entender, e que o ministro com·municou a sua nomcaçll.O por estar a :.1ssembléa
reunida ; · 110 emtanto que, se a assemblén nao
estivesse reunida, podia o rege1lle nomear um
ministro do imperio e este entrar no exercicio.
interino da regencia, se se désse impedimento
ou falta dorege1}te, como está previsto no acto
• addicional. Quanto ás possibilidades que fi.
gurou o nobre deputado sobre o estado mental
d·o regente, o orador observa que por este modo
de argumenl&r, muitas cousas se poditl.O dizer ;
no emtanto nenhuma suspeita ha de que o re·
gente não estivesse em perfeito eslado mental :
e, a argumentar-se por suspeitas, o nobre. deputado podia dizer. que elle, 01·11dor, estava fóra
de si,. e exigi~ attestado de medico para poder
fallar nesta questão.· Vota contra o reque-.
·
rimento.

ue
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scindÍI' desta obrigaçlio que a conslituiçao impõe,
nno sendo o actual regente interino menos regente. qlle o rege~le quatriennnl. Vê-se que o
herdeiro presumptivo da corôa aos 14 annos
presta um juramento; qne as personagens que
podem influir na 1)0Jitica do estado, na suecessão da cor6a, nos altos destinos do paiz,
prest!lo um jurni:ncnlo, e -assim porque razao
não se eleve f:xigir do aclual regente o mesmo
jLmnne11to que se exige dos oult·os? Se é porque
entra na regencia na qualidade de ministro,
pergunta se tem elle na qualidade de ministro
as mesmas õbrigações que vai exercer na qualidade de regente? Prestou na qualidade de
ministro um_ juramento que o dispense de um
juramento agora.? Se assim não é; se é regente com as mesmas attt·ibuiçües que qualquer
oull·o 1·cgenle, pol'que n!io deve pt·estar este
juramento ?
·
OSr. Carneiro Leão nota qu~ u constituiçtlo
nno ful111 do t·egenlo interino, que foi Ol'eado
pelo neto acldicionnl. O juramento de que a constituiçtlo fulla é da l'Cgencia pel'llmnente, e não
dt1 provisol'ia, e tanto assim ó, qmi neste juramento ha a clausula de se e11ll'egar o governo
no imperador, logo que clle chegue á maioridade, clausula que nll.o existiria, se o artigo
da constituição tratasse da l'egencia provisol'Ía.
Examinando-se a conslituiçl'io, vê-se que ellà
calou-se a respeito do juramento da reaencia
pt·ovisoria. Como seja isto uma solemiidade
que t11lvez dê mais irnportancia ás funcções que_
o l'egente vai exerc·er, elle, orador.já declarou
que nest_e sentido está prómpto a admittil-o,·
mas nega que esteja determinado ; mesmo para
n11o deduzir a consequencia, de__ que sendo elle
Ião necessario, sem se o prestar não póde haver
exerçicio da autoridade, como acontece a res•
peito do regente quatriennal, e corno acontecia
a respeito da regencia permanentt:, antes cio acto
addicional.
O Sr, Ramiro observa que, porque no
art. 113 da constituiçao se falia de entregar o
governo ao im"perador, quando chegue á maioridadE:, nao se segue que, por nao se verificar
esta clausula, não deve o regente pre~tar juramento ; porque se assim fôra, o regente que
acaba de der_nittir-se, não devia prestar jura·
rnento, porque elle no fim dos quafro annos nfio
podia entregar· o governo a S. M. Imperial.
OSr. Carneiro Leão explica que esta mesma
clausula se refere á regencia permanente, creada
pela constiluiç!lo, porque tal clausula seria
absurda, referindo-se á regencia provisoria.
Observa que o aclo addicional é lei posterior á
conslituiçao, e tem-sé de cumprir, e nelle nao
se falla cm juramento do regente interino. '
Demais, tanto na.o se podia entendei· o juramento a respeito da àntiga regencia provisoria,
porque se assim nllo fosse, na.o se daria esta·
regencia\ se por ventura a assembléa geral não
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estivesse reunida, porque é perante ella que se
dá o jur~tnento, o qual a regencia provisoria
não precisava prestar parn entrar em exercício;
e µorque quarnlo a assernbléa se reunisse ia
. permanente.
'
cu1ºd ar na norneaça.o da regeacia
O Sr. Ramiro explica que o juramento que
julga dever dar o regente intel'ino não é o de
enll'egar o governo a S. ;\L Imperial, é ·o que
prestou o Sr. Diogo Antonio Feijó, do qual ha
uma formula no senado ; e é este que elle
orador, indica.
'
O Sr, Holla.nda, posto que .o juramento
pareça de mera formalidade, entende que. é
uma garantia que se na.o póde dispensar, reclamada pelos cídad!los brazileiros para o melhor
cumprimento dos deveres do mais importante
dos empregos.
_ .
OSr. Rebouças mostra que o regente interino
chamado pela lei fundamental, comp1·ehensiva
do aclo addicional, é regente perfeitamente para,
como tal, exercer todas as funcções, embora
ainda na.o tenha prestado juramento ; mas nno
se dando incompatibilidade da prestaç!lo do
jnraruento com a lei da necessidade, vota pelo_ _
requerimento do S,·. Ramiro, por isso que n!lo ·
se póde recusar que seja de raz!l.O que o regente
interino seja chamado para prestar juramento.
OSr. Paula. Araujo nll.o sabe como se possa
entender que· o regente interino do imperio
seja dispensado de prestar juramento (q11e nlio
é mera formalidade), quando os supplentes,
ainda.vindo substituir a deputados por um dia
sómente, são obrigados a prestar juramento ;
e quando a isso lambem s!io obrigados funccionarios publicos de uma ordem mui inferior.
N!lo dá valor alguin ao argumento de qu~;
inserindo-se no juramento a clausula de que o
regente entregará o governo ao imperador
quando seja chegada a maioridade, não podia
esta clausula ser cumprida pelo regente in,
-terino, que tem de entregar o governo n!lo ap
imperador mas ao regente novamente eleito.
Para destruit· este argumento entende ser bastante lembral' que o regente, que se demittio,
prestou juramrnto com esta clausula, posto que
tivesse de entregar o governo, a outro regente
quatriennal, que fosse eleito.
Apezar do ponderado, n!l.o desconhece que
silo ·vã:lidos os-actos do regente interino, apezar
de nao ter prestado o juramento, assim como o
seriliO os actos do parente mais chegado, a
quem na fórma da constituiçilo tivesse perten:
cido a regencia, na falta do imperante, nn.o-entando nessa occasiao ·reunida a assernbléa geral,
pl,\ra lhe deferir juramento.
O Sr. Carneiro Leão adverte que o parente
mais chegado do imperador na.o poderia p.or
seu proprio direito tomar conta da regencia, .
porque a constituição delega á assembléa geral
o eleger o regente; por isso que á · mesma as-
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sembléa compete examinar qual é o parente
mais proxirno : e 110 caso de haver mais de um
pari:mle em igual grão, detl!t·ruinar qual delles
deva ser regente.
...
OSr, l'auie. Áraujo responde que a opinião
do Sr. Carneiro Lello é sómente admissível para
o caso de haver mais de um parente do imperador cm igual gráo ; mas, ni'lO existindo
mais de um, a elle pertence a regencia, sem
dependencia da reunião da assembléa geral,
para decidir se a elle pertence a regencia.
Julga-se a 111ateria discutida.
Approva-se: lº, que se responda que a camara fica inteirada da communicaça.o do govcmo ; 2·, que se convide o senado para a
reuni!lo em assembléa geral, afim de se deferir
juramento no regente, por 39 votos contra 30.
O requcdmenlo dô Sr. Ferreira França é
regeitado.
·
·
Entra em discuss!\o a resolução otl'et·ecida
pela commissão de constituiçao, em re3ult::ido
de seu parece_i·.
OSr. Rebouças censura algumas expressões
do parecer da commissão corno menos proprias.
OSr. Carneiro Leio defende o parecer.
Depois de breves reflexões do Sr. Rezende,
fica a materia adiada.
A requerimento do Sr. Rezende, propõe o
St. presidente se a camara convém em quti haja
sessl!.o no dia 21. Decide-se pela affirmativa.
· O Sa. lº SEcRETARJO informa á camara de
que recebera participações officiaes · de ·terem
sido nomeados para ministros da justiça e interino do imperio, o Sr. Bernardo Pereira de
Vasconce!los ; da fazenda, o Sr. Miguel Calmou
du Pin e Almeida ; da marinha, o Sr. Joaquim
José Rodrigues Torres; dos negocios estrangeiros, o Sr. Antonio Peregrino Maciel Monteiro ;
e da guerra e Sr. Sebastiao do Rego Barros,
Fica a camara inteirada. ·
O SR. PRESIDENTE dá para ordem elo dia a
mesma de hoje, mais as resoluções n. 181,
141 e 65 deste anno.
Levanta-se a sessão ás dttas horas da tarde.

Oliveira, Pinto Chichorro, Baptista Caetano,
Belisario, Amujo Vianna, Cerqueira Leite,
Mendes dos Santo$, Carneiro Leão, Femandes
Torres, L~mos, Gomes da Fonseca, Soares do
Couto, Paulo Bat'l)osa, Miranda Ribei1·0, Corumbá, Assis Mascarenhas, Manso, bispo ele
Cuyabá, Alvat·es Machado, l\fonlei1·0 de B3rt·os,
Araujo Ribeiro e Paranhos ; e faltno com parLicipaçil.o os Ses. Setu-a, Ribeiro da Gam1Jho,
Souza Martins, Lima e Silva, Pontes, Castro e
Silva, Ferreira de Ct1stro, Albuquerque Maranhao, Paula Aibuqucrque, Peixoto de Albuquerque, Monte, Castro Vianna, Albuquerque
·e Mcllo, Messias, arcebispo, Paula Araujo,
Azevedo e Brito, Climaco, Oliveira Braga,
Pinto Peixoto, Limpo, Baneto Pedroso, Bhering, Soares de Souza, Carvalho, Floriano de
Toledo, Dias ele Toledo, Santa Ba1·bara, Gurgel,
Ribeiro de Andrada, Duarte Silva e Maria de
Moura; e sem ella os Srs. Vieira, Barbosa
Cordeiro, Luiz Cavalcanti, Luiz Carlos, Macedo,
Lessa, Aranha, Alcibíades, Marcondes, Alvarenga Ferreira, Costa e Foi-tuna.
E dando 11 horas, e na.o havendo numero
sufficiente para formar casa, o Sr. presidente
declara que hoje nil.o ha sessão.

_______,.__

Sel!uaão em ~2 de !!!leteOJ.bro
· PRESIDENCIA DO SR.

SuMMARIO. -

ARAUJO VIANNA

Expediente. -

Ordem do dia

Resolu.9ão4nandando proceder â, nova eleição
do '!'egente. -Jubilação do -Dr.- À ntonio Fer·
1·eir,;,, França. - Divereas 1•esoluçõee.

Pelas dez horas da manhn, procede-se á chamada, e, logo que se reune numero legal de
Srs; dep11làdos, abre-se a sessão ; lê-se, e approva-se a acta da antecedente.
Faltno com causa participada os Srs.
arcebispo, Messias, Pontes, Fortuna, Barbosa
Cordeiro,· Luiz Carlos, Oliveira Braga, Bhering,
Gurgel e Souza Martins ; e sem participação· os
Srs. Maranhno, Alves Vieil'a, Luiz ·cavalcanti,
Macedo, Costa, Lessa, Aranha, Alcibiades, Dias
de Toledo e Valel'Ío.
EXPEDIENTE

A.eta de ~I. de Set.e1Dbro

Dá-se ~onta dÔ expediente, lendo~se os seguintes officios :
l.º Do ex-ministrn dajLtstiçà, remeltendo um
. A's dez ho1·as e
quarto feita a chamada, officio do presidente da província das Alagôas,
achão-se presentes os Srs. visconde de Goyanna, e os documentos que o acompanhao, por de·
Abranches, Odm·ico, Vital·; Pinto de Mendonça, pender a sua materia' da decisão da assembléa
Figueira de Mello, Co~ta Miranda, lbiapina, geral legislativa.-A' commissão de justiça civil.
Albuquerque Cavalcanti/ Costa Machado, Veiga
2.º Do mesmo ex-ministro enviando um .ofPessoa, Hollanda, Frangisco do Rego, Rezende, ficio do· presidente da província de Sergipe, e os
Ferna11des da Silveira, Fo11tes, Ferreira França, .. doéumcntos a' qne elle se refere, por depender
Cornelio, Gonçalves ~artins, Paim, Galyãó; a sua materia da deetsll.o da a~sembléa geral le·
Muniz Barreto, Rebouças, Et)'.!!)sto, R~rniro, gislativa,.- A' commissão das assembléa:~ leYianna, Souto, Rodrigues Barb<i~!l, S,óuza e gislativas provinciaes.
FRESIDENCIA DO

SR.

ARAUJO LUiA

um

0

'""

!/
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Vem á mesa a seguinte declaração de voto :
" Declaro que votei conlra a pensão perpetua
de 50:000$ annuaes para a Sra. duqueza de
Bragança D. Arnelia ex-imperatriz do Brazil.
-Rezende.n
O Sn. PRESIDENTE não admitte a leitura por
n!lo ser já tempo para fazer-se tal declaraçM.
Julga-se objecto de deliberaçao, e vai a imprimir o seguinte projecto :
<< A commissll.o de orçamento, a que têm sido
presen~es todas as con1municaçaes do governo
e requerimentos de parles sobre as reclamações
que se liquidao na commissll.o mixta brazíleira
e portugueza, é de parecer que se adopte a tal
respeito o seguinte projecto de resoluç!lo :
({ Art. 1° O governo·fica autorisado a emitlir
bilhetes do thesouro, a prnsos nunct\ menores
de"nove mezes, afim de haver os fundos necessados para indemnisar os snbditos brazileiros
das quantias que fo1·em julgadas pela commissão mixta brazileira e portugueza ; aj11stando com o governo de Portugal a &atisrar;I\O das
índemnisações julgadas ern favor de seus propt·ios subditos.
<e Art. 2,º D.1 antorisaça.o do artigo antecedente
o governo lambem poderá usar para satisfazer
pela maneira que se conve11cionar, o saldo qne
. venha a apparecer conlra o Brazil na liquidação
das referidas indemnisaçoeg,
« Art. 8.° Fica desappt·ovudo o que se e!itipulou na nota reversàl, de 20 de Outubro do
anno passado, sobre o direito a jll!'OS das quan•
tias que se julgarem indemnisaveis, em virtude
da convenção de 29 de Agosto de 1825.
rc Camara dos deputados, 19 de Setembro de
1837. - Hollanda Cavalcanti.- À.raujo Ri-

bcii-o. -8ouza 1J,fartins. 11
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2.º t< A commissào de constituiça.o, a quem
forno pt·esentes o officio do ministro e secretario dz estado dos negocios da füzenda, e os
papeis incluso~ relativos á h·usladar;no da the•
souraria de fazendt1 dt1 provincia do Rio de Janeiro, e á creaçao de uma recebedoria na
côrte, para m·recadat· as t·endas do seu município, entendendo que o exume destas medidas
compele mais particularmente á primeira commiss!l.o de fazenda, é de parecer que os referidos
papeiis pa:1sem para a dila commissll.o afim de
os tomar na consideração devida.
<e Paço da camara dos deputados, em. 5 de
Junho de 1837.-Carne-iro LBão.-Gonçalves
Mw·tins.-M. Pa-raiihos da. Silva Velloso. »
E' approvado.
3. 0 « Os irmãos da ordem 3· de S. Francisco
de Assis, erecta na villa Diamantina em Minas
Geraes, representao que possuindo a dita
·ordelll, desde tempo immemorial, duas pec1uenas moradas de casas avaliadas em 600$000,
fo!'ll.O estas por ordem da ad1ninistraçno provincial postas em hasta publica, como comprehendida nas disposições das leis de amortisaça.o, e que achando-se muito arruinado o
templo fundado pela ordem, faltando-1he meios
para· o necessarfo reparo, por ser insufficiente a
cotisação que entre si fize1·a.o os irmãos ; requerem que se lhes mande entregar as ditas
casas para com o seu valor fazer-se a obra.
,te A ~· commissao de fazenda julgando cpnforroe á equidade o que se pretende, é de parecer que se discuta o seguinte projecto de resoluçll.o :
<< A assemb\éa geral legislativa resolve :
<< Artigo unico. O governo mandará entregar
á ordem 3• de S. Ft·ancisco de Assis da villa
Diamantina, as duas moradas de casas que lhe
pertencia.o, e que por ordem do governo da pro- vincia farão postas em hasta publica. Quando
se tenha realisado a arrematação será o seu
producto entregue á mesma ordem.
« Paço da caruara dos deputados, 5 de Setembro de 1837-0. J. deAraujo Vianna.-

Lêm-se os seguintes pareceres:
1. 0 <e A mesa examinou o :requerimento de
Manoel José Corrêa Calheiros, official da secretaria desta augusta camara, que pede mais um
anno de licl:'nça, além do que já tem, ainda
mesmo que este sr~undo anno seja sem ordenado. O supplicante allega, que o anno de
licença que esta _augusta camara lhe concedeu Duarte e Silva • 1,
nll.o lhe é sufficiente para ir á Europa tratar
· Julga-se objecto de deliberaçl1.o a resolução e
de sua saupe, pois que grande parte della será vai a imprimir com o parecer.
gasto nas viagens, restando-lhe por isso pouco
Remette-se á cornmissao de orçamento o
tempo para aproveitar e com tantos riscos. A mappa deinonstrativo dos trabalhos da diremesa acha justiça no que requer o supplicante; ctoria de numeraçao das notas do novo padrão
e é ele parecer, que além da licença que já tem desde 4 de Novecnbro de 1835, até 9 de Secom o seu ordenado, se lhe dê mais um anno tembro do corrente anno.
sem vencimento algum.
O Sr. Oa.rneiro Leio, (pala oi-de1n) : -O
« Paço da camara dos deputados, 21 de Se- Jornal do Oommc1·cio, tendo-se encarregado de
tembro de 1837. - Oandido José de Araiijo publicar as sessões da camara no corrente armo,
Vianna. - Cornelio Fei·reim, Fraiipa. - Ber- . não julgou dever desde o principio requerer
narclo Beliaario Soares de Souza. - Manoel quantia algnma por este trabalho, e só quiz
Odorico Mendes. - JoaQuim Francisco AlvBB que a camara pagasse, depois de reéonhecer a
Branco Munis Barreto. »
importancia desta tarefa. Pareceu porém ó.
camara desnecessario. fazer esta despeza, e
E' approvado.
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assim regeitou o parecer da mesa. Desde que
houve esta decisão da camara o jornal não transcreve ns discussões como o fazia antes dis!o;
e havendo aliás r1uestões importantes, os desão
mcsqninhos. Pódt:l
bales publicndos
acontecer o mesmo na scssila elo airno seguinte,
porque o jornnl, tendo onlrns nrnlerias intet·essantes, nno tem neces~idade de publicar
extensamente os debntes d;i c:1n1::u·a para ser
lido. Antigamente elle apresentava as sessões
muito resumidas, e nem por isso deixava de ter
seus 2,500 assignantes. Altendendo pois a
todai:: es~as circumstancias, e attendendo mais
ao que disserâo alguns senhores para não se monopolisar urna tal publicação, julgo conveniente
offerecer urna indicação, para que a carpara tenha
no anno seguinte uma publicação que seja a melhor possível. Eu tainbetn não quero monopolio;
sou de parecei· que antes se deve abrir a carreira a todos os jornalistas. para que cada um
trate de de~empenhar melhor a publicação dos
trnhnlhos· dn camara ; por isso entendo que a camara deve fazer publico que dará um. premio de
quatro conlos ele reis ao que apresentar o;: debates da sessão ordinaria de 1838, e caso sejno publicados pol' mais de um se dará áquelle • que
melhor o fizer ; hrivendo prorog,içl:1.0 se· aug- ·
menta1·á este premio 11>1 proporção. Assim ces;;a
todo o receio de monopolio e haverá uma especie de emulaçllo, cujo resultado será
excellente. Isto é m nito melhor do que ter acamara um jornal seu, attendendo ao que oc•
correu nas outras iegislaturas em que a camara tinha seu jornal. Com esta publicaç!io se
fazia a despeza de perto do 20 contos, e nunca
tal jornal satisfez, porque .nem os discursos
nelle publicados erll.o bem tirados, nem ·elles
podiao satisfa1.er, sendo publicados muito depois
que er/l.o pronunciados, ás vezes com demora
de mais de rnez. O senado nilo tem sido bem
s11ccedido nas emprezas de igual natureza, para
ter um jornal seu : se houverem pois dcíus,
tres, quatro ou mais jomaes que intentem pu·blicar as sessões da camara, dar-se-h:to os
quatro coutos áquelle que melhor desempenhar
esta tareía ; e se por ventura um só intentar
P.ste trabalho, tem um estimulo, contando com
este premio, para fazer esta publicação da
maneira mais satisfactoria ·; porquanto é sabido
que os jornaes existentes, para fazerem esta
publicaçao, entrãO em fi!;rande despeza ; um
jornal como o do Coimne,·cio que tem tantos
nssignantes, ·que corre por toda a parte, e é
lido por um numero immenso de pessoas, pouco
mais póde avançar além deste numero ; poderá
adquirir mais 100 assignantes com a publicação
cios debates, mas isto nM dará quantia sufficiente para cobrir nem mesmo as despezas com
tachygraphos.
Em uma palavra, eu não tenho por fim que
seja esse ou aquelle jornal, mas que os importaqtissimas sessões do 211110 q.uc vem., seJãa co-

nhecidas por todo o B1·azil ; que nós tenhamos
uma publicação dos debates, se nll.o completa
no menos que possn. ,lar uma idéa ao paiz d~
que aqui se passa. Envio portanto esta ind.i-·
caçno ó. mesa :
« Indico que esta camara faça publico que
dará um premio de quulro coi1tos de réis ao
joi-nal que publicar os debates da sessil.o orclinaria em 1838. Caso sejão publicados pot• mais
de um, se dará esta qmrnlia ao que. melhor o
fizer. Havendo prorngação, se augmentará este
premio na proporção. ,,
O SR, PRESIDENTE :-V~i á mesa.
O Sa. V1scoNDE DE GoYANNÁ : - Peço a palavra.
··

O SR.

PRESIDENTE

:-Esta indicaça.o

1111.0

eslá

em discusst\o.
·
O SR. V1scoNDE DE GoYANNA :-Peço a ·pa·
lavra pela oi;.dem.
O Sa. PRESIDENTE :-Tem a palavra.

O Sr. Visconde de Goyanna. não se oppõe a
esta idéa qHe lhe parece justíssima, achando
comtudo que a quantia é pouca. Só deseja lembrar á commissno dous pontos essenciaes ; primeiro a condiçao expressa de dar os í.lebates
de um dia para o outro infallivelmente ; e segundo que se dê a qualquer dos emprehendedores as mesmas isenções e entrada na
ca_mara.
·
ALGUMAS vozEs :-Ora ! ora ! isto ·está claro,
ORDEM DO DIA
Entra em discuss!\o a resoluçtl.o que manda
proceder á eleição do novo regente,. na. fórma
do acto addicional.
OSr, Ramiro vota con_lra a resoluçllo, porquanto ella não devêra ter lugar senão quando
a letra do acto addicional a presct·evesse, 011.
quando o espirita do legislador do ado addicional a recommendasse, ou quando a necessidade urgente do paiz a prescrevesse, ou fi.
nalmente quando as conveniencias publicas a
aconselhassem ; e em nenhuma destas cit··
cumstancias parece-lhe que estamos ; por·
quanto a letra do aclo addicional não reconhece senão a eleiç!lo renovada de quatro
em quatro annos : tambem nll.o repousa
a resoluçao no espil'ito do legislador, porque ·
vantagem em
seria de mister enxergar
qne o legislador acautelasse de igual. modo a
hypolhese que se· dá. Entende que a eleiçllo de
um regente é objecf.o de tal magnitude que
excita, anima todos os partidos, todas as am·
bições ; e eleiç!l.o que faz com que gladiem
tantas ambições,. não é eonveníenle que se re·
nove continuamente. Nenhuma vantagem crê
que isto traz ao paiz. Os legisladores do acto
addicional prescrevendo a eleiçao de quatro.em
· .quatro annos, e não de dous em dous, fçii em
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razãO de que eleições desta importancia que
desafino tantas ambições, n!io devem set feitas
senão com algum es11a,;;o, porque ellas nn.o
podem deixar de produzi1· algum choque no
paiz, alguns inconvenientei na moralidade , e,
sendo assim, nao descobre elle, orador, que os
legisladores do aclo uddi'cional tivessem razno
sufficienle para querer que essas reeleições se
repetissem com frequencia, e assim entende que
o espirita do legislador não approva tal resoluçM. Tambern n!io vê necessidade de repefü·s·e esta eleiçllo, quando o aclo addicional tem
prescripto substituto satisfaclorio. Finalmente,
no estado em que se acha o pai-z, nllo julga ser
conveniente commovê_l-o com urna eleiçllo ;
precisando nós tanto. de paz, de que os partidos
sej!ío acalmados, e a tranquillidade publica consolidadá. Entraráõ o Rio Grande e o Pará na
eleiçao do regente ? Podem estas provincías
valar?

em

Vantagem reconhece que haveria
,que· a
eleição se fizesse em AbL'il de 1839, e éritão
talvez nao se tivesse de fazer senão urna unica
eleição, porque o Sr. D. Pedro II chega1·á á
sua rn11ioridadé quando o regente nomeado em
1839 terminasse o seu lernpo de governar ;
cousa indifl'erente nao é, andar repelindo em
uma monarchia constitucional taes eleições.
Considera que aotualmente duus províncias
nao podem participar no seu todo desta eleição,
taes são o Pará e Rio Grande ; e em duas outras,"'
Sergipe e Parahyba farão suas primeil'as eleições annulladas. Se a eleição do novo regente
se pudesse verificar em Abril de 1838, este
ultimo inconveniente na.o faria peso ; mas
quando se lembra que o acto addicional foi pu·
blicaúo em Agosto de 1834, e tendo se expedido ordens para que a eleição do novo regente
se fizesse em 7 de Abril, nllo. pode1·áõ estas
ordens chegat· a tempo em alguns collegics ;
estando 116s em Saternbro, as ordens qne se
expedissem nllo chegat·iao a todos os collegios
sen!lo em Maio ou Junho, e ent1lo a eleiçao
terá de ser .feita pelos eleitores da actual . legislatura. Depois de mais algumas reflexões
conclue di1.endo, que se o parecer não fosse de
uma commissllo, retirava a resolução; espera
no emtanto ouvir as razões dos outros Srs.
deputados.

e,

OSr. Visconde de Goya.nna. julga que a commissao devia accrescentar á l'esolução que apresentou o dia em que li elciçao se devêra proceder, e nao deixar a a1·bitrio do governo
designar esse dia.
·
O Sn. 1° SECRETARIO, pela ordem, pede a
palavra,. e lê um officio do ministro da justiça
em que pede com urgencia se lhe marque dia
e hora para apresentar duas propostas.
O Sr. :Rezende julga que a eleição eleve ser
O SR. PRESIDENTE designa o dia de hoje á feita pelos eleitores actuaes, bem como
a de
uma hora da tarde.
senador pela ·sua província, e a reeleiçllO dos
Lê:se · a seguinte emenda do Sr. R::.miro :
· ,ministros actuaes, porque póde haver uma convocaçilo extráordinariu daqui até Maio, em" Qne se officie ·ao governo que a camara
bora ao depois se proceda á nova · eleiç!io ·pelas
pensa que o regente interino deve g9vernar por
tanto tempo quanto faltou ao· regente que se vagas que deixárl\o ua carnara os ministros
actuaes, pelos eleitores da futura legislatura.
demittio ; renovando-se · a eleição a 7 de Abril
Cõnclue sustentando sua opini!lo de que se deve
de 1839. »
procedei· á nova eleição.
E' apoiada.
·
O Sr. Rezende faz algumas observações sobre
O Sr. Carneiro Leão reconhece que, se a
eleiç!lo se pudesse fazer antes de 3 de Maio de
a renuncia do ex-regente nas mll.os do ministro
t838, deve ser feita pelos actuaes eleitores, mas,
do imperio, sendo sua opinião que se deve
appellar para a nação, consultando-se a sua von-, se isto se nao pnder conseguir, deve ella set·
feita pelos novos eleitores. Quanto á reeleiçll.o
tade; porque mandando a constituição que,
dos ministros, lembra que já é caso julgado,
para continuar a ser deputado aquelle que fôr
porquanto o Sr. Chicharro, deputado na. legisncmeado ministro, se consulte a naçno, oo c,1so
latura de 1830, sendo nomeado miaistro no
presente muito mais deve ella ser COl1$Ultad(I.
fim da sessão de 1833, não se mandou reeleger
Vota contra a emenda do Sr. Ramiro.
eleitores da legislatura de 1830, mas pelos
O Sr. Carneiro Leão observa. que pelo ucto pelos
da nova legislatura ; e, de certo isto póde
addicional póde-se entender que a eleiç!io só se
fazer-se, pot'que um membro do governo, condeve fazer de guatro em '{llatro ann0s, provisultando seus collegas, saba se o governo tem
denciando o mesmo t\do addicional qne ,no
de convocar a assembléa extraordinal'iamente,
impedimento ou falta <lo regente, gov~rnasse o
e, se o governo 1Jão tem_ esta tençilO, escusado
ministro do imperio, e na falta deste o da
seria
incommodar os eleitores para dai· um voto
justiça, e tambem se póde entender que a eleiçll.o
que não trul'ia resultado algnm vantajoso.
se deve proceder uma vez que se dê impediO Sr, Cornelio : -A unica razão que tem parn
mento de . poder o regente governar nos quatro
votar contra a resolução é por julgai-a ·-ociosa,
anuas ; e assim a politica deve influir bastante
e não por entrnr em duvida, se o que ella dena decisão da assem biéa ge1·al. Posto· que já se
inclinasse a uma· opinia.o a este r,espei_to, todavia termina se deve praticar; Respondendo ao· S1·.
Ramiro, observa que a constituiçllo reformada 1
não deixa de i:econhecer os inco~venientes della.
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que é a que 1·egula no caso pt·esente, claramente determina que o regente será aquelle
que fôr feito pelos eleitores, e por previdencia
determinou que, quando, por algum caso, o
regente não pudesse continuar- na administraçllo, servisse interinamente de regente o
ministro do· imperio, e, na falta deste, o ela
justiça. Julga cousa inquestionavel que se deve
fazer a nova eleiçno de regente, não para durar
o tempo que falta, mas os quatro annos que é
o tempo marcado no acto addicionnl. Obsena
ainda ao nobre deputado que os difl'erentes partidos hão de sempre apparer.er, porque cada um
delles tem suas affeiçoes : mas o que acamara
deve suppô:·, é que estes partidos não se devem
chocar, pois que já tem exemplo do que se
fez qua·ndo se elegou· o ex-regente ; todavia,
quaiido .houvesse receio disto, não era motiva
sul'fi.ciente pa1·a se deixar de cumprirá risca a
que está delel'lninndo no aclo addicianal. Reconhece que a conslituiç!LO determinou que o
regente durará quatro annos, mas a constituição
quiz dizei· com isto que o regente não governará mais que quatrn annos, mas podenda
haver casos em que o regente dure menos
tempo, deve proceder-se ao que eslá determinado no acto addicional.
Conhece quê ha um substituto satisfactorio
no ministro do imperio ; bastava para ser elle
um cidad!lo dlstincto pelos seus merecimentos,
pelos seus talentos, e pelos altos empregos que
tem occupado. Se acaso quizesse attender a
esta raz!lo, diria, couuim illustre deputado, que
o actual regente interino é um substituto satisfaclotio, e para isto -basta que fosse determinado no acto addicianal ; mas este substituta
nao é l!lo satisfactorio como o que está determinª5io na constituição ; elle é satisfactoria
· emquanlo a naçno n!lo fôr consultada na eleição
de regente.
·
Quanto ás provincias em desordem, observa
que para esta eleiçllo basta que a maioria da
nação esteja em socego; e nos governos _constituciouae8 ludo se decide pela maioria.
Talvez fosse melhor mat·cat· um praia para
a eleição ; mas suppoe nl:io ser preciso que isto
se declare, porque espera que a aclual administração, em que muito confia, ha de nrnr;;ar
um prazo mzoavel e breve para a eleição dei
regente. Deseja que ella se faça pelos eleitores
da legislatura actual, mesmo por Lerem apparecido muitas q11eslões a respeito das eleições
da Parahyha e Sergipe, e de certo é cousa que
a assembléa geral não póde tolerar, que uma
provincia como Sergipe apresente tres mil e
tantas eleitores ; era o mesmo que decidir esta
província da sorte do regente que se vai
11omear.
Finalmente, observa que no acto addicional
se determina que todas as duvidas, que apparecerem a respeito do mesmo aclo addicional,
sejão resolvidas pelo poder iegislativo geral ;

porém não sabe elle, orador, se a resolução que
se discute é uma das que estão sujeitas á
sancçil.o do. poder moderador ; e emfim está
pe1suadido que o regente interino, independente desta resolução, mandará fazer a nova
eleiç!lo.
Lê-se a seguinte indicação do Sr. visconde
de Goyanna:
« Que o nrtigo additiva seja reputado indicaç!l.0.- Visconde de Goyanna. "
E' lido o seguinte requerimento ria commissllo de constituição :
« A commiss!lo de constiluiçno, julgando não
ser pl'ecisa medida alguma legislativa. pat'a que
o governo faça proceder immediatamente á
nova eleição do regente, por haver-se demittida
o Sr. Diogo Antonio Feijó ; visto lhe parecer
que, sem duvida, a eleiçlla deve ter lugar ; pede
retirnr a resolnçM cm discussl\o. »
Consultada a camara, esta consente que se
retire a resaluç!l.o.
O Sr. Ferreira. Fra.nça. (pela ordem), pede
que se addicione dO pai·ccer da commissão este
requerimento : que se diga na acta que a commissfio requereu que a resolução fosse retirada, porque não fJuer qne fique a cousa em
pnpelinhos saltos, que se podem perder, coma
tem ac:ontcciúo com emendas muito importantes,. e na acta vem-leu-se a emeuda. etc., o
requerimento, etc.- ; ao menos assigne o Sr.
secretaria como labelliil.o da camara. (Risadas.)
Depois de mais algumas observações, dá-se
esta discmssão por concluída,· em consequencia
da retirada da resoluçil.o, remeltendo-se á commissll.o de constituição, como indicação, a
artigo additivo do Sr. visconde de Goyanna,
oil'erecido á resolução, para que ao completar
os 12 annos, seja o imperador -::onvidado a
assistir ao despacho.
Entra em discussl\a o parecer da commiss!lo
de pensOes e ordenados, sobre a jubilaç!io
do Dr. Antonio Ferreira França na cadeira
que occupa na escola de medicina da Bahia.
A cammissãa julga que o governo t'stá aulorisado a jubilar o reclamante com o ordenado
que competia aos lentes da academia medicocirurgica da Bahia.
Discordando da opini!ID da commiss!IO, o·
Sr. Almeida .Albuquerque, offerere seu vota
em s~parada, segoido da resolução, declarando
que aos antigos professores de. medicina que,
em virtude da lei de 3 de Outubro de 18.33,
cantinuárlia no magisterio, se deveráõ contar
para a sua jubilação, na fórma da dita lei, os
auneis de magisterio que tinhão antes da mesma
lei.
O Sr. Ferreira. França diz que, se a cousa
lhe pertence, requer que estjl cousa se retire,
pois não quer que a camara gaste seu tempo
com ella.
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O SR. PRESIDENTE observa que a resolução
que se discute é geral e não individual.
Depois de alg<tlila discussno, é apoiada a
seguinte emenda do Sr. Rezende:
« O Dr. Antonio Fet·reira França esl:i comprehcndido no artigo .... da lei ele 3 de Outubro
·
de 1833. »
E' approvada e adoplada a resoluçno, julgando-se comprehendida a emenda.
A 1 hora annuucia-se a chegada do Sr. ministro, e o Sr. presidente nomêa a deputação
que deve receber S. Ex.
. Todos os olhos se dirigem para a porta do
salão, mas em vez do Sr. Vasconcellos ficllo
todos sorprendídos de verem entrar o Sr.
Calmon, que é introduzido com as formalidades
do costume e toma assento á direita do Sr. pre·
·
sidente.

obedecerem· ao chamamento do governo, para
o fim declarado no artigo antecedente, serão
immediatamente recrutados para. os corpos de
primeira linha, em que serviráõ pelo tempo que
o governo julgar convenienle, nunca, porém,
menos de dous annos ; nem ainda aquelles que
tiverem algum molivo de escusa, que nao seja
o de impossibilidade physica.
,, Art. 3. º Fica.o revogadas todas as leis e
ordens em contrario. »
« Augustos e dignissimos s~nhores repre·
sentantes da nação.
« Ao entrar na direcçll.o dos negocios, foi um
dos primeiros cuidados da administraçao o informar-se do estado das duas provincias do
imperio, onde a rebellino e anarchía levanlá.rl'lo
o estandarte da destl'lliçào. Pelo exame da correspondencia official, convenceu-se ella que
ainda, por desgraça nossa, sul)sistem as impeO Sr. Oalmon (ministi-o da jazmi'da) (levcm- riosas razões que determinarão o· poder legis- .
tando;se): - Corno o meu collega mi11istro 1ativo a suspender algumas das formalidades
e secretario de estado dos negocios da jus- que garantem a _liberdade individual, e que
tiça neste momento discute o orçamento no necessado é a conlinuaçtto d:is mesmas me~
senado, fui. encarregado de vir por elle apre<lidas.
sentar â camara dos Srs. deputados as se« Não tendo, porém, o governo por fim per·
guintes propostas (S. Ea:. assenta-se.) :
seguir, mas sómente cl1amar á ordem cidadaos
illudidos, e dar liberdade e segurança á in" Àuguslos e dignissi_rnos _senhores repre·
sentantes da naçao.
dustria µacific:., n!iO vacilla um momento em
fazer acompanhar estas medidas de uma am" Apresentada, como objecto da primeira m··
gencia, a precisa.o de um prompto, e efficàz nistia.
" E, po1· isso, o regente interino, em nome
soccorro áquelles bons brazileiros, que na pro- ·
do imperador o _Sr. D. Pedro II, me ordena que
vincia do Rio Grande do Sul pugnl1o pela legalidade com esforços que,. infelizmente têm sido apresente a esta augusta camara a seguinte
,
·tã.o briosos e louvaveis, qua.1\lo inefficazes, e propo'>ta;
cc Art. 1.° Fica prorogada por mais um anno,
malogrados á falla _de opportuna, hem dirigida
coadjuvação ; a actual admiriislraçl1o penetrada, nas·provincias do Pará e Rio Grande de S. Pedro
como lhe cumpre, do mais ancioso desejo de do Sul, a suspensão de garantias decretada
occoner a ella, empregando todo o seu cuidado pelas leis de 22 de Selembt·o de 1835, e 11 de
Outubro de 1836.
em aplanar as difficuldades, que até agora e01e{ Art. 2.º O governo fica autorisado a conpecêrM, e accelerar os meios de preencher
quanto reclamllo (e direito têm a esperar de ceder amnistia geral ou particular, ás pessoas
envolvidas nos crimes dé sediçl!O ou rebellião,
seus desvelos, o bem da causa publica, a dignidade e integridade do imperio) ; delibera, sem commcttidos nas mesmas provincias, caso a
aguardar o tardio resultado do decretado recru- humanidade e conveníencia do estado assim
tamento, fazer pôr em marcha, desde já, desta aconselhem . »
Depois desta leitura, o Sr. ministro se retira
e das outras proviricias, toda quanta tropa de
_primeira linha se julgar conveniente para o com as formalidades do costume, e as propostas
mais prestes conseguimento do fim. E porque silo remettid(ls á commiss!lo de constituição.
da execuçS.o indispensavel desta medida nasce
Entra em discussão, e é apprnvada e adaptada,
a outra precisão, a de substitui!' essa tropa, a a seguinte resolução n. 142 :
guardas
de
que se d.í destino, por corpos
" A assembléa geral legislativa 1·esolve :
nacionaes, que se destaquem, e empreguem
" AL'ligo unico. O art. 10 da lei de 15 de
~o serviço das praças, costa~ e fronteiras do
m1perio ; por isso o rngeutt: interino, em uorue Outubro de 1827, comp,·ehet1de o serviço não
do iiúpet·ador, me encarregou de apresentar só dos professores nomeados depois da sm, publi,;açlíO, mas ainda dos 1mtigos proressores
a esta august11 con!ara a seguinte proposta :
oc Art. l.º O governo fica aulorisado a des· puhlicos de primeira, letras.>)
tacar 4,000 homens das guardas nacionaes de .· Segut! a discussão da resolução n. 163, so!ne
todo o imperio, por lempo de um anno, para o os emolumentos do secretario da academia llu
serviço e defeza das praças, costas e fronteiras
marinha.
A l'equerimento do Sr. Carneiro Leão, é
das províncias a que pertencerem.
approvado o adiamento até o anno seguinte.
« Art. 2. 0 Os guardas nacionaes que nno
7:'0MOJI

n
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Entra-em di°scuss!lo o seguinte projecto:
A assembléa ge1•al legislativa decreta:
cr Art. l.º Ficao extensivas ao delicto de
furtos de escravos, as penas e mais disposições
legislativas estt1belecidas para o de 1·oubo.
" Art. 2.º Fícll.o revogadas todas as dispo·
sições em contrario. "
OSr. Figueii:a. d.e :Mello propõe que em
.
lugar de-decreta-se diga-resolve.
Depois de mais breves reflexões, é approvada
a emenda e a re~olução, que depois de adoptada,
vai á commissão de redacção.
Entra em. discnssno a seguinte resolução:
rc At·t. 1.0 A todo aquelle que n!IO fôr official
de patente do exercito ou da marinha, ao
le1'11po da publicaçM desta lei, é prohibida a
conccssao de tençns, em virtude do assento do
conselho ultramarino ele 28 de -Marco de 1792.
« Art. 2.° Ficão revogadas quaesque1· disposições cm contrario.>> .
E' apoiada a. seguinte emenda do Sr. Veiga
Pessoa:
,r Em lugar de - todo aqúelle que n!iO fôr
afficial - diga-se todo aquelle que assentar
praça.»
OSr. Carneiro Leão propõe o adiamento ate
a discussao Lia ordenança militar.
E' apoiado e approvado o adiamento ..
O Stt. PRESIDENTE d'á para ordem do dia, a
primeira discuss!lo do projecto n, 156, sobre
proposta do governo, e antes disso, terceira discussão do projeeto n. 102 deste anuo, e as 1·esoluções que vinhllo para hoje, começando pela
de n. 166 deste anno.
Levanta a sessão depois das duas horas.
«

!§ess~o em ~3 de Setembro
PRESIDENCIA DO SR, ARA.UJO VIANNA

Pelas dez horas _d:i manhã procede-se á chamada, e logo que se reune numero legal de Srs.
deputados, abre-se a sessno; lê-se, e approva-se
a acta da antecedente.
Falta.o com cansa participada os Srs. Pontes,
Raphael de Carvalho, Ferreira - de Castro,
Maranhão, Fortuna, Coelho da Silva, Mes~ias,
arcebispo, Oliveira Braga, Paulino, Bhering,
Dias de Toledo e Gurgel ; e sem o participarem
os Srs. Vieira, Barbosa Cordeiro, Luiz Ca·
valcanti, Remigio, Costa. Macedo, Amaral,
Lessa, ROlhigues Barb"""· ;foura, lHende, dos
Santos, Aranha, -Alcibiade~ e Alvare:;ga Ferreira.
·
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente, lendo-se os seguintes officios:
.
1º. Do ministro do imperio, com data de 18
de Setembro, enviando o requerimento .do
pndre Luiz Ahlonio Lobo de Saldanha_, em ·que

pede o angmento do or/lenado que percebe
como ·professor de gnunmatiea lntina da academia jul'idica da cidade de S. Paulo.-A' commissãQ de 1fonsoes e ordenados.
2". Do mesmo minislL'O, e com a mesma
data, remeltündo o requerimento de Hel'cules
Octaviano Muzzi, inspector da instituiçno vacciniea desta 'cô1·le; em que pede se lhe mnnde
pagar o ordemtdo de quatrocentos mil réis,
mareado áquelle em prego no alvará ele 4 ele
Abril de 1811, e se lhe indemnise o que tem
deixado de receber desde a dita sua nomea.çtto.
-A' mesma commissão,
3°. Do mesmo ministro, com a mesma data,
enviandó uma copia do decreto que concede
ao tenente coronel reformado, Henrique de
Dacia Torres da Maça Gllerra, a tença annual
de cento e vinte mil réis.-A' mesma commissao.
4º. Do mesmo ministro, com a mesma data,
remettendo uma representaçno da camara r:nunicipal da cidade do Recife, claiacta de 17 de
Agosto proximo passado, em que referindo os
motivos porque aao ex.peclio os diplomas a qu·em
competia supprir na . camara dos Srs. depu tados a falta do desembargador, Luiz Franci~co
de Paula Cavalcanti de Albuquerque, pedé providencias que ~ habilitem a Clltnpl'i1· para o
futuro sem tropeço aquella importante attribuiçao .-A' com missão de constituiçao e poderes.
5º. Do mesmo ministro, com a mesma data,
enviando uma outra representação da camara
municipal da cidade do Recife, com a data de .
17 de Agosto proximo findo, expondo as causas
porque deliberou não apurar os valos do collegio de Cab1·obó, para a eleiçao dos deputados
geraes e provinciaes que hll.o de servir na
futura legislatura.-A' mesma commissão.
6°. Do secretario do senado, participando que
o senado adoptou a resoluçil!> approvando a jubilação concedida ao cirurgião-mór, José Soares
de C11slro.-Fica a camara inteirada.
7º. Do mesmo secretario, participando que o
senado tem. adaptado a resoluçM declarando
nulla e de nenhum effeit;o· a lei da assembléa
legislativa du provincia de Minas-Gemes, ácerea
da · remoçao, suspensão e demissãO dos pa- ·
rochos.~O mesmo destino.
8°. Do mesmo secretario, tornando a enviar
as proposições desta cama1·a approvando as
tenças concedidas ao brigadeit'o reformado, Jose
Camillo Pessoa de. Mello, e ao tenente coror,el
de cavallaria, Joa.o R(;bello de Vasconcellos
Sonza Coeiho; ás quaes " . senado nàu ,em
poc.lido dar o seu co11senli111ento.-Fica a ca·
m;ira inteirada.
9º. Do mesmo secretario, remettendo quatro
proposições do senado : a P, mureando a gratificação que fica competindo ao secretario ela
academia militar, durante o seu exercicio ;
2•, autorisando o governo a conceder licença
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ao capitão do corpo de engenheiros, Ricardo
José Górnes Jardim, para ir estudar na Europa;·
3\ approvando a pensão concedida a D. Perpetua Maria _Leal ; 4•, determinando que os
eslmhmles que, por falta. d~ exame de inglez,
historiu o geogrnphia, ni\o pudcl'!io matricular-se
no presente fülllo nos cursos juddicos, e freqnenlllo o. lº anno como volunlmíos, possão
fazei· aclo do mesmo anno, tendo satisfeito aos
mais reqt1isilos dos eslatutos.--:-A imprimir,
Remette-se á commissao do orçamento o
mappa demonstrativo dos trabalhos da directoria da assigna lura e substiluiçao tio papelmoeda.
OSr. Rebouças pede a palavra pela ?relem e
declara que entre as resoluções que v1erão do
senado, existe uma relativa á pensão de D. Perpetua M~ria Leal ; e que tendo sido e:ste ne_g~cio
já venc1elo na casa, não vale a pena ele se 1111pri mir a resolução, e por isso pede a dispensa
de ímpressao. e.propõe a urgencia, para que se·
trate agora desta ma leria.
Consultada a camara sobre a dispensa da im_
,
pressao, dec}de pela_ affirm~tiva,
A."urgencia é apoiada, e, Julgada discutida, é
igualmente approvada,
Entra em· discusso.o a proposiçao vinda do
serrado, que approva a pensllo de seiscentos
mil réis annuaes concedida u D. Perpetua
Mnria Leal.
Sem debate é approvada e adaptada, e passa
.
· á commissll.õ de redacção.
Vai a imprimir com urgencía o parecer com
as duas propostas do governo apresentadas ua
sessao de hontem :
e, A commissào de constituiçãO tendo exami·
nado as propostas do governo inclusas, a 1:
pedindo a prorogaçllo por mais um anno da
suspen~ão de alg11mas garantias nas provincias
do Pará.e Rio Grande do Sul; e a 2• a auto-risação para destacar quatro mil homens elas
guardas nacionaes do imperio por tempo de um
anno, para o ,serviço e defesa das praças, costas
e fronteiras d_as provincias a que pertencerem;
é de parecer que as ditas propostas sej1!o
convertidas em projectos de lei para serem
discutidas.
<e 1. • A assembléa geral legislativa decreta:
« Ar!. 1. º Fica prorogada por mais um anno,
nas provincias do Pará e Rio Grande de S. Pedro
do Sul, a suspensão de garantias, decretada
pelas leis de 22 de Setembro de 1835 e 11 de
Outubro de 1836.
« Art. 2. • O governo fica autorisado a conceder amnistia geral, ou particular, ás pessoal!
envolvidas nos crimes de sediçao ou rebelliao,
commettidas nas . mesmas provincias, caso a
humanidade e conveniencia do estado assim o
aconselhem.
« Paço da camara dos deputados, em 23 de
Setembro de 1837. -Oamei?-o Leão .-Gon-

çalves JJ,[artin8.-Jiianoel Pctranhos ela Silva
·
Velloso. »
« 2. • A assembléa geral legislativa decreta:
« Art. 1. ·' O governo fica autorisado a des-

taenl· qualro mil homens das gu1trdas ruwionaes
de todo o imperio, por tempo de um anno, para
n serviço e clefe:;a das praças, costas e fronteiras
das provincias a qt1e pertencerem.
« A1·t. 2. º. Os guardas- nacionaes que nao
obedecerem ao chamamento do governo para o
fim declarado no artigo a11tecedente, serão
immedíatamente recrutados para os corpos de
1• linha, em que ·serviráõ pelo tempo que o
governo julgar conveniente, nunca porém menos
de dous anhos, nem ainda aquelles que tiverem
algum motivo de escusa, que nil.o seja o de
.
impossibilidade physica.
cc Art. 3. º Ficao revogadas todas as leis e
ordens em contrario.
e< Paço da camara dos deputados, em 23 de
Setembro de 1837 .-Carnefro Leão.-Gonçalves Martins. - Manoel Pm·anhos da Silva
Velloso. »
Vai a imprimir o seguinte parecer:
cc A commissão de minas e bosques, vem
submetler ao juizo de~ta augusta camara; o resultado de suas meditações a respeito da pro·
posta do governo, apresentada na sessllo de
21 de Setembro de 1835, versando sobre o •
modo de serem distribuidas as temis e condições, com que estas ~evem ser cultiva~as. A com•
missll.o comquanto Julgue de necessidade adaptar-se IJ1edidas que rernovão todos os embaraços á agricultura, entrevê que qua~i todos os
artigos de~ta propos_ta encerr~? d1fficulda~es
insupcrave1s na pratica, qne vmll.o sem duvida
a deixar no mesmo estado em que se acha
este negocio, ainda quando passasse como lei
a ·proposta em questão. O art. lº manda proceder á medição, e demarcação, e tombo do
todas as provincias do imperio : baseando-se
toda a proposta neste -artigo, _e 11110 sendo
possivel que elle possa ter exe~ução mesmo em
alguns seculos, nunca poderia . ter lugar a
execução dos seguintes, que por s1 s~s encerra.o
muitas difficuldades. Nã.o é exequ1vel a demarcação do Brazil, pois ainda quando se
encontrassen1 pessoas aptas em numero s~rficiente para serem empregadas neste serviço
(para o que não bastarião 200 engenheiros e
agrimensores em 50 annos com 1,oqo em·
pregados aceessorios, o que se.°ª? fana com
25,000:000$) e fossem access1ve1s todos os
lugares, é inealculavel, a f~rça, tempo, e despezas
necessarias para conqmstar, se se achasse
necessario e justo, essas nações que com su!llma
razão nos dispuUlo a posse no .1mmenso litoral
do Rio das Mortes, onde -temos sido repellidos _
sempre com perda; nos territorios adjaeent~s·
ás vertentes do Tapajoz, de onde duas ve~es Já .

fomos L·epellidos, assim para .Gua\'apuava, e
•

1
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mais partes das províncias do Pará, lÚnlto Gt'osso,
S. Paulo, Rio Grande, etc. Se se plld('ssc dnt'
como real as hypolheses até aqui sonhadas,
seguia-se ainda o contrnhir-se uma dedpu:.:a
fixa annuaLmente para conservar os marcos e
rumos por esses sertões, ou perclcl-os· de modo
que nunca mais se puclesse definir a identidade
de q'ualquer lugar proposto, sem fallar nas
questoes diplomaticas, que por si sós paralysarião todo o plano. O art. 2• encerra 5emo1hantes contrariedades para determinar as lerras
de reserva para tirar madeiras de conslrucção,
e para patrimonio de camaras e povoações que
não existem, e que só as circumstancias da
serie dos tempos é que podem determinar, et'l·
tendendo a commiss!io que muitas excepções
deve haver nas· concelssões de (erras aos es·
trangeiros; sobretudo em ilhas e costa do mar,
terrns diamantinas, etc, O art. 3º, que pretende
definir o que fica sendo terras devolutas, tem
cinco parraµhos, dos quaes o 2° e 3º est!to no
1" (que a commissão julga inexequivel). Porém
parece que o autor da proposta queria fazer
aptes uma e:xrepção em favor dos que possuem
terras sem litulo; mas em boa fé, e então novas
e iutermina,eis demandas se originaria.o par/l.
provar esta boa, ou má fé, O § 4° é iniquo e
destruidor da fé que muito devemos manterdiz elle que ficao devolutas as terras que
qualquer sesmeiro tiver de mais, em consequencia da clausula-ou o que na "l'.erdade se
achar-bem revoltante seria que algum proprietario fosse por effeíto retroacti vo desta
proposta esbulhado talvez de seus predios
havidos desde seus avós, se fosse possivel
determinar o lugar onde existe a demasia. Estas
sesmarias forll.o concedidas algumas vezes
quando entre duas sesmarias restava um espaço
devoluto; este ~spaço era estimado em um
numero de unidades itinerarias; e, como nll.o
sabill.o ao certo, requerião os pretendentes o
espaço, que na verdade se achasse entre as
divisas que elles suppunhão; depois medirão,
demarcárão, confirmárno, cufüyárão, dividirão
por seus herdeiros ; eslá ás vezes uma desta;,
sesmarias dividida em seis engenhos a mais de
40 annos : e é algum destes que o paragrapho
quer julgat· devoluto! O paragrapho 5° ainda
ataca o direito de propriedade, pondo outras
condições aos proprietarios de terras, além
daquellas com que pacificamente· possuião, ·e
que nunca· ae poderiao verificar: por exemplo,
quantas ovelhas, cabras, ele., occup!lo os 'campos;
sem attençao mesmo que o consumo do alimento
não diminue na mesma raz!lo da grandeza do
animal ; sem estar definido o que é capim
mimoso ou agreste, que muitas vezes é allusivo
ao estado de vegetação na mesma especie, e
sujeitandó os proprietarios menos ricos, e
· sobretudo aos pobres aos caprichos dos poderosos, que em um dia podillo-se apropriai· de
muitas terras, reduzindo-á desesperaçll.o com a

111ÍNe1•i11 111ilh1u'1'S 11.c familias. Muitas vezes podia
11i:011lt!cct·, (file um fazendeiro forte viesse a ficar
pri1':Hlo tl,i s1111s lcrt·as, só peln motivo de ter
app,11·cciclo urna pcslc no gado, ou por leremllw 111orJ"itlo al!luns .dnnwstícos. A constituição
porélll lcm poslÕ os pl'opl'Íelal'ios n salvo de
úl'bilt·ios tão ini111fõs. Igual consequcnciu se
depl'í,hemlc do 111·L ,!" e 5ª da p1·oposta. No ,5•
pretende que pre~crevão até as terras do estado,
o que seria bem pm·ticular: e sendo natural,
como dilo fica, que deixasseu1 de estar claros os
rnrnos das tew.1s (que seria o Brazil aetualrnente
devoluto) por certo que a maior parte do Brazil
ficava prescripto, e por ventura a proposta não
diz a quem ficariao· pertencendo estas terras, .
que lendo sido do estat;o cahissem em eommisso. Nas expressões de frente e fundo, comprimento e largura, que vêm nos arts. 3°, 5º e 7º,
bastante difficnltlade se enconlraria, parncendodeterminar, que as sesmarias tenhão absolu. tamente a figm·a de um parallelogrammo ; mas
no art. 7" querendo explicar que é o valor da
s11perficie diz-ou .finalm,ente ein tantas àraçaa

de fundo e dB ftente, quantas pi·oduz o quadrado de 250 por 750 (braças), . o que

produz trinta e quatro mil qnatrocentos e
cincoenta e f'eis milhôes· duzentos e cincoenla
mil braças quadradas, para o que careceria
medir-se sessenta leguas em cada lado do quadrado. Parece que a int1mçao da proposta é que
a configuração do terreno medido possa ser
qualquer, com tanto que sua su perficie seja
igual a de um parallelogrammo com 250 braças
de base e 750 de altura, o que ,iempre de~e ser
explicado pelos termos technicos, que são exclusivamente os designados na geomet_ria. O
art. 8° mandando indemnisar a fazenda publica da despeza com a exploração, demarcaçao, e toinbo do terreno que pretende
haver, põe uma difficuldade insuperavel
para a colonisaçao pois, que ainda quando
fosse exequivel a demarcaçito devia ficar
por um preço tão alto, que mui poucos· poderi~o chegar, e que não podia offerecer lucro,
sendo em geral pobres os que se ex.poein a ser
colonos, na esperança de melhorar o seu estado.
Ainda menos podia attrahir a colonisaç/l.O o risco
em que o fim do artigo põe ao que se expuzesse
a ser colono, de perder o seu trabalho por qualquer caso imprevisto que o impossibilitasse de
possuir ·um numero dado de trabalhadores e
animaes, parecendo. muito contrario á boa
razão, e aos interesses do Brazil, que fosse destiluido de suas terras um homem que não tivesse 50 trahalhadores, ainda quando elle com
sua actividade,jndnstria e machinas, fizesse com
dez mais do que outro com 50. O onus de conservar os caminhos em bom estado lambem,
parece á commissao que deveria ser muito limitado, por isso que as estràdas, os canaes,
e a navegação constituem um, corpo que interessa á massa geral. Nem parece ácommissão
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populaçao, a_ nação deve reservar-se o direito de
que seja. conveniente conceder mais favot· aos
estrangeiros qlle aos nacionaes, como quer o auginent,u· o fôro em certos periodos. A idéa
art. 9º sendo o mais que um edtrangeiro póde de ser feito todo o serviço com braços livres, a
irléa de ser feito todo o serviço com escravos,
aspirai:, o ser nivel!ldo com os nacionaes, mantendo-se em todos os casos urn equilibt·io pai-a 'são dous escolhos, que todas têm temido
que ~s bt·azi\eiro~ não pr~~rão ser estrangeiros - tocar. A commisão porém entende que deve_
no seu prope10 patz, como J•l começao a apparecer sujeitar-se a estes perigos, como onus de
seu encargo, visto que é intimllJilente ligado
exemplos. E' talvez a dilliculdade que se eneste objecto com o fim de ser cultivada a terra.
contra em muitos pontos da proposta, que emA theoría de serem preferidos os braços livres,
baraçou as trnnsactas comrnissõe~ de dar o seu
ni\o necessita de demonstraçilO, pois é da
parecer. A com missão porém entende, (ftH? não
cornp1·ehensao de todos, que seria uma_ loucura
lhe é livre dar, ou nti.O dar o seu parecer, que
empregar ca1)itaes em escravos, cóm tanto risco
pelo contrario seria um proceder arbitrado,
ele os perder) quando com o juro destes capitaes
tanto mais perigoso, quanto sobre ella não ha
se pudesse ter o mesmo serviço sem riHco de
meio de recurso, .sendo uma infracção da concomprometter os mesmos capitaes; E' deste
stituiçi!.o, que levada a extremo é um rlesdouro
á camara, gue póde dar a consequencÍI\ de at··
modo,- e ainda de modo mais suave para os probitrio no governo, ou revolla nos povos. Ntl
prictarios qué se füi o serviço rural e industdal
proposta se vê os fins verdadeil'a,ncnle uteis, e
na Eul'Dpa e Asi.a, onde além dos escravos dos
necessat'ios de facilitar os terrenos parn a agrimahometanos, ha escravos com a differença :
cultura, augmentar a população, e pt·ocm·at· t·e-. lº, de terem outro nome (que ao norte da.
<luzir a braços livres os serviços para ó futuro;
Etiropa é servo) ; 2°, o.serem comprados concom cujos principias a commissno muito sym, junctamente com as terras; 3°, de serem da
pathisa,. dilforindo tão sómente quantos aos
mesma raça e em tudo iguaes a seus senhores,
meios
chegar a estes fins. A com missão lem
s!lo desta condição superae onde os que
por
erro que não deve ser sanccionudo, o -bundão de modo que se dis[Jutil.o sanguincrlenta·
habito de cultivar em muito te1·reno, e a, como
mente a preferencia de um jornal de Ião poucos
réis que equivalem ao jul'O de dous por cento
obrigaçao, de derribar muitos mattos para segurar-se na posse de qualquer terreno ; pensa
do menor capital empregado no Bt·azil, para
obter um escravo. E' uma verdade em these
que em nada é -0nerada a nação em uma só fa.
milia possuir um grande tert·eno, pois que na que nno póde deixar de reali~ar-se no Brazil
posteridade necessariamente servirá a novas -desde que appareça a hypothese independente
familias procedentes das aetuaes; e qne havendo de conselhos philanlropicos, ainda mesmo de
no Brazil um excede"nte de terreno para o intervenção estrangeira ou leis coercitivas para
piano geral, é indifferente que fiqne incnlto apartar do serviço os africanos, unico meio com
algum terreno longe ou perto de tal ponto, se- que a lavoura do Bra~il póde actualmente _eonguindo-se mesmo qne a esperança de possuir servar-se, ao mesmo tempo que é impossível •
maior espaço em terras conduz a chegar-se obstar a introducção de africanos 110 Braúl' -mais para o sertã.O. Pensa a commissao q11e as emquanto se nãl) verificar a hypothese da conterras, e mesmo os productos espontaneos são currencia com os bmços livres, o que é deda nação sem necessidade de alguma lei, são só monstrado já por factos. E' notqrio á camara_
alienaveis emquanto· nao forem necessarios ao que é proprio da razão humana repellir tudo o
bem commum: que assim os agricultores devem . que a aparta de seus fins ; nunca faltão argu- ..
mentas para cohonestar nossos interesses, e os
ser usufructuarios pot· meio de aforamento: que
o aforamento é um .ft·eio_ para aquelles que po- agricultol'es têrn produzido, para pôr em proderião querer terras muito a1étn de suas neces- blema a j11stiça da lei. de 7 de Novembro de,
sidades ; é um meio, como monte-pio, de os 1831, o tlireilo n!to contestado desde os tempos
ricos, mediante uma morlica contribuiçil.o, se- heroicos que se entrevê nos poemas de Homero;
gurarem um asylo 'á sna posteridade, e virá a no Livitíco quando Deus ordena que ao sabbado
ser uma renda fixa resultante de contribuiçao não trabalhe o ese1·avo; quando os mais celebres
não f01·çada 1 qne no entender da commiijsão philosophos da antiguidacfo julg,hã.o a escravidão
devia ser exclusivamente applicada á amorti- como inherente á es1>ecie humana, qnando as
saçll.o da divida, de cuja operação de,•eria semais estdctas disposições de moral não a proguir-se a applicaçao de mais alguns fundos para . hibirãO ; quando as pa1·abolas de Jesus Christo
a agricultura dos que actualmente estão empre- são na hypothese da servidão que nã_o reprova;
gados em apoiices: emfim a este respeito ainda quando actualmente em quatro partes do mundo
entende a commissao que de\!endo a renda existem escravos, servos, ou captivos; e quando
publica ter uma certa relação com o valor das estes mesmos afl'icanos que sil.o apresados, outros
cousas que a produzem, devendo as terras ter que alguns o lliciaes da marinha britannica têm
maior valor na r:,1.ão da população, e devendo _feito embarcar á força a bordo de navios que se
crescer as despezas de segmança publica, e
achão ancorados para ao depois os tomar como
administração da jµstiça na mesma razao _da
contrabandistas, outros que alguns navios têm

:d~

um-

não
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!irado ele terras em que Sna Mag,!stad,, Brilannica n!\o tem clireilo, a pretexto de que r.,ao p:ua
o conlrab~ndo (corno se vê no reblor.io do
Dr. Thorpe, feito á sociedade african,l) lodos
vüo para a S0rr.'l Leôa, onde parle é disll'ilrnid,i
. para a lavoura, e parle arregirn, ntad.t, e remcllicL1 ás Antilhas, no Canadá, e ai.é á Nova
Escocia, om~e íks.o lraballwndo com licença,
sendo lndo urna escrnvidilo de facto com lod,1s
os meios coercitivos que se applicao nos caplivos
a titulo de paliei,,_ Póde-se accrescentar ás con- ·
sidcnu;ões acima mais o facto de que os estrangeiros que se eslahel(,ccrn neste paiz, desde que
o podem, não se disµeusão de ter esciavos; os
que vêrn a titulo de colonos, nno permanecem
no serviço rum] para os brazileiros, aspirnndo
lo~o os melhores ser elles mesmos proprielarios,
e negociantes; e tornando-se os outt·os prolclarios e bandidos.
"Todas estas razoes fizerno aos bvradorea
sobretudo recuar de horror diante do vacuo que
se lhes apresentou no !11gur por onde pretcndião
passar SLtas propriedades para os sens netos:
olhií.rrio a lEi·cte 7 dtl Novernbrn de 1831 como
hostil á sua posteridade : negar.to-lhe sua
sancç1to, e puzerão-se a este respeito em uma
rebellião em que tem entrado por certo mais
de dous terços do Brazil com cidadãos aliás os
mais conspicuos, e da melhor moral, que se
vêm forç,ados a encobrir, e mesmo pwteger
antros vel'dadeirns crimes para entreter o contrabamlo.
« Parece á conúnissrto que o tratado de 1826
foi irrefleclido pelo menos, quando nem aos
interesses das alfandq,;as attenden, como no tratado f8ilo com Radama rei de !\faclagascar, a
quem a Inglaterra paga oitenta mil pezos a titulo
de indernnisaç:i.o dos direitos que se deixariào
de percehel' por causa de cessar o trafico de es:
cravos: q@ se naqucllc tratado se tivesse tido
.'\ previdencia deste rei africano, e se reservasse
<',O Brazil a imrnunidade crue então tinha a
Jamaica, e ilha ele França, pela primei1'a recebendo o Brazil a indemuisação correspondente
aos direitos de entrada dos escravos, importar;no,
reexportação, e consulado, que devia diminuir
cm razão da falta d11quelle commercio; e pela
segunda ficando garnnlid·o o direito sobre os
que uma vez tivessem sido introduzidos; applieados aquelles fundos, c um direito sobre estes
em emigrações com as concliçúes devidas, appareceria a transiçilo para chegm·-se um dia n ll!io
ler dependencia de capti vos. Mas além elo
desfalque notorio dns rendas publicas, a lei
adiantando em philantrnpia o que era cstipul{jPo já nimiamente philan!ropico, produz10 o effeito do vicio elos extremos, fazendo surgir primeiramente industria para a
illudir, e aos poucos passou da immoralidade ao
crime, aos attentados, e ás maiores atrocidades,.
apparendo em quasi todo o irnµerio bandos de
salteadores para apresarem africanos pelas es0

lrüdas, disputando-se successivnmenle novos
apr1•·,adorcs com mao arrnarla ; e até 110 cenll'o
Jas familias empr,·g,:udo lambem a sed11c:\,ão
nos já exi5tenles, ameaçando assim um confiagr,,çno. A co11iu1issão acha inexplicavcl a disposiç,w ·de fu~er·se r~exportar para a Africa os
:trric,rnos que se forem introduzimlo no Brnzil.
Se ,rw livres, e nflo altentno ccnlrn o systema
do governo, porque repellir e fazer força a
pessoas livres pat'a o.s repôr ú custa da na1:rto
em um lugar omle elles podem nt\o qnerer
csltll'? Que desigualdade, excluir homens,
unicos q11e se !ião de empregar no nosso serviço, cuja posteridade se honr,rni 1rncessariarnente com o fôro de ciclad:1os brazileiros,
adrniltinclo os de todo o reslo do mundo, entre
estes, os q11e se têm por nossos superiores, que
nos desprt:!zão mesmo, e só se servem de nossa
sirnpliciclade como inslrlllnento para o . seu
mellior estar!
,1 A commissilo, respeitando o dirdto das
gentes em toda sua plenitL1dc, qualquer que
seja a cô1· dos homens e sen gráo de civilisação,
entende que não se deve ter interferencia no
modo porque os africanos se governao : e outra
cousa nil.o seria decidir que são livres os africanos que s,ão capti vos, no seu pniz pelas leis
cons 11etuclinarias que os governi'lo, em. pena de
certos delictos, como não pagar tributos aos
barn bos, roubos, etc., oulrns suo prisioneiros
na guerra em alguns lugares onde é reconhecido tal direito, evitando o extermínio. Aquella
disposição: lº, dcclaron livres a quem na.o póde
ser senão liberto ; 2º, se são livres dispõe
uma iniquidade, mandando-os· remeller para
onde silo captivos. M.ns como a disposição não
é pralicavel, serve para entreter mais outm
especie de contrnbando, dando os depositados
por mortos, fugidos, etc., etc., augmentanào o
numero já excessivo ele peitas, delações, roubos
e mortes, tendo tudo produzido nestes seis ultirnos unnos mais imrnoralidadc que cm todos
os annos anteriores á lei em _questão. De tudo
conclue a commissão que as nações que têm
tanta philanlropia e poder para civilisar o ·
mundo, e trazer a moralidade e igualdade, que
talvez pensão ser passivei, deverião começar
direclameute' pela raiz, fazendo com que os
africanos ntlo vcndão seus semelhantes : no emtanto a commissão entende que .:1dmirando em
outras naç·ões o patriotismo com que proc:urão
negociações que assegurem demais a mais a
sua prosperidade, a assembléa do Brazil deve
legislai· em espirilo bhzileiro. A coll!missão não
conclue d o que fica pondernclo que se não deva
desejat· ficar em circumslancias de dispensar-se
do serviço com captivos: .o que conclue é que
os meios até aqui applicados, não eó não satisfazem, como arredã.., elo fim a q11e se propoem,
Se os homens sacrificão tudo p<'lo seu interesse,
o problema para ter o serviço publico ficava t·esolvido por aquelle qae achasse o meio de o
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Jiuar intimamente com o interesse particular.
N~ caso presente seria necessario mostrar praticamente, e por varios exemplos nt\o equivocos,
que com o mesmo genero de lavo_ura, ou industria qualquer, ha homens qtte trabalhãO
sem escmvos, os qvaes são mais ricos po1· essa
indu;;tria qne outros que na mesma ind11stria
trabalhão co111 escra\·os. Nesse dia tem de
cessar o trnfico. Todas as medidas qu~ a camara houver de tomar devem, no entender da
coinmissno, dirigir-se: l°, a desfazer este prejnizo por meio de exemplos; 2°, a dispôr
· aquelles que têm de passar ao estado livre
para se tornarem cida?ãos utei~'.. ~ara obter o 1º
seria o ponto de partula a policia sobre os que
prest!\o e recebem serviços; os ajustes com jornaleiros estrangeiros feitos no seu paiz para trabalharem em um lugar por pl'l:lÇO e tempo determinados. Para o 2" seria o desejar ir adoçando
a sorle desta· classe por· mei_o de uma classe
intcrmcdia, que sirva dt! transição da escravidao
· pnrn a liberdade. Estas idéas estão sobt·e a
m~sa em um projecto apresentado na sesstlO de
29 de Agosto de .1835 por UI\} dos actuaes
membros da commissao.
cc A commissão de minas e bosques, em
attençao ás considerações que vêm mui levemente tocadas, é de parecer que entre em discussao a prnposta do governo, como projecto de
lei, conjunctamente com o projecto mencionado
que ficou sobre a mesa lHn 29 c!e Agosto de
1835, e os ar(igos additivos seguintes, para
serem coordenados segundo o que se vencer.
cc Artigo: A unidade para a medição da superficie das terras fica sendo o quadTado· de 20
braças com o nome de-geira.
.
cc Artigo. Todas as ten-as que nao sao havidas
por sesmarias legalmente medidas, e demarcadas, serão aforadas pagando os aforadores
annualmente um real por geira para amortisaç1lo dos fundos publicos, começando .pela
divida externa, além do que é estipulado, emquando hquver divida, e depois pal'a a renda
geral.
11 Artigo: Além do fôro para a renda geral de
que trata o artigo antecedente, as terras que
se acharem dentro de duas. leguas de distancia
das villas existentes, e que vierení a existir,
contando-se dos suburbios, pagnráõ mais um
real por geira para os cofres do município.
• rr Ariigo. Todas as pessoas emancipadas que
mtentarem, · porleráõ aforar quantas geirati de
terras quii:er·!m nas teuas centrues : 111io reservadas em beira-mar, porém, e nas ilhas do
m~r nlío é permittido aforar terras a estt·ang~!ros não naluralisados : e os prP.sidentes lim1taráõ o nümero de geiras que_ convier afor~.r
a cada pretendente.
.
~A1·ligo. Para aforar terras haverá sempre preferencia a favor: lº, dos já moradores 110 lugar
e visinhanças ·; 2º, dos que tiverem plantas,
ou criação; 8º, dos que primeiro requererem;
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4º, da sorte entre os qué requererem no mesmo
dia, dividindo-se pro rata na razl!.O inversa da
ordem acima para a preferencia, quando se
derem simultaneas as circurnslancias dos ns. 1° _
e 2.º
« Artigo. /)s tilulos de afo-ramento .serllo concedidos pelos presidentes das respectivas provincias, sobre informação das çámaras, a cuj~
municipio pertencerem as terras pedidas, documentada quanto ao ponto de não haver
preferentes, ficando garantido a estes o direito
de reclamação dentro de um anno, quando não
tenh!l.o sido ouvidos, contado do tempo em que
começar a cultura.
cr Artigo. Os aforadores sn.o obrigados a medir
as terras, tc1· o mappa topographico deltas;, e
dat· á camara respectiva uma cooia deste
mappa com certidno ,inrada de n1_n engenheiro,
ou homern conhecido que entenda destas materias quanto baste parn ser acreditüdo.
"Artigo. Os presidentes e camaras, na.o terao
algum escrupulo em conceder; e informar sobre
tenas nos lugares, cuja provjncia ou município
não ó bem conhecido, entendendo-se que por
estes acto:; nenhum direito se adquire para
mudar as divisas de onde por outros respeitos
deva ser.
.
« Artigo. Estes mappás serão archivados e
relacionadC>s na camara respectiva, á responsabilidade do secretario, que será obrigado a dar
a seu successor, á sua custa, novas cópias dos
que deixar perdei·, ou nil.o tiverem recebido do
seu antecessor.
·
« AL'tigo. Os rumos que devem servir nestes
roappas entendem-se os rumos verdadeiros,
padidos, da observaçã.o do meridiano do luga1·.,
e nao os que as agulhas mestrão em differentes tempos.
« Artigo. O governo destacará. para todas as
provincias o numero maior possível de engenheiros geogruphicos, os quoes com os ajudantes precisos serão constantemente empregados em examinar as terras aforadas, levantar
novos mappas, que os irao remettendo para a
secretaria do governo com as competentes
explicações, afim de sel'virem de tombo da
provincia ; ao calculo definitivo do qile se deve
pagàr, e a carta geral da mesma provincia.
« Artigo. Estes engenheiros serllo lambem
apµlicados a fazer medir de antemão algumas
terras aos lados das g1·andes estradas para servirem aos colonos, e fozengas ele ensino normal
de agricuÜura, etc.
« Artigo. A beira das estradas nunca será cercada senão alternadamente cem bL"aças, deixando-se outras cem braças em aberto, e sobre
esti1 base vinte cinco geiras (ou mais para
apanhar alguma agua se h0uve1· perto) pal'a
pastos, e outros comrnodos para os v,iandantes,
alternando tambem quanto aos· dous lados da
estrada, de que as cém braças cercadas estejão
sempre defronte das cem não cercadas~
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"Artigo, A clisposiçrto elo artigo antecedente
é para as estradas, qne o gove.rno declarar geraes - , e sao clella excepluadas as terras
que se acharem rnlladas ao lempo da publicaçao desta lei.
<< Artigo. As terras aforadas o serf\o emqnan!o
nrio fol'cm nect'Ssarias µara o serviço 1mblico,
entendendo-se que o titulo de aforamento dá
o direito de cultivar, edificar, e lransmitlir
este direito em todo, ou em parle, como bem
quizcl' · o aforador, ficando sempre as proprias
terras responsaveis pelo fót•o.
« Ar ligo. N!lo entrtto no aforamento : 1º, os
mineraes preciosos que se possao encontrar ;
2º, as p.rndeiras e materiaes que forem necessarios para as igrejas e obras publicas; 3º, as
madeiras de construcçM 11aval que existem
na superficie de cem braças :i margem dos
rios naveg:weis. Estas ficno em cornmum.
«Artigo.Pica livre ás carnaras que se 011verem de erigir, o reservae as mal!as q11e
julgaren1 necessarias para o serviço commnrn
das povoações, ainda que já se achem aforadas;
isto por urna só Yez.
« Artigo. As duvidas que se suscilrrrem sobre
divisas de terras aforadas, serllo decididas por
arbitros em vistoria á vista de docnrnenlos;
inhibido qualquer outro processo.
« Paço da camara dos deputado,, 1" dê S,:ternbro de 1837.-Antonio L. P. da Silvrt
JJ1anso. - Lourenço 111a1·condes de Sá.))
Fica adiado por se pedir a palavra o seguinte
parecer :
"A mesa examinou a indicaçM do Sr. Carneiro Leno, para que esta camara faça publico,
que terá um premio de qualro contos de réis o
jornal, que der á luz os debates da sess!lo ordinaria de 1838, ou o que melhor o fizer no
caso de haver mais de um, e quando haja
prorogaçl'.lo, que se augmentat"á este premio
proporcionalmente.
"Sendo de grande utilidade uma la! •pllblicaçao, e o meio proposto o menos dispendioso,
e o mai"s proprio para o bom desempenho
della, é a mesa de parecer, q11e se approve a
indicação, accrescendo que esse jornal ficará
obrigado a apresentar o trabalho impresso no
dia seguinte ao da sessão respectiva.
" Paço da camara dos deputados, 23 de Setembro de 1837 . - Candido José de .A1·aiffo
Vüwna, vice-presidente.- Coniclio Fe;•rein,
Frctnça.-B. B. Soan,s ele Souzc,.-J F.
A. B. jJftin,:z Bcm·eto, 3° secretario. - Manoel
Odorico 1Jfendes, 4º secretario. ii

ORDEM DO DIA
Entra em terceira discussao o projecto, que
concede uma prestaç/10 annual de cincoenta
contos de réis, a S. M. Imperial a senhora
D. Amelia Augllsta ~ugenia, dllqueza de Bra-

gança, viuva do senhor D. Pedro I, imperador
do Brnzil, da qual gozará a titulo de apanagio,
de ora em di.u1te, e emquanto viver.
E' ofl'erecida pelo Sr. Baptista Caetano a seguinte emenda sub;;tituitiva:
« Urna subscripção voluntaria se abrirá em todo
o im perio parn o seu producto ser empregado
em a polices da divida fundada interna, e format·
uma renda certa á senhora duqueza de Brag:trnp, dando o exemplo desta generosidade
nacional os membros da assembléa geral, os do
ministerio, e os de todos os tribunaes superiores
do impcrio.
·
<< Paço da camara dos deputados, 23 ele Setembro de 1837.-S. a R.-Baptista Caetctno

rle A lineida,,,
Nao é apoiada.
Sem debate, o projeclo é approvudo, e adoplado com grande maioria, e passa á commissao
de redacçao.
·
Ve111 á mesa a seguinte declaraçtlo do
Sr. Castro e Si! va:
<< Deçlaro que votei conti;,'l as arrhas concedidas á senhora D. Amelia duqueza de Bra·
gança.-Dastro e ,Silva.)>
Entra cliscussno o seguinte:
<( A ,1sscmbléa geral legislativa resolve :
« Ar!. 1.º O governo mandará proceder a
urna nova demarcação dos terrenos, que devem
ser i11corpQrados ao estabelecimento da fabrica
tfo ferro de S. JoiJ.o de Ypanema, na província
de S. Paulo, precedendo ·a este fim as convenientes informações, para que a demarcaçao
recaia em terrenos uteis á fabrica, e cllja acquisição menos gr~ vos,1 seja aos particulares e á
fazenda public~.
« Art. 2. 0 Os terrenos de propriedade parti:
cular, que ficarem comprehendidos na demarcaç1lo determinada no artigo lº, serão avaliados,
e seus proprietarios indemnisados, 110s termos
da lei de 9 de Setembro de 1826, ou por
meio de convençao com elles celebrada para
receberem outros terrenos devo! utos, ou o valor
daquelles em dinheiro,
fundos pubJicos.
« Paço da carnara · dos deputados, 29 de
Agosto de 1837.-Baptista Caetano de .Almeida.
-J, .A. de LenioS.,)
Esta resoluç~o é por artigos approvada e
adaptada, e remettida á commisstto de redacç!lo.
Entra em discussão, e é approvada e adoptada
a resoluçao qLie approva a pensil.O annual de
600$, cõncedida a D. Odilia Constança.
Entra em discussao a resoluçao de 1831 que
approva a pens!lo de 300$, a D.. Maria Adelaide
Pinto Navarro, para si, e para seus filhos, por
decrelo de 27 de Junho de 1829, em remuneraçao dos serviços de seu marido, e pai, o
desembargador de aggravos, José Navarro de
Andrade, no espaço de 23 annos continuas e

ou
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successivos, sendo a commissllo de parecer qne ministros convidará cidadãos mais prestantes a
se approve ; mas que por fallecimenlo da viuva que tomem o leme do estado. Esta é a mais
a pensllo seja paga aos filhos menores até á formal declaração que tenho a fazei· ; e desde
jdade de 18 aonos, e às filhas emquanlo exis- já previno aos nobres deputados, se por ventura
tirem solteiras, etc.
estão apparelhados a negar á actual adminisOSi•. Odorico Mendes pela ordem pede, que traçll.o o credito que ella exige, que se apresentem ami>nhã mesmo ao referido eleitor, e qne
esla resolução seja offerecida á votação dividida em duas partes, em consequencia da formem uma nova adminisfraçll.o: a actual
cede-lhes o posto.
ultima parte restringir esta men•ê.
A primeira pa1·te até as palavras-que se .
Senhores l Eu trepido em fazer aqui a declaapprove-é approvada e adaptada, e a segunda
ração de princi_pios do actual governo, porque
regeitada.
receio que ella provoque uma longa discuss1\o ;
Sao approvadas e adaptadas as seguintes re- e tanto mais receio, quauto o nobre deputado,
que me dirigia uma tal on qual interpellaçào,
soluções:
l.ª O emprestimo dec!'etado pela assembléa parece predisposto a querer analysar e desenlegislativa da província de :Mina.'! Gemes, para volver o sentido de quaesquer palavrns que
sa1ão de minha boca como orgllo do minisa conslruc~ino da estrada entre a Parahyhuna e
terio; nl1o que eu lema o combate, nao que eu
u capil:il da mesma província, gozará de todos
os privilegias que, pelas leis gcraes, competem lema a· lnz que possa appnrecer dE>pois da discus&ão ; mas porque o tempo é urgenl~, preaos impreslimos nacionaes.
cioso, e nós estamos no caso de aproveitar
Este p~~o)~.~o .é...do Sr. VasconGeUes-, ··horas e momentos. Recoio que uma discussão
2.• Cobrar-se-ha na cidade do Rio Grande do sob1·e principias geraes, nos venha aqui tomar
Sul e villa do Norte, pua o hospital da caridade todo o tempo; a camara sabe tanto, quanto
daquella cidade, uma contribuiçao igual á que eu, a conveniencia e 11ecesssidade de ecose cobra nesta côrte para ~ mísericordia, na nomisal-o.
fúrma da lei de 15 de Novembro de 1831,
Uma circular, dirigida pelo ministerio a todos
artigo ·51, paragra pho 8. ~
os seus delegados, vai apparecer pela imprensa;
O projecto supra é da 3ª commiss9.o de fa.
ahi estão alguns princípios que devem regular a
zenda.
Introduzido com as formalidades do estylo, o administração ; mas, como talvez se exija de
Sr. ministro .da fazenda, toma assento á esque·1·da mim mais alguma cousa, accrescentarei o
seguinte:
do Sr. 4º secretario.
·
.A administraÇllo aclual, como já disse, se
O SR.,PRESJDENTE annun'cia estar em 1ª dis•
sujeita a todas as condições do governo reprecussã.o a proposta do governo, convertida em
projeclo de lei, aulorisando o mesmo governo a sentativo: exige, por consequencia, o apoio dos
contrahir ur.n emprestimo de 2,400 contos para representantes da naçao ; e assim que esse
apoio lhe faltar, ella se retirará. A administraç!l.O
sapprir o deficit do anno corrente.
actual quer manter a constituição, o aeto addiOSr. Alvares Machado diz que espera que cional e as leis; por cousequencia, vai ella reS. Ex. declare n9.o precisar de credito, atten- vogando, e ha de revogar todos os decretos e ordendo-se ás idéas que emittio na cama1·a 1 nesta dens que forem oppostosá mesma constituiçao, ao
e na passada sessao.
acto addicional e ás leis. (NumeroHos apoiados.)
A adminislraça.o actual fará com pausa e cir. O Sr. Calmon ( ini1iistro da fazenda ) : Smto não poder dar ao nobre deputado (o cumspecção· todas as mudanças que o interesse
Sr. Alv.ares Machado) a alegre noticia que elle publico exigir .no pessoal dos seus delegados.
espera de mim. Declaro ao nobre derutado que A administração actual toma a peito (e é e!lte
o credito pedido é nccessario ; declaro mais que um dos so::us maiores empenl10s) pacificar a
a ~dministração actual exige um credito ainda província do Rio Grande do Sul, e melhorar o
maior. Aos nobres :leput;;i.dos, a quem as de- estado do ·Pará que não é n;euos calamitoso
monstrações que vou fazer não convencerem, e talvez. A admínistraçtlo actual está demais conme~mo áqnelles que não tiverem confiança na v'imcida de que tornou sobre si, na crise em
actual administraçl.'i.o, fica-lhes a liberdade de que nos achamos, nma tarefa que desalenta,
vot?rem contra. A administraçao actual está uma responsabilidade tremenda. Faço justiça
resignada a aceitar todas as condições do goao · bom senso de todos os hi•azileiros ; e certo
vemo representativo. (NumtYrosos apoiados.) não haverá alguem que attribua aos membros
Ella quer governar com as camaras.; quer actuaes o desejo de mando, a ambição de go·
manter a harmonia entre os poder~s políticos .. vernar ; amigos, desaffeiçoados, indifferentes,
Declaro solemnementé que, nc momento que se todos concordar:íõ que a administr:nção actual
formar uma maioria nas camaras contra o mi- entra11do para o poder, nesta crise difficil
nisterio actu11l, nesse mesmo momento ha de e assustadora, cedeu sómente ás inspirnçaes de
elle ceder o. posto (apoiados); o eleitor dos seu patriotismo. :Mas eu vou entrar em materia.
'l:01110 U

· -·

7~
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Eis-aqui as urgencias actuaes do thesouro no
Hio de Janeiro.
·
Eu disse que neste mez havia um deficit de
792 contos : CLirn pre agora que a c::nnara ava)ie
as meios que lem o 3over110 para fazer face a
este deficit. Conta o governo com os saldos
que existem em algumas pl'Ovincias: aqui se
acha a demonstraçllo desses saldos extrahidos
dos balancetes que existen1 no lhesou ro, sendo
o mais recente (que é o da Balii;,) do mez de
Agosto proximo passado. A sornma dos mesmos
salJos vem a ser de 473 conlos, que devem
faier face ao deficit de 792. Saiba mais a camara que os saques µara as províncias lêm se
me interpellem ou peç!ío-rne os documentos tornado di[l.iceis : o ultimo que se verificou no
lhesouro sobre a Dabia e Pernambuco, foi co111
que aqui leJJho.
o cambio de 7 º/, e 1/4 de correbgem :
Antes, pot'ém, de demonstrar que o ctedito
~obre i\faranhão olforlas achei, exigindo 12 °/o,
é necessal'io, e que deve ser accrescentado,
mesmo
pennilla-rne a camarn que eu dê cont« do estado para oulrns províncias não lm
tomadores d e letr.is. E é cslc "lllll gnwe Clll·
em que achei a administ1·,1çao da fazenda.
No dia 20 do corrente entrei para o thesonro; baruço parn a adminisfraçllo. Trata-se ele avetomei· assento no tribunal; ex«rninei aquetles riguar o que nos será mais conveniente, se su·
jcitar-sc o governo a esta perda, procurando
ramos da nd111inisll'açll.o que me c0nvinlw. inssacar sobre as prol'incias, se, ao contrario,
peccio11ar, afim de tomar pé no estado elas
mandar vir os fundos t{Ue 8xislern nas proccH1sas. O resullado de quatn1 dias de trabalho
víncias. Eu me pronuncio contra este segundo
nrw interrompido é o que a carnara vai ouvir.
arbi!rio. RNirar os fundos das províncias no
Estado do thenouro publico no Rio de Janeiro, momento em que a crise connnercial tem feito
estragos, seria embat·açar ainda o giro comno dia 20 de Selembto
mul'cial das mesmas províncias ; não porque
A receita do mez de Setembro verificada até
fundos que dormem nos cofres publicas
o dia 20, e calcnladu de 20 a 30, inclusive saldo
faHum á cü-cul::tção, mas porque esla operaçl\O
do mez antecedente, anda êm 614:745$913; e vai dar lugar, por um lado, a clamores, e, por
a despezu qu·e tem de verificar-se no mesmo outro, a especulaçõe3, e especnlações que podem
mez alé o dia 30, anda pol' 1,407:655$137 ; ha tornar escasso o papel qne nellas circula. Eu
portanto um deficit neste mez de 792:909$244.
faço esltis reflexões para qne a camara recoEu vou ler a camat'a a demonstraçM das desnheça a qua,i impossibilidade que lern o go·
pezas que têm de verificar-se neste mez, para
verno de aprnveitar-se já da irnportam:ia dos
que reconheça que artigos sagrados e urgentes saldos para fazer face ao "deficit actual.
de despeza requerem prornpto pagamento.Tendo explicado o estado do thesouro no Rio
Letras que devem ser pagas até 30 deste rnez
de Janeiro : fallarei agora cio estado do mesmo
de Setembto, 399:436$219. Destas forao pagos,
thesouro em Londres, tal qual o ;;chei con·
alé o rlia 21, 230 contos; o resto a pag;,r de
forme a escl'ipturnç1\o.
·
22 a 30 eleva-se a 169:104$, etc. Os outros arEm Julho deste mino, depois de µages os se·
tigos de despczas são: pelo rninisterio do imme,lres dos em prcstimos brazileiro e portuguez,
perio, pelo da justiça, pelo da marinha, pelo da
e feitas as despe,.as diplomaticas e consulares,
guerra, pelo da fazenda ; juntamente com os
e as da compra de barcas de\ vapor, e
atrazados dos mezes de Junho, J11lho e Agosto.
a da I!Jel,,dll do custo do novo p2pel-rnoeda, ·
Cumpre qne a camara saiba que estJo em ficou o thesouro devendo á casa de Samuel e
alrnzo a dotação, ou alimentos de Sua Magcs- , Philipps em Lo,1dres t, 49,091. O thesouro
tade Imperial, dos rnezes de Julho, Ago~to e deveria remetlcr r,rndos nil.o só oara satisfazer
Setembro (que se vencem log,, no i 0 de Ou- este saido, mas tarnLem para que.se realisassem
tnbro). Estno em alrazo perto de seis mezes de
as clespezas seg11intcs: -1°, pagamento do e!ll·
pensões, monte-pio, meio soldo ás viuvas dos
prestimo br1;1zileiro que devia verificar-se no l''
milit_ares,.e aposentados; despeza urg~nte, que de Outubro deste anno, que orça em~ 101,830;
fornece alimentos a t,1ntas familias pot1co afor2°, pagamento do emprestimo porluguez qu~
tunad_as. Deve-se.o subsidio ás camatas.legis- deve vencer-se no 1 º de Dezembro deste @no,
lati~as; devem-se papeis correntes que estilo ;t 43,000 ; , 3º, pagamento de metade do cu;;to
espaç.,dos ha algum tempo, na importancia de do novo papel-moeda, .B 14,000 ; 4º, para o
muitos contos de réis. A eonsignaçno das obras semestre <las despezas diplomaticas e consulares,
publicas lambem está em atrazo ; assim como ;f; 6,000; 5º, para a commissão do major Bloein,
a consigu.:ição mensal para a inal'inha li-guerra. l 8,000; 6º, para juro, conJ111issões1 etc.,
Os trabalhos que nestes cinco dias fol'ilo
feilos no tbesouro publico e nas duas sec1·e·
tarias da marinha e ila guet'ra, aqui se achll.o ;
todos elles sufficientemente dcsenvol vi dos e de·
monslrndos. Ell sinto que todos estes documentos e papeis nrio possll.o ser impressos,
para que os rep1·esenlantes da naçllo com mais
pausa examinem parcella por parcella; mas
elles aqui estrro e podem ficar sobt·e a mesa.
Todavia para supprir esta falta, que lastimo, en
procm·arei fallar com algum vagar, e fazer as
ncccssarias demonstrações com a clareza que
me fôr passive!. Pedirei mesmo aos nobres deputados que quando tenhtlo alguma duvida .ou

º"
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.e 6 000, som mão ,e 228,521. Tal era a despeza
qu; a transacta administraç!1.o tinha de realisar
com Londres uté o dia 1° de Deiemhro do anno
que corre. Mas a admit1istraç110 embaraçada
pela crise commercial, e talvei mesmo p,elas
despew.s exlt'11ordínmfas nas duas províncias do
Pará e Rio-Grande, não pôue elíectiv:rn1ente
remelter para Londres em letras, sisalha de
cobre, nssucar e algodão, mais do que ,1 impol'tancia de ;E: 50,664; pot· consequencia ha nm
deficit para occorrer :i despeza que tem de
realisar-se na Grn-Bretanl1a até o 1° de Deiembro proximo futuro de ,t 177,867. Oro\,
este- ·deficit, senhores,· será ainda maior se por
ventm:a fôr approvada a convenção de ajust~ de
contas celebrada pelo nosso governo cotJ? o
governo de, Pr,rtugal, convenção que já está nas
mãos do goyerno, e sobre a qúal ainda nil.o se
tomon deliberaçllo definitiva; mas que a administrnç!lo actual, logo que tenha o primeiro mo-.
mcnlo de repouso tomará em co.nsjderaÇllo.
Por esta cónvençi\o obriga-se o governo do
Brazil a emittír no mercado de Londres, afim
de pagar á corôa porlngueza, apelices no valor
der, 574,600, vencendo o juro de 5 por cento,
sendo amortisaveis em 16 annos por uma
annuidade constante de ;E 32,900, sendo a
ultima annuidade de 36,109. A amortisaçrio,
segundo a mesma convençllo, deve çomeçar em·
Jullío do anno que vem ; mas o jnro que começou em fonho do _anno passado, tem de ser
pago no 1º de Dezembro deste anno.; e a despeza
necessnria para o juro sóm.ente desta nova
emissão ·de apelices, em virtude da convenção
celelirada, será de .;: 14,365. Se ajuntam10s ·
esta desp.iza e a de commissões dos negociadores á do deficit que já demonstrei, teremos que o total do mesmo deficit, no 1° de Dezembro, será de 198,337 libras stedinas, que
ao cambio corrente de 28 anda por 1,700
contos.
. Tenho feito com lodo o vagar .esta demonstrnçrt0 para que ella sit'Va a todo o tempo de
l'esalva á administraçll.O actual que se enCa\'•
regou do governo do estado. Ella começou
quando o credito publico estava nos ultimos paroxismos.
A camara sabe que, ainda empregando todos
os recursos, todos os esforços, não seria possível fazer a prompta remessa de 177,000 libras
. ste1·linas, qne fosse salvar o credito do paiz no
1º de Dezembro deste anuo, isto é, daqui ha
tlons mezes ! A minha posiçll.o, senhores, é de
certo a mais lamentavel. ,lá na administraçllo
passada eu fiz os maiores esforços para salvar o
credito do paiz na Eurqpa : nllo duvidei então
sacrificar minha popularidade, ufim de qt1e o
nosso credito nao desmerecesse, e a banca,rota
se n!l.o verificasse : cioso, como sou, do credito .
publico, a camara deve presentir, que se me
fosse licito algurn arrependimento de ter entrado pára o ministerio · no momento actual
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(momento de anciedade e sacrificios), eu de
certo me arrependeria agora, que conheço toda
a extensão do perigo de uma banca-rota. Mas
confio nos representantes da nação, e nos amplos
recursos do paiz, que de certo hão de habilitar
o governo para reparar essa calamidade.
Tem a camat·::t visto o estado do thesouro em
Lond1·es ; eu peço mais a sua allençM para
apnisentar-lhe o estado do credito de 2,000
contos, concedido ao govemo pela resolução·
de 17 de ÜLllubro de 1836, para occorrer ás
despezas extraordinarias <la pacificaçll.o das
províncias do Pará e Rio Grande do Sul, tanto
quanto consta da esci·ipturaç~o do lhesouro, e
mesmo dos esclarecimentos que me forneceu o
nobre deJ1Ulado ex-ministro da fazenda, o Sr.
Castro e Silva, no seu relatorio. A província elo
Rio Grande, por conta do credito de 2,000
contos, sacou desde Abril de 1836 até o dia
20 de Setembro, 1,937:520$720. A proviucia
do P.irá tem consumido, segundo os esclarecimentos que colhi do relatorio do Sr. Castro
e Silva, em letras sucadas sobre o thesouro,
65:900$000 ; consignação exlraordinaria fornecida á marinha 190 contos; outra fornecida
á guerra 20 conlos ; som ma 275:930$550;
som1na geral 2,213:451$270 ; por consequcncia
ha já um excesso que aliás p6de ser muito
maior. Segundo a informação que tive na thc·
souraria, julga-se que a despeza extraordinaria
no Pará excede de 800 contos.
Appello pai·a o Si-. Castro e Silva, que de
facto está ruais apparelhado do que eu pnra interpôr um juízo sobre isto. Temos portanlo que
o credito de 2,000 contos nao· só se acha esg9tado corno excedido, e excedido em muito.
Cumpre tambem, que eu exponha á camara
qual seja a importancia das letras emiltidas
pelo lhesouro, que se achã.o em circulaçno no
Rio de Janeiro. Eis aqui o quadro ot·ganisado
pela thesouraria no dia 20 do corrente mez. ·

Let?'/1,s eniittidaB e aceitas pelo tliesouro publico
que se davem venC/lr até o 1• de Fevereiro
de 1838.- Cambiaes 238:695$100 ; letras de
credito do lhesonro 510:000$000 :-let1 ..s dos
Estados-Unirlos 30:686$250: - letras do Rio
Grande do Sul (que excedem ao credito·. de
2,000 contos) 143:139$461. Snmma total das
letras, 922:520$811. Os prazos de ·seus vencimentos vem a ser 184:000$000 neste mez;
em Outubro 231 contos ; em Novembro 200
contos ; em Dezembro 161 contos ; em Janeiro
de 1838, 55 co·ntas; em Fevereiro de 1838, 33
contos, e 81 contos, que sll.o privativamente do
Rio Gt·ande, vencem-se a cnrtos prazos.
A' vista deste quadro, se!lhores, vê-se que o
estado da repartiç!l.o da fazenda é embaraçado e
arduo , mas R camara fique certa de que esta
ex.posiç!l.9 em meu conceito, nno desacredita os
ministros que me precedêrão, · ·
Agora passo- a um trabal_ho que me custa
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ainda mais que o primeiro ; vem a ser a demonstraçao da necessidade do CTetlito supplernentar, n!lo de 2,400 contos pedido pelo meu
antecessor, mas do 2,456:000$000 só para a
repartiçB.o da fazenda ; porqne já previno á camara que ha um deficit nas repartições da ma· .
rinha e guen·a, e que ambas estas repartic;ões
exigem lambem um credito supplemental', cujas
demonstrações aqui se ach110. Eu logo me
occuparei destas duas repartiçües, e começarei
pela que se acha a men cargo.
O meu nobl'e antecessor exigia um credito
de 2,400 contos, á vista de um calculo feito na
thesomaria. Este calculo foi impugnado por
mais de um nobre deputado, membros da
comrni:;s!\o que o cxaminarao. D,,claro á camara que adapto algLrmas das objecções dos
nobres deputados, e tanto as ctdopto que, deixando de sL'rvir-me dos antigos calculas da lhesouraria, en vou offerecer ao juizo dos Srs. deputados um novo calculo ·mui simples, e que
me pa1·ece evidente. Não será, portanto, necessario grande esforço de minha parte para convence!' acamara da necessidade que ha do exigido credito. Eu peço attençno, porque a discussno é mui arida; as idéas . escapão com
facilidade, e eu sentirei muito que acamara não
faça um juizo seguro da demonshação qne vou
suhmetter a seu exame.
A lei do orçamento para o anno de 1837 a
183.<l, que é o anno corrente, orçou a receita
publica em 14 mil contos; os calculos da lhesouraria tiverão em vista rebaixar esta receita ;
eu não quero rehaixal-a; aceito-a tal qual a
orçou a lei vigente ; mas, todavia, a camara ha
de permittir. que se diminua a quantia que tem
uma applicaçno especial para o resgate do
papel-moeda, quantia que anda em 410 contos:
deduzida esta quantia fica sendo a receita de
13,590 contos.Ora, a mesma lei de 1837 a 1838,
·que aqui tenho, fixa a despeza publica em
1'2,814 contos; eu lambem aceito esta fix.:ição,
mas cumpre addicionar-lbe as despezns que,
tendo sido previtilas pela lei do orçamento, e
por outras leis em vigot·, toda via a assembléa
gel'al nil.o consignou dinheiro algum para
cobril-as; eu vou clemonstral-as. Primeira despeza que a lei previa, mas que n!lo deu fundos
para re~lisal-a-diffcrença de cambio para a
despeza diplomatica e cons1,1lar na Europa,
entre o cambio de 43 e 1/5 e de 28 que corre,
160:257$. A c:tmara me dispensa ele demonstrar
quanto seria hoje illusorio conlar, ji nil.O digo
com o cambio de 33, como fez a lhesouraria,
mas mesmo com o cambio de 30 ; contemos
con1 o corrente. Segunda despeza que a lei
previa e para a qual, todavia, na.o votou fundos
a· differença de cambio para pagamenlo df;
divida externa, entre o de 43 e 1/5 e o corrente
de 28, que monta a 788:388$000.
Terceira. despeza que a lei decretou, mas que
11ão consignou dinheiro para ella, o juro e

amortisaçao da divida que se contrahio para
realisar o credito elo 2,000 contos, 121 :450$.
Quarta despeza · que a lei ordenou no seu § 25,
creio eu, e que, lothivia, nao indicou os fundos
que a devesse cobrir-supprimenlos ás provincins : - a thesouraria calculou em 1,408
contos; mas eu aceilo as objecçües feitas .l. este
calculo, e admitto o caiculo menor que se fez,
esta rlespcza htlvez ande por 880 contos. Quinta
clespeza que nao póde passar pat·a a conta tio
novo anno, mas rruc se deve considerar já como
uni atra:i:ado que cumpre pagar, quanto antes,
por interessar ao nosso credito, vem a ser o
saldo que se ficou devendo a Samuel Philips na
importancia de .;8 49,G91 qne ao cambio de 28,
orça em 425:922$. Sexta despeza que a lei não
previa, mas que se realisou infelizmente, e que
convém designar fundos para a cobrir, é a
importancia Jas letras que o governo remetteu
para Lon<lres, e que lá não sendo aceitas,
vollárao recambiadas, a respeito das quaes a
thesouro tem de soffrer urna perda, sendo certo
que nao receberá integralmente o valor dellas.
Estas letras andrw em 15,500 libras sterlinas,
conforme o que se acha escriplctrado; pot'érn a
administl'ação suspeita que tenhl!.o sido recambiadas perto de 35,000 libras sterljnas. EL1 não
posso afiirmar qual será a somma perdida,
porém já consta que algurnas na.o serll.o pagas
senão com o rebate de 60 ou mais por cento.
Esta despeza, ao cambio de 28, anda por
132:857$, para a qual convem habilitar o
governo. Devo, porém, accrescentar que a perda
que resultou desta operação, nil.o deve ser
atlribuida senil.o á crise commercial, que tem
feito desmoronar grandes fortunas. Ha ainda
uma despeza que a lei nao previa, e para a qual
na.o podia consignar fundos, mas que é forçoso
que por um novo c!'edito seja supprida, e vem
a ser a da importancia das lelras emittidas, por
meio das quaes forao antecipadas, e consumidas
as rendas destinadas· ás Jespezas ordinarias do
anno corrente: a som ma destas letras é de
922:520$. Somnrndas todas estas quantias que
tenho indicado, vem a ser o drJicit da re·
partição da fazenda no anuo financeiro que
corre, de 2,45.G:080$ .. Repito, eu aceito o
calculo aa receita que se acha na lei, eu nada
mais exijo senão que o govemo tenha o ne·
cessario credito para fazer as despezas que
forão previstas e decretadas, mas que na.o se
applicou dinheiro algum para o pagamento
dellas.
Creio que dei uma demonstraç&o abreviada
e clarn da existencia do deficit; e, por con·
sequencia, da necessidade do credito.
Permitta agora a camara que, em nome de
meus collegas, os Srs. ministros da guerra e
marinha, eu _apresente o estado de suas repartições, e submetta á consideraç!\o da camura
a necessidade em que cada um dellt:s se a~ba
de u1n credito supplemeutar.
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Fallo em nome dos meus col!egas, porque a
administrai,ão actual, que aceita, como j:i disse,
as condições do governo representativo; é solidario; e em lodos os actos govern,llivos, a
respousahilidv,de de L1m trará a responsabilidade
de lodos os ministros, e o voto de um será o
voto de todos.
Demonslraçn.o da marinha. -Permitta a camilra que eu Jêa o ofücio que me dirigi o o Sr.
ministro da marinha, líWS eu ureia que seria
mais conveniente que o Sr. secretario ]e;;e este
oflicio, entretanto que eu descanço.
O Sa. 2º SECRETARIO lê o officio seguinte :
"Illm. e Exm. Sr .-Como na demonstraç~o
das clespezas do actu:tl anno financeiro, feita
pelo antecessor de V. Ex., para jmtificar o credito por elle pedido ao corpo legislativo, apenas
se mettêrao em calculo as despezas votadas na
lei do ~rçamento or,1 em vigor, para a repartiç/1.o
da marmha, despezas que presuppoem a exislencia de forças navaes para circumstancias ordinarias ; entendo de absoluta necessidade
expôr n. V. Ex. as seguintes éonsidern.ções, afim
de qne, submettcndo-as á sabedoria das camaras
legislativas; n!Í discussM do referido credito,
possa V. Ex. obter os flindos indispensaveis
para o serviço t1a armada, Comquanto o decreto
de 15 de Outubro de 1836, lixasse em 1,800 o
numero das praças -ele todas as cl.isses. que
devem guarnecer us nossas embarcaçoe:, armarias, foi por esse mesmo decreto autorisado o
governo a elevai-as ao de 3,000 em circumstancias e:draordinarias, tendo ainda este ultimo
numero sido alterado para o de 4,000 por uma
emenda ao projecto de lei da fixaçno de força
do armo financeiro proximo futuro, appr,wada
em_ uma das ultimas sessõe~ da assembléa geral
leg1s!ativa, e demais autor1sado o mesmo governo a servir-se, desde já, desta faculdade.
Assim, e porqne ninguern desconhece a urgente
nece~sidade de empregar energicas e efficazes
medidas para pacificaç!lo da província do Rio .
Grande do Sul, cumpre que a repartiçno a ineu
~argo tenha os. fundos precisos, para fazer face
as despezas resultantes do accrescimo de forças,
.c?m que se não contou na lei do orçamento em
vigor. Ora, admittida como tem sido até aqni
pelo corpo legislativo, que a despeza mensal
correspondente a cada praça é de 28$360, vem a
montar e1 despeza annual das 4,000 praças votactas pela asseinblé,t geral em 1,361:280$000
Abatendo-se o que corresponde a 200 praças, isto é,
aos officiaes da armada e
praças do corpo de artilharia da marinha, que
forao contempladas no orçamento com o respectivo
soldo.
60:000$000
Fica ~eduzida ~ q~an°tia ne~es:
sana para as 4,000 praças a 1,335:õ12eooo
0

E abatendo-se

ainda

desta

somma a que na referida

lei do orçameuto foi destinada para o serviço dos
navios arn1ados, no anno
financeiro corrente . . .
542:000SOOO
li'ica obvio qul}, só para este
ramo de sel'viço publico, é
indispensavel, além i.la já
de1:relada, a quantia de. .
793:536$000
Accrcsce que, corno V. Ex. conhecerá pelo documento
n. 2, em virtude das promoçõos ultimamente feitas
no corpo da armada, adespeY.a para pagamento dos
respeclivoR soldos teve um
a u g 111 e. n t o a n n u a I de
24:850$000 , que corresponde, em dez mez@s, a .
20:708$000
Assim é necessaria, para completar as forças de mar decretadas para o :mno financeiro que corre, a quantia de
814:244$000
<r Além da que foi votada pelo corpo legislativo
nos competentes Lilulos do orçamento; qaantia
que, como V. Ex. vê, é consequencia necessaria da lei da fixaç(l.o das forças navaes. Note
V. Ex., que parti da base que a de~peza de
cflda pr,:,,ça é mensalmente de 28$860 ; mas do
of'ficio do presidente da província de S. Pedro
do SLll, junto por copia, verá V. Ex, que tem
ella excedido alli ao duplo desta quantia ;
o que attendendo ao_ numero de quasi 600
preças que uaquella província existem, produz
um consideravel augmento de despeza, com que
aliás nilo contei no calculo que fiz. Demais
outras despezas ha, taes como a de fretes de
embarcações para conduzir munições navaes,
de boca, ou mesmo tropa para o Rio Grande
e Pará, qne não posso desde já orçar, mas que
sem duvida serão reclamadas pelas circum.staneia3 graves em que nos achamos. Todavia,
corno talvez não seja necessario completar o
numero das 4,000 praças, para guarnecer as
nossas embarcações armadas ( este numero é
hoJe de pouco mais de 3,000), entendo que as
sommas acima mencionadas serão sufficientes,
bem que indispensaveis, para acudir ás des·
pezas extntordinarias da repartição da marinha,
no anno financeiro conente.
·
,e Deus guarde a V. Ex. - Paço, 22 de Setembro de 1837 . - Joaqitim José Rodrigiies
Toi-res.-Sr. Miguel Calmon du Pin e AI rneida."
O SR. CAUION (ministro da Jazencla) (continuando): - Acamara lem ouvido a leitura
do officio qlle me dirigia o meu . collega ;
elle,,demonslrou o deficit de um modo tão claro
que';não me é licito accresceutar razão alguma
para demonstrai-o. A camara observou que por
base de seus calculas el!e' tomára a somma
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decretada pe)a lei em vigot· para a marinl1a ;
isto é, a somma correspondente não a 1,800
praças que a lei fixou, mas a 1,500, segundo a
emenda,· feita pelo nobre senador, o Sr. Paula
e Souza. Este calculo é mui facil, visto que a
· assembléa geral tein adrnitlhlo em todos os
orçamentos, que cada praça na marinha deve
fazer a clcspeza ele 28$360. Or:.i, mulliplicando-·se (como fez o meu nobre collega) o.
numero de praças por aquella cifra, aclrnl'•se-ha
que a somma exigida no seu credito corresponde exactamenle ao numero de 4,000 praças
que a lei manda empregar na marinha. A
quantia votada na lei é, como disse, correspondente a 1,500 praças. Nós temos actuatmente
3,000 empregadas no· Rio Grande e Pará ; e
podendo ser este numero elevado ao de 4,000,
está claro que o minislcrio carece de fundos
para este augmento no pessoal da annada.
Ap1·oveito cstn occasino para dizer á c,,rnara,
em nome de meu collega o Sr. ministro da nüirinha, que o matc't·ial da armada acha-se em
máo estado. Um grande numero de nossos
navios estão arruinados, carecem de grandes
reparos de reconstrucçoes dispendiosas. Neste
ramo de serviço se me fôra licito queixar-n:'le
um pouco da passada administraçao, eu lhe
levaria a mal o ter ella preferido n!ío apresentar
ao corpo legislativo um grande orçamento, antes
do que exigir som mas pa1·a a repartição da marinha, deixando assim arruinar-se o material
da arruada.
De que nos serve decretar 4,000 praças, se
talvez nào tenhamos 11avios para empregai-as?
Meu nobre collega nao pôde ainda fazer_ uma
inspecçM, nem entrar no exaine miudo que o
assumpto exige ; mas pelas conferencias já lidas
(as temos todos os .dins) e pelas infol'maçOes
que elle tem colhido, posso asseverar o· que fica
dito .. Creio, portanto, qne o credito da marinha
11ão admitte objecção alguma; é de evidencia
malhematica.
. Agora passarei ao credito da guerra: lambem
rogo ao Sr. secretario que lêa o officio que sobre
isso me dirigia o meu illnstre collega.
O Sa. 2" SECRETARIO lê o seguinte :
« Illm. e Exm. Sr.-Escolhido pela confiança
do regente interino, em nome do imperador,
para dirigir os negocios da guerra, en jnlgo do
meu 1·igoroso dever transmittit· a V. Ex. a
demonstraçlíO junta do deficit, que tem de
realisar-se nas dcspezas ela reportição a meu
cargo, acompanhada dos documentos que entendi
aproposito colligi1·, afim de que V. Rx. possa levar
ao conhecimento da assembléa geral, se assim
o jnlgar conveniente, o estado verdadeiramente
embaraçoso _em que achei os negocios da repartiçao q11e dirijo.
K E supposto a estreiteza do tempo me nll.o
pe1·mitta conhecer miudamente o methodo empregado pelo meu antecessor no ramo das des-

pezas publicas, e neni til.o pouco me seja possível
expór em uma ordem clara e precisa todas
qnanlas medidas s:1.,, necessarias para melhor
di.slribuir-se os dinheiros publicas nesta pa1'te
da p11blica administração : todavia não posso
di:;:pensar-me de communicar a V. Ex. que, havendo a lei do orçamento aclual em vigor considerado as despez,Js a ·Cargo do iµinisterio .da
gnerra, debaixo ele ~lll1 ponto de vista assás
restricto, mal se podia aulorisar qualquer despeza, que n!lo fosse determinada na precitada
lei, e que se nao achasse revestida do caracter
ele absolulamcnle inclispcnsavel ; por isso que,
achando-nos empenhados na província de
S. Pedro em uma luta, qtie só por esta repartiç&o absorve ·a enorme somma de 150:000$
mensaes, como convencem o officio do respectivo presidente de 8 de Agosto do corrente
armo, e os ma1>pils que nesta occasião a V. Ex.
remello, força seria aguardar uma total defi•
ciencia de meios, uma vez que se n!\o o_l:>.ser_vasse
o systema da mais l'igornsa economia. em as
outr~s de$pczas decretadas.
e( Da distl'ibuiçào, feita pela transacla administraçao, do credito votado pa1:a o ministcrlo
da guerra durante o corrente anno financeiro,
ve1·á V. Ex. a differença existente entt·e a consignaçno mai·cada para o arsenal de guerra, e'
sua despeza efl"eetiva, collstante das informações
llprcsentadas pelo seu resi}ectivo director, donde
resulta nestes ultimos dez mezes do anno fi.
nanceirn um deficit de 90:000$ ; e bem assim
comparando V. Ex. as despezas da guerra na
província de S. Pedro do Sul, durante os rnezes
de Abril, Maio e ·Junho, segundo os ·-já mencionados balanços, com a quota applicada para
laes despezas e limitada a 60:000$, facilmente
alcançará a difforença ou falta que se manifesta
nos dez rnezes do .rnno, a qual é de 870:000$,
como se vê ela demonstraçao junta.
" Quanto ao accrescimo proveniente da c]e,
vaça.o da força 110 seu maximo limite, devo
notar a V. Ex. que se achando contemplados os
soldos e mais vencimentos da foi;ça estaci11nada
em o Rio Grande na importancia designada
pata as despezas da referida província, por esta ·
razil.o fÓi tal quantia deduzida da lotalidade•
daquella somma, vindo assim. a calcular-se
o mencionado augmento na importancia de
314:810$; devendo ainda accrescentar para
completa clucidaçao- deste objecto, que ria demonstraça.o a que rne refiro, lambem se acha
mencionada_ a necessaria quantia de 13:700$
para o pagamento das gratificações concedid,1s
aos membros do supremo conselho militar,
segundo a lei decretada .. pela assemhléa geral, e
igualmente para os ofticiaes novamente promo·
viclos.
1c A' vista do que acabo .de expõr,-e do roais
que a escassez do tempo me não permitte r~
ferh·, sirva-se V. Ex. dar as necessarias prov 1•
dencias para que se 1·cmovil.o os _embaraços em
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que me acho collocado; indicando-me os meios
proprios para satisfazer as imperiosas necessidades d:l reparliçM a meu cargo ; considerando
quanlo imporla ao bem do estado, que _os negocios da guerra tenhao o andamento regular e
promplo, que exigem o publico serviço, o res ..
tabelecirnenlo da ol·dem, e o completo triumpho
dn legalidade em a proviucia de S. Pedrn do
Sul.
« Dells guarde a V. Ex.~Paço, em 22 de Setembro de 1837.-Sebastiãu do Rego Ba1·ros.Sr.Miguel Calrnon du Pin Almeida."
O SR. CAUION (minisfro da Ja:unda) (continuando) :-A camara tem ouvido igualmente
o que exige o S1·. ministro da guerra. Agora
cumpre que eu o desenvolva segundo os esclarnentos e mappas officiaes que instruira.o o
mesmo oili:!io, e que se achao sobre a mesa.
Primeiramente cumpre a camar·a saiba qual o
estado do credito da guerra neste momento.
E' trabalho feito no thesoul'o p~lo meu illustre
antecessor, o Sr. Alves Branco. E' necessario
que nesta occasião eu lhe fuça justiça, dizendo á
co.mara que P.lle esmerou-se em pôr cobro aos
desvios dos dinheiros publicas, ou pelo menos
desejou qoe se elles não gasl'.lssem sem conta,
peso e medida : elle prncurou informar-se do
estado do credito do ministerio da guerriil ; officiou 110 seu col'lega declarando-lhe qual a
sommu que existia no thesouro, por conta do
sen credito, e a resolução em que estava de n!IÓ
consentir que fosse excedido.
Elle lambem leulou estabelecer alguma
ordem e· fiscalisaçllO nos saques sobre o the_sonro, feitos da província do Rio G1·ande do Sul.
Ü t1·abalho, que por sua ordem se fez pelo
quo pertence ao ministel'io da guer1·a, aqui se
acha, e é uma prova da exactidao com que o
meu nobre collega exige um credito supplementar. Vou offe1·ecel-o á consideraçao da
camara.
. O credito concedido ao ministerio da guerra
pela lei de 22 de Outubro de .1836, foi de 2,998
contos (eu desprezo as fracçoes). O S1·. ministro
da guerra no principio do anno, como é costume, fez a dislribuiçl\o do seu credito ; applicou
para a secretaria de estado 2~ contos ; para os
tclegraphos (que passarao p:m1 outra administração) 32 contos; para as despezas militares
nas províncias 1,489 contos ; fixou. para despezas militares no Rio Gra'nde 60 contos por
niez, e deixou toda a outra 1~assa restante do
ct·cclilo
sua disposição no .thesou1·0 publico.
Depois disto começou o ministerio a fazer despez,is : erilre elias convém reme morar o c:redito
dado para a cürnmissll.o do major Bloem .C 8,000,
q11e ao cambio de 28 3/4 custai·áo 66:782$ ;
UnH, comprit de salitre que importou em grossr(
somma ; uma _compra de baeta e pannos para·
o arsenal de guerra que b.mbem importou em
avultada somma. O. tt\inistro da fazenda vendo

a
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que o credito da guerra se malbaratava (é expl·essao propria) escreveu ao minL tro dizendolhe cjue o seu credito, para os ultimos dez
mezes do anno finànceiro que corre, estava
limita-do a 511 contos. Ora, o arsenal de guerra
do Rio <le Janeiro, onde, como a c_ama1·a sabe,
se faz a mór parte da despeza do.,u1aterial do
exercito, e onde se fazem g:·ande parte dus · cics·pezas para mobilisar as forças de pritneira
linha, carece de uma consignação mensal, lermo
rnedio (aqui estao os calculos) de 69:330$ : o
crei:lito que resta ao ministro da guerra; depois
da distribuição, sendo sómente de 511 contos,
já nn.o chega para essa despeza nos ultimos dez
mezes. Em consequencia, verifica-se um deficit
que não póde ser preenchido pelas 1·endas ordinarias, e é necessario acreditar o ministro para
que o suppra.
Pelo que respeita ao Rio Grande do Sul, o
ministro fixou a somma de 60 contos por mez :
mns, pelas contas das despezas verificadas no
Rio Grande do Sul, authenticadas por um longo
officio do actual presidente daquella . pro virrcia, vê-se que a despeza mensal alli nll.o
póde deixar de ser um 1hez por outro menos
de 147 contos.
Se eu não receiasse· fatigar a camara, e se não
estivesse mesmo fatigado, eu leria esse offi,:io
do presidente da provincia do Rio G1'ande do
Sul, que contém artigos, qt1e fornecerião bons
esclarecimentos, sobre as despezas cine alli se
fazem. Deste officio veria a camara quanto
custa o mobilisar a tropa : os fretes de qualquer
pequeno barco são eiorbitantissimos : os espiões, que ~e mandll.O á campanha, para saber
a posiçao do it1imigo, para se pôr em contacto
com elle, e füzer ns revelações convenientes,
cust!\o· por cada jornada 100 pafacões em prata:
o soldo da tropa paisana, que se acha nas
trincheiras .irregimentada, excede a toda a com- ·
prehensão : o artigo-forragens-, e o artigo1·emonta do exercito-, são exorbitantissimos.
Declaro á camara que nll.O fazia idéa de que
metade dessas de;;pezas se verificasse, ainda
admittindo a maior exageraçao.
Além ·da necessidade do credito supplementar, pam occo1·ret· á despeza militar na
província do Rio Grande do Sul, ha outra necessidadr. fundada na lei em vigor. A lei em
vigor deu credito para a remonta, forragens e
ferragem da cavallaria, contando só com o regimento dessa arma aqui na çôrte : o seu credito foi, portanto, muito limitado. O serviço,
porém, dessa arma está sendo feito no Rio
Grande do Sul, oude· ha um corpo numeroso
de cavallarh1. Os axligos forragens e ferragem
estao aqui calculados em 313 contos, segundo o
nrnppa geral organisado sobre os parciaes
vindos daquella província.
Senhores, quando eu offereço estas considerações á camara, não pense ella que eu queira
j_ustificar as despezas excessivas que s~ tem_.
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feito : nllo é esse o meu proposito. Eu estou
profundamente convencido de que a administraçllo da fazenda será melhor dirigida no Rio
Grande do Sul, logo que as -repartições de marinha e guerra remettao inspectores seus para
aquella província (rnuitos apoiados), e quando
se estabeleçl!o alli 1·cpartições ou commissariados responsaveis; ou quando não seja licit.o
a qualqner pequeno commandante de destacamento fazer despezas a seu arbitrio. (Apoiados.)
Estou persuadido de que com estas providencias a despeza da gnerra ha de diminuh·, e
diminuir muito. Mas não quero dizer, s~nhores,
que seja possível ao governo, em estado
de guerra, acautelar e preveni!- abusos, e
dilapidaçOes. Entre as calamidades que a
guerra traz, uma dos mais ponderosas é a de
nl!.o se poder evilnr o roubo e o estravio.
(Apoiado.) E' um dos males que a guerra tra:i;
comsigo. Nno quero portanto dar a entendei·
que a admini;;traçl\o actual (que não é mifagrosa); vá pôr as cousas nó justo ouro fio, de
maneira que consiga reduzir as despezas ao
justo limite. Em,penhar-se-ha, porém, em providencit1r que o desvio dos dinheiros publicos
seja o menor possivcl.
Outro artigo de despeza que o Sr. ministro
da guerra exige que a camara lhe abone, ou
lhe leve em conta, v~m a ser a que resulta da
differençn da força decretada na lei vigente comparada com a de doie mil homens a que foi
elevada em l'irtude da emenda, que passou em
assembléa geral. Como a administração prctendt mobilisnr a guarda nacional dentro das
províncias respectivas, sem fazêl-as marchar ;
e como nessa hypothese a guarda nacional ha
de vir a fazer as vezes de tropa de linha, recebendo soldo ; claro está que a administraçllo
actual póde elevar o exercito a doze mil homens ;
· e por conseqnencia a clespeza do pessoal ele·vado a doze mil homens, póde se verificar
mesmo neste 11nno.
Todos estes esclarecimentos a camara po·
derá comprehender facilmente á vista da demonstração do deficit do ministerio da guerra,
que passo a lêr.

Demon!lt1·açã.o ab1·eviadc, do deficit 1•ealisavel no
111i'11iste1·io da guei,·a, em o cor1·ente anno fi·
nancefro, 6egtmdo o 01·ed-ito votctdo para o
1·eferido miniaterio ~m a lei de 22 de Out·ubi·o
2iassado, e as des1iezC1~ actualmente a seu oai·go.
Com o arseual de guerra, pagadoria, e mais tlespezas
a ~argo do mesmo arsenal
9:000$000 mensaes ( dez

mezes) ,

. . , •

90:000$00'0

Com as despezas feitas na pro·
vincia de S. Pedr~ a cargo
do minislerío da guerra
87:000$000 mensaes (dez

meziR).

Com o augmento de despe;a
proveniente das novas promoções e gratificações concedidas aos membros do
conselho supremo militar
(dez mezes) .
Com a elevaçao da força a
doze mil homens, segundo
a lei novíssima, decretada
pela assembléa geral, e deduzida a despeza com. a
força existente actualmente
na província de S, Pedro,
por se achar já esta despeza contemplada na consignação marcada acima
para a província de S.
~dro. ,
Somma.

13:700$000

··a14:810$000

l ,288:510$000

João Bandeira de Gowvi!a.
O deficit da 1·eparlição da mal'inha, como foi
demonstrado no officio do respectivo ministro,
é de 814 contos. Por consequencia, senhores,
em resumo, a administração actual se vê na
dolorqsa posição de vir manifestar o estado das
iinanças aos representantes da nação, e mostrarlhes com brevidade, clareza e franqueza o estado
do thesouro publico nacional. O c1·edito supplementar é · para a repartição da fazenda de
:d,456 contos ; para a da guerra 1,288 ; e para
a da marinha 814; isto posto, 4,500 ·contos são
necessarios para occorrér ás despezas do estado
no corrente anno financeiro.
Eis a exposição que faço com dôr ; mas não
me aterra o Cazêl-a. Se é, por ventura, impo•
pular o expôr o estado da nação eom cõres
desagradaveis aos olhos da mesma naçllo, nao
duvido, por amot· do paiz, affrontar essa impopularidade ; estou resignado a esse sacrifício, comtanlo que falle a verdade aos repr·e,
sentantes da naçl:lo, e que nl!.o comprometta. por
causa de conside1·ações subalternas e secundarias a honra e o · credito nacional. Se ha
confiança .na administração aetual, conceda-se
o credito ; se nl!.o ha, seja regeitado ; e pre·
parem-se os cidadã.os, que o regeitarem, para
vir tomar o leme do estado. Esta é a profissãO
de fé politica do ministerio : elle n!l.o se quet·
sustentar um dia no poder, sem o ,concurso do
corpo legislativo (nume1·0Esos a11oiados) ; se lhe
faltar este concurso, elle descerá do poder
immediatamente (apoiados) : tal é a declaraçno
sincera que faço por mim, e cm nome de meus
collegas.

O Sr. Carneiro Leão pt•opae que, em lugar
de-decreto-, se diga. -resolução.

870:00Q$000

O Sr. :Ra.phael de Carvalho requer que se
imprimao os _documentos, em que acaba de se
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fundar o Sr. ministro, para pedir o augm~nto
do credito snpplementar. Neste sentido pede o
adiamento da mataria.
O Sa. .ALVARES MACHADO faz igual requerimento:
Depois do debate, é regeilado o adiamento.
Continua a discussi!io da emenda do Sr. Carneiro Lelio.
Tornão parte na discussão os Srs. Alvares
Machado, Carneiro Leão, Limpo, Climaco e ministro da fazenda, e afinal é approvada a
emenda do Sr. Carnei1'0 Le!lo.
O SR. PRESIDENTE dá para orderu elo dia, pareceres adiados, a resoluçil.o n. 182 deste anno,
a matcria dada. para hoje : Cl, ás 11 horas, discuss!lo do credito- supplementar.
Levanta-se a sessll.O ás 2 horas.
Sessão em 2& de Set.embro
PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA

SuMMARio.- Ordem do dia.-Naturaliea9ão
de Guilherme Luiz Tattbe, sitec:o dll nação.
- Parecer da mesa sobre publicação doB debates da camam. - Credito de 2,400 contos
ao govemo, vara eobrir as despazas do co,·i·ente anno financeiro.
Pelas 10 horas ela manhã procede-se·á chamada, e logo que_ se reune numero legal de
Srs. deputados, abre-se a sessão ; lê-se, e
appro_và-se a acta da antecedente.
Faltão com participação os Srs. Ferreira de
Castro, Albuquerque Marnnhão, Fortuna,
Coelho da Silva, Messias, arcebispo, Ferreira
França, Rodrigues Barbosa, Soares de Souza,
Bhering, Maria de Moura, Dias de Toledo,
Rezende e Gurgel ; e sem partici_parem os
S1·s. Vieira, Barbosa Cordeiro, Luiz Cavalcanli, Costa, Macedo, Lessa, Aranha, Alcibiade~ e Alvarenga Ferreira.
Não ha expediente.
Faz-se menção de requerimento de partes,
que têm o conveniente destino.
Lêm-se e slio approvadas as redacções das
resoluções, que se adoptarao na sessao ante·
cedente.
•
·
Julga-se objecto de deliberaçao e vai a imprimir a t·esoluQilO apresentada pela commissão
de orçamento no seguinte parecer :
« A commissáo tle orçamento, á quem foi
commeltido o officio do minist1·0 da justiça, que
cobre o decreto ct,.t 13 rte Setembro de 1837,
em que é submetlído á nppl'ovação da tissembléa geral a desoneraçll.o a José Bonifacio de
Oliveira Fontoura, do pagamento annual de
893$333 de donativo, a que era obrigado pelo
exame do referido.rlecreto e documentos, em
'fOMO n.
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que é ~lle baseado ; é de parecer que se adopte
a seguinte 1·esoluçã0:
11 Fica approvada a desoneração do
pagamento de 393$333 feita a José Bouifacio de
Oliveira Fontoura, pelo decreto do poder executivo de 13 de Setembro de 1837.
,, Paço da camara dos deputados, em 23 de
Setembro de 1837 .-Hollanda Cavalcanti..A.rattjo Ribeiro. n
Lêm-se, e approvll.o-se os seguintes pareceres :
Da 8ª commiss!\o de fazenda :
,, Manoel Gomes Ferreira representa á esta
augusta camara, que serido portado!' de uma
nota de 300$, das que substiluir9.o os bilhetes
do exlincto banco, e apr()sentando-a agorn na
directoria da nova substiluiçao, não lhe ·fora
admiltida sob prelex!Õ de ser ella pertence11le
áquellas de la! classe, que havia.o sido extraviadas no acto da sua emissão, e requer c1ue a
mesma nota lhe seja admittida. O supplicante
allega, que lendo os empregados da lQ operação
da subsliluiçao indemnisado a fazenda da perda
dessas notas, e consentindo o governo na sua
circulaça.o, n!lo deve o publico, possuidor da boa
fé soffrer uma perda, de que resultaria locupletar-se a fazenda publica com uma somma
indevida. A 3~ commi,:sll.o de fazenda, á quem
foi remettido este requerimento, e·ntencte que
as razões e documentos que apresenta o supplicante, não são bastantes a demom,trar a necessidade de uma medida legislativa, e é de parecer que a tal respeito se peção informações ao
governo.
« Paço da camara dos deputados, aos 24 de
Setembro de 1837.-Duarte e Silva.-Manoel
Maria do Ainat'ctl.»
Da cornmiss!I.O de pensões e ordenados:
« A' esta augusta carnara representou Francisco de Paula ela Silva, que havendo-se concedido a D. Felisberta Joaquina Carmelia a pensao
de 400$000, em remuneraçlio dos ilerviços de
seu marido o conselheiro Simeão Estelita Gomes
da Fonseca, prestados na qualidade de officialmaior da secreta.tia de estado tios negocios dit.
gnerra, fôra por esta camara julgado objecto ·de
deliberação o projecto offerecido pela commissão de pensões c ordenados cm 1835, appro- _
vanclo aquella pensilo; porém, que ni!io lendo
sido discutida até o fallecimento da agraciada
em 1836, o referido conselheiro se julgára com
direito a requerer a tr:msfcrencia da mesma
pensM _para sua neta D. Maria Magdalena, filha
do supplicante, visto n!l.o se ter verificado na
pessoa de sua avó, J'nas nj!.o obstante as favo.ra veís iuform11çoes do procurador da corôa, e
clocument<>s apresentados, o governo, tem ora
indefe1·ido os seus requerimentqs, e ora man,
dado reservar para occasião opportuna. A
commissllo de pensões e ordenados em attenção
ao exposto requereu, e. esta camara mandou,
que se pedissem·esclarec.imentos ao governo, o

7~
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que feito elle limitou-se a rcmcller simplesmente os requerimentos, rlocnrnenlos e informações fiscaes a respeito, existentes na secrelat'ia
ele estado, os quaes. sendo examinados pela
commisstl.o, delles se deprel1ende, CJL1C comquanto o sobre,:!ito ccnsell1eiro prestasse bons
serviços, sendo o procurador da corôa de. parecer que os mesmos silo dos remunerave1s na
conformidade do decreto de 13 de Agosto elo
1706, todavia a nova graça requerida deve ser
tomada em consideniçllo pelo governo, a quem
pódc o supplicanle recorrer, devolvendo-se-lhe
todos os requerimentos e documentos, e informações fiscaes, que lrnnsmitlio á esta cani::1t·a
em consequencia de sua yequisiç:'tO.
t< Paço d::t camara dos deputados, 18 de Setembro de 1837 .-J. F. de Toledo.-F. P.

.A?meidct Albw;uerque. »

ORDEM DO DIA
Entt·a em discussão, e é approvada, e adaptada uma resoluçllo de 18:31, que dedura que
Guilherme Luiz Taube, 1 .tural do reino da
Suecia, capilao do 3° bata ..íão da 1• linha do
Brnzil, é considerado cídaqilO braúleiro: e segundo uma emenda olferecida pelo Sr. Seara,
qne é igna!menle approvacla, o governo fica
autorisado a reintegrai-o 110 mesmo posto ao
serviço da naçãO.
Entra en, discussão o parecer adiado <la
commissll.o da mesa, sobre a indicaçã.o do _Sr.
Carneiro Leão, para que acamara dê un1 preinio
de 4:000$ ao jornalista que na futura sessão de
1838 apresentar melhor publicaçao dos trabalhos da mesma camara ..
Depois de fallar o Sr. visconde de Goyanna,
fica a materia adiada.
Sendo introduzido o Sr. ministro da fazenda
com as formalidades do estylo, continúa a discussão da proposta d0 governo, convertida em
projecto de resolução, para se autorisar o
mesmo governo a contrahir um ernprestimo de
· 2,400 contos, afün de cobrir o deficit nas rendas
publicas do corrente anno.
E' lida e apoiada a seguinte emenda do S:-.
Carneiro Lena :
a O governo fica autorisado n conlrahil' um
emprestimo de 4,558 contos para supprir o
defieit do anno eonente, no miuisterio da fa.
zenda de 2,456 contos; no minislerio da guerra
1,288 contos; n0 da marinha 814 contos.»
O SR. ALVARES M,\CHADO manda á mesa a segt1inte em;;nda:
·
« Heqi1eiro que os doc11menlos apresentados
pelo Exm. Sr. ministro ·na foz,,ncla sd),·e o d~f.cit
dos miuisterios da marinha e gne.rra, com a
emenda do Sr. Carne-iro Leao sejM ellviados ás
commissoes do orçamento, e da marinha e
guerra, para dar sobre tudo seu parecer com
mgencia .»
Depois tle fallarem os Srs. ministro, Raphael

de Carvalho, Carneiro Leão, Castro e Silva e
Souza Martins, dá-se a materia por discutida, e
o acliamenlo é regeitado.
Continua a discussn.o do credito pedrdo pelo
governo.
() Sr. Castro e Silva entende qLie 3,000
contos sao surftcientes. Neste sentido apresenta
.:i. seguinte cmendu, que é apoiada :
<r Em lugar de 4,500 contos - diga-se 3,000.- Ca,.stro e Silva."
Tornão parte na tliscussll.o os Srs. Souza
:Mat'tins, Caslro e Silva, visconde de Goyanna,
Raphael ele" Carvalho, Alvares Machado, Rebouças e Fernandes Torre,, que julga sufticiente
um credito de 2,500 contos. .
Concluicla a diseussil.o é approvada, com
grande maioria, a emenda do St·. C,u·neirn Leao
dando um credilo de 4,558 contos, seudo regeilndas as mais.
O Sn. PRESIDENTE dá para orclem elo dia a
mesma de hoje, e as duas propostas ultimamente apresentadas pelo Sr. rninislrn dos negocios da justiça, e levanta a sess~o .is 2 horns
e 1/4 da tarde.
l§e§,;;;ão e,:u ~S de §etembro
PRESIDENCIA DO SR. ARA.UJO VIANNA

Pelas dez horas da manhã procede-se á ch·a·
mada, e logo que se retine numero legal de SJ'S.
deputados abl'e-se a sessão; lê-se, e approva-se
a acta da antecedente.
Fallào com causa participada os Srs. Maranhão, Fortnna, Barbosa Cordeiro, Luiz Coelho,
Messias, arcebispo, Bbedng, Ponles, Ferreira
de Castro, Paulino, Moura, Couto e Gurgel : e
sem participação os Srs. Alves Vieira, Luiz Cavalcanti, Remígío, Costa, Macedo, Lessa,
Aranha, Alcibíades, Dias de Toledp e Valeria.·
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente lendo-se os seguintes. oJficios : ·
1.0 Do secretario do senado participando, que
o senado concorda na reuniao da assemblén
geral para se <l,n 1uran1ento ao regente, e julga
conveniente designa e-se o dia 27 deste mez
pelas duas horas da tarde, para esse acto. -Fica
a camarn inteirada.
2.º Do ministt·o inlct-ir.o do imperio, participando que o regente intel'ino em nome do im·
per:tdor houve por bem designar o di:i terça·
[eira pelo meio dia no paço da cidude, para receber a deputaçao desta camaru, que tem de
apresentar á rnncção alguns decretos da -as·
sernbléa geral legislativa. -Fica acamara inteirada.
3. 0 Do secretario do senado communícando
que o senado adoptou, e vai dirigir á sancyão
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as resoluções em que se approvão as tenças. anno, pa1·eceres fiscaes, e mais papeis relativos
coricedidas ás pessoas mencionadas n'uma re- ás duvidas occon-idas sobre a intelligencía do
lação assignada'.pelo official-maioe daquella se- decreto de 12 de Novembro de 1822, ácerca
cretai-ia. -Fica a camara inteirada. ·
das dividas contrahidas pela adininistração na
4.º Do mesmo scct·etario tornando a remefter capital da dita p1·ovincia, quando esteve occuduas proposições desta camAra approvando as
pàda pelo brigadeiro Ignacio Luiz Madeira de
tenças concedidas aos sargentos mói·es refor- Mello. A commissão pára clar o seu parecer em
mados, José Joaquim Rodrigues de Bragança e semelhante materia, requer que se peção inforManoel Alvares de Gusmão, ás quaes o senado mações ao govei·no, nas quaes se declore se
1111.0 tem podido dar o seu consentimento. -Fica
algumas das referidas dividas têm sido pagas
a camara inteirada.
depois da data do mencionado ofiiaio ela extincta
5.º Do ministro ela justiça em satisfaç1LO á junta, e por ordem de quem ; remettendo-se
exigencia desta ·camara, que remette os ot'ficios igualmente os documentos concernentes a taes
dos presidentes da provincia de Sergipe d'El-Rei, pagamentos.
datados do l" t' 10 de Dezembro de 1835,
cc Paço-da camara dos deputados, 19 de Julho
ácerca da demissão dada ao bacharel Manoel de 1837.-0. J. de A1•my'o Vianna.-JJíaJoaquim de Souza Brito, <lo lugar de juiz de di- nocl Dias iie Tofodo. n
reito da comarna de S. Chrislovll.o daquclla
Approvado.
pt·oviucia.-A quem fez 1·equisição.
,e José de Mello Pacheco de Rezende, major
Lêm-se as seguintes redacções :
avulso de 1• linha pede a esta augusta ca1.• Da resolução que reintegra no posto de ·mara uma pensão em remuneração dos sercapitão de 1• .linha á Guilherme Luiz de Taube. viços. A commissllo ele pensões e ordenados é
2.• Da que concede ao governo um credito de -parecer que o supplicante reco.rra ao gode 4,558 aontos para supprir o deficit no anno •verno á quem compete deferir-lhe, como achar
corrente nos ministerios da guerra, marinha e de justiça.
fazenda.
cc Paço da camara dos deputados, 16 de
Lêm-se os seguintes pareceres :
Julho de 1836.- Gomes da Fonseca.-J. F.
l .º « A' com missão de justiça civil foi p1·esente de Toled() . »•
o requerimento de José Joaquim Estrexe e
Approvado.
outros, em que pedem dispensa nas leis de
O
Sr. Barreto Pedroso tem a palavra pela
amortisaçl\o, para que a igreja matriz. da villa de
Yassoür-as, co~ a invocação de Nossa Senhora . ordem, e diz que é de absoluta necessidade que
ela Conceiç!lo, possa gozar livremente de um continue, como até aqui, a publicação dos dis~
patrimonio feito em 360 braças de terras, de cursos desta camara. Nota que â opposição
que seus pais fizerllo doação á mesma igreja, e que até agora havia, passou a ser maioria ;
que elles ratifi.cártio, e fizerão insinuar. A com- e nada convém ruais ao paiz do que .saber-se
missão á vista do requerimento, e da necessi- quaes são os princípios, quer da maioria, quer
uade que ha da sustentação do culto divino, é da opposição, e para que sejão conhecidos os
de parecer que o requerimento seja deferido de uns e de outros, oft'erece uma indicação
para se gratificar com a quantia de 50$ diarios,
com a seguinte resolução :
durante e resto desta sessão a publicidade dos
te A assembléa geral l~gislativa resolve:
discursos dos Srs. deputados e mais trabalhos
« Artigo .. E' concedida faculdade á igreja de
da ca~nara. Acha que isto é de absoluta necesNossa Senhoi·a da Conceiçã.o da villa de Vas- sidade, e que muito convinha que a naçãO cosourns para possuir o patrimonío de trezentos nhecesse as razões porque se votou hontem
e sessenta braças de terras, de que lhe fizerao
um credito ao governo ; as razoes porque se
doaçll.o José Joaquim "Estrexe, e outros.
hão de votar sobre outros objectos importimtes.
" Ficão para este effeito sómente revogadas Agora que o systema constitucional acaba d~
as disposições em contrario.
obter uma grande victoria, eµl.ende que é
cr Paço dr1 camarà dos deputados, 25 de Se·
muito consentaneo com o mesmo systema conlembro de 1837.- Olivefra.- Mend(J/J dos stitucional publicar-se tudo quanto se passa
8cmtos.-Pinto Cliichorro. »
nesta camara·. (Lê o seguinw) cc Fica a mesa
Julga-se objecto de deliberaçllo a resolução, aulorisada a dar dur~mte a presente sessão uma
gratificação diaria de 50$ a quem fizer pue vai a imprimir com o parecer.
·
2. º << Foi presente á terceira commissao de fa. blicar nos dias subsequentes aos das s1;ssões,
zen da o officio do ministro da fazenda datado em os discursos e trabalhos que nella tiverem
~O de Outubro de 1836, cobrind_o o offi.cio da ex~ lugar. Caso este trabalho seja emprehendido .
tmcta Junta da fazenda da província da Bahia de por mais de um redactor, será dad~ a gratifi20 de Fevereil'o de 1824, sob n; 4, acampa· cação o quem melhor o fizer. » .
nhado da informação da terceira contadoria do · O si. PRESIDENTE : _:_ Como é indicação, vai
extin,cto thesouro, de 27 de Ab1·il do. referido dirigida á colnmiss~o da mesa, '
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O SR. BARRETO PEonoso : - Sr. presidente,
en jnlgo esta materia muito urgente, e proponho a urgcncia para se discutir este objecto
quanto antes. Hoje se hno. de discutir umas
propostt1s do governo, e desejava, qlle hoje
mesmo se decidisse este negocio.
A urgencia da pt'oposta, é apoiada e sem
debate approvada.
· Entra em discussão a indicação.
O Sr. Carneiro Leão vota pela indicação,
mas desejava que ficasse á mesa o contractar
com quem por menos _fizesse, não designand~
na indicação quantia fixa.
OSr. Rezende declarn-se contra a indicaÇão,
não jülga dever fazer-se .uma. tal despeza, e
muito mais _no fim da sessllo, quando as medidas_ mais importantes Já têm passad,i.
O Sr. Barreto Pedroso sustenta a neces- ·
sidade da medida que propõe, com o exemplõ
do que se passou com o credito ha pouco votado, nãQ sabendo o publico, mesmo do Rio
de Janeiro, dos motivos que levaL·ão a camar~
a dar uru credito ainda maior elo que o exigido pelo passaclo ~11inisterio.
. Depois de fallar ainda o Sr. Rezende, sustentando sua .opinião contra a indicaçl>.o, fica a
discussao adiada pela chegada do Sr. ministro
da justiça.
O SR. PRESIDENTE nomêa para membros da ·
deputaçao, que tem de ap1·esentar á sancção
va1·ios decretos da assembléa geral, aos Srs.
Seara, Veiga Pessoa e Albuquerque C~valcanti, que SI!) retirão. a cumprir sua com•
missll.o.
Introduzido o Sr. ministro da justiça com as
formalidades do estylo, tem lugaL· a primeira
discussão da proposta do governo convertida
em projecto de lei, autorisando o mesmo governo para destacar 4,000 guardas naeionaes
para o serviço da praça, costas, e fronteiras,
por tempo de um anno.
Lê-se a seguinte emenda do Sr. Cornelio
França que é apoiada :
« Em vez de decreta, diga-se, resolve.»
Depois de fallar o J:,r. Rezende contra ·esta
emenda de ordem, dá-se a materia por discutida, e é approvada a emenda. Entra em
discussao o seguinte artigo prim!liro da proposta:
·« Arl. l.º O governo fica autorisado a destacar quatro mil homens das guardas nacionaes de
todo o imperio, por tempo de um anno, para
o serviço e defeza das praças, costas e fronteiras das provincias a que pertencerem. "
O Sr. Alvares _Macha.do julga ocioso ,,
, art. l° por parecer-lhe que, segundo as leis
existentes, o governo pó de rnobilisaL· a guar·d a
na(lional. Interpella o _Sr. ministro para saber
~ se, passando o artigo, o governo fará este des-

lacamento na conl'ormidade dus leis existentes ;
se fará murchar este destacamento do "illesmo
modo que o das antigas milicias.
O SR. VASGONGELLOS (ministro da justi9a) responde que ha de ser do mesmo modo porque
explicou a lei da guarda uacional, e a resolução
de 1832.
·
O Sr. Holla.nda Ca.valca.nti depois de algumas observações sobre a politicil que deve
seguir o governo para com a republica Oriental,
não consentindo .que se ataque a estabilidade
e segurança das.instituições desse nosso visinho,
para que sejamos tratados da mesma fórma,
conclue votando pela resolução .
OSr. Carneiro Leão deseja offerecer, como
emenda á resolução, os 13 primeiros· artigos da
proposta do governo apresentada o anno passado, a que já-rléril sua appt·ovo1ç110 cm primeira
lli3cuss!lo, com algumas pequenas alterações,
sobre conselho de qualificaçno.
Depois de fallar o Sr. Lirnpo de Abreu sobre
o numero de ·praças qa guarda nacional necessarias para substituir a força de primeira
linha, que o governo haja de retirar das provincias do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia,
e concluir que nao precisa o governo para esta
substituiçãO de mais de 2,000 praças da guarda
nacional: sll.O lidas e apoiadas as seguintes
emendas do Sr; Rebotrças :
.cc Em vez de dizer-se destacar 4,000.homens,
diga-se-destacar até 4,000 homens.))
« Accresça-se ao mesmo artigo lº-na conformidade dos arts. 117 e seguintes da lei de 18
de Agosto de 1831, e do art. 26 da resoluçllo de
2~ de Outubro de 1832.»
·
Lê-se e é lambem apoiada a seguinte:
(C Todas as vezes que fôr ameaçada a integridade do impeL·io, o governo é autorisado a
destacar da guarda nacional a força que julgar
indispensavel, e necessaria por tempo de um
anno para o serviço e del'eza das praças, costas,
e fronteiras das. províncias, a que pertencerem.
-Caatro e Silva,,,
FallM sobre a mateda os Srs. ministro da
justiça, Francisco do. Rego, Carueiro Leão e
Castro e Sil<ia.
OSr. B.apha.el de Carvalho pergunta se estão
derogados o decreto de 18 de Março, e o sobre
annullaçao de eleições; e se.já teve baixa do
· seniço e foi solto o individuo recrutado, que
lançava sangue pela boca. .
O SR. VAscoNCELLOS (ministro da justiça)
responde affirmativamente.
O SR, RAPHAEL DE CARVALHO pronuncia-se fortemente contra o artigo em discusslt!), por lhe
parecer ir de encontro á lei das guardas ,,naeionaes : e no caso de passar o dito artigo, .e~tende que os gua1·das nacionaes devem res1sllr
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ás suas disposições. Pergunta se já se mandou
proceder á eleição do novo regente.
O- Sr. Francisco do Rego mostra que a disposiçao da artigo é toda fundada na lei das
guardas nacionaes. Para.o provar lê o art. l° da
dita 1€, e seus paragraphos.
.•

OSr. Vasoonoellos (rninistro dr.t.justiça) :Sinto ver-me na necessidade de dize.r algumas
palavras em resposta ao Sr. deputado, a quem
aliás muito estimo.
O governo ·actual tem por principal missa.o
pacificar as províncias em que a rebe1\iri.o e
anarchia arvorár!l.o o estandarte da destruiçno e
da ruina. Para cumprir esle devei· era indispensavel que recorresse ao corpo legislativo
para o habilitar com as medidas precisas para
attingir a um fim lãa desejado por todos os
amigos da verdadeira liberdade do BrnziJ,· porquanto a união é incontestavehnenle a mais
forte garantia de um futuro brilhante de nossa
patria. (NuineroBoB apoiados.) O governo con•
sulto,1 a lei das guardas nacionaes : nella vio a
disposição de que, em caso de rebellião, ou
invasão de inimigos, podia destacar a fot·ça da
guarda nacional que necessaria fosse, por lei,
estal'ldo reunido o corpo legislativo, e por urna
orde.m ou decreto, na ausencia do corpo legislativo. Reflectio o governo que não era possivel
completar o exercito promptamente, attentas as
grandes distancias em que se tinha de fazer o
rect'l.ltamento, e entendeu mesmo mais conveniente · este emprego da guarda nacional, do
que fazer nella um recrutamento violento, (Nu~
111.erosos apoiados.) De certo não haverá guarda
nacional que prefira servir no exercito a um
destacamento que póde durar 2, 3 ou 4 mezes
(apoiados), porque pela proposta póde o governo chamar para estes destacamentos os
guardas nacionaes, de maneira que o peso do
serviço na.o recaia s_obre uma parte sómente da
guarda nacional, mas seja distl'ibuido por todos.
O que fez pois o governo? Veio apresentar
proposta a esta augusta camara P.ildindo um
actn especial para destacar a guarda nacional •
O nobre deputado combate esta medida como
nova e extraordinaria, pondera os inconvenientes
e perigos, que podem seguir-se de sua ado·pção,
e lamenta a sorte dos guardas nacionaes. Eu
n!ío sei qualificar este argumento do nobre deputado. Parece-me que, quando se considerão os
objectos por uma só face, elles apresenta.o tudo
quanto se quer que elles figurem. Náo combiuou o nobre deputado o sacrificio a que lioje
devem ser forçados os guardas nacionaes com o
estado actual do Brazil, e com a necessidade de
pacificar duas provincias, e de evitar que a
desordem lavre por todas as outras. Estas considerações não forão feitas pelo nobre deputado.
Lamentou a suspensa.o de garantias ; ,mas -nao
lamentou a tristé sorte de nossos irmãos nas
provincias do Pará e Rio Grande do Sul, que de
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nenhuma garantia gozao ! l Quer o nobre de·
putado que a gua1·da nacioqal resista ... ! ! ! Este
voto do Sr. deputado não será satisfeito (numerodos apoie.doa), a guurda nacional ha de
obedecer á lei (nmnerosos apoiados) e ás autoridades constituidas.
O Sa. FRANcrsco D.o REGO :-Apoiadissimo.
o Sa. V'ASCONCELLOS (ministro da justiça) :Um dos meus principias é nllo provocar dilos
irritantes, e por esse motivo na.o me occupo de
respondet' ao mais que disse o Sr. deputado.
A eleição do regente ha de ser feita sem demora ; rnas o nobre deputado quer que todas
as cousas se fação no mesmo momento, ni:\o
quer nem que o governo altenda á marcha do
co1·po legislativo e ás cousas que o corpo legislalivo toma em consideraçao. Quando nesta
casa foi apresentado o acto de renuncia do
Exm. ex-regente do irnperio, a camara tomou
este objecto em consideração, e quiz adaptar
uma medida legislativa. O governo, pois, devia,
como fez, esperar pelo voto desta, e da outra
camara. Mas porque o governo não precedeu
em seus actos ás deliberações do corpo legislativo, entende o nobt·e deputado que o governo na.o quer cumprir o acto addicional, e
nem sabe se o cumprirá ! ! ! E' o que tenho a
dizer a este respeito.
Tendo alguns senhored cedido da palavrn,
julga-.se a materia discutida, e approva-se o
art. lºda resoluç!l.o com a 1ª parte da emenda
do Sr. Rebouças, regeilat!a a âo Sr. Castro e
Silva.
Vem á mesa a seguinte declaração de votos:
« Declaramos que vot.imos contra o credito
de quatro mil quinhentos e cincoenta e oito
contos na sessão de 25 do conente Setembro.
-Baptista Caetano de AlmBida. - Gomes da

Fonseca.,,
O Sa. PRESIDENTE d.á para ordem do dia a
mesma de hoje até a uma hora, ·em que os Srs.
deputados ·têm de se .reunir ao senado para assistir ao juramento do Sr. reg,mte interino, e
levanta a sessao ás 2 horas e 1/4 da tarde.
Se1Ssão em :2'>' de Setembro
PRESIDENCIA DO SH, ARAUJO VIANN!

Su11MARIO. -Expediente. - Ordem do dia.Indioa.9(i,o do S,,. Barreto Pedroso.-Fro-

posta do &·. niinisti·o da justiça.
Pelas dez horas da manhã, procede-se á
chamada, e, logo que se .reune numero legal de
Srs. deputadós, abre-se a sessão ; lê-se, e approva-se a acta da antecedente. _
., Faltao com causa participada os Srs. Pinto
de 'Men,çloriça, Raplíael de Carvalho, Pontes, ·
FerreiL-a de Castro, Maranhão, Barbosa Cordeiro, _
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Hemigio, Costa, Macedo, l\fossi1,s, al'cubi~po,
Galvno, Gnrgel, Assis Coelho, Lcs~a,. Paulino,
Bhering, Mama e Monteiro de Darrns; e sem o
participarem os S!'s. Vicim, Fortuna, Lniz Cavnlcanti, Coelho da Silva, Aranlw, Alcibíallcs,
Dias de Toledo e Alvarc,nga ~'erreira.
EXPEDIENTE

Dá-se conta do expediente, lendo-se os se[Uintes officios :
l.º Do ministro da fazenda, reme-Ilendo a
copia do decret.o de 11 do corrente, pelo qnal .
Antonio José ela Silva Castro foi aposentado no
lugar ele escrípturai·io da mesa das divers::is
rendas da provincia da Bahia, com o ordenado
que lhe compete, na fórma da lei de 4 de Outub1·0 âe 1831.-A' commissno ele pensões e
ordenn{los.
2. 0 Do mesmo ministro, enviando a copia do
decreta de 11 do corrente, pulo qual foi aposentado Daniel Rodrigues de Souza, no· lugar
de escriv_ão da mes:i dus diversas rendas da pt·ovincia da Bahia, com o ôrdenado que lhe compele na fórma da lei de 4 de Outubro de 1831.
-A' mesma commissao.
3.° Do mesmo ministro, remeltendo o aviso
da secretaria de estado dos negocios estrangeiros,
de 22 do corrente, acompanhando a copia da
nota do encarr€gado de negocios de S. M. Fideli;:;sima, em que solicita que se promova. a
approvação do parecei· da comrnissâo de dip1omacia, que propõe se habilite o governo para
satisfazer a importancia das perdas liquidadas
pela commissão mixta brazileira e portngueza.
-Ao Sr. presidente para tomar em consideração.
4.º Do mesmo ministro, enviando, segundo
· lhe foi exigido por esta camarn, a copia do decreto de 21 do mez passado, que reintegrou a
Joaquim Ignacio da Silva Pereira no lugar de
contarlor interino da thesouraria da província
da Bahia, desonerando do dilo exercício a
Joaquim Bento Pires de Figueiredo: participando mais que nenhuma. informação existe na
secretaria da repartição a seu cargo em desabono
do dito Joaquim Bento, e que para a sobreàita
reintegraçilO, não precedeu proposta.-A q\lem ·
fez a requisição.
/5.º Do secretario do senado participando
que o senado adaptou as resoluções, que
approvao a tença concedida ao capitil.o de mar
e guerra, Theodoro de BeaurepaiL·e, ,i a pensão
· concedida a D. Maria Violante de Araujo.-Fica
a camara inteirada.
E' approvado o seguinte parecer :
« A commissão de pensões e ordenados examinou o requerimento do padre Manoel Pires
•de Miranda, vigario collado da freguezia de
Santa Luzia do Sabará, em que pede o pagamento das duas terças parles da congrua, que
çlei?'OU de !,)erceber quando servio ·de viga!'io

enco1muendador e qne lhe foi tlencgaclo pe1n
j1111ta dn fazem.ln ela província tlc Minas Gcrncs.
" A couw1issM l( ,:,{,., um vi~ta us t.lilTenmlus
resoluções, que regulllo o pngnmenlo das 'cou.
gruas do!; pnrocll{)s, as qmws sú punnillcm o
p<1gnmento por intei10 .aos vigal'ios encommendados das igrejas pobres, caso em que nno se
acha a de qne se trata, corno declai·a aquella
junta, e informàrll.o os pl'ocutadores-fiscaes
tanto naquella provincia, como _nesta côrle,·
sem que possão aproveitar ao supplicarite os
arestas que allega, visto que não constituem
direito geral, e são considerados como graças
especiaes, as quaes UI.o facilmente se concedem,
julga portanto inadmissível a pt·etenção do supplica!lte.
« Paço· da camara dos deputados, 11 de
Julho de l837.-J. P. de Toledo.-Pairn.
J. JJf. Carneiro da Cunha.»
Julgado objecto de delibtH·açno a resoluçno
annexa vai a imprimir com este outro parecer:
rc FoL·!'lO de novo s11b1nettidos ao ex.ame da
3· commissll.o de fazenda o 1·equeriroento e documentos a1111exos do marechal de campo Jo!!.o
Chrysostomo Callado; relativos ao pagamento
de 3,780 pezos de prata, que pretende haver
<la fazenda publica por inúémnisaçao de" 860
rezes que -lhe forllo tiradas pelo inimigo no
tempo da guerra com a Cisplatina : e a commissão passa de novo a dar succinta conta do
que achou nesses papeis, concluindo coin o
seu parecer.
.
" Nilo foi só a perda do gado, cnjo pagamento
se- procura, a que soffreu o suppl(cante desde _a
declaração da independencia do Brazil : já em
1822 vio elle sahir do -seu patt·imonio parte dos
bens que possuia em Montevidéo por ter de·
])aixo do cornmando do visconde da Laguna
·marchado contra a força lusitana ; mas em
1825, por occasião da guerra com a Cisplatina,
foi total a sua perda, e é parte della, que pot·
bem definida e demonsh·ada faz o objeclo de
suas reclamações. Fôra o supplicante roubado
por diversas partidas soltas do inimigo ; mas
pôde acudir, por meio de nrna representaçãO,
ao resta do gado de uma sua estancia, que
em consequencia passou por sequestro formal e
judicial a um deposito no estado insurgent~,
cujo governo lhe deu recibo, e o convidou a 1r
tomar posse dos bens sequestrados, e ontros
álli existentes. O supplicanle de tudo fez parti·
cipanlc ao governo imperial, e lhe pedio ordem
parn se proi:eder a- igllal sequestro nos bens do
inimigo que· cstavll.o debaixo das armas do
. commando do supplicante, e para servirem t_aes
bens de segurança e garantia aos dos subd1tos
do imperio : mas nao consta da expedição dessa
ordem, sendo certo que o sequestro requerido
não se realisou: parece. q11e o governo 001)·
tentou-se posteriorm·ente com negociações di- ·
plomaticas, ~ue nenhum resultadq \íverao

.
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favoravc1 ao supp1icante, cujo direito julgou o
governo de Montevidéo ter caducado, sob
pretexto -de não ter alli comprmicido o supplicanle no prazo marcado por elle pal'a se hahilil:w ao rccebim1mto elo gado; como se fosse
passivei ao sup1Jlicantc, gcnm·aJ de uma divisno
do cxorcilo b1·uzilciro, abandonar o seu poslo
para tratar com o inimigo sobre interesses partiuolat·es 1
« A corumiss/10 quanto mais examin~ este
uegocio lanto mais digno o julga da ·consideraçil.o da camara; e reconhecendo que o bom
serviço do supplicante foi o principal motivo do
seu prejuízo, pensa que tem lugar a sua pretençno, e offerece para se discutir o seguinte
projecto de resolução :
·
,, A assembléa geral legislativa resolve:
e< Ai·tigo unico. O governo fica aulorisado a
indemnisar o marechal de campo João Chrysostomo Callado, da importancia do gadp que de
uma sua estancia foi tirado e ·seq11estrndo no
estado Cisplatino por occasiao da guerra com o
imperio.
.
cr Paço da camam dos deputados, 4. de Setembro de 1837.-0. J. de Ai•ait]'o Vianna.-

Dttarte Silva. "

ORDEM DO DIA
Continua á discussllO adiada na sessM anterior da seguinte indicação do Si-. Barreto Ped1·oso:
« Fica_ a mesa autorisao.la a dar, dut·ante. a
preseul!=J sessão, uma gratificação diaria de 50$
a quem fizer publicar nos dias subsequeutes nos
das sessões os discursos e trabàlhos que nella
tiverem lugar. Caso seja este trabalho comprehendido por mais de um redactor, será dada
a gratificação a quem mf!lhor fizer. "
O Sa. 1° SECRETARIO diz que acaba de receber uma parlicípaçil.o dos proprietarios do
Jornal do Oommerciô, que julga conveniente
ler antes de se entrar na discussão.
Lê-se o segninte :
« Illm e Exm. Sr.-Qnando no princ1p10
desta sessao, emprehendêmos a publicaçao dos
debates desta augusta· camara, quizemos primeÍl'o que tudo, mostrar o como podiarnos
desempenhar a espinhosa tarefa de que no~ incumbiamos, persuadidos de que a camara dos
Srs. deputados, que ontr'ora dispendeu avultadas quantias. (para obter. talvez um trabal!io
mais imperfeito),-concol'!·eria da. sua parte com
alguma ajuda de custo.
.
"Alguma razão tínhamos para pensa\· assim,
por isso que essa era opinião corrente entre os
Srs. deputados que nos honrão com a sua
amizade, os quaes louvando-nos todos os ,dias
o nosso tmbalho, promettiito-nos uma indemnisaçã.o no fim da sessão.
" A augusta camara, porém, entendeu em
sua sabedoria que o nosso trabalho não ·preci-
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savn ser remunerado, e regeitou o parecer dp
mesa que tinhn lixado um quantitativo para
indemuisnção das nossas clespezas. Suspen-_
demos entao uma pnblicaçno que n!l.o era rlo
nosso interesse material continuar, pois que já
lrnviamos gasto perto de cinco contos de réis,
lendo tido apenas um :mgmento de cem assignantes.
« O acolhimento favoravel com que foi
hontem recebida a proposição do honrado
membro, o S1·. Baneto Pedroso, parece indicar
que a camà.ra dos Srs. deputados está hoje
propensa a remunerar por alguns dias o mesmo
trabalho que, tendo durado quatro meies e
rp.eio, ella julgou nada merecer. Como estamos
comprehendidos na expressão gemi de 1·edactor
de que falia o illustre deputado na sua indicaçn.o, e pura de outro lado respondermos tacitamente aos sentimeutos mesquinhos que algnmas pessoas nos possão altl'ibuir, vimos com
lodo o respeito cleclarnt· a V. Ex. quo renunciaremos da noss,i parte no que nestu in·.licação
nos possa dir.ct• 1•cspcil.o, C! qlle publicaremos os
debates tlo reslu desta scssM sem aceilarmos
remuneraç!lo alg111nn.
(( Temos a honrn, ele,, elr:.»
A' vista destn decla1·nçno, o Sr. secretario
assenta que se deve agrndecer aos proprielarios
do Jo1·1icr,t do Comme1·cio a offerta que fazem.
O Su. Pm;s10ENTE : - Assento que se torna
desuccessm·ia a discussão da indicação, visto a
offerta do redaclor do Joma.l do Oa.innwl'cio.
. Não obstante a obse1·vaçl10 do Sr. presidentr.,
continua a discussa.o.
OSr. Visconde de Goya.nna julga que está
prejudicada a indicaçào do St·. Barreto Pedr9so.
O Sr. Souza. e Oliveira observa que, não
tendo sido ainda discutida uma indicação do
Sr. Carneiro Leào, relativa á publicação dos
trabalhos da camara, e, sendo conseguido o fim
a. que se propôz o Sr. Barreto Pedroso, com a
offerta que se faz, pede que· fique adiada a in dicação do Sr. Barreto Pedroso, para quando se
discutir a do Sr. Honorio, e quanto ao mais que
se· consigne na acta que é recebida com agrado
a offerta qlie faz o redactor do Jorna.i d.o Commiwcio ; terminando-se assim este negocio.
O adiai;nento pedido é apoiado.
O Sr, 'Rezende impugna o adiamento pela
differença que existe r,ntre uma e. outra indi~
éaçl:to; uma, a do.Sr, Honorio, tende a convidar
os redatores dos jornaes a publicarem a sessão
futura, outra é relativa ao resto dos trabalhos
.da presente sessão, e assim não podem ambas
entrar. em discussão ao mesmo tempo.
O Sr. Clima.oo julga que o Sr. presidente
póde receber, em noL11e da camara,.a o:fferta que
se faz, sem consultar. a camara, e decidindo-se
assim, fica_ prejudicada a indicação do Sr,
Bar1·eto. Pedroso,
...."';,.
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O Sr, Souza. e Oliveira julga existir relação
entre · a indicaç!ro do Sr. Honorio e a do Sr.
Barreto Pedroso quanto ao quantitativo, e
por isso lemhroll•se de pedÍL' o adiamento para
seambasdisculirem conjunctamente, assim nllo
se perde mais tempo com esta discussM;
sómente lem-se de consulhw a caniara a offerla
que faz o redactor do Jornal do Oommei·cio.
E' julgado disvutido o adiamento, e approvàdo.
O SR. PRESIDENTE consulta a camara se deve
receber com agrado a offerta do redactor do
Jornal do Cmmnercio.
·
OSr. Itezende pergunta se a camara decidir
que não aceita a offertn, fica o redactot inhibido
de publicar as discussões, como até agora. Se se
entende que da não aceitação da offerta, isto se
deduz, vota para que ella se aceite; mas n!lo
lhe parecendo que isto- assim se entenda, basta
que se diga· que a catnara fica inteirada.
O Sr. Odorico Mendes observa que coslu·
mando-se receber com agrado as ofiertas dos var•
ticnlares, nao se recebendo essa c:om ugrmlu, é
uma êxcepçllo que nno póde deixar de nlgnma
sorte de ser oll'ensi va. (ilI1,1.itos «voi'.ados.)
O Sr, Carneiro Leão julga que a aceilaçM .
desta ofierta importa o mesmo que a camarn
dizer que reputa esta publicação como 11111
serviço. (.Apoiado.) Se a canrnra disser que nno
toma esta oiTerta en1 nenhuma consideraçllo, o
redactor não está de certo inhibído de continuar
na publicação, mas !ratando-se com desprezo a
sna offerta, e sua generosidade, provavelmente
:pao quereró. por ~,quillo que a carnara regeita,
que despeza.
Cons11ltada acamara, decide-se que se receba
com agrado a offerta do redactor do Jai·nal do

crutados para a tropa de 1• linha, aonde serviráõ até dous 11nnos. »
Apoia-se esta emenda do Sr. Ribeiro ·de
Andrada:
« Supprima-se desde a palavra-tempo exclusivamenle-até o fim, e diga-se em lugar
do resto supprirnido o seguinte :-de dous annos,
não podendo servir·lh~s de escusa outro algum
motivo, que não seja o de impossibilidade
physica.-R. de Andrada..,,
O Sr. B,ezende diz que, com effeito, longe
de ser_ uma pena, ~ um premio o castigo que
se dá pela lei de 18 de Agosto de 1831 aos
gnardas que, sendo qualificados para o destacamenlo, nno marcllarem, porque preferiráõ
dous mezes de prisão a irem para o Rio Grande ;
no emlanto n!lO póde apoiar a idéa de se passar
de um extremo a outro, como o de sentar
pmça na 1• linha aos guardas que se recusarem
ao chnmumenlo do governo, como quer a
cmcmln do Sr. Frnncisco do Rei;o, quando pela
ltd do recrnfnmento tem-se exceptuado certas
cl11.sscs, ccrlos indivíduos de serem recrutados,
Hontem dissera que esta lei el'a uma ver·
dndeil'íl suspensno de garantias ; e com ell'cilo,
a pnssar o n1·tigo ou a emenda, certos in,
dividnos, alé agora e,cccpluados, nllo fie/lo livres
do recrutamento. Quizera que o gunrda que se
recusasse, cm vez de sel' preso c9mo indica a
lei, logo que fosse encontrado fosse preso pare o
lugar do destacamento por lodo o tempo deste,
e nao querendo fazer este serviço como guarda
o füça como preso.
O Sr. Francisco do Rego desejando facilitar
ao governo quanto necessita para poder orga·
nisar os batalhões destacados da guarda nao
Commei•cio • .
.
ciona1, e fazel-os reunir no mais breve espaçA's 11 horas, sendo introduzido na sala o de tempo, e vendq que o art. 2º da proposta
Sr. ministro dos negocios da justiça, entra em nll.o preenche este fim, julgou necessario substidiscussão o 2ª artigo da proposta do_ governo. . tuil-o pelo que offereceu. Quando se tratou da
« Os guardas nacionaes que nllo obedecerem lei de recrutamento, offerecen emenda para que
ao chamam.ente do governo, para o fim de- o governo pudesse recrutar na guarda nacional.
clarado no artigo antecede11te, sera.o immedia- Então fundava-se nas suas idéas sobre a conmente recrutados para os corpos de 1ª linha, scripç110, e assim organisava um conselho
em que servirão pelo tempo que o governo perante o qual podia se fazer o sorteio dos que
julgar conveniente, nunca poré)ll menos de dons devião servir na tropa. de linha ; mas vendo
annos; nem ainda aquelles que tiverem alg1,1m que a conscripção não era possivel ser adoptada,
motivo de escusa que nll.o seja o de impossibili- e confiando no actual governo, parece-lhe qlie
dade physica. »
deve deixar de insistir por agora nas suas idéas
OSr. Francisco do :Rego offerece o seguinte sobre a conscripçàO, e por isso quer .dar ao
artigo substituitivo; e os dous seguintes additivos, governo o meio de poder organisar estes corp?s
. que são apoiados.
destacados com toda a facilidade, e este meio
.
<e Substituitivo ao artigo 2º.-0s guardas naé que a qualificação seja feita pelo mesmo go·
cionaes qne bilo de fa:.:er parte destes destaca· verno por aquellas pessoas a quem elle no~iear,
menlos serão designados pelo governo e füados sorteando-se primeiro os solteiros, os viuvas
d'entre as tres primeiras classes do artigo 121 sem filhos, os casados sem filhos.
da lei de 18 de Agosto de 1831.
Note-se que a emenda não destróe as isen·
,e 3° addilivo. - Os guardai; nacionaes deções que têm certos indivíduos para não serem
signados que recusarem marchar nos corpos recrutados, n!l.o devendo temer o íllustre depudeEtacados, sendo das ditas tres classes, e não tado, o Sr. Rezende, que sejão chamados para
Jendo impossibilidade physica, poderáõ serre- o serviço os que não devem ser chamados. A
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emenda chama para o serviço as tres primeiras.
classes designadas na lei, principiando pela
primeira, e pedindo-se quatro rnil homens em
todo o imperio, pouco póde caber a cada provincia. O orador julga que os arts. 2º e 3° da
sua emenda devem passar.
O governo, como expôz na camara, disse
que n:J.o lhe era possivel preencher os corpos
coro a lei do recru lamento, e por isso a camara
0 autorisou a recrutar na guarda nacional os
moços de 18 á 35 annos sem excepções senão
as das instrucções de 1822, e assim podia o
·governo recrutar a seu ar bitrio na guarda nacional ; no em tanto a proposta, vendo-se que o
recrutamento é on.eroso, e como talvez não
con.venha recrutar na guarda nacional, senão
quando as c:ircumstancias forçare1n, chama ao
serviço activo a guarda nacional, organisando
corpos destacados. Nesta parte vantajosa é a
proposta; parece muito j~isto que se recrute
aquelles guardas que, sendo designados para
este serviço, se recusarem, combinatido-se assim
a aulorisação que já tem o govcmo para poder
recrutar indistinctamente na guarda nacional ;
e mostrando o governei, com esta proposta, a
sua boa intenç!lo para com a guarda nacional.
O orador lembra que sempre advogára o
principio de que não er!lo necessarios 12,000
homens no exercito; quando muito, nas acluaes
circumstaucias, serão precisos 10,000, Nao
existindo mais qne 6,000 homens, sendo necessario que toda a tropa de linha disponivel
marche para o Rio Grande, n1l.o se podendo
preencher com a brevidade passivei os 10,000
homens, sendo necessaria alguma força para
fazer o serviço da guarnição das províncias,
donde se hão de tirar· as forças de 1º linha ;
. este serviço deve ser feito pela guarda nacional,
ficando ser recrutados para tropa de linha,
sení\o quando assim incertos os guardas nacionaes que nllo hão de se recusarem ao serviço ·
do· destacamento dentro de suas respectivas
proviucias : podendo no emtanto o governo
continuar a recrutar na classe dos vadios, como
até aqui.
.
O orador conclue pedindo ao nobre deputado,
o Sr. Raphael de Carvalho, que lhe demonstre
se esta proposta n!lo dá mais garantias aos
guardas nacionaes, de que a lei dei' recrutamento
que passou? Se n!lO é melhor que esta lei que
o mesmo Sr. deputado apoiou? Se com esta
proposta fica o governo com mais arbitrio do
que com a lei que passou ? Se a proposta é
~eior que o decreto de 18 de Março sobre a
liberdade da imprensa ? Se com esta lei fica o
governo com mais arbítrio de recrutar res
dactores de jornaes? O orador, se o nobre deputado demonstrar tudo · isto, retirar!' sua
emenda, deixará que se execute a lei do recrutamento, e que o governo recrute na guarda
como bem quizer, e que os miseraveis recrutados vã.o servir, n::to dous annos, mas seis.
TOMO II
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O Sr. B,ezende ouvindo já hontem dizer que
o governo o que queria era chamar os guardas
nacionaes para supprir o exercito, n!I.O querendo
usar da lei que o autorisa a recrutar na guarda
nacional, observa que, quando votou por essa
lei, foi por estai· convencido de que na guarda
nacional ha pessoas que nM deviao estar
qualificadas.
Observa mais que, havendo cinco mil homens
de tropa de linho, querendo-se mais quatro mil
da gua1 da nacional, vem a haver um exercito
de nove mil homens, no emtanto que se pede
credito para 12,000. Consignando-se fundos
para 8,000 praças, nfio se preench·endo senfio
5,000, o resto do dinheiro o gove_rno emprega
como quer, como por exemplo, em commiss:i.o
pat'a paiz estrangeiro, com que dispende 8,000
libras sterlinas.
Declara que estava disposto a dar ao governo
a força precisa, comquanto o governo não lhe
merecesse confiança, mas queria tirar-lhe- todo
o motivo de desculpa ; com melhor vontade
pois, presta o sell voto á actual administraçno, ·
de quem n:J.o tem desconfiança alguma , mas
segundo a discussno que tem havido receia que
o governo não queira recrutar para o exercito,
mas só queira os quatro mil guardas nacionaes,
tendo com tudo o credito para· o exercito de
12,000 praças. Lamenta que o governo queira
seguir a marcha do antecedente, mandando para
o Rio Grande forças em pequenas porções,
quando é preciso grande reforço para acabar
com as desordens alli, para esmagar a rebelli!l.o.
Parece que a tropa de linha que o governo
poderá mandar para o Rio Grande, não excederá de õOO praças, porque duvida que se
.possa mandar 1,500 praças como se disse, ainda
que faz votos para que isto se consiga ; porque
ouvio a muitos Srs, deputados dizer, que em
suas respectivas provincias erão necessarias
forças cTe primeira linha , mas suppondo que o
governo envie 1,500 praça!!, necessario é que
recrute para preencher ó exercito. Vota contra
o artigo da proposta, e contra o da emenda,
votando· por alguma que imponha outra pena
aos guardas que se recusarem.
O Sr. Limpo de Abreu, passando a.autorisaçao pal'a o governo destacar corpos da guarda
nacional por tempo de· um anno, para que esta
.autorisaçll.o se faça effectiva, reconhece a necessidade de alguma emenda que dê mais facilidade ao governo na escolha dos· guardas. Como
reconhece à difficuldade que nesta parte se en contra na lei de 18 de Agosto de 1831, approva
a emenda do Sr. Rego Barros. Parece-lhe ccin.veniente que se declare a maneira porque o
governo ha de fazer, ou mandar fazer esta qualificação.
Declara que pedio a pabvra principalmente
para fazer algumas observações; com .as quaes
se S. Ex. o Sr. ministro concordar, rcsolver-se-ha
a mandar á mesa uma émenda.
74

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:47 - Página 6 de 11

586

SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO

DE 183'7

Observa que pela lei de 18 de Agosto de nhum artigo da proposta contrario ao da lei
1831, se admitte a substituição dos guardas que trata dos substitutos, claro fica que nao é
.
nacionaes, ainda no caso que fação o serviço de este artigo derogado.
Pelo que respeita á outra idéa do mesmo Sr,
destacamento, e que, talvez, seja conveniente
conservat· esta disposição na proposta ; como, Limpo de Abreu, de poderem os guardas naporém, nllo a vê clara, parece-lhe conveniente cionaes dar dinheiro, julga isto inconveniente,
determinar que o artigo 126 da leÍde 18 de por persuadir-se que com mais facilidade o
guarda nacional _achará quem o substitua, do
Agosto de 1831, continue a subsistir.
Suppõe que nenhu.m inconveniente haverá que o governo.
OSr, Carneiro Leão diz que não sabe como
em accrescentar-se outra disposição, cuja utilidade .se reconheceu na lei que fixou as forças se possa fazer opposiçao ao art. 2°, uma vez
de terra, tal é a de se permittir que o guarda que nll.o se discutem os artigos additivos, mas
nacional, além de poder dar um substituto, possa só o substituitivo. Lembra que os guardas na•
dar uma quantia que se julgar razoavel, para · cionaes que, sendo designados para este serviço,
a elle se recusarem, têm a pena estabelecida
que o gov:erno possa obter soldados. Se S, Ex.
concordar com estllS observações, talvez elle, na lei, de 8 mezes a 2 annos de prisão : e recusar o artigo !la proposta é o mesmo que dizer
orador, se anime a mandar um artigo additivo á
que é melhor que os guardas vil.o soffrer uma
proposta no sentido em que acaba de fallar,
prisão de dous annos, do que servir por este
OSr. Francisco do Rego : - Como a duvida tempo na tropa de linha .. Julga que podem
que tem o Sr. Rezende é sobre o governo, nllO haver almas tào baixas e covardçs, que pre•
firao dous annos de prisão ; mas lambem julga
tencionando elevar a força a 12,000 homens,
vii· pedir um credito para este numero de praças, que nllo se deve estabelecer uma determinação
observa ao Sr. députado que os corpos da guarda geral por causa de sentimentos ignobeis que
nacional destacados passllo a estar debaixo da possa ter um ou outro homem por exeepçllo
da regra.
direcção do ministerio da guerra, ficando conQ1,1anto aos artigos additivos do Sr. Limpo, como
siderados come tropa, d~ linha, recebendo ven·
cimento, soldo, fardamento, etape, ferragem e ainda nno entrát·!lo em discnss!lo, reserva-se
forragem dos corpos de primeira linha ; e, por. para examinal-os em óccasilo opportuna ; no
emtanto lembra desde já que o mesmo guarda
consequencia, admittindo que o governo n!l.o
nacional que não quizer prestar este serviço,
queira recrutar os; 12,000 homens, e contentese com os 8,000, com os 4,000 da guarda na- é o mais interessado e a quem é mais facil en·
cional, esta.o completos os 12;000 homens contrar um homem que o substitua, do que
que a.lei decretou.
· ao governo, que deve organisar esta força com a
pressa que se exige. O governo podia ter faciQuanto á idéa em que está o Sr. Rezende,
de que passando a proposta, o governo deixe de lidade nisto se pudesse chamar estrangeiros;
chamar para tropa de linha os guardas na·· mas como o numero destes está limitado a mil,
não convém que o substituto seja engajado pelo
cionaes mal qualificados, e assim não se , pre·
.
encherá a força decretada, o orador observa governo.
Quanto ao receio em que está o Sr. Rezende,
que oppondo-sê ao systema do recrutamento
de não se preencher o exercito, por causa desta
não foi por julgar impossivel ao governo pre·
medida, o orador diz que não considera a meencher a força decretada, ainda que com grande
d!fficuldade, mas porque os elementos que dida tomada pelo governo, de suspender por
ora o recrutamento na guarda nacional, senão
vmhao compõr a tropa de linha erao mãos,
vindo esta tropa a ser composta de vadios e como uma medida provisoria, o que a lei lhe
permitle. Certamente se o governo puder pre·
facciosos, gente muito impropria para fazer a
guarnição das capitaes, do que houve exP.mplo encher o numero de praças decretado na lei,
sem ser preciso irá guarda nacional, n!l.o ha
em Pernambuco.
razao alguma para que recrute na guarda na·
Lembra ao Sr. Rezende que lodos concordão cional, principalmente quando esta guarda já
na l!ecessidade de mandar força sufficiente para presta serviço, e póde ·prestar mesmo este que
o· Rm Grande; e, sendo assim, mandando-se se. lhe vai impôr por e~ta lei. Além de que em
toda a tropa de linha para o Rio Grande na.o Janeiro ·do anno fnturo, havendo novos con·
é possivel, com o systema de recrutan'iento
selhos de qualificação, boa esperança ha de que
supprir em breve tempo a força que se retir~ elles sejll.o mais exactos e nao compr$lhend!lo
das provincias com tropa de primeira linha.
dentro da guarda, senão aquelles que devAo
Quanto á idéa do Sr. Limpo de Abreu a resestar,.,expurgando-a de individuas que inde·
peito dos substitutos, o orador lembra que na vidamente forão alistados. Por · estas razões
· .:sua emenda ba um artigo que deroga tão só·
póde o governo deixar de activar o recrutamento;
mente os disposições da lei de 18 de Agosto e muito mais quando elle não declarou abso·
de 1881 que forem contrarias- ás disposições da lutamente que renuncia a elle, só o que consta
proposta, e, por consegiiencia, nao havendo neé que por ora suspendeu o recrutamento m1
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guarda nai;ional ; mas se nll.o fôr possivel que o . governo é autorisado para dispender a somma
Sr. ministro da guerra preencha o numero de necessaria para elevar a força ao estado comforças· decretado na lei, e se este numero de pleto; se não a elevar, não dispenderá toda a
forças fôr necessario para o governo cumprir som ma. Portanto, não sei que razões te.ve o
com o que é de sua obrigação e dever, elle nobre deputado para se exprimir pela maneira
lançará mil.o do recurso que a lei lhe faculta. porque acabou de o fazer. A discussão parece
O escrupulo pois do· Sr. Rezende, não parece que não tem dado motivo a que o nobre deputl!do entenda que o govel'no não quer mandar
razoavel.
O orador, conclue · votando pelo artigo do forças effiéazes para o Rio Grande do Sul. O
Sr. Rego Barros, ou pelo da proposta, posto lhe governo espera que dentro de um mez estarão
parecer que o do Sr. Rego Barros é preferivel. no Rio Grande do Sul mais de 1,000 praças de
1• linha (numeros<,s apoiadoB): é o que posso
OSr, Vasconcellos (,nin,:stro da justiça): ...... certificar ao nobre deputado .
Sr. presidente, n!iO me opponho á emenda
Quanto á emenda que o nobre deputado o
do Sr. Barros que me parece que desenvolve, Sr. Limpo de Abreu pretende offerecer, a priaclara mais. a doutrina do artigo das propostas meira parte não julgo necessaria, -porque todas
do governo, habilita a fa:ier effectiva a provi· as disposições da lei de 18 de Agosto de 1831,
dencia da proposta que é para haver o destaca- que não forem revogadas, fi.cão em vigor. Pelo
mento dos guardas nacionaes que julga neces- que respeita á quantia, pela qual entende o
sarios.
nobre deputado que se póde eximir um guarda
Um illuslre deputado disse que o governo nacional do serviço, não posso de improviso
pretendia mandar forças em pequenas porções emittir um juizo com segurança. Entretanto eu
para o Rio Grande, e qu'e, como esta medida, desejaria que o serviço da guarda nacional fosse
seria improficua, elle principiava a desconfiar considerado pessoal, e nll.o me parece convedo governo. Por este motivo entendo eu que o niente que o goTerno oft'ereça aos guardas nailh1slre deputado não póde produzir acto algum cionaes essa gratificação para servirem nos desdo governo que justifique a sua asserção, porque tacamentos. E' esta a minha opinião, que o
o governo quer mandar uma força respeitavel nobre deputado pareceu exigir ; mas como esta
para o Rio Grande do Sul, uma força já algum opinião não é informação baseada sobre factos,
tanto exercida no serviço militar ; é por isso não me considero obrigado a emittir logo o
que vem propôr este destacamento· dos guardas meu juizo a respeito.
nacionaes, afim de que possa dispor da tropa de
Depois de breves observações dos Srs. Limpo
1• linha que existe em diversas provincias do de Abreu e Souza e Oliveira, a respeito da penà
imperio. Se o governo quizesse mandar força que se impõe aos guardas nacionaes que repequena, que nenhum beneficio póde produzir cusarem aceitar o destacamento, dá-se a ma· ~
ao re~tabelecimento do socego na provincia do teria por discutida.
Rio Grande do Sul, eontentar-se-hia com o reApprovão-se os dous 'artigos additivos do
crutamento, por que tanto insiste o nobre de- Sr. Francisco do Rego, tanto o substituitivo ao
putado. Se o gover~o seguisse a opinião do 2º da proposta, como o 3º additi vo.
nobre deputado podia ser increpado de não ter
São apoiados os seguintes additivos :
a intenção de apresentar na provincia do Rio
« O governo nomeará todos . os olliciaes d a
Grande uma força capaz de chamar á razão e guarda nacional do municipio da côrte, ainda
obediencia os rebeldes. Declaro pois, ao nobre mesmo fóra do caso do serviço de corpos desdeputado que o governo não suspendeu o re- tacados. - Oarneiro Leão. 11
.
crutamento ; o recrutamento continúa ; mas o
« Continua a subsistir a disposição do art. 126
governo não deseja. recrutar na guarda nacional ; da lei de 18 de Agosto de ·1831, que permitte
entende preferivel empregal-a pela maneira pro- · aos guardas nacionaes dar substitutos quando
posta do que r11crutando-a. Se coubesse no são designados para destacamentos ; e além disto
tempo, o governo apresentaria uma proposta serão isentos do destacamento, no caso de
sobre a guarda nacional, que evitaria serem darem a quantia do 200$ a 400$, a arbítrio do
qualificados os que nD.o estD.o nas circumstancias governo.-Limpo de Abreu. »
de servirem na guarda nacional ; entretanto o
« Todos os officiaes;e inferiores dos corpos
governo fará todos os esforços para que nD.o
lhe seja necessa1•io usar da faculdade que· lhe destacados serão nomeados pelo ioverno.-F.
do Rego.»
.
.
.
dá a lei de recrutar na guarda nacional.
Parece-me que não será necessaria a força
OSr. Limpo de Abreu: - Sr.. presidente,
de 12 mil· homens, e neste caso o governo não não duvidaria votar pelo artigo . addit_ivo do Sr.
cempletará a força decretada na lei de fixação ; Francisco do Rego, autorisando o governo para
entretanto o orçamento de_ve ser feito para o nomear todos os officiaes, e officiaes .inferiores
estado completo. Em todas as leis de orçamento, da guarda J:!-acional, que tem de destacar; porque
tem sido consignada a quantia necessariª para é uma medida. extraordina~ia para o fim de pa·.
as despezas dos corpos no estado completo. O cificar as províncias do Rio Grande Sul ·e do
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Pará ; mas não me parece estar nas mesmas
cfrcumstancias a emenda additiva do Sr. Carneiro Leão. Acho muita pressa em fazermos
já tantas reformas. Reconheço que uma reforma
é precisa na guarda nacional, mas esta reforma
é muito mais ampla do que aquella, que se
comprehende na emenda do Sr. Carneiro Leão.
Nesta emenda nllo se tem em vista .organisar
m·elhor a guarda na.::ional ; mas unicamente dar
maior arbitrio ao governo sem necessidade al·
guma ; e em segundo lugar, o que é muito
peior, desnaturar a guarda nacional ; porque se,
por ventura, fôr inteiramente proscdpto na
guarda nacional o principio electivo, é evidente
que a guarda nacional deixa de ser tal, e que
tomará a fórma das antigas milícias, ou de um
corpo ainda mais sujeito ao.governo do que erão
as mesmas milicias.
Não sendo pois necessaria a reforma pro~
posta pelo I}Obre deputado, e proposta em uma
resolução, não vindo della utilidade alguma,
senão investir ·O governo de arbitrio sem fim
e sem necessidade alguma, sem ao m~nos se
ter dado o tempo necessario para melhor considerar a emenda, e ao mesmo tempo fazer
todas as outras emendas, que devem acom... panhar uma tal disposição, eu não verei n'a
emenda do Sr. Carneiro Leão senão o desejo
que tem de mostrar a plena confiança que lem
. no governo actual, ou de fazer ver quanto de
. eminentemente surdo que era passou a ser
eminentemente bom ouvinte.
A lei de 18 de Agosto de 1831, Sr. pre·
sidente, foi approvada quasi por acclamação,
Entre outras é esta uma razao porque a lei de
18 de Agosto de 1831, que creou a guarda nacional, não tem produzido no Brazil tantos beneficios quantos della se devíllo esperar. Ora,
nem este exemplo nos servirá para que sigamos
mais pausados, mais circumspectos nas re•
formas, que nos propomos fazer ? Por ventura
se acaso se adoptar a emenda amplíssima e
geral do nobre deputado, não ficará desnattu-ada, nao deixará de existir a guarda. na·
cional? Se convém ou não que deixe existir a
guarda nacional para que se crêem outros
corpos, é questão demasiadamente importante
para que nós a decidamos rapidamente por
meio de uma resolução. Se por ventura o nobre
deputado não cede de· sua emenda, e não a
retira, eu não o faço desde já, mas proporei
o adiamento á camara para que esta emenda
seja considera{l.a na commissão, e ella dê o seu
parecer a respeito.
O Sr. Carneiro Leão : - Principiarei de·
clarando ao nobre deputado que não cedo da
· emenda : entreguei-a á camara ; ella fará o que
entender.
·
O nobre- deputado nos disse que a guarda
·nacional corri a minha emenda deixará ·de ser
guarda nacional. Mas então deixou de ser

guarda nacional a de Pernambuco e S. Paulo
a da província do Rio de Janeiro, e outra~
províncias. O nobre deputado estando á testa
da administração, com grande influencia, com
maioria, vio passar disposição semelhante a
r.espeito · da guarda nacional em algumas províncias, e mesmo em toda á provincia do Rio
de Janeiro, menos no municipio da côrte ; e
po.rque não procurou então fazer com que a
guarda nacional nao perdesse a sua qualidade
de guarda nacional, e se tornasse o que o
nobre deputado quer que ell~ se torne ?
Certo. que se existisse um governo inepto,
incapaz de conceber nada de bom, que tivesse
só em vista o inal ; que, mesquinho em suas
vistas, pretendesse desnaturar tuclo ; podia, na
verdade, converter a guarda nacional em
guardas pretorianas talvez (não sei se este é o
pensamento do nobre deputado, não o percebi
bem). Mas, felizmente, nãe acontecendo assim,
perdõe-me o nobre deputado se não accedo ao
seu convite de retirar a emenda, porque tenho a
confiança de que a actual administração conduzirá os negocios do estado de uma maneira
vantajosa, e conforme com as necessidades e
interesses do· paiz : poderei enganar-me, mas
estas sã.o as minhas esperanças, e para que as
preencha, presto-lhe todo ·o auxilio i;ue lhe
posso prestar.
Na ve1·dade, algumas vezes prestei auxilio á
administração de que o Sr. deputado fez parte,
e mesmo nos negocios do Rio Grande do Sul.
Mal fiz. Reconheci que foi um erro, e delle me
corrigi ; porque devia ser a minha norma de
conducta,.desde que não tivesse plena confiança
nas pessoas que esliverão na administração,
negar-lhes o meu apoio ; para que, negando-o,
a xnaioria da camara, pudesse a administração
dar lugar a outra que satisfizesse ás necessidades
do paiz. Desde que me convenci disto, puz-me
surdo ás choradeiras e melurias ( é este o sentido em que eu disse que então estava surdo),
e não ás razões, porque nao costumo renunciar
á razão, qualquer que seja o posto em que me
acho. Já pertenci á maioria em 1831 e 1832,
mas nesse tempo nunca renunciei á razão ;
nunca julguei ilever. prestar obediencia cega
como mero instrumento.
Nessa occasião dei algumas provas disso,
provas que talvez o nobre deputado não possa
dar de nunca ter subordinado a sua razão á
vontade alheia. Quando digfl isto não quero
dizer que chicanarei uma administraçao a
quem eu preste apoio, por questões .adminis·
trativas secundarias e meros detalhes, porque
é inadmissível que sendo nós homens, e não.
estando muitas vezes de accordo comnosco
mesmó a réspeilo do que pensámos hontem,
possamos impõr, para apoiar alguem, a condição de sempre pensar igualmente. Basta que
os ministros estejão de accordo com as vistas
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geraes para que eu lhes preste o meu apoio. Mas
se se desviarem em objectos vitaes e importantes, que eu julgue que vai fazer mal ao paiz,
n!lo lhes presto meu apoio ; pot'que, quando
presto apoio á administraçl!o, nll.o renuncio á
faculdade de pensar. Tenho dado provas disso,
e já neguei uma vez apoio &-administração
porque se separou em objecto muito essencial,
que eu. pensava que era conforme ao meu
dever e ao interesse do paiz. E' esta a cxplicaç!lo que tenho a dar sobre a ohservaçao que
fez o nobre deputado de eu ler sido eminentemente surdo. Entno eu me devia tornar eminentemente surdo ás lamurias. Entendo que a
administração que acabou, e a que precedeu,
nM podia faz~r senil.o males ao paiz. Tinha
perdido toda a confiança. Póde ser que alguns
membros dessas administraçõ es tivessem muito
merito · pessoal grande capacidade ; mas, ou
porque o publico n!lo confiasse na sua capacidade, ou porque os seus erros for1io graves,
desconfiou-se de que nao fossem capazes de
conseguir restabelecer a ordem nas duas provincias em guerra civil ; e mesmo se lhe attribu.irll.o intenções, que estou persuadido que nao
tinh!lo, de c:onnivencia com os rebeldes do Rio
Grande do Sul. Uma administraçao, que tinha
cahido em tal descredito, não podia certamente
fazer o bem dô paiz. E queria o nobre deputado
que, em taes circumstancias, eu concorresse
com o meu apoio para sustentar uma tal administração 110 poder, como digna do paiz ? A
· desconfian9a que havia a respeito de conni-

e

589

vencia da passada ·administraçll.o com os rebeldes, ainda mais se manifesta pelo faclo ·da
fuga de Bento Gonçalves. Eu não quererei dizer
que a adminisfraçao, que acabou, mandou Bento
Gonçalves para a Bahia para de lá fugir ...
ALGUMAS VozES : - Mandou, mandou.
O Sn. CARNEIRO LEÃO: - Não o direi, alguns
o dizem, mas nao eu, que nao o creio. Estou
persuadido mesmo de qlle a administraçao que
acabou nao quiz sena.o melhorar de prisão a
esse individuo, que tinha de estar preso, e nll.o
facilitar-lhe a fuga. Mas o que acontece? Mesmo
pelo boato, que se tinha espalhado de que a
administraç ao favorecia . os rebeldes do Rio
Grande do Sul, as autoridades portárão-se negligentemente, e o deixárao escapar. Eis como,
ainda sem culpa, a administraç!lo na.o podia
fazer o bem do paiz.
.
Em taes circumstanc ias nenhuma administraçao póde merecer apoio.· Desde que uma
administração perdeu a confiança do paiz, e
nao pó de fazer a felicidade publica, na.o pó de
ter meu apoie,
Isto digo a respeito da digressll.o do nobre
deputado.so bre 'a minha surdez eminente.
O or~dor conc!ue defendendo a sua emenda.
.A uma ·hora o Sr. ministro se retira.
O SR. PRESIDENTE dá para a ordem do dia a
mesma que veio para hoje, e mais as resoluções
vin_das do senado ns. 190, 191 e 192.
Levanta-se a sessa.o depois de uma hora.
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Se••ão em ~'>' de Setembro
PR"ESIDENQ!A DO SR, MARQUEZ DE BAEPENDY

A's duas horas da tarde, reunida a assembléa geral em numero legal, o Sr. presi dente declara aberta a sessllo.
Achando-se, na sala immediata, o Sr. seuador
Pedro de Araujo Lima, regente interino do imperio, afim de prestar o juramento, o Sr. presidente nomêa, para formar a deputação que o
deve receber, os Srs. deputados Francisco do
Rego Barros, Manoel M~ria do Amaral, -Francisco Ramiro de Assis Coelho, José Joaquim
de Lima e Silva, Paulo José de Mello, Francisco
de Paula Cerqueira Leite, José Joaquim Fer·
nandes ,Torres, Manoel Paranhos da Silva Velloso, José de Araujo Ribeiro, José Cesario de
Miranda Ribeiro, Honorio Hermeto Carneiro
Leão, Antonio Fernandes da Silveira, Francisco de Paula Araujo e Almeida e Paulo ·Barbosa da Silva; e os Srs. senadores marquez de
Barbacena;visconde de Congonhas, marquez de
S. Joao d'a Palma, Joll.o Evangelista -de Fal'ia
Lobato, Jon.o Antonio Rodrigues de Carvalho,
José Teixeira da Motta Bacellar e Francisco de
Lima e Silv(I.
Sendo introduzido o regente interino com as
formaliJades do estylo p:çesta juramento, de
que se lavra o seguinte :

Termo de j-11.ram.,mio ao 'l'egente i11terino1 o
senador .Ped'l'o de A.rat½io Lima
« Aos 27 dias do mez de Setembro de 1837,
no paço da camara dos senadores; reunida a

assembléa geral legislativa, o Sr, Pedro de
Araujo Lima, regente interino, prestou nas mllos
do presidente do senado o seguinte juramento,
sobre o livro dos Santos Evangelhos:
cc J~ro manter a religiao catliolica apos!olica
romana, a integridade e indivisibilidade do
imperio, observar, e fazer observar a consti·
tuição politica da nação brazileira e mais •
leis do imperio, e prover ao bem gemi"' do
Brazil, quanto em mim éoub~r. Juro fidelidade
ao imperador o Senhor D. Pedro II, e entregar
o governo, a quem pela constituição competir.
« E para constar se lavrou este termo, que
assignárao o Sr. regente interino, e_ o Sr. p~esidente do senado. E eu, Gorneho Ferreira
França, secretario, o escrevi e assignei com os
mais Srs. seeretarios Bernardo Belisario Soares
de Souza, conde de Valença, e Luiz José de Oliveira. - Pedro de .Arat½io Lima;_ Marquet
_de Baependy, vice-pre~idente.- Oornelio,Fe~rdra .Fran9a, secretario. - Bernardo Beliaa.rio
Soarea de Souza, secretario.- Oo1ide de Valllnça., secretario. - Luiz José de Oliveira.,
secretªrio. i,
Terminado este acto, retira-se o Sr. regente
interino com as mesmas formalidades da sua
entrada, e, depois de ter sido approvada a acla,
o Sr. presidente levanta a sessao.

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:47 - Página 1 de 5

592

S.l!:SSÃ.ü EM 28 DE SETEMBRO Dii; 1837

Sessão em ~8 de Setembl."o
PRESIDENC!A DO SR. ARAUJO V!ANNA

SmmARIO. -Expedienle.-Ordem do dia.-

Discussão de parece?' e ?'eaohlçoes. - Artigos
additi11aa á prnposla do ministro da justiça
sobre destacamento da guarda nacional.
Pelas dez horas e meia, achando-se presente
numero legal de Srs. deputados, abre-se a
sessao ; lê-se a acta da sessao antecedente, q,1e
é approvada.
Faltão com participação os Srs. Raphael de
Carvalho, Odorico, Pinto de Mendonça, Pontes,
Ferreira de Castro, Maranhl!.o, Messias, arcebispo, Soares de Souza, Bhering, Maria de
Moura, Miranda Ribeiro, Dias de Toledo,
Gurgel e Hollanda; e sem participarem os Srs.
Vieira, Fortuna,·· Barbosa Cordeiro, Coelho da
Silva, Costa, Macedo, Lessa, Aranha, Alcibiades
e Alvarenga Ferreira.
EXPEDIENTE

O Su. 1º SECRETARIO dá conta do expediente,
lendo um officio do secretario do senado
declarando que, havendo engano na resoluçl!.o
da camara dos deputados que approva a penslio
de 480$ á viuva do chefe de divis!!.o Norton,
sobre a data do decreto que a concedeu, o senado consulta á camara dos Si;.s. deputados, se
approva que se emende este erro.- Decide-se
• que sim, officiando-se neste sentido ao senado.
Vâo á commissllo de commercio, agriculttira,
indnstria e artes, dous requerimentos, um de
João Francisco de Madureira Pará, pedindo nm
privilegio exclusivo por 50 anoos da machina
da sua invençlio sobre navegação ; e outro de
João Tarrand Thomas, pedindo privilegio por
15 annos para estabelecimento de machinas nos
diversos portos do imperio, para pucharem embarcações do mar, afim de serem examinadas e
concertadas, etc.

ORDEM DO DIA
Continúa a discussao do parecer da mesa
sobre a indicação do Sr. CanJeiro Lel1o ; para
que se dê, na proxíma futura sessao, um premio
de 4:000$ ao jornalista que publicat' os debates
d essa sessfl.o ; e caso sejao publicados por mais
de um, se dará esta quantia ao que melhor
fizer; havendo prorogaçlio, se augmenlará este
preço na p1'oporçl1o. A mesa reconhecendo a
grande utilidade de tal publicação e que o meio
proposlo é o menos dispendioso, e, o mais
proprio para o desempenho della: é de parecer
que se approve esta indicação, accrescendo que
o jornal dará o trabalho impresso no dia segl)inte ao da respectiva sessão.
E' apoiada a seguinte emenda offerecida pelo
Sr. Hollanda Cavalcanti :

« O jornalista, ou emprezario, que publicar
os trabalhos da camara dos deputado::, inclusive
os discursos de seus oradores, no dia immeciato ás sessões, será remunerado pela folha da
camara pela fórma seguinte :
« Se o numero dos jomaes ou diarios não
exceder de dous, será a remuneração na razão
de 20$ por cada dia de publicaçao, a cada um
dos jornaes ou diarios : se esse numero fôr
maior de dous, e menor de quatro, será a mesma
remuneraçlio na razlio de 12$, como acima : se
exceder de quatro, será a remuneração de 10$
sómente.
« Os publicadores de taes trabalhos e discursos nllo poderáõ ter entrada na casa dos
deputados, nem ser-lhes facilitada a publicaçlio
dos trabalhos, sem haver prestado uma fiança
de 400$, em moeda corrente, na secretaria da
camara.
« Se, por voto da maioria da mesma camara,
fôr decidido que nas publicações de taes trabalhos e discursos são a cam_ara ou qualquer
de seus membros insqltados, serl!.o os encarregados de taes publicações expulsos da casa, e
a quantia afiançada applicada para as despezas
da camara. »
Depois de fali ar o Sr. F. França, dá-se por
discutida a maleria, e slio regeitados tanto o
parecer da mesa corno a emenda do Sr. Hollanda
·
Cavalcanti.
S&o approvadas e adaptadas sem debate as
seguintes resoluções ;
1", vinda do senado, approvando a pensão
de 800$ annuaes, concedida a Jo:i.o Carlos da
Cunha Gusmao e Vasconcellos, em remuneraçl!.o
dos serviços de seu pai, Bernardo José da Cunha
Gusmao e Vasconcellos.
2", desta camara, approvando a tença de
300$ annuaes, concedida ao tenente-general,
Bento Corrêa da Camara, correspondente ao
posto de brigadeiro.
3", apresentada pela terceira com missão de.
fazenda, autorisando o governo a conceder -a
D. Ignez Ferreira da Silva, viuva do capitao de
primeira linha, João Carlos de Carvalho, em
remuneração dM serviç.os por· este prestados á
causa da legalidade na província de MaltoGrosso, onde foi assassinado, o soldo por inteiro
correspondente ao dito posto.
Entra em díscusslio a resoluçãO vinda do
senado, declarando ficar competindo ao secretario da academia militar, a graduação de capítrio
e n gratificação de 360$ por anno, durante o exercício do emprego, não podendo accumular
esta gratificação com o soldo, se o tiver.
O_ ~r. Ferreira Fra~ça pergunta quaes s~o as
habilitações necessanas _para ser secrélano da
academia militar, exigindo esta infor'maç!l.o para
poder dar o seu voto sobre a resoluçao.
O Sr, Lima. e Silva. responde que as qualificações sn.o saber ler e escrever. Reprova are·
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solução p~r injusta, pois que vai dar ac secretario da academia militar, um posto e gratificarão
além elo ordenado de 600$ que já tem, o!'denado
corresp~i1clente ao pos!o de -majQr; que para
eonsegmr-se é neeessano que um homem passe
por muitos outros postos, e cujo serviço é muito
maior que o de secrelaeio da acndernia rnililar
que v,1i paru a repartiçao ás 10 horns e sahe ao
meio dia, quando o o!Tlcial militar expõe a sua
vidü, está sujeito a afastar-se de sua familia
para ir a urna expedição, e tem de passar muitos
:llll10S para obter o vencimen!o de 600$ annuaes. Além destas razões observa que a graduaçao de capitil.o que parece, á primeira vista,
não ser nad_a, faz com que o agraciado com
clla, tirando uma patente, firma-se no lugar a
despeito das fallas que commelter, não podendo
perder o seú soldo corresp·ondente sem a pa·
tente.
OSr. Rezende por esta ultima razão, apresentada pelo nobre deputado que o precedeu,
vota contra a resoluçM: muito mais quando
já passou em principio em um parecer.de commissao, que o homem com uma patente, ainda
que servindo um lugar de commissão, não póde
perder este lugar.
.
A discussão fica adiada por annunciar-se a
Ghegada do Sr. ministro da justiça.
Conlinúa a discussão dos artigos additivos
dos Srs. Carneiro Leao, Limpo de Abreu e
Prancisco do Rego, á proposta do governo sobre
o destacamento da guarda nacional, e mais o
seguinte do Sr. Carneiro LeM, que é apoiado :
ic Os officiaes inferiores serão i10meados pelos
commandaules dos corpos, s001:e proposta dos
commandantes de companhia no referi1fo municipio. "
OSr. Souza e Oliveira não combate a emenda
do Sr. Carneiro Leao, mas dese.1a vêl-a de:;en. volvida, porque julga dever declarar-se se officiaes nomeados pelo governo devem só servir
nos quatro annos ou vitalíciamente, se devem
ler garantias nestes postos como os officiaes de
linha, a maneira porque devem ser demiltidos,
etc.
Declara ler sido sempre de opinião, desde o
ministerio do Sr. Limpo de Abreu, de que os
offkiaes da guarda nacional, posto nomeados
pelo governo, nem devem ficar sujeitos a serem
den1ittidos arbitrariamc,nte, nem tambem ter a
garantia da vilalicidade.
Admira-se do que disse honlem o Sr. Limpo
de Abreu, de que guerer acabar com o principio eleitor da guarda nacional, era •desnatural-a, er(! conceder um arbitrio sem fim nem
necessidadB, era um 11cto pernicioso, um meio
de fazer com que deixasse de existir a guarda
nacional ; e tanto mais tiisso se admira quando
Mo tem a menor duvida de que o relatorio da
repartição da justiça, apresentado na sessao do
11nno passado, foi feito pelo Sr, Limpo de
TOMO II
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Abreu. No emtanto combinando esse relalorio
com o que disse hontem o Sr. Limpo podia,
não obstaute nao ser Uto sceptico como esse
nobre d2pulado, duvidar se as idéas ernittidns
no relalm·io erüo suas ; poi'quanto no relatol'io
diz o Sr. •Liaipo que o principio eler•livo que a·
lei consagrn em lodos os officiaes da guat·da
m,ciornd, á uxcepção do com mandante superio:-,
chefe e t0,1jor de legião, con lribue para se perder
a discipiina, crPilr a ins11bord in,1çílo, etc. No
relalorio o Sr. Limpo <le Abreu queda alé que
os ofüciaes da guarda nacional fossem tirados
d'eutre os offlciaes da tropa de linha avulsos ou
reformados a quem se desse m11a gratificação, o
que desnaturava mais a guarda nacional do que
o que agora se propõe. No relato rio apresenlado
este anno pelo ministro da justiça, sendo o Sr.
Limpo membro da administração, era a opinião
do ministro que era viciosa. a organisação da
guarda nacional com a eleição periodica dos
postos, consagrando-se assim o elemento da
indisciplina e insubordinaçãO, e, á vista disto,
o orador julga que o nobre deputado nao se
póde salvar da mais manifesta, da mais palpavel
contraclic~ao, de maior incoherencia,-:---mudança
de principias, mudança de posição. ·
Demais na proposta que o nobre ,deputado
apresentou, corno minist,o da justiça; para organisação dos corpos destacados da guarda nacional, propôz que todos os officiaes fossem nomeados pelo governo, que os poderia tirar da
guarda nacioual, ou do exercito.
Outra contradicç.llo mais do Sr. Limpo existe
no que disse hontem sobre a pena imposta aos
gual'lJas que, sendo designados, recusarem
marchar no destacamen to; c0mbatendo a pena
imposta, na proposta que se discute, esqueceu-se
de que em sua proposta apresentada o anuo
passado, propôz que os guardas que deixassem
de comparecer para o serviço do destacamento
fossem recrutados. Combateu pois aqui!Jo mesmo
que havia proposto o anno passado.
O orador passa então o combater a emenda
do Sr. Limpo. A primeira parle desta emenda
está comprehendida na do Sr. Rego Barros; e
a segunda não sendo conveniente, a emenda
deve ser reprovada.
A substituic;il.o dos guardas fica consagrada na
emenda do Sr. Rego Barros, e muito mais decente é que o mesmo gaarda procure seu substituto, pelo preço qLle puder obter, .do que consignar no lei a remissão desle serviço mediante
uma quantia. A emenda além disto, é prejL1dicial, deixando o governo exigir a quantia de·200 a 400$ por esta remissrto ; não podendo
servir de comparação, como pretende o aLtlor
da emenda, o que passou na lei de üxaçao de
forças, porque- no exercito o individuo vuiservir por seis annos, e .servir em toda a sorle
de serviço militar; pela proposta, quando se
tenha de verificar a substituição, o serviço é só
de um anno, e de destacamento unicamente
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dentro da respecli va provinda, e assim talvez
seja facil ao guarda nacional, obler um substi·
tuto, que vai só servir por um anno, recebendo
etape, fardamento, e todos os mais vencimentos
de lropa de linha, por m~nos de 200$000.
Vota, pois, contra a emenda do SI', Limpo,
que lhe parece prejudicial ao guarda nacional,
além de que lhe parece mais decente deixat·
aos guardas haverem os seus substitutos pelos
meios que lhes forem mais convenientes.
O Sr. Limpo de Abreu principia por dar
algumas explicações ao illustre deputado, que
parece ter ·a missão especial de achar contradicção nas opiniões que elle emittío. J11lga que
desta vez o nobre deputado não póde cantar a
victoria ; e que está perfeitamente enganado,
suppondo ter demonstrado que elle, orador, é
contradictorio com princípios que emiltio· em
seu relato rio.
·
Observa que sustentou na anterior sessão que
tirar da guarda nacional o principio electivo,
tendia a desnatm·ar a guarda nacional, e que
em seu relatorio nll.o ha um lugar em que se
proscreva- inteiramente o principio electivo; e
se o nobre deputado lesse com mais attenção o
relãlorio, veria que ahi se propunha a abolição
do principio electivo a respeito dos officiaes do
estado-maior,que elle, orador, entendia deverem
ser nomeados pelo gov~rno, e que assim, todas
as passagens, todos os lugares parnllelos do relatorio devem ser entendidos segundo este principio que estabelece.
O orador declara que defende os mesmos
princípios que defendêm quando ministro da
justiça, e quando offerecêra á camara, em 1836,
o relatorio da repartii;ão que dirigia. Tudo
quanto o nobre deputado fez foi torcer as· pa·
lavras do relaforio, dar-se-lhes uma intelligencia
que !Jão podem ter.
A respeito da proposta qae offereceu o anno
passado, o orador julga que o argumento do
nobre deputado a quem responde, foi refutado
por elle mesmo, qllando disse que essa proposta
tinha'porfim o destacamento da guarda nacional,
e com este fim· especial, não podia o nobre deputado dar-!he uma intelligencia get·al.
Outra contradicção, continua o orador, achou
ainda o nobre deputado ; foi em que eu hontem
combatesse a opinião de que os guardas nacionaes que se recusassem ao destacamento, tivessem a pena de serem recrnladc,s pai'a a tropa
de linha, qnantlo e:1 mesmo tinha pedido esta
pena na minha proposta. 01'.::, o nobre Jepul'l.do
creic, que hontcm nüo me o-uvio. Eu não combati a idéa de que o guarda nac:ional que se
recusasse ao destacamento fos~e recrutado para
a fropa do linha : o que disse foi que llão entendia que esta era uma pena qúe devesse ser
imposta pelos conselhos de investiga9i'i.O ou
de guerrâ, que me parecia que devia ser tomada
como urna medida administrátiva que o governo

estava autorisado a tomar, desde que conhecesse qLrn o guarda nacional designadó para
fazer parte do dest:icamenlo, se recusava a elle.
Disse isto, combatendo urna idéa do Sr. Carneiro Leão, que sustentava qne a pena de recrutamento devia ser imposta pelo conselho de
gt1el'l'a, na fórma dãlei.
O orador, continuando, obsel'Wl que podia
oppôr-se a esta pena, a que se nãa oppôz sem
ser contradictorio, porque podia lembrar ao
nobre deputado que a proposta delle orador
linha por fim que o guarda nacional ·fosse para
o Rio Grande, e para isso convinha a pena do
recrutamento, porque, recrntado o guarda nacional, consegnia o fim de pôr esta praça no
Rio Grande, quando o fim da proposta que se
discute não é fazer ir o guarda nacional para o
Rio Grande, mas conserval-o em destacamento
dentro da província a que pertencer.
Observa ainda que o nobt·e depulado não en,
tendeu a emenda que elle omdor offerecêra.
Deixa ao prudente arbit1·io do governo determinar a· qL1antia entre 200 á 400$ ; · ficando
todavia livre ao guarda nacional de dat· por si o
substituto ; pot·que a emenda o que faz é só estabelecer o maximo e o miriimo da quantia,
quando o gL1arda nacional nao queira ou n!lo
possa dar o substituto.
Quanto ao inconveniente que · encontrou o
nobre deputado na emenda, isto é, que seria
mais facil ao guarda nacional dar um substituto,
do que ao governo engajal-o coni a q1iautia que_
recebesse do guarda nacional, o orador diz que
não está convencido deste inconveniente, po1·
persuadir-se qi1e o governo tem mais meios
para ajustar, pal'a engajar individuas para o
exercito do que um particular ; a lei lhe fornece estes meios ; porque o governo tem agentes ·
ou p6de creal-os, o que não tem o guarda nacional.
.
O orador declara que tenciona ainda offere"cer
um artigo additivo.; porque, segundo o que ouvio
honlem ao Sr. ministro da justiça, n governo
prefere destacar os guardas nacionaes dentro das
pt·ovincras a q11e pertencerem ao meio, na verdade vexatorio, de recrutar na guarda nacional,
e conslandn-lhe que o governo suspendElU a
execL1ção da lei de 29 de Agosto, deste anno,
delerminàndo que eó ficasse sujeito ao recrutamento o guarda nacional que se recusasse ao
serviço ol'dinario, antecipando assás a disposição.
da proposta que se discule, persuade-se elle,
oradol', que a maio1·ia aceitara uma emenda.
,JUP. quer offerecer declanmdo seni vigor o ar!. 1º
da lei de 29 de Agosto do corrente anno, que
permilte ao governo recl'lllar na guarda nà·
cional. Se tivessemo.~ a fortuna de qlle continue
por muíto tempo este ministerio, para o que faz
volos, não jL1lgaria necessaria uma tal emenda,
mas como disto não ha certeza,porque isto pende
da vontade irresponsavel, nao deve acamara t~r ·
em v:ista o actual ministerio, porque póde vir,
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fornu tlemouslmdas, notando, porém, que o
depois delle, outro que nl.\o sign os mesmos
principias, e que, tendo obtido todos os meios 1111lir1.• dep11t.u!lo parncc ter esquecido, que, na
p1·ecisos para pacificar o Rio Grande e Purit, Bl!ssl\o 1111lti1·iur, c:omlornnára a nomeação em
gcrnl pelo ~ovc1·110 puru· todos os postc:is da
todavia queira recrutar na guarda nacional.
Conclue dizendo que não responde ao que g11al'rlll n:ir.iom1\ ; alé111 clislo no seu relatorio
honte111 dissera o nobre · deputado por Minas. · pr,is<:rr.wm hem claramente o principio electivo,
Pelo que, lhe pertence declara que eslá com a julgando-o conh·m·io á disciplina e subordinaçno.
consciencia lranquilla; se nãO fez bens, foi
Quanto á emenda do Sr. Limpo de AbreL1, o
porque nilo os pôde fazer: e, reconhecendo que
a principal missao do minislerio era a pacificaçno orador diz que o Sr. Souza e Oliveira mostrou a
do Rio Grande e Pará, não podendo ter a sua inconveniencia, e assim n!l.O deseja fatigar
fortuna de declarar á camara, no principio da a camara com a repetição dos mesmos argu·
mentas. Reprova esta emenda que nada tem
sessao deste anno, que se achava pacificada a
província do Rio Grande, déra a sua demissil.o de conveniente, julgando sufficiente o direito
que tem o guarda de apresentar um substituto,
mui espontanea e livremente.
·
que se acha garan.tido na lei.
o
O Sr. Souza. e Oliveira. sustenta a sua opi. nião a respeito das contradicções do Sr. Limpo
OSr, Alva.res Macha.do vota contra a emenda
do Sr. visconde de Goyanna, por ser attentatoria
de Abreu.
Lê-se, e é apoiada a seguinte emenda do das.attribuições das assembléas provinciaes, e
usurpadora dos direitos de que às assembléas
S1·. Limpo de Abreu:
provincíaes estão de posse, em virtude do acto
· " Fica sem vigor o art. 1º da lei de 29 de addicional ; e por que o governo não pedio
· Agosto de 1837 que autorisa ao governo a semelhante arbitrio, salvo se o nobre Sr. visrecrutar na guarda nacional. ii
conde se quer apresentar como procurador da
OSr. Visconde ele Goya.nna. fundamenta a a:ctual adminislraçn.o, que, aliás, n'llo carece
disso, por ter o Sr. Carneiro Leão desemseguinte emenda, que é apoiada:
penhado bem esta missD.O. Concorda em que se
<< O governo, na côrte, e os presidentes, nas
províncias, nomearáõ os officiaes da guarda na- dê ao governo actual o indispensavel dinheiro;
força e arbítrio, que lambem pedia a adminis·
cional. »
traç!io passada, para manter a ordem publica,
OSr. Carneiro Leã.o nao duvidaria adaptar a integridade do imperio, e a conservaçao da
nl!.o
se
Goyanna,
de
visconde
Sr.
do
a emenda
.monarchía ; mas não que a camara conceda ao
fosse prejudicar uma questão que se tem v.en- governo mais força, dinheiro e arbítrio do que
tilado. Concorda na opinião de que não se póde o necessario, e até arbítrio que não pede.
deixar ás províncias, nem o acto addicional o
O Sr. Visconde de Goya.nna. responde ao
deixou, a · organisaçil.o da 'guarda nacional,
porque seria sujeitar-se a que as provindas Sr. Alvares Machado, que cahira em manifesta
legislassem sobre a guarda nacional, dispu- conll·adicça.o quando suppondo o orador pro1.éssem de uma força com que se deve contar curador do governo, affirmou em seguida que,
para auxiliá do exercito na defeza da jntegri· se a medida agradasse á adrninistração, ella
teria sido propo~ta pelo Sr. Carneiro Leão ;
dade do imperio, da constituição e das leis.
que a medida que o ,
Quanto aos seus artigos additivos, o orador donde se devia concluir
observa ao nobre deputado, o·Sr. Souza e Oli- orador prop0z nao agrada á administração, e
veira, que queria que ellés fossem mais desen- que, por consequencia, o orador não é procurador
volvidos que todos os artigos da lei actual da do governo.
Na.o lhe parece exacta a affirmaliva de que a
guarda nacional que na.o sao revogádos, todos
os que ·não vil.o de encontro á resolução devem sua emenda vai us1,1rpar ás assembléas provinser observados, e estabelecendo a lei que os ciaes attribuições, que lhes dá o acto addicional,
officiaes serão nomeados por quatro annos, na.o pois que apresenta equívocos, e ainda não está
se alterando com a emenda esta disposiçao, só decidido, ou legalmente explicado se, pelo acto
o que se faz é que em vez dos officiaes serem addicional, pertence ás províncias legislar sobre
nomeados pelos guardas, o são pelo governo, a guarda nacional; como, porém, o desenvolvipodendo o governo no ~-, dos quatro annos mento desta qllestão levaria muito tempo, pela
renomeai-os, isto nos ca{',,_\ ordinarios, porque vastid:10 da materia, o orador pede licença para
nos extra01dinarios ha e./meio da susp·ensão retirar a sua emenda.
E'-lhe concedida por votaçao da camara.
estabelecido na lei. A emenda pois na.o preOSr. Francisco do Regc:-Vou fallar sobre
cisa de mais desenvolvimento. Talvez conviesse
que os officiaes fossem perpetuos, mas isto póde a emenda do Sr. Carneiro Leão, mas, antes de
ficar para uma nova organisaçJl.o, por ora basta principiar o meu discurso, na.o. posso deixar de
rogar ao Sr. Alvares Machado, que na.o me conque a nomeação seja pelos quatro annos;
O orãdor se nM occupa das contradicções sidere. proéurador do governo. Vou defender·as
provi11cial
achadas no Sr. Limpo de Abreu, que crê que minhas idéas emittidas na assembléa
.
.
.
'

-
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de Pernambuco, quando se reformou a lei das
guardas ·nacionaes.
'
Quer o Sr. Carneiro Lell.o qne no municipio da
córte pertença ao governo a nomeação dos officiaes àa guarda nacional. A assembléa provin- .
eia! de Pernambuco ha dous annos reformou
tambem a lei das guardas nacionaes neste sen- ·
tido. Eu nssenlo que a emenda do Sr. Carneiro
Leno não é completa. Elle quer sé que o governo
nomêe o.s oíficiaes; eu riuererei lambem que a
qunlifica~l!o das guardas nacionaes pertenç'l exclusivamente aos commandantes dos corpos da
guat·da nacional, porque a5sim se evittm:iõ os
abusos de se qualifica1·em guardas n::icionaes pessons que 11110 têm as qualidades precisas. E de
passagem direi que a emenda do ·Limpo seria
bon, se a emenda do Sr. Carneiro Lello contivesse tamberu esta disposiçao; porque ficavam os
seguros de que a guarda nacional não seria
senão guarda nacional, isto é, qu~ se c<im·
poria de pessoas proprias para se conservarem
ai·madas,(e·; por consequencia, de pessoas ver•
dadeir,anfonte interessadas na conservaç!lo da
ordem e. prosperidade nacional, indi:istriosos,
proprietarios, etc., e não muita desta gente que
está meltida na guarda nacional, que subsiste
tão sómente de fazer o serviço por dinheiro. Por
conseqnencia a guarda nacional nao é montada
segundo foi creada por lei ; tem um elemento
muito differente do que deve ter: as arma~ não
estilo nas mãos daquelles cida~li.Os que as
.devem ler, mas de cidadaos, alguns dos qmies
talvez possão dar ouvidos a proposições emittidas
em um dos dias passados nesta casa.
O orador mostro. que a emenda do Sr. Carneiro Leão deve passar, princiºpalmente se
quizermos que o governo possa ficar desembaraçado para a organisação dos corpos de destacamentos da guarda nacional. Não sendo os
officiaes da guat·da nacional pessoas da con·
fiança do governo ( o orad·or põe de parte os
incom•enientes que se apresentão de serem os
officiaes da guarda nacional da eleiçao dos
mesmos guardas), n!l.ô sendo pessoas da confiança do governo, elle, apezar da autorisação,
que se dá, se ha de ve1· embaraçado-; e ainda
mesmo sendo os officiaes da escolha do govemo,
elle 11110 se verá tao desembaraçado como
dese_jaria, porque na qualific:açã.o dos guardas
nacionaes, nas pessoas, que fazem esta qualificaÇão, o governo ha de encontrar . estorvos.
Pot· consequencia, esta emenda deve passar.
O orador proporia maior desenvolvimento se o
tempo o permittisse, mas, á vista da falta de
espaço, contenta-se com ella. ·se para o anno o
governo apresentar alguma proposta a este·
respeito, o orador a apoiará; senllo apresentará
um projecto para a reorganisaçao da guarda
nacional. E' necessario que a guarda nacional
seja organisada de maneira que preste serviços
ao paiz, e não qne sirva quando quizer.
Te,;i_do o Sr. Alvares Machado-considerado ao

Sr. Carneiro Leao, procurador do governo, e
confessando ao mesmo tempo que este senhor
não quiz tocar nas attribuições das assembléas
provinciaes, mns propôz a medida tão sómente
para o municipio da· cô1·le, parece ao orador
que .o Sr. Alvares Machado deve reconhecer que
o governo não está disposto a . fazer innovações
nas attribnições das assembléas. prnvinciaes, e
tem por consequeucia mais esta 1·azl1.o para
fazer bom conceito do govemo, tanto . mais,
quanto o Sr. Alvares Machado, na assembléa
provincial de S. Paulo, consta que apoiára
medida semelhante á proposta na emenda do
Sr. Carneiro LeliO, e por consequencia · reconhecendo a utilidade della para sua província,
nno póde deixar de a reconhecer tambem para
o municipio da côrte.
· Disse o nobre deputado, continua o orador,
que o governo quer força, arbítrio e dinheiro.
Eu nl!o sei que o governo tenha pedido mais do
que se den ás administrações passadas. Pelo
contrario, se honve alguma cousa de mais foi o
credito, porque a adrninistraçl\o actual teve
mais coragem, porque assentou que era de seu
dever apresentar com toda a clareza o estado
dos negocios publicas:, nao fez mais do que
dizer o estado, em que achou as cousas, e de
maneira nenhuma se lhe póde attribuir como
falta o declarar que··achou o thesonro sem dinheiro, e patentear aos representantes da nação
as precisões que tinha para poder marchar.
A naçao ficou sabendo o que não sabia. Desejarei que jJara o futuro a administração procure informar-nos como foi gasto tanto dinheiro;
se foi em pagar dividas atrazadas, que s~ na.o
sabe qne dividas são ; se foi para mandar
Bloens rara a Europa com 8,000 libtas.sterlinas,
para ir buscar officiaes para a fü brica de fel'ro,
quando haviilo despezas muito mais urgentes, etc.
Mas qne força pede hoje o governo? Nenlrnma: o que fez foi pcdil· autorisação para
mobilisar a guarda nacional. Ora, nã.o tendo
pedido credito para mobilisa1· a guarda nacional,
est4 claro que nao pede esta força além dos
12,000 homens, talvez para provar que 12,0()0
homens nao são precisos para o senriço. Por
consequencia, está a opposiç».o nos seus prin·
cipios, pois quê sustentou, e ainda sustenta que
12,000 homens de primeira linha não são precisos para pacificar o Rio Grande do Sul e o
Pará! Noto porém qne o nobre deputado, que,
por. occasi-110 da discussao da lei de fixação de
forças de tei·ra, queria dar tanta força ao governo. (aJJoiadoB), hoje se espante de se querer
dar ao governo tanta força l l
Disse o nobre deputado que o governo quer
arbitrío. Qual· foi o arbítrio que teve este go,
verno? Creio que nenhum. Felizmente ainda
me não achei na condição de advjigar prin·
cipiqs diversos daquelles que constâiitemente
tenho advogado ; e até por fortuna minha apresenta-se agora occasia.o de· advogar a mesma
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reforma da lei das guardas nacionaes que
advoguei em Pernambuco ; entretanto que acho·
em contradicçao o nob.re deputado a quem respondo, e lambem o meu amigo o Sr. Limpo,
que tendo querido em outra occasino que se
recrutasse na gumda nacional, hoje se oppõe a
esta medida.
O orador conclue mostrando que a nova opposiçao na.o apt'esenta principio que faça vulto;
.
e lim\ta-se a· meras exclamações.
.O Sr. Limpo, não lendo o Sr. Carneiro Leão
querido retirar a sua emenda; para o que o
nobre orador o convidára na sessão antecedente, propõe o adiamento della parn o fim que
exprimira no seu discurso proferido na sessão
antecedente.
O SR,. Lrneo mantla ó. mesa o seguinte
requerimento de adiamento, concebido nos seguintes termos:
« Que a emenda do Sr. Carneiro Leão, co1n
as que lhe forem relativas, seja reduzida a um
projecto de resolução separado.
,e Paço da cumara dos deputados, 28 de Setembro de 1837 .-Li1npo de Ab1·eu. »
E o St'. Rezende o seguinte adiamento:
oc Peço o adiamento da emenda do Sr. Limpo
de Abreu pam com as do Sr. Carneiro Leil.o
disclllir-se em um·a resolução á parte,-R€1-

zende. ·»

OSr. Vasconcellos (minist1·0 da. fustiça) : Foi offerecido um artigo additivo pelo illustre
deputado, propondo a revogaçil.o da lei do re. crutamento do corrente anno. O nobre depµtado, no seu primeiro discurso, baseou a sua
emenda em uma asserção que me attribuio.
Disse o nobre deputado que eu i.wivia declarado que não era. necessario esse recrutamento.
Não me lembro de ter proferido uma proposiçno semelhante. (Apoiados.) O que asseverei
hontem é que o governo não desejava recrutar
na guarda nacional. Parece-me pois ·que o
nobre deputado não me percebeu, ou que eu
não me exprimi com clareza. Verdade é que o.
nobre deputado accrescentou que julgava necessaria a revogaçao dos artigos da lei para salvar
a l'esponsabilidade da actual administração por
causa de uma ordem que ha poucos dias expes
dira a respeito do recrutamento na guarda na-..
cional no município da côrte. Ora, tanta bondade do nobre deputado não podia deixar de
penhorar-me muito. Todavia não duvido sujeitar-me á responsabilidade que desse acto
possa provir-me.
Quanto ao que acaba de dizer o nobre deputado
a respeito de forçá, arbilrio, e dinheiro peço li·
cença para lhe declarar que nãO póde haver
governo sem força, arbilrio e dinh.eiro, mórmente nas_ actuaes circumstancias; 'Ora, o que .
parece é haver alguma equivocação da parte do
Sr. deputado na declaração de que o governo
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aclual pedia mais força, mais arbítrio, e 111ai3
dinheiro, do que tinha pedido a administração
passada.
Quanto á força parece que o governo não
pede mais, antes talvez menos: lº, porque está:
conve11cidq. de que, com 10,000 praças de primeira linha, se póde satisfazur ás necessidades
deste rumo de serviço publico : 2°, porque em
vez de apressar, ou accelerar um recrutamento
que, apezar de seus · esforços, não deixará de
gravar o paiz, e de set· vexativo, pede· autorisàçao
para fazer um destacamento de guarda naéional
por um anno siímente. ·Quanto ao dinheiro, se
a administração que acabou tivesse continuado,
de certo havia de fazer a mesma proposição,
Lembra-me que ouvi nesta casa que o governo
não podia deixar de pedir muito mais de 4 mil
contos, porque só o deficit da fazenda montava
em 2,400 contos, e necessariamente o das outras
repartições nll.o podia ser inferior a esta .quantia ;
porquanto, lendo-se orçado, por exemplo, a despeza da marinha ern relação a 1,500 praças, e
tendo o governo elevado esta força· a 3,500
praças, sendo autol'isado para elevai-a até .a
4 mil, precisava de muito maior quantia.
O mesmo acontecia a respeito do exercito. Parece-me, pois, que se a administração que
acabou continuasse, havia de apresentar o
mesmo pedido. Não achei, pois, muito justa a
reflexão do nobre depL1tado: ha de me perdoar qt1e Ih'o declare, mas não a achei muito
razoavel.
E' apoiada a emenda de adiamento do
Sr. Limpo. Depois de · haverem fallado os
Srs. Carneiro Lea.o, Limpo de Abreu, Cornelio
· França, Castro e Silva e Ferreira França, fi_ca a
materia adiada.
O Sa. PR1i1IE1Ro SECRETARIO declara estar na
mesa o decreto pelo pelo qual é prorogada a
sessão até o dia 15 de Outubro.
·
Dá para ordem do dia a mesma de hoje, e
levanta a sessão_ depois das 2 horas.

--

Sessão e1n 30 de Seteinbl,"'o.
PRESIDENC!A DO SR, ARAUJO VIANNA

SUMMARIO . ..e- Expediente. - Ordem do dia. -

Adopçéio da pi·oposta do governo sobre
guardas iiacionaes. - Discussão ~e õiitra
pi·oposta sobre s1.1Sp1msão de ga1•antias e eoncessão de anini8tia.
•
Pelas dez horas da manhã procede-se á chamada, e logo que se reune numero legal de
Srs·. deputados, abre-se a sessão; lê-se, e approva-se a acta da antecedente.
Faltão com causa partic1pada os Srs. Maranhão, Messias, arcebispo, Bhering, Fortuna·;
Ll1iz Carlos, Barbosa Cgrdeiro, Pontes e Ferreira de · Castro ; e sem participaç!!.ó os Sn,
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a conceder a D. Ignez Ferreira da Silva,
viuva do capitão de 1" linha João Cardoso de
Carvalho, o soldo 11(,l' inteiro que competia a
seu fallecido m1.u·ido.
·
. EXPEDIEN'l'E
2." De outra pela qual se appr9va a tença
de 800$ annuaes, f:oncetlida ao tenente-general
Dá-se conta do expediente, lendo-se os se- Bento Corrêa da Gamara.
guintes officios :
São ambas approvadns.
.
l.º Do sec1;e!ario do senado participando
Lêm,se os segnintes pareceres :
que o senado adaptou a resolução approvando
1.0 « A esta camara rcpresentárao os offici~es
a mercê feita a D. Maria Fagundes de Ma- da contadoria da revisão do tribunal do thesouro
zarredo, do ·soldo por inteiro, que percebia seu pnblico nacional, que comquanto estejã.o a seu
fallecido marido,...:_ Fica a cnma1·a inteimda.
cargo mui arduos, e µesados trabalhos, sernlo
· 2. 0 Do ministro da marinha, remctlendo por isso a sua repartição considerada d.e maior
o autop;rapho do decreto, fixando as forças de calegoi·ia, comtudo ella ficou no esqt1eéimento,
mar no anno fioanceit-o de 1838 a 1839,-Para quaudo pela lei de 24 de Outubro de _1832 forão
o archivo.
augmcntados os ordenados dos officrnes da se·
3.° Do mesmo ministro, enviando o aulo- crelnt·ia daquelle tribunal, sem emb:ir~o de qne
grapho da resolnçàO que approva a pensno os seus deveres sll.O menos espinhosos, e muito
concedida a D. Perpetua J\faria Leal, viuva do mais limitados, pelo que se julga vão com direito
conselheiro, official-maior da secretaria de es- a pretenderem a mesma vantagem concedida
tado dos negocios da inarinha, Joaquim Fran· aos ditos officiaes da secretaria.
..
cisco Leal.-Tem o mesmo destino.
cc Sobre esta µretenção foi o governo ouvido,
Remette-se á commissão do orçamento o o qual informou ser exacto o allegado pelos
mappa demonstrativo dos h'abalhos da dire- supplicantes, e que portanto os julgava dignos
ctoria da assignatura e substituiç!lo do papel· do augmento requerido : o que visto pela commoeda.
miss!lo de pensões e ordenados, entende que
Faz-se menção de requerimentos de.partes secá de justiça adoptar•se o seguinte projecto de
que têm o conveniente destino.
t·esoluçllo :
Lê-se, e é approvada a redacçao· das resocc A assembléa ge1·al legislativa resolve:
luções que forl'lo já adaptadas.
11 Al'tigo unico. Fica o governo! autorisado a
O Sa. V1scoNDE DE GoYANNA remette· á mesa augmentar, a titulo de gratificaçao, os ordeo seguinte projecto :
nados dos empregados da contadoria de revisAo
« Art. 1.° Fica.o restabelecidos os extinctos
do tribunal do thesouro publico nacior,al, na
corpos de milicias, seus chefes, e officiaes, se- proporção do augmen!o concedido aos officiaes
gundo o estado, em que se achav!l.O antes da de secretaria do mesmo tribunal pela lei de 24
· ·de Outubro de 1832.
carta de lei de 18 de Agosto de 1831.
.
« Art. 2.• .Os milicianos antigos, e os ci« Paço da cam,1ra dos deputados, em 27 de
dadãos, que estiverem nas circumstancias de o Setembro~e 1837.-J. F. de Toledo.-F. P.
serem, ficaráõ isentos das guardas nacionaes, .Almeida Albuquerque. » --uma vez que sejão requisitados pelos (,hefes
Julga-se objecto de delibertição a resoluçao e
respectivos.
.
vai a imprimir com o parecer.
·
« Art. 3.0 As guardas nacionaes ficaráõ com2." ({ A commissao de pensões e ordenados
postas daquellas classes de individnos, que julga nas circumstancias de serem approvaclas
antigamente se alistavllo nas exlinctas orde· as tenças cenfel'idas aos offi.ciaes abaixo decl~nanças.
·
rados em attençllo ao3 .seus serviços e o mais
« Art. 4. 0 O governo dará todos os postos que ~onsta dos documentos que apresentárltO,
aos officiaes, passando os capit!l.es-rnói·es á de· para o que offerece os necessarios projectos de
.
nominaçM de coroneis.
resolllçl\o:
« Art. õ. º Estes corpos de terceira linha pare< A as~embléa geral legislativa resolve:
ticiparáõ das attribuições de guardas nacionaes,
« Artigo un~co. Fica approvada a tença annual
que forem compativeis com as antigas orde- de 80$, concedida po1· dec1·eto de 22 de Ag?slo
nanças . .
de 1837 ao tenente-coronel reformado Francisco
,e Art. 6." O governo proporá ao corpo l_egisDiogo Vellez.
lativo as alterações, que forem necessarrns á
Idem
legislaçâO destas duas linhas.
cc A tença annual de 80$,. concedida por de·
« Art. 7.° Ficno revogadas todas as leis, e
ereto de 22 de Agosto de 1837 ao tenente-coronel
disposições- em contrario.
« Paço da camara dos depuh1d~g.s, em 30 de reformado Vicente Ferreira Nobre.
Setembro de 1837.- Viscoiide âe Goyanna.»
Idem
Lêru-se as, seguí~tes redacções :
· « A tença annual de 220$, concedida por de·
1.~ Da resolução que autorisa ao governo
Luiz Calvalcanti, Costa, Macedo, Abranches,
Eslevllo Raphael, Mendes dos Santos, Aranha,
Alcibiadcs, Couto, Manso, Dias de Toledo e
Vale,·io.
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ereto de. 22 de Agosto de 1837 ao coronel visconde da Pl'aia Grande.
Idem
,e A tença annual de 120$, concedida por decrnlo de 4 de Setembro de 1837 ao coronel
reformado Henrique de Dacia Torres da Maça
Guerrn.
Idem

" A lença annnal de 140$, concedida por decreto ele 30 de Agosto de 1837 ao coronel reformado Joaquim da Silva Diniz.

Idem
"A tença annual dr. 220$, concedida por decreto dP. 9 de Setembro de 1837 ao capitao de
mar e guerra Guilherme Cypriano Ribeiro.
Idem
"A tença annual de 220$, concedida por decreto de 14 de Sctcn'ibro ele 1837 ao lirigadeiro
reformado Bernardo José Pinto G,1Viiío Peixoto.
" Puço ela camara dos deputados, 27 de Setembro de 1837.-J. F. de Toledo.-F. P . .Almeida .Albitquerque.-Gomes ela Fonseca. "
Julga-se objecto ele delibet·açào as resoluções
e vao o imprimir com o parecer.
3. º « A com missão de diplomacia vio o requerimento do Sr. dept,tado Martim Frnncísco,
.para que ella examinasse, ~e o projecto vindo
do senad.o, n. 133, está ou não em opposiç!l.o
com os tratados. feitos com a Grã-Bretanha,
e depois de o ter confrontado com os mes1nos
tratados, é de parecer, que o citado projecto em
nada os offende; e que por isso póde continuar
a ser discutido.
" Pc1ço da camara etc., 30 de Sitembro de
1837.-.A. J:l. ele .Moiwa.-Anmjo Ribefro.Mcmoel jj,Jaria do Aina1·al, vencido. » Fica adiado por se pedir a palavra.

ORDEriI Dó DIA
Continua a discussão adiada, sobre a resol11ção vinda rlo senado, que_ declara que ao
S'ecretario da àcademia militar fica competindo
a graduação de capiUto ; e terá de gratificaç/l.o
360$ por anno, durante o exercício do emprego,
nao pode•lo accumular esta gratificação com o
soldo, se o tiver.
São apoiadas as srguintes emendas :
(< Um dos lentes da acadern;a será o s0cretflr!o, mm a mesma grntificaçao que 01c secrelanos cios cursos juridicos.-Re..ende.ll
"O secretario da academia rnilitae ten~. durante o exercicio do emprego, a grntificação de
360$ ; e não podei'á accumular esta gratificação
com o soldo, se o tiver.
(< Paço da camara dos deputados, 30 de Setembro de 1837.-Vianna .»
,
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Tomão parte na discussão os Srs. Duarte e
Silva, Vianna e Henriques de Rezende; e a
discussão tc:irna a ficar adiada para se passar a
discutir a proposlu do governo.
A's 11 horas e um quarto, é intrndnzido na
sala o Sr. ministro da justiça, e continua a
cli~cussão dos artigos additi vos á proposta do
governo para o destacamento da guarda nacional; principiando pelo requerimenlo de adiamento do Sr. Limpo de Abreu, e o do Sr. Rezcnde, para que se adie o requerimento do
Sr. Limpo, afim dos artigos additivos do Sr. Carneiro Le,10 fazerem uma resolução á parte.
O SR. PRESIDENTE: - O Sr. Alvares Machado
tem a palavra sobre o adiamento.
•

O Sr. Alvares Machado diz que é sobre o
adiamento que. vai fallar, mas como os Srs.
deputados que fallárão, tocárão em varias proposições, discutindo-se o adiamento~ e nlio
forl\o chamados a ordem, deve julgar que o
mesmo lhe succeda,
Principiando pelo que dissera o Sr. visconde
de Goyanna, o orador, nota que não chamára
.io nobre visconde procurador do govern-:; na
casa, e dá-lhe esta satisfação, não pm· julgar ser
menos airoso ao deputado ser r,rocuraclor do
governo, mas, porque o nobrP visconde assim
o entendeu, talvez porque a aclual administração proclamou-se parlamentarmente constituida, o que o nobre vi:;conde considera uma
calamidade publica, como já disse, ha tempo.
·Depois de declarar qne dará seu vóto em tudo
quanto fôr util ao seu paiz, passa a responder
ao Sr. Francisco do R,,go que o taxou de con•traclictorio, mórment,J porque nu provincia de
S. Paulo apoiára a medida que concedia ao
governo a faculdade rln nomeai' os officiaes da
guarda nacional. O or.tdor declara que nil.o se
oppuzera á dOLJtriPJLga (emen~a __do_ Sr. Honàrio,
por estar persuadido que á assernblea geral compete decidir sobre a nom,ação dos officiaes da.
guarda nacional no munici:iio da córte ; mas
á do Sr. visconde de Goyan1:a que não estava
nesta circumstancia, e ·por isso, entendeu que
ell<1 era contraria ao acto addici01nl, e quando
mesmo, nesta parte, o acto addiciona! seja duvidoso, a questão não está ainda deciài:la pela
aõscmbléa geral. No erntànto, apczar de não õe
oppôr á doutt·ina da emenda do Si-. Carneiro
Leão, nota que com esta medi<l.1 a guarda· nacional muda de essencia, muda de nome, do
mesmo modo qLie se os.deputados fossem 11ome1:dos pelo governo não se poderi1lo chamar deputados uacionaes, ,iias, cornmissal'ios do governo.
Se todavia, as circBmstancias do Brazil são taes
que esta medida reclamem, elle, orador, a
ádopta ; mesmo porque póde suppór-se que a
eivilisaç/l.o ainda não estivesse ao par, ao nivel
da medida de serem os officiaes da guarda
nacional nomeados pelos mesmos guardas 1 li
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no que se enganassem os legisladores. que fi.
zera.o a lei de 18 de Agosto de 1831.
O orador declara que não apoia a emenda do
Sr. Limpo de Abreu por espirilo de• opposiçl!.o,
mas ·porque não se persuade que a emenda do
Sr. Carneiro Leao seja hem desenvolvida. Ahi
não se diz se o governo nomeará os officiaes da
guarda nacional por quatro :nmos, se os conservará ernquanto bem servirem, se elles serão
vítalicios como os da 1ª linha, e os da antiga milícia ; tndo isto precisa de desenvolvimento que
se não acha na emenda do Sr. Carneiro Leao;
por isso, elle, orador, e os de seu lado votárão
que esla questão fosse tratada em nma me·
dida á ~arte, o que não demora o projeclo em
discussão, que póde passar emquanto se desenvolve a- emenda do Sr. Honorio, a qual pórle
ser considerada como medida secund11ria.
O orador lamenta que n aclual maioria, forte
em numero, forle em posiçao, despreze o contingente dos que estilo na quasi invisivel minoria: exija ou que esta minoria vote em todo
que a maioria quer, ou em nada. Assim quer-se
forçar à poucos membros da camara a descer
ao terreno da opposiçllo, o que não é bom, por
que a rebelliao e anarchia desolão dous ponto$
do imperio, e µarque não se deve seguir ó
exemplo da opposiçno que hoje está nos bancos
ministeriaes, a qual estava um pouco desacreditada perante a naçM, por ter negado ao governo os meios neccssarios para· aniquillar a
rebellião no imperio, e manter a ordem publica.
O orador declara que elle e os de seu lado nao
fnrllo opposição .ao governo pelo principio que
dirigia a antiga opposição, porque as nossas circumstancias silo taes que . o patriota nilo deve
fazer opposiçilo ao governo ernqnanto nao fôr
suffocada a rebellíão do. Parâ e Rio Grande;•
depois disto, se o governo marchar mal, elle e
os de seu lado lhe farao opposiçno, mas não
systematicamente .. Em prova deste principio, o
orador pede que se recorde a camara de que
.elle e os de seu lado apenas têm fallado sobre
quesl<les de ordem. Na discussl\o do credito,
como já havia sido examinado o que fôra pedido
pelo ministerio passado, votárão por esse Cr\l·
díto pedido ; mas nãO fizerão opposição ao accrescimo pedido pelo actual ministro da fazenda, apenas pedirão que se impt·imissem os
do<'umentos com os quaes S. Ex. quiz provar o
deficit de 4,550 contos; não para que pudessem
pleitear a sua causa perante a nação, mas para
que ao menos pudessem dar um voto conscien·
cioso. A maioria indeferio este requerimento,
bem como regeítou outro para que ao menos
fossern estes documentos examin~dos por commiss,-,es da camara. Regeitados estes dous requerimentos, nenhum membro da minoria
pedio· mais palavra, no que se mostrou que a
ínten,,lí.o da minoria não era procrastinar a discuss!l.O; Ainda apezar do máo exito que teve
~ua snpplica, a minoria não negou o credito,
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votóu pela emenda que con~edia o credito de

3,000 contos, persuadida qu~ era o que a administração precisava ; mas como não votou pelos

4,550 contos, chamao-n'a opposição, e o Sr.
ministro d~ fazenda exclama que o governo n!!.o
está em a] moeda· a quem por menos o fizer. O
orador e os de seu lado declarão que querem
um bom govemo, mas bom será que este governo nao cnsle ti'l.O caro á nação.
O que lhe parece doloroso é o querer-se encontrar a cada passo conll'adicção e incoherencia
na minoria. Examinando porém o que se ten1
passado e o que actualmente se passa, vê que
a minoria está nos mesmos principios, no emtanto-que a mesma coherencia não enxerga nos
mesmos que nccm,llo a minoria de incoherente.
Sente que o nobre deputado, o Sr, Saturnino,
qncira achar contrndicção no lado a que elle
or;1dor pertence.
O SR. SouzA E ÜtIVEIRA : - Nüo fallei em
um lado, foliei em um Sr. deµulado.
O SR. AtvARES MAcu.1no :-Parece-me que o
Sr. deputado, se exan1inasse sua conducta politica, havia de achar em si mesmo esta contradicção, ao menos quando se tratasse de con·
lradir.çn.o, de incoherencia 11110 cabia ao St·. de~
pulado ser o que procurasse essas contradicções,
essas in.coherencins, porque o Sr. deputado deve
lembl'ar-se que tem apoiado todos os partidos ;
foi muito bom moderado, prestou muito bons
se1·viços á moderaçao, ao governo transacto, e
de repente, ni\o sei porque, abandonou seus
antigos companheiros, passou a fazer-lhe op·
posição muito forte, ao menos esperavamos que
o Sr, deputado agora .•• Antes disto devo dizer
que não seguimos o principio da actual maioria,
que é na.o apoiar o ministerio se nao quando se
tem ·confiança nelle. Eu apoi9 as cousas que
o meu paiz reclama ; mas estes não são os pt•in·
cipios da _maioria parlamentar, que diz que
apoia o ministel'io porque tem confiança no ministerio. E se tratamos de incoherencia e de
contradicção, não era de esperar ver o honrado
deputado o Sr. Saturnino apoiar este mi-·
nisterio ..• Eu não digo' mais nada ; e espero
mesmo que o honrado membro nllo toque mais
nesta quei?tão, a que n!lo responderei, não por
medo, mas porque não tenho tenção de esmerilhar ,esta maleria. Basta que diga que não
esperava que o honrado membro tivesse confiança
. . neste rrl'inisterio,. segundo os
. seus prin·
.
c1p10s.
Tambem fiquei absorto quando vi o Sr. Cor·
nelio apresentar-se como tendo muita confiança
110 ministerio, o que Jogo me fez lembrar da
republica de Piralinim. Fiquei em duvida sem
sabei· que lado lransigio, se foi o Sr. · Corue_lio
que deu de m!!.o á independencia da repubh~a
de· Piratinim, se passou-se para o lado do m1nisterio para,, com seus esforços ir esmag~r
aquella republica, cuja independencia qu~ria
reconhec!:)r, ou se foi o ministerio que trans1g10

.
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O SR. PRESIDENTE (interronipendo o orado,·):
com o Sr. Cornelio, isto é, que convém, na
independencia. da republica de Piratinim : em
- Perdoe, Sr. deputado. Agora vendo as notas,
qualquer _dos casos, porém, parece-me haver acho que o Sr. deputado já tem fallado duas·
incoherencia...
·
vezes, e assim n!ío póde fallar uma ter_ceirà.
O SR. PRESIDENTE :-0 Sr. deputado queira.
O Sa. SouzA E ÜLIVEIRA : - Poi~ nem uma
perdoar-me, mas tudo quanto tem dito não · explicação posso dar ?
tem· nada com o adiamento, a que se deve
O_SR. · Pa11s1DENTE: - Para uma explicaç!!.o
cingir...
póde fallar, ·mas deve limitar-se á explicaç!l.o.
O SR. ALVARES MACHADO :-Mas penso que
O Sr, Souza. e Oliveira. diz que não reounV. Ex. não fez o mesmo aos outros Srs. -deciou a seus principias de moderaç!l.o que sempre
putados.
professára, e que são elles e nllo os extremos,
O SR. P.RESIDENTE :-Póde o Sr. deput;do com que se podem governar as nações. Lembra
fallar sobre a materia ; mas sobre questões
que prestára s;erviços á pas$ada administração,
alheias não.
··
e ainda nesta ses:;ill.o os prestára mui relevantes,
O SR.· ALVARES M.lCHADO :-Eu não quero disapezar de estar na opposiçno desde certo tempo.
cutfr com V. Ex. : sua ob1•igaçao é manter a
Quando o 1uinistel'io imbecil e pemicioso que
ordem, e dirigir bem os trabalhos da casa. Mas,
acabou, era apoiado pelo nobre deputado o
na posiçao em que me acho, permilta-me V. Ex. Sr. Alvares Machado, quando se apresentou na
que· eu pergunte se tenho tocado em alguma camara com uma proposta impolitica e exageqriestao que nao tenha sido em resposta a que rada, que levou urna derrota completa, elle,
outros senhores disserão? Nada tenho dito que . orador, deu a mllo ao ministro da guerra para
não seja em resposta ao que se disse. E se reslevantar-se da lama em que tinha cahido ; e
pondo ao que se tem dito em queslil.O de adia- · sustentou com todas as suas forças o projecto
mento, como V. Ex. nao chamou á ordem aos
que offerecêra, porque encarava as·necessidades
outros Srs. deputados, quando assim sahirãó fóra do paiz ; ent9.o não se servia da qu·estllO de
confiança, posto que o ministro, pela maneira
desta questão?
·
O SR. PRESIDENTE :-Pois o Sr. deautado não por que se havia portado no principio da sessão,
me vio, em uma das sessões passadas, chamar á havia inspirado alguma confiança á camara.
Lembra que quando _se tratou da questãa" da
ordem deputados do outro lado ?
promoção no exei:cito, apoiou esta opinião: que
O SR. ALVARES MAcHADo.:-... porque se V. Ex. durante a ad!]linistração do Sr. Limpo de Abreu,
assim obrasse, não me veria na dolorosa po- . como já notára, sustentára a opinião de que os
siçao . de estar fazendo estas respostas, estas offi.ciaes da. guarda nacional devi9.o ser da
lamurias, ou estas arengas,.emfim o que "qui- escolha do governo ; e emfl.m em muitas outras
I
zerem chamar. Pois, apezar de nos acharmos
questões· importantes, votou com a adminisflm Ui.o invisivel minoria, V. Ex. quererá, quetração, apezar de · estar na opposição desde
rerá a illustre maioria tapar-nos a boca, e que certo tempo; mas opposiçllo gue não era ex:·
n!lo digamos cousa alguma? E' isto de-uma trema, e por isso acha-se nas circ11mstancias.
alma nobre, de uma alma generosa ? Não é de de votar pelas medidas que se reclamão, sem
coraç!lo . bem nascido pôr-se de lado do fraco ? cahir em. contradicção c~m o que sustentára
Ma~ ~mfim se V. Ex. nao quer que eu di~!!:. . .nas,.ante1"10res. sessões.·-·--·,--··--·- ... ·····--·, .... -·· ·. ·-·
mais nada...
·
Não fcii desde· certo tempo. continua o orador,
· O SR. PRESIDENTE ·: - Não digo isto.
qne eu me separei dos do meu lado, como quiz
O SR. ALVARES MACHADO: - Eu me calarei ; · inculcar -o illustre deputado. Desde a primeira
nem mesmo sobre a questão do adiamento, direL sessão eu me separei dos illastres deputados
uma palavra.
..
em muitas questões importantes sobre a reTendo cedido da palavra sobre a qUesl!io · élo forma ; eu nunca me curvei ás opiniões de
.. adiamento, alguns senhores que a tinhão, julga-· uma maioria,. sustentei as minhas, en1bora me
se esta questão decidida, pondo·se ·a votos o achasse ligado em relações com os illustres de,
adiamento na fórma peq.ida pelo Sr. Limpo de
pulados desse lado. Não queira, portanto, o il·
Abreu, é 1·egeitado, bem como é regeitado o lustre deputado fazer persuadir que alguma op•
requerimento do Sr. Rezende.
posiçno que apparecen de minha pariu á admiContinúa a discussão dos artigos additivos.
nistraça.o, data de certo tempo, quando, desde
O SR. PRESIDENTE : - O Sr. Alvares Machado
que se tratou de questões vilaes sobre institem a palavra.
- tuições do nosso paiz, eu _deixei de votar com
certos depu.tados. Se uma serie de abusos, de
O Sa. ALVARES MACHADO: - Cedo a pa!av-ra.
disparates_ da administração •..
O SR. SouZA E ÜL1VEIRA: - Vou responder
O Sa. PRESIDENTE :-Eu torno a lembrar ao
ao Sr. Alvares Machado sobre a conlradicção
Sr. deputado que se restrinja o mais que puder .
que notou ém mim de ter pertencido _ao partido
á explicação.
·
llloderado, ·o qual ~nlga que ~U· abandonei.
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O SR. Souz·A. F: OLIVEIRA :-Se .nma- serie de
. abusos e de disparates da parte da administração mostrou claramente seus princípios,
eu nil.O sei quem mudou de principias ; se
rnudárão aquelles que muitas vezes diziãO que
era necessario st1stentar a monarchia, e pouco
tempo depois escrevêrão que era necessario democl'atisa1· a monarchia, ou se eu... o illustre
deputado sabe bem a quem eu alludo, qual o
chefe a quem me refiro. Se houve mudança,
nil.o foi de minha parte ; en sustento os mesmos
princípios de moderaçrto, n!l.o renunciei ás opi·
niões moderadas, estou com ellas.
Quanto ao princípio de confiança na administração, o nobre deputado toma a confiança
na administraçao por amizade para com os
membros da administração ; eu qu_e n!l.o confundo uma cousa com outra, estou coherente
em meus principios ; tendo confiança na administração, sejão os membros della meus amigos,
ou não sejão, tenha ou nll.O affeição para !')lles,
hei de votar pelas medidas que julgar necessa'rias. O nob1·e deputado, porém, confundia
a questão de confiança com a questilo de amizade ; mas, desde que fizer esta distincçilo, ha
de reconhecer que n:J.o se podem votar medidas
ao governo sem ter confiança na administração;
eu posso não ter relações, nem as querer ter
com este ou aquelle membro da administraçuo,
mas posso estar convencido que esta administração, ou pela opiniãO; ou pela sua capa·cidade intellectual, OLl pelas garnntias que me
offerece o seu todo, !ta de executar para bem do
paiz as medidas que eu lhe votar ; ~ se disto
me persuado, embot·à nlio tenha amizade a um
ou outro membro da administraç!l.O, posso ter
confiança nclla. Não se admil'e, pois, o illustre
deputado de que, quaesquer que sejao as indisposições minhás, como claramente quiz dar
a entender para com um membro da administraçlio, eu vote pelas medidas reclamadas ,
porque entendo que a capacidade intellectual
·· · dos membros -della.,.e. o todo da admi11Islraçll.o,
me d!lO garantias convenientes de que ha d~
empregar estas medidas para o fim que eu
adoplo, não ha de fazei como a admiúistr:ação
passada que, votando eu -pelas promoções, promoveu do modo que todos nós sabemos.
O orador conclue dizendo que sente nM
poder satisfazer completamente ao illustre deputado, com a resposta que merecia pela proyocaçlío, tão fóra de tempo, CJlle lhe. dirigira;
deixará de voltar para o illustre dep.utado as
setas que lhe atirou.
O Sr. Miranda. Ribeil'o combate a opiniãa
daqllelles senhores que_ julgão consistir a essencia da guarda nacional na eleição dos of- ·
· ficiaes pelos mesmos guardas, porquanto elle,
orador, está persuadido que a essencia da
guarda nacional consiste na garantia, na se$urança do bom desempenho de seus deveres,

para preenchee os fins de sua instituição; - consiste em ser depositaria das armas pela confiança, que n:J.o abusará de!las contra a nação
que Ih 'as deu para snstentar suas instituições ;
e esta bem merecida confiança assenta na qualificaç!\o das pessoas de que se compõe a guarda
nacional, por serem chamados para este corpo
os prnprietarios, os homens iudustriosos, os pais
de familia, circumstancias que constituem a
guarda nacionul um corpo respeilavel qne tem
justo direito á publica confiança. Entende que
dai:iclo-se a escolha dos officiaes ao governo, a
guarda nacional nno deixa de ter · a mesma
essencia, porque a circumslancia de serem os
accidental,
officiaes nomeados pelos guardas
póde existir, ou deixar de existir sem que altere
a essencia da cousa.

e

Observa ainda que, segundo os princípios
constitucionaes, nenhuma lei póde ser feita sem
·que o exija a Utilidade publica, e que, quando
a lei qae creou a gllarda ilacional estabeleceu
que os sens officiaes fossem eleitos pelos guardas,
presumia que esta escolha seria de melhor
effeito, mas tendo a experiencia mostrado o
contrario, e que é de mais utilidade transferir a
escolha dos officiaes para outra entidade mais
apta, vota pela emenda do Sr. Carneiro Leao.

O Sr. Rezend.e declara ter duvidas sobre a·
emenda do Sr. Cameiro Le!la, porq11e nella nrto
se declara se os officiaes serão tirados da mesma
guarda, ou d'enlre quaesquer individuos que o
governo quizer nomear, ou se silo dé tropa de
linha, avulsos, etc. N!lo sabe para que proscrever tanto o principio eleclivo,quando mesmo,
no· tempo do governo absoluto; os officiaes de
milícias tinh!lo outra fórma de eleiçao, ainda
que o governo que era legislador. nomeasse officiaes de fropa de linha para servir nas milicias ; mas, se o principio electivo vogava no
governo despotico, não sabe para quê proscrevêl-o, quando a esse principio devemos a nossa
existencia p·olitica. Sua opiniil.o é que, quando
-·se tratar da reforma da lei da guarda nacional,
virá muito a proposito esta questão, mas por
agora a julga fóra de tempo. Lembra que em
Pernam.buco os officiaes da guarda nacional,
por uma, lei provincial, são nomeados pelo
governo ; mas ainda que o governo possa removêl-os, elles ficão com o caracter de officiaes;
mas, nas emendas nada disto se declara.
Vota contra a emenda do Sr. Limpo de
Abreu, por julgai-a fóra de proposito; porque,
se convém revogar a lei que autorisou o governo a recrntar na guarda nacional, deve-se
isto fazer em uma lei especial, como essa do
recrutamento ; e menos ainda julga necessaria
a emenda, quando o governo já declarou . que
ní!.o tencionava recrutar na guarda nacional, ao
menos por agora. Tratando-se do d~stacamento
da guarda nacional por um anno, nM se deve ·
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admiltir nesta medida a dcrogaç!!.o de uma lei
de recrutamento. ·

OSr. Ferreira França em longo discurso,
motiva a seguinte em<.,nda, que manda á mesa:
" Artigo. A força necessaria para o serviço
publico, de que trata a presente proposta, será
formada dos cidadãos brazileiros de idade de 21
alé 22 annos, sorteados, sendo de mais ; e nllo
bastando, dos de 22 alé 23 a1111os ; e do mesmo
modo por diante.
« Artigo. Os des.tacamenlos da guarda nacional só ter!!.o lugar alé a formaçao determi·
nada no artigo antecedente, e pela fórma que
as leis actuaes dispoem.- Fe1·reira França.»
Julgada a materia discutida, são approvadas
as emendas:
1°·," por 36 contra 25 votos, para que todos
os officiaes dos corpos destacados da guarda
nacional sej!!.o nomeados pelo governo.
2º, por 33 contra 32, para que o governo
nomêe a todos os ofllciaes da guarda nacional
do m unicipio da côrte, ainda mesmo fóra do
serviço dos corpos destacados.
3º, por 35, para que os ol'ficiaes inferiores
sejllo nomeados pelos commandantes dos
corpos, etc.
Sendo proposta á votaçllo a emenda do Sr.
Limpo - cQntinúa a subsistir a disposição do
art. 126 da lei de 18 de Agosto de 1831, etc.,
até as palavras - quando sa.o designados para
o destacamento-, ha empale de 32 contra
igual numero de votos.
Como a outra parte da emenda está depen·
dendó da decis!!.o da primeira parle, o Sr. presidente declara ficar adiada.
As mais· emendas s!!.o regeitadas.
OSr. Carneiro Leão pede a urgencia para
entrar immediatamente em discussllo a emenda
adiada, cuja primeira parle mostra ser - desnecessaria, pois que tem por fim confirmar uma
disposição da lei da guarda nacional autorisando as substituições, que n:i.o : fica revogada
pela resoluçllo em discussllo.

OSr, Limpo nllo duvida votar contra a.
urgencia. Mostra que na.o é desnecessaria a sua
emenda, pois que se na.o passar, poderá entender-se que fica revogada a disposiça.o da lei
a respeito das substituições.
OSr. Carneiro Leão sustenta

a sua emenda.
Sendo approvada a urgencia, é em seguida
regeitada a emenda sem discussllo.
Julga-se concluída a discussllo, e adopta-se a
proposta com as emendas. ·
Segue a· discussllo da proposta sobre suspensao de garantias no Pará e Rio Grande do
Sul, e concess!!.o de amnistia geral ou parcial.
O SR. REBouçÀs propõe que, em lugar dedecreta-se diga-resolve.
E' apoiada a emenda;
Pronuncill.0-se contra ella os , Srs.. Alvares

Machado e Ferri;iira França. Sustentllo a ·emenda
o seu atttor ~ o Sr. visconde de Goyanna.
· E' approvada ; e entra em discussão a pro'
posta.
O SR. REBOUÇAS offerece a seguinte f;menda,
que entende ser mais conforme á conslituiç:.lo
do qne, a lei que passou no anno transacto :
" Fica.o dispensadas por seis mezes, nas províncias do Rio Gl'ànde do Snl e do Pará, as
formalidades que garantem a liberdade individual nos terµios elas leis existentes, para que:
Possao ser presos, sem se dar a condiçao
<( I.
de flagrante delicto, ou de prévia culpa formada,
os individuas indicados em crime de resistenoia
ou de conspiração, sedição, rebelliüo e homioidio ; bastando ta.o sómente que a ordem de.
prisll.a declare o nome do individuo indicado, é
seja assignada pelo presidente da provincia, ou
·
qualquer autoridade criminal.
« II. A formaçao de culpa seja por qualquer
autoridade jndic)al: bastando para a pronuncia
( que determine Oll confirme a detenç!\o dos
individuas indicados e presos) ta.o sómente um
auto ou termo da denuncia ou queixa, e do testemunho affirmativo de sua veracidade, assígnado ·
pelo denunciante ou queixoso, e mais de uma
testemunha.
« III. Se poss!!.o dar buscas nas casas, e fazer
apprehensões em quaesquer outros lugares
suspeitos, de dia e de noite, nos casos do
art. 189 §§ lº, 2º, 4º e 5º do codigo do processo
criminal, seni ser necessaria outra alguma formalidade mais do que a indicaç!!.o da casa ou
· lugar, em uma ordem assignada pelo presidente
da província, ou por qualquer autoridade judicial ; sendo, tambem, bastante que a execução
da ordem conste de uma nota, que ao pé della
se fará, assignada pelo executor e mais de uma
testemunha.
provincia (mePos;a o presidente
<( IV.
diante a só pronuncia, que se exige no § 2º)
mandar por ordem sua, sahir para fóra do territorio da mesma provincia,.ou nella determinar
o lugar, em que devão ficar éircumscriptos
quaesquer individuas, assim indicados.
governo ern suas instrucções dará o
<( O
melhor desenvolvimento, que f6r consentaneo
á salutar observancia da presente resolução. Rebouças.»
E' apoiada, assim como a seguinte do Sr. Rezende:
<( A lei de 11 de Outubro de 1836 continuará
em vigor nas províncias do Pará e Rio Grande,·
emquanto nellas durar o estado que motivou a

da

dita lei."

·o Sr.

·

Va.sconcellos (ministro da

jiistiçci) : .
- Sr. presidente, cabe que eu faça aqui uma explicaça.o que convencerá a esta augusta camara
da justiça e política da proposta em discussllo.•Ü
governo n:l.o se propae a esmagar as províncias
do Rio Grande do Sul e do Pará: o governo pre-

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:48 - Página 8 de 10

60-!

SESSÁO EM 30 DE SETEMBRO UE 1837

tende restabelecer a ordem nestas provincias dissipando a desconfiança que alli e no Pará lavra,
desconfiança que é origem da maior· parte dos
males que soffretn estas duas provincias, e renovando o afferro e afinco que sempre estes
brazi!eiros tiverão ás nossas iristituiçoe.s livres.
O governo pois quer conciliar: pt·efere a todos
os outros os meios de conciliaçao ; mas o emprego dos meios conci!iatorios não produzirá
o effeito de$ejado se o governo nao iôr armado
da necessaria força e poder. E' uma verdade,
que nllo é hoje contestavel, que quando os par-·
tidos se empenhl10 em uma luta, e vêm com
algum feliz successo- coroados os seus esforços,
não convém amimai-os, acariciai-os, porque, em
circumstancias taes, elles confundem a moderaçM, a conciliação com .a fraqueza, com o
medo, e depois o governo se· vê na necessidade
de empr.egar meios muito mais violentos e mais
dolorosos, do que se, ao mesmo ten1po que·
offerecia clemencia aos criminosos, os convencesse de que tinha todos os meÍ<ls necessarios
para os forçar á obediencia. Eis pois a razão
porque o governo . entendeu que devia acom-.
panhar a medida da amnisti:i. com a outra
medida, já· concedida ao governo, de suspender
algumas das formalidades que garantem a liberdade individual.
.,'. A osten,tação de grande poder costuma
poupar mmtos males e soffrimentos á humanidade. O governo quer pois ·que os generaes,
encarregados da honrosa missão de pacificar as
duas provincias, levem em uma mito a espada
e em outra o ramo da oliveira. Eis porque o
governo julga conveniente a continuação da
suspensãO das garantias.
·
Verdade é que abusos podem ser commettidos, e talve;z o tenhao·sido; mas o governo se
desvelará empregar as medidas, que possão;
se não totalmente impedir, ao menos diminuir
muito taes abusos. Já o governo tem declarado
aos · presidentes das províncias, em que estao
suspensas as garantias, que esta suspensão só
póde ser definitiva quando o presidente da
. respectiva província a approvar, disposição esta,
· ··qüe-compreilende-parte· da doutrina... offerecida
na emenda do Sr. Rebouças, e sem que comtudo tenda a embaraçar a marcha dos negocios
- publicas ; os que impugnão a suspensão .de
garantias apoillo-se no grande sacrilicio que ella
custa á liberdade ; mas que garantias suspendêra.o .as leis, cuja contiuuaçao o governo pede
para mais tim anno? Prisão sem culpa formada; e conservação na prisao durante o tempo
em que estão suspensas as garantias ; sahida
para fóra da provincia ; e busca para prender os
prirninosos, apprehender armamentos, etc. Ora,
a suspensão destas garantias parece da n:iaior
c.onveniencia para o restabelecimento do socego,
e p/il'a prevenir a contiuuação · das calam.idades
da guerra. Prende-se um -cab!;!ça de sedição ;
póde acontecer que não seja possível formar- •

se-lhé culpa, ou porque não está. no lugar do
delicto, ou no da sua residencia, ou porque a
vingança, ou o medo podem influir nas decisões
do poder judiciaria. Se o governo não tiver autoridade de conservar na prisão este cabeça de
sedição,· elle il'á ser solto, voltará aos seus companheiros, e prolonga1·á assim mais a guerra
civil. A rnedida, portanto, que o governo pede,
bem que seja um sacrificio da'liberdadc, todav_ia,
a humanidade e a politica a justífi.clíO, por
isso que vai accelerar o fim das calamidades
que pesllo sobre as duas provincias. Em taes
circumstancias julga o governo conveniente a
medida proposta.
As circumstancias das duas provindas não
têm melhorado, e talvez que as do Rio Grande
do Sul lenhãO einpeiorado muito. No Pará o
presidente actual vê ainda tão perturbada a
trariq~üllidade publica, que se não tem animado
a pôr em execução a lei que suspendeu algumas
das formalidades que garantem a liberdade_ individual, e nao tem podido - ainda convocar a
assembléa legislativa . provincial, bem que ha
mais de um anno esteja em posse da capital da
provincia, e de muitas povoações della. No Rio
Grande do Sul ninguem ignora os ultimas acon.tecimentos. Portanto se as circumstancias são
as mesmas, ou ainda mais ·graves do que er:io
quando foi decretada a suspensão f;le garantias
para as duas provincias, parec~ razoavel · que
hoje.se decrete a continuação das mesmas medidas : mas o governo · não pede só estãs medidas já concedidas ; quer que sejão acompanhadas de amnistia. Todos os que depuzerem
as armas serão amnistiados, e todos mesmo que·
já têm ·deposto as armas podem ser amnis-.
tiados,· porque- todas as vezes que os. pal'tidos
estão vencidos, estão .fatigados, e pedem clemencia, a humanidade e a política aconselh!lo
que sejD.Q benignamente acolhidos. E' nossa
profunda convicção que não ha outro meio de
extinguir os· parti.dos senão· o da clemencia : a
historia nos n!lO apresenta um vencedor til.o po- .
deroso que conseguisse·· de outra sorte desva• 1
necer, ou totalmente destruir um partido. Eis
porque insisto na adopçn.o da proposta tal qual
está concebida.
Outras medidas talvez fossem indispensaveis,
mas. as circÚmstancias em que nos achamos
não permittem que se faça.o novas ·propostas,
e que se desenvolvão as mesmas que forlili
apresentadas. Ninguem ignora o estado das
duas provin~ias. Quando nos encarregámos da
adrninistraçao, nós conheciainos as suas
circumstancias. Alguns dos membros da mesma
administração transacta nol-as tinlillo com·
municado, e um delles o fez no seio da rcpre·
sentaçao nacional, apresentando um · quadro
muito medonho. Ente·ndemos,· comtudo, . que,
apesar do perigo, deviamos tomar sobre nqssos
hombros tão pesada tarefa, pois _gue ti.nbamos:
a. fortún·a de contar no corpo:Jeglslativo' n1uitos
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amigos ; conhecianios· o patriotismo, as luzes,
e o afferro á uniab e integridade do imperio
(apoiados) qrie animavão todos os representantes da naçao. Seria pois. em nós uma covardia imperdoavel, · s_e fraqueassemos em tal
posição, Nós, portanto, esperamos que os _representantes da nação, certos de ·nossas intenções, que não são de desacreditar governo
algum, mas de servir com todas as forças ao
nosso paiz, nos habilitaráõ com estas duas
medidas propostas, que julgamos muito importantes para satisfazer aos votos dos representantes da nação, que felizmente neste caso,
silo os votos da mesma nação. (Apoiados.)

· 605

Fica a materia adiada.

á. mesa a
seguinte declaração de voto :
" Declaro que votei contra a adopção da
proposta do governo sobre a maneira de
formar-se os destacamentos da guarda nacional.
cc Paço da camara dos deputados, em 30 de
Setembro de 1837 .-Baptista Caetano.»
O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia o
resto da de hoje, e pareceres adiados. .
Levanta a sessão ás 2 horas e meia da
tarde.
O Sa. BAPTISTA CAETANO manda
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CAMARA- DOS SRS. DEPUTADOS
PRESJDENCIA DO SR. ARA.UJO VIANNA

SmmARIO. - Expediente. - DiscHssão sobre sHp·
plentes.-Or dem êlo dia.-Aclopção da pro-

posta sobre stt8pensão de garantias, e concessão
de amnísl'ta pcira o Rio Grande e Pará .

A's 10 horas e meia acliando-se presente numero legal de Srs. deputados, abre-se a sess::s.o ;
1ê-se, e approva-se a acta da anterior sessllo.
FallM com causa participada os Srs. Raphael
de Carvalho, Pinto de Mendonça, Ferreira de
Castro, Maranhão, Fortnna, Barbosa Cordeiro,
Coelho da Silva, Remigio, Messias, arcebispo,
G1mçalves Marlias, Lessa, Bhering, Mendes dos
Santos, Corumbá, Dias de Toledo e Duarte e
Silva; e sem o participarem os Srs. Souza
ll_fortins, Vieira, Luiz Cavalcanti, Costa, Macedo,
Fontes,. Paim, GalvM, Arunha, Alcibiades e
Alvarenga Ferreira.
EXPEDIENTE

O SR. 1" SECRETARIO dá conta do expediente,
lendo os segufotes officios :
lº. Do ministro da gL1erm, participando que
o regente interino, em nome do' imperador,
sanccionou os d.ous clecret:os da assembléa
geral : primeiro, fixando a força de terra para
o anno financeiro de 1838 a 1839 ; segundo, o
que designa as· gratificações q-ue devem ter de
orn em diante os conselheiros de gue.rra, e
vogaes do conselho supremo miliiar.-Re 1neltem-se os aulogrnphos para o arehivo.
2". Do seeret'nrio cio ,;enado, participando que
o senado adaptou, p:ira subir á sancção, a resoluç~o que upprovon a pensao. concedida a
D. Luiza .!\faria da Cunha Lemos.
3º. Do mesmo, participando que o senado
approvou e vai dirigir á sancção a ·resolução
approvando tenças a diversos militares, cons·
\antes da relação assignada pelo official-maior
'!:OnlO II

da secretaria daquella camara.-Fi ca a camara
inteirada.
Remette-se á commissllo das assembllias pro·
vinciaes ur.ia representação da assembléa de
Goyaz, pedindo que o redito . da passagem
do rio Negro, e o da es.trada dessa cidade
a Cuyabà, faça parte da receita daquella provincia·.
A' mesma commiss!!.o outra representação da
mesma assembléa, pedindo a decisão da questão
de limites, entte aquella província e a do M-aranhn.o.
Vai dirigida a commissão especial que se
houver de nomear uma denuncia do cidadão
João Pinto de Lacerda, contl'a o ex-mini:ttro da
justiça, Gustavo Adolpho de Aguilar Pantoja.
Lê-se a· redacção das emendas feitas e approvadas á proposta do governo, sobre o destacamento da guarda nacional.
O Sr. Fereira.. França requer que se consulte á camara para que estas emendas vão á
commissão de constituição, por lhe parecer que
esta lei tem effeilo retroactivo, o que é conlral"io
á co nstituiçao ..
Consultada a eamara, decide-se que não se
devem remetter as emendas á commissão de
conslituiçrio, e approva-se a· redacçao.
Lê-se e é approvado um parecer adiado da
cornmissão de justiça civil, do armo de 1831,
sobre o o meio do ministro da justiça de 19 de
Maio daquelle anno, sobre a duvida de saber a
quem éompete, · abolida a mesa elo desembargo
do paço pela lei de 22 de Setembro de 1828,
a expediç:11.o do titulo de jnize3 d1ts sesmarias,
no districto dr;sta côrle. A commissão, comqmriJ[O adie fundada a duvida do ministro de
n~o compi,lir esta attrihuição ao governo â vista
da lei que abolia aquelle tribunal, nem ter sido
na mesma lei designada a 11-utoridadB a quem
competis;a;e a exp.;dição de taes titules, todavia
attendendo a que a concessão de sesmarias foi
prohibida alé que se promulgue uma lei _que as
deve regular, sendo. por isso inutil, ou indifl'e•
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rente que hajão ou n!lo taes juizes, é de
parecer que fique adiada esta materia, para se
tomar em consideraçll.o_ quando se tratar da lei
das sesmarias, que já passou em primeira e
segunda discussão, e que nesta conformidade
se responda ao governo, ( Vide Be8B. de 5 de
.Agosto ele 1831. )
Lê-se a seguinte indicação do Sr. P.,.ulo.
Barbosa:
« Tendo-se retirado alguns SL's. deputados
da Bahia, e havendo falta delles na casa, re·
queiro que se convide o Sr. José Florindo de
Figue1redo Rocha, que já está juramentado. i,
Como indicação, o Sr. presidenle diz que vai
. á commissão de constituiçao e poderes ; mas, o
Sr. Paulo Barbosa req.11c.1• urgencit\ para se
discutir este seu requerimento ; porque, tendo
já tomado assento na casa o Sr. José Florindo, e sahindo quando a deputaçao da Bahia
se completo11,. agora, que ha falta della, póde
vir de novo tomar assento.
A urgencià é apoiada, e enlra em discussã.o.
. OSr. Ferreira França. julga que o Sr. José
Florindo nM carece do chamamento da .casa,
porque já está reconhecido, e na falta de algum
deputado da Bahia, póde vir independente de
chamamento.
· O SR. PATJLO BARBOSA :-Não virá.
O S:a. FERREIRA FRANÇA :-Então porque?
O :ilR. PAULO BARBOSA :-Por modestia.
O SR. FERREIRA F:aÀNÇA : -Não sei a que se
applica aqµi a palavra modestia.
A urgencia é approvada, e entra em discussão
o requerimento.
OSr, iezende diz que, o que se quer é que
haja numero de depútados alé o fim da proro·
. . gáção, para que . se possa trabalhar. E porque
-alguns Srs, deputados, por Pernambuco, forão
para o ministério, e 9utros breve se relirão, reqner que se chamem alguns supplentes que
estilo na côrte, como, por exemplo, o Sr. marechal Francisco de Paula Vasconcellos. Poderse-ha receiar que na.o venhão pela falta de
subsidio, mas o patriotismo desses ·supplentes
garante contra este receio. Remette á mesa o
· · seguinte additamento ao X«3J:l~erimento:
e! Tendo-se refüado algu·,;~
Pernambuco, e podendo faltar numero . para
haver casa, requeiro que seja convidado a
prestar juramento, e a tomar assento o S1·. brigadeiro Francisco de Paula Vasconcellos ..Rezende."
E' apoiado, e entra em disnu,são- o requerimento.
O Sr. · Cornelio nno tem duvida em votar
p:l.l'a que se chame o Sr. ·Paula Vasconcellos ;
mas o caso é- diverso. do que requer o Sr. Paulo
Barbosa ; porque, a respeito do Sr. José.Fio·

-d~p~iãiios ·ae

rindo, o negocio é_ liquido ; i-nas, a: respeito . do
Sr. Pau'la Vasr.oncellos, consid•fra a emenda do
S1·. Rezende como verdadeira indicação, que
deve it- á com missão de conslitniçllo, porque o '
negocio 11110 está claro para todos os senhores.
O Sr. Jos6 Florindo. póde. entrar na camara
quando quizer, e sem ser convidado, porque já
prestou juramento e tomou assento na camara
o anno passado, e mesmo este anno.
OSr. Rezande responde que não está bem
claro que o Sr. José Floriudo deve tomar as-.
sento, e que nao pretere ao ·direito de .outros
mais votados, embora tenha prestado juramento.
Mas, corno já passou este pt·ecedente, e ha·
vendo na côrte supplentes de Pernambuco, em
cuja depulaçao falln.o seis deputados, por isso
requer que se chame nm. desses Sllp!Jlentes;
requerimento em tudo igual ao. do Sr. Paulo
Bat·boza.
O Sr. Cornelio suslentn a sua opiniãO de
que deve primeit·o a commissllo de póderes
examinar se o Sr. Patila Vasconcellos está na
lista dos supplenles, exame a que já se pro•
ceclet1 áce1·ca do· Sr. José Florindo. Nno ha•
vendo,· pois, igualdade de razão entre um e
outro requerimento, pede o adiamento do do
Sr. Rczende, para que a cornmissão ele constituiçllo d~ com m-gencia seu p!lrecer. sobre elle,
e no em tanto que se discuta o do Sr. Paulo Bat:·
boza.
O adiame11to proposto é apoiado e entra em
.
discussão.
OSr, Alvares Macha.d.o declara que, quando
se tratou de chamar o Sr. José Florindo,.votou
contra porque nll.o era elle o immediato em
votos, havião 10 ou 12 acima' delle..•
O SR. CARNEIJ:1.0 LEÃO : - Não, senhor.
·o SR. ALVARES MACHADO: -Ainda que houvesse um só mais votado, não podia ser clia.mado o Sr. José Floriddo; no emtanto a camara
decidi o o contrario, e por isso fulgo que o requerimento do Sr. Rc2ende está nas mesmas cir·
cumstancias que o do · Sr. Paulo ,Barbosa.
O 01·aclor declara ter de m.andar á mesa umc1
emenda para qu_e se chame o Sr. Monlezuma
emquanto o Sr. Antonio Carlos Ribeiro de An·
drada 11110 vem tomar assento na casa, como
_deputado_ 01·dinario pelo Rio de Janeiro, ,na vaga
que deixou· cl.fàllecido· ·S1·. Oliv-eirn-Bt,aga.
Qnarito ao Sr. Florindo, desde que houve falta
de deputados, devia ap1·esentar-se.
OSr, OÔrnelio lembra que, 'Sendo a questão
de adiamento, a ella se devia restringir o Sr.
deputado, mas quando mesmo se tratasse.da
questão principal, não devia incommqdàr·s~ o.
Sr. qeputado em mandar a sua emenda, por·
qne tendo sido ministro de estado, o Sr. Montezuma perdeu o seu lngar de •depulàq.o, pQr
consequencia ainda que -a commi_ssão ex~,
minasse· a indicação ou em-enda do Sr, depu·
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lado, havia de dizer que se procedesse á nova seis dias antes de sei· nomeado ministro: posto
eleiç!IO,. para que o Sr. Monlezuma pudesse que na.o tivesse tomado assento na casa, 'para o
tomar assento.
qu~ era necessaria a reeleição. Em 1833 se disOSr. Oa.rneiro Leã.o nota que o Sr. Alvares cut10 largamente sobre se devia ser chamado o·
Machado. se contradisse quando, no principio Sr: Souza França, como supplente do Rio ele Jado seu <J!scurso, nllo dando importancia alguma neiro, pela falta do Sr.· José Clemente Pereira ;
ao juramento que já havia prestado o sup- e os pareceres for&o sempre qne era nccessaria
plente de qL1em se. tratava, concluio dizendo a reeleiçfl.o; ora, o Sr. Souza-Fra;1ça era a quem
que o Sr. José Florindo devia entrar ; no prin- competia enlrar, o que não se dá com o Sr.
t'ipio quiz provar a identidade . de circum- Montezuma, porque ha o Sr. Antonio Carlos.
stancias de um e outro requerimento, e no fim Na.o sabe porque o nobre deputado quer posmostrou a diversidad~ de circumsta11cias. O que tergar todos os principias, pelos quaes tem
se procura na comm1ssao de poderes é revolver combatido até agora. Ainda ha pouco censurou
as aclas, ver se o suppjente está uas circum- a entrada do Sr. José Florindo por não· ser o
stancfas. de representar a província, se é o le- . supplente immediato ; agora. quer. admittir o
gitimo. Nt\o póde dizei· . se o S1·. Paula Vas- Sr. Montezuma, quando ainda o Sr. Anloriio
concellos está nas circumstancias de representar Carlos nem saiba· da morte do Sr. Oliveira
a província de Pei·narnbuco, porque o assevera ~ra_ga, quando t1inda ha esta questao impo1-tano Sr. Rezende; preciso é-proceder nisto com l1ss1ma sobre os supplenles que têm aceitado o
ministerio, e d11 qual a camara se tem occupado
mais exame.
varias vezes. Conclue julgando inconveniente a
O Sr. Veiga. Pessoa. vota pela indicação do indicação, e muito mais para se decidir hoje.
Sr. Rezende ;·mas quize1·a que fosse primeiro á
O Sr, .Alvares Maohado admira-se da ,voncommissão ; porque esta questno ainda nll.o
tade que lta em ~rlos senho1·es de descobrir
está ventilada, como a do Sr. José Florindo.
contradicçlio e incoherencia nos outi-os. Con•
OSr, Rezende requer retirar a sua emenda, fossa que co111bateu a opinião de se admiltir o ·
.
o que lhe -é concedido.
Sr. José Florindo, quando haviao outros supO Sr. Alvares Ma.oba.do diz que, não ob- plentes mais votados que não tinhão sido
stante a opinillO do Sr. Cornelio de não pode1· ser chamados ; mas a camara desattendeu a esta
chamado o Sr. l\fontezuma pór ter sido minist1·0, razão, e mandou chamar o Sr. José Florindo,
quer mandai· a súa emenda, por que. esta pela simples razao de se achar na côrte. Estaquestão lembrada pelo Sr. Cornelio, posto ter belecendo a camara este aresto, não pó'de elle,
sido ventilada, ainda não foi decidida.
orador, ir de encontro ao que a camára deli·
ff 5R. CARNEIRO LEÃO lembra que, se ·no Rio berou. Quanto ao Sr. Monfezuma, lembra que
de Janeiro falta um deputado que morreu, deve este s'enhor 11110 tem nenhum supplente acima
de· si, porque, pela morte do Sr. Braga,· o · Sr.
ser chamado o Sr. Antonio Ca.rlos.
Antonio Carlos é deputado ordinario do Rio de
O SR. PRESIDENTE : - Est!1, discussão é pr•'f. Janeiro, e, quando um_ deputado não se apre·.
matura emquanto não é lido e apoiado o re· senta, 0 costume é chamar. 0 supplente imme-.
que~imento do Sr. Alvares Machado.
diato. Julga que seriam uito bom não se charnar
Lê-3e e é apoiado o seguinte requer(mento do
s M
h
s
Sr. Alvares Machado :
.
o r. ontezuma sem se c .am~· o r. Antonio
Carlos, mas havendo o precedente de se chamar·
11 Fa. ltando OSr. Antonio Carlos de Andi·ada
o Sr. José Florindo sem .se chamar outros.
Machado, deputado por esta província, por supplentes mais votados, nao ha contradicção
achar-se em S. Paulo, requeirq que se chame de sua parte em apresentar o seu requerimento..
o Sr. Montezuma para tomar assento na casa, Quanto á duvida que ha se 0 Sr. Montezuma
como primeiro supplente que se segue.» · ·
deve tomar assento por ter sid.o ministro, ob0 S~. 1° SECRETARIO : - O Sr. deputado serva que, tendo havido larga discussão sobre
manda 1Sto como emenda ou. como indicação \l isto, nada se decidia a respeito, e a sua emenda
O SR. ALVARES MACHADO:- Com~ emellda... póde fazer-decidir a questão.
OSr. Carneiro Leãe lembra que, embora O
A discussã<i fica_ ~diada ~or . annunciar~se
Sr. Montezuma seja o segundo sL1pplente deve a che~ada do Sr. mm1stro _da JUSbça, que é m·
saber-se pl'imeiro, se o Sr. .Antonio Carlo's está trod1;1z1do ººI? as formalidades do estylo, e
impedido e não póde vir, Em segundo lugar .. contmua a discussão da pr?posta do goveri:o
lembra que ha uma quesUío a respeito de sup- sobre suspensão de garantias no Par~ e Rio
plentes que dep2is forao nomeados rninistros,-e Grande do Sul, com as emendas apoiadas na
mesmo de deputados chamados para O minis- antecedente sessão;. dos Srs. Rezende e Ret~ri_o, antes de tomar asdento ; · em 1830 se de- bouças·
c1dio; a camara contra a entrada do Sr. Lucio
O Sr. Castro e Silva declara. ter de ID!\ndar
Soarés Teixeira .de Gouvêa que tinha sido eleito emenda á mesa, a qual espera ser apoiada e
para ~ssa legislatura, porque tinha sido eleito sustentada pelo'Sr. Carneiro Leão, que mostrou
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em 1833 qlle convinha medida s~melhanle; porqlrnnlo julgava o nobl'e deputado, ent5o, que o
governo Olt a regencia devia ficar com algumas
atlribuições qne a constiluiçno concede ao imperador, e q11e a lei de 14 de JL1lho de 1831
í:rohihio á regencia. Se n camarn entende qlle
'.1 corôa deve ter essas attribuições, n::to póde
deixar de approvar a emenda qu0 clle orador
offerece, muito mais porque nao é uma medida
parcial como a proposta.
Por esta occasião o orndot· lembra a S. Ex. o
Sr. ministro a necessidade que ha de algum.a
força de linha no interior da província do Ceará,.
cmbÓ1·a se retiro toda a que existe na capital,
mas a do éentro, seria um grnnrle desserviço
que se fize~se áquella provincia, porque os destacamentos de lt·opa de linha no intel'ior convérn
á paz e tr:rnquillidade da província, pois que
são os que contém os assassinos.
E' apoiada a seguinte emenda do nobre deputado:
« Ficao rêvogados os paragraphos 3° e 6° elo
artigo 19 da lei de 14 de JuJho ele 1831: e o
regente fica aulorisado a ex.-ercer, na fórma da
constituição e das leis, as attribuições que pür
elles se inhibi!lo. "
O Sr. Rezend.e diz que lem asssentado nllo
dar ao. governo mais do que pede, e por isso ha
de retirai· asna emenda. Declara ter de volnr
contra o artigo 1º, porque vê que o governo tem
e11tendido não ser necessaria a suspens::to de
garantias no Pará.
No estado em que se achão o Pará e Rio
Grande, as autorid,1des constituídas têm direito
de empregar todos os meios .que reputarem indispensaveis para a pacific[lção dessas províncias.
Entende mesmo que o codigo Cl'iminal atttorisa para assim obrar-se. O que julga preciso
e suspender a garantia do habeas-corzms para
as pessoas i ~licadas nos negocios do Pará e
Rio Grande. Entende pois que a suspensa.o de
garantias nada vai fazer,. e o mesmo diz da
emenda do ·Sr. Rebouças que ae refere á formaçllo da culpa, o que já está prevenido pelo
codigo do processo. No seu modo de entender,
a respeito do estado do Pará e Rio Grande, a
suspensãO de garantias póde fazer mal ás
mesmas autoridades, que se poderá<'.I julgar de
ma.os aladas e de n!lo poderem mais lomar. as
medidas que julgarem salvadoras.
Deseja que o. Sr. ministro informe se no
Pará já foi publicado o acto da. suspensil.O de
gurantias. Coasultando-sc: a conducta do presidente do Pará com a da administração que
acabou, parece que a administraç!ío entendia
que o presidente tinha raza.o, e fazia bem em
na.o publicar a lei de suspensão de garantias.
O _orador lembra o que aconteceu em Pernambuco na guerra dos cabanas, em que prendendo-se certos"· iridividuos que servi!l.o de espiões aos rebeldes, e mes"tuo que lhes remettiao

munir;ões, erllo reenviados para o theatro da
guena pêlos juiies, por. n[lo terem culpa formada, e assim prolongava-se a guerrn alé que
emfim a necessidade oxigio que pelas leis militares se declarasse aquelle teneno occupado
pelos rebeldes em estado de cet'Co. Estando as
províncias do Rio Grande e Pará debaixo de
operações militarns, '1. suspensão d0 garantias
póde ser mais nociva do que ulil. A medida
que julga convir é a suspensão, em todo o
imperio, para as pessoas complicadas na rebelli1l.o do Pará e Rio Grande de todo o capitulo
·
do habeas-corp1is.
Consultada a camai;a, decide-se que o Sr.
deputado retire a sua emenda.
OSr. Vasconcellos (ministro daJ1.stiça) :-0
illustre deputado deseja ser informado se o governo npprovou o expediente que adaptou o general, ou o-presidente do Pará, suspendendo a lei a
respeito das garnntias. A adrninistraç::to passada
reprovou em varios officios alguns dos ex.pediente
adaptados pelo presidente do Parir; nll.o sei de
officio algum em que a administraç::to apprnvasse o expediente que el!e tomou de si1spender
a lei a respeito das garantias. Creio que ellc
mandaria executar a lei, porquanto a constif.uiç.a.o é clara: nenhum poder político, nem
lodos os poderes políticos podem suspender a
consliluiç11o do estado, salvo nos dous casos
declarados no paragrapho ultimo do ,1rtigo 179.
Nrio me consta . ter havido approvaça.o desse
acto do presidente do Pará, nem a adminis ·
trnçao actual está resoividâ a approval-o. Para
a administracao actual é claro que a . c'linstiluiçl\O não póde ser suspensá, nem ainda pelo
concurso de todos os poderes políticos.
Na.o sei se o nobre deputado ·precisa mais
alguma inforrnaçao.
N!ío me oppuz á emenda do nobre deputado.
Como o nobre deputado propunha que continuasse: a lei que susp,mdia. as garantias, e ao
mesma tempo a que concedeu a amnistia para
o Rio Grande, lembrei-mé de que esta disposiç~.n não podia ter lugar no caso· presente, porquanto a amnistia linha sido concedida para o
Rio Gtande do Sul, e para os sediciosos de 20
de Setembro que depttzessem as armas, e cooperassem pai;a o restabelecimento da ordem
publica; nno comprehendia a autoridade de
amnistiar tam.)J!lm a__ prqvincia do Pará . Eis a
unica reflexão que fiz,. á -eiiiendã· ·dü" nobre
deputada.
OSr. Rezande diz que exigio esta informaçri.o
poz·que não sabia se o governo tinha mandado que se publicasse no Pará a lei, porque
realmente a lei n!l.o podia ter effeito, senao
depois de publicada ; mas não lendo-o sido, o
presidente daquella provincia julga que pôde
ir º. perando !Ilililarmentc, e que n.as leis. mili·
1 tares acha os recL1rsos de que necessita.
· OSr. Carneiro Leão ohserva·queo Sr.ü'istro
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e Silva füou a éü1cndo., que ofl'creceu.,
um e Rio Grande, foi bastante esc.rn~ulosa. En~
p1·ojeclo que elle, orado1·, aprescutát·a em 1833,
lcndcmlo a constituição pela rnaneirn porque
mas tirou ~ómenle esses iu·tigos. Se quizesse
et1lcndc, e com o exemplo q11e vio pt•alicatlo .
chicanar com o nobt"e deputado, e.lida q1.1e lirasse
po1· uma na1;l\o que nao devemos l'eceiat• imitar
o projeclo todo; e está prot11pto a appt·oval·o
em 111:itcrias· conslitucionaes, a carnura podia
mesmo isoladamente, cm qualquer outra cirir mas adiante sem íel'ir pl'incipios tle libercumstancia qtte o no_bre deputado o olforeça ; dade, podendo segnir nesta parle o exemplo
actualmeule, porém, julga que o proj!lcto nao ó dri qne füz o parlamento inglez por occasiao
salisfactol'io, porque ainda que o governo, :i.nles do hill que ahi se apresentou sobre as desordem;
da lei da regencia, podia susp·ender algumas
ela Irlanda.
das formalidades que garantem a liberdade inO orador mostra que o fim da resolução é
dividual, comtudo tem esta attribuiç!lo no inque o julgamento de um réo, que fôr prnso em
te(vallo das sessões ; e agora que o r.orpo legis- qllalquer das duas provincitis durante o anno
lativo está reunido, na.o o póde fazer : e mesmo
da lei, hão tenha un~ julgamento definitivo til,o
seria inconveniente que o governo esperasse o ra.pido como quer o codigo, <? que é até em
encerramento da assembléa para o füzer. Além beneficio dos réos para serem julgados com iin.
de que a lei da regencia nno deve ser revogada p:u·cialiclade; mas não que o réo seja afinal
por via de uma resoluç!lo.
condemnado, sem ser por sentença. Parece-lhe
O orador julga que se deve appl·ova1· a pro· que a emenda do Sr. Rebouças nesta parte
.
posta tal qual.
nada dispõe além do que aulorisa o codigo nos
Quando (1 idén do Sr. Rezende, de querer sus 0 casos de flagmnle, etc.
pender o ltabeàe-eo,-p1is, cou1qu11nlo possa o
Entende que o Sr. Rebouças nn.o deu á lei a
co1·po legislativo fazei-o, comtuúo · cnmp1·e de, · ve1·dadeira iolelligencia, pois-que ella ri.li.o aulacretar outra cousa que valha habeas-coi'Ptia.
risa a qualquer do povo paro. us111· da suspens!l.o
Se o j1iiz municipal, como t·eceiava o nobre de _garantias, mas ao governo para autorisar
deputudo o Sr. Rezende, désse uma ordem de aos ·presidentes ; de sorte que as ordens, que
liabeas-corpus a Bento Gonçalves, antes de ir contenhão pris!l.o, ou outra cousa, devem ser
para a_ Bahia, esse juiz abusava, preler_ia seus assignadas' pelos presidentes respectivos, sendodeveres e a lei, porque a lei autot·isou u sus- o contrario na.o execuçao da lei, ou abuso.
pensao de garantias, para que esses indivíduos
Entende que a responsabilidade dos presipudessem ser removidos para outrns provincias, dentes, na execuç110 das ordens, é melho1· do
e conservarem-se em _pl'Ís!lo ; e nem. vale de que descansar esta. responsabilidade sobre um
argumento o que fez o juir. municipal da côl'te, processo (como propõe o dito Sr. deputado)
porque isto foi àntes da suspensl\o de garantias ; que póde servir para desculpar algum acto
ainda que ene, orador, entende que esse juiz máo, ou precipita.do, que se possa fazer.
faltou a seus deveres, porque a prisão dos imo accrescentamento proposto no paragrapho .
plicados nesse crime, póde ser feita sem culpa 8º·.tla emenda vem a ser o mesmo que dispõe a
formada, ajnda que a 'lei impõe a obrigação de proposta ; e as.sim, sendo a dita emenda em
formar a . culpa denlro.-ade oito ·dias, q11ando essencia o inesmo q11e a proposta, entende que
n!lo ha afflúencia de negocios, ou outra circum- não vale a pena de se alterar_ o que está estastancia:de motivos insúperaveis, e a relaç!íO belecido para o Pará e Rio Cirande do Sul.
·
desta côrte negou o liabeas-co1·pua por este
O
Sr,
:B.ebouças
decla1·a
nito
se
oppôr
a
que
motivo, o qual o juiz rnunicipal não Cúnsiderou.
Em sua opinião particular, ·qualquer que seja o passe a proposta, mas quer que seja emendada
juizo que o jllry emittio, o juiz municipal faltou segundo o disposto na constituição, suspen·
a seus deveres, ainda mais porque e11tende que dendo-se, não todns, mas algumas das formalidades, que garantem a .liberdade individual.
o juiz municipal do municipio da côl'le não
podia dar o hábeas·corpiis a presos na fol'laleza Foi com este fim que propôz a sua emenda,
de Santa Cruz, que está no municipio da cidade que sustenta.
de Nictberoy ; · porq"L1e, se se entende que por. . E' apoiada a emenda do Sr. Castro e Silva,
§~1:. fo.rta.lg_zii, esl.i...á ·<H.,;posi.çM .do. go:v~rno geral,• p~ra. q:tie.~ -~~8~!1.l.~ ..P!)Ss~--~~~r,ç~i:. _n,a_ fQXi;Qil .à.a~.-··
e pertence ao municipio da cõrte, podia o juiz ·· 1e1s e da conshtmção, as attribuiçc'les mhibidas
municipal da côrte conceder o habeas-coi-pu_s ; nos paragraphos 3º e 6º'do arL 19 da lei de 14
.
então neste caso tambem o podia conceder a de Junho de 1881.
p1·esos na fortaleza do_ Cabedello; ou em outras
O Sr. Ca.rneiro Leão continua a pronunciar-se a favor da proposta, e contra a emenda,
do imperio. . _'
·
Defendendo a proposta, e respondeudo ao mostrando,. entre outi·as razões, ·que reprodu;i;,
Sr. Rebouças, que entendeu que esta medid;i. que ainda passando a emenda; não se evitarião
vinha suspender, não algumas ·das formali- os abúsos, pois que. circmnstancias de _apuro
dades coi110 permitte a constituiçãoi mas todas obdgão·algumas·vezei! a qujlp~Si!Oas,_11li~s_pro:
as garantias, o orador diz que a asseinbléa pugna.dores pela Ol"dem: publicM só1icitem ac!o~
geral quando suspendeu as garantias no--Pará pouco conformes_,Asieis. . .:; .:- ··
•
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Julgada a 1natcria discutida, é approvndo o
art. lº da proposta 1ior 38 votos contra 1~.
A emenda do Sr. Rebouças julg:Vie prejudicada.
E' regeilada a emenda do Sr. Castrn e Silva.
Entra em discus~ao o segllinte:
« Art. 2. º O governo fica autorisado a concerler amnistia geral ou p:ll'ticular ás pessoas
e11volvidas nos crii_nes de sediçao ou rebellis.o,
commettídos nas mesmas provincias, caso a
humanidade e c01iveniencia do estado assini o
aconselhem."
Veni á mesa o seguinte:
« Se não passar a emenda do Sr. Castrn e
Silva, offereço a seguinte emenda:-- A autol'isaçã.o conferida ao governo pârn amnistiar, se
faça. extensiva :iquellos provincias em que hou\'Ct·l'\o sedições nt~ o fim do anno proximo
findo.-Fernrmcles ela Silveira. i,
E' 11poiadn ..
O SR, REZENDE ofrercce a seguinte emenda,
que é lambem apoiada:
cc O govemo é aulorisado, durante .o mesmo
espaç.o, para conceder amnistia a torlos aquelles
que deixarem o partido rebelde, 0~1 fncção, e
reconhecerem a obediencia ao governo iinperial. >> •
O Sr. Fernandes da. Silveira sustenta a necessidade de sua emenda.
O Sr. Vasconce1los (ministro dafusliça) : Peço a palavra para declarar, que se se entende
que n!lo está bem clara a doutrina da proposta
do governo, não duvido aceitar parte da emenda
do illustre deputado, o Sr. Rezende, quanto á.
autoridàde, que dá ao governo para amnistiar
por um anno. Não tenho duvida alguma em
aceitar est!l declaração á proposta. Quanto,
porém, á outra· parte da emenda, direi em d nas
palavras o que enlendo. Póde muito bem ser
que estejão, por exemplo, presos réos de menos
importancia, e que os principaes, os cabeças de
sediç!!O na.o estejao presos, e que entrctan to só
pela faculdade que têm de se apresentarem á
autoridade legal na fónna proposta na emenda,
venha.o a gozar do beneficio da amnistia, qm/ndo
outros menos culpados nao podem gozar della.
Aceito pois a emenda quanto á restricç/1.o da.
autoridade de amnistiar por um anna, ruas na
parte
que qner limitar o beneficio da
amnistia aos que se apresentarem ao gov_ernq,
julgo que não póde ser approvnda, porque casos
se darao em qur; haja manifesta desigualdade.
O Sr. Rezende sustenta a sua emenda, mostrarido que os que estilo preses merecem menos
confiança, e offerece1h menos garantias de
emenda, do que os que volu.ntariamente se
apresentarem. Lembra a este respeito o que
aconteceu com presos. do Rio Grande, alguns
dos . quaes, logo depois que foi concedido o

em

DE 1837

habea~-coi·piis, vollárão a reunir.-se com os rebeldes,
E' approvado· o al'L 2º, com a emendei do
Sr. Ferm\ndes ela Silveira, e a primeirn parle
da do SI', Rezcnde.
Em seguida dá-se por concluida a discussão,
é é adoptacla a proposta com as emendas.
O SR. PRESIDENTE dá· para ordem do dia o
projecto do senado sobre os vencimentos dos
Srs. ministros · e secreturios. de estado, e varias
resoluções.
Levanta-se a s·essão ás duas horas da tarde.
Sessão

elli.

3 de Outubro

l'RJ::SIDENCíA DO SR. ARAUJO VIANNA

Sumumo. - Expediente. - OJ'dem <lo dia:Discimão ele vm·iao i·esolitções. - Votação de
w1ia g1·c1lifi,caçito de 2:,100$000 aos min-ist'l'os.
A's 10 horas e meia,ad~ando-se presente numero legal de SJ's. deputados, abre-se a sessM ;
lê-se e apprc>va-se a acta da antecedente.
Faltl\O com µarlicipaçào os Srs. Pontes, Ferreira de Caslro, Maranhão, Messias e arcebispo;
e sem participarem os Srs. Souza Mal'lins, Vieira,
Fortuna, Barbosa Cordeiro, Luiz Cavalcanti, •
Coelho da Silva, Costa, Macedo, Fontes,
Rebouças, Gonçalves Mat'lins, Paim, Galvao,
Lessa, Bhering, Limpo, Mendes elos Santos,
Aranha, Alcibíades, Commbá, Dias de Toledo
e Alvarenga Ferreira.
EXPEDIENTE

O SR. 1º SECRETARIO dá conta do expediente,
lendo os seguintes ol1icios:
l.º Do secretario do senado participando que
o senado adoplou, e vai dirigir á s,rncção as se·
guintes resoluções ; tres apptovando a peosno
concedida ao marinheirn José Anloruo, e as
tenças concedidas ao coronel José Frederico
Colona, e ao tenente coronel João de Souza da
Sil.veira Palhares ; duas approvando as aposentadorias de .Joaauim José da Silva Seixas, e de
Francisco .ManÔel da Cunha ; um,1 autorisundo
o ·governo a condecorar com a ordem do Cru·
zeirn aos funcc,iónarios. do µ:overno belga qt1e
concorrerao para a celebraçll~ do tratado de 22
de Sete~bro de 1834 ; outra mandando contar
para a jubilaçM dos professores que em virtude
da lei de :3 de Outubro de 1832 continuarão no
exercício, os annos que já tinh!lo antes da promulgaçao da mesma lei ; e. outra finalmente
marcando os emolumentos que serão percebidos
pelas certidões na secretaria do. tbesot1i:o, e
nas thesourari::is provinciaes. ·
Fica a camara inteirada.
2º. Do ministro interino do imperio, rernettendo autographos de resoluções da assembléa
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geral, em que o regente, enf nome. do impe.~ a expedição do sul· em' 1&22 até a ultimação
radar, consente.
da·guerra. A' vista.do exposto, nl10·tendo a cóm3". Do mesmo ministro, remeltendo os a~tos ·missão de pensões e ordenados de fazer reflexão
legislativos da assembléa provincial de Matlo- alguma contraria ao merecimento e serviço
Grosso publicados na sessll.o do anno passado .. · do supplicante, authenticados por documentos
-Vao á commissno das assembléas provinciaes, dignos de credito, entende comtudo que elle
depois de impressos.
.
deve continuai· a fazer valer perante o governo
Vai á mesma commissão ·de constituiç!lo are- o direito e justiça, que julga ter á remuneração
presentaçllO. da assemótéa provincial do Espirito desses serviços, devolvendo-se ao mesmo go- ·
Santo contra certos abusos e prevaricações· do verno os requerimentos e documentos, que
vice-presidente daquella província, fazendo com transmittio em consequencia de requisiçao desta
que a assembléa provincial nao pudesse tra- camara.
balhar, e isto em consequenciá de prevari« Paço da camara dos deputados, 28 de·
caçõP.s por .elle praticadas.
Setembro de 1837.-J. F. de Toledo.-Gomes ·
O Sr. Martim Fra.noisco pede que a com- da. Fonseca. »
missllo dê com .urgencia o seu parecer, porque
O SR. 1° SECRETARIO participa que se acha
este facto de que se queixa a assembléa pro- sobre a mesa o seguinte parecer da commissão
. vinci.il é uma repetição do que já foi praticado de diplomacia e o voto separado do S1·. Manoel
pelo mesmo presidente o anno passado, adiando M,1ria do Amaral, me111bro da mesma comeste anno a assembléa provincial, como fez o miss!IO de diplomacfa, a quem .foi presente o
anno passado, e por isso não houve o unno projeclo vindo do senado sobre tt·afico de afripassado Ol'Çamento, e este anno directa ou in- canos :
dircctamcnte foi prol1ibida de p1-incipiar as
" A commissllo de diplomacia vio o requesessões. Accresce mais que a cuusa desté adiu- rimento do Sr. _deputado Martim . Fmucisco
menta parece-lhe que é um an·ombamcnto pnra que ella examinasse se o pl'ojecto vindo
da parede da casa éjo ll'@éo, no que gmmle rirc- do sc11adu n. 133 está ou nllo em opposiçno
juizo houve pa1·a a fazen.fa publica.
com os tratados leitos com a Grnm-Bretanha,
OSr. Climaco diz que, se o anno passado nno e depois de o_ ter conf'ronlitdo com os mesmos
houve lei do orçamento, foi por nilo eslarom lrntados, é de parecer que o citado projeclo em
presentes os deputados; foi pois por falta de mula o,; offe11dc; e que por isso póde continuar
comparecimento de seus membros que a ns- a sei· uiscu lido.
<e Paço da camara dos deputados, em 30 de
sembléa deixou de continuar as suas sessões, e
nao concluía ·9 orçamento. Para dar este es- Setembro de 1837. -A. M. de Moura. clarecimento é que pedia a palavra.
Ai·ai~o Rib6iro.-Man oel Maria do A111a1·al,.
Lê-se, e é approvada a redacçao das emendas vencido.,,
feila11, ····e·····approvadas · ·á ·-proposta do govemo,
VOTO SEPARADO
sob1·e suspensao de garantias nas províncias do
Pará e·Rio Grande, e conccss.ão de amnistia
~ A convençao de 23 de Novembro de 1826,
geral ou .parcial nas mesmas provincias.
entre o nosso governo e o da Gram-Bretanha,
Approva-se o seguinte parecer da com- que prohibe o commercio da escravatura na
missao de pensões e ordenados :
· costa da Africa é, na opinião do abaixo as~
"Roberto· da Silva dos Santos Pereira ha- signado, atacado pelo projecto de lei n. 133
vendo requerido ao governo uma pensão, e não vindo do senado. O espirito da· mesma contendo sido deferido, recorreu a esta camara venção, os trarados a que elle se refere, ea lei
afim de obter clella a graça que pretende, sobre de 7 de Novembro de 1831, prohibem que o
o que te1.Jo sido. ouvido o mesmo governo, commercio- da escravatura se faça dentro e fóra
transmillio este os requerimentos, e docu- do Brazil por subditos brazileiros : o projecto
mentos do supplicante, existentes na secretaria continuando a prohibir o trafico. de . africanós
de estado dos úegocios do imperio, eis , quaes na costa.,da Africa protege todo aquelle que se
comprovãó qne elle tem prestado 20 annos de fizer deµtro do imperio : o projecto: deroga á lei.
serviço, tanto •na secretaria de estada dos ne·· ··de··7·de-·Novembrrrue·-'l:831 por· insufficien,te.
gocios estrangeiros, como no thesouro e secre: . para acabar com esse tl'afico, e por isso autorisa
taria de estado dos negocios da fazenda, onde com outros meios mais efficazes para se fazer
foi encarregado de importantes trabalhos : com- exequível a convenÇão nesta parte; visto ·que se
prov!lo · mais qt1e prestou tambem attendivel diz, que a não ex:ecuçllo da dita lei de 7 dé N:o-·
serviço,· quando a tropa lusitana .se rebellou, vemb1·0 provém, de que em semelhante trafico
sendo elle quem disto prevenia o governo,. se acha empenhada uma grande parte de nossa
evitando assim, ··que fosse a cidade sorprendida: população, com-o ~m· de obter bfaç9s:para:)_
por aqúella tropa; como prójectava; com~ ·· lavoura do paiz; e porque muitos .de\nossos ..
provão finalmente que offerecera, , e··-prestára compatriotas já se achão comprehendidos nesse ·
o soldo diado de duas praças de soldado· para: contrabando.
· ·;, ..: ,:_ : . , :"·· · ·
·:· ,:/:.·,·.,.·,_t:f ~:?:··:
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« São estas as razoes.do proje'clo do senado, ,err1 que pe~e se. lhe mande passar .carta de
as ·quaes se. dizem estranl1as aos tratados, e natu.ralisaçll.o, e seja reintegrado· no seu posto.
pJausiveis para sua adopçllo. Sendo o fim · da- A commissão defere a primeira parte do pedido
convençao acabar com o commercio de afri- com uma resolução, deixando a segunda ao
oonos na costa d'Africa. e não diminuil-o imgoverno.
A resolução é julgada objecto de delibe- pondo para isso difficuldades, está claro; 'file
as leis que consenth-em que elle se faço. dentro ração, e yai a imprimir.
do imperio, nos mercados publicas, e ã vista
O Sr. Cornelio pede u.rgencia para decidir-se·
das autoridades, violão a base da dita con- esta quesUio, no.o só por ser .n1ui antiga, como
vençll.o, ferindo o principio em que ella se por ser identica á que ha pouc,o passou na cafunda ; embora se imponhão g.raves penas, e mara.
se exija: maior vigilancia para que o trafico se
A urgenci\l é apoiada e. approvada, ·e entra
. não possa fazei• na costa d'Africa até a impor- em discussão a resoluçllo seguinte:
« o governo fica auto"risado a mandar passar
taçao no Brnzil: o que se por um lado pare·
ce11a encaminhar-se a diminuir o trafico na carta de naturalisaçao a Jol\o Guilherme de
costa d'.Africa (o que ainda assim é vjsivel- Bruce, de nação sueco, e capitão de marinl_la
mente c1>ntra o que as altas partes contrahentes brazileira.»
ajustárll.o~, dando por outt·o lado toda a segLt·
.
ridade ao negociante que realisasse a impor·
O Sr. Francisco âo Rego pede informações
taçllo, teria por necessario effeito augmentar e ácerca deste objecto ; no que é satisfeito pelo
estender esse mesmo trafico.
Sr. 1º secrelal'io com n leitura do requerimento
1( Se O Bruzil para uugmenlo ou
conservação do supplicanle c pu1·ece1· da commissllo:
de sua riqueza 111!.o póde passar sem a conliOSr. Rezend.e notu a disconcordancia entre
nuaçtto de b1·aços africanos, se isto é demon· o parecei· du commissio· c a resolllçno; porque
strado, e util ao paiz, o que nll.o parece ao nb:,ixo n'utn a commisso.o indefere ao supplicante
assignailo, o caminho que deve seguir-se é, quanto á reintegrnçao do posto, e na resoluçl!.o
pedir-se primeiro a revogaçll.o do. convençll.O, tr11la-o de capilllo. Pede pois.o adiamento deste
como vital para a conservação do paiz, e ·.de- negücio, para que vá de novo á cornmissilo.
E' apoindo o adiamento e entra em disc:us~!io,
rogar-se a lei de 7 de Novembro de 1831; e
nl!.o prelender·se com prétextos especiosos ilO Sr. Pa.ula. Ara.ujo vota contra o adiamento
ludir-se uma convenção que deve ser mantida . por desnecessario ; pod.endo-se votar pela resa·
pelos poderes do estado.
lu(:!lO, supprimindo-se a palavra capitão.
« A falta de não cumprimento de uma lei lllo
Depois de fallai·em os Srs. Lima é Silva e
importante, qual a de 7 de Novembro de 1831, Cornelio, é. posto a votos o adiàrnento e regei:
· tem sido mais por negligencia e protecçao; do lado. Continua a discussão da resolúção, que,
que por necessidadfl·eal do paiz, apezar das . -depois---de .algum..debate,.juJgª"Se _discutida, e é
poucas tnedidas tomadas para a colonisação · approvada com uma emenda suppress1va do
~e J1ouvesse uma administração que quizesse Sr. Corlielio, das palavras-capita.o- até o fim.
executar a dita lei, o .abaixo ilssignado está
O Sa. REzENDE pede urgencia para se discutir
convencido que clla nrto seria conculcada, cumo
. tem sido, e que semelhante adrninistraçao to- a resoluçl!.o n. 182 deste o.nnô, sobre os officiaes
· mando as cautelas necessarias, nem sacrificaria que fir.era.o a campanha da independenci.a na
o paiz, e riem O collocaria na urgente ueces- Bahia, e que, entrando em proposta, ainda não
sidade de fazer o hediondo commercio de afri· forão confirmados.
Approvada a urgencia, entra em discussl!.O o
canos. Este ponto seria sem dufida O principal
em· uma administração prudente, promotora seguinte 1° artigo da reioluçllo :
dos melhoramentos materiaes do paiz, e susten· cc Os olliciaes, que, tendo feito a campunha
tadora de nossas instituições. o abaixo assignado. da independencia na provincia da Bahia, forr10,
não julgando necessario dar maior desenvolvi- pela proposta .de 19 de Dezembro de 1823,
menta O este ponto, conclue que O projecto do feita pelo coron~l·_f osé de Barros ~alcã~, com• ·-senado---ataca-a con.v.ellção .de 23 de Novembro mandante da dml!ãO .do norte, prnmov1dos em
de 1826.
·· · · - ....... · · - ·'···: ...... _ --vfrt-u<le -da -portaria. da. _s_~_q_ret9:i;ia da. ~l~eri:a, de
,
. .
30 d_e Julho, e pela portaria do governo âaquelfa·
« Paço da comam dos deputa~os, 30 de Se·
pi-ovincia dé 14 de Novembro do mesmo anoo,
tembro de 1_837 ,-llfanoel llfaria do Ainaral.ll . estão co~prchendidos no decreto de 13 de SeVão a imµ1·ímir.
1embro de 1831.»
.

ORDEM DO DIA
Eutra em discussão o parecer da commiss!lo
. de constituição, do anno de 1832, sobre ·o re-.
.q.uerimcntó de .Jollo . Guilherme .de Bt-uce,
· e:1r:-.capitlfo do corpo de artilh~ria_ .de marinha,

OSr. Castro e Silva. d~sêja que a commissllo
. de guerra examine. este negoeio,. para, coin co·
nhecimento de causa, poder votar ;porque póde
acontecer -que muitos· desses officiaes fossem
indevída!nente promovidos, e por isso o go1terno
. ll.llo os tenha confü·mado, posto estar auto1·isadQ
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pelo decreto. de 1831, de que a resolução fa:1.
menção. Nota que alguns individuas, como
aconteceu na sua província, forão promovidos
de alferes a major, ou a lenente coronel, e uma.
tal promoção nM póde ser confirmada.

OSr. Veiga Pessoa. não sabe como se não
possa fazer opposição á resolução, porque elle a
Julga até ociosa, porquantà, terido-se creado
commissões para conhecerem dos direitos dos
ofliciaes que farão legalmente promovidos, e
não tenhã.o sido confirmad9s por se envolverem
em negocios poli ticos, forã.o os pareceres das
commissões remettidos ·ao governo e elles erão
a favor destes officiaes ; mas o go;erno deixou
de confirmar algUJJ~ por antipalhia, ou qualquer
outro motivo.
·
. O Sr. :S._ezende defende a resolução, nil.o a
Julgando oc10sa. Lembra que muitos officiaes
marchárao na divisão expedicionaria de Perna~bi;tco pa_ra a Bahia em 1822, e '(Ue, sendo
alu promovidos, fonto confümados e tiver.1lo
soldo ; no emtanlo qne outros, -em iguues cil'cumst:mcias, alé hoje ainda nao o fora.o e esta
conducta do governo o induzio a off~recer a
resol11çilo,
·
O~r! Seara observa ao Sr. Castro e. Silva que
os offic1aes, de que se trata, não forno promovidos pe1a maneira que receia o nobre deputado
que fossem. Lembra que, quandQ_ o general Labatut tomou conta do exercito da Bahia, promoveu a alguns officiaes que assistirão ao comb~te _dado pelos luzi ta nos contr_a as tropas de
PiraJá ;· mas que esta promoçi\O nao passou de
graduaçlio1 tendo sido elle, orador graduado
capitão, sendo entllo tenente. Tendo ordem o
coronel Falcão, commandante da divisM do
norte, de fazel' uma promoção, est~official promoveu aos postosimmedialos ;.-nl10 houve, pois,
promoçno de posto_s cxtraordinarios.
Desta promoçao foi remettida uma copia ao
governo central, e outra ao de Pernambuco que
a mandou publicar. Succedeudo porém depois
a revoluçno de -1824, foL·ão confirmados os
postus dos que tomárão parte no partido d·a
legalid:,cle e· integriclc1de do im pel'io, e nllo os
daquelles que seguirão o governo republicano.
Tendo havido para este crime uma amnistía
geral, a resolução· de 1831 mandou confirmar
nos poslos a que forão _ legalmente elevados os
officiaes .que niíD tinhão sido confirmados.
. . _:Algm1,; ministros, porém, que depois se succedei"íl.o; ···oü por antlüpatbia og ·qualquer outro-motivo não quizeJão confirmar a certos officiaes, e a resolução tem por fim remo.ver este
embaraço.
O Sr. Castro e Silva sustenta a sua opinião,
accrescentando que não se oppuzcra á resolução,
mas quizera dar um voto corn conhecimento ç!e
causa; como porém oUvio dizer que a resolução
é ociosa, vota contra, porque a constituiçil.o não
per~itte que se fação leis ociosas.
.
TOMO li
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Os Srs. Rezend.e e Veiga. Pessoa. defendem o
primeiro artigo_ dà resoluçao, o qual, julgado
<liscutido, é posto a votos, e approv.1do.
Entra em discussão o art. 2°:
,e Estão igualmente comprehendidos aquelies
que sem haverem pedido, é nno tendo os annos
da lei, nem alguma inhabilidade phisica ou
mornl, forão reformados em razão de suas
opiniões politicas."
E' apoiada a seguinte emenda subsliluitiva
do Sr. Cornelio :
« Ficão tamhem restitnidos aos seus postos
a9uelles · õfficiaes que sem o terem pedido e
amda servirem, forll.o demittidos, e quizerem
continuar 110 serviço.»
folga-se discutido o art. 2° que é regeitado,.e
approvada a emenda.
O SR. Ooomco MElfDES pede urgencia para se
discutir a seguinte resoluçllo, offerecida pela
terceira commissãÕ de fazenda:
cc Artigo unico. O governo mandará entregará.
ordem terceira de S. Francisco de A:;sis da villa
Diaman tiJJa, as duas morad11s de casas· que
. lhe pcrtencil!.o, e que por ordem do governo da
província forao postas enYhasta publica. QuandQ
se tenha resolvido a arrematação, se1·á se11
producto entregue á mesma ordem. »
A urgencia é apoiada e approvada, e entra
em di-scussao a resolução.

OSr. :Barreto Pedroso fundamenta a seguinte emenda, que é apoiada : _
.
<e O governo entregará á ordem terceira de
S .. Francisco de Assis da villa Diamantina o
preço porque forao vendidas as duas n1oi·adas ""
de casa$ no lugar de ....._E quando não tenho.o
sido vendidas, o governo as fará arrematar
para esse fim. »
Julgando-se discutida a materia, é approvada
a emenda do Sr. Barreto Pedroso, e regeitada
a resoluçao.
Entra
discussão o projecto n. 5 do anno
passado, vindo do senado, consignando a c1,1da
um dos ministros de estudo urna gralifiçaç!lo
"de 2:400$, além do actual ordenado.
.' ', ,.
Este projecto tinha ficado adiado em uma
das sessões do anno passado, com a seguinte
emenda a_dditiva do Sr. Souza Martins, já
apoiada :
<( O
governo fica autorisado a preparar em
algum dos edificios publicas um quartel de--centemente... u1obiliado .. pa1:,1a. residencia_
n:_ik,
nislro dos negocios estrangeiros (salva a re,
dacç::i.o). JJ

em

~º-

O Sr. Alvares Macha.do lembra que, entrando em discussão esta resoluç!l.o o anno
passado, o actual Sr. ministro dos_ negocios cta
marinha, ent&o deputado, mandou !i mesa uma
emenda. substituitiva, .em que org::füisava o ministerio, e marcava-lhe os ordehadôs. Ent:i.o
nobre autor da emenda' pedio que
adiasse a

se

7~
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discussM da resolução para discatir-i'.e depois de
impressa a sna emenda, adiamenlo que não
pas~ou, mas enlrando conjunctum ente a eme_nda
e o projecto em discussão, ficou esta aJ1adu
pela chegada de um ministro de estado, e depois
11ao se lratou mais disto. O orador leml.m1-se
que C> Sr. Vasconcellos, uctual ministro da justiça, fallou muito em favor dc'sta emenda; disse
que era justo que se augmentas se o ordenado
aos ministros, mas isto depois de organisado
o ministerio , e de impôr-se-l he certos onus;
o Sr. Torres esforçou-se rnuHo em mostrar
as vantagens de sua emenda, quando ellas
saltfio aos olhos. , .

O SR.

V1ANNA.

:-Nll.o.

O SR. ALVARES MACHADO :-Pei·d6e -me o Sr.
deputado. Nao sallat·á aos olhos agora porque
está me parecendo que n!lo saltará tí vista do
Sr. deputado, pol·que essa .emenda na.o appareee, mas só apparcce a resoluç:l.o. (Risciclas. )
O orador pede qiie, nao apparecen do a emenda
do Sr. Rodrigues Torres, o Sr. presidente
mande vêr no livro das ach,s do anno de 1836
a emenda, pai-a se Jiscutir conjunctam ente com
a resoluç~o. Votará pelo augmenlo de ordenado
como era sua opiniao o armo passado, mas
quer que se lhes imponha certos onus como
pcdi;a a emenda do Sr. Rodrigues Torres.
O SR. 1° SECRET,\R!O lê a acta do dia em que
esta materia se discutio o anno passado, e a
emenda do Sr. Rodrigues Torres.
O SR. REZE~DE propõe uma qnesU!o de ordem,
que é que a questao principal ve_rse sobre a
ernr.nda do Sr. Torres, consideran do-se o projeclo do senado como emenda.
O SR. PRESIDEnE diz que o projecto do Sr.
Torres é uma emenda subslituiliv a do projeclo do senado, que é muito simples, porque
trata só do augmento de ordenado dos ministros
ue estado ; sobre que tarnbem ha um artigo
na emenda do Sr. Torres. O Sr. deputado
1·equer que acamara decida se ha de discutir o
projecto n. 5 como emenda, ou se ha de discutir
a emenda e depois o projecto, ao que observa
que, pela ordem natural dos trabalhos, deve
se discutir primeiro o projecfo, porque o mais
sao emendas.
O SR. CARNEIRO LEÃO propõe o adiamento
aa-· 'eii'ieiidã ·p01°· ser projecto de; iei; emquanto
o projecto vindo do senado é resolnção.
E' apoiado o adiamento .

OSr, Alvares Maoh1?,do

enteni\e qm, nã.o se

deve augrnenlar o ':.lrdenado dos ministros de

estado, emquan!o não houver uma orgtmisação
do rninislerio tal como foi reclamad,1, ha dous
:mnos,pelos mesmos senhores.q ue fazem parte ela
administra ção actual. Admira-se como aqLlelles
Srs. deputados que, durante a administra çao
passada, se pronunciav ão contra a conccs.são de
cr':_dito ao governo, contra suspensão de ga-

rantias, etc., ele., lioje, de repente, est11o mudados, vot:rndo por todas as emendas, que euts.o
-repl'ovaviío, e até pelo angmento do ordenado
dos rninistt·os sem a condiç.ao, que então se
exigia, ele sei· o ministerio par1ament armente
composlo ; corno se, com o augmento ele ordenado, ficasse tudo arrnmado.
Entende que deve entrar erri discussão a
emenda do Sr. Rodrigaes TorJes, que organisa
o ministcrio , por ser bem concebida, e muito
patl'iolic:i ; posto que, a passar, lhe pareça difficil execu lar a disposição que reduz os ministros
a qlrntro sómente, sendo todos iguàlmenle
me·1·itorios. Vota, pois, a favor da emenda do
Sr. Torres em todos os seus artigos, e eontra o
adiamçnto .
Não lhe parece attenuivel :i objecçrto baseada
em ser projeeto ·ue lei a emenda proposta pelo
Sr. Torres, por que fucil será ao Sr. Honorio
convertei-a em resolução, pois que é tao mestre
nisto.

OSr. Ca.rnsiro Leão: -A

minha posi«;-11.o é
vunlajosa ; nenliuma das allus0es 'do
nobre deputado me podem chegar. Nãa julguei
o 'cré'Jito desnecessa rio ; n!l.o entrei em fal
queslllo : não fa1lei contra a suspensão de gaassás

rantias, antes advoguei

tt

sua necessidad e para o

Par:'i e o Rio Grande do SLil ; n!io fallei contm o
augmento do ordenado dos ministros, nem dei
valo a este respeito ; e emfim n!l.o vejo que

alguma das muitas illusões do nobre deputado
me possa tocar. Tenho-me occupado de defenclet· o ministeáo actnal ; todos os deputados
que têm confümça no ministerio têm obt·igação
de o fazer, assim como de fazer guerra áquelles,
em que nã• tiverem coofianç~. E' esta a 1J1iss1to
ele que me julgo encarregad o, nil.o porque alguem
m'a désse, porque ninguem póde prescrever a
minha conducta, principalm ente nesta casa,
mas por convicçao de que, todas as vezes que
tiver confiança no ministerio, elevo defendei-o.
Ao nobre deputado incllmhe fazer outro tanto·
todas as vezes que tiver confiança no ministerio.
Continuo a pensar que convém o adiamento
que propuz; e jplgo mesmo que se algum Sr.
deputado que antecedent erneute tivesse pensado
que a lei proposta pelo Sr,. Torres era necessaria,
e convenien te entll.O, podia agora não pensar
assüu ; podia, ·co-r1sn ltando só o interesse pu· ·- · ·
blico e os factos, .mudar de opinião sem ser
contradicto rio.
Um .dos grandes males que o paíz teve de
su pportar, foi o isolarnenlo dos ministros. Com
effeito cada um despachava sobre si; alguns ·
do, ministros do rninisterio que acabou, declarárão no corpo legislativo ,ignorar cousas
passadas pernnte o ministerio ; fazião-se da
parte do ministerio communic ações ao senado,
que, membros da administra ção que tambc111
pertenciao ao senado, ignoravao inteiramen te.
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Este isolamento podia fazer conceber a necessidade de um presidente ; mas felizmente as
circumstancias actuaes não o exigem, porque o
ministerio actual tem trabalhado semp1·e conjunctamente ; . tem tratado os negocios com
grande lealdade entre si, communicando-se reciprocamente, e decidindo em commum todos
os negocios publicas; de sorte que•pelos factos
se vê. que a urgencia dessa medida se não
apresenta da mesma maneira; mesmo a quem
.
consulta só os interesses pnblicos.
O orador passa a mostrar que, quando o:; ministros se declarao solidarios, não se dizem responsaveis perante a lei de todos os actos do·
ministerio, pois que a lei responsabilisa ao miuislro que referenda o acto ; mas dllO uma
especie de garantia para si· e para o publico,
declarando que tratilo ·os negocios em commum,
e que parlicipão da moralidade da medida, quer
mereça louvor, quer censura. O orador conclue
sustentando o adiamento, e mostrando que se
póde Ll'atar em outra occasiao da emenda do
Sr. Torres.
0 Sr. Rezend.e vota contra o adiamento, e
,propõe-se a otrerecer emenda, quando se tratar
da maleria, para que se converta em resoluçno o projecto de decreto, pois que nao julga
a materia tào ponderosa como outras que se
têm tratado por resoluções, .

OSr. Visconde de Goyanna. pronuncia-se a
favor do adiamento, e não descobre razão para
se envergonhar disso, pois que, quand o O mi"
nisterio não .era do seu lado, o orador apresentou projecto para que os ministros tivessem
oito contos de réis de ordenado.
Conclue ll?oslrando qne, se fosse adoptada a
emendâ do Sr. Torres, viria 0~ minislerio
actualmente a com pôr-se de tres membros;
quando é ·obvio que O paiz não está em circlimslancias de ser governado por lres ministros
· de e st ado.
O Sr. Castro e Silva. convencido · de que o
ordenado actual dos ·ministros é insufficiente,
vota a favor da· resoluçlio, sem procnrar pôr
embaraços a que passe, desamparanâo a casa,
e empregando todos os meios para procrastinar a decisao.
Julgada a maleria discutida, não é approvado
.
o adiamento.'
Continua a discussno da resoluçll.o.
-·--.. -o··· sr;·' ·Alva.re!f Ma;oM.do declrrra· ··nn:o··ter··
· querido dirigir-se ao Sr. Honorio, que, pot· isso
que tem muita viveza, muito talento, e. prevê
muitó o futuro, não se deixa apanhar assim ; e,
quando pareça que vai ser apanhado, escapa
dos dedos. O Sr. Honorio nao votou contra o
angmenlo d9 ordenado dos ministros, e nao
quiz lambem votar a favor, porque iria contra·
a,_ opinill.o dos seus amigos; foi para dentro
.
beõer agua . .. (.~isadae.)
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O Sa. CARNEIRO LE1i.o :-Isto é inexacto ; con·
servei-me no men lugar.
t, SR. ÀLVARES MACHADO :-Mas eu nao me
dirigia ao Sr. Honorio. Só queria fazer lembl'ar
aos do meu lado que se entendeu que a meelida. de augmentar o ordenado dos ministros
era tão desastrosa ao paiz que parecia que a
camara dava um golpe ,de estado; pois que
quando se tratou de votar, forno para dentro.
Debalde o Sr. presidente mandou pedir que
viessem ; nenhum veio. Eis o que fizera.o os
senhores do lado do Sr; ;r:Ionorio.
O Sr. Honorio nos veio dar a noticia de que
o ministerio está parlamentarmente organisado.
Comcruanto -como homem particular, consi4ere
a palavra -do Sr. Honorio digna dl:l todo o credito, julgo, comtudo, que não nos póde assegurar que o ministerio esteja parlamentarmente
constituído, solidario e formando um todo, pois
que não entra no numero dos ministros que
esta.o na administraçao. Demais, no minislel'io
do Sr. Limpo nos disserão o mesmo, e os
Srs. deputados dizia.o-na.o estao parlamenlarmente constituídos; os ministros estão discordes
em muitos. principios.-Que garantia nos dá o
Sr. deputado Honorio de que lenhamos ministerio pal'larnentarmente constituído? A palavra
dos ministros? Mas os ontt-os lambem o diziao.
Se é necessario que o minislerio seja parlamentarmenle constituido, passe por lei, e nãa
M
h
d
I
d
d .
d
epen a 1st0 só a pa avra e um ornem. as
a
pôr
Ex.
V.
debalde é fallar ; nem era preciso
votos; m'elhor era declarar que a í·esolução eslava approvada.

OSr. Carneiro Leã.o :-Nem ·era preciso V. Ex.
pôr a votos ; melho1· era declarar que a resolação estava approvada. Assim devia ser, porque a causa é de necessidade tão obvia, que
mesm:o o Sr. AI vares Machado lhe na.o pó de
µegat' 0 seu voto.
Supplico ao Sr. Alvares Machado que não
chame tanta odiosidade sobre mim ; na.o sei em
que tenha oll'endido ao nobre parlamentar, para
me tomar tanta asca, para me tomar entre
dentes, para perseguir-me, attribuindo cousas
que nlio pratiquei. O nobre deputado bem sabe
que nno tenho á minha disposição nenhum dos
meios que podem ganhar influencia. Se acontece que agora tenho atinado com o pensamento
da maioria, muitas vezes tenho tido a desventura de nlio atinar com este pensamento, e
-de "VOtar . -em -grande · -mirrori:1 :·isto···a~ontecia ·-·.
quando o nobre_ d~p~tado atinava mais ~oro o
pensamento da n:a1orrn ; podendo então dizer-se
tambem que havia um batalhão cerra~o para
votar pel_o que o Sr. Alvares Machado Julgava
neeessar10.
Nu~c;_i vote.i contra o ª?ll1;11ento do ordenado
dos ll?-m1s!ros, nem me_ rehret d~ casa : quando
se d1sculio a rnateria, fiql_lel ~a casa, e o
Si:. Torres tambem. Depms ve10 esta reso
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. lução do senado, sobre que nunca houve votação ; e bem se. vê, pois, que não era necessa.rio que eu me retirasse para nãO se votar.
OSr. Alvares Machado : - O Sr. Honorio .
não tem razão quando diz que eu falJo contra
elle; porque eu não tenho dito cousa alguma
que o possa molestar, ou aggravar ; antes o
Sr. Honorio quando fülla, sempre usa contra
nós, principalmente. contra mim, de um estylo
que ... eu tenho tido paciencia com elle, porque
é um estylo um pouco forte, um pouco aspero,
um póuco rijosinl{o de mais. (Risadas.) Emfül').
é e este o seu. costume, e estou que nil.o falia
coi:n animo ·de aggravar ; e por isso tenho para
com elle toda a indulgencia que eu quizera que
elle tivesse para commigo. Fique portanto
c11rto o Sr. Honorio de que o estimo muito
como homem particular, rnas que, como
home~ publico, nem sempre o posso acompanhar ....
O SR. CARNEIRO LEA'.o : - Resta saber quem
·
acerta.
O Sa. ALVARES MACHADO :-... porque sustenta
cousas, que rião posso apoiai·. ( O o,·ador se as-

senta.)

·

O SR. CARNEIRO LEÃo :-Fiquei adiado ·agora..
Sr. Honorio ! ! Sr. Honorio ! ! O Sl\ deputado
tem me massado. (Risadas.)
Julga-se a materia discntida, e é approvada e
adoptada a resolução.
Em seguida entra.o em discussão, e são áp·
provadas as seguintes, resoluções-approvando
a aposentadoria, com metade do ordenado, do
amanuense da administração dos contractos da
província de Minas Geraes: autorisando O director .;la escola -de medicina desta côrte para
. admiltir a Luiz Sobral Pinto para fazer acto
do 1° anno : e approvando·a pensão de 320$0Ô6
concedida a D. Xaviera Albin de Gromensoro~
Entra em discussão a resolução soj:>re a gra·
duação, e vencimentos do secretario dá academia militar, com as emendas anteriormente
apoiadas.
E' apoiada a seguinte emenda : ·
« o secretario e biblothecario da academia
· militar terão de gratificação 360$000 por anno
, . durante o exercício do seu emprego, não podendo accumulai: esta gratificação com o soldo,
se O tiverem.-Flor.iano · de Tofodo. ».. · -·
Depois de falhtr o Sr. Rezende sustentando
a sua emenda, fica a materia adiada, por falta
de membros.
O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia o resto
da de hoje, e mais os projectos ns. 187 e 194
de 1837 ; e 330 de 1835.
Levanta-se a sessão. ás 2 horas.

Sess~o em ..& de Outubro

PRESIDENGIA

DO SR.

ARAUJO

VIANNA

Pelas 10 hoJ.'.aS da manhl\ procede-se á chamada, e logo que se reune numero legal de
Srs. deputados, abre-se a.· sessão ; lê-se, e
approva-se a acta da antecedente.
Faltao com cauaa participada os Sr. Messias,
arcebispo, Pontes, Ferr~jra de Castro, Maranhno, Fortuna, Batbosa Corde'iro, Coelho da
Silva, Bhering, Ildefonso, Floriano .!! Odorico;
e sem participação. os Srs. Estevão Raphael,
Souza Martins; Alvares Vieira, Luiz Cavalcanti,
Remigio, Costa, Macedo, Fontes, Rebouças,
Paim, Gonçalves .M11rtins, , Gal vil.o, ~amiro,
Lessa, Mendes dos Santqs, Aranha, Alcibíades,
Couto, Cornwbá, Dias de Toledo e Valerio.
EXPEDIENTE
Dá-se conta do expediente, lendo-se µrn
ofíicio_ do secretario do senado, participando
. que o senado adoptou,-afim de dirigirá sancção
imperial, a resoluçi'lo autorisando o governo a
indemnisar, precedendo liquidação judicial, ou
convenção arbitral a quantia proveniente·de
perdas e damnos, occasionados a Guilherme
Yoang e Filho, pela falta de cumprimento de
contrncto feito com os mesmos, e em que por
sentença foi a faze11da nacional condemnada.Fica a camara inteirada.
Lê-se e remette-se á mesa um officio do
Sr. Paulo Barbosa, mordomo da casa imperial,
requisitando alguns livros, títulos e papeis
avu]s0s 1 que devem fazer parte do archivo .da
casa imperial, que convém. instaurar.
Lê-se e approva-se a redacçll.o da resolução
que~utol'Ísa o governo a mandar passar carta
de naluralisação, a JoãO . Guilherme de Bruce.
Lê-se a redacçll.o da resolução, sobre os officiaes que,· tendo feito a campanha da independencia na província da Bahia, forão, pelapropostJl de 16 .de Dezembro de 1823 feita pelo
coronel José de Barros Falcão, commandante
da divisão do norte, promovidos em virtude da .
portaria da secretaria dâ guerra de 30 de Julho,
e pela portaria do governo daquella província,,
de 14 de Novembro do m!)smo anno, estão
comprehendidos 09 decreto de 13 de Setembro
de 1881.
· ....... Depois· de·breves ·observáções· suscitadas pelo-· --Sr. Henriques de Rezende, de que se niio deve'
d
9.
approvat· o a1-t ....•,entra-sena questão a orqern,
de que no vencido existe absurdo. Concluida
esta discussão, consulta-se a cam·ara, é esta
decide que ha absurdo. Entra po1· consequencia
novamente o projecto em discussão.
.
São apoiadas as seguintes emendas :
« Suppressão do art. 2.º » Ofl'erecida pelo
Sr. Seara.
Do Sr. Henriques de Rezende, .que é ~a se·
guinte :
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At-l. 2.0 Estão igualmente c6mprehendidos, do corrente anno, 1~1> de ·1835 ; 195 e 197
aquelles que sem o haverem pedido, e nao tendo de 1837.
. .
.
os annos da lei, nem alguma inhabilidade . Levnnta-se a ·sessão 4 uma hora e um quarto
phisica, ou moral, forao reformados em razao
da tarde.
de suas opiniões políticas. ))
« Ficao tambem restituídos aos seus postos
aquelles officiaes que farão reformados sem o
Sessão em S de Outubro
haverem pedido, e que podendo ainda servir,
PRESIDENCIA DO sa. Al'IAUJO VIANNA
quizerem continuar no serviço. - Ooi·nelio
França. )l
Pelas 10 horas da 111aohã,· procede-se á
Depois de algum debate julga-se discutida a
chamada, e, logo que se reune numero legal
materia.
Approva,se a emenda de suppressão do art. 2°, de Srs. deputados, abre-se a sessão ; lê-se, e
approva-se a acta da antecedente.
e as outras duas emendas fi.cão prejudicadas.
Faltlio com causa participada os Srs. RaAfinal approva-se a redacçno da resolução que
phael de Carvalho, Abranches, Odorico, Pinto
contém só o primeiro artigo.
Sao approvadas · as redacções das resoluções de Mendonça, Pontes, Ferreira de Castro, Mamandando · entregar á ordem terceira de ranhno, Hollanda, Messias, arcebispo e Santa
S. Francisco de Assis da villa Diamantina o Barbara; e s.ern o participa~em os Srs. Souza
preço de. duas mo1·adas de casas, que alli essa Martins, Vieira, Fortuna, Barbosa Cordeiro,
ordem possnia ; approvando a aposentadoria Luiz Cavalcanti, Luiz Carlos, Cost:\, · Macedo, Fontes, Rebouças, Gonç11lves Martins,
de Joaquim José dos. Santos no lugar de amaPaim, Galvao, Lessa, Bhering, Mendes dos
nuense da administraçil.o dos contractos de
Minas-Gemes ; e a pensão anmml de 320$, Santos, Alcibiades, Aranha, Corumbá, Toledo,
concedida a D. Xaviera Albin· de Grornensoro ;. ·Dias de Toledo e Alvarenga Fe1•reira.
e autorisanclo ao director da escola de medicina
EXPEDIENTE
da côrte pará admitlir a fazer acto do primeiro
anno ao estudante Luiz Sobral Pinto.
Dá-se conta do expediente lendo-se os se·
Entra em discussao o art. 1° da seguinte re- guintes officios,:
solução:
1. º Do ministro do. imperio, remettendo o
« Art. l.º Os escrivaes e tabelliaes do judicial,
aulogt·apho do decreto da assembléa geral, sobre
que escreverem perante os juízes de primeira locação de serviços.-Par a ·o .archivo.
instancia, e os escrivaes de orphaos, ficao auto2'. 0 Do secretario do. senado, ·participando
risados . a fazer escrever pelos seus ajudantes, que o regente, em nome do Jmperador, sane ou escreventes juramentados, debaixo de sua · cionou tres resoluções, duas approvando a juresponsabilidadé, os termos das audiencias e bilaçllo .do .cirnrgião-mór, José Soares de Castro, quaesquer outros aclos dos processos, que não· e a mercê pecunial'ià feita a D. Maria Fagnndes
contenha.o segredo de justiçà, precedendo em . de Mazarredo, e uma autorisando o governo a
cada um dos casos licença dos respectivos juízes,.. concejler carta dé naturalisação ao hamburgue:,:
sobre representaçao motivada.
Joao S.enriques Olten.-Fica acamara inteirada.
« Arl. 2.° Fica revogada nesfa parte a or3.º Do mesmo secretario, participando que o
denação do livro 1°, titulo 97, § 10, e quaesregente consente nas resoluções, approvando
quer outras disposições em contrario.
a pensão concedida a D. Raphaela Pinto Bandeira Freire, e a outra annullando a lei n. 48,
cc Paço do ·senado, em .5 de Setembro de
1837.-0onde de Valença, com·o presidente.- da assembléa ·legislativa da província de Minas
Viaeonde do Rio Vennelho, 3° secretario.-L11iz Geraes, ácerca da remoção, suspensão, e dern-issao dos parochos.-Fic a a camara inteirada.
Jostde Oliveira, 2º secretario. ))
4. º Do ministro cfo imperio, enviando o auE' apoiada uma emenda do Sr. Souza e Oli- . tographo
do decreto da assembléa ·geral, anveira para a s11ppressao das pnlavras-debai.-uo
nullando as sentenças que, ao tempç, ~~. q~e _s~..
de Btta -~~ponsabilid ade-e desde -.. precedendo · proclamou--· ã ···iii.aependeiic1ã. ifo·-··Brazil
nas
em cada iwi doa C(lsos até o fim.
províncias do Ceará, Piaully, Maranhllo e Pará,
Julgada a materia discutida, é regeitado o forãO pt·oferidas pelos tribunaes de Lisboa,
artigo e a emenda, considerando-se prejudicado · sobre recursos interpostos das autoridades judio art. 2º.
·
ciarias das ditas proviriciás.~P ara o archivo.
.
Entl'a em discussao a resoluçao n. 180 do
5.º .Do secretario do senado, remettendo a
anno de 1831 na parte que comprehende a proposição do mesmo senado, approva~do a
approvaçlio da pensao concedida a D. Maria jubiliJ.ção .cencedid~ ao padre Luiz florentmo de
Ignez Barboza.
Almeida Cotanha.
· .
.
Por não -haver casa, fica a. materia ·adiada, e
O .SR. 1° SECRETARIO· pede a âispensa ·· de ·
o Sr. presidente .dá para ord~fu, do dia a mesma impressão .desta resolução, e consultada . a· caque vinha para hoje, o màis·Qs projectos n. 170 mara decide affirmativame nte.
·
· ·
)
.
.
.
.
<<
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tubro de 1837.-.Manoel .Maria do Amaral.Lê-se o seguinte :
Maria de 1Woura. »
Antonio
e
,, Foi_ examinado na cornmissão de pensões
approvado este outro:
igt1almeote
E'
ordenados o decreto elo governo, datado em 14
« A commissao de ol'çamenlo en.1 Lleferitnenlo
de Setembro deste anno, que confere a !ença ·
a requel"imentos, que lb1:: têm sido comrneltitlos
annual de oilenta mil réis, ao major effectivo da
de pnrles, que reclmnão o pat;amento das inprimeira linha elo exet·cito, Antonio Salerno
dcmnisaçoes da guet'l'a da independencia, baToscélno de Almeida, em remuneracrw de· 38
seados na convençrw addicional de 29 de Agosto
anuos de serviços rnililares, como ~custa dos
de 1825, é de parecer que taes requerimentos
documentos annexos, e jtilgando a commissão
se achão deferidos com a resolução proposta
mede
circurnstancias
nas
e;tá
gt·aça
que esta
pela 111esma commissão sobre esse objecto.
recer o assenso da carnara dos Srs. deputados,
é de parecer que se approve a seguinte · reso" Paço da camarn dos deputados, 3 de ou·
lução :
tub_ro de 1837.-Hollanda Oavalcanti.-Ara t,jo
Ribeiro,"
"A assembléa geral legislativa resolve:
"Artigo unico. Fica approvacla a tença de
ORDEM DO DIA
80$ concedida pelo governo, em decreto de 14
de Setembro deste anno, ao major effectivo da
Entra em discussão o seguinte projecto:
primeira linha do exercito, Antonio Salerno
A nssembléa geral legislativa resolve:
«
Toscano de Almeida.
" Artigo unico O governo fica antorisado a
" Paço da camara dos deputados, 4 de Ouconceder licença, pelo tempo que julgar convetubro de 1837.- Goine$ da Fonsecct.- F. de
niente, ao capitão do cot·po de engenheiros,
Almeida 6 .Albuque1·qi,e. »
Ricardo José Gomes fardim para ir á Europa
:J,dquirir os conhecimentos praticos relativos á
Julga-se objecto de deliberação e vai a iminstl'UCÇ!l.O theorica, que tem obtido na sua proprimir.
fissa.o; facilitando-lhe os meios precisos para o
E' lido e approvado o seguinte parecerda
dito fün, e concedemlo-\he os venéimentos corcommissão de diplomacia :
1·espondentes à sua patente, como parece justo
" O conselheiro Pedro Machad6" de Miranda
ao mesmo governo.
Malheiro e Joilü José de A"lmeida Pinto,
" Paço do senado, etc. "
·tendo-se
que
r<equerimenlos,
seus
em
cxpoem
Faz opposição ao projecto o Sr. Henriques de
finalisado o prazo marcado pelo art. 8º · do
Rezende e o Sr. Lima e Silva suslenla a sua
tratado de 29 de Agosto Je 1825 para se
utilidade.
cxhibir na commissão mixta brazileira e
Julgado discutido é approvado e adaptado,
porlugueza as reclamações dos prejLiizos cauá commissão de redacçll.o.
passa
e
süpplios
sados pela guerra da independencia,
Entra em discussão o seguinte :
cantes pela demora que tiveril.o em obter os
« A assernbléa geral legislativa resolve ;
necessarios documentos, que provassem seus
prejuízos, ficarão excluídos pela respectiva com- . "Artigo. E' concedida faculdade á igreja de_
N. S. da Conceição da villa de Vassouras, para
. míssil.o; pelo que pedem ao poder legislativo
possuir o palrimonio de 860 hL"aças de terras,
haja de autorisar o nosso governo para tratar
de que lhe lizerl!.O doaç!!.D José Joaquim Estrexe
com o de Portugal um novo prazo, afim de
e outros.
serem admitliclas as reclamações dos suppli<( Ficão para este effeito sómente revogadas
cantes, e de outros subditos brazileiros.
as disposições em contrario.»
" A commissão de diplomacia apreciando,
como deve, laes pretençües, e reconhecendo que . E' sem debâte approvado e adoplado, e remettido á commissão de redacção.
por circurnstancias mui attendiveis podião demorar-se a apresentação de reclamações valiosas,
Entra em discussão a seguinte resolução.. :
além do curto prazo de um anno, que foi o
<< Artigo 'unico. Fica .autorisado o governo
.•... xnar.c~_d9 no ~rafadq. ~e 2~ ªe _Ag?s\o d~ 182.5, .para_ pagar .na.. Jórma ·'da. Jei _4e. )5 de 1'l' ~ :.
mas não tendo todos os necessar10s escl:aireéivembro de 1827, a Francisco José de Brito, a
rnenlos, para propôr uma medida definitiva, que
quantia constante da sentença que este obteve
possa conciliar a maior economia da fazenda
contra a fazenda nacional, na demanda ácerc:;i.
esses
nacional com a equidade, que assisle a
dos prejuizos, perdas e darnnos que lhe resulprejudicados pela guerra da independencü,, e
tárão do aprezamento do brigue Oriente, feito
cujas indemnisações reclamao; é de parecer que
pela esquadra do comrnundo de lord Cochrane,
os requerimentos dos supplicanles sejão enno tempo da guerra da independencia. i>
á
viados ao governo, afim de que altendendo
O Sr. Fernandes da Silveira requer que se
natureza de suas pretenções, enca!llinhe este
lêa o parecer da commissll.O que procede a renegocio, como julgar mais conveniente aos
soluç:l.o.
interesses da fazenda, e dos subditos brazileiros.
Depois de ter sido lido o parecer da ter·
da carnara dos deputados, 3 de Ou<( Paço

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 10:52 - Página 3 de 6

SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 1837
ceira commiss1lo de fazenda, o mesmo Sr. deputado observa que fôra elle quem em 1830
olferecêra uma emenda na lei do orçamento,
mandando sustar taes pa11;amentos, por'c\ue teve
quem lhe informasse que havirto sentenças
injustas contra a fazenda publica; como porérn
têm pa~sado resolui;.ões parci.aes, mandando
pagar a differentes indivíduos,julga que !nelbor
é estabelecer-se tuna medida extensiva ~ todas
ns p0ssoas. em idcnticas circumstancias.
O Sr. Rezande pede o adiamento desta resoluçao para se discutir quando se tratar de
outras que vers1!.o sobre a indemnisaç!lo de
prejuízos causados pela guerra da independencia ; resol,ições que se achão impressas ~ob
ns. 187 e 330; porque nao julga bom que
por uma resoluçi'ío se mande qne o governo
pague sem que se marquem fundos para esses
pagamentos; e porque as resoluções que lembrn,
marcfio a mai,eira porque :;e ha de pagar; é
por isso que requer o adiamento desta.
O Sr. Alvares Machado declarn ter pedido
a palavra para fazer uma pequena observação.
Lembra que, quando as províncias do nor!e-estavM dcba.ix.o das armas portugue·L::.'ó, a\gun)aiil
pessoas do Rio de Janeiro e de outros pontos
mandavao barcos para os ·rugares occupaôos
pelos porlnguezes, com armas, provisões de
guerra, de boca e outros generos a ·soccorrer
áquellas forças (apoia elos); b'nrcos que for1i.o ca·
ptmados o julgados boas prezas, cmqtrnnto o
füazil teve uma representaçilO nacional. Dissolvida, porém, a assem.hléa conslituinle, parece
que a marcha da independencia esteve parada;
suppôz-se que voltavamos outra vez.ao regímen
colonial, e esses mesmos que soccorrião o inimigo, trahindo a causa da indepcndencia,
obtiverrto sentenças afim de obterem indemnisaçno do que havião perdido, e agora querem
receber o producto desses fundos que empregárno em soccorros para hostilisar ~ nossa in.dependeneia. (Apoiados.) Diz-se que st\o indemnisações a proprietarios brazileiros; mas brazileiros que por esses soccorros tornavão-se mais
criminosos do que se t.aes soccorros viessem de
Portugal ; erão sim fundos de brazileiros, mas
de brazileiros que nos trahião ; · e indeminisar-se-hã_?}~!=.s. f1J.,ndQ;i ?..... O or..1dor 1 - espera··
que"a"tanlo nào chegue o escandalo, ao menos
não será com ·o seu voto.
O Sr. Duarte e Silva mostra a differença
que ha entre o prnjecto que se discute e o que
lembrára o nobre deputado qlle propôz o adiamento, contra o qual se declara, por iss;o que
elle não tem lugar pelo motivo q1Je deu o
nobre deputado.
O·Sr. Il.ezenae sustenta o seu adiàrnento,
observando que os dous projectos, que lembrára,
tratâo dos meios por que o governo ha de haver
fundos para sati.sfazer a estas indemnisações. '
OSr. Souza e Oliveira oppõe-se ao adiamento

623

por causa da i1enh1nna. relaç~o que ho. entre a
m\!11reza do pagamet1lo de que trata a resoluç!to
q11e se discute, e os de que se trntão nas resollições lembra.das pelo Sr. Rezem\e.
Julgando-se discut:do o adiamento, é posto a
votos, e apprnvado na fórma pediclfl pelo Sr. Rezende.
O Sr. Miranda Ribeiro diz que tem Je
mandar á. meí!,a uma resoluçl,io, cuja ma teria
interessa á admínistraç~o de justiça no município da côrte, e por isso pede urgencía para ler
o seu projecto.
Sendo apoiada e approvada a nrgencia, é lido
o seguinte projecto de resoluçil.o do nobre
deputado;
e< A assembléa geral legislativa resolve : .
« At'l. 1. 0 Haverá uo municipio da côrte
quatro juízes municípaes, que serão nomeados
polo governo e serviráõ pelo tempo que a lei
marca.
" Art. 2. º Estes juizes substituírúõ pela sua
ordem aos juizes tanto ele direito como do civel
e dos orphãos da côrtu, em os impedimentos,
exercendo, sem exclusão, toda a jurisdicçao que
compele aos juizes a 4uem substiluirem. ·
,r Art. 3. º A jurisdicção marcada no codigo do
processo criminal, art. 3õ, estará effoctivamente no juiz municipal da primeira vara, pussando ao da segunda, quando aquelle estivei·
irnµedit.lu ou tenba de substituir algum dos juízes
ele direito, do civel ou dos orph1!.0s; deste ao da
terceira; e 'deste ao d,1 quarta vara em iden•
ticas circumstandas.
« Art. 4.º Ficao · derogadas todas as dispo-

sições em contrario."
E' julgado objecto de deliberaçno e vai a imprimir; mas sen nobre auto1· pede urgencia e
dispensa de impress1lo para se discutir.
OSr. Ah·ares Machado pede ao nobre autor
do projecto o deixar ficar para amanhã a discussll.o do seu projecto.
OSr. Miranda Ribeiro diz que a materia da
rc,;o\1.1çt\.o é tr..o c\arn, e sua utilidade tão demonstrada, que nilü duvidava que el!a se pudesse discutir agora rnesmo ; p~rsnádido de que
a camara estava convencida que podia passar;
todavía,.concorda *Jll-e ..sejt1lgu-e··mge-nte··p·ará se···
· discutir arnanh1!., podendo
no emtanto o illustre
deputado ler a resolução e conhecer a necessidade e clareza della.
Fica a re:ioluçüo para ser discutida aman11~.
O Sr. Seara pede a palavra pela ordem e
nota qne uão tem fatigado a camara com mgencias i .agora porém tern um projecto a offe~ecer á considernção da camara, o qual lerá se
a camara fizer o favor de o consentir, e por
isso pede urgencia.
O SR. PRESIDENTE : -:-- Sobre que é?
Ó Sa. SEARA : - E' sobre a minha classe;
n1!.o é para augmento de soldos_.ou ~ratifica~ões 1
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· é para autorisaf·o governo ·a fazer justiça a afim ·«e' empregal-os nas referidas fabricas, 40
casacs de colonos.
quem ha pouco acaba-se de fazer uma grandis. sima injusliçã. ·
·
« 4.• Nao poderá(; traspassat· á outrem o doApofada e approvada a urgencia pat·a se let· minio de qualquer das fab1·icas, sem qne o se11
o projecto, o nobre depntado lê o seguinte, qnc 11ovo proprietario se sujeite aos on us declarados
na presente lei, pela mesJJ_1a fórma que o
é julgado objecto de deliberaç!lO e mandn-se
antigo.»
imprimir.
O Sr. Rezenae declnrn ter de mandar emenda _
« A :.issembléa geral legislativa !"esolve:
« Artigo tmico. O governo fica autorisado a suppressiva cios paragmphos, á excepçno do prireparar as preterições que sofüêrã.o os officiaes meiro. NM entrando na questão se a camara
deve ou uao concede~ estas loterias, só observa
do exercito pela promoça9 approvada por
que, a serem ellas concedidas, deve deixar-se ao
decreto de 12 de Setembro do corrente anno. )>
emprezario o modo de applicar o seu producto
ljntra em discussão a seguinte resolução :
para o fim a que é concedido o beneficio.
· « Art. 1º. Fica approvada a apo1ientadoria
E' apoiada a seguinte.·· emenda- do nobre
concedida· por decreto de 20 de Dezembro de
deputado·:
1836, a Domingos dos Santos, escrivã.o da
« Supprima-se o § 2º até o fim ,l>
_mesa grande da alfandega do Rio Grande
O
Sr. Alvares :Maohado oppõe-se á emenda do
do Sul, com o ordenado por inteiro do-dito emSr. Rezende, porqne, sendo o capital
nação,
prl')go. »
cumpre pôr certos onus, certas obr"igações para
Para.ihos diz que, á vista da resoluçno tornar-se effectivo o emprego dest~ capital,
que passou na camara sobt'e a aposentadoria de · e, passando a emenda do Sr. "Rezende, póde o Bernardo José Vianna, empregad1:> na alfandega
emprezario, .obtidas as loterias, applicar às
desta côrte, reconhecendo que o homeui de que
fundos do modo que quizer, podendo, se achar
nesta agota se trata, tem servido por trinta e
melho1·, pôr este dinheiro à juros, Nto se propõe
tantos annos com muita honrn, e porque pela
a fazei· opposiçao á concessão das· loterias ; mas,
maneira por que está concebida a resoluç110,
a passar a resoluçno, devem ir coino onus as
vem elle a ficar com um ordenado mui dimiob!'igaÇé!es que se impoem ao eroprezario.
nuto, offei·cce a seguinte emenda substituitiva,
O Sr. Rezende, a i1:11pôr-se ª'? emprezario a
que é apoiada :
·
obrigação de mandar vir colonos, e a mantel-oS!,
« O governo fica auts,risado á poder apoetc., não poderá elle - competir no mercado
sentar a Domingos dos Santos, escrivão que foi
com o estrangeiro ; por isso diz que, a quérer
da mesa grande da alfandega da cidade do Rio
a cama1·a conceder lot~rias, deve-as conceder
Grande, com o vencimento correspondente á
sem onus que depois faça com qmt não se oblotação do mesll)o officiq, ·e aos annos de
serviço na repartição, na éonformidade da lei tenha o resultado que se espera.
Julga-se discutida a materia; é regeitado
de 4 dé Outubro de 1831. »
JJ.1lga-se discutida a malel'ia, é regeitada~a o art. l° e o § lº; o resto julga-se prejudicado.
rE>soluçao e approvada a substituiliva do Sr. PaSegue-se a discussão da seguinte· resolução
ranhos •.
que, sem debate, é regeitada:
Entra em_discussno a seguinte resoluç.'\o:
« Art. l.º O governo fica autorisado a concc At·t. lº. O governo é autorisado a con- cedet· quall·o loterias de cem contos de réis
ceder a Joaquim José da Silva 12 loteri.,1:1 de
cada uma, a Adão Oliveira de Carvalho,
cem contos de réis cada uma, afim de applicar
para applicar o seu produclo á conservação e
o seu producto aos melhoramento~ e acquiaugmento de umo fabrica de ·pentes. por elle
siçoes necessarias, para pôr em bom andaestabelecida nesta côl'le, debaixo das cond_ições
. mento as fabricas. de papel, e estamparia. ...d.e.... -seguintes: •..•.. ---···· ______ ..... __ _ _ ..... ______ _
chitas, que tem em Andarahy, debaixo das
« 1." As loterias serllo reguladas pelo plano
seguintes condições :
1das que for!io concedidas para o monte-pio dos
« 1ª. Estas loterias ser!lO reguladas pelo
empregados publicas, e nno pode1·áõ ser extraplano das que fol'lio concedidas ·para o monlehidas em menos espaço que o
dous annos,
pio dos empregados pubJicos, e não poderáa ser
nem mais de duas cada anno.
extrahidas em menor espaço, que o de quatro
(( 2.· O proprietario da fabrica provará pe•
annos; nem mais de h'es em cada anQ.o.
rau[e o goverµo o emprego que fizer do pro« 2°. O proprietario das fabricas provará pe·
dueto da primeira loteria, no augmento da
rante o governo o emprego que fizer do promesma fab.rica, e não poderá extrahir a se- .
dueto da primeira loteria nos melhoramentos, e .. gunda, sem que o.tenha feito, e ·assim seguida·
acquisições necessarias ás··mesmas fabricas, e mente até á ultima. · ·
.
nao poderá extrahk segunda, seni que o tenha
« 3." Findo .o prazo de 10 annos será obr!·
feito, e assim seguidamente alé-á ultima. ··
gado a recolher ao thesouro a metade da quantia
~' 8.-';, Será obrigado a mandar vir da Europa,· que recebeç;;)iqdidado O prodUcto das lotérias1

aa

. ·o ·sr.

de

•

.. .

'
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e, passados outros 10 a1mos, recolherá a outra
·metade. Estas som mas serão applicadas á amortisação da. divida publica interna.
<< 4.ª O governo exigirá as garantias e fianças
. necessárias para segurança da condição antecedente.
<< 5.~ O referido proprietario não poderá iraspassar a outrem o domínio da fabrica, sem que
o seu novo proprietario se sujeite aos· onus
·
dec ]arados na presen le lei.
« Art. 2.º Ficão revogadas todas as leis, etc.»
Entra em primefra discussão o seguinte pro·
jecto de lei :
« A. assembléa geral legi,dativa decreta :
« Art. Lº A senhora D. Amelia, filha legitima de S. M. I. o senhor duque de Bragança,
e de sua segunda esposa a senhora D. Aruelia,
duqueza do mesmo titulo, nascida em Paris no
1º de Dezembro de 1831, fica declarada prin.ceza bt·azileira.
<< Arf. 2." Sua Alteza, a priaceza D. Amelia
contin_uará n ser futelada por sua :wgnsla mãi,
na fót·ma por seu augusto pai determinada em
verba testamentaria, até que S. M. o Imperador,
o s~nhor D. Pedro II cl1egue á süa maioridade.
u Art. 3. 0 O governo fica aulorisado a mandar pagar, pelos cofres publicos, ao procurador
. de S. M. I. 11 senhora duqneza de Bragança,
alimentos íguaes aos dec1,etaclos para Sua Alteza
a princeza senhora D. l<,rancisca, afim de os
empregat· na manutenç!ío da prínceza sua filha.
_. ((Art. 4.0 S. M. Imperial fica dispensada ·ae dar
··contas do emprego que fize1· destes alimentos.
« Ai·t. 5. 0 O govemo dará conta, pelo minisferio dos negocios. esh·angefros, á assembléa
geral do estadci de Sua Alteza. ··
«· Art. ·6. º Fícão reyogadas as disposições em

contrario.

. 625:

fazer em seu favor. (Muitos apoiddo8.) Mas
para a discussao do projecto que ora se offerece
deseja que a- camara esteja plena, para. o que
pede o adiamento até a sessão de 1838. Persuade-se que o nobre aulor da proposta, o Sr.
Paulo· Barbosa, convirá neste adiamento, atten •
dendo á razão poudel'ada, e mesmo parqué
maior gloria resulta á princeza brazileira,
quando a ·camara em seu eslado de maior ple- -·
nilude votar a favor do projecto.
O adiamento é apoiado e entra em discussão,
O Sr. Rezende vota pelo adiamento, accrescentando que seja o projecto remeUido á commissão ·de constituição. Observa que nl.i.O ha
artigo na constituição que diga que os nascidos
em paiz estrangeiro f.\ilO sendo de pais brazileiros sejão brazileiros; mas como estD:não é a
quesll!.o, e só se t1·ata da qncstão de soccorros,
de generosidade, questoo que se póde ventilar
sem que a princeza seja brazileira, vola pelo
adiamenlo com o· &ccrescim_o que lhe offereceu,
para que vá o p1·ojecto _á commissão de con·
stituiç.ão.
OSr. Alva.res 'Ma.ohado pedindo que o pro·
jecto seja adiado até a sessão de 1838, diz que
póde neste interim ser elle remettido á commissão de constituição. Observa que não póde
.deixar passar sem resposta o qne disse o Sr. Re·
zende, que a pl'inceza não é -brazileira, porque
elle orador sustenla o contrario, porque o senhor
D. Pedro I er-a hrazileit·o quando a princeza
nasceu ; ainda niio linha esse principe tomado
.o serviço de nenhum paiz estrangeiro. (Muitos

C(lJOiados.)

OSr. Carneiro Leão lembra que. o que se
discute não é uma simples resoluç!!.o, mas um
decreto, o qual ainda que passe agora em primeira discussão, provavelmente não tem de
passar por todas- as outras nesta sessão, e
. por isso terá de ser decidido na sessão de 1838;
pelo que na.o julga necessario o adiamento.

<< Paço da camara dos deput~dos, em 28 de
: Maio de 1837.-Paulo Barbosa da Silva. J>
.OSr. Alvares Machado declara que votára
contra o projeclo para que se j11Jgasse objecto
O Sr, Paula. Araujo _diz que embora o
de deliberaçil.O ; mal! não póde votar que elle
entre em àiscussão agora que se acha acamara projecto tenha· de passar por Ires discussões,
com tão poucos membros, Sendo a qucstao de muito importa a primeira, porque é nella que
alta manta, pois que de nada menos se trata do se trata da utilidade ou nito utilidade da maque dã successno do-lbrono brazilciy_g,P.arti<,.e:lhe. ..ler:ia; .e:..iaa-segunda s1J--entra c,m discussão por--··artigos ; mas nota que os diversos artigos do
que tlevi'ntér trafaaà· com a casa mais plena.
decreto são consequencia do reconhecimen to
Quando o projecto entrar em discussão, a não
se emittirem razões mui ponderosas que lhe da Sra. D. Amelia, como princeza do füazil.
E' na primeira discussl\o que se decide a grande
fação mudar de resoluçl!.o, ha de votai·· a favor
questão de utilidade ou ni'\o, que se decide se
delle, porque trata-se da filha do fundador do
essa princeza deve ser reconhecida brazi.Jeira ·
imperio, ao qual, apezar de tudo, o Brazil deve
não, e apezar de ter ouvido a um illustre
ou
{le
Tt•ata-se
(.Apoiados.)
as maioi·es obriipções.
deputado dizer qu.e paru elle é líquido que ellauma princcza brazileira: e elle, orador, deseja,
que o_ Bra2.il se mostre para com toda;:; as prin · é princeza brnzileira, elle 01·ador, recorrendo
cezas brazil.einis, com toda a generosidade á cónstituiçao, eetá muito · em duvida a· este
(apoiados); e mesmo para com a senhora . respeito, porque póde havei· muita duvida em
se considerar o Sr. D. Pedro I cidadã.ó ·braziD. Maria.da Gloria, se precisasse que o Brazil
leiro erilao, porque. entrou no sP.rviço de Porlhe offerecesse um asylo, era de parecer que
tuga:I. - Como quer .que seja, julga o caso
'o fizesse e lhe prestasse tudo quant<:> pudesse

7~; '·_

',!'QMO li
"ii,
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duvidoso, e cln maint· entidade, porque, conforme disse o o Sr. deputado Alvares Machado,
trata-se de decitfü ácerca da succcssão do
throno, e quando nno ha ás vezes numero sufficiente de deputados para se votar, quando no
fim da sessao, nao se presta sufficiente attençl\O
ao que se trata, não é occasião de se trafat• um
negocio de tanta transcendencia. Vota pois pelo
adiamento, e pai,a que.· vá o projecfo á commissao de constituiçno, e tambem á de diplo·
macia, para que depois com pleno conhecimento
de causa, e com a camara mais cheia, se trate
delle.
O Sr. Barreto Pedroso versando a primeira
discussão sobre a utilidade e ·conveniencia da
materia, declara-se contra o adiamento, porque
não encara a questão pela maneira porque a
encarou o nobre deputado que acaba de fallà1·.
Não se trata agora de saber se Sra. D. Amelia é
princeza brazileira ou não ; o que se tem de
discutir é, se é conveniente que se discuta se a
Sra. D. Amelia é ou nllo princeza brazileira; ha,
por consequencia, · duàs questões muito distinctas; a primeira é, a Sra. D. Ameliaé princeza
brazileira ou n!lo P Segunda, é conveniente
que se discuta se a Sra. D. Amelia·é ou nM.
princeza brazileira? Na primeira discuss!lo tem
de ventilar-se se a camara dos deputa_dos quer-se
occupar da quesl!l.o da nacionalidade da Sra.
D. Amelia ; e ora que isto seja vantajoso é manifesto, e por isso póde a camara entrar muito
bem na primeira discussão, . porque disso não
resulta nenhum inconveniente; na segunda disct1ssllo, porém, em que se tem de ventilar se a
Sra. D. Amelia é ou 11110 princeza brazileira, é
enUJ.o conveniente que haja. maior numero de
deputados ; mas, como já se fez vú, esta discussão· tem de verificar-se em 1838, póde-se
admittir a primeira discussao, e por isso elle,
_orador, vota contra o adiamento.
· Julga-s~ discutido o adiamento, que é appro·
vado conforme requer o Sr. :Alvares Machado,
indo, no emtanto á commissão de constituiç!lo,
como requerêra o Sr. Rezende.
········· Entra êm.- éiisêtissia-·à-·prete1:eiicia --·aos dous
seguintes projectos de resoluçao :
« Art. l.ª O governo fica autorisado a emittir
bilhetes do l.hesnm·o, a prazos nunca menores
de nove mezes, afim de haver os fundos micessarios para indemnisar os subdi!os brazileiros
das quantias que fôrem jl1lgada.s pela commissno
mixta hrazileira e portugutza :· njuslando com
o governo de Portugal a satisfüçao df\::; in;''3tn·
nisaçõ ... ~ ju!gadas em favor de saus pl'Oprios suhditos.
« Art. 2. 0 Da autorisação do artigo antecedente, o governo lambem poderá usar para satisfazer, pela maneira que se convencionar, o
saldo que venha a apparecer contra o Brazil na
liquidação das ·referidas indemnisaçoes. _

OUTUBRO DE 1837
,, Art. 3.° Fica desapprovado o ·que se estipulou na nota reversai de 20 de Outubro do
1.m110 passado, sobre o direito a juros das
qua1Hias que se julgarem indemnisaveis, em
vil'tude da convenção de 29 de Agosto de
1825. ))
cc Art. l.° O governo é autorisado a emittir
até a quantia de mil e duzentos contos de apolices àa diviua interna fut1dada, para o fim de
safüfazer a importancia das perdas soll'l'idas
pelos subditos fie S. M. Fidelissima; por oc·
casião da guen·a da independencia, e que fôrem
legitimamente liquidadas, em conformidade do
tr"atado de 29 de Agosto de 1825, celebrado
entre o imperio do Brazil e o reino de Por·
tugal.
.
.
cc Art. 2. 0 O governo é, outrosun, aulol'lsado
a remover todas e· quaesquer duvidas, que
posstio occorrer no acto da liquidaçllo, -:ine;indo-se sempre ás estipulações marcadas no
supradito tratado. »
O Sr. Alvares Macha.do declara não dar
prefe1·encia nem a um nem a outro projecto.
Lembra que ainda 11!\o se ultimárão essas.catitas
de indenmisação, e no emtallto quer a nação
po1·tugueza se1· indemnisada de prejuixos exagerados que julga ter soffrido pela guerra. que
nos fe.:, que isto se queira fazer quando ameia nil.o se ti·atou de indemnisar 'os subditos brazileiros dos prejuizos e1101·mês que soffrêt·ll.o cori1
a guerra, como, por exemplo, os habitantes .da
Bahia e de outras provincias do norte. Se disto ainda se não fez couta, se não se sabe a quanto
montão esse$ prejuizos que se quer indemnisar,
se não se sabe como forão feitas as avaliações
destes prejuizos, é de admil'ar que se vá auto-··
risar o governo para pagar uma somma que a
camara mesmo ignora a quanto monta, e muito
mais parido-se de parte os prejuízos dos brazileiros. Lembra que a respeito de indemuisações chegou o·escandalo a pon~o que portuguezes querem ser indemnisado~ dos empregos que tinhão no Brazil que deixárão indo
para Portugal, donde nos hostilisavão. Pede
que fique este negocio adiado até a sessão do
armo que -vem, porque p negocio é importante
e poucos deputados lia na casa, nem mesmo
tal vez que haja numero para se votar.
O adiamento é apoiado, e entra em discussno.

e

OSr. Souza e Oliveira. diz que lhe parece que
o hom·ado deputadu que o precedeu, não leu
ambos os projectos, ou, se os leu, deu pouca
::lli'ençll.o, porque, em um dos projcctos, trata·
se positivamente das indemnisações dos subditos brazileiros. O orador, depois de algumas
obsel'Vàçoes mais, diz que o illustre deputado, .
a quem responde, pareceu apresentar este negocio com uma face bem pouco favoravel á
adminístraçll.o passada, que, nesta ·parte el le,
orador, se encarrega de defender ; porquanto,
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o illuslre deputado pareceu inculcar que se nll.O
tem tratado senão de liquidar os prejuízos de
suhdilos porluguezcs, e nao dos brazileiros. O
orador chama a allenção do nobre deputado
para o projecto 11. 187, que autorisa ao governo
a emíttir bilhetes dó thesouro a prazos, ao
qual projecto, o illufj_lre deputado, pelos seus
argumentos, devia clar preferencia. Declara
votar contra o adiamento.
OSr. Alvares Machado sustenta o adiamento,
mostrando que, estando illiquidás as contas,
e nl!.o se sabendo a quanto monlM, nenhum
inconveniente ha em que se adie a rnateria por
6 mezes, islo é, até que acamara so reuna para
o mrno que vem.
O Sr. Rezende opina lambem a favor do
adiamento por não ser a questão mui singela,
pois ainda. nao é liquido, se devem ser índemnisados os individuas que perdêrão em pregos,
tcnças e pen;:ücs, teudo siélo forçados a sahir do
Bl'azil : porquanto os que deixárão os seus
empregos, retirando-se voluntariamente do ·
Brazil, a nenhuma indemnisação têm direito ;
nem se sabe o modo por que estas indemnisaçü~_i;-~é deveráü fazer, pois que lesivo fora
iíide'mríisar com apoiices, que produzem renda
perpetua, empregos temporarios, se deve ser
admitlido o"'pagamento de j~ros, etc., etc, Ac.cresçenta que cumpre exarnmar se o pagamento
bilhetes do thesouro, que
se···deverá fazer
· equivalem ao adiantamento, ou hypo!heca da
renda, futura, qua11do al!ás te.mos deficit ; ou
_
.
em a polices, ou de outra maneira.
a
que
O Sr. Limpo explica ao Sr. Re·zende
inden.misaçao <los officios está vencida, e até o
modo de ella se verificar, sendo regulada não
pelo rendimento, mas pelo pagamento dos
. novos direitos, e por um certo numero de annos,
que se suppunha que poderia viver o proprie·
tario do officio.
• A respeito do vencimento de juros, devendo
o negocio ser sujei'to á decisão da assembléa
geral, ella poderá decidir o que entender justo.
Estando acamara fatigada, e ni!.o sendo esta
a occasü.ío mais propria de se tratar deste ob_jecto, talvez pareça conveniente ficar a matel'ia
adiada; entretanto o orndor pondera que, decidindo-se o negocio já, talvez o pagamento níl.o
seja til.o pesado, e se poupem ao thesouro 300
ou ,100 contos, asserçao que consta de documentos, que n:i.o sabe se forão remettidos á casa
pelo Sr. ministro dos negocios estrang;ciros.
Por falta de numero legal de membros fica a
ma teria adiada á 1 horá e 1/4 ·da. tarde.
O SR. PRESIDENrE dá para ordem do dia.Na ultima hora nomeaçi!.O da commiss!lO especial que deve examinar a denuncia·de Joi!.o
Pinto de Lacerda, contra o ex-ministro da justiça, Gustavo Adolpho de Aguilar Pantoja.Anles contiriuaçao ,da discussao sobre o adia 0

em

menlo dos projectos ns. 187 de 1837 e-330 de
1835.-A resoluçao vinda do senado hoje, cuja
impresst!.o se dispensou.-A resolução tambem
não i rnpressa offerecicla hoje pelo Sr. Miranda
Ribeiro; e o roais que vinlw para hoje.
Levanta-se ll.,Bessao á 1 hora e 20 minutos.

Sessão em 6
PRESIDENCIA DO

SR.

de Outubro
AB.AUJ'Q VIANNA

Pelas 10 horas da manhã, procede-se á
chamada, e logo que se reune numero legal de
Srs. deputados, abre-se a sessão ; lê-se, e approva·se a ucta da antecedente.
Faltno com causa participada os Srs. Raplmel
de Carvalho, visconde de Goyanna, Pinto de
Mendonça, Pontes, Ferrnira de Castro, l\faranhno, Veiga Pessoa, Messias, Lessa, Bhering,
arcebispo, Ribeiro de Andrada e Corumbá ; e
sem o participarem os Srs. Souza :Martins,
Vieira, Fortuna, Barbosa Cordeiro, Luiz Cavalcanti, Coelho da Silva, Costa, Macedo, Fontes,
Rebouças, Gonçalves Martins, Paim, Galvão,
Mendes dos Santos, Aranha, Alcibíades, Fio-·
riano de Toledo, Dias de Toledo e Alvarenga
Feneim.
EXPEDIENTE
Dá-se conta do expediente, lendo-se os seguintes officios":
1.º Do secretario do senado, partidpando que
·o senado adaptou afim de dirigir á sancçao imperial, o projecto de lei sobre o meio circulante.
-Fica a carnara inteirada.
2. 0 Do ministro do imperio, enviando o au.
lographo da resoluç11.o, que approva a penso.o de
80$ annuaes, concedida a Jo110 Carlos da Cunha
Gusmão e Vasconcellos, n:1 qual resolução o
regente interino consente.-Para o archivo. ·
. Faz-se menção de requerimentos de partes,
que têm o conveRiente destino.
Lê-se e approva-se redacç!\o de duas resoluções, que se adoptãrao na sessao anterior.
•
Approva-se o seguinte parecer :
« A mesa examinou o oficio de 4 do coi·rente, do mordomo da casa imperial, que
pede qne _se lhe entreguem os livros, títulos
e pt1peis arnlsos que por esta camara farão
requisitados. do. archivo da casa imperial, e que
sao·necessados aos interesses da mesma casa
imperial; e auhando de justiça o que se exige,
é de parecer, que se entreguem por um inventario, e com recibo do mesrüo mordomo. · ·
cc Paço da ·camara dos deputados, 5 de Outubro" de 1837. - O. J. de Arau}o Vianna,
vice-presidente. - Cornelio Fert·eira F,·ança,
l° secretario .-B. B. Som·es de Souza, 2º secretario.-Muni:z: Barreto, 3° secretario.- Manoel Odorico Mendes, ,1° secretario. J>
· · Approva,se lambem o seguinte :

ª
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Sem debate é app1·ovada, adoptada., e t·emettida á commissão de redacç!lo.
Entra em discussão e é approvada e adaptada a resoluçao que detertllina qL1e :-« Emquanto existir o tribunal dn ju~ta do commercio, agricultura, fabricas e naveg:.çao, o
governo . é au!odsado a conceder ao~ empregados da sua secrehH'ia gi-atificaçoes iguaes aos
seus ordenados, ficando abolido o que perceberão a titulo de ajuda de custa. »
Discute-se a segui_nte resolução :
· ,1 O governo fica autorisado a indemnisar o
·marechal de campo, Joao Chrysoslomo Callado,
da importancia do gado que de uma sua estancia
foi tirado e sequestrado no estado Cisplatino,
por occasião da guerra com o imperio. »
O SR. BAPl'ISTA CAETANO propõe o adiamento
desta maleria.
•
O adiamento proposto é apoiado, e a discussão
do adiamento fica adiada para se passar a outro
objecto.
1837,-·Ducwte e Silva.-M. M. do Ama1·al. »
Entra em ditcuss!lo o projecto offerecído
. Julgado objecto de deliberaçao a res~luçl!.o bontem, pelo Sr. Miranda . Ribei1io,· creando
annexa, dispenson-se a impressao deste outro qu.itro j11izes municipaes no municipio da cô1·te,
parecei·:
afim de substitufrem aos juizes de direito em
·
1, Jos.o Francisco de Madureira Pará, exige . seus impedimentos.
.Apoia-se esta emenda do Sr. Carneiro Leão :
privilegio exclusivo por espaço de 50 annos
« _Em vez_ de quatro juizes ,:,municipaes,
para gozar do methodo de navegar de sua in-~
vençllD ; e como a lei de 28 de Agosto de 183p diga-se seis.,>
sómente· faculta ao govemo cai.ceder taes pr1"Additivos-0s juízes municipaes da côrte.
vilegios por espaç() de cinco alé vintt: annos : terao cada u1n de ordenado 800$. Quando os
requer, que tal autorisaQãO seja conferida ao juízes írnpedicl.os nM receberem ordenado, ·os
governo. A commissão • de commercio, agrijuizes municlpaes, que os substituiren1, tecultura, industria e at·!es julga que nenhum lnceberáõ por inteiro o ordenado, que compeconveniente resultará deste privilegio, antes liria aos juízes substituidos, cessando agL1elle
grandes melhoramentos viráõ ao pair., se .o qtie lhes com.pele. Salvo a redacção.-OaNieiro
requerente realisar a sua promessa, e fazer Leão.JJ ·
navegar as embarcaç<ies por um. meio mais
O Sa. L1ll!Po manda á mesa, e ó apoiada
facil : é portanto de parecer que se defira ao
esta . outra eroendu :
requerente com a seguinte resol\1çao :
,e Converta-se a resolução em decreto.
,1 Artigo unico.
Q. governo é autorisado a
« Paçe da camara, 6 de Outubro de 1837.-'·· - conceder a Jon.o· Francisco-· de M-admeim.Pa-r-ár -·-M'!IPº de--A.áreu. 11.
o privilegio exclusivo de" uma machina de naDepois de largo debate, a emenda do Sr.
vegar de.sua invençll.O, por espaço de 50 annos. Limpo de Abt·eú é r'!:lgeitada, e continua a dis« Paço da camara dos deputados, 4: de Oucussll.o da resolução com a emenda do Sr,
tubro de 1837.-Bavtista Caetano ele Almeida. Cameiro Leao.
• '
-J. A. de Lernos.»
O SR. PRIMEIRO SECRE'l'ARJO dá conta de um
O Sa. BARRETO PEnRoso pede a dispensa da officío do 1° secretario do senado, com as
impressão deste projecto, e a camara assim emendas feitas por aquella camara á lei do
resolve.
orçamento.
ORDEM DO DIA
O Sa. CARNEIRO LEÃo, a não serem muitas as
emendas, proporia a dispensa da impressao.
Entra em discussão à resolução 111/.0 imO SR. PRmE1Ro SECRÉTARro responde que sao
pressa vinda do senado, que approva a jubilação éoncedida ao padre Luiz. Florentino de muitas, e que passará a lêl:as, se a camara
Almeida Coutinho, na cadeira de professor de assim quizer. Tendo algun$ senhores pedido ·a
· gran'.lmatica latina do coUegio das artes do leitura, procede :i ella.
curso jnridico de Olin"da, com o ordenado por
O Sa. CARNEIRO LE1o :-Como é possiv~l iminteiro, na conformidade do decreto de 17 de primirem-se áté am1inha, desisto do meu reAgoslo do corrente ~nno.
querimento.
·
<!Jeronymo Julio Barucho, representa a esta
augusta camara, que terido pedido ao governo a.
concessao de nma porção de terreno no distric!o da villa Diaml)utiua, na. provincin. de
l'i!inas Gemes, lhe fôra denegada por entender-se
que só podia ella ter lugar na fúrma da lei de
25 de Outubro de 1832. O supplicai1te allega,
que a lei é inexequivel, como lêm reconhecido
diíferentes autoridades da provincia, e concluo
pedindo, que por neto legislalivo seja o governo
autorisado a fazer 0 lhe a concessao 1·equedda.
« A 3ª cornmissão de fazenda entende, qu!)
hem deferio o goven10 ao supplicante ; pois que
só por uma disposição get·al póde ser alterada
a legislaçao a respeito, quando se reconheça
esta con veniencia, á vista de informaç)'.les, que
ao governo cumpre apresentar para ? de_vido
esclarecimento da assen.ibléa geral legislativa ;
e portanto, é de parecer que o supplic'a11te seja
indeferido.
" Gamara dos depu¼ados aos... de Outubro de
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O Sr.. SouzA. E ÜLJVEIRA declara que não é
nccassario mandai-as imprimir, porqne estão
im_pressas.
Continua a discussiiO interrornpída da resolução, olforecida pele, Sr. ilifoanda Ribeiro.
O Si:c Atv;:m;:s MACHADO pede o adiamento
para ser convidado o Sr. ministro da justiç,1
para assistir á discussllO.
E' apoiado o adiamento, e enfi'a em discussilo.

O Sr. Miranda. Ribeiro não póde atinar co!ll
a rnzãO do adiamento ; pois posto que respeite
mnito ao Sr. Alvares M11du1do, não póde deix::nde dizer qne esle pedido niio parece proprio
do ct·iterio, e bom senso do Sr. Alv11res Machado, mas feito sómenlu poi- qur.,rct· cnlrelcL· a
camara, do que comludtJ se nito póde persuadit•
pelo bom conceito que fui do nobre depulado.
.l!inlrelanto nao sabe como se queira chamar o
ministrn, occupado com ·negocios de grande
monta, para se occupat de um objecto tão
simples.
Quanto á reflexão que se füera de q11e o
nobre orador nao tinha declarado que o ministro da justiça convinha no disposto na, resolução, observa w,e o corpo legislativo 11ao
propõe medidas sómente. sobre as quaes lhe sao
dadas informa_ções pelo governo, mn as . que
entende uteis e necessarias ao paiz, podendo o
governo usar da attribuiçao de lhes negàr seu
éonsentimento, quando lhe p[(reção hostis ao
paiz. A cahrnra pois nno tem necessidade da
. declaração pedida ; nem o nobre orador costLimou em tempo algum consultat· a vontade
allieia para propÔl' umu lei; e nunca deLl razão
para o Sr. Limpo pre3umir que obra contra o
que entende.

OSr. Alvares Machado

responde que não

tem por fim procrastina'!' a discussão, mas
pedé sómente que fique adiada pat·a amanhã,
co~vi_dando-se o Sr, ministro da justiça para
·· ··as5istir a ella ; o que pouco poderá retardar a
conclusil.O do. neg;ocio, que, sendo tratado em
resoluç::to, termina em uma só discussM, Tratando-se de uma refom1a judiciaria, entende
· não se dever votar serri se consultar a opinião
do governo.
O.Sr. Rezende ~poia o adiamento porque,
n::to tendo as nomeações feitas preenchido os
fins, occorrendo ás necessidades publicas, indispeu~avel é examinar a raz:10 disso.

OSr. Limpo, apezar de o Sr. Miranda Ri-

beiro se ter admirado de que se propuzesse o
adiamento p1,ra o fim de ser convidado o ministro da justiça para a~sistir á discussno, dizE!ndo até que não parecia proprio do bani senso,
do criterio do, Sr. AI vares l\fachado, confessa
que incorrerá na mesma censnra, por lhe parecer o adiàmento necessario,
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Eu quizera, continua o ora,.\or, ter essa fa.
cilidade de comprehender às necessidades
publicas, e conhecer os meios mais apropriados
para occorrer a elJas, que tem o nobre deputado ; ·
mas, senhures, que culpa ternos nós de que a
nalureza lenha sido comnosco mais mesquinha
do que com alguns Sr,. deputados ? Hei de
resignar-me á minha sorte. Entendo que é neCi!ss:iria a pre·sença lio ministro da j11stiça ; nno
porqne eu esteja na opposiçãO ... (nenhum ele
nós está na opposição : pelo contrario, queremos daL' ao govemo tudo quanto nos disser
que é necessado, coiwcncendo-nos ucsta necessidade) i mas porque desejo ir de accordo
co111 os principios emitticlos pelos illustres
membros que hoje cornpocm o ministerio.
Elles disser(l.o muitas vezes que os projeclos
aprrisentaclos por deputados, de ordinurio participavao, ou se !'esentião ctas localidades, das
affeiçües proprias das Jocalid:ules, onde exislião
esses t!eputados. Ora, quem nos diz que esta
medida tem de ser impugnada pelo nobre ministro da justiça? Eu, no 1ne11 primeieo disCUt'so, .deixei sentir o desejo que tinh:, de que o
uobre deputado, autor da reso\uçM, deixasse
entrever ao menos que esta disposiçãO cornprehendida na resolnçao ia ele accordo com a
opinião do Sr. ministro da justiça. Se o nobre
anloL' do projecto estivesse. nas circumstancias
de nos deixar entrever que esle projecto é de
accordo· com a opinião do Sr. ministro da
justiça-_.
0 Sn. CARNEIRO LEÃO :-Pela sua opposiçao
se púde já.-- conhecer que é.
O Sa. LrnPo : -Póàe se suppôr que não pedissernos o adiamento, se nos pudesse dar uma
certeza, alguma probabilidad~, ao menos, do
accor:io do Si-. ministro da justiça.
O S~R. d,1!\NEJRO LEÃO :-A probabilidade é
evil\c,nte, attenta a sua oppo,iç:tl.o.
O SR. L1MPO: - Pócle ser que ni'iO. Emquanto
o nobre autor da resoluçi\o nao nos puder esclarecer a respeito eh opiníiío dr, Sr. ministro
da justiça, insistirei no adiame1,to, não para
discms~o, pois que o Sr. ministro da justiça
provavelmente se fünitará a dar seu juizo a este
respeito, e assim, em· lugar de se alongar a
discussão, é mLJito provavel que os do nosso
lado ...
O SR. CARNEIRO LEÃO : - Do nosso lado ... ! !
Pois já reconhece que está na opposiça.o, . ! ! ?

O SR. LrnPo : - ...se decidM pelo voto do
Sr. ministro da justiça. Qncrel' tomar uma se·melhante responsabilidade sobre nós, tirand~-a
ao minísterio, me não· parece razoavel, mmto
pdncipalrnente sendo de opinião, · emguanto
n1lo erliú do ministerio, os actuaes membros
delle, que competia ao govemo a iniciativa ~as
leis, porque estava mais nas c\rcumstanc1~s
de conhecer as necessidades publicas, Demais,

e·
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tendo o· ministerio revogado o decreto de 18 de
FeveL"eiro sem o jlllgar unti-consiilucional, e
sem julgar que uma medida qualque1· era necessarilL,. parece que se comprome!len a iniciar
uma medida a respeito. Eu creio que, se o
nobre deputado 1·elil'asse a sna resolução,
amanhã., ou segunda-feira, teriames uma proposta do governo, que provavelmente passaria
mais facilmente, sendo apl'esentada pelQ ministerio. Se n!lo passur isto, e não pudermos saber
u opinião do nobre ministro da justiça; aprn·
sentarei emendas a cada um dos artigos ...
U Sa. CARNEIRO LEÃO : - Boas, ou só para
empatar?
O Sa. Lurro: - Boas, na minha opin-io.o ...
O SR. CARNEIRO LEÃO: - Eutno convém
rnuilo.
O SR. LnrPo : - ... mas c1ue desconfio que
sejão julgadas pessimas...
O Sn. CARNEIRO LE!o :-EnUlo nao as offe1·eça.
O Ss. LmPo :-... embora me persuada de que
sl!.o boas. A camara, porém, decidirá, ,·otando ·
pró ou contra ellas.
O Sr. Saturnino :-Os Srs. deputados que
têm pedido e sustentado o adiamento, dizem
que não estão na opposiç!!.O ... , têm razão;
concotdo com elles ; não estilo na opposiç!l.o ;
estão sim na atrapalhação. (lV1une1·osos apoiados,
risada.s.) Disse· o nobre deputado que é uecessario o adiamento, porque esta medida
poderá· ser impugnada pelo Sr. ministL·o da
justiça, e que nll.o sabe quem poderá asseverar,
ao menos com· alguma probabilidade, que o
Sr. ministro da justiça está de accordo com ella.
Creio que, se é só este o obslaculo, podemos
votar contra o adiamento, porque, n!10 sen-do
n1~g_ipa em grande escala para a reforma da
admi11istraç11.o da justiça, mas para supprir uma
falta agora reconhecida urgentíssima, e reconhecida urgentissima, mesmo pelo ministerio
a que pertenceu o Sr. Limpo, tanto que, apezar
de estar a convocar-se a assembléa geral pot·
dias, julgou necessario adoptar uma medida, e
não poder esperar pela assembléa geral, para
propôr essa medida. O nob1·e 01·ador conclue
mostrando ·que no decreto do adual Sr. ministro da justiça a respeito da creaç!l.o, que
havia sido feita, de juizes de direito interinos,
se vê que o dito Sr. ministro 11!10 póde deixar
de estar de accordo com a disposição da resoluçao
em discussão.
O Sa. LrnPo pergunta se· a materia foi julgada urgente, ou se o Sr. presidente póde dispensar no regimento ; ·pois que para a ultima
hora se tinha dado para ordem do dia a nomeaç!l.o de uma commissão especial.
O SR. PRESIDENTE responde que essa parte da
ordem .do dia foi dada paru a ultima hora da

sessão, que ainda uao chegou por terem hoje
pt·incipiado os tl'abalhos ás 10 · horas ,.e 20

m~u~L

,

O Sr. Alvares Macha.do declu1·a nao fazer

opposiçno alguma ao governo, porque nada tem
feito ainda ...
O SR. BARRE'rO PEDROSO :-Já fez embarcar
tropa pat·a o sul.
O Sn. ALVARES MACHADO, adverte que talvez
pudesse, imitando alguns senhores em outro
tempo, censurar, nll.O a remessa de tropa, nias
algumas· nomeações. Conclue mo.~trando que o
seu intento nllo é atrapalhar, mas p1·evenir que
se vote de leve sobre uma reforma do systema
judiciaria, por uma resoluç!lO, julgada urgente e
votada por poucos membros, sem Sll sabeL' se
convém 6.s necessidades publicas, e se é do
consentimento, ou acqujescencia do Sr. ministro
da justiça.
OSr. Carneiro Leão responde que o desejo
que linha o SL'. Alvares Machado. de se justificar de ser membro da opposiçll.o e de ter
entrado na alrapalhaçao, o fez esquecer do que
dispõe a resolução, e do que se tem passado a
respeito de uma resoluçllo semelhante á qq.e
está em discussão : pois que esta não vai alterar
o systema judiciaria, como aflirmára o Sr. Alvares Machado, mas apenas o numero dos juizes ; .
e quando, 110 anno passado, do senado veio um ·
projecto de resolução creari:do seis juizes de
direito nesta cidade, nem o dito Sr. deputado,
e o Sr. Limpo de Abreu, exigirão que viesse o
ministro da justiça assistir· á discussão do projecto, nem pedirlio que se convet-tesse em projecto de decreto. Mas o Sr. Limpo entao formava
parte do ministerio, e ul\o estava na atrapalhação; agora, porém, quer adivinhar os pen-sarnentos-do ministro da justiça, con.te'ntando-se
até com probabilidade;,, con10 se para a probabilidade de o ministro ser conforme ao disposto
na resoluç110, nao bastasse a opposiçao que o
Sr. Limpo esta fazendo ao projecto ! !
O nobre orador continuando, mostra que uma
emenda approvada na camara no anuo passado,
á resoluçao vinda do ,senado, continha as
mesmas disposições do arl. 1º da resoluçrio,
ora em discussao ; e que é provavel que o·
Sr. Limpo votasse enllio pela referida re_~oluçlí.o.
O SR. LmPo DE ABREU : - Eu votei por ella?
. O SR, CARNEIRO LE1o : - E' natural ; e até
tinha minha desconfiança de que o Sr. Limpo
a fizera propôr 110 senado.
O SR. L1MPO DE ABREU : - Está enganado.
Votei contra.
O SR. CARNEIRO LEÃO: - Votou contra?
O SR. LrnPo pE ABREU : - Parece-me qne
sim.
·
O Sa. CARNEIRO Ltlo : -:- Então o Sr. Limpo
tinha em mente a c1·e·ação de juizes interinos,
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ou julgava que bastava um juiz para substituir
a seis juízes nos seus impedimentos ; no primeiro caso compromettia innegavelmente o seu
collega ; e, no segundo, deixava de attender ás
necessidades publicas; ou n:io sabia conhecel-as
e procurar applicar-lhes o remedio conveniente.
Destas cousas deverá escolher uma.
O SR. LmPo DE ABREU: - Nenhuma.
O Sa. CARNEIRO LEÃO conclne mostrando que
o adiamento pedido para ser convidado o Sr.
ministro da justiça, não póde ter outro nome
que nllo seja atrapalhação ; não podendo deixar
de se admirar de que fosse apoiado lambem
pelo .Sr. Rezende ; pois CJI.\ª ninguem em boa
fé poderá affirmar que um juiz seja sufficiente
para substituir a seis.
Por n!J.o haver numero legal de membros,
ficá a materia. adiada.
O Sa. PRESIDEN'rE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, começando pela discussllo da
resolução n. 197 ; as emendas do senado á lei
do orçamento ; e na ultima hora, nomeaç!lo da
commissno especial.
Levanta-se a sessao á 1 hora e meia da tarde.

A.cta de 7 de Ootubro
PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA

631

ledo, Dias de Toledo, Gurgel, Alvarenga Fer·
reira, Vieira e Rebouças.
A's 11 e meia horas não havendo ainda numero sufficiente para formar casa, o Sr, presidente declara que nllo ha'sesslJ.o.
·
Sessão em D de Outubro
PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VlANNA
SmrnARIO.-

Expediente.-Ordem do dia. -

.Eniendas do Benado á p1•oposta do governo
sob1·e a ffoxição das despezas e orçamento da
receita geral.
Pelas dez horas da manhã pl·ocede-se á

chamada, e achando-se numero legal de Srs.
deputados, abre-se a sesslJ.o ; lê-se, e approva-se
a acta da antecedente ; e bem assim a do dia

em que não houve sessão.
Falt!J.o com· cai.isa participada os Srs. Ferreira
de Castro, Fortuna, Barbon Cordeiro, Luiz
Carlos, Messias, a1·cebispo, Bhering, Põntes e
Baptista Caetano ; e sem pa1·ticipação os Srs.
Estevao, Abranches, Souza Martins, Alves
Vieira, Luiz Cavalcanli, Remigio, Costa, Macedo, Fontes, Rebouças, Gonçi:li1•es Martins,
Paim, Galvão, Lessa, Mendes dos Santos,
Aranha, Alcibíades, Corumbá, Floriano, Dias de
Toledo e·Valerio.
EXPEDll!:NTE

A's 10 horas e meia, feita a chamada,
acb!J.o-se presentes os Srs. Seá1·a, Vital, Odorico,
Dá-se conta do expediente lendo-se os seFigueira, Ib_iapina, Lima, Vasconcellos Pessoa,
. guintes officios do secretario do senado :
Paula Albuquerque, Rezende, Castro Vianna,
1.° Participando que o senado adoptou para
Cornelio, Monte, Muniz Barreto, Amaral,
Vianna, Souto, Pinto Peixoto, Souza e Oliveira, dirigir á sancção imperial, quatro ·resoluções
Soares de Souza, Limpo de Abreu, Araujo concedendo loterias ás igrejas matrizes de S.
Vianna, Belisario-, Cerqueira, Carneiro Leão, José, e de N. S. da Gloria ; e aos theatros, con. stitucional fluminense, e da praia de D. Manoel,
Fernandes Torres, Rodrigues Barbosa, Carvalho,
Lemos, Soares do Couto, Paulo Barbosa, Ri- e uma approvando a pensão de D, ... ~/i§I!- .Bland. .
Es-kine Norton::...:.Ficã·a caníarã.foteirada.
beiro de Andeada, Assis M11sca1;enhãs;
2.º Tornando a remetter a resolução desta
Alvares Machado, Marcondes, Monteiro de
Barros, Miranda Ribeiro, Duarte_ e Silva, Fer- camara que approvou a tença concedida ao capitao de mar e guerra, Carlos Lourenço Dan·
nandes da Silveira, Araujo Ribeiro, Paranhos,
Paula Araujo, Clirnaco, Goyanna, bispo de kwardt, á qual o senado não tem podido i.lar o
C"uyabá, Costa Machado, Castro e Silva, Peixoto seu consentimento.-0 mesmo destino.
3. • Participando que o regente, em nome do
de Alhuquerqne·, Gome'!; da Fonsecca, Figueiredo Rocha, Francisco- do Rego e Veiga Pessoa; imperador, sanccionou as. resoluções da as·
e faltlto com participação os Srs.. Rapbael de sembléa ger:1.l legislativa, que approvil.o as tenças
Carvafüo, Abranches, Pinto de Mendonça, concedidas ás pessoas con·stantes de uma rePontes, Costa Miranda, Ferreira de Castro, lação assignada pelo official-maior da secretaria
Hollanda Cavalcauti, Messias de Lell.O, arce- daquella camara.-0 mesmo destino.
bispo, Ferreira França, Azevedo e Brito, Er·
4.º Communicando que o senado adopton
nesto, Ramü-o, Barreto Pedroso, ]\faria de para dirigir á sancçllO impel'ial quatro resoMoura e Sa11ta Barbara ; e sern ella os Srs. Souza luções, tres approvando as lenças dq marechal
Martins, Albuquerque Cavalcanli, Maranhão, 1 de campo Antonio Genelli, do tenente-coronel
Fortuna, Barbosa Cordeiro, Luiz Cavalcánti, Antonio vVencesláu Ferreira, e do capitllO·
Coelho da Silva, Remigio, Costa, · Macedo, tenente Balthazar Victor Maria Boisson, e uma
Fontes, Gonçalves Martins, Paim, Galvão, Lessa, declarando que nas tenças concedidas aos offiBh,ering, Chichorro, Baptista Caetano, · Mendes ciaEls militares a clausula impostl!, de se delldos Santos, Ar~nha, Alcibiades, Corumbá, To· coutar o vencimento que aos agraciados com· .

··'Manso;· .
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pete pela mercê de habitas de· ordens militares, . cer!adas. Este é o estabelecimenlo da machina
inventada pcin engenheiro Morlon na Inglasó se enlenderâ no caso de que os me!!mos
effectivamenle percebo.o esse vencimento.-0 terra ; i1ela qual invenção elle alcançou igualmente um privilegio exclusivo e patente do
mesmo destino.
5.º Participando que o regente sanccionou governo ing\e;:, e que ultimamente mais aper- ,
as resoluçêies approvando as pensões concedidas feiçoada, é conhecida pelo nome de-Palent
Slip.
a D. Luiza Maria da Cunha Lemos e a D. Maria
.
Violante de llrnujo.-0 mesmo destino.
" As vantagens desla machina são mais que
6.º Devolvendo a pt·oposiçs.o desta camara sensíveis a qualquer, por pouco que seja
que approva a tença concedida ao capilao de imbuído nos conhecimentos nauticos ; por meio
fragata Estevão Carlos Clcwley, â qnal o senado
della, as embarcações qne se têm de examinar
11!\o lem podido dar o seu consenlimenlo.-0· ou concertar, não se sujeitM ao methodo actualmesmo destino. mente eru uso no Brazil de virai· d_e querena;
Faz-se ruençllo de requerimentos de parle~,
rnethodo este que além de ser muitas vezes
que têm o conveniente destino,
ruinoso e perigos.o ão navio, é excessivamente
Julga-se objecto de deliberação, e vai a im- ll'1.1halhoso, demorado, dispendioso, por exigil'
pl'imit' a seguinte resolução e parecer. da comesta operai;ão muitos dias, vendo-se âs vezes
missão do commercio sohl'e a pretenço.o de Jt1no
os propriel,uios obrigados até a descar1·egar toda
Tarrand Thomas :
a carga. Pelo contrario, por meio della, podendo
cc João Tarrand Thomas solicita desta augusta
as embarc~ções stn· pnxadaR para terra sem
carnara a concessão de um privilegio exclusivo, ser necessario mudai' a carga, lêm os propriesegundo as hases .que ap1·esentn, para o e~latal'ios ao ;:eti alcance um meio de examinar o
belecimento que intenta formar de um estaleiro,
estado dellas com toda. a segurança, no pequeno
ou dique, onde possão os navios, tanto nacionnes
intel'vallo de dozes horas. Com esta facilidade
como estrang1:;iros, ser commodamenle exnmios navios que, pelas difficuldades que offerecia
nados e reparados, sendo os exames e concertos
o methodo de virar de querena, nao erãO examifacilitados por meio de uma machina inventada 1rndos senão nos casos dé conhecida ruina, o
pelo engenheiro-Morton-na Inglaterra, ecoser!lo muitas vezes antes da sua sabida, vindo
nhecida pelo nome de-Patent Slip.
assim a arriscar-se com maior segurança: :1-os
« A utilidade proveniente dessa empre:m
perigos do mar, as vidas da tripolação e as
acha-se muito bem demonstrada no requeripropriedades dos negociantes ; evitando-se
mento do supplicante, do qual a commissAo de igualmente grandes preju_izos ás companhias de
commercio, agricultm·a, industria e arles, á
seguros, que muitas vezes por falta destas can:
qual foi· este negocio remettido, julga convetelas vêm a pagar enormes sommas.
11iente apresentar os seguintes extractos :
<~ Julga a commii,sao que estas .razões de« Sendo a capital deste imperio o pot·to.prinmonstrão sobejamente a utilidade da empreza,
cipal de toda Americn do Sul, pelo seu extraore abstém-se por isso de accrescentar-lhes cousa
dinario movimento mercantil, tanto nacional
algnma. E porquanto é fóra de dlivida que um
.•. CO.ill.!L !;$.lrangeiro, são evidentes as privações, e
quasi infalliveis prejuízos que ··soffre o corpo de · estahele.ci.m~nto ~Jl~-~e...Se.1:'.~!:.º e~i~~? e!11prego
commercio com a falta de urn eslabelecimento, de avultados cap1taes e grandes st1cr1flc10s, ·en,· ·· ·
onde possão os navios commodamente serem tende a cornmissl!.o que deve ser animado e
examinados, e soffrer os reparos sempt·e indis- coadujuvado com a coucessllo do privilegio
pensaveis depois de ·uma longa viagem. Nestas ex:clnsivo pedido, .deferindo-se ao supp!icante
cit·cumstancias o 1:stabelecimento de um esta- com a resolução seguinte, que contêm as bases
leiro, onde fossem seguramente recolhidas as e condições apresentadas pelo mesmo suppliembarcações para serem examinadas e concer- cante, com algumas modificnçües:
« A assembléa geral lagislativa resolve :
tadas, traria incalculaveis vantagens a um pot-to,
onde os proprielarios dos navios achando todQs
cc Art. l.º O governo fica autorisado a conos recursos que poderia.o desejar, vêm-se pri- ceder a Jo!iO Tarrand Thomas carta de privilegio
vados deste, por ventura o mais impOl'tante e exclusivo pelo espaço de quinze annps, para
necessario de todos, por 11ão ter apparecido até o estabelecer nos difl'erentes portos do Brazil as
presente qüem qui2essc art"iscar seus -capitaes machinas chamadas-Patent Slips---,-ou qnaespara estabelecei· uma empreza desle genero,
quer outras 'de mais moderna ou perfeita
cc Entre os meios modernamente adaptados
invenção, para puxar as embarcações do mar,
nos principaes portos da Europa e da Arnerica afim de serem examinadas e concertadas. •
do Norte, para facilitar os concer.tos das embarcc Art. 2. 0 O emprezario fica obrigado a
cações, o supplicante pretende la.nçar mão apresentar uma destas machinas no porto do
daquelle que tem sido mais bem recebido pela Rio de J,meiro dentro do pm;:;o de 24 mer.es, e
perfeiçao de seu machinismo, e pela segurança nos outros portos do. imperio dentro do prazo
com que por meio delle, as embarcações silO de 48 mezes; CM lado este e aquelle prazo da
ruxadas do mar pará serem examinadas e condata da ~arta do pl'ivilegio.
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" Art. 3. º A falta de cumprimeuto do artigo
antecedente, import,mí. a perda do privilegio
em cada um dos portos onde o ernprczario não
apresentar uma machina no prazo marca,lo ;
1icando poré111 em vigor nos outros portos, a
respeito dos quaes cumprir a disposição do dito
artigo.
<r Art. 4. º O em prezado fica obl"igado, debaixo da pcn1 que com elle o governo convencionar, a pt·estur o serviço de suas mac!Jinas
aos vasos de guerra nacionaes, quando lhe seja
corl'l petcnlernente · exigido, com· prefcrencia a
quacsquer outras embarcações.
<e Art. 5. º Além desta preforencia gozaráõ
os vasos de gur:tTll mtcionaés da vantagc1n da tlirninuiç!l.o de uni,, terça pal'le no preço que estiver
marcado para quaesquer onlms embarcações.
O governo convencionará com o emprezario
ácerca da pena que, no caso de_niJ.o cumpri·
mettlo desle artigo, o possa tornar effect.ivo.
« Art. 6. º Os qninw annos que tem ele durar
o privilegio exclusivo, começanlõ de c1ecorrnr
crn cada um dos portos do ímp,,rio, desde o
dia em que,\ primeira embarcaçilo fôr pnxad,\
do mar pela machina assentada nesse parlo.
« Art. 7. º SerãO isentos dos pagamentos de
quaesquer direitos de importação todas as machii1c\s e u1ensilios que forem precisos para o
estabelecimento desta empreza.
« Art. 8. º D cm prezaria poderá realisar as
condições deste contracto por si ou por meio de
uma ou mais companhias que lhe convenha
organisar.
«· ArL 9.º O privilegio concedido pela µresen!e lei niío inhibe por maueira alguma o
governo de estabelecer machinas semclh:,ntcs
à do crn prezaria, para o serviço. doti na vias da
armada.
rr Paço ·da cam-nra dos dep11l:1dós,·1 dti°ÜLl·
luh1·0 de 1837.-Baptista C'aefo1u1 cfo Almeida.
- Joüo Antonio âe Lemos. >>
O Sr, Alvare~ :Machado propõe a urgench
parn que entrem em disc:1,sll.o as emendas do
sen:,do ao orçamento.
ü Sn. PRESIDE:NTE oLserva ao illnsll'c deputado, que cstavão dadas para ordr:m do dia.
O Sr:. AtvAru:s MAcHADO respomic que bclll
sabe qtie se clér::iô. para ordem cio diri, mas 1_1:ío
sabe se te,n de eutt·,u primeiramente em discll3s1l.o outros negocios, e por isso pede que
entrem, com prefereuci:.ia outro qualquel' o!Jjecto
as emendas ao orçamento.
Enlrão em discussão as seguintes emendas
feitas e approvadas no senado, .:í.s da camar·a
dos deputados á proposta do governo sobre a
fixação das despezas, e orçamento .da receita
geral do imperio para o annó financeiro de 1838
a 1839, que sll.O approvadas sem debate :
« No art-. l° das emendas, em lugar de
12,340:654$997, diga-se 12,7 40:691$217.
TOMO II

633

"No art. 2º § -1° de-pois das palavras-c:onstrucções da casa imperbl-accrcsc ente-sedesde já.
« No§ 11 depois das palavms-co:n o paço do
senado-accrescen te-se--desde já.
« No art. 3° § 7º, na verba - da policia, em
lugar de 30:000$-,--diga-s e-38:993$200,
"No§ 9" depois das palavms-com os lazaros,-diga-sc·-n o caso de precisao deste soecorro ajuizo do govet,no.
« O art. 4" subslilua-se pelo da proposta, accrescentando-sc no fim do § 2º-descle j::\.
« O ar!. 6º substitna-se pelo da proposta,
supprimindo-se o § 12. ·
cr No arl. 7° § 8º ,nppri111ll.o-se as palavras
que se segL1ern depois de - o pagamento e accrcscenlc-se - tias antigas notas do banco,
que ainda não tiverem sido resgatadas, e cujo
troco está fechado, tendo-se reclamado o seu
pagamento, ou reclamando-se dentt·o ele 6
mezcs da data desta lei ; e depois disto ficaraõ
presctiptas.
« No art. 12 accrescente-se - salva a disposíçr,o da lei de 15 de Outubro de 1836, que.
continua cm vigor.
" No art. 13 accrcscente-se --A' pro,incia
do Rio Grande do Norte desde já 10:000$000.
Entra ern discussão a seguinte emenda:
<< Os arts. 14, 16, 17 e 21 supprimidos. »
OSr. Alvares lYiachado diz que esperava que
os membros da actual adrninisfractío sustentassem os mesmos principias que 'quando deputa<los opposicionarios, mas o contrario vê
apparecei', porque deve a camara estar lcmbt'ada de _qnanto trabalhal'J.o estes senhores
para passarem 'os artigos, cuja suppressão vem
ugorn do senado. O orador espera que os
mernbros da camara ela antiga opposiç!l.o, qilc
snstentarl'lo esles· tirtigo1ç·-rn11liiillehi _ã... vülfr -·
no mesmo seni.iclo agorn que são minisleri:ics,
do r,ontr:J.rio podcl'-se- lia dizer que houve urna
verdadeira 1.rn)ça.o aos int~re~~es nacionaes,
quando a oppos1ção negava medmas que crão re·
clamadas pelas nece3sidades publicas. Já lwnv<!
caso serúclhante quando pruliibinu.o·se que
o governo p;1g::issc solm1s d'um artigo de
clespeza para outro, passou ~m oulro ,urno
esta faculdade ao governo, revogaudo-se eslc
arlip;o da· lei, diz~uclo-se enlao que Llllla tn1
medida era filha da inexpel'Íencia ; e por- .
tanto devia ser supprirnido o artigo qtie vedava
ao govet·no pass::ir as solll'as de um artigo pDra
a clrõspeza de ·oulro, O orador pensa que a
lembr:rnça desle facto poderia envergonhar
áqnelles que tendo feito passar esse artigo, passada a administração a qne se oppunhrto, o fizerno. supprimir; o que foz reduzir toda a
qneslão n uma luta meramente pe~soal, isto.é,
se o ministro da fazenda chamar-se Manoel, não
póde passar as sobras de 11m artigo de despeza
para as faltas dê.outro ; mas se Q ministro se
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c:l1nm11\' Miguol p1iilt1 for.e,· o q11c quize1·, se o
minist1·0 ;w eliamnr Gnslnvo 11110 ~o 1hr. a11µ;1111;11 lc
o 01•,!Pnado, 1nns BI, Si' d1ru,rn1· l.io1·1rnrtl\\ dê-selhe 111<\Í:l !),l'H(i1i1'.ill,'.í10.
O Sn. C:Anm:11t" l.1,:Xo : - E:' <1 q11c o sc11hor
fazia; q11a11dr, ,:1·:1 l: 11:;lavo d,tva-1110 _111110.
l•'.11 dn,1 11 BerO S1t. Ar.v,1111,:s M.11:11,1110: lli\rdo o q11t• tli:i a 1:11~1,1vo; i11culi,•1·e111:ia lia
q11,•1·11111 d111· 11111a ('íHl$t\ a Hei1111q11Pllús
1111rd11 q11u 1111p;111·nn a r:u~lavo. O rn·11donlii q11e
11/io l'ódu tlui:rnt· do nwslt'M eolwrmwi,1 110 ~

'I""

~,,11,s p1·i1wiph,s, ,, 111,r Í:J,;Ll su alµ;ttl\1 Si·. tlepul:1.to c111inunleme11ie mini;;tcrinl, qi1<• l·Sht cm
co11i11do ,·on 1 o g,11·.,1·1111, dis,;ei· qiic esli•s arligos
1p1u II sl't\:\d(\ suppri111c ntrnsf\ti ,w,·essarins, uno
~ã,1 \\\ab prun•ilosos ú cims,, pnhlica, que sem
t•llt,;: l'(1dem w 11,ma1· coi,las :\ll lltcsouro, qu,,
a ad1ui1,i,;tr<1,·i'\,, ai'l1tal rpter ,pie L•lh•;; ,e siipprin,tt,,, ,·otiwá pel,1 ,t1ppi·ossi1o : rna, quer prim,·ii-o qne ,1 a,lmini~lrnçflo nclu:\I pn,sc pela
ign,,minin ,1 11 ühji,rnr mais uma i•ez ,,, theses
qu,, :;nstc 11 ton itt\ c<1sa. A custa de tnl vergonha
tlá 11 Bernanl,1 0 ,·oto qlll, ,lc-u 11 Gnsla,·o.

O Sr. Carneiro lie~o sente O insullo que

O

m!l,r,, depntadu "'" 1bn ilc inop;,u no nubre s e-

nadc,r ,, St·. Panli\ e: ~,,u~.a,qne t'oi o (Jllt' em 1830
rnuit,, p1·opuguo1t pnrn que n!iu pudc:$seu, os
miitistrns appliear "" ,h,;;pezas de n111 arti~o a
ontro di\'N·so. O ora,lor nno ,.sabe se esse nobre
t'rtadot· depois amwio Íis dilforentes leis qm,
soniinhão esta rlisposi,·no ; mas parece que
t:c•\'e alg:nma qnE'hra nesta opinião; e ainda qne
a tiw;s;;t• nem por isso. julga elle, ora,lor, qnc
e.~~t~ noht'tl ;;enm1Lw ,le1x1; ela _ser o n1t:,7.110 homern ; tal,-ez_ nuHb:,;se lleP?"' de opmiao pot·
ter líl:\1:,, l'.Ot1fw11~a.m1 at'.rnrn1str,1ça.o, .. n!)o ter..
entM tanto wrdo, e por 1,;so nl\o s? armar de
tantas cantdas, de qu,mlns se m·111t11·,1 ante,:.
O ormlw n!lo St' ctt'tnorn nas outrn$ p«rles do
di:>crn-.;;o do nobre d,,pntado qne o pt·ecedê!'a. O
di&nu·,o do uobre drpntadP, comparado com
outros, fü:i:. w1· qne clle r,;lá mnito apaixonado,
e que não dá a Bernanlo o que darn a Gus-h,·,_,_ São, porém, paixõe·s; e se o nobre depttL\llo it·m fi-1Íx1\o por \llll nome proprio, outro
t/1:1 por o,utr,~; ~ li n;"is nào co11tinu,, pm·, niio
,,,,r i,,, noDre ,.wput,,n,, ,) gt1sto qne prdt'nne.
o. Sr. C~st:ro e Sii,;-a, e~plica que em. 18:~0,
1ta _tu&lü ,.1~\s catn~u·:•~: fot que $2 rf'ge.lton ..
~rtrso _qu~ pfrn:uttta p2-.$S~r ~~~'" ,d:$peia~. ut:
uu1 art1~i.J p2.r.:1. outro~ -e t:>tn l~.J:.: e QUt_" ·dso
~~ ~;~rUlTttlc . e· a~~iu1. 0 qne d!~~i;;" i)- Sr. -\.h-~1,res
lUaebado t, ex:.tl·to"'
Q. Sr.. CJ.:>n,sirc L~ão- reSponti~- :.{o uobt-2 d1::putado,. m,'s,k..u:tdo-ihe. que disse pouco tu,Ús

º

N ...

ou ttteuos o. que- elle-, Clrador,. as~ev-..::rár:.t~
Quq.I1k1. á abjti.raç:10 de priuci:pios e:m q_ue fü.ltou
o, IJ:Qbre depi.üa:do~ 0- Sr. Alvares iYlachaclo, o
oi;ai.'tci:r:- pe,:le a De:US q_tte nM, haja ttaição de
~,d',u,ci't:>fos da parte do, nob1:1; dep.tita.do e dcs de

DJ<:: 1837

se11 lado. Q11an[o no lado ::i qno cllc, orador,
pcrlenee, :linda nenl111m principio foi ll'ahido,
1w1·q11e n1rnea foi ohjecl<> rlc p1.·oílssil.o de principios, pôr-~1: c:u1Lcla,; a urna administração de
que se desconfin.va, a 1r11c111 o lado da camarn a
qne ,1llc, orndor, pcrl<!nce queri:1. ncg~u lL1do,
:il.ú a 1'01·,,,:1, nflo porque não qnizessc n pacifi- ·
t':\1;·:10 do Rio Grnndr, mas porque rlcscjnva que
a ndmi11islr:u,:no dóssc l11gnr a oulra mais capaz
rle pacilkar aqm•ll:t provinciri.

OSr. Alvares Machado declara que nao
quiz itTogat· i11snlto ao nobre senador, o 8r.
.. 1-':111I:, e So11z", que sc1npre cslcvc nos seus
Jll'Ít1cipios.; e q11c cnlcnden qnc crn dcsnecessariu o arligo da lei que anlorisava ao governo
a passar as sohras de nrn artigo para oulro ; o
q110 j1ilga ineolicronlc é aclia1::se uma consa
boa lilljc, e :unanli:l má; uma cousa sct· muito
p:u·la1ncnt11r liojc, (: amanhã nno o ser. O
orndM observa qne d{:rn r\O governo iransaclo
nq11illo que jul,;an, neccssario no paiz, o que
talvez nflo fos,e imibdo pelo S1·. deputado.
Quanlo ú lr-1içno de princípios que o nobre
deputado a quem responde íiega ler havido, o
orn,lol' appdla parn a nwmorin ela camam, para
os exlrnclos rlns sessões, e pede qtw ih(; digão se
os m,1rnbrns do actnal ministerio procm·ão sustl'nta1· ns mesmas ll1c;scs que snstentarfto quando
opposidonarios. l\':\o rcgeitm, a actual atlminislrnçti.o O credito que combateu, ante, pedio o
dobro do qnc pedia a passada administrnçi\.o ;
os artigos cuja suppressti.o se pede, forno sus·
knt,idos pelos mernbros dti acttwl ndministrnç,iW. O emprego de estrangeiros foi comh,ticlo pelos membros do actual ministerio, o
qual, se é ,·erdmle o que se diz, não lançou
--milo-dos.est.rmigeiro.s qucjú lirtlirl.o_ servido no
nosso exercito, como a lei O pcnnittia, mas de
portug-1te:.:es qne ntmca linhiio serritlo: em cujo
aet,, impolitico, elle orador, n!\o quer tocar, e
de cuj,1 que;,U\o ds:sE'_í,, fugir, porque póde ser
p,,rnidosa, e que Deu, pennittn não seja fatal
,l Jeg,liillade ao Rio Grnnde.
O orad,,r lembrn 111<,i'> que 3 1wmcnçM do
Sr. Eiisi .. rio, p,w,, presidente do Rio Grande,
f,,i ceusm·-ida na camara, e de certo nuo esper,~vêt que a :1cttrnl admini$traçao, que tanto
kn1a censurndo essa nomeaçllo, nomeasse o
St·. Eli;:iario pm·i'l e33e mesmo emprego.
Deciura ~ttt\ cot~10. ntto pn:t~nde- f,11lar n1Jis
s:oore o ..,rtt,s:o se2tunre. deve dizer niS!umas paLtYra3 31Jb-l't~ eite:· no í:Jne Lunbe~n ie mos&tra.
o.b,jur;.~ção de prlnc!pt J3 da oppo~ii.~:u acttH,iuH.~ttte mini::t~t'iiÜ. Eih1 n~o qnBria pennittir i.h)
govem,, a e1ttl'ibui,·M dt= e-:nittir bilhete" elo
tltesouro. O ;:.ctual ministro da fazenda dí$se
que a go.verno ,ifo:um de,·ia dar-se um,, tai
attribni;:i.o, porqu/ podia contrahir dividas, e
desta maneira faz.er uma. banca-rota no e::;tado.
O SR. Vt1.'S'Sà. : - Pela maneira por qtte o
fatia.
1

1
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O SH. ALVARES l\L-\CH.;no: - Não era pela
maneira por que isto se fazia, perd6e-me o
Sr. deputado; negava-se absolutamente ao governo a attribuicão de ernittir bilhetes do
lhesouro.
'
O Sn. PRESJDENTE : - O Sr. clepuiado falla
sobre o artigo segninte: algtms Srs. deputado:;;
têu1 pedido a palana, o que vai embaraçar a
discc:ssão,
O SP.. ALVARES l',hcruno : - Deixem-me V.
Ex. foliar mais um bocadinho.
O Sn. PRESIDENTE : - Póde fallar, mas .ein
tempo.
O Sn. ALVARES l\facHADO diz que é para economisar o tGmpo que quer fallar um pouco
mais, deixando de fallar ao depois, porqne
sabe-se que, a querer-se fallar sobre este artigo, e repetir o que já se disse, podia se encher tres ou q uat~o sessões.; e assim fallando
agorn, economisa o tempo, e tanto mais eleve-o
fazer quanto vê que a camara já está com
poucos membros, e elle, orador, teme que o
governo fique sem orçamehto para o anno futuro;
Süstcnta ainda que a actual adrninistraçrto
tem atraiçoado todas as the~es que apresentava
na camarn sobre o credito, sobre forças, sobre
suspensão ele garantias, sobre o augmento de
ordenado aos ministros, sobre emprego de estrangeiros uo exercito, etc. A conducta da
actual administração defende a passada, e ella
condemna-se a si mesmo, vindo pedir o mesrno
que negava á que acabou. A actnal adminislrai,:10 tem feito a abjurai,ão a mais completa
e solemne de todas as theses que apresentava
na casa, quando opposicionaria. O orador,
sempre nos mesmos principias, vendo a rebellião nos dous extremos cio imperi.o, e taivez
a aharchia no centro marchando sob a maRCal'a
do palriolismo, vendo as circumstancias difficeis em que se acha a nação, certo no principio de que uma administração, ainda menos
boa que se possa suppôr, é sempre melhor que
a ausencia de todo o governo, dá ao aclual governo o que dava ao transacto, o que julga necessario ao paiz.
Guiado porém_ pelo que disse a actual administraçi:to, quando opposicionaria, deve crer que
a suppfessào dos artigos que esl!to em discussão e a adopç1lo do seguinte, não devem
passar, Se no emtanto lhe disserem que os
actuaes ministl'os, entrando para a .administraçãü, conhecerão a necessidade de medidas qlle combalêrão, elle orador votará por
ellas. Procedendo assim não sabe que mais
quer o Sr. deputado que se proclamou eminentemente ministerial ; salvo se quer que todos
ajoelhem diante do aclual governo ; que a discussao não seja permittida ; ignominia que
la !vez se tenha de ver. O orador porém não

quer emitlir preconceitos; fazel' propbecias,
mostrnr o tenor que tem em seu coraçno diante
de n rna administração eminentemente regressista. Se o artigo é nocessario, se cllc onulot·
e os do se11 ];ido conccdino n providencia clesle
.artigo :10 minisLerio [ransacto, lambem a ~ncedetn ao actnal ; conducta que não seguio a
opposiçno, hoje ministerial.
ALGUNS SE:-iHOGEs: -Muito mclhôr, mui lo
melhor.
O Sn. ALvAnEs. MAcui1uo nolu que, se esses
senho,·es seguirão melhor conducla, não o
ti10slrarr10 : pois se os artigos não crão necessarios porque é que passarll.o na lei do orçamento, e foi preciso que o senado os supprirnisse? Se era rnislet· que o artigo seguinte
passasse nn lei, porque é que os St·s. deputados
não o offerecêrão, e porque tratarão de abandonar a camara, jú com os trastes embarcados,
e depois desernbarcárão só para salvar a
patria? Ao menos elle; orador, e os de seu
lado, não se retirárão ; quizerão cumprir com
os seus deveres, para dar á aclministrar;ão ludo
quanto as necessidades do paiz reclamassem.

O Sr"' Souza e Oliveira lembra ao nobre deputado qne a opposição da camarn nào censurou a nomeação <lo Sr. Eliziario para presidente elo Rio Grande, mas a demissão do Sr.
Araujo Ribeirc-, nessa occasião impolitica, sem
cau~a justificada. Não obsbrnte não querer
entrar em resposta aos outrns topicos do discurso do nobre deputado, lembra que por uma
proposição do nobre deputado, mostra-se qne
não está muito coherente com o syslema represenlal.ivo, porquanto Re o nobre deputado
está possuído de terror por esta administraçrto,
se ni'í.O tern nella coufiança, falta a seu dever,
dando-lhe meios de qne póde abusar cm prejuízo do paiz. Perguntou o illuslre deputado,
continua o orador, o que é que tem feito a
nova adrninístraçrw ? Eu lhe direi : mandou já
uma expedição de 600 praças para o Rio
Grande, o que a administração passada em
tantos mezes não pôde fazer. Aquelles que não
tinhão confiança na administrnção passada votarião por medidas para o Rio Grande, aliás
desejando a pacificação daquella prúvincia, en ·
curando pura este facto, encarando para a remessa de Bento Gonçalves para a Bahia afim
de fugir? ... Não tocarei em outros factos ; nós
iremos completamente nos justificando de
tcmnos negado_ a essa admini.straçil.o até p1io e
agua, como se expressou aqui um illustre deputado ; nrio entr,irei nesta analyse, porque é fóra
da questno; mesmo porque corr:o nao est?va
na opposição extrema,. como votei por mmtas
medidas em diversas administrações precedentés, os illustres deputados, a quem cabe esta
censura, que respondão.
OSr. Francisco do Rego defende o seu voto
pelas ·emendas do senado, declarando que tendo
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no

ioda a confiança
·governo actua1, vota por
medidas que neg{1r::i ::io passado, em qne 11110
confiava, ficando ao illuslre deputado, o· Sr. AIv,ires Machado, volú contra as erncnd'.\s do
senado.
·
Obsct·va qt1e
não admira de ver a opposiçuo do nobre dcpntaclo, se é que é opposiça.o,
porqne o nobr-, deputado não entrou em
nenhum ]Janto de questão que merecesse séria
altcnçl\o.
Ouv.indo urna invc:cliva do nobre deputado,
coutra clle, orador, e O actuul ministro da
guerra, que já tlnhão seu fato emt-arcado, e
que lornárno a desembarcar, n!\o pôde deixar
de pcdfr a palavrn, para dizer ao nobre depulado que náo era Je admirar que clle,
orador, se quízesse ir embora. Memb1·0 da
opposição, negava o seu voto ii passada adminislração, e assim podia retir!u::se, ficando
o nobre deputado, e os elo seu lado, para
sustental-a. A nova administraçll.o jú mostrou
que nll.o continuava pela senda da passada;
já fez marchar para o sul 600 -homens, o
q1,1e a passada . ~ia.o pôde fazer de maneira
algllma. Se a actt1al administraç9.0 nãO salvar o
paiz, ella vai corrigindo os erros da passada; o
paiz estava quasi abandonado , as finanças estavao em estado tal que o ministro da fazeRda
.temeu ap1·esental-o á camara. O governo passado illudio, nesta parte, o corpo legislativo.
Esse governo estava em continuada hostilidade
coro a· camara dos depntadõs; e quem désse
attençtlo a todas estas consas, veria que deste
estado ilehilll'm"irem· pudia·-provii-.·
-·- .: ....
Quanto ao chasco do nobre deputado, chamimdo o ministerio retrngrado, 0 orador pensa
que o nobre deputado nu.o está, talver., habilit3:do para julgar dos bons ou máos actos, já não
rhz deste governo, mas de qualquer. Ao menos;
pelo que acabou de dizer, assim O mostrou.
Não avançou uma proposição, por onde se pudesse julgar que o nobre depntado tenha conhecimento do que é administração.

se

OSr. Cornelio, em resposta ao Sr. Al':ares
Machado, diz que não duvida que o góverno gostasse de alguns destes artigos que passárãÕ no
senado, mas o certo é que não f'orão pl'opostos
por membros do governo, porque na administraçilo não existe nenhum membro com assento
no senado.
Obset·va ao nobre deputado, que à razão porque muitos Srs. deputados votão por estas
emendas, é porque muitos têm-se ido embora,
outros querem retirar-se, e não desejrto uma
nova prorogaç!\o; é a razão principal. porque as
emendas do sénado passão quasi que st"m discussilo.
Nota que se têm retirado deputados de um e
do outro lado.da casa, talvez que a maior parte
daque1les que nllo apoiao ao ministerio é que
se achão 1;>resentes,

Apezar de setnJ)re reconhecer no honrado
deputado, ·o Sr. Alv~ires Machado, um mui
digno representante de sua-provincia, todavia
nota que agora este honrado deputado mostrou
na.o fazer a sua obrigaçli.O, por isso que disse
que dava apoio a todo e qualquer geverno;
quando, se o illuslre deputado naó tiver confiança n'uma adminislraçll.o, é de sua obrigação
negar meios a essa administraç,w; nrio devendo
assustar-se o nobt·e deputado que a nação deixe
ile caminhar por falta de administradores ; os
quaus de,em rclitat'·SC logo que n!ia obtenhão
meios, dando lugtll' a outros que sejao mais capnzes de dirigir os negocios publicos, o que o
regente, que se dernitlio, podia conseguir sem
que fosse neccssario retirar-se.
Julga que a ser eoherenle o illustre deputado, deve votar a favor das emendas do ~enado, por isso que vot,)u neste sentido, quando
se discutia na carnara esta materia.
Persuade-se que imbecil será o governo, qne
vendo o corpo legislativo disposto a dar-lhe
todos os meios, não os aceit:.1r; responde assim
a outro topico do discurso do nobre deputado
o Sr. Alvares Machado.
·
Apoiar os minislerios que têm havido até
uqui á carga cerrada, não mostra ser boa cousa.
Na.o se deve apoiar senao n prohidad.,e, senão o
que se julga ser elo int(ffesse do paiz. Isto posto,
quem poderia apoiar o ministro da justiça, de
quem ha pouco se fallou? O mesmo Sr. Re_zende, nas fileiras do banco rninisierial, logo
que vio quem o governo apreseutava á testa da
--repv.rtição.da.jusli~!\, .~liaçcl.9p.o~ essas fileir,1s.
Honra ~he seja feita. .
_ _-·· ··· · · ·· · ·· ·: ··
Depois destas cons1cleraçoes, o orador diz
que ao honrado ~eputado, ,o Sr. Alva~es Machado, fH!l~? ~1e'.os ~ara fazer oppos1çM_
actual ro101de_no, el.e uao encontra n~oti~os
p~ra tal oppos1ção.. ~ .certo que podera elle ·
dizer do honrado m1111stro da guerra .. ?
O SR. ALVARES MACHADO : - ~ada.
o SR. CoRNELIO : -Eu não quero fazer injus•
liça aos outros ; mas nào ha ninguem que se
possu pôr aciml). delle, não só por mas opiniões
emíttid:.s nesta· camara, como por factos que
já tem mostrado. O governo passado com os
meios que tinha, não foi capaz (para não lhe
fazer a injustiça de; dizer que não queria) de
mandat· uma força qne mandon o ministro da
guerra para o sul.
O Sa. ALVARES MACHADO :-Mandou.
O Sa. CoRNELIO :-Mandou ; mas como ? Aos
bocadinhos ; era mandar homens para o degoladouro do Rio Grande...
·
OSr. B.a.miro respondendo _ao Sr. Francisco
do Rego sobre a arguição que fez ao ex -ministro
da fazenda, diz que nl'.lO consta por facto nenhum
,praticado· por essê ministro que elle quizesse
'!lutli"r acamara. Se o nobre deputado_ que o

,ªº
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arguio se referir á questão do credito, já na
camai·a se disse que aquelle ministro nll.o pedio
senão para a repartição que lhe fôm encar·
regada. Nao ·pedindo creditas para os rninisterios da guerra e mal'inha, não pretendeu illudir; ·
rnórmente quando se Stlbe que o ministerio que
acabou não era solidaria. Se se referir o nobre
deputado aos negocio~ rür fazenda, s,1be-sc que
nada ou quasi nufü1 foi tl'azi1lo ao corpo legislativo pel,, aclual udministraçllo, que nr10 tivesse sido enunciado pela que acahou. O ministro da fazenda disse nr, cu1nara que o credito
publico cxlernamenti: perigava, que tinha graves precisões, gravíssimos receios de que a
banca-rota fóra se praticasse, se em Dezembro
se não pegasse o clividendó. Elle nlto descreveu
com côres odiosas quaesquer circumstancias
tristes elo thesouro ; mas apre~r111tou ao corpo
legislativo um quadro bastante expressivo ; pcdio
um tribunal de cont,1s, e isto é uma hom·a pura
esse ministro, e prouvêrn a Deus que o lado
que snstenta o ministerio actual clê andamento
a esta proposta, ;1 essa lei qne ha de dizer á
nação a maneira porqm· se dispcndeu os pnhlicos dinheiros. E quem veio ao col'po legislativo dizer que o credito ),ublico pel'igava, hinto
interna, como externamente ; quem pedio um
credito, quando muitos membros .eh opposiçao
se pronunciRr11o contra taes pedidos ; quem
pedio um tribunal de contas, e quiz que a nação
saiba em que se gasta seu dinheiro, nil.o quer illudir a naçao.

O Sr. Holla.nda. Ca.va.lcanti persuadido de
que~ adm.i.n.i.st~a.Çi'l,9 .. f,Ünda.nli.o ...gi.utlou de pFinpronuncia-se contra a suppressao do ar,.
tigô que prohibe a admissão de escravos nas
obras publicas.
·
Julga-se discutida a · materia e approva-se a
emenda.
Segue-se a discussão do seguinte:
« Artigo additivo que passa a ser 18. O ministro da fazenda poderá cmittir, ·desde já, bi'lhetes do · thesouro para occorrer á duspez::i,
qu·ando a receita .fôr deficiente, comtanto que
o valor da emiss!\O nao exceda em cada mez á
metade da despeza orçada : que o pt·azo do
vencimento seja de 1 até 3 Il?,ezes, e n!io haja
reforma: estes bilhetes scril.o cortados de um
livro aonde ficaráõ os respectivos talões nuinerados lodos seguidamente, assignados pelo lhesoureiro ·geral, e rubricados pelo inspector do
thesouro.»
OSr. Alvares Ma.oha.do responde ao Sr. Souza
e Oliveira que nll.o caluinniou a opposição go
tempo da administraçno passada, no que referira. a respeito da censura por ella feita á nomeaç!lo. do Sr. Elisiario para presidente. da
provincia do Rio Grande do Sul. A opinião
nesse tempo ~millida pelo Sr: Souza e Oliveira
poderia não ser considerada como da opposiç!ío,
havendo outro!! senriores qiie Qavão moti','OS

··ciplos,
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muito differentes para censurarem essa nomeaçao .•
O nobre orador está persuadido de que os
Srs. deputados estilo na carnara para dâr á
aclministraçflO todos os meiós de que precisa,
embora ntio seja composti1 de individues de sua
confiança ; porque se abusar, se:á o ministerio
accusndo como mauda a constiti1ição. Desta
r!:'gra exclue apenas as cousas que sll.o i.le absolut:, confiança, que póde dar ou·negar, sem
ferir a coustituiçuo.
Respondê ao Sr. Cornelio que nada tem que
dizer a respeito do Sr. ministro da guerra actual,
e que nelle tem confiança, e nl\o só nelle como
lambem muito no eleitor dos minislt·os ; mas ·
'comÚ1do n!lO julga deveL' votar cegamente
e a esmo poL· lttdo quanto possa pedir o governo; assim como lambem uno votou absolutamente por tudo quanto pedi::i. a administraçil.o
passada, a qnem o nobre orndor nunca defendeu, rebatendo apenas alguma vez a opposição
que se lhe. fazia ; pois lhe parecia para isso
pouco pro prio o ensejo, por estarem rebelladas
duas provincias, e ameaçada a integridade do
imperio.
Admira-se de que tanto se falle na força que
ha pouco marchou para o sul, como se fosse ..º
exercito de Napole1lo atravessando a Poloma
para entrar na Russia; e tanto maior admiração
lhe causa quanto a adminisli-aç!lo passada mandára 1,600 homens para o Rio Grande do Sul,
e 3,000 para o Pará, e a actual apenas mando~1
500, para o que foi preciso aliás obter autor1saç!\o para· destacar guarda nncional 1_1i ãdiriiltir
estrnngeiros na tropa ; e, se pm·a o Rio Grande
a administ1·açt!.o passada nno mandou mais, foi
porque de lá se mandou dizei· que nll.o convinha que se rnandi,sse oma só hayoneta.
O SR. BARRETO PEDROSO : - Não foi isso o
que disse o ex-ministro da guerra aqui na
camara.
O SR. ALVARli:S MAcruoo : - Sendo outros de
opinião que 400 homens bastavl\o para pacificar
a província.
Pa1·ecenclo-lhe que o uctual Sr. ministl'O da
fazenda, quando depntado, censurám, e se
oppllzera muito á erniss11o de bilhetes do the souro, para votar deseja que se lhe diga se o
governo actua1 precisa emitti r destes bilhetes.;
porque, se a resposta fôr affirmativa,. nllo . duvidará votar a favor. da medida.
O SR. SEA:i'\A : - O governo precisa.
O SR. ALVARES MACHADO: · - O Sr. Seara
acaba de ailirmílr que o governo precisa : isto
basta para eu votar pela medida.
OSr. Souza. e Oliveira. lembra ao Sr. Alvares
Machado que, quanllo se tratou da questilo da
emissão de bilhetes do thesouro, o Sr. Calroon
nÍlo combateu o meio,. mas censurou o facto
conf~saclo pelo eqtão ministro da f~?,:enda, !llOli•
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trando que não havendo lei que aulorisasse
Rio Grande do Sul pedião 3 homens, que
es(a emissão, era illegal a que se havia feito ; fosse, não quiz mandar para lá força,· que aliás
e ponderando os inconvenientes de se füze1·ern
reconhecia ser alli indispensavel para acabar
taes emissões sem limite, sem gmJ:p.tias, e a com a revolução ; facto este, que, combinado com
a1·bitt-io do ministro.
outros, bastante motivo dão para suspeitar, senão
Observa qüe o Sr. Alvares Machado está en- para prnvar, de que a administrnção passada
ganarlo a respeito da censura feita por occasião era connivente com os rebcldéa, e traidora ao
da nomeação do Sr. Eli~iario, para presidente paiz. Lembra que a transacfo administração condo Rio Grande do Sul, pois não se censurára servou constantu11cnte nas provincias homens
esta uomeaçno, mas a demissão do Sr. Araujo que se occupavão em plantar nellas o absoluRiheit·o ; h:.wendo apenas um Sr. deputado qne tismo, ou a die:tadura: levou o thesouro nacional
combateu esse a·cto da passada administração ao estado deploravel, que foi apresentado pelo
por ontro fundamento ; opinião que, segundo actnal minish·o da fazenda; não teve respeito
os mesmos principies do Sr. Alvares Machado, algum aos direitos dos cidudnos braz.ileiros ; e
assim nrto podia merccet· a confiança e apoio dos
não p6de ser considerada da opposição.
Não querendo dar lições de· direito publico repr(;sentnules da nuçao, que, por consequencia,
constitucionnl, e nllO querendo dar occasião a tinhão por Jever füier-lhe opposiçãO, e ncgarque se demore mais a votação sobre o artigo · 11te to1los os meios, pa!'a qne, caliiudo, fosse
substiluida por outra qne pudesse fazer o bem
que se tem procurado protelar on atrapalhar,
desisto das reflexões, que poderia fazer sobre o do paiz; gloria êi:mscguio a passada opposiçno,
·
systema de meia confiança sustentado pelo hoje maiol"in.
Sr. Alvares Machado, e que mostra ser perniO Sr. Rezende pronuqcia-se contra o artigo
ciosissimo ; pois que o systema representativo additivo.
é o systema de plena confiança na adminis:
O Sr, Alvares Machado explica que comtração, que todas as vezes que de!là nrio goze, parára a força qne daqui partia. com o exercito
deve ceder o lugar a ouka, que a mereça.
de Napoleao, nao por querer achincalhar aos solO Sr. :Barreto Pedroso nno se proporia a dados que vão sus_tentat· a ordem e integridade
fallar, a nao ser provocado, e ser obrigado a do imperio, mas pela pompa, e apparato com
repellir .com energia a liio gt·uve quanto in- · que h~vião.sido mandados.
justa e transcendente irnputaçil.O feita pelo Sr. AlDefende .a.administl'açll.O pa~s~Q.~. da conni- ·
vares Machado á opposiçirn, chamando-a trai- vencia de que fôra arguida.
dora ao paiz, e aos seus princípios. Nrio sendo
Entende que a naçao nada ganhou com o
passive! que o paiz se possa sustentar com um
minislerio, que não mereçt\ confiança, principio triumpho que teve a opposição, pois a actual
essencial do governo represenlalivo, sendo os administraçao pede o mesmo que as trausactas,
Srs. deP.utados representantes do pai:r., n!!o for,1a, arbítrio e dinheü·o ....
O · SR. B.1RRETO PEDROSO~ - Mas para os
podião, sem ir de encontro ao bem do paiz, primeira regra do systema constitucional, apoi11r a applicar de outra maneira.
tt·ansacta admiilistração qne nno merecia a conO Sa. ALVARES MACHADO : - Veremos para o
fiança da nação. Sendo a dita :.dministração anno.
porém substituida por outra, em queu,1 a nação
O Sa. BA.am.sTO PEDROSO: - Espere o Sr. detem plena confiança, longe de descobrfr inconputado para entfio lhe fazer opposiç110, se fizer
sequencia 110 facto de ter ella o apoio da representação nacional, qne lhe concede todos os má applicaçã!) dos meioi; concç:didos.
meios para desempenhar o serviço, que a naçllo
O Sa. ALVARES MACHADO continuando, diz
reclama de seu patriotismo, o Sr. Alvares Ma- que a passada opposiçilo se oppuzera á admissilo
chado deveria ter achado muita coherencia nos de estrangeiros no exercito, e entretanto St! diz
senhores da opposiça.o que dllO á administração que na expedição que sahio forilo estran·
actual os meios que nega vil.o á transacta.
geiros.
Entende pois que a administração actual é
Nao que1· disputar ao Sr. Alvares .Machado a
gloria de achincalhar os bravos soldados brazi· legataria e herdeira ele todos os actos da admileiros que farão combater pela ordem e inte· nistração passada.
gl'idade do imperio no Rio Grande do Sul ;
O Sr. Barreto Pedroso reproduz os factos
limita-se a observar que da observaçao por elle apontados no seu primeiro discurso para provar
feita de que os 500 homens, que ,,e mandarão, que a admini~tração passada era con;nivente
silo pouca gente, recabe maior desdonro sobre com os rebeldes, e não quiz acabar com a rehellião, para que o corpo legislativo lhe havia
a administraç!ío passada, que, apezar das repetidas instancias da camara, de cartas parti- concedido os meios necessarios. Lembra deculares., e voto de quasi lodos os cidadãos; apezar mais a fngida de tantos chefes dé rebeldes, que
de convencida da necessidade de mandar gente, se achavao 11resos no Rio de Janeiro, e que hoje
pois que o ex-ministro da guerra disse que do esUlo talvez no campo dos rebeldes ; e ultima-
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mente a remoção de Bento Gonçalves para a
fortaleza do Mar na Bahia, donde fagio em
pleno dia, valendo-se de ampla licença que se
lhe déra de se banhar.
·
Quanto á observação de que a actual como a
passada administração pede força, arbítrio e dinheiro, responde que tendo achado os dinheiros
consumidos, e o paiz em circumstai:rnías díffi.ceis,
forçoso era que a administração actual pedisse
ao corpo legislativ:o meios para occeirrer ásnecessidadel'I do serviço, meios que o corpo
legislativo negava á adminisl\·açao passada,
porque co11hecia que seria em pura perda do
paiz; mas concedeu á actual, por estar convencido de que se esforçará para o bem do paiz.
Se, poréix, ella cornmette~se abusos, elle orador
não hesitára um momento em lhe fazer opposiçn.o, pois, se tivesse tido a honra de se sentar
na camara em outros annos, teria provado que
nao sustenta (odas A.S administrações, mas
sómente aquellas que marchão na senda dos
interesses nacionaes.
O Sr. Alvares Machade em resposta ao
Sr. Barreto Pedroso sustenta asna opinião.
O Sr. · Francisco do Rego moslra que o
Sr. Alvares lifo.clfado está completamente enganado quando suppõe que a expediçi'\o para o
Rio Grande cio Sul nao sahiria, se não fosse
aulorisacla a admissão de estrangeiros na tropa,
e os destacamentos da ·guarrla nacionaJ _; __ pois a·
adminislra-ça:o--actual expéâiõ. ·esfa força com os
proprios recursos, mandando soltar, e . até
·desemb~rcar indi,;iduos que não estaviio nas
circumstancias de ser recrutados. Convida para·
· que demonstre 9ue na expedi_ç11_0 fosse um só
soldado estrangeiro ; e que o m1111stro da guerra
conlmctou com o director da sociedade de Co•
lonis(l,ção para mandar ,colonos ~ara a p1'aia
Vermelha. O omdor esta convenc!do de que o
Sr. Alvares Machado o uão podera fazer.
Quer suppôr que o gover_no p_assado maudára 500. homens para o füo Gr;1nde do Snl ;
mas podia ter ma?dado 10,000 homem,, e
cQmtudo ser conmvente com os rebe)des,
mandando-os aos poucos p_arn serem batidos;
sacrificando genle inutilmente, como praticou
o governo passado, mandando alé ultimamente
U\U batalhão comrnandaélo por um official,
cuja conducta era suspeita, e que entregou o
batalhão sem dar um füó.
Snstenta que, se o governo passado não
mandou mais força para o Ri'o Gl'ande, foi por
nl!.O querer, e não porque ~ão pudesse, pois que
tinha forças disponíveis na Bahia, Pernambuco,
Rio de Janeiro, Ceará e S. Paulo ; do mesmo
modo que só .do Rio de Janeiro a actuál adrninis~raç11.o mandou: 500 homern;1, e o podia fazer
ainda que não passassem as medidas pedidas
para destacamento da guarda nacional.
Quanto ao dizer o Sr, Alvares.Machado que
o governo lança m~ d~ estr:in~eiros, o orador
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diz que suppondo que o governo lançasse mãó
delles, o Sr. deputado em tal caso seria o
menos proprio para censurar este acto. Examinando a lei, vê-se que nenhuma prohibiçll.o há.
de o governo chamat· estrangeiros para sentar
praça ; a prohibiçil.o é sim de corpos de estrangeiros, mas o Sr. Alvares Machado já nao
se Jer11bra de que apoiou no Pará um corpo de
estrangeiros arregimentados, o que é contra a
lei! !
Conclue mostrando que as asserções da
opposição, a respeito da existencia de força nas
provincias, erM exactissimas, pois do contrario
não seria possível que a administraçao em 12
dias mandasse para O Rio Grande uma expediçil.o, que a administração passada n!íO pôde
mandar em dous annos; e que·a: força q1,1e foi
para O Pará foi por causa do ex·presidente Cavaicanti, pois O governo passado 1111.o só não
man<lott que se remel(esse, como insinnou a
agentes seus que insubordi'nassern os veteranos, o que conseguirão em parte; mas 11ão
obstante a l'orç•1 foi, graças ::í ;ictividade e palriotismo do dito presidente.
O Sr. Limpo d.e Abreu defende a adminislrnçno pass11du da nccnsaçli.O de connivente,
moslmndo C/lle mandou a força que pôde, não
po1· vezes, mas deu âs ordens para que chegasse
toda junf.a ; que a fugida dos.presos nllo póde_ .....
..~e.r . .im.put:Hla .ao--geverno-; ·e ·que-· n!lo· srf póãe
apresentar prova alguma de que o governo
mandasse insubordinat· a tropa em Pernam·
buco, que se destinava ao .Par!\.
Approva-se o artigo additivo.
Sr. Carneiro Leão pede a pt·orogaça.o
da se"sto para se concluir a discussll.O das
emendas.'
Decide-se pela affümativa.
Em seguida, entrão em discussão e são appro·
vadas todas as seguintes emendas :
« Artigo additivo quepas$a a ser 19. O governo
fica autorisado · a passar do cofre de deposito
publico para: a caixa da amortisação até a
somma de mais de duzentos contos de réis, que
serão alli empregados nos termos do artigo 3"
da lei de 10 de Junho de 1833. »

o

<e Artigo additivo que passa a ser 20. Os cor·
reios das secretarias de estado e camaras legislativas, perceberáõ; além dos seus actuaes venci·
mentes, mais dez. mil réis mensalmente. »
. « Artiao additivo que passa a ser 21. Os or- .
denados dos professores do município ela côi·te,
de fafün, grego, rhetorica e logica, ficll.o elevados,
desde já, a mais duzentos· mil réis, e os - dos
substitutos a mais cem mil réis. » . ' .
cc O arL 22, redija-se ·assim - O governo
apresentará á camará, na sessão de 1838, o
estado da tomada de contas de Albino Gomes
Guerra, declarando a!,:.difficuldades. que . en·
ci:mtra:,: para a final liquidação dellas, »
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O SR. REzENDE mancfa á mesa a seguinte dcclaraçao de,volo.
" Declaro que votei contra o artigo 1º aclditivo.
-Eezcnde. »
O SR, PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, principiando pelas resoluções
numeras 197 e 198 deste :.11mo.
Levan la-se a sessa.o ás lt'es horas da tarde.

PRES!DENCIA DO SR, ARAUJO

V!ANNA

Depois das dez horas ela manha pl'ocede-se
á c:hamatfa, e l<igo que se reune numero lcg,ü
de Srs. depnt:idos, abre-se a sessão ; lê-se, e

appl'Ova-se a acla da anlecedenle.
Faltt\o cüm causa participada os Srs. Raphael
de Cat"o'a\ho, Pontes; Ferreirn de Castro, Hollanda, Messias, arcebispo, Paula Arnnjo, Assis
Coelho, Lessa, Bheriog, Baptista Cae!auo,
Lemos e Corumbá ; e ~em o parliciparem os
Srs. Sum:a Marlins, Vieira, Forlm,~,, • Ba.rbosa
Cordeiro, Luiz Gwalcanli, Coelho da Si! va,
Costa, J'lfoeedo, Fonte~, Rebouças, Gonçalves
Mal'tins; · Paim, G,il vão, Mende:3 dos Srmlos,
A1·anlH1, Alcibíades, Floriano de Toledo, Dias
de Toledo e Alval'enga Ferreira.
EXPF.D!ENTE

Dá-se conta .do expcdicnle lendo-se os seguintes officio, do secretario do senado :
1.0 Parlicipando que o senado adoptou a proposta do governo sobre suspensao de garantins,
e alnnistin par:\ ftS provineias do Pará e Rio
Grr,nde do Sul. -Fica a cnmara inteirada.
2." Dernlvendo a prnposiçao dr1cla C;~rnat·a que
antori~n o governo a concedor por sesmaria a
Jo,:quim de Awvedo Sot!Zct, e a Domingos de
Arnujo Bastos, na provincia de S. Pcdrn do Sul,
uma jJOl'Çfio de lttTJS pal'a a indetnnisa,;úo, que
lhes é devida do rincão du Cria·, á q1.1aI o senado ni\lJ lem poJido Jar o seu cousenlimenlo.
--Fica a c:imai·a intein,cla.
3." Participando que o senado adoptou tres
resoluções, approvanrJo a tença do tenente coronel, Jo;;e .Joaquim l\foch:;-do de Oltveirn, e as
pensões de D. l'lbri::l U!"selina Alves da H0t·la,
e de D. Odilia Constança; e uma autorisando
o governo a p~,s~ar carta de nalurnlisaçllo a
Gu,ilherme Luiz Taube.-0 mesmo destino.
4.° Rernettendo as emendas feitas, e approvadas pelo senado á proposiçao desta camar
em favor do hospilnl de caridade da cidade do
Rio Gniude de S. Pedro do Sul, e villa de S.
José doNorte.-A imprimir.
Appr1Jva-se o seguinte parecer :
.
<< Abraham Rídberg, suhdito sueco; a quem se
manda indemnisar urna presa feita · pela esquadra brazileira no Rio da Prata, representa á ·

esla camam contra a deliben:içao do governo
irn peri:ll, qne delenninou o SC'II pagamento
em apoiices de G por ç:cnto ao preço cofrente, e
JJ!lo a 62 % como se ajus!ou á principio para o
pag1Jmcnto das reclamações deste gencro, qoe .•
primeiro se fízerao. A comrnisstío de dipiomaci,1, examinando a[tentamenlc as razões allegadas, e ;:i natureza do negocio, nlém de não
descobrir justiça alguma na l'é:presentação do
snpplícante, entenrle que lhe 11no cumpria dirigir-se á e.:ta cam:-ira a tal respeito; e é por
isso de pal'ecer, que se remella a· dita reprcsentnçao ao govel'!lo p><ra a tomar na considemr;uo que merecer.
«Paço eh cam:wa dos depulndos, 9 de Outubro
de 1837.-Amuio Ribei?-o.-1',l<inoel J,fa9,frt ela
Amcmíl.-A. Jli. du Moura.»
J\pprova-sc mais o segninle :
" C11stodio Angelo d<1 Vasconcellos, mnjor rcfom1,1do da 2• linh~. do ext!rcilo, ulkga que lcm
feito muitos serviços, e que fôra refo1·mac!o, sem
que o requeresse ; e .'Jede sei· rcslab~lec1do na
effedi1•idade do seu poslo. A cormnissào de ma·
rin ha, e guerrn enl.eudenilo, qne a l-diberaçno á
respeito pertence
g(Jvcrno, é de parecer que se
remelli'to ao governo os papeis do supplican!e ;
para que haja de os :::onsidcrar, como mere·
cerern.
" P,tço dJ. camara elos deputados, 4 de Outubro de 1837.-Lima e Sil-va.-Pi.nto Peixoto. "
Approva-se lambem esle:
" Entre os papeis que a commissllo ele coJJslilnição aclrnn na respectiva pasta, encoulrão-se os
cousb1nles da relação inclusa, que sendo relntivo
a objectos, ou ja cornpl'ehendidos nas decisões
desta camara, on all1ci•1s de sua co,upelencia pela
constiluiçll.o re/'urmatla, ou fin.clmenle preju·
dic,dos por acoulecimentos postel'iores, estão
inulilrnenle enchc,1do a rmsla. E poniue convém
dar-lhes direcc/\o com «<:(;üt'du da canrnr::i, umn
ver. que por d~Le1:minaçao ~ua forilo sujcit;Js ao

,w

ex;i111e da eornrnissrto : é esta de p:-irecer que
s2jtío os dilos p:tpeis enviados á ~ecrelal'ia, parn
qne tc:nhil.o o d2sl.ino indic~do na mesma re-

luçrw.
rc

Paço

de1 cam,wa dos <lepulados, G de

Junho de 1835. - Ca,1.d-iclo José de .Am1fjo
Vían1ict. -Lu·iz 01vcilcanti. -Cw•neii-r, Leão,"

Belação do-s papeis, qiie, segimdo o parecei· d«
commissão de constituícão de 6 de Jimho
de 1835, elevem ser ~m,iados á sem·etaria, para tei-em o destino abctixo_
declarado
PARA

SE:

.ARCIUVARE&l

<e N. 1.º Represento.ções das camaras municipaes de Mat·vM, do H.io Pardo, da:vilJn Franc~,
e de Nazarcth, pedindo a remoç1\o do lutor de
S. 111. Imperial, José Bonifa_c_i9 de Andrada e
Silva.
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{{ N. ~ 8. Officio do mi!1istro dos negocios
estrangeiros em 1834, pedmdo dispensa, para
que o Sr. deputado José de Araujo Ribeiro
.
possa continuar na legação de Londres;
«< N. '14. Representação em 1832 da camara·
da villa de Nossa Senhora da C~nceiçao do
Alto-Paraguay Diamantino, pedindo ser alli
conservado o pre)ado D, Frei José Maria do
· ·
Montesel'rate.
,e N. 15. Officio do ministro do imperio em
1830, com um requerimento de Antonio José
da Silva Travassos, queixando-se do fallecido
ex-prei;idente de Sergipe, Ignacio José Vicente
da Fonseca, por nllo ter sido conservado em um
officio de escrivão da villa de Santo Amaro· das
·
Brotas.
cc N. 16. Requerimento de Floriano José Fernandes, em 1830, pedindo ser transferido da
prcsiganga para a fortaleza de · Santa Cruz e
officio do ministro da marinha, dizendo t'1ue 1já
deferira na fórma requerida.
. " N. 17. Officio do ministro da marinha, dando
mformações ácerca do estado dos presos cxissentes em 1880, na presiganga, e participando
·
ter providenciado sobt•e seu melhoramento.
,, N. 18. Officio do ministro da marinha em
1831, fazendo menção da remessa da provisão
de 26 de Março de 1716 soore terrenos de
marinha .
{<. N. 19. Petição de José Custodio Rodrigues,
em 1832, ácerca de estar com outros presos na
fortaleza da Lage.
" N. 20. Proposta do conselho geral das
Alagôas em 1831, emendada llO · senado em
1832, creando uma cadeira de primeiras letras
.
.
em Cururipe.
cc Para se remetter ao governo, afim de ter o
competente destino á asse!Ilbléa provincial.
« Representaçao das pessoas estabelecidas com
armazens, tavernas, etc., na capital do Maranhão,
e officio do ministro ·do imperio de 26 de Abril
de 1833, áccrca de uma.postura da camara municipal, que obriga a tirar licença mediante um
assumpto.
se poder vender
" N. 9º. Officio do presidente do Maranhtlo imposto de 16$ por anno, para
"
canna.
de
aguardente
em 1831, participando a sedição de 13 de SeApprova-se mai~ este :
tembro do dito an110 .
"A' 8& commissllo de fazenda, achando na res. « N. 10. Petição da-sociedade philantropica
liberdade constitucional, a favor da amnistia pectiva. pasta os papeis inclusos, dos quaes uns
estão comprehendidos nas medidas legislativas
para o Rio de Janeiro em 1832.
posteriormente tomadas, outros prejudicados
em
senado
do
· {< N.11. Officio do secretario
pelas reformas constitucionaes, outros finalmente
1831, participando, que só na futura sessão de
negocios já decididos, os quàes pa·
1832 poderia assignar dias pára o rece- pertencentes a erigano
têm ficado na dita pasta,
bin1ento da commissão desta camara, que devia peis todos por
á secretaria ; é de
enviados
ser
devião
quando
accusar o ministro da guerra José Clemente
parecer que a ella se remettão os constantes da
Pereira.
relação junta, que contêm brevíssimo resumo do
{< N. 12, Requerimento do cidadão Barata,
seu conteúdo, e o juizo da commissão ácerca
queixando-se, em 22 de Setembro de 1t330, de
delles, n.otado á margem, afim de se archivare(I!. ·
estar ainda preso, quando já se achava absol{< Paço da.camal'R dos·deputados, 17 de Julho
vido por _sentença em gráo de revista, e officio
do ministro da justiça, dizendo que o mandára · de 1837. -0andido José de Araujo Viamia.
,: ~Manoel Dias de· Toledo,» ··
.
.
~~~..
81.
',l'OAI~ l~

' . N. 2.º Requerimentos dos desembargadores
LmzJosé Fernandes de Oliveira, Pedro Madeira
de Abreu Brandão, Luiz Antonio Barbosa de Oliveira, Miguel Joaquim !le Cerqueira e Silva e
João Homem de Carvalho, denunciando em
1833. o mínish-o da justiça Honorio Carneiro
Leão, porque os aposentára.
« N. 3. 0 RequeÍ'irnento de Miguel José dos
Santos,queixando-se do alistamento forçado
.
para os corpos milicianos.
.<< N. 4 ..ª Representações do conselho geral de
Mmas, das camaras ~unicipaes de Jacarehy, e
de S. Joao de El-Re1, da assembléa parochial
de Aguas-Bellas, e da sociedade federal fluminense em 1831 e 1832, á favor das reformas da
·
constituição.
Representução do conselho geral do
({ N.
Pará, pedmdo em 1832, que seus membros
sejao _inviolaveis pelas opiniões, que eniiltirem
nas discussões,
" N. 6. º Representação da sociedade federal
d~ Pernambuco em 1833, pedindo a prohib1ção da entrada do ex-in1perador no Brazil,
,e ·N. 7. 0 Representações das ca1uaras da ci:
dade do Pará e das villas de Gurupá, Franca,
Santarém, Fáro;'Pinhel, Alter do Chão, Boim,
Porto de Mor, Alenquer, e Obidos, desapprovando a sediç!io de 7 d.e Agosto de 1831.
.Representação de diversos cidadãos, pedindo
que. se devasse daquelle crime. Officio do
commap.dante das armas Bittancourt, e rep1·esentações dos chefes dos corpos da guarnição da
província, procurando justificar-se a dita se·
.
.
.
. dição.
«< N. 8.º Officio do ministro do imperio em
1833, com a representação de alguns habitantes do Pará, pedindo a conservaçao do pre·
sidente Machado, e commandante das armas
Seara, e procurando justificar o .não recebimento de Màriani, e Vasconcellos. Officios de
Machado com varios ·impressos, e represenfação da camarada' cidade sobre o mesmo

ó,:
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Relação dos papeÍ8 achados na pasta da co1n111i8são 3n de fazenda, que se devcmi archivar,.
pertencentes aos annos abrdxo dectarndos
1830
« 1.º Officio do presidente do Maraultao sobre
a maneira de calcular as sobras das rendas da
provincia, cuja oitava parle a lei do 20 de Outubro de 18~3 punha á disposição do conselho
do governo. -Prejudicada esta materia pela lei
das 1•eíormas constitucionaes.
« 2.º Parecer da 1• e 3ª com missão de fazenda
em 1830 ácerca do meio circulante, negando-se
á offerecer medida alguma por falta de confiança no governo.-Prejudicado pelas circum•
stancias.
« 3.º Representação da camara municipal da
villa da Barra de S. ·Francisco sobre o resgate
do edbre.-Falta a continuação e o fim de lia.

1831
« 4. Requerimento de Joaquim Chico la, pedindo um acto legislativo ácerca dos dit·eitos que
·· dêvêiú "pàgai·:·se·· 111t exportaçãa da . cama seccn ._ ..
-Provide'hciado nas leis posteriores relativas a
impostos.
« 5.º Officios · do minisfro do imperio, e do
· presidente de S. Paulo, sobre a fabrica de ferro
de Ypanema. -Providenciado pelo governo e
leis posteriores.
cc 6.º Officio do ministro da fazenda com o
relatorío da junta administrativa da caixa da
amortisação. e o balanço respectivo,,-Q ultimo
relatorio e balanço é que devem ser examinados
pela actual commissão.
« 7.• Officio do ministro da fazenda ácerca
de um terreno de marinha no Maranhil.0.-Decidido pela lei de 11 de Novembro de 1881, art.
51, § 14.
oc, 8.º Requerimento do Sr. Calmon sobre o
decreto do góverno, que concedeu a Domingos
José Antonio Rabello a pesca das garoupas nos
Abrolhos, etc.-Satisfeito com a resoluçilo offerecida anteriormente em 1830 no mez de
Julho pela commissão de constituição.
cc 9.º Representação do conselho geral do Pará
sobre as rendas da provincia.-Prejudicndo pela
lei das reformas.
« 10. Relatorio da junta administrativa da
caixa da amortisaÇão, e balanço respectivo.E' o ultimo que deve ser·examinado.
,e 11 .. Officio do ministro da fazenda sobre o
l'equerimento da sociedade defensora, que pre·
tende o paço do senado para casa de correcção. ·
-Estão mudadas as circumstancias,. e o senado
quer a sua casa.
« 12. Requerimento de Antonio Marques do
Valle sobre o pagam~nto de 843$000 que se
lhe devii\o de soldos atrazados . anteriores a 1827.-Providencjado na lei de 15 do Novembro
·· de 1827. ·
0

1833.
« 13. Representação do presidente do Ceará
e decisllo do thesouro ácerca da moeda de
cobre.- Acautelado nas leis posteriores.
rc 14. Dita de Manoel de Ce1·queira Lima
sobre presas da costa d'Africa. - O governo
tem negociado sobre o objecto.
ge1•al do Piauhy
<< 15. Dita do conselho
sobre dizimo de gado, e miunças.-Pertence ás
províncias pelas lei3 do orçamento.

.1884
« 16. Relatorio da caixa da amortisaç!\o, e
balanço da respectiva junta administrativa
O ultimo é que deve ser visto por esta com·
missão.
" 17. RepresentaÇão do conselho geral do
Pará sobre decima de predios urbanos. - Pertence ás províncias pelas leis do orçamento.

1835
cc 18. Relatorio da caixa da amortisação, e
.balanço . res.pi?Qli_yo. ~ O ultimo é que deve ser
examinado pela actúal ·cõriiin1sSãó... ·· ·· "·· -···

1836
« 19. Requerimento de RohertoJoãoDamby
sobre o ordenado, como mestre de equitação de
S. M. Imperial.-Deferido na lei do orçamento.
<e Paço da camara dos deputados, 19 de
Julho de 1837. - Candido José ds AravJo

Vianna •.:...Manoel Dias d6 Tol~do. »
ADDITAMENTO

1833
« (20.) Representação do conselho geral da
Bahia, para que os 2 °/. ,da exportação pertençãO á provincia exportadora, e nllo productora.-Como este imposto é declarado geral
por leis posteriores, está prejudicada a materia.
(( (21.) Representação de alguns negociantes
do Rio Grande do Sul sobre alfandegas.
- Comprehendido no ultimo regulamento das
aifandegas.

1834
« (22.) Representação dos negociantes da
villa das Arêas em S. Paulo ácerca dos 20 °/. de
aguardente. - Não pertence â assembléa geral
por ser _provincial o imposto.
,e (28.) Officio do ministro da fazenda d!! 28
de Maio de 1835, com as representações dos
inspectores de Minas, e Espirita-Santo, relativas
a emolumentos de secretaria. - Providenciado
pela resolução de 9 de Setembro de 1834 enviada
do senado.
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<< (24.) Representaça.o da camara municipal
de villa Franca em S. Paulo, ácerca das instrucções dadas pela respectiva lhesouraria em
28 de Junho de 1833, para a cobrança do dizimo
do gado, e miunças.-P ertence á administraçll.o
provincial pela lei que declarou ser essa renda
provincial.
<I Paço da camarn dos deputados, era ut

supra.-Arm ~o Vianna. -Dias de Toledo."

Approva-se tambem este outro :
A commissl!o de orçamento é de parecer que
saillo de· sua pasta para serem archivaclos cornpetentemente os papeis constantes da relação junta,
que ou já têm sido resolvidos, ou nao demandão resoluçil.o alguma.
« Paço da camara dos deputados, 6 de Outubt·o de 1837.- Arnv;jo '"R'l'.be-iro.-Hollanda
«

Cabvctcanti. "

Approva-sc finalmente o seguinte:
« O ministro e secretario de estado dos negocios estrangeiros, por officio de 16 de Setembro
do corrente anno, enviou a esta augusta camara
um requerimenlo, que ao governo dirigio Francisco José de Andrade Pinto, secretario que foi
da Jegaçao deste imperio no Par;,guay, no qual
pede o requerente o pagamento, do que se lhe
ficou a dever dos seus ordenados, e differenças
de cambios daquelle tempo, alleg:rndo em seu
favor o ter o governo mandado pagar ao mi-.
nistro, com que o supplicanfe bervio naqnella
republica, os ordenados atrazados, que lhe crão
. devidos; assim como o fez a respeito de outros diplomatas; donde conclue que estí:mdo em iguaes
eircL1 msfoncias devia ser attendido nesta rcc!amaçao. O ministro dos negocios estrangeiros
parece que se n!lo julgando autorisado para deferir ao supplicante, solicita no seu rnencio1iado
officio uma resolução da camara a tal respeito.
A commissão de diplomacia, á quem foi presente o dito officio e requerimento, nil.o reconhecendo necessidade algL1 ma da . medida legislativa para decidir um negocio, que lhe parece
estar ao alcance do governo, é de parecer que
se reenvie ao mesmo governo o requeriment o
do supplicante para o deferir, como entender
ser de justiça.
« Paço da camara dõs deputados, 5 de Outubro de 1837 . - Antonio Maria de 1rfoum.lJ,Janoel Maria do .Amaral. - José de Àrai!J·o

Ribeiro.,>

OSr. Paranhos tem a palavra pela ordem, e
pede a dispensa da impressa.o, e a urgencia,
para se discutir a emenda vinda do senado á
resolução desta camara, ácerca do hospital de
· caridade do Rio Grande do Sul.
E' dispensada da impressãü; e, sendo apoiada
e approvada a urgencia proposta, entra em discussao a emenda do senado, que é a seguinte :
(e Art. 2° additivo. Igual contribuiçao se cobrara. em Pol'to Alegre, a favor do hospital de

643

caridade daquella cidade, das embal'Cações que
navegarem com destino e fizerem completa des~
carga naquelle parlo. ,,
E' sem di:ibate approvada e adaptada, e rernellida á cornmissno de redacção.
O SR. 1º SECRETARIO "declara qne vai officiar
ao governo, para se dirigir a deputaçao, afim de
saber o lugar e hora do encerrnrnenlo da assembléa geral.

ORDEM

po DIA

Entra em discussão a seguinte resoluçll.o, que
·
fica adiada pela hora :
« A assembléa geral ]·egislatin, resolve :
« j\rtigo unico. Fica o governo autorisado a
augmentar, a titulo de gratiílcaçrto, os ord,,nndos
dos emµregados da con(adoría de revisão elo
tribunal do thesouro publico nacional, na proporção do ::wgmenlo concedido aos ol'ficiacs de
secretaria do mêsmo tr-ibunal, pela lei <le 24 ele
Outubro de 1832.
•< P,tço da carnara dos deputados, em 27 de
Setembrn de 1837 .-J. F. ele Toledo.-F .
.P. Almeidci Albiiquei·que. "
Continua a discussãO do adiamento pedido
pelo Sr. Alvares Machado, da resoluç~o offerecida pelo Sr. j\füancla Rlbeiro, creando qnatro
juizes municipaes, no municipio da côrte.
Não havendo quem falle, o Sr. presidente
consulta a Jumara se julga o adiamento discutido, e, decidindo-se que sim, põe-o a votos e é
regeitado. Continua por consequencia a discussão do 1° artigo da ré,oluçiao com a emenda
upoiada do Sr. Carneiro Leão, ceeando, em yez
de quatro, seis juizes municipaes.
OSr. Ferreira França declara ter de pt·opõr
novo adiamento, para que o projecto vá á commissao de constituição para sobre elle dar seu
pai·ecer, a qual póde fazer isto sem grande demora. N1í.O sabe porque se não hl!o de guardar
as formulas, sendo ellas que garantem os foros
dos cidadãos. Concol'dando em que foi um·enxerto que se fez no codigo com a creação d':
juizes municipaes, todavia, reconhece que foi
este enxerto feito com arte, e ficou congenito
com a constituiçao, ordenando-se que hou-·
vessem desses juízes por proposta das camaras;
mas, tirando-se est1;1. circumstancia no projecto
em discussl!.O, não póde por elle votar,. apezar
de ser apresentado por um honrado deputado a
quem muito respeita.
O adiamento pedido é apoiado, e entra em
discussl!.o.
O Sr. Limpo de Abreu diz que na.o P:~tende
propór mais adiamento algum, tendo sHIO regeitada a sua emenda; mas havendo um Sr.
deputado que offereceu o adiamento do vroj. jecto á coüsideraçao da camara, na.o pódc deixar ·
de sustentar este adiamento ...
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O Sn. Pnt:SIDEN'rE :-0 Sr. dcpulndo só póde
fallm· contra o adiamento. O regimento dii: que
se de~e principiar a discussno peh, opposição á
mater1a.
O SR. LIMPO DE ABREU :-Sei quanto V, Ex..
é escrupuloso na observancia do regimento :
nesta parte concorda com migo, pot· que _se eu tivesse a honra ele senlal·-me nesta cadeira que
V. Ex. occupa, havia, como V. Ex., procurar
executar as minhas obrigações. Assim eu me
nao animo a continuar a fallar, ma!il peço a
V. E:i.:. que mande ler o regimento 110 artigo
que me priva fallar a favor do adiamento · se
por essa leitura se vir que não se póde f;llar
~obre qu~lq~er materia, ainda que nao seja proJecto ou md1ca~ão, senão para o deputado se
oppõr , eu me sentarei.
. O Sn. PRESIDENTE :-0 regimento diz que
nunca principiará a discussão de qualquer m~teria em geral senlio por opposição.
O SR, LIMPO DE ABRE_U: - Sentar-me-hei, e
será bom que V.. Ex. tome nota para servir em
outra qualquer occasia.o.
Dá-se por discutido o adiamento proposto
pelo St·. Ferreira França, que é posto a votos
e regei lado. Continua a discussão da resolução
e emenda apoiada.
OSr. Ferreira. França. diz que quer mandar
uma emenda á mesa, para que com effeilo o
· governo nomêe os juízes municipaes em o numero que julgar necessario, mas sob proposta
da camara municipal, conforme diz o codigo,
Qu·~r ver se ainda isto se reprova; e quando
ai;s1m aconteça, tem o seLl voto, de que se póde
servir. Tendo a camara 53 membros, póde
· elle deputado sahit· para fóra, e assim ficarem
52 deputados, numero com que nll.o se póde
deliberar.
·
E' lida e apoiada a seguinte emenda do
nobre deputado ~
1( O governo nomeará,
sob proposta da ca~:3ra, na f~r~a do codigo ~o pt·ocesso, tantos
JU1zes mumc1paes quantos JUigar conveniente
para a boa administração da justiça. »
Indo votar-se, o Sl·. Ferreira França pergunta
quantos deputados estll.o na sala, e respondendo-se-lhe que 55, o nobl'e deputado requer
que a votação deste artigo seja nominal ; porque
quer que seja patente ao publico os nomes dos
que querem que se guardem as formulas, e dos
que não querem.
O Sr. Limpo de Abreu observa que o nobre
deputado, o Sr. Ferrei,:a França, demonstrou
quànto era justo. que a emenda que offerecêra
f'osse adoptada, e elle, · orador, em extremo
sente que o nobre autor do p1·ojecto não se
dignàsse responder ás razões ponderadas. pelo
Sr. Ferreira França.
O SR. MIRANDA. Rmmao.: - Não estou. disposto·.

O Sn. Assis MAsC:ARENIIAS: - Nern caia
nessa.
O Sn. LrnPo DE Anngu, continuando, nota
. que pnrece menosprezar-se as razoes e at·gumentos elo nobec deputado, o Sr. Fel'reira
França, não se <lignando o nobre autor do projecto dar-lhes a menor consideração.
O Sa. MIRANDA Rrai;:mo: - Respeito muito
ao Sr. deputado, mas não lhe acho razão
. agora.
O Sn. LrnPo DE ABREU, attendendo aos argumentos do nobre deputado o St'. França, vê
que elles se fnndao na constituiçllo e na legislação. Observa que a razão principal por que
· fôra este projecto offerecido, segundo disse seu
· nobre autor e os nobres deputados que o dese11volvêrão, foi ver-se muilas vezes na administração da justiça, no. município da côrte, a
circumstancia de não haver juizes que sul.Jstituã~ aos jnizes de direito, de que falla o
cotl1go do processo. Sendo assim, perguntase, por serem os juizes munieipaes nomeados pelo governo, dissolve-se mais este
obstacnlo? O orador persllade-se q'U'e não,
porque o que se quer é que, em lugar de
um juizo muni~ipal, haj!lo quatro ou sei's,
conforme a emenda do Sr. Ct1rneil·o Leão:·mas persuade-se que a emenda ofl'erecida pelo
Sr.· França satisfaz melhor o desejo do nobre
autor do projecto, porque, por ella devem haver
juizes substitutos dos juizes de direito, chamados -juizes municipaes, conservando-se,
porém, a sua. instituição, continuando elles a
· serem propostos. pelas camaras, escolhendo o
governo os que julgar mais habeis, Assim, por
este lado, nenhum motivo ha de regeitae esta
em~nda, satisfazendo ella mais o fim principal
que teve o nobre autor do projeclo, porque em
ver. de marcar o numero de qnatro ou seis
jufaes, auto1·isa o govel'tlo a escolher tantos,
quantos possão ser necessarios á bo·a administração dá justiça. ·
Observa mais que o que se quer é que nl\o
s~ ~Itere a m_aneira da nomeaçuo dos juízes mumc1paes ; e isto fundade em boas razoes, porque se por ventura a resolução quer que os
juiies municipaes sejão revestidos de todas as
altribuiç0es dos juizes de direito de primeira
instancia, é claro que elles devem ler as garantias que têm os juizes de direito; pois que,
na.o as tendo, o poder judiciaria fica dependend? ~o governo, contra a lelr:.. expressa da
consblmção: e pela resolução se dá. aos juizes.
municipaes todas as atlribuições dos juízes de
direito de primeira instancia, sem que todavia
• se lhes. dê. garantias, as quaes constão não.!!Ó
de sua vitaliciedade, como em se lhes marcar o
ordenado sufficiente, etc.
.A doutrina do 1° artigo imporia a restauraçào .
dos antigos juizes de f6ra, com differença unica de que; em vez delles poderem durar tres
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Continua a discussão· da re.;Óluçã.o com as
anuas ou mais, segundo o arbilrio do monarcha, permitte que durem quatro annos, O · emendas apoiadas.
orador julga mais que os nobres deputados, que
OSr. Limpo de Abreu diz que, como o nobre
apoiao esta 1·esoluçno, devem reconhecer perfeiautor da resoluçilo nilo se tem dignado dar as ratamente qne approvada a sua. doutrina, prinzões em que funda o art. 1°; e como elle orador·
cipalmente a ela emenda do Sr. Carneiro Leão, n!lo sabe se passará a emenda do Sr. França,
o governo póde, em lugar de conservar juizes mandará uma emenda para ser posta á votação,
de direito, conservar-se só juizes municipaes, e caso não passe a do Sr. França. Se por ventura
assim a administração da justiça, em primeira a administração da justiça, pela nomeação dos
instancia, fica toda escravisada ao governo. O .juizes municipaes, tem de ficar dependente do
governo póde ir conservando os juízes municiarbitrio e capricho do governo, nomeando quem
paes de quatro em qnatro annos, emquauto
quizer, ao menos deve-se dar algumas garantias
servirem a agrado tio . mesmo . governo, ou aos juizes municipaes, cuja nomeação é tirada
quando lhe aprouver dar-lhes um lugar de juiz das camaras municipaes, e conferida ao arbítrio
de direito, ou mesmu se quizer marcar antido gov!Jrno. O orador quizera que neste caso,
guidade aos juízes municipaes, despachai-os se os juízes municipaes têm de ser nomeados
pat·a as relações como melhor lhe parecer.
pelo goverM, entil.o sejão elles vitalicios, não
Se a d1.1utrina do lº artigo importa a restau- possllo, d.epois de nomeados, perder seu luga1·
-raçll.o dos 'antigos juízes de fóra, .o orador per- sen!lo em virtude de sentença, equip11rados
gunta se convil'á que depois de se ler trabalhado assim aos juizes de direito, Como o artigo 1°
tanto em melhorar a adminislrnçl'iO da jus- não marcou ordenado, haverá difficuldade em.
tiça, tenha a camara de dar seu voto para esta achar quem queira servir com a capacidade
reslauraJ,llo, cuja bondade nllo está demons- necessaria ; e por isso ao orador pa't'ece jllsto
ll'a~a. Julga .Cflle isso nllo convém, e que se a · que os juizes municipaes tenh!lo de entrar nas
adminish'açll.o ela justiça .n!\o tem preenchido vagas dos juizes de direito, a qt1em tenhllo de
os fins daquelles que approvárll.o o codigo do substituir conforme sua antiguidade, sendo esta
,processo criminal, nllo depende isto dos juizes · contada da data do despacho, ou do dia em que
municipaes ; a reforma po1·tanto não deve ler enlrárão no exercicio. Julga que estas duas
por objecto só os juízes municipaes, mas outl·as • circumstancias n!lo sera.o recusadas pelo nobre
muitas instituições que existem no co·ctigo·do autor do projecto, do qual deseja ouvir se
processo, e que o nobre autor do projecto não convém nesta emenda.
se encarregou de tocar.
O Sa: 1º SECRETARIO dá conta de dous officios, •
Condue dizendo que se o fim da resoluçl1o é .. um do ministro do imperio, em que participa
dar uma provide.nciã provisoria. e interina, que o regente, em nqme do imperador, recepara que os juízes de direito tenhllo substitutos, berá a deputação da camllJ'a, que tem de_ saber
conservando-se no mais o que está no codigo do a hora e o lugar do encerramento da assembléa
processo, approve-se a emenda do Sr, Ferreira geral,· amanhll, no paço da cidade, á meia hora
França ; e em- outra occasill.o entao· faça-se uma depois do meio dia ; e o outro do secretario do
administraçll.o da jus- senado, participando que aquella camara
.reforma mais completa
remedios pre- adaptou, e vai dirigirá sancção,. diversas resooutros
os
todos
dê-se
então
tiça;
cisos para que esta administração ·seja a melhor luções concedendo pensões e tem;as.-De ambas.
possível, mas não como se propõe na resolução, fica acamara inteirada.
Lê-se a seguinte emenda do Sr. Limpo de
cujo fim principal parece ser unicamente dar ao
Abreu, que é apoiada :
governo mais uma attribuição.
,e No caso de não passar a emenda do Sr. deOSr. Al:va.res Macha.do pede a urge{lcia para putado Ferreira França, diga-se-os juizes muse ler a redacção da lei do orçamento, que nicipaes ser!J.o vitalicios, e entraráõ, conforme
talvez não leve esta leitura dez minutos ; porque, a sua antiguidade, na vaga dos lugares de
havendo pouco numero de membros na casa, juizes, tanto de direito como do civel e orphãos,
póde acontecer por isso que não passe o orça- no municipio da côrte. Salva a redacçao. >1
mento. Pede pois que se interrompa a discuss!lo
O Sa. PRESIDENTE :-Na.o havendo mais quem
pa1·a se p_roceder !'- essa leifüra.
falle, vou pôr a votos.
Decidindo a camara conforme req1.1er o Sr.
O SR. FERREIRA FRANÇA: - Peço a palavra
deputado, lê-se a redacç!lo da lei, que é approordem. V. Ex. mande verificar se ha nu·
pela
·
vada.
. mero lega) .
.O SR. PRESIDENTE nomêa para a deputaç!lo
o SR. PRESIDENTE : - Já contei os Srs. q.eque tem de apresentar o orçamento ao regente
presentes. Sao 54.
pntados
interino, assim como para saber ·o dia e hora
FERREIRA FRANÇA: - E' V. Ex. que
Sa.
O
aos
geral,
assembléa
da
encerramento
,do·
-· Srs. Assis Mascarenhas, Araujo Ribeiro e Fi- conta, ou o Sr.. secreb,1rio? Sr. secretario, faz
·
· ·
favor de contar,
'·
. ~ueira de Mello.,

na.
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Martins, P,1iln, Galvão, Lessa, Bheríng, Baplisfa Caetano, Mendes dos Santos, Quadros
A.r,Wllll, Alcibiades, Lemos, Corumbá, Dias de
Toledo e V:i.lerio.
A's onze horm; e um quarto, não havendo
ain,ía numern suflfoiente para formar ca?a, o
Sr. presidente declara que nao lia sessãO.

o

SR. lo 8ECRETAHIO depois de éonlar o
numero de membros presentes declara_ que
S!!.O

53.

• O

SR. FERREIRA FRANÇA: -

Peço a palavra

pela ordem.

O Sn. Pm,:sJDENTE : - Perdôe o Sr. deputado; eu quem me justificar; quando contei
1iavia na sala 5,i Srs. deputados ; agora ha um
senhor de menos, porque acaba de sahir a
·
·
·
Sr. Cerqueira. Leite. ,
Peço
bem,
Pois
:
FRANÇA
O Sa. FERREIRA
a palavra pela ordem. Eu saio da casa, e peço
áquelles senhores que volll.o contra, que bimbem
saia.o. Peço áquelles que votão_ contra, que empreguem o seu veto.
O Sn.. EnNESTd FERREIRA FnANÇA -retira-se
lambem.
O SR, l º SECílETAHJO verifica o numern de
membros presentes, e declara que sl\o ·51,
Nao ha casa.
O Sn. PRESIDENTE: - Acho mais decente kvantar a sessno. (l{umeroeos apoi'.adoa, '\ A
ordem do dia é a mesma de ho,je. Levanta-se
a sessno.
E' uma hora e dez miuu(os.

Acta de l.2 de Outubr o
PRESlDENCJA. DO SR, ARAUJO VIANNA

A's dez horas e meia procede-se á chamada,
achao-se presentes os Srs. Seara, visconde de
Goymma, Abranches, Odorico, Vita1, Lima e
Sill'a, Figueira, Albuquerw1 e Cavalcanti, Mara1111!.\0, Veiga Pesso,l, Vnsconcellos Pessoa, Costa
Mimnda, Rezende, Peixoto, Castro Vianna, Fernandes da Silveira, Cornelio, Barreto, Moura,
Amaral, Sonto, Pinto Peixoto, Chichoi·ro, Araujo,
Vianna, BeHsario, Cerqueirn Leite, Carneiro
Leão, Femandes Torres, José Pedro, Manso,
Alvares MacJwdo, l\forcondes, Gurgel, Rodrigo,
Ernesto, Duarte e Silva, Aranjo Ribeiro, Limpo,
Paula Araujo, Paulo Barbosa, Gomes da Fonseca, Miranda Ribeiro, Clinrnco, Assis Mascarenhas, Ho!Janda, Vianna, Paulino1 Paranhos
e Caslro e Silvá.
onze horas o St'. Assis Mascar~riha s, pedindo a palavra. pela ordem, diz que a depu·
taçllo desta casa encarregada, de apresentar leis
ao regente, e de saber a Lora, e lu15"ar, en1 que
!erla de celebrar-se a ~essão do el\cerrarnen to,
fôra recebida, e despedídu com as formalidade s
do costun.1e, e que, elle orador, dando cum1}rillleI1io á conirnissão, de que fôrn encarregado ,
re_cebêra do regente a seguinte resposta : - que
ás leis tom:iria cm consideração, e a sessil.o de
encerramen to teria lugar nesta carnara no do- .
mingo 15 do corrente ao meio-dia.
E como nao comparecess e nnmero legal de
Srs. deputados para que se pudesse deliberar, o
Sr. presidente lev·anta a sessão depois das 11
horas .•

i•s

A.ela de Il de Ont-11br o
l'J:\ESIDE'!ICJA DO SR, ARAUJO VrANNA

A's 10 ho1•as _e meia, feita a ch,nnada,
;:;chão-se presentes 52 Srs. deputados, e sll.O o~
seguinte!!: Se'ltra, Goyanna, Vital, Figm,ira rle
Meno, Maranhao, Costa .Machado, Ribeiro de
Vasconcellos, Paula Albuquerque, Monte, Castro
Vianna, Peixoto, Silveira, Florindo, França,
Cornelio, .Paula Arnujo, Muniz füu-reto, Amaral,
Ernesto, Climaco, Vi!1nna, Soul;,, Pinto Peixoto,
Rodrigues Barboza, Barreto Pedroso, Maria de
Moura, Chicharro, Limpo, Belisarío, Araujo
Vianna, Cerqueira Leite, Carneiro Leão, Fernandes Torres, Can,alho, Gomes da Fonseca, Rezende, Miranda Ribeiro, Francisco
do Rego, Manso, bispo de Cllyabá, Alvares
Machado, J\Iarcondes, Monteiro de Barros,
Duarte e Silva, Araujo Ribeirn, Paranhos,
Pinto de .Mendonça, Albuquerqu e Cavalcanti,
Castro e Silva, Costa Miranda, Assis Mascarenhas e Soares de Souza; e faltão com rmrticipaçilo os Srs. Rap11ael de Carvalho, Abrnnches, Odorico, Pontes, _l\Jiapina, Ferreira de
Castro, Veiga Pessoa, Ho1\unda, Messias, arcebispo, Azevedo e Brito, Ramiro, Sauzo e Oliveira, Soares do Couto, Paulo Barbosa, Ribeiro
Andrada e Santa Barbara; e sem ella .os
Srs. Souza 'Martins, Lima e Si\ va, Aí vares
Viêil'a, Fortuna, Barbosa Cordeiro, Luiz C,wal
' canti, Coelho da. Silva, Cosia, Rap}iael de Ma·
· cedo, Foutes, -~ebouças, Remigio, Gonçalves

. de

0

Act.a de 13
1

de

Outubro

PRESJDENCIA DO SR, ÀRAUJO YIANNA

A's dez horas, feita a· charnada,· comP,arecem os Srs. Vital, Seara, Souza · e Oli:
veira, Vianna, Paulino, Paranhos, Corrielió,
Forreira França, Gurgel, Marcondes, Chicharro, ·
Alvares Il'iachado, Assis Mascarenha s;· Mamo,:·
Ct\Slro Vianna, Souto, Pinfo Peixoto, Màranhã.<>, .
Albuquerque Cavalcanti, Araujo Vianna;, vis- ··
conde de' Goyanna, fü.phael de Carvalho; Yâs,- ._
concellos Pessoa, Muniz Barreto; Li!'}jpo,: ~eli:/
:,afio, Duarté e ~ilva, Rezênde; Cffriiaéo;

p~o:
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rico, Paula· Araujo, Fernandes dá Silveira,
Francisco do Rego, Amaral, Figlleiredo Rocha
e Caslt·o e Silva.
E nao havendo numero sufficiente, levanta-se
a sessão ás onze horas.
Acta de 1.4 de Outubro
PRESIDENCTA DO SR. ARAUJO V!ANNA

A's dez horas, feita a clJ.amada, achão-se

presentes os Srs. · êornel_iô;'>·Àraujo Viap.na,
Carneiro Leão, Alvilres Machado, Vital, .Soitto, ·
Pinto ·Peixoto, Limpo, José Pedro de . Car,
valho, Castro Vianna, Chichorro,- Costà Mi~
randa, Cerqueira Leite, Mmso, Ernesto, :Assis
Mascarenhas, Paranhos, Fernandes. da~Sil:..eira, .
Odorico Mendes, Figueiredo Rocha e Azévédo e ,
Brito.
Nao havendo nu1liero_ sufficiente para fazer
casa, o Sr. vice-presidente declara, ás onze
horas, que _não ha sessão.
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PRESIDENOIA D.O SR. MARQUEZ DE .BAEPENDY

diversos raµios, recebeu de vosso patriotismo, a
lu1.es o mais benefico impulso.
« Apreciando jnstamente a influencia, que, na
riqueza publica, exerce o meio circulante, puzestes a devida solicitude cm melhol'nl-o; e se
resta ainda· que pro\·er -em materia de tant.t
mag1iitude, ninguem vos nega1·::í o merito de
haverdes feito quanto ás circumstancias o pe1·~
mittino.
ccConsidernndo a integridade do imperio como
o penhor mnis valioso ria nossa lei fnnàamental,
e a gnrantia nu,is sol ida da nossa prosperidade,
nno recnnshis diante elos mais pesados sacrificios. O governo eslá habilitado, grnças ao
vosso patriotismo, p~,,·n libertar o Pará, e Rio
Grande do Sul, do jugü ,b :'hspotismo, e anarchia que as fêm opprimlclo e desolado. Qneira
a·Pl'Ovídencia auxiliar os e,[orços Jlo governo,
que tanto se csrúera em correspônder á vossa
confiança, quanto se lisongêa de a haver merecido.
« Angustos e digni~sh10s senhoras representantes da nação, depois de tantos, e tão'· impor~
tantes trabalhos, justo é que repouseis. Pari!
complemento de vossu gloriosa missãO, resta
sómente, que restit11irlos ,10s vossos lares, proFALLA
cureis inspirar a tüdo,~ o~ nossos cor;oi<ladnos
esse acrysolado amor da ordem, e da liberdade,
A ugu~tos e digníssimos senh01·es rep1·esentantes que sempre dictár:x Yossas delibel'ações : e asseda 1iação
gurai-lhes que a unica ambiç!lo do governo é,
m1u1ter a religião santa de nossos pais, o throno
• ,e Ao encerrar a ultima sessão da terceira legiselo senho1· D, Pedro II, e a constituição do
latnra sinto a mnis viva· sal.isfação em ac,ra- · cotado. ·
decer-vos, en;i nome dei imperador o senhor"'D;
« Está encerradn a sessa.o. -Pedl'o de Araujo
.Pedro Segundo, os relevantes serviços que
Limu.»
haveis prestado á patria.
Terminado este ac~o,. retira-se o regente
· « O Brazil se recordará, sempre grato, de que com o mesmo ceremonial com que linha sido
vos deve o melhoramento, e consoliclaçt\O ele recebido, • e immediatumeote
levanta-se a
sessão.
5 uas instituições politicas. A industria, l!m sens
Reuniàos os Srs. cleputndos e senadores pelas
11 horas e meia no paço da camart1 dos depu·
tados, o Si·. presidente no'n1êa para a dopntaçao que tem de receber o regente interino,
em nome de impet·ador, c.s Srs, clepula.:los Frimcisco Alvares Machado, vi~conde de Goyann:i.
Antonio Pat1lino Limpo de Abreu, Ma11oel
Paranhos da Silva Velloso, José ,Joaquim de
Lima e Silva, Manoel Jo1.1q11i111 do Ama1·nl
G:irgel, José de Araujo Ribeiro, José i\farimuw
de Albuquerque Cavalcanti, Antonio de Castro
Vianna, D. José de Assis Mascarenhas, Venanc:io
Henriques de Rezende, Diogo Duai·te e Silv,1,
Paulo José de Mello Azevedo e Brito e ,José
Joaquiin Vieira Souto; e os Srs. senadores
Francisco de Brito Guerra, marquez de S. Joao
da Palma;· Marcos Antonio Monteíro de Barros
Manoel Ignacio de Ivlello Souza, José Teixeira.
da l\'Iotta Bacellar, Pedt·o José da Cosb1 Barros
e Joao Evàngelista de Fària Lobato.
Ao meio ctia, annunciando-se a chegada do
regente, sabe a deputaçllo a esperal-o no tono
da escada, e sendo introcluzido com as forinalidades do estylo, toma assento, e' dirige á
assen1bléa geral a seguinte
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