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1·838"
_IND ICE
DO
,.
Corpo de engenhéiros. - sua orga
(projecto do senado sob n. 7 de 1,
pag. 137 .

A
.~bertura da assembléa ge1·at (Vid. &sBãà
de abertura, etc.) .
. .
.

Orbne• de conspiração; sediçã.ó e rei>&

· (Vid. J'Uizo privati'IJO,. etc.)

A.éeuaaçi io do . ex-ministro da . justiça
Gustavo Adolpho de Aguilar _ Pantoja,pag. 816. .
...
· .

Aforame nto de terrenos devolutos á

· companhias nai:iou·aes ou estràrigeiras para..
·~stabélecimento· _de colonias agrjcolas.(pro Jeclo n, 37. de 1838),- pag, 361~
·- ·. ·

A.polle..;• de .divida
. tram/é!'eneia, etc.) . interna. (Vid.
.

C:o~pliee1 1 nos crimes de sediç
belhao-suppte ssllo das palavras ao.
~Jios artF-, 110 e 111 .do. codigo r
(proposta. do: governo e projecto n
1838),-:--e plig. 129 e 170. · .
,,,._

-:;y

',

D

Ju-i-oa e
.

•

.

.

... -~ ~\- .:.=.·... :

A.valiad.o res de bens.moveis e.de raiz~

·_sua nomeaçao pelas · camaras municipaes
(proje~to n. 28 de ·1888), - pag. 815. · ·

Deputado s á 4· Jegislatura,-p ag. 9.

E
Dane~ naciollal- sua reorganisação (pro·
posta),-pàg. 163.
.

e

.

·C:olon,aa oão para.as provincfas cio Rio
. . de· Janeiro, Bahia, Pern!lmhuco, Maranhão,'
· Pará, S. P,ullo · e Rio Grande do Sul, ·por.
. meio de emissão de· apoiices ( projecto n.119 de- 18~8 ), - pag. 351.
.

<;:otisel'!o naval~ sua ci~çlJo (propostà
·
do governo e·projecto 27-de 1838),.;...pag. 180.
.. _,, , , .· ... ··::·-- ·: .,.·.·-,... -< ·- n.
: .
.
. .

1. eêô11ye'r~ ~ _da divida. -~xforna eoi apólices
· · d~ irt~r~a (prõp9sl( do governo),...;..pag. 162. ,.
·:-/ .::..~.
,,

.

.

'

,,

...,

.

'Eleição _da m_esa (Maio). Forao eleitos:
presidente, o Sr. Araujo .Vianna ; vice-presidente, o Sr. Barreto Pedroso; l°, 2º, 3° e
4º secretarios os ·srs. Nunes Machado, Assis
· Mascare.nhas, Belisario e Gomes Ribeiro,pag; _·45.
.

:

.

.·.,·

''···):, -. ,Jr., ,.,,.

..

~

s. .. -

. Eleiçii., da mesa (Junho). Forão ellitós:
· · presidente, o Sr. Araujo·Vianna ; vic~ presi. dente, o Sr.· Barreto Pedroso ; 1 •, 2°, 8° e 4°
secret_arios, os $rs; :Gómes .Ribeiro, Nunes
· , Maçhado, Assis :Mascarenhas e Moura MI!-. galhaes;- pag. 2~1.
·

Êle:lção d~s co~(nissoes\ -:- pags. 46, :46, :
48, .49, 50 e ,51. -.. .
·
., . .

~;;:~;J:~!~!~;.·:.s;at:fa1s:8:~~ç;ó.'(~~~2}'.
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Pu r<.~eeres sobre eleições

F
· : I<'alla do litro.no da abertura da 1• seljsãO
da 4• legislalura. ( Vid. Resposta á falia,
etc.)
Fixação de forças uavaes pat•a o exercicio de 1839-1840 (p1·oposta do governo e
projeclo n. 6 · de 1838),-pags.. 48, 50

e 138.
":"";o.r.~. .ção das força., de terra para o exet··
·.\1 .. de 1839-1840 (proposta do governo
_ .• ·1ecto n. 8 de 1888),-pags. 45, •18, 137,
·
· ,e 466.

:·:': os S,s. Alvares Machado, Torres
.i. :stro da mai-inlia), Henriques de Re-::.-~, Rego Bat·ros (ministro. da gum·ra),
(10, Lima e Silva, Veiga Pessoa, Vas-_..· ?llos (,niniBtr~ da jmtiça), Limpo de
· ju 1 Maciel Monteiro (11,iniatro de ea·ngei.r08) e Ottoní.

I
, :,npatibilidade parlamentar (pro·,1. 22 de 1838),- pag. 815.

,.:,,.-

.,,

J

;.;-.·

' - ··' --;;izo privativo dos feitos da fazenda najonal - seu restabelecimento (proposta do
::overno · e projeclo n. 51. de 1838),)ags. 164 e 458. ,
.

;nizo privativo para o'julg-dme~to dos crimes

-sua discussão·;

e approvaçito, - pags. 14, 16, ·24, 26, 27, ·
29, 30, 33, 46, 135, 138, 152, 153, 170,
283, 284, 332, 333, 343, 367 e 376.

Pensão ás filhas do conselheiro·:iosé Bonifacio de Andrada e Silvi1 (projecto n.
de 1838), -pags. 191, 206, 214, 229 e 304.
Orárão os Srs. !fones Machado, Limpo de
Abreu, Alvares Mi\_chado, Cavalcanti de
. Lacerda, Castro e Silva, ,Andrada Machado,
Paula Candidó, Henriques de Rezende,
Oliveira, Clemente Pereira, Montezuma e
Carneiro Leão.

Promoção n11- armada.-por serviços prestados em qualquer província · em defeza da
ordem publica e da integridade do imperio
(proposta do governo),- pags, 130 e 278.
(Vid. Pro,noção do e:ctJ?·cito, etc.)
Promoção· no exercilo por serviços pres-

tados em qualquer provincia pelo rlll:!lahelecimento da ordem publica (proposta do go- ·
verno e. projecto n; 20 de 1838),- pags. ·
129, 339, 364, 365, 378, 388, 398, 402, 408,
418, 425 e 486.
·
·
Orárão os Srs. Peixoto de Alencar, Régo
Barros (ministi·o da guerra),· Henriq·ues de
Rezende, 'forres (mi11iatro da 111a1inha),
Coelho, Carvalho de Mendonça, Lima e
Silva, Souza F1·ànco, Andrada Machado,
Alvares Machado, Penna, Limpo de Abreu,
Moura Magalhães, Ferreira Souto, Nunes
Machado, Dantas, Pedreira, · l\fontezuma,
Candido de Brito, Bat·reto Pedroso, Castro e
Silva, Gonçalves Marlins, Cm:todio Corrêa,
Brito Galvão, Cavalcanti de Albuquerque,
Ribeiro de Andrada, Tosta e Veiga Pessoa.

· de .conspiração, sedição e rebellião (pro·' posta do governo offerecendo emendas à
proposta· apresentada em 1837, e projeclo
n. 14 de 1888), - pags. 180 e 170.

P1•ovincia:Usaçào das notas do !besouro (proposta do governo e projecto n.
30 de 1838),---:- pags. 163 e 330.

Juros e tranferencia das apoiices da divida

( ViJ. Provincialisação, ele., no 1º vc,lume de
1840.)

!interna-seu pagamento nas provincias (pro· posta do governoe projecto n. 29 de 1838),-

~~ags. 163 e 330,

<?,\., ,.
'.• ., (llli,:
,/

.

o

.

_9i.-ç,aU1e.O:t,o geral da receita e despeza

R
ftecur11os de revista, - sua pa1·alisaçao
durante o tempo em que estiver suspenso o
exercicio legitimó da aulol'idade publica
(projecto n. 25 de 1888), -pags. 381 é 387:

: ·. l'.iai'a o exercício de 1839-1840 (proposta
: .:)do'govctrno e pt'Ojecto n.· 57 de 1838),-pags. · Ret.brHJ.B do regimento da camarà, (im .presso n. 34 de 1838,- pags. 434 e 461.
<50-:e _55.
Ot-árno os Srs. Alvares Machadq, Montezuma"
· Fer1·eira de Castro e Carneiro Leli.o. • _-

ip

· ~~j~~~nt.o

_d,tl juros das.apoiice;;.· (Vid;

: ·:,_ii,f~ .(~".a~efet·enoia dae à.polices, etc,)

/~tt}:i/;. -:'

.; .•

. ftef'ormn. eleitoral. ( IJrojee\o. n. 3 .
· 1888);-.,.-pag; .61.

de,
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.· l'l.e(!;i...11•0 e~peci~t de. hypot):ir:cas e pro~
· . , testos de letras - sua creação (projecto n.
_36 de .1838), - pag. 358.
Relação metropolitana -

Pontes Visgueiro, Gomes Ribeiro

s

seu augmento

(projecto n. 47 de lg38),-pag. 434.
Resposta á falia do ·throno da abertura

da 1• sessllo ela 4• legislatllra (projecto r.i.
....• de 1838 com um substitutivo),- pags. 52,
69, 83, 85, 94, 108, 112, 117, 127,· 181, 139,
lõ3, l6fi, 173, 179, 192, 207,214, 221, 230,
255, 269, 280, 282, 291, 305, 316, 324,
349, 361 e 402.
Orárão os Srs. Alvares Machado, Ottoni, Mon.
tezuma, Vascon11ellos (ministro da jU81.iça e
interino do •imperio), Bandeira de Mello,
·• Alencar, Limpo de Abreu, Henriques de
Rezende, Carneiro Leão, Pacheco, Peixoto
de Alencar, Andrada Machado,·Carneiro de
Campos, Castro e Silva, Torres (niin-i8tro da
niariiiha), Nunes Machado, Paula Ca.ndido,
Encarnação e Silva, Ribeiro · de Andrada,
Assis Mascàrenhas, Moura Magalhães, Bar- ·
1·eto Pedroso, Custodio Corrêa, Gonçalves
Ma1·tins, Clemente Pereira, Navarro., ftlárh\ ·
lio Arnaral, Marcellino de Brito, Silva Pontes,
Calmon (ini1™tro da fazenda "j, Rocha Gal vão,
José Cezario, Souza Frànco, Rego ·Barros
(ministro da gwrrra), Maciel Monteiro (ministro de BBfn'atngeiros), Ra_miro, Tosta,

e Oliveira

Bastos.

Se1unarias concedidas pelo

goyernadot·
t.Je Chiquilos em tel'rilo1·io da província de
Mallo-Grosso (pedido de docnrnentos) 1-prtgs .
280 e 350.

Sessa"io da abertura da· assemhléa geral,-

pag. 43.
Sel!l&ões preparatorias,-=- pag. 13.

T
Traff_eo de africanos (pedido das notas lro.cadas pelo governo inglez e seu representante
nesta côrte duran.te os dous ultimos annos,

-pag. 93.
Orárão os Srs. Maciel Monteiro (miniatro de
estrangefro.,) e Montezuma,

Territorio eplre os rios Tury-assó e Gu.rupy pertencente á província dQ Pará an·
nexado á do Maranhão (projecto do senado
sob ó n. 39 de 18~8),-pag. 386.

ERRATA
No principio da-2~ collumna da pagina 269 accrescente-se: -Continua à discussão ~o voto
de gràça;

com a

emenda,olferecida,
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DEPUTADOS J. ASSEKBLÉJ.. GEP.AL
(Q)QD$100if~

[1~@íl~[1(Â\ lj(!j)fruá.\

1838 -1841
PROVINCIA

DO PARÁ

D. Rornualclo Antonio de Seixas, arcebispo
da Bahia, depois rnarquez de Santa
Cru:r.. (1)
Angelo Custodio Correa, bacbarel. (2)
(*) x Bernardo de Souza Franco, clepoi~
visconde de Souza Franco. (3)
PROYINCIA DO MARANHÃO

x Joaquim Vieira da Silva e Souza, magistrado.
:tüiz Carlos Cardoso Cajueiro. ( 4)
Antonio Bernardo da Encarnaçã o e Silva,
padre.
Leocadio Ferreira de Gouvêa Pimentel
Belleza, bacharel.
PROVINCJA DO PIAUHY

Francisco de Souza Martins, bacharel.
(1) Foi s11bstit11ido na sessao ·de 1839 pelo
brigadeiro Francisco José de Souza Soares de
Andréa (ao depois bar:io de Caçapava) e na de
1840 por Jol'lo Candido de Deus e Silva.
(2) Foi subsliluido na sessao de 1841 pelo
dilo brigadeiro Soares de Andréa,

(3) Foi substituído nas_ sessões de 1839 e
1841 pelo mencionado Jono Candido de Deus e
Silva.
(4) Fallecendo substíttiio-o na sess!lo de

1841 o bacharel Joaquim Franco de Sá.
·

(*) Todos os deputados a cujo nome precede
o signal X forll.O po;terio1·mente nomeados se·
·
nadores do imperio.
TOMO I

.José Joaquim de Lima e Silva, depois visconde de Magé.
PROVINCIA DO CEARÁ

André Bastos de Oliveira, magistrado. (5)
x Manoel do Nascimento Castro e Silva.
João Capistrano Bandeira de Mello, lenfo
de direito. (6)
Joaquim Ignacio da Costa Miranda.
Vicente Ferreira de Castro e Silva.
Carlos Augusto Peixoto de Alencar,
padre.
Jçsé Ferreira Lima Sucupira, padre.
José Marianno de Albuquerq ue Cavalcanti.
PROVINCIA . DO

mo

GRANDE DO NORTE

Bazilio Quaresma Torreão.
PROV!NCIA DA PARAHYBA DO li'ORTE

Joaquim Manoel Carneiro da Cunha. (7)
José Maria Ildefonso Jacome da Veiga
Pessoa, militar.
João José Ferreira da Costa.
(5) Foi substitui,lo .. na sessilo de 1840 pelo
bacharel. Antonio José Mach11do.
(6) Foi substituído na sessM de 1841 pelo
bacharel Jeronymo Martiniano Figueira de

Mello.
(7) Foi substituido na, sesM\o de 1838 pelo
capitão Joaquim José de Oliveira.

2
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Manoel Maria Carneiro da Cunha. (8)
PROVlNCIA DE PERNAMBUCO

x Francisco do Rego Barros, depois conde
da Boa Vista.
Sebastião do Rego Barros, militar. (9)
Antonio Peregrino Maciel Monteiro, medico, depois barão de Itamaracá.
Francisco de Paulo. de Almeida e Albuquerque, magistrado. (10)
D. Manoel do Monte Rodrigues de Araujo,
clepois bispo do Rio de Janeiro, e coride
de Irajá.
João Mauricio Co.valcanti da Rocha Wanderley, bacharel. (11)
:Manoel Ignacio de Carvalho Mendonça,
militar.
Joaquim Manoel Vieira de Mello, bacharel. (12)
x Manoel I~acio Cavalcanti ele Lacerda,
depois ,barfiO de Pirapama.
Antonio da Costa Rego)1 onteiro. (13)
Antonio Henriques de ·Rezende, padre. (14)
Luiz Carlos Coelho ela Silva, padre. 1(1ó)

l:'HOVJNC!A DAS ALAGÔAS

Rodrigo ele Souza da Silva Pontes, magistrado. (16)
José Candiclo de Pontes Visgueiro, magistrado.
Matheus Casado ele At·aujo Lima Arnaud•
magistrado.
x Antonio Luiz Dantas de Barros Leite,
magistrado.
Francisco Joaquim Gomes Ribelro, magistrado.
P.ROVINCIA DE SERGIPE

Sebastião Gaspar de Almeida Bôtto, coronel.
Antonio Fernandes da Silveira, monsenhor.
PROVINCIA DA BAHIA

(12) Foi subslituido na sessão de 1840 pelo
bacharel Manoel Men"des da Cunha Azevedo.

João José de Monra Magalhães, magis. trado.
Antonio Joaquim Alvares do Amarai. (17)
x Francisco Gonçalves Martins, depois visconde de S. Lourenço.
x Miguel Calmon du Pin e Almeida, depois marquer. de Abrantes. (18)
Maiioel Maria do Amaral.
João Pedreira do .Couto,-magistrado.
x .Manoel Vieira Tosta, depois visconde
de Muritiba.
José Ferreira· Souto, ·iilagistrado.Francisco Ramiro de Assis Coelho, ma-.
gistrado.
·
Joaquim Marcellino de Brito, magistrado.
Eustaquio Adolpho de Mello Mattos, bacharel.
·
·
x Francisco Gé A.cayaba de Montezuma,
dei: '1is visconde _de Jequitinhonha.

(13) Tomou assento como supplente do conselheiro Pedro de Ataujo Lima (ao depois
marqúez de Olinda), nomeado senador em Setembro de 1837.
·

(16) Foi suhstituido em alguns dias dt, mez
de Maio de 1838 pelo padre Afionso de Albu-·
querque e Mello.
·

(14) Tomou assento eomo supplente do desembargador Luiz Francisco de Paula Cavalcanti
de Allíaqnerque, que fallecera. ·

(17)·°Foi ilUbslituido de dit\S de Maio a fim
de Jnlho de 1838 pelo bacharel João Candido
de Brito.

. (lõ) Tomon. assento como supplente do conselheiro Hollanda Cavalcànti (ao depois visconde. de Albuquerque), nomeado senador em

(18) Nomeado senado1· em Julho de 1840,
foi substituido na sessão de 1841 pelo. bacharel
João Candido de Brito, que· neste .mesmo .anno ·

(8) Não tomou assento, e foi st1bstituido na
sessão de 1838 pelo ·bacharel Trajano Alípio
Hollnnda Chacon, e ~as de 1839 a 1841 pdo
capitllo Joaquim José de Oliveira.
(9) Foi. substituído na sessllo de 1840 pelo
padre lv.liguel do Sacramento ):..opes Gama, e
na· de 1841 pelo bacharel Elias Coelho Cintra

(10) Nomeado senador em Setembro de 1838,
foi substiluido na sessão de 1839 .e 1841 pelo
bacharel Urbano Sabino Pessoa rle Mello.
(11) Foi substituido na sessão de 1839 pelo
bacharel Elias Coelho Cintra.
·

Fevereiro de 1838.

falleceu.

·
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Innocencio da Rocha Galvão. (19)
,José Gonçª'lves Marlins, bacharel.

José Pedro Dias ele Carvalho. (24)
x José Cesario de Miranda Ribeiro, depois visconde de Uberaba.
l'ROVINClA DO ESPllU'l'O S.ANTO
Francisco de Paula Cerqueira Leite, magistrado.
·
Marcellino Pinto Ribeiro Duarte, padre.
;< Candido Jos~ de Araujo Vianna, depois
marquez de Sapucahy. (25}
PROVINGIA DO RIO DE 1ANEIRO
x Bernardo Pereira de Vasconcellos, magistrado: (26)
:< Paulino José Soares de -Souza, depois
visconde do . Uruguay.
· Manoel Gomes da Fonseca, doutor. (27)
x Joaquim J'osé Rodrigues Torres, depois x Theophilo Benedicto Ottoni.
visconde de Itaborahy.
José Feli.ciano Pinto Coelho da Cunha, dex Joaquim Francisco Vianna, bacharel.
pois barão de Cocáes. (28)
x José Clemente Pereira, magistrado.
Pedro de Alcantara Cerqueira Leite, magistrado, depois barão de S. João NepoAntonio Pereira Barreto Pedroso, magismuceno.
trado.
Francisco de Paula Candido,.~edico.
José Ignacio Vaz Vieira, magistrado.
Francisco Gomes de Campos, depoís bara.o João Antonio de Lemos, clepoit·hâ1;;.~.••io
Rio-Verde.
de Campo Grande.
Baptista
Caetai:io de Almeida. (29)
José Luiz de Freitas, padre.
José Antonio ele Siqueira e Silva, magis- Antonio Joaquim Eortes de Bustrunante,
bacharel. (30)
_.
trado. (20)
Lourenço
José
Ribé'iro;-magistrado.
x Aureliano de Souza e Oliveira· Coutinho,
depois visconde de Sepetiba. (21)
· X Honorio Hérmeto Carneiro Leão, depois marquez de Paraná. {Sl)
X

PROVINCIA DE MINAS GERAES

x Antonio Paulino Limpo de Abre:u, depois visconde de Abaeté.
Bernardo Belisario Soares de Souza, magistrado.
·"'
Antonio da Costà Pinto, magistrado. (22)
X José Joaquim Fernandes Torres, lente
de direito. (2:3)
(19) Tomo1~ assenlo como sup·plente do desembargador Francisco de Souza Paraiso, nomeado senador em Janeiro de 1837.
(20) Supplente de Evaristo Ferreira da Veiga,
que fallecera antes de tomar assento.
(21) 'l'omou assento. corno supple~te do desembargadot· Honorio Hermeto Carneiro Leão,
(ao depois marquez de Paraná},que oplára pela
provincia de Minás Geraes.

(22) Foi.subslítnido no fim da sessão de 1841
P!>l' José Fernandes de Oliveira Penna. ·
.

•.

-

.

. (28) Foi subslituido nas ,sessões de 1838 e
l/339JJOr José ~lcihiades Carneiro: .

(24) Foi subslituido nos primeiros mezes da
sessão dé 1888 por Herculano Ferreira Penna e
na sessão de 1839 pelo vigario Jô,~,Dias de
-:.:_'.e·;'
Quadros Aranha.

(2õ) Nomeado senador em Outubro de 1838,
foi sub1,li[uido nas sessões de 1840 e 1841 pelo
vigario João Dias. de Quadros Aranha.
(26) Nomeado senador e111 Setembro de 1838,
foi substituído nas sessões de 1889 a 1841 por
Herculano Ferreira Penna.

(27) Foi substituido no fim da sessão de 1841
pelo bacharel Tristão Antonio de Alvarenga.
·

(28) Foi substituido na sess:10 de.-1841 pelo
vigario João Antunes Corrêa.

(29) -Foi subslitnido n.a sessão de 1839 pelo
padre José Antonio Marinho.

(30) Foi substituído nos ultimos. mexes da
sessa.o de 1838 por Herculano Ferreira Penna,
e na de 1840 pelo vigario João Antunes
Con·~a.
··

(31) Tomoil:asserito c~mo supplente de
risto Ferreira da Veiga, que fülleee1·a;

En•
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1i
magis-

Carlos Car·n§Ü'O de Campos, lente de
direito, depois visconde de Caravellas.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

D. José de Assis Mascarenhas, magistrado. (33)
Luiz Gom:ag·a de Carnargo Fleury,padre. (34)

Rodrigo Antonio Monteiro de Barl'os, magistrado.
D. José Antonio dos Reis, bispo de Cuyabá.
X Antonio Carlos Ribeiro de Andrada .Machado e Silva, magistrado.
Joaquim José Pacheco, magistrado.
Joaquim Floriano ele Toledo, coronel.
Francisco Alvares Machado de Vasconcellos, medico.

x Gabriel Mendes
trado. (32)

-

dos Santos,

PROVU\GIA DJ; GOYAZ

PROVINC:IA DE ll!ATTO GROSSO

Antonio Navarro de Abreu, bacharel.
PROVINCIA DE S.

PAULO

x Jo:;é da Costa Carvalho, depois marquez
de Monl'Aleg-re. (35) ·

X

(36)

PlWV!l\CIA DE SANTA

CA'fHAlllNA

(32) Tomou assç.nl6 como SLIJJJJlenle no des·
embargador. bucíô Soares Teixeira de Gouvêa,
nom_eadtr"scnador em Março de 1837.

Jeronymo Francisco Coelho, brigadeiro.

(33) Foi substituido w.1 sesslio de 1840 por
Antonio Ferreira dos Santos Aievedo.

A província ele S. Pedro do Rio Grande
do Sul não elegeu deputados nesta legislatura.

(34) Foi substituído nas sessões de 1838 e

PROVINCIA nr, S. PEDRO DO lllO GRANDE,DO SUL

1839 por Antonio Fel"reira dos Salllos Azevedo.

(35) Nomeado senador em Abril de 1839,
foi substituído nas se~sõeô de 1839 a 1&41 pelo
Dr. Manoel Dias de Toledo.

(36) Foi subsliluido desde 18 de Outubro ue
1841 pelo desembargador Jo~é Ricardo da Costa
Aguiar de Andrada.
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CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS
Sao mais b·azidos á -mesa os diplomas doa
Srs. deputados ausentes, a ·saber; Pedro de
Alcanlai·a Cerqueira Leite, Francisco cb Paµla
A's 11 hora,; se reunem os membros de que Cerqueira Leite, Manoel Gomes da Fonseca e
se ha de compôr a camarn dos deputados, e José Joaqnim de Lima e Silva.
Para a com missão de poderes sao. eleitos
po1· acclamaçl'Ao são nomeados : pRra presidentu
o Sr. Candido José de Aranjo Vianua, e para · pot· escrntinio os Srs. Andrada Machado com 33
secl'elurk,s os Srs. Bernardo Belisario Sc,ares de votos, Marcellino de Brito com 82, Cameiro
Leão com 22, Clemente Pereira com 22 e CarSouza e Joaquim Nunes Machado, os "quaes logo
neiro <le Campos com 22.
tomll.o na mesa os seus respectivos lugares.
Para verificaçao dos poderes dos 5 membros
Trnzem á mesa os seus respectivos diplomas
da comniissão, se nomêa por. escrutínio outra.
os Srs. Carlos Carneiro do Campos, Rodrigo
commis$AO, pa1'a a qual sao eleitos os Srs. Mello
Antonio Monteiro de Barros, Mart.im Francisco
e Mattos com 22, .Paula Albuquerque com 22,
Ribeiro de Andrada, Mareellino Pinto Ribeiro
Vaz Vieira com 22.
Duarte, Antonio Navarro de Abreu, Carlos 'AuRecebe a mesa os officios e representações
gusto Peixoto de Alencar, José Ferreira Lima
seguintes:
Sucupira, José Marianno de Albuquerque CavalDous oflicios do ministro interino do imcanti, Manoel do Nascimento Castro e Silva,
Joaquim Ignacio da Gosta Mirnnda, Vicente µerio, cobrindo as actas geraes das eleições,
com dous officíos : um do presidente de Goyoz
Feneira de Castro o Silva, José Clemente Pereira, Honorio Hermeto Carneiro Lena, José e outro da ~amara municipal de Minas, ambos
Luiz de Freitas, Joaquim José Rodrigues Torres, sobre eleições : quatro representações das camaras municipaes das. villas de Larangeiras,
José lgnacio Vaz Vieira, Francisco Gomes de
Divina Pastora, Rosario do Cattete e Soccorro,
Campos, Antonio Paulino Limpo de Abreu,
de Sergipe, sobre irregularidades de eleições.
Lourenço José Ribeiro, Bernardo Pereira de
-VãiJ á respectiva commissão.
Vast,oneellos, 'l'heophilo Benedicto Oltoni, Ber- As commissões se dao ao trabalho de que
nardo Belisario Soar·es de Souza, Candido José
de Araujo Vianna, Francisco de Paultt Almeida e são encarregadadas ; e o S1·. presidente levanta
Albuquerque, Joaquim Nunes Machado, Antonio a sessao ao meio-dia.
Bernardo da Encarnação e Silva; Leocadio Ferreira de Gouvêa .Pimentel Belleza, . Joaquim
Marcellino de Bdto, Eustaqnio Adolpho de Set;unda l!!lel!!IMâo preparatoa-ia
Mello e Matlos, Antonio Luiz Dantas de Barros
em ~6 de Abril
Leite, Àntonio Fe1·reira dos Santos Azevedo
e Jeronymo Franciscó Coelho ; deixando de os
PRl!SlDENClA DO SR, ARAUJO VIANNA
apresentar os Srs .. deputados presentes Antonio
A' 10 horas e meia declal'a-se aberta a
Carlos.Ribeiro de And1·ada Machado e Silvá,
José Cesario de Miranda Ribeiro, por-se olvi- sessli.o, e lida a acta da antecedente é apdarem de trazer ; e o Sr.· Manóel Ignacio Caprovada.
São ap1·esentados á mesa os diplomas dos
valcanti de Lacerda, po1· nll.o lhe ter ainda a
camara municipal . da capital de Pernambuco Srs" Manoel Ignacio de Carvalho. Mendonça,
1·emettido, em cujo sentido manda po1· escripto Antonio da Costa Rego Monteiro, André Bastos
de Oliveira,· José Cesario ·de Miranda Ribeiro,
uma. declaração á mesa.

P1•in1cia•a i,,;e~Mão 1n·e1la1•atoria
eUJ ~~3 de Abril
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bispo de Cuyabá. D. José--Antonio dos Reis,
Manoel do Monte Rodrigues de Araujo, Joaquim
Manoel Vieira de Mello, Joao C<1pistrano Bt,ndeira de Mello, Venancio Henriques de Rezende,
,Joaquim Francisco Vianna, Basílio Quaresma
Torreão, Sebastia.o do Rego Barros, Antonio
Peregrino Maciel Monteiro, José Antonio de
Cerqueira e Silva; qne so.o remettidos ás
respectivas commissõcs.
Lê-se o seguinte o parecer:
« A commisso.o nomeada para verificar os
poderes dos cinco metnl)l'OS de que igualmente
foi incumbida de exa111inar os diplomas dos
Srs. depL1tados eleitos á quarta legislatura geral,
e apresentados nasessno preparatoria dehonlem,.
coníet·io prirneirarnenle os dos Srs. Joaquim
Jlforcellino de Brilu. Jusé Clemente Pcreirn e
Carlos Carneiro de Campos·; e por que acha os
seus ditos diplomas, conformes com as cópiâs
nulhenticas das actas. geca€s das respectivas
provincias, é_rlP..p:::r~cer, que os mesmos senhores
sejllo rleelarados deputados á referida legislatura ; a saber : o Sr. Marcellino de Brito pelu
província· da Bahia, o Sr. GlemeHte Pereira
pela do Rio de Janeiro, \J o Sr. Carneirn
Campos pela de S. Paulo.
« A commiss:to ooserva, que o Sr. Antonio
Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva
não póde -ainda trazer á mesa o seu diploma,
por nll.O ci haver até agora recebido ; mas reconhecendo pelo exame a que procedeu sobre
o do Sr. Carneiro de Campos, e pela conferencia
com a acta geral, que o mesmo Sr. Andrada
Machado é o sexto deputado eleito pela provincia de S. Paulo, entênde, que como tal deve
ser desde já reconhecido.
« Finalmente a com missão teve tamhem presente o diploma do Sr. Honorio Hermeto Carneiro Leaó, deputado eleito pela provincía e.lo
Rio de Janei'ro, julga-o, como os primeiros,
legal e curial, e em consequencia considera o
mesmo senhor nos termos de ser declarado deputado. Entretanto ponderando, que dos vinte
deputados eleitos pela provincia de Minas
Geraes é fallecido o Sr. Evaristo Ferreira da
Veiga, e que o Sr. Lucio Soares Teixeira de·
Gouvêa deixou tamhem vago o seu lugar por
haver sido nomeado senador do imperio pela
provincia do Rio de Janeiro, notando <mtrosim,
que o Sr. Carneiro Lelio é o l° supplente votado peln supradita província de Minas Geraes,
e q'ue como tal, por qualquer dos dous motivos
apontados, passá a ser depufad'o effectivo por
esta província, visto que, por ser a da sua naturalidade, deve preferir nos termos elo cap. 9º
§ 6° das instrucçôes de 26 de Março de 1824,
pensa a commissllo que o dito Sr. Carneiro
Leão deve ser declarado deputado dos do numero por Minas; e que na fórma do regimento
se. c,han1e o immediato em votos pela província
do-Rio' de Janeiro,. para completar a sua re1we-

sentaçM,-

« Paço da carnara dos deputados, 26 de Abril

de 1838.- Ettstaquiu Adolpho de JJiello Mattos:
-J. J. Va21 Vieirn.-F. P. Almeida Albiiq1.wrgue. i,
Entra em discnsslio.

OSr. Ottoni declar·a

estar um tanto duvido3o sobre o m ado porque deve votar a respeito
da ultima parte do parecer, µois que nao tendo
o Sr. Carneiro Leão sido eleito deputado, mas
snpplente pela província de Min~s Gemes, nao
podem ser-lhe applicaveis as inslrucções de 26
de Março de 1824, na parte em que dispõe que
qunndo um indivirhio fôr nomeado depntado
por <luas províncias, preferirá, ou será deputado
da província da sua naturalidade. Se o Sr. Carneiro Leão fosse simplesmente supplente pela
província de Minas Geraes, sem duvida teria de
ser chamado pela morte do Sr. Evaristo Ferrnira da V ciga, e nomeaçil.O do Sr. Lucio Soares
Teixeirfl de Gouvêa pllra senador ; mas sendo
já deputado pelo Rio de Janeiro, e não deputado, mus snpplente pela de Minas, parece-lhe
que o Sr. Carneiro LeM deve ser reconhecido
deputado pelo Rio de Janeiro, por onde foi
eleito, e nao pela provincia de Minas, qne
apenas o nomeou supplente. Adverte finalmente, qne esta inlelligencia parece uno ser
exclusivamente delle 01wior, .pois não consta·
que a camara municipal respectiva tenha experlido diploma. ::io Sr. Carneiro Leão para vir
tomar as!lento corno deputado de Minas.
OSr. Vaz Vieira entende que, se a legislatura estivr.sse installada, e o Sr. Carneiro Lellü
tivesse assento na camara como deputado pelo
Rio de Janeiro, pocleriao, talvez, prnceder as
razões produzidas pelo Sr. Oltoni ; mas, tendo
h~vido duas_ vagas na representação de Minas
Geraes, antes da installação, o Sr. Carneiro
Leão, por este facto, como primeiro supplente,.
entra no numero dos 20 representantes da pro\'it1cia; e declarando as instrucções de 26 de
Março qne o deputado eleve representar de preforencia a provincia donde é natural, claro está
que o Sr. Carneiro Leão deve representar a de
Minas onde é nascido, de preferencia á do Rio
de .Janeiro. por onde lambem foi eleito.· Poderse-iao apresentar outras razões ; mas, com·o
outras considerações n!\o forlio feitas além das
referidas, o' orador nao qner fazer-se cargo de
as apresentar. Concln e lembrando que o parecer da commissao se baseava mesmo em
ai·estos da casa ; porquanto, posto o nobre
orador tenha agora, pela primeira vez, a honra
de pertencer á representaçllo nacional, sabe
que dous exemplos houverao de deputados
que representando como taes, proviucias que
não erO.o de sua naliimlidade, por vagas occorridas na representáçao das províncias donde
erão nascidos, e po·r onde havillo · sido eleitos
supplentes, passáriio a 1·eprescntar as provincias
de suas naturalidades, é deixárào vagos
lugares que até então occupavao.

os
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Sr. Ottoni IiM se . dá por convencido
com os . esclarecimentos 'dados pelo Sr. Vaz
Vieira. Nao póde descobrir o motivo porque as
razões do nc.bre depufado poderino proceder,
se as vagas na rcpreaentaçlio de Minas Gera~
tivessem occorrido depois- da installaçM, e na.o
agora. Devemos nos guiar, diz o orador, pelas
instrucções de 26 de Mal'ÇO de 1824, ou por
qualquer precedente da casa? As instrucç<ies
mandão que o individuo eleilo deputado por
duas províncias represente de pref~rcncia a
provincia da sua naturalidade. Ora, o Sr. Carneiro Lell.O apt·esenta· diploma como deputado
de Minas? Na.o; mas como snpplente. O Sr.
Ca1·neiro Leito n!lo foi, portanto, eleito deputado
por duas provincias ; como, pois, lhe podem ser
applicaveis, nesta parte, as instrucçOes de 26 de
Março? O orador não póde comprehender bem
as razões que apresentou o Sr. Vaz Vieira, mas
espera que, como membro da comtniss!iO,
expenda todas as considerações em qne elle se
fnndou. Por ora a diséuss!\o só tem produzido
o effeilo de angmenlar as duvidas que tinha
sobre a ultima parte do parecer, contra a qnnl
continua a votar.
O Sr. Pa.ula, Albuquerque dá breves explicações, como membro da commissão.
·

15

Hermeto Carneiro Leão, que, aliás, é uma e a
mesma pe.ssoa. ·
. O Sr. Va.z Vieira. responde que a ,com missão
não julgou neces11ario tocar nestes pontos, .
havendo, pelo fallecimento do Sr. ·Evaristo, e
passagem para o senado do Sr. Lucio Soares,
vaga na representaçao de Minas Geraes.
O SR. NuNES MACHADO nAo julga. inutil que
a commissão tivesse entrado nestas questões.
Julgada a maleria discutida, é approvado o
parecer em cada uma de sua.s pal"les.
O SR. PRESÍDENTE levanta a sessão pelas
11 1/2 ho1·as da manhil, convidando aos Srs. deputados pm·,, se reunirem amanhã pelas
10 horas.

Terceira. set!u,õo preparat.oria
elll ~.,. de Abril
PRESIDENC:lA DO SR. ARAUJO VIANNA

Ás dez l10ras e meia abre-se a sessão, .e lida
acta da antecedente é approvada.
Sao apresentados á mesa, e remettidos com·
urgencia á com missão de poderes os diplomas
dos Srs. deputados D. José de Assis Ma.'lcarenhas, Pa11lino José Soares de Souza, José
Candido Pontes Visgueiro, Jo!lo José de Souza
Magalhães, Antonio Joaquim Alves do Amar/il
e Manoel Maria do Amaral; apresentando-se
dous diplomt1s de um Sr. deputado por Sergipe,
Antonio ·Fernandes da Silveira.
Ta:mbem vem á mesa· um requerimento do
b\lcho.rel Francisco Joaquim Gomes Ribeiro,
queixando-se da camara. municipal das Alagôas
lhe nao ter dado seu diploma de deputado pela
mesma provincia, sol:!re o pretexto de criminalidade.
a

O Sr. Nunes Ma.oha.d.o mostra que não é
pro13edente argumento algum dos api·esentados
pelo Sr. Ottoni : r, po1·que dizer qne um supplente não é ou não p9de ser considerado como
deputado, é uma supposiçM b9,stante gratuita,
pois que um supplente é deputado·; 2º, porque,
sendo o Sr. Carneiro Loao' primeiro supplente
na repre!Sentaç!io de Minas Geraes, pelas duas
vagas occorridas, passou a entrat· no numero
dos ·20 senhores que represent!lo a dita provincia; 3", porque se ainda não foi recehido·o
diploma da respectiva camara municipal, po·
deria o Sr. Carneiro Leão recebêl-o hoje
O Sr. :Ribeiro d.e And.ra.d.a. observa que o
mesmo, e apresenta1·-se com dous diplomas,
caso em que n!l.o poderia deixar de ser preferido Sr. Montezuma, em consequencia de haver
para representar a provincia de sua natura- aceitaclo a nomeação de ministro perdêra o
lidade. Não parece, pois, haver duvida àiguma lugar de deputàdo, e que na f6rma da co11stide que milítao a respeito do· .Sr. Caz·neit•o Leão tuiç1to, se mandára proceder a nova eleição
as disposições elas instrucçoes de 26 de Março ·· para preencher esta vaga ; que é constante
de 1824. Julga, porém, necessario relevar un1 que elle fôra reeleito deputado, e igualmente
equivoco da commissao, e é, que o Sr. Carneiro constante que existem as aclas parciaes de todos
Leão nunca foi SUjJplente, mas deputado pela os collegios da provincia da Bahia, faltando
provincia de Minas Geraes, porque, te,ndo o tao sórnente a acta geral e o diploma. Sendo
Sr. Evaristo sido eleito deputado por Minas e pois o diploma um,t copia da acta geral, e cxisRio de .faneiro, deveria ter preferido por esta _tindo as actas parciaes, estáj! podem, por _conultima provinda, por ser a de sua naturalidade; seguinte, ser. confeccionadas_ pel~ conim1ss!lo .
entrando assim o. Sr. Carneiro LellO no numero de. poderes. Ern consequenc1a disso manda á
dos 20 deputados que represenUio a de Minas mesa o seguinte :
« Como consta que o· Sr. Montezum;i. fosse
Geraes. Adverte mais que esquecêra a com_míssãO. que 110 diploma do Sr. Carneiro Leao reeleito pela provinciu da_ Bahia ; e outr~sim
ha falta de 14 votos que, sendo dados a:o que existem as actas parc1aes da sun reeleição,
Dr. Hermeto. Carneiro Leão, não farão, por embora nao apresente o seu diploma, requeiro
. eserupulo do respectiyo .collegio, inclu.id9~ no que a ~mmissl~ de podere~ seja co.nvidada a
.
.·
nu1I1ero d~s ·vptos dádqs. 110 desembarga~or dar o s~u parece_r a e.sle r~pe1to.
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« Paço da camartl dos depti!ados, 27 de
Abril de 1888--Ribeiro de Andrada. »
O SR. PRESIDENTE observa que este requerimento na.o se póde discutir por ser uma imlicaçao, e por isso vai primeiramente remettido
á commissao a que se refere.
Recebe mais a mesa um oflicio de minislro
do imperio, remettendo a actn da npuraçno
geral das eleições, que se procedera.o em Perm1111b11co pelas vngas doR dons ministros, SebastillO do Rego Barros, e Antonio Peregrino
Maciel Montei_ro ; e juntamente Ires representações de alguns habitantes da cidade da Fortaleza sobre eleições :-Vão á commissll.O de
poderes.
Levanta-se a sessão ás 11 e meia horas.

Quarta sessão preparatoria
e1n ~8 de Abril
A's dez horas e meia abre-se a sessao, e lida
a acta da antecedente é approvada.
Vêm á mesa os diplomas ~os Srs. deputados José Ferreira Souto, João Pedreira do
Couto, Manoel Vieira Tosta, Matheus Casado
de Araujo Lima, Jc,sé Eloy P~ssoa, Francisco
de Paula Candido, José Gonçalves Martins,
Francisco Gonçalves Martins, Barreto Pedroso,
Aureliano de Souza e Oliveira, Joao Antonio de
Lemo~ e Affonso de Albuquerque, que s!l.o
remettidos com urgencia á commissão de po,
deres.
Recebe-se um officio do senado, participando achar-se em numero legal para abrir-se
·
a assem biéa geral.
Lê-se o seguinte parecer:
« A commissll.o de poderes, nomeada para verificar os diplomas dos Srs. deputados presentes,
dá conta do resultado dos seus trabalhos pela
fórtna seguinte :

1~. Pro'llincia do Rio de Janciro
cr As eleições desta província, tanto as gerae~,
como a particular a que se procedeu para preencher a vaga que deixou o Sr. Joaquim José
Rodrigues Torres, por haver aceitado ··o lugar
de ministro e secretario de estado dos negocios
da marinha, esta.o regulares por serem con:
formes á acta geral, ao termo especial das respectivas apurações, ás actas particulares dos
differenles collegios eleitoraes, e terem sido em
tudo regidas pelas leis, e inslrucções a respeito.
« E' ·portanto a commissão de parecer, que
tomem assento os Srs. deputados presentes
Antonio Pereira Barreto Pedroso, Joaquim
Francisco Vianna, Francisco Gom·es de Campos, José Ignacio_ Vaz Vieira; conego José
Luiz de Freilas, Paulino José: Soares de
Souza, José · Antonio de Siqueira e Silva e
Joaquim José Rodrigues Torres, cujos diplomas

se achllO todos conformes á acta geral, e ao
termo especial o ultimo.

2•. Pr01Jincia de Minas Ge.raes
u ,\ mesma regularidade apresentAO as eleições
de Minas, assim as geraes, como a particulnr
a que se procedeu e1n consequencia de tet·
aceitado o lngnr de ministro de estado dos negocios da jusliça o Sr. Bnnar·rlo Pereirrt d,i
Vasconcel los.
« E' por isso a commissilo de parecer, que
tomem assento os Srs. depntados pela provincia, Manoel Gomes da Fonseca, Lom·enço
José Ribeiro, Bernàrdo Belisario Soares de
Souza, Candido fosé de Araujo Vianna, Francisco de Paula Cerqueira Leite, José Cesario de
Miranda Ribeiro, Pedro de Alcantara Cerqueira
Leite, Theophilo Benedicto Ottoni, Antonio
Paulino Limpo de Abreu, Francisco de Paula
Candido e Bernardo Pereirade Vasconcellos,
cujos diplomas se ach!io todos conformes á acta.
geral, e ao termo especial, queconfere com as
respectivas actas po.rliculares dos co11egios eleitoraes.

3º. Pto'l!incic, de Goyaz
« Reg1ilares sAo igualmente as eleições desta
província, a acta da a1lUração geral confere
com as nelas dos r.ol\egios parciaes : cumprindo
sómente observar, que na.o pôde lmver votação
no collegio da Carolina, pelas perforbaçúes
líticas, qut ao tempo da eleição alli occo1-rêrão,
segundo declara a camara municipal ela capital na acta ria apuração. E porque o diploma
do Sr. deputaria D. José de Assis Mascarenhas
se 11cha conforme á acta geral, parece á commissão que deve tomar assento.
« Veio lambem á com missão o diploma que a
camara municipal da capital remetteu ao Sr.
Antonio .dos Santos Azevedo, nn qualidade de
primeiro supplente : e como o diploma esteja
regular, e n!l.o lenha comparecido outro deputado da referida provincia, que falta além· do
Sr. Mascai·enhas, bem q11e nll.o conste do seu
impedimento, parece, que se deve dar .assento
ao dito Sr. Ferreir,1 dos Sanlos, emquanto se
nao apresenta• o Sr. deputado de quem é
snpplente, olliciando-se ao me111no, convidando-o
a que compareça.

po-

4. 0 Provin~a de Mallo Gro.sso
« Existe contra as eleições <lesta provincia
uma representação dfrigida por 64 cidadnos ao
governo, e rernettida pelo ministro rio imperio a
esta augusta camara, allegando, que tanto na
assemlfféa parochial, como no collegio eleitoral
da cidade de Cuyabá, se commellêrão abusos,
e infringirão as leis, que devêrn.o regular as
·
eleições. .
« Pelo que respeita á assemhléa pr~vinçíal
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allega-se : 1º, qlle a mesa parochial fôra for- qu~ deve tot?ar assento o Sr. deputado por ella
map.a sem accordo do parocho, que servio de ele1to·Antonio Navarro de Abreu, cujo diploma
secretario o deputado, e de escrutador Fran- é regular.
·
cisco Pereira de Moraes Jardim, homem sem
5.0 Provincia de 8. Patilo
conceito por não ter cumprido com seu·s deveres
em diversos empregos que exercera : 2°; qne
« Nenhuma duvida offerecem as eÍeições de S.
a parocbia sendo dividida em dous distríctos
de paz, e nao con.tendo ambos rnais de 287 Paulo, achM-se perfeilamenle regnlares: a acta
votantes, todavia a mesa pat·ochial recebera da apuração geral conforme exaclamenle com
as actas parciaes dos col!egios eleitoraes. E' por·
602 listas, das quaes sómente regislr:íra 79.
tanto. a r.:ommissa.o de parecer, que tomem as« A 1"' arglliÇãQ deslróe-se com apropria certidão produzida pelos representantes em prova !!ento os Srs. deputados pela dita provincia
da sua ~sscrsão, pois della consta ter o parocho Martim Francisco Ribeiro de Andrada Rodrig~
çonsent1do na nomeação da mesa, q11e foi Antonio Monteir~ clt! Barros e bispo d~ Cnyabá,
approvada sem opposição. A ·outra parte da por serem seus diplomas conformes á acta geral.
mesma primeira arguiçao é desprezivel.
6°. Provúicia de Santa Catl1a,·i-na
« A 2u não está provada com a lista do nuinero de volantes afixada na porta da parochin,
1( Achão-se
igualmente l'egulares as eleições
por que podia ser omissa, e os cidadãos rino desta provincia : e a commissllo é de parecer,
contemplados nella tinhão direito - ue reclamar qne torpe assento o Sr. dep11tado por ella nocontra a: sua omissão, e era dever da mesa meado Jel'Onymo Francisco C,Jelho por se
admiltir as listas dos que mostrassem estar nas acliar o seu diploma conforme a acla 'geral e
·circumstancias de poderem votar.
esta ás actas dos collegios eleitoracs.
'
« Quanto aos abusos arguidos contra o· col7.• Província do Ma1·an1Lão
legío eleitoral de Cuyabá, omitlindo futilidades,
ha de mais notavel ;. l.º, haver este collegio feito
• As eleições primarias: padecerão na província
a eleição em dia diverso do que se fez em oulros
da província; 2°, lerem votado no eleito tios e . do Mar~nhãa alguns dos excessos de que poucas
primos. Do exame feito· nas actas dos quatro forilo isentas, e com especinlidado na frecollegios da mesma província C'lnsla com effoilç, guezia da villa de ltapicurú-Mirim foi roubada
que nos collegios da cidade do Çuyabá, e do em a noite de 23 de Outubro de 1886 a urna
Paranag11ay Diamantino, se procedeu á . eleição eleitoral com 23 cedulas recebidas no mesmo
no 1º de Janeiro, e nos de Matto Grosso e Po- dia; suspenderão-se por este aconlecimenlo
coné a 2 do mesmo mez : a d_iffei·ença porém as eleiçoes na dita freguezia, e procedeu-se a
prov~io d~ que o;; primeiros marchárao em regra ellas no dia 13 de Novembro por ordem do prerennmdo-se em sessão preparaloria no dia Sl sidente da provincia.
de Dezembro de 1836, e procedendo â eleiçao
• Algumas outras irregularidades fol'll.o denunno lº de Janeiro de 1837, . dia marcado para ciadas depois de tern1inada a apuração geral,
ella pelo presidente da provincia, e os segnndos de que se fez menção na acta ; sendo notavel
procedêrao irregularmente, füiendo a sessão pre- · que n/1~ fosse admitlida a leitura de uma repamtoria no mesmo dia em qne devêr!l.o ter· presentação dos dous cidada.os co11tra as mesmas
feilo a eleição, mas como a differonça de um eleições ; mandando-se todavia grnmlar no
dia não podi!I influir na eleição, attenta a dis- archivo da camara municipal com os docnmenlos
tancia dos coHegios, que em tão curto espaço de que II instmião. Como porém as irregularitempo não podião ter conhecimento do que se d?des objectadas sej1l.o dcstituidas de prova, e·
p11ssára nos oulros, e tambem por qlle O Sr. de- amda quando provadas as de que ha conheciputado eleito nao teve nos dous 11ltimos collegio 3 menlo não possf10 prejudicar a eleição; jnlga a
sen~o apen?s 11111 voto, desa!tendivel é a pt·i- com missão valiosas as eleiçõés da provincia do
meira nrgu1çll.o.
Maranhão: e é de parecer, -que. se dê assento
« A 2· é igualmente improcedente, porque se
aos Srs. deputados pela mesma província padre
não prova a exisl.encia de primos do Sr. depu- Antonio Bernardo da EncârnaçãO e Silva e
tado eleito no collcgio eleitoral, e as leis não Leocadio Ferreira de Gimvêa Pimentel Belleza,
prohibem, que tios votem nos sobl'inhos, accres- cujc,s diplomas se ach?,o conforri1es á acta geral,
cendo, qui> o mesmo Sr. deputado eleito nlio e esta ás dos coJlegios eleitoraes.
·
reunio lodos os votos no dilo collcgio ; e os do·
« E requer a commissllo, qu,e se peça ao·'gocumen!os que se aprêsenlão i1ão são sufifoientes yerno ge~al, ·que mande vir com mgencia, .e repara provar, que os votos divergentes forao dos melta a esta augusta , carnara a representação
eleitores qne o assignarão, e n!iO dos primos da- relativa :às eleiçõe~, apresentada pelos cidadllos
qu~lJe, se por ventura algum eleitor seu . primo D: .Francisc,o, Baltbasar da Silveira e Domingos
alh se achava, o qnc,~e não,.J>rova:
Jo!é;;g!)n.'.çaiy,es, na camara municipal da capital
: >~'Par~ce_porl~nto ~<;~~m1s5,l!-9:q_ue~ ~J~wões( ·.d,<f:Af.~11nhão, ~epois de fejta a apuração .das
;/{~~êp~~"1~c1a de,M~tto,Gi;osso,~.e 3ccl1_1l.~,l~ga~s, ~T'.í:;~J.~1);()e,; mandaêla•guar~ar com os docume~~os
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que acoinpanhavfio nos archivos da mesma
camarn.

8." Província drt Balda
" Regulares pan,cem á commissão as eleições
da prnvincia Lia Babia: tendo só a observar
que sendo quatorze os deputados 11or esta província, a sua eleição se fez ern duas épocaR: elegendo-se na primeira qt1e teve lugar a 16 ?e
Outubro de 1836, 13 deputados, e na segunoa,
em 27 de Novembro do mr~mo :111110, 111n deputado, sendo isto devido, ao que pa,·ecc, a
achar-="e já marcado pelo presidente da provi11cia o dia para a eleição de 13 deputados,
quando se leve de executar a resolução d:1 assemhléa geral legislativa, que angmentou a deputnçil.o da mesma província, e _por isso forçoso
parecera marcar-se novo dia para a eleição do
dep11lado que accresceu em época posterior.
« Nota igualmente a commissno, que a ac:ta
geral da primeira eleiçao comprehenden as votações de todos. os collegios da provincia, menos
o de c~rinhanha, em consequencia dese ter alli
feito a eleição oito dias depois do praz_o marcado.
E e11tre as aclas parciaes na.o f'urllo presentes á
cornrnissão as dos collegios de It,,pÍél.llºÚ de
Cima, Caravelhis, Pilão-Arcado, Joazeiro e
Nazardh; todavia, como delles se foz menção
na 11cta geral, e não apparece documento, reclanrnção, nem mesmo notoriedade 4t1e accuse
de irregulares as eleições da Bahia, entende
a commissão que as referidas fallas nl\o podem
offer€cer duvida sobre sna validade; e muito
mais, porque a falta dos votos do collegio
de Carinhanha, indevida e abusivamente deixado de contemplar pela camara municipal
da capital ( corno já se observou n respeito de
outras camarns), 11ão idlue na identidade dos
deputados eleitos. E' portanto a commissão de
parecer, que tornem assento os Srs. deputados
Eustaquio Adolpho de Mello e l\fottos, ·Dr. João
José ele Moura Magall,,tes, Dr. Manoel Maria do
Amaral e Antonio Joaquim Alves do Amaral,
por se acharem seus diplomas conformes á acla
·geral: achando-se em itlenticas circnmstancias
os Srs. Francisco Gonçalves Martins. Manoel
Vieira Tosta, João Pedreira do Co11t·o e José
Ferreira Souto.

9.º Provincfo do Oem·á
cc Nas eleições da província do Ceará deixou
de votar o collegio da villa do Aracaly, cm
virtude de com moções· que occorrerao por occasia.o das mesmas eleições, como declara a
acta geral da camara municipal da capital,
e consb do officio do presidente da província, . e de uma representação de varios
cidadãos daquella villa, Mas não podendo a
falt:i. de um collegio invalidar as eleições de
toda a provincia, quando nenhuma alteração
pódefazer no resultado da eleição pelo gra11de

nnmero de votos qlle os eleitores obtivera.o nos

onlros collegios eleitoraes, entende a com missão
que por semelhante motivo se ni\o podem jnlgar
nnllas as (jleiçõcs do Ceará.
" Nao i;óde a cornmi,;sno deixar de informm.·
a csl:1 a11gusl11 carnara, que lhe forno presentes
varias rc1n·<jscnta<;ões dos habitantes ela sobredila provincia, accnsnndo irregularidades e faltas
commettid:,s nas eleiçõe;,, nobndo varias factos
imputados a diversas autoridades da província,
€ para que a eleiç!i.o recahisse em determinadas
pe;,soas : mas como nl\o vcnhrto a,;om µanhadas
de provás, nenlnmrn consideraçrto podem merecer, que possa tornar questionavcl a valida~e
das eleições. « A commissao é de parecer-, que tornem assento os Srs. depntadns pelo Ceará, Vicente
Ferreira de Castro e Silva, Manoel do Nascimento Castro e Silva, Joaquim lguacio ela
Costa Miranda, padre Cal"los Antonio Peixoto
de Alencar, José Marianno Cavalcanti de Albuquerque, José Ferreira Lima Sncupira, JollO
Capistrano Bandeira de Mello e André Bastos
de Oliveira, por serem seus diplomas conformes
á acta geral, e esta ás_ cios collegios eleitoraes.

10. P,·ovincia de Picmhy
" Foi presenteá cornmissl!.o o diploma do Sr.
dept1tado por esta província José Joaq\lim ele
Lima : e por se achar conforme á acta geral, e
esta ás aclas dos collegios eleitoraes, e t.er sido
reg11lar a eleição: é a mesma com missão de
parecer, que o dilo Sr. deputado póde tomar
assento.

11. P,·ovincia do Rt'.o Grande do Noi·te
<< Nenhuma irregularidade notavel apparece
nas _eleições desta província. A acta. geral _é
conforme com as actas de seus colleg10s eleitornes, que farão presentes á cornmiss!i.o, com
a differença unicamente de 11 votos que deve
de ser attribuida a um collegio, cuja acta falta,
por achar-se a província dividida em sete collegios : esta differença porém não altera o resultado da eleiçao; porque o candidato nomeado,
e até mesmo o seu irnmediato tem uma maioria
de 38 votos.
« Parece porta;llo á commissão, q11e tome
assento o Sr. deputado peb dita província Basilio Quaresma, Torreão, por se achar regular o
seu diploma.

12. Província da Pamhyba elo Norte
<< As eleições desta provinci" torna.o-se nota veis
pela turlmlencia com que se fizerl'loas parochiaes,
e ainda mais pela criminosa animosidade com
que o espirita de partido, empenhado em tri1imphar, sem se importar com a irregularidade
dos rn€ios, augmentou excessiva e escandalosamente o nurnern de eleitores nos collegios de
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Campina Grande, Pombal e Piancó, como declarou a camara municipal da capital na acta
da apuração geral, e consta de repre~entação
que dirigio a esta augusta cauwra, e de officio
ministro do imdo presidente da província
perio.
cc Estes vícios moverão o govemo geral, a eleclurar nullas as eleições ela Parahyba, por aviso
elo ministro elo imperio ao presidente da mesma
provincia, com data de 6 de Março de 1837,
em virtude .do qual se procedeu a novas eleições,
nas quaes pouco se melhorot1, pois que ainda
continuou o abuso de augmento excessivo de
eleitores, bem que modificado fo~se o numero
que appareceu nas primeiras eleições.
cc Mas ainda quando perfeitas e regulares
fossem as segundas eleições, a commissão as não
j1.1lgaria legaes, porque está firme no principio.
de que-na camaú dos deputados existe essencial
e exclusivamente o poder supremo de conhecer,
e decidir da validade, ou nullidade. das eleições
de seus membros.
« Tem pois a comrnissão de avaliar s61neule o
merecimento das primeiras eleições da Parahyba
do Norte: e para julgar com segurança, empregou todos os meios ao seu alcance, que
.pudessem servir de esclarecer a questão em
materia tão importante.
. -« Comparou o numero de eleitores, que havião
votado nas eleições á terceira legislatura com os
dos que votara.o para a quat·la, e por este exame
verificou, que tendo votado naquellas apenas 252
eleitores, votarão nestas 755; havendo portanto
.
o .augmento de 503 eleitores.
" Verificou mais a commissão, por via da dita
comparação, que um tão extraordinario augmenlo de eleitores igual a 200 por 100, sem que
possa attribuir-se a proporcionado crescimento
de população na respectiva pàl'te da província,
que não houve, nem podia haver, ainda mesmo
cm toda ella, no curto espaço de menos de 4
annos, que mediarão entre uma e outra eleic;ao,
appareceu quasi exclusivamente nos collegios
elas villas de Campina Grande, Pombal e
Piancó, os quaes tendo dado ·1odos tres juntos
47 eleitores na eleição pa1·a a 3• legislatura,
derll.o agora para a 4ª 452 ; vindo a sei· o
·
augmento de 405 eleitores.
« Proseguindo nos seus exames apu1·ou a commissão separadamente as actas dos ditos tres
collegios, e as dos outros sete: e comparando as
àuas apurações, achou em l'esultado, que os
cinco candidatos mais votados nos tres, sãa
absolutamente ditferentes, e excedem em mais
de 100 votos os que obtiverão pluralidade
nos sete.
« Esie resultado, e a rémarcavel quasi unidade
que se observ.a nos, tres collegios, principal• mente nos do Pombal e Piaucó, onde apenas
apparece insigi:iificánle divergenoia · de alguns
votos, qu~ toda.via ~ maior no de Campinas, faz
acreditai· .corno veriladeiràs as denunciàs dà:das ..
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em representações dirigidas a esta augusta ca•
mara, pela assembléa legislativa provincial ria
Par,ihyba, e pelas camaras municipaes rla capital, e da villa de Bananeiras, de que nas freguezias e collegios dos tres sobreditos districlo~,
ou circulos e\eitoraes, existia proposito clelerminado de aug111enta1·, como se augmentou,
extraordinariamente o numero dos eleitores
nas assembléas parochiaes, e concluindo nos
collegios efoitoraes p.tra que a eleiçri.o recahisse,
como recahio, cm certas e determinadas pest;Oas. A' vista do exposto é dever da commissão
jn lgar uullas as eleições dos tres referidos
collegios ; porque as pessoas que nelles votárãO
não erão eleitores legalmente constituidos, e
quando o fossem terião perdido o seu direito
dtl votar.
« O direito de valar Ms eleições dos representantes na m1ção que a constituição outorga aos
cidadãos ln·azílefros, sem duvida o mais precioso de todos os direitos políticos, pois que no
exercicio delle delega a naçil.o a seus representantes o poder l<'gislativo, só se adquire quando
as eleições parochiaes são pe1·feitameute legaes,
e perde-se quando se entra em conloio, par~
que a eleição recaia, ou deixe de recahir • em
certas e determinadas pessoas.
i, E quem poderá deixar de reconhecer, que as
eleições primarias das freguezias dos tres sobreditos collegíos silo evidentemente nullas por
se ter infringido ó § 4° do capitulo 1º das instmcçÇ!es de 26 de Março de 1824, elegendo-se
um numero de eleitores notoriamente superior
ao que podia corresponder á popt1lação das
mesmas freguezias, segundo as· bases alli designadas para servirem de regra reguladora do
numero de eleitores que a cada freguezia do
imperio compete dar, cóm o doloso fim de
intervir na eleição dos representantes da nação
pela sua provincia com maior numero de votos
do que a lei permittia ? E se as eleições pa1·O·
chiaes Corão nullas, nullos são os eleitores
nomeados.
« Igualmente eslá provada a exi~lencia de
conloio entre os mesmos eleitores, para que a
eleiçao recahisse, como com effeito recahio em
certas· e iietermiuadas pessoas: e pot· este facto
perdêrão elles o direito de votar, caso o tivessern, na conformidade do § 4° do capitulo 2°
das sobreditas instrucções. Logo, ainda quando
aquelles eleitores tivessem sido legalmente
eleitos, a eleição por elles feita houvera sido
nulla, por não terem direito de votar l1el!a.
cc Atfoctará porém a nullidade da eleiçno da
minoria de tres col!egios a validade da eleição
da maioria de sete ? Tal é a questão que
naturalmente se offerece: a ccimmissao deci4e-se pela negativa, fundada no principio de
razão e justiça, garántido pelo art. 179 § 20 da
constituição do imperio - nenhuma pena pas.sará da pessoa do delinquente.
« E com effeilo, com que justiça, e boas 1·azões
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rnns se estas considerações podem allanuar
de direito, tanto cívil corno couslilucionul, se
poderia condcmnar no perdi111enlo de seus a sua imputaçao, µao desculpao o cl"ime do
votos legalmente dados á maioriu de set.e col- abuso.
« A commissão n::Lo póde adrniltir, que as calegios, contra os qtint>s nno existe pl'Ova, e nelll
ao menos denunciu de prev;iricaçuo pelo crime maras das capitaes se intromell_ão a conhecer do
da minoria de tres collegios? .Minoria, que alé · merecimento das eleições, deixando de apurar
fôra irn;ignificanle, compnrativanÍente com o exactumentt as listas das actas de todos os collenumero do eleitores, se elles se houvessem gios, ·e Ião litternlmcnte como nellas se contiver;
limihirlo 11 dar os que legalmente lhes competia. sem qne lhes seja licito exclnir collegios, nem
,e Coulraria porém fôru a decisão da com- ainda · mesrno nor11es, quaesquet· qne poss~o
missão, se o abuso estivera da parte da maioria, ser as illeg·alidades, ou defeitos, que reconheça:
para não offender o pi-incipio constilucional de compelindo-lhes unicamente, e nisso cumque a província não póúe ser rept·escntndn pela priráõ um devei·, inserir na acta da apuração as
minoria: devendo esta em tal cnso fazer o sa- illegalidades, defeitos ou. duvidas que enconcrificio àa perda de seus votos, ainda que re- l1·,1re111, ou de que tiverem noticia; afim de que
gularmente emiltidos, por bem da utilidade sendo tudo presente á camara do~ deputados,
publica, que no systcma repre~enlntivo tem no acto de verificar os poderes de srrns
membros, possa ella, e· só ella julgar o que fôt·
consagrado invariavelmente o dogma do gojusto.
verno da maioria.
« Considerações de tram;cen,lenlc política reu Concluindo, é a commissão dé.pareccr: 1°,
ÍOl\'ilO os prinéipios de direito, razau c justiça,
que se declarem nullas as eleições dos colleque fü:no expendidos, Se as eleições da maioria gios da Campina Grande, Pombal e Piancó, julse tmuullassem pela prevaricação da minoria, gando validas as dos outros sete collegios :
este precedente auim!lria necessariamente o es- 2°, que se officie ao go1erno geral, remellendopírito dos partidos, a empregar lodt,s os meios lhe a lista, que resulta da apu1·açao d_os dilos
ao seu alcance, para tornar nullas as eleições, sete collegios, afim de que, sendo enviuda á
sempre que se conside1·assem vencidos, pois 114 camara municipal da capital da Parahyba, possa
reuovaçllo do combate nuiririão esperauças de mandar cópias della, que sirvão de diplomo.·
um mais feliz resultado.
aos cinco deputados· respectivos ; e. · recomcc A cómmisslio finalmente procedeu, como mendando-lhe ao mesmo tempo, que mande
cumpria, a uma exacta apuraçãa elos .sete colleproceder á nova eleição de eleitores. para a
gios, cuja validade reconhece, a saber : da ca- presente legislatura em . todas as . freguezias,
pital da provincfae das villas de Mamanguape, que compoem os referidos tres collegios rleiBrejo de Arêa, Cabaceiras, Bananeiras e Pilar toraes.
de Traipú, e pelo seu resultado ,•cm a recahir a
nomeaçao dos cinco dt'putados, que a província
13. Provinoia de Perncmibuoo ·
da Parahyha deve dar, nos seguintes c:idu.dllos :
«·
A
eleição
desta provincia acha·se regular,
Joaquim Manoel Carneiro da Cunha, José Maria
Ildefonso Jacome d11 Veiga Pessoa, Jotlo Coelho e igualmente a reeleiçlio dos dous ministros
Bastos, João José Ferreirn da Cu~la e Manoel de estado, os Srs. SebastilJ.o do Rego Barros
Maria. Carneiro da Cun1ta, sendo immediatos em e Antonio Peregrino Maciel Monteiro : a acta
votos, para a ordt?m dos c1ue pudurem ser cha- geral está conforme ás dos collegios ; e bem
mados por falta, ou impedimento de ulguns dos que na apuraçllo da eleiçao geral se nllo tivesse
cinco deputados os cidadãos Be11to Bandt:ira de altenç9.o á acta parcial do · collegio de Cabrobó, obrou-se todavia em 1·egra, pois que
Mullo do Caheté, Joaquim José de Oliveira
Trajano Alipio de Hollanda Chacon e José d~ a dita acta se 119.o apresentou no tempo prescripto para a .apuração, mas só seis mezes
Costa Machado.
"Nao deve a comn1is:;llo deixar em silencio o depois : accrescendo , a exiguil1ade do collegio,
que não passandd de 18 votos, nenhuma inabuso de jul'isdicção com que a camara municipal d,l capital excluio da apuração geral os fluencia tem sobre a identidade dos e1eitor..is :
collcgios <ló Poml.>al e Piancó, pelo fundamento além da justa suspeita de falsificaçno, que se
de terem augmentado excessivamente o nu- deprehende da leitura da mesma acta, visto que
.mero de seus eleitores ; ao mesmo passo que na.o sendo presentes os eleitores da freguezi:1
admittio o collegio da Campina Grande: que de Exú, segundo depoimento de alguns eleicommelteu igual excesso : aggmvando o dilo tores, e a. acta parcial do dito co11egio, na reabuso com outro·_,de negar os diplomas aos eleiçllo da q11al se convence, que os ditos elei- .
deputados por élla apurados, emquanlo esta tores não costumavllo comparecer neste collegio,
e todavia figurã:o nelle como eleitores. ·augusta camara não julgasse sua cr,nducta.
·« Â commissllo reconhece, á vista do procecc A commissãoé de p~recer, que tomem asdimento da camara municipal relativamente sento os Srs. :aeputados .eleito~ M~noel lgnacio
ás eleições, constante por diversos documentos, de Carvalho. Mendonça, 'Jo11,qi.tim 'Màµoel Vieira
que ella obrára assim com vistas de acertar ; de Mello, padre Maµoel.do Monte· ~9.drigues de
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Araujo, Joaquim Nunes Machado, Franciséo de
Paula Almeida Albuquerque, Antonio da Costa
Rego Monteiro, parlre Venancio Henriques de
Rezencle, Sebastião do Rego Barros e Antonio
Peregrino Maciel Monteiro, cujos diplomas são
regulares ; e igualmente o Sr. Manoel Igo·11cio
Cavalcanti de Lacerda, apezar de nao aprese11lar o seu diplomn, pot· constor sua eleição
da acla geral.

14. .Prnvincia da8 Alag6a8
« J.\ àcta gc!ral ela aput·açll.O dos collegios desta
provincia não está na conforrnida1le da lei ;
porque u camara municipal da capital, violando
o § 7° da resolução de 29 de Julho de· 1828,
em qne se dispõe, que todas as dllvidas e
qucslõea sobre a idoneidade dos elegíveis para
sell!ldores e deputados sejão ~ecididas pelos
collegios · eleitoraes, e q·ue estes remettao o
termo, que .:le tudo se deve lavrar com as necessatias clareias, ás respectivas camaras legislativas, para estas julgarem definitivamente,
e a_rrogando-se esta attri\mição deixou de apurar
votos, que ero di.tferentes collegios havia.o recabido no Dr. Francisco Joaquim Gomes Ribeiro, debaixo do pretexto de se achar pronunciado! A camara municipal deixon lambem de
apm;ar os votos, quç o collegio de Traipú déra
a differentes cidadãos com o fundamento de se
ter elevado -o mesmo coJlegio a maior numero
de eleitores do que devera ter.
« A dita camarà, depois de haver resolvido em
uma se~s!lo apurar o mencionado col!egio, e de
o ter elfectivamente apurado, como consta da
respectiva acta, reunindo-se em nova sessão 17
dias depois da pl'imeira para apurar· as actas
dos collegios de S. Miguel, e Assembléa, que
faltava.o, passou a tomar deliberação contraria.
. « A commissão não pôde reconhecer nas cainaras municipaes o dfreito de eliminur da
apuração gel'al collegios_ eleitoraes, qualquer qne
sejà o pretexto que possào allega1·; e no presente caso nao pódc deixar de notai·, q11e a
camara municipal da capital das Alagôas não
se .attribuio um poder que não tinha, m ..~ até
ob1'ou com reconhe~ida )iarcialiduue, efüriinando
sómente o referido coUcgiu, quaudo, se o fund11me11lo era valioso, a mesma razão ha·via para
eliminar outros, os · quaes todavia ella cou,
templou ·na _3:puração.
.
(( Entende pois a commissllo, que o coll~gio de
Traipú deve ser apurado com os oútrqs da
provincia.
_
·
. « E entende igua:lménte a commisslio qne o
Dr. Francisco Joaquim Gomes Ribeiro, foi indevidamente privado . pela sobredita camara
municipal dos votos que sobre elle récahirno
nos differentes _.collegios d,, província, votos,
qt1e o constitl1eri1 deputRdo,,como se mostra das
ac1ªS· dos niesmos·collegios, e de. alguns doeus
rn'éntos . legaes _anqex.os á rep·resentaçãi:>, que
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o dilo Dr. Gomes Ribeiro, dirigia a esta augusta camara, que tudo füi preseute á commissão.
« Da apuraç!\o de todos os collegios da provincia, contemplado o de Traipú, illegalmente
eliminado, resulta ter obtido o referido Dr. Francisco Joaqüirn Gomes Ribeiro, o numero total
de 152 votos. A estes devem accrescer 21
·votos, que na copia da acta do collegio da villa
Nova da Assembléa se menciona.o como dados
ao Dr. Gomes Ribeiro; mas folsamente, po1·quanto de uma out1·a copia authenlica, apreijentada pelo sobre,lito candidato, se mostra
pertencerelll ao DI'. F'rancisco Joaquim Gomes
Ribeiro, e _não ao D1·. Joaquim Gomes Ribeiro.
(( A commissno nao póde deixar de reconhecer
como legal a segunda copia, a qual é authenlica,
por ler sido extrahida â vista de exame judicial,
presidido pelo juiz municipal, e feito por dous
labelliães a que se procedeu no respectivo livro
das actas, verificando-se pelo mesmo exame
que no dito lino se achava por inteiro o nome
do-Dr. Francisco Joaqu\m Gomes Riheiroattribuindo os tabelliães a lapso de pena, a falta
do primeiro non.1e-F1·a11cisco-que existia nas
cópias da mesma acta, enviadas á camura municipal da Ctlpilal, e a esta augusta camara.
"Não padece pois.duvida, que os questionados
21 votos devem de ser attribuidos ao Dr. Francisco Jo.aquim Gornes Ribeiro, que accumulados
aos sobredilos ló2 que obteve nos coUegios,
fazem a somma total de 178 votos, que o constituem 5º deputado pela provincia das AlagOas,
passando a 1° supplente com 159 votos o padre
Affonsci de Albuquerqqç e Mello, contemplado
como deputado 9rdinario na apuração que fez
a camara da capital com exclusão do collegio
de _Traipú.
.
• Resta resolvet'. a questão movida pela camara
municipal da capital das Alagôas, contra a ele. gibilidade do referido Dr. Francisco Gomes
Ribeiro.
.
« De uma certidão apresentada nesta augusta
camara pelo ex-deputado José Raphael de Macedo, consta, qlle o dito doutor sendo juiz de direito dn cu marca da cidade :das Âlagôas fôra
pronunciado pelo juiz de paz da mesma cidade
em 6 de Setembro de 1836 (poucos dias antes.
das eleições primarias), declarando o dito juiz
de paz, em seu despacho de pronuncia, achar-se
incurso no art. 124 do codigo penal, isto é, por
t~r franqueado fugida de presos por ~eios as·
tuciusos. E foi o caso.
« Uma ré condemnada no jnry da comarca de
Penedo, appellou para o dâ capital dos Ala&ôas,
do que era jnfa de direito o pronunciado eleito
deputado; e tendo sido _remettida para as cadêas da dila cidade, como houvesse demora na
reunião do jury, pedio ser removida para aquella
· villa do Penedo, onde tinha ·,domicilio : o referido juiz . de direito couc_edeu a remoçao, e
rnan'dou a· ré acompanhada por um sargent~ da
~ll~rqa policial. ,R,eJeva que fo~<tque ao juiz de
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Soccorro, Lqrangeiras, e Divina Pastora, viciar;ão
direito constou do processo que se lhe formava,
exigio das justiças do Penedo, que lhe reen· esta, que todavia nilo devendo prejudicar a
viassem a ré presa, e foi com effeito reposta r,epresentaçào provincial, não estorvava a apunas · cadêas das Alagôas ; e afinal absolvida ração pa1·a deputados, eliminando-se os collegios infracto'res; mas para a dita eliminaçao ·
pelo jury da mesma cidade.
era mister que a commissão tivesse á vista• as
« A commiss!lo entende, que a pronuncia é maactas dos ditos collegios, o que não succede,
nifestamente dolosa, dnda com o premeditado
pois só tem a dô collegio do Laga1·to. Accresce;
fim de tornar ítwlegivel um candidato á legishavendo ternor, que nos nove collegios não
que
latura: e mais confirma este juízo a obstinação
alguns augmentos lambem sobre·
infamados,
com que o juizo de paz da provincia se tem reviessem, cumpria, que a cummissllo tivesse as
cusado a remetter o processo á relação de Per•
actas parciaes 4elles; mas tambem apenas só o
nambuco, á qual compete o conhecimento,
da Estancia; cutnpre mais que lhe fossem preapezar du lhe te1· sido exigida por dous acordllos.
sentes as actas dos mesmos collegios, nas elei!C Ü facto p01' Si jus[iflca O juiz de direito, pois
ções tlu 3ª legislatu1·a, para da comparação
que nas suas altribuiçoes cabia conceder á ré a entre cllas, conhecer a justiça das alterações,
1·emoção de cadêa po1· ella requerida : e rem etque por acaso houvessem. Tudo isto porém
lendo-a acompanhada, cumpria o que devia.
falta. E' verdade qne a commissão tendo a acta
Mas prescindindo da simplicidade do facto, geral da apuração em um impresso, podia, desnão se póde bem conceber como um juiz de di• falcando os votos dos collegios infractores, vir
reito chefe de policia pudesse incorrer no· crime uo conhecimento dos deputados eleilos ; mas
de franq1:1ear fugida de presos, elle que tendo
tudo isto seria obrar temerariamente. E' pois a
jurisdicçllo sobre as cadêas, linha igualmente a commissão de parecer, que se peça ao governo
de remover a ré como dito fica.
geral, que remetta com urgencia as actas parciaes dos colléigios. que faltão da eleição desta
« Accresce, que ainda qunndo a pronuncia valida fosse, os seus elfeilos não poderià9 tornar o quarta legislatura, outrosim as dos mesmos
pronunciado inelegível por não . estar o caso · collegios da eleição da 3• legislatura, e debaixo
compt·ehendido na disposiçao do art. 94 § 3" da de responsabilida,le das auloridades qae forem
constituição do imperio. O que assim enten- omissas, para assim poder com segurança dar
derão os eleitores, que a despeito de tal pro- o seu final parncer; e no entretanto nada póde
nuncia, nelle votárão para deputado, juizo que decidir respeito a um dos diplomas apresentados pelo Sr. conego Fernandes da Silveira,
muito cumpre respeitar.
sendo o outro de insanavel nullidade, assim
« Cumpre finalmente prevêr os effeitos dq pre·
cedente estabelecido: se elle fôr admiltido por como o do Sr. José Eloy Pessoa, por dimanarem da segunda eleição nulla.
esta augusta camara, q1Jal será o candidato por
mais puro e innocente que seja, que deixe de
16. P-rwincia do Espírito Santo
ficar exposto a uma exclusão neces~aria pelo
meio de uma pronuncia dolosa?
cc A commissão é de parecer que tome assento
« E' portanto a com missão de parecer, que reo Sr. deputado nomeado por esla provincia
formando-se a apuraçao geral das eleições da
padre Marcellino Pinto Ribeiro Dnarle, por se
província das Alagôas, !la fórma acima ponderada, se dê assento aos Srs. deputados eleitos achar o seu diploma conforme a a<.:La geral, esta
Antonio Joaquim Dantas de Barros Leite, josé ás parciaes, e a eleíçao da mesma provincia ser
regular.
Candido de Pontes Visgueiro e Matheus Ca:sado
d~ Araujo Limá, cujos dip~omas são regulares;
cc Paço da camara do~ deputados, 28 de Abril
e !gu_:llmen~e ao Sr. Francisco Joaquim Gomes
de 1838.-José Clemente Pe-reil-a.-Anto-nio
lhe
diploma,
tenha
R1be1ro, pms que, poslo nao
CarloB Ribeiro .de Andi·ada Machctdo Silva.
compete ser deputado lia conformidade da ver·
-Grirlos Camei?-o ele Garnpos.-Joaquim Mardadeira apuraçno das actas dos collcgios eleioellino de Brito.-Hono1·io Hermeto Carnrd,·o
_toraes da sua província.
Leão.))

e

Entrando em discussão é approvado na
parte que· diz respeito ás províncias: do Rio de
cc A co1umissll.o reconhecendo a nullidade iuJaneiro, Minas, Goyaz, Matto Grosso, S. Paulo,
disputavel da segunda eleição, á vista das razões
Santa Catharim1, Maranhão (a-pprovando•se a
acimá, expendidas a respeito de igual accumurespeito desta província o requerimento da
laçllo nas eleições da Parahyba, nlto duvidaria"' commigsão, pu·a que o governo mande vir com
de legalisar a primeira, caso se achasse con- urgencia urna representação relativa á eleição
forme ás leis; entr11ndo porém neste trahalho
apresentada por. diversos cidadn.os), Ceará,
logo se lhe apresentou a viciação reconhecid;
Piauby, Rio Grande do Noi,te, Pernambuco,
dos collegios do Lagarto, e Santo Amaro das
Bahia, Espirita Santo ; e são declarados depuB1·otas, denunc_iadà . pelos ~llegios do · Rosario,
tados, pela

15. Pi·ovincia de Sergipe

l
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PrrJVincia, do Rio de Janeiro
Os Sl's. Antonio Pereira Barreto Pcd!'oso,
,Toaquim Francisco Vianna, Francisco Gomes de
Campos, José Ignncio Vaz Vieira, conego ,José
Luiz de Freitas, Paulino José Soares de Souza,
José Ant~nio de Siqueira e Silva e Joaquim
. ;José Rodrigues Torres.

Ptov-incia de Mina.s
Os Srs. Manoel Gomes da Fonseca, Lourenço
José Ribeit"O, Bernardo Beli~ario Soares ele
Souza, Cnndido José de Arnujo Vianna, Francisco de Paula Cerqueira Leite, José Cesario de
Miranda Ribeiro, Pedro de Alcantara Cerqueira
Leite, Theophilo Benedicto Ottor.i, Antonio Paulino Limpo de Abreu, Frnncisco de Paula Candido, Bernardo Pereira de Vasconc<:!llos.

Provineia de Goyaz
Os Srs. D. José de Assis Mascarenhas e Antonio Fet·reit·a dos Santos Azevedo.

.Pi·ovineia de JJfatto G,·osso
O Sr. Antonio Navarro de Abreu.

Provineia de S. Paulo
Os Srs. Martim FrancisciJ Ribeiro de Andrada, Rodrigo Antonio Monteiro de Barros,
bispo. de Cuyabá.

Pr01rincia de Santfj, Catharina
O Sr. Jeronymo Francisco Coelho.

Provincia do llfaranlião
Os Srs. Antonio Bernardo da Encarnação e
Silva, Leocadio Ferreira de Gouvêa Pimentel
Belleza.

.Provineia do Oeará
Os Srs. Vicente Ferreira de Castro e Silva,
Manoel do Nascimento Castro e Silva, Joaquim
I~nacio da Costa Miranda, Carlos Augusto
Peixoto de Alencar, José Marianno Cavalcanti
de Albuquerque, José Ferreira Lima Su_cupira,
,João Capistrano Bandeira de Mello e André
Bastos de Oliveirn.

Pl'ovincia de Piaiiky
O Sr. José Joaquim de Lima e Silva.

Provincia do Rio Grande do Norte
O Sr. Basilio Quaresmo. Torrello.

Província d~ Pernambuco
. Os Srs. Manoel Ignàcio 4e Carvalho .Men-:
dança~ Joaquim Mànoel Vieira de Mello, Manoel
· do Monte Rodrigues de Ara:ujo, Joaq11im Nunes
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Machado, Francisco de Paula Almeida ; Albuquerque, Antonio da Costa Rego Monteiro,
Venencio Henriques de Rezende, Sebastiao· .do
Rego Barros, Antonio Peregrino MacielMonteiro e Manoel Ignacio Cavalca.nti de Làcerda.

P1·ovineia ·da Bahia
Os Srs. Euslaquio Adolpho de Mello e Maltos,
Jono José de Moura ifagalhães, Manoel Maria
do Amaral, Antonio Joaquim Alvares do Amaral,
Francisco Gonçalves Martins, Manoel Vieira
Tosta, João Pedreira do Couto e José Ferreira
Santo.

Provirwia. do Eapi1·ito Santo
O Sr. Marcellino Pinto Ribeiro Duarte.
Entra em discussl!.o a parle que se refel'e á
província da ·Pnrahybu do Norte.
OSr. Pessoa. diz que a maleria de que se vai
tratar é ll\o ligada á das eJeições de Sergipe
que, on elle orador se devêr11. retirar da .casa,
ou enunciar já o seu voto,· que deve servir de
precedente sobre as eleições de Sergipe. Se ao
poder executivo compete· a execução d11s leis,
. é evidente que sobre materia tão h-anscendenle,
qual a de eleições, elle deve conhecer se a lei
foi exec.utada ou não ; e se o governo geral .
conhece da execução das leis a respeito de
el_eiçoes subalternas deve lambem conhecer a
respeito de outras mais transcendentes. O orador
ignorando se um tal precedente como o que
propõe a comm_issão existe estabelecido na
casa, ou mesmo se é possível estabelecêl-o
n'uma sessão preparatoria, julga que esta
qgestii.o deve ser· 1evada ao conhecimento da
camara quando reunida definitivamente. A
commissllo se, deter.minou pelo numero de
éollegios, e não pelo dos eleitores, ao que devêra attender. O . orador convém no principio
de que á camara dos deputados_ compete conhecer da validade ou invalidade dos. seus
membros, ·mas nAó sabe se o póde fazer n'unia
sessão preparatoria ; bem como se não sendo a
lei executada compele ao governo geral fazer
proceder a segunda eleiçao, e apresentai-a á
camara para que esta decida eni sua sabedoria.
Depois de mais algumas considerações, em
que basêa a sua opinião, que ao governo compete mandar proceder a novas eleições, quando
nas primeiras a lei foi violada, cónclue reque:i:endo que esta parte do parecer ~m discussno
fique aqiada para ser tomada em consideraçllO
pela camara · em sessão ordinaria, e nao preparaloria.
O Sr. Andra.da. Macha.d.o declara vot~ pelo
· adiamento, mas não pelas razões apre!i.entadas
pelo or.ador que o precedêr~, às .quaes podem
facilmente ser pul verisadas. Em occasillo oppor·
tuna a eommissllo responderá plena e salill·
factorfamente, .
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OSr. Veiga. Pessoa respon~e que seus argu- lados pelas Alagôas, sobre cuja validade não hadnvida algumo., é approvado depois de breves
mentos n!lo podem ser pulverisados com a fa.
reflexões.
cilidade com que o nobre deputado se pe1;suade.
Está l~mge de ·crêr que possa haver na 11lusll:e
O SR. BELISARIO pede a prorogaçllo para se
commissll.o prevenções contra taes e taes eleidecidit·-o parecer de _commissAo sobre os dições ; porém é facto que n!lo é só nas proplomas apresentados ultimamente; assim venvincias que se trabalha para se obter um ll)gar
cendo-se, lê-se o seguinte parecei· :
na representaçllo nacional; é mesmo no recinto
« A cornmissão Lie poderes examiuon o dida camara que parece que se vem cabalar.
ploma do Sr. Jo!lo Antonio de Lemos, deputado
Quanto ao que disse .....
pela provincin. de Minas Geraes, e o achou conforme á acta gefal, e esta á lei ; e por isso é
O SR. PRESIDENTE : - Devo observar ao Sr.
de parecer que o Si\ deputado deve tomar asPessoa que se tratn do adiame~to! e que, por
sento.
conseguinte, a eile se deve restringir.
« Foi lambem presenteá commissão o diO Sr. Ca.rneiro Leão vota pelo adiamenl? ; ploma
do Sr. Aureliano de Souzu e Oliveira
mas nao pela maneira proposta. Vota pelo adrn·
Coutinho,
qne vem tomnr asse11to como demento .para que se trate. desta eleição depois
pntado pela provincia do Rio de Janeiro, po1·
das de outras províncias que nll.o offcrcccm
-ter sido reconhecido como deputado pela produvidas pnra que haja numero suflicient~ de
deputados. Nno deseja levar este negoeto á víncia de Minas Geraes o Sr. Honorio Hermeto
sessão ordinaria, por isso mesmo que delle se Cal'lleiro Leito ; e n. cc;immissão é de parecer,
que o Sr. deputado tome assento nesta camara,
deve ll·a-lar nas preparatol'ios.
por achar o seu diploma conforme a acta geral,
OSr, Ca.rneil'o d.e Campos lambem é de voto e esta com a lei.
que se deve discutir esta parte do parecer nas
« Paço da camara dos deputados, 28 de Abril
sessões preparatorias ; porquanto suppondo-se
de 1888. - Joag11.iin JJfarcellino de Brito. o caso do ministro em vez de annullar duas Antonio Carlos Ribeiro de And1·ada Afachado
eleições, annullasse a maioria d?Jlas, quem
e Silva.- Jose Clemente Pereira.-Carlos Cardecidiria n qnesl!lo? Esperar-se-ia qu_e ª. ca· nefro de OampoB.-H. H. ·Ca1•nei1-o Leão.>>
mara se constituisse ? Qual o meio de renmr-se
Enlrundo em discussão é approvado, e deerrtno a assembléa, uma vez admitlido o prin· clarados deputados os Srs. João Antonio de
cipio de que taes questões n!lo se podem tratár Lemoa, pela província de Minas, ·e Aureliano
nas sessões preparalorias ?
.
de Souza e Oliveira Coutinho, pela do Rio de
Julga-se a materia di_scutida, e é approvado Janeiro.
o adiamento na fórma proposta pelo Sr. Car·
O Ss. PRESIDENTE declara qne se vai officiar
neir0Le11.o.'
São ãpprovadas sem discussno as partes do ao governo, remettendo·se-Ihe a lista dos deputados approv1\dos e presentes, e pedindo dia,
parecer relativas ás provincias da Bahia, ·Pe1··
hora e lugar para abertura da assembléa ,;
nauibuco e Espirito-Santo.
·
nomêa para a commissli<i os Srs. D. José de
Segue-se a das Alngôns.
Assis Mascarenlrns, Bandeira de Mello e Rego_
O Sr. Alenca.r ~ão quer entrar na ·materia . M.ontéiro.
do parecer, mas observa sómente que, estando
Levanta-se a sessão ás duas horas e cinco
as eleições da provincia das Alagôas no mesmo minutos da tarde.
caso das da Paral1yba, convém qúe se adie
lambem esta parte do parecer da commissno
para entrar' depois em discussllo. Lembra que,.
sendo a materia complicada, convirá que seja Quint.a sessão preparat.oria,
em 30 de Abril
o parecer impresso nas partes, em que a boa
decisão offerecer maiores diff.iculdades.
PRESIDENCIA DO SR, ARAlJJO VIANNA
O Sr. Carneiro Leão propõe que se tome
Pelas 10 horas e meia da .manhll, ahre-se a
deliberaçno sobre os diplomas dos Srs. depn·
tados pelas Alagôas, a respeito da legalidatle .de sessno, lê-se ·e approva-se· a ílcta da antecedente.
cujas eleições não ha duvida alguma ; limiEXPEDIENTE
tando-se o adiamento proposto á parte sobre
que ha contestação, e até segunda-feira, tempo
O SR. 1º SECRETARIO, dando conta- do expeem _jgu~. póde já estar impresso o parecer para diente, lê um officio do ministro do imperio,
ser discutido com mais conhecimento de causa. parlicipandó ·que o regente interino, em· nome
O Sr. Alencar se conforma com a reslricç110 do impera_dor, reéeberá, l1oje, no paço da
proposta pelo Sr. Carneiro Leão.
cid;ide, pela uma hora e um quarto da. tarde, a
E' approvado o adiamento neste sentido.
. dep.~!!lção- dei;ta camara_ pai•a saber a .!10.ra e
· Continuando, portanto, a discussilo do pa-· lugàf da _aber.l,1.1r11 da assembléa geral legisla·
recer, na parte sómente relativa aos Srs. depu- · tiva;; :::Fica a.:c5 mara inteirada.
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O SJ,1. PRESIDEN1'E convida aos illustres membros da deputaç!lo para á hot·a indicada dirigirem-se ao paço da cidade.
Remettem-se á commissão de poderes os
diplomas dos Srs. deputados Gabriel Mendes
dos Santos, Dr. Joaquim José Pacheco, F1·anc:isco
Alvares Machado, Luiz Carlos Cardoso de
Cajueiro, J. Floriano de Toledo, Bernardo de
Souza Franco, Angelo Custodio Corrêa.
Faz-se menção de uma representaçno do
Sr. Dr. Nicolau Rodrigues dos Santos França
Leite sobre as eleições da Parahyba, pedindo
que fique sobre a mesa.-Fica sobre a mesa.
O SR. HENRIQUES DE REZENDE manda á mesa a
seguinte indicação que, depois de breves reflexões, é approvada :
<e Tendo tomado assento no senado o Sr. Antonio Francisco de Paula Hollanda Cavalcanli,
deputado a esta legislatura pela provincia de
Pernambuco, indico que se officie ao governo
para que ordene á ca11111ra municipal do Recife,
que expeça diplomá ao suppleute mais votado,.
afim de que pcomplamente venha tomar assento
nesta camara. >)
O Sr. Navarro requer que se aulorise a
commissão de P,Oderes a dar o sen parecer
sobre a eleição do Sr. Calmon, deputado reeleito
pela província ·da Bahia, no caso de estar nas
mesmas drcumstancias do Sr. Montezuma.
Vaiá commissllo de poderes, com urgencia.
O Sr. Alencar requer que a 1·epresentaçao
relàtiva ás eleições da província da Parahyba,
vá á commissão de poderes afim de dar o seu
parecer.
·
·
Posto a votos este requerimento não é approvado.
O Sa. PRESIDENTE declara que a leitura desta
representaçlio fic11 para ter lugar na occasiao em
que se discutÍI' o parecer da comrniss!l.o de
poderes relativo á provincia da Parahyba.
Entra em discussão o parecer da commissão
de poderes, na parte reJaliva ás eleições das
Alag6as.
OSr. Pontes Visgueiro oppõe-se ao parecer
na pade qne diz respeito ao collegio de Traipú,,
e declara que não quer ser deputado pelas
Alagôas, uma vez que seus votos len~ão de ser
contados incluido o collegio de Traipú, e prefere volla1· á sua provincia para cabalar segunda
vez, pois que hoje é p1·eciso cabalai· para ser
deputado.
·
Mosti-a que, quando se fh:erao as eleições,
dominavà nas Alagôas um partido que espalhou
que estas se havião de fazer nas mesas parochiaes e collegios eleitoraes. Na vílla do Penedo
esse pa.rlido rasgou a lista dos ·votantes que se
pregou na porta da igreja, e fez seus insultos.;
mas· houve ahi quem · lhe oppuzesse ba_rreira,
e por isso foi exercitar o. seu'·genio · no sertão,
no Traipú. Quizerão que o pá.roc'!io ilé~lar~sse
quea freguezia
dava 80 •:".,eleitores,
,.
. . . . .í~to :--_é; que
·-_.-,
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li_nha 8,000 fogos, e enlão o parocho disse de
facto,que devia a freguezia dar os 80 eleitores ;
mas o parocho collado que foi provido nessa
freguezia, em consequencia do concurso_ que se
fez em Pernámbuco, chegando a ella por esse
tempo, opp6z-se a Ísto, visto que a freguei:ia
nao podia dai· mais de 40 eleitores. Dizem
mesmo que este parocho queria contemporisar
com esse partido, para que a freguezia désse
80 eleitores, mas não sendo isto aceito, o parocho abandonou a mesa parochial, declarando
que não aceitava lista de ninguem. O partido,
porém, apoiado pelo juiz de paz, decidia o contrario, aceitando as listas de 80 volantes. Este
negocio sentlo levado ao conhecimento do pt'esidente da provincia, este officiou á mesa parochial deliberando que a freguezia devia dar
os 40 eleitores ; mas deixou-se ficar o officio
füchado, e apresenlá1·ão-sP. os 80 eleitores com
seus diplomas. No dia em que se devia fazer a
apuração, mandou-se chamar o purocho para
presrtlir á mesa, ao que este se 1·ecusou. Por isso
o collegio de Traipú é mais viciO$O do que os
da Parahyba e Sergipe, porque, ao menos,
nestas duas províncias os pa1·ochos respectivos
consentirão nestes vic:ios, o que nao succedeu
em Traipú. Além disto este mesmo collegio
que deu 80 eleito1·es nas eleições provinciaes,
apresenta 86, e isto quando o presidente, pa1·a
evitar este vicio, dividira o collegio por uma
nova villa que se creou.
OSr. Carneiro Leão, respondendo ao nobre
deputadu, observa que a commissll.O examinou,
e leu attentamente todos os documentos que lhe
forão presentes, os quaes não fizerão com que a
commissão mudasse de opinião. Lembra que
havia um parocllô eucommendado na freguezia
de Traipú, que declarou que o numero de eleitores daquella freguezia era de 80, segundo os
róes que consultou. Comquanto nllo haja evi- ·
dencia alguma para dizer que este nu,nero seja
o exacto, comtudo a assembléa provincial parece
ter reconhecido a_ grande populaçil.o daquella
freguezia, creando dous municipios _dentro della,
como acaba . de asseverar o nobre deputad_o.
Q parocho annunciou, como mandao as instrucções, o numero de 80 eleitores, e afixou o
edital na porta da igreja. Nas vesperas da eleição
apparece o novo parocho, e attribue-se-lbe que
vinhe eom a encommenda de uma cabala diversa, ou que, pelo menos, quando esta n!to
pudesse triuiuphar, diminuísse _o numero de
eleitores. O novo parocbo não reformou o edital
de seu antecessor, ao menos isso nlio consta dos
documentos presentes á commissllo, e só se
oppôz a elle na mesa parochial, quand,p já não
era tempo, quando· os votantes traziao}as suas
listas. Póde-se além disto supp!'.>,r q\le o parocho,
que paro~hiou ·a igreja ·por". espaço de cinco ou
seis annos, ·tinha m_ais razão_ de conhécer da po~
pulação · deU.i do que outro que chegou no
mesmo mez ou um mez a1~tes. ·
4:
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Quanto ao officio do presidente da provincia,
em resposta do parocho collado, esta.resposta
é de 23 de Setembro, quando os eleitores já
estavão. feitos, porque as eleições primarias
tinha.o sido no dia 15, e assim a declaração do
presidente não podia servir par:i o num~ro. de
eleitores que de novo se determmasse. Â vista
disto parece que houve parcialidade da parte
da c;mara municipal, em não apurar os votos
do collegio de Traipú.
·
O orador conclue dizendo que póde ser que
o collegio de Traipú fosse indevidamente augmentado ; mas qàe o que sabe é que o
nu·mero de eleitores foi feito pelo parocho que
de ha muito a11i estava, e a constestaçllo de seu
successor não r;e basêa em documentos. Se se
deve annullar a eleição des,te c~Jlegio, pelo faclo
de apparecer com augmento de eleitores, necessario é estender esta deliberaçll.o a ou lros collegios da provincia, como o da Atalaia, que em
1828 deu 67 eleitores, em 1833, 121, e agora
200. Finalmente o orador concorda em que, se
agradar aos Srs. deputados, se ann ullem todas as
eleições das Alagõas, nã.o para que os mesmos
Sr~. deputados vllo cabalar, mas para que se
faça outra mais em regra, mais isenta de defeitos. No emtanto as razoes apresentadas nao
têm podido convencer a commissao a mudar
do parecer.que apresentou.
OSr.Visgueiro, respondendo· ao nobre deputado, diz que nllo sabe se o primeiro parocho
afixou edital dos votantes na porta da igreja;
mas se isto consta só . por declaração· delle,
igual declaraçã.o fez o outro parocho. Se o segundo parocho levou encornmenda ou nllo,.é o
que elle, · orador, ignora ; mas póde asseverar
que elle obrou conforme as instrucções de 26
de Março, que prohibem que o parocho receba
· maior numero de listas do que aquelle que a
fregu~zia deve dar, e se assim protegia a um partido, ao menos concilia,·a a sua protecçllo com a
lei.
OSr. Albuquerg_ue Mello, apoiando a opinião do Sr. Visgueiro, accrescenta que o offieio
do presidente não podia ser antes de 25 de Setembro, porque o parocho não se podia entender
com o mesmo presidente, sen!lo depois que teve
lugar o facto por que abandonou a mesa parochial.
Quanto á nlio apuração do collegio de Traipú
pela camara municipal, observa que a camara
é obrigãda a füzer a apuração de collegios elei. foraes, e não de adjuntos de homens sem direito de votar.
OSr, Dantas defende o parecer da commissllo ; responde a alguns argnmenlos dos
dous senhores que fallarllo contra. Diz que a
freguezia de Traipú tinha um parocho encommendado ha tres 'OU quatro annos, o qual, como
era de seu dever; afixou na porta da igreja o
9dilal que marcava o m1rnr.'ro de eleitores ; mas

c1t1e o paroclm mandado da capital ad hoc pna
as eleições, n!lO podendo chamar os efoitores á
sua chapa officiou ao presidente, dizendo que a
rreguezia dava 110 eleitores quando devia dar
sómente 40; e que o officio do presidente em
resposta cliegára quando as eleições eslavllo
concluídas. ·
O Sr.· Nunes Machado diz que toda a questão. que se tem suscitado sobre eleições nllO
prova senão o estado desgraçado em que nos
achamos sobre este objecto; que ameaça desmoronar todo o systema·representativo, se r1ão
se applicar prompto remedia. •
Depois de expender algumas reflexões, conclua observando que, se é verdade que um partido queria dominar as eleições em Traipú, pelo
que _se tem ventilado, esse partido em para
excluir da eleição o bacharel Gomes Ribeiro.
Lê-se a seguinte emenda do Sr. Visgueiro
que é approvada :
·
« Que a acta do collegio de Traipú, não seja
computada na eleição dos deputados, á vista da
sua nullidade. Salva a redàcçllo. "
O Sr. P.eixoto de Alencar sustenta que o
parocho collado podia revogar o acto de seu
antecessor: que este nãO_ estava mais habilitado
que aquelle para marcar o numero de eleitores; porque tanto um como outro podia saber
da população da freguetia pelos róes, conhecimento que o parocho deve ter, logo que toma
conta da parochia. Nem se póde,dizer que o
paro~ho foi mnndado adhoe pelo _facto de ter
c}1egado no tempo. das eleições, porquanto .
apr!!sentára-se elle em concurso,-·e .Coi providon a conformidade das leis canonicas.
.
Quanto a dizer-se que não ha documentos
que provem que o parocho collado revogasse o
edital do encommendado, lemora que o officio
do primeiro, confessando que não assiste ao
collegio senão com o numero legal de 40, é
authentico documento para a camara decidir-se
nesta questão ; assim como o officio do- presidente da próvincia, que prova a existencia do
facto.
·
..
Observa que as instrucções de 1824 or_denllo
que o parocho não a\!sistindo á elei_çl!o, esta será
nulla.
--· _ :
.
O SR. CARNEIRO LEÃO :-Na.o diz isto.
O SR. PErxoTo DE Au:ricAR, continuam.lo:
Quando a lei ordena que o parocho marcará o
numero de eleitores; e 1-1ssistirá á mesl!, parec_e
que dá a entender que a falta destas formalidades annullará á eleição : e se um juiz de paz
por si póde decidir destes negocios, aniquilladas estão as instrucções de 26 de Março, e
nenhum paroch!l mais ·assistirá ás eleições. Se
em alguns lugares os parochos commettem-p~evaricações,neste negociQ, em mt1itos. outro~ se
dirige1n- semp1·e pelos · prinéipios 'da :pro.bidade,
da honra. -e da justiça; ·. e elle orador sabe que
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em muitos collegios não se tem comn1etlido augmento de votos não era tllo excessivo,que nAo
arbitrariedades lembradas pelos juizes de paz, fosse proporcionado ao possível accrescimo da poporque os pai-ochos se têm opposto a ellas.
pnla~:no, muito principalmente quando, por um
Os Sns. V1s011EIRO E NUNES MACHADO ainda a,:to ela assem biéa provincial, havia sido ordelomllo parte na discussão, sustentando, com nada a divisl\o do collegio em dous ; o que nrto
tei·ia feito se_ não houvesse bastante população.
novos a1·gumenlos, a· sua opiniao.
OSr. Alencar observa que querendo a lei A vista disto lhe parece que a commissao
que o povo, que, tem de eleger os· eleitores, obrou com a melhor boa fé do mundo.
Julgada a maleria discutida, approva~se opa.'
compareça na· propria parochia, 0110 é muito
recer da commissão nos termos seguintes, enque naquella ôccasião o parocho designe o nu·
mero de eleitores que ella deve dar. Baseado na ten~endo-se _prejudicada a emenda do Sr. ·Visguell'O:
lei rebate o principio de que, não estando pre« E' portanto "a commis~ll.o ·de parecer que,
sente o parocho, possa o juiz de paz marcar o
numero de fogos para se proceder á nomeaça.o formando-se a apuraçao geral das eleiçõeJ da
dos eleitores : além de que, sendo o parooho o provincia das Alagôas, na fórma acima pondeque confessa os seus freguezes, e anda de c11sa . rada, se dê assento aos Srs. deputados eleitos,
em casa, visitando ainda as mais humildc-s Antonio Joaquim Dantas de Barros L11ite, José
choupanas, 'tem mais conhecimento do povo e Candido de Pontes Visgueiro e Matheus Casado
está por isso mais habilitado para preencher as de Araujo Lima, cujos diplomas silO regulares. "
Lê-se o seguinte parecer:
vistas da lei.
.
« A commissao de poderes examinou os diOSr. Eloy Pessoa entende que cumpre res- plomas dos Srs. Joaquim Floriano de Toledo,
peitar mui~o ó voto eleitoral, nao póde concordar l<'rancisco Alvares · Machado de Vasconcellos e
em que sejão eliminados collegios, que se não Joaquim José Pacheco, deputados eleitos pela
provasse claramente que tivessem malv.ersado, provincia de S. Paulo, e é de parecer que os Srs.
e por isso se declara a favor do parecér da deputados tomem assento, visto que sao legaes
commissll.o, embora o autor ·da emenda trou- os seus diplomas, e conformes á acta geral, e
xesse por aresto o que á commissa.o parecêra a esta á lei.
respeito de· Sergipe e Parahyba, pois que as
« Examinou igualmente o diploma do Sr. Dr.
circumstancias nl!o erão identicas, na.o se ha• Gabriel Mendes dos Santos, que vem tomar asvendo ,provado que o aUgmento do numero de sento, como d~putado pela provincia de Minas
eleitores no cóllegio de Tràipú, nas Alagôas, pro- Geraes, por ter sido nomeaiio sen:.1dor o Sr.
cedesse de vicio, Admira-se de que vá passando . Lucio Soares 1'eixeira de Gouvêa, e achando a
· na casa em geral o principio de que um collegio commissll.o e:.te diploma conforme á acta geral,
toda a vez qQ.e augmenta o numero de eleitores e esta á lei, é de parecer, que o Sr. Mendes dos
é nullo, çomo se a populaçao ·dev~sse estar es- Santos tome assento.
tacionaria e não tendesse a augineiltar.
« Tauibem foi presente á commissao o diploma
OSr. Andrada Machado explica que quando o do Sr. Luiz Carlos Cardoso Cajueiro, deputado
2º parocho declarou que nll.o era exacto o nu-. eleito pela província. do Maranhão, e sendo legal
mero de fogos dado pelo 1° parocho para por o seu diploma, por ser conforme á acta geral, e
elle se declarar o mimero d.e eleitores, já nll.o esta á lei, é de parecer a commissão que tome
·
era tempo, .pois que já estavao eleitos os eleitores. assento.
(Apoiados.) Adverte que .o Sr. C~rneiro Leão
u Paço da camara d9s deputados, 30 de Abril
fôra· ma1 entendido, pois só dissera que o 1~- pa· de 1838. ":-:-·Joaquim · Mm•oellino de Brito. Oarlos Canieir<> de Campos.-'- À. ntonio Carlos
rocho parecia ter ma-is conhecimento do numero
de fogos, porque regia à fr~guezia havia 4 annos, Ribrnro de Andrada, /Jla,ohado e Sil'lla; ,_;,;Joa~
do que o 2º que vinha . naquelle momento, e _Clemente Pereira. - Honorio Hermeto. ·car•
que aqui se tem cliamado ad hoo para as eléi· neiro Leão. »·
ções. ·
·
Entrando. em discus§llo.:é approvado, -e de,
Senhores, exclama o orador, é .uma miseria, clarados deputados pela
uma vergonha que uesta casa se fülle com tanta ·
PTo·mnoia de Paulo. Os Srs. Joaquim .Flosem ceremonia sobre tàes abusos ; c6rão-se-me riano de Toledo, Francisco Al.varêsi Machado de
as faces ..-. eu me envergonhai-ia se presumisse Vaseoncellos e Joàquim José Pacheco.
que na. minha eleição tivesse havido· cabala. Eu
Frovineia ,J,e Mina&. O Sr. Gabriel. Mendes
sou representante do povo, persuadido de que o
sou legalmente ; nao dei um só passo para a dos Santos.
Provineia do Màranhã.o. · O Sr. Luiz Carlos
rniriha eleição e nunc.a' o. darei; mas .se·me
persuadisse de que se . tivessem da~o a meu Cardoso Cajueiro.
respeito, eu o 'denunciaria e ·largaria o lugar.
Lê-se o seguinte parecer : .
(Numerosos apoiados.)
.
,
« A :commissao de poderes;· em virtude da
. O oraâor: .explica finalm~nte que a com- indícaçilo do Sr. Ribeíro de Andrada, p_àssou a
missao,-nao elirniná1·à esle co)legío, porque .o examinar to~as as aétas especiaes dO:irdiversos

S:

0
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collegios da eleição, a que se procedera ·na pro,,incia da Bahia, por ter nccitado o lugar de
ministro· e secretario de es!ado dos negocios da
justiça o Sr. Francisco Gê Acayaba de Montezuma, e depois du mais esc1·upulosa apuração
acliou em resultado que o Sr. Monlezuma
obli vera em 25 collegios, cujas actas a com-.
missno levê presen!e~, a grande maioria de 584:
valos tendo o immediato sómente 134, donde
se co:1clue com todo a evidencia que o Sr. Montezuma fôra reeleito, não obstante faltar a acta
do collegio do Joa.zeiro, cuja votação já nenhuma
alteração pôde fazer uesta eleiçao. Nao podendo
pois ha,·er duvida 11lgum;1 sobre a reeleição do
Sr. Moutezuma, a commissno entende que a
falta da acta geral, que não é' mais que o
resnltado das actas parciaes tios collegios, não
deve embaraçar que fique.desde logo completa
a represent.içao de uma provincin, como muito
co111•ém, e por isso é a commissão de parecer
(J 11e, nno obstante esla falta, e a do diploma,
lomc nssenl.o o Sr. Francisco Gê Acayaba Mon·
lezuma, ~endo reconhecido deputado pela pro·
vincia da Bahia.
« Paço ,fa cnmara dos dept1lados, 30 de
Abril de 1838. -Antonio Cal'los Riõei?-o de

Ancfra.d(, Mcichado e Silva. -Joaqu-iin Marcdllino de Brito. - José Clemente Perei1·a. Co.rlos Oamefro de Campos. - HoiuTrio Hermeto Carnefro Leão. »
Entran1lo em discuss!lo, é approvado deputado pela (Jrovincia da Bahia o Sr, Francisco
Gê Acayaba. Montezuma.
Lê-se o seguinte pa1·ecer :
« A commiss!lo de poderes tendo presente a·
indicação do Sr. deputado Antonio Navarro de
Abreu, para que esta commissão dê o seu
parecer sobre a eleiç9.o, â que se 011.mdára proceder em consequencia da vaga que deixára o
Exm. Sr. Miguel Calmon du Pin e Almeida,
examinou as actas relativas á esta eleição, e
verificou que em 19 collegios com 815 eleitores,
cujtts netas forão remetlidas á esta camara, o
Exm. Sr. Calmon obtivera 597 votos, e o seu
immediato o Sr. lgnacio José Gal\Jão 146 ;
mostrou igualmente pela acta geral da eleição
da Bahia relativa á sua depntaç!lo ordinaria,
que esta província conta 1,125 eleitores, e portanto que quando mesmo o segundo 1otado
obtivesse todos os votos restantes (810) ainda
assim a preferencia pertenceria ao Exm. Sr.
Calmon por uma ~uperioridade de 141 votos. A
commissão pois julgando que este senhor está
nas circumstancias de ser admitlido, como o Sr.
Montezuma, é de parecer que elle seja declarado
deputado, e tome assento.
« Paço da camara, aos 80 de Abril de

1888. - Carlos Carneiro de Campos. Antonio Carlos Ribeiro de Andrnda Machado
e Silva . .-José Clemente Pereira. -Joaquim
Marce(.lino de Brito. -Honoi-io HBrmeto Carneiro Leão. »

Entrando em· discussão é approvado, e declaràáo deputado pela prnvincia da Bahia, o Sr.
Mignel Calmon du Pin e Almeida.
Lê-se o seguinte parecer:
" A commissllo de poderes comparando o
diploma do Sr. Dr. José Gonçalves Martins
com.as actas tia eleição respectiva, obse1·vou que
na apuração geral 11110 forllo contempladas as
votações dos collegios de Carinhanha, Caravellas, Joazeiro, Maragogipe, Nazareth, e Villa
Nova da Rainl,a, porque estes collegios as não
remetlerão, e mencjonando a acta geral vot11ções
de 22 collegios, no emtànto apenas forão presentes á commissll.o as actas parciaes de 17,
incluidos os de Carinhanha e Villa Nova da
Rainha ; vindo portanto a .faltar as actas · dos
collegios da capital, Ilhéos, Cayrú, Itapicurú,
Porto Segnro e S. Francisco, e a ignorar-se
int~iramente, se os collcgios de Caravellas,
Joazeiro, Maragogipe e Nazareth votnl'llo, e qual
fôra a sua votaçao, cujo conhecimeulo todavia é
interessante, aUenta a pequena differença de 28
votos· entre o Sr. Dr. Martins e o seu immediato o Sr. Rebouças, e a de 14 contra este
e o immediato o Sr. Dr. Francisco José Coelho
Netto. Notou igualmente a commissno, que o
diploma apresentado pelo Si;, Dr. Martins,
apenas declara ser elle o deputado eleito por te1·
obtido 188 votos, e nllo indica a votação dos
seus immediatos. A commissao é por tudo isso
de parecer se peç!lo com urgencio.. ao governo
as referidas actas que faltao, afim de se poder
tornar uma deliberação ácerca desta eleiçao.
« Paço da camara, aos 80 de Abril de 1886.

- Carlos Carneiro de Campos. -José Clemente
Perei,·a. -Joaquim. Marcallino de Brito. -À.n·
to,iio f.,arlos Ribeiro ~de Andrada Machado e
Bilva. - Honorio Hetrmeto Carneiro LBão. »
Entrando em discussão é approvado.
Segue-se a discussão da seguinte parle do parecP,r:
« E igualmente o Sr. Francisco Joaquim
Gomes Ribeiro, pois que, posto nllo tenha
diploma,·. ·lhe compete ser deputado, na conformidade da verdadeil'a apuração das actas dos
collegios eleiloraes da provincia. »
O SR. PRESIDENTE convida a commissllo respectiva para que se dirija ao paço, a saber do
regente o diâ, hora e lugar da abertura da· assembléa geral.

O Sr. Nunes Machado entende que a votaçllo h!lvida a respeito da primeira parle do
parecer, envolve a d_ecisllo ·da segunda, pois que
se contára como validos os votos do collegio de ··
Traipú.
O Sr. Carneiro Leio nao é peste parecer:
entende que a segunda parte póde ter decis!lO
contraria á primeira, pois que nllo basta que
sejão apurados como legaes os votos do collegio de Traipú para o Sr. Dr; _Francisco Joaquim Gomes Ribeiro ser declarado deputado :
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ha duas questões a decidir : a primeira, se lhe
devem ser altribuidos os 21 votos do collegio
da villa Nova da Assem biéa; e segunda, se o
Dr. Francisco Joaquim Gomes Ribeiro era ou
nao elegivel.
OSr, Affonso de Albuquerque pensa que
sel'ia muito conveniente que, para melhor e
mais jusla decisão, a camara mandasse buscar
o livro das actas das eleições do collegio da
villa Nuva da Assembléa, até porque então se
convenceria de que não sendo livros, mas
simples cadernos, os em que se lançãO as
uctas das eleições, havia Ioda a facilidade de
se extrahir uma folha e substituil-a por outra.
Nao admitte que se devao attribuir ao Dr.
Gomes Ribeiro os ditos 21 votos porque não
consta que haja na provincia outro com este
nome, pois fôra necessario suppôr que pessoas de ouh·as províncias não podião ter votos
parn deputados gernes nas Alagôas, e qne os
sen horcs 1 qne se inclinão a favor do dito
do11lor, r:onhecem lodos os hnbilonlcs do Bl'ai:il,
e pudessem 1111lrmn1· que não ha ouh·o individno com o nome de Dr. Joac1uim Go\Iles
Ribeiro.
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e Raphael de Macedo, que havião sido prommciadt)s.

OSr, Carneiro Leã.o responde que o faclo de
ter o Sr. Rezende perguntado em qual dos collegios houvera 'troca. de nomes, prova que ·etle
não lêra o parecer da commissno, que bem
exprtissamente--o declara. Nilo entende que seja
justo que deixem de· ser accumnlados a nm
individuo votos que lhe haviao sido dados pelos
eleitores, só porque o secrijtario do collegio,
deliberadamente, ou por engano commella
erros, escrevend.o, pqr exemplo, Ernesto em
lugar'" de Hermeto, como já aconlecêra a respeito delle orador.
Pelo contrario, lhe parece que a camara
deve p1·oceder como uma especie de jurado,
segundo lhe puecer serem as intenções dos
eleitores. Observa, porém, que não é esta a
questao, pois nno consiste em estar escriplo o
nome errado no livro ·competente das actas,
mas na copia que enviou á camara municipal,
como fôr11. l'econhecido legalmente. A respeito
da substil[!ição de folhas no livro das aclas ou
caderno, como dissera o Sr. Affonso de Albuquerque, obsena que cumpria que sobre .isso
apresentassem provas, que não via ; an.les,
OSr. Nunes Macha.d.o responde que, se se se
provusse que exislia uul1·0 individuo com o da parte do Dr. Francisco Joaquim Gomes Rinome de Dr, Joaquim Gomes Ribeiro, claro beiro, não conhece nenhuma falsificação, 11e·,
era que se lhe <levillo attribuir os 21 votos ; nhuma suspeita, ao mesmo tempo que observa
mns não existindo, pois na.o conhece alguem um partido empenhado em excluit-o, preterindo· mesmo todas as regras ,de justiça.
110 Bl'azil com esse nome, apezar de ser forAdvel'le riue o Sr. Rezende se equivocou
mado na academia de Olinda, clal'o é que
devem ser attribuidos ao Dr. Francisco Joa- quando fallou a respeito da pronuncia, pois
quim GrJrnes Ribeiro.
.
_ .
. ácel'ca dos Srs. Manso, e Raphael de Macedo, a
camarn tratou sórne~te · sobre se os processos
O Sr. Assis Masca.renhas dá conta de que, destes senhores devião continuar ou não ; ·e ora
dfrigindo se a .deputaçll.o ao paço da cidade, se traia de saber se ó'·Si;'· Francisco Joaquim
f61·a recebida pelo regente, em nome do imGomes Ribeiro foi ltigitimamente pronunciado,
perador, que lµ.e respon'dêra que a installação no que a commissao ent~nàe que n!lo, pois não
da asssembléa . geral legislativa teria lugar no havendo querella ou· devassa, não ha verdapaço do senado no d.ia 3 de Maio, e que amanhã,
deira pronuncia capaz de tornar o individuo
pelas 10 horas, haveria a missa do Espiriloinelegível. Pondera quanto perigoso seria que
Santo.
se estivesse po1· pronuncias onde nll.O· houvesse
O Sa. PRESIDENTE deulara que a resposta
verdadeiro crime, pois mui facil se.ria excluir
do regente é recebida com muito especial das eleições os verdadeiros representantes do
agl'ado,
.
Brazil, sendo tao multiplicados os instrumentos
Conlin.úa a discussão.
de tazer os crimes depois do ·estabelecimento
O Sr. Henriques de :Rezende deseja saber dos juizes de paz, e da divisão dos districtos em
quatro juizes, etc. Parece-lhe, pois; que o
se a troca do nome foi no collegio de 'l'raipú.
S1·. Dr. Gomes Ribeiro nao se acha. legitimaO Sa. CARNEIRO LEXo : - Não.
mente pronunciado, e não deve portanto perder
O Sn. HENRIQUES DE REZENDE pondera o peos votos que lhe dérao seus constituiutes. Conrigo de se estabelecer o precedeute de se altriclue votando pelo parecer da commissao.
buirem votos a um individuo que não é desiDada a hora, fica a materia adiada.
gnado pelo seu verdadeiro nome ; pois que
O SR. PRESIDENTE declara que haverá sessão
poderáõ accumular-se em um, votos dados a
amanhã, depois da missa do Espirita-Santo.
diffcrentes individuas ..
Entende tambem que nll.o compete á camara . Levanta-se a,s·essll.o ás duas horas e meia da
,
dos Srs. deputados o conhecer se o individuo, tarde.
de que se trata, fôra bem ou mal pronunciado.
Votará pois contra a admissão do Sr, Gomes
Ribeiro, como já votá.rã. contra a. c;l.os Srs. Manso
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Ses.ta sel!lsão 1>reparato1•ia eni
o 1.º de Maio
PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO V!ANNA.

Pelas. 11 l1oras e 3/4 da manhã abre-se a
sessao, lê-se e approva-se a ac!a du antecedente.
EXPEDIENTE

Dàndo·se conta do expediente, lê-se um
officio do ministro do imperio, remetlendo outro
da carnara municipal da cidade do Recif~, que
acompanha a acta da apuração geral da eleiçao
a que &e procedeu para dous deputado~, pela
vaga que deix:í.rão os Exms. Srs. Sebastiao do
Rego Barros e Antonio Peregrino Maciel Mon·
teiro.-Te111 o conveniente destino.
Presta juramento nas maos do Sr. presidente,
o Sr. deputado pela provincia do Rio de Janeiro, Siqueira e Silva.
.
Continua a discussllo adiada do pni·ecer da
cornmissil.o de poderes, sob1·e as eleições das
Alagôas.
OSr. 'Rezende declara nllo entrai· na questão
rle personalidades, mas na de p1·incipios. Ouvira
a um nobre mcrr,h1·0 da commissno que a camai•a dos deputados, como um ultimo eollegio
eleitoral, tem direito de verificai· os poderes de
seus membros, póde conhecei' dos casos de
pronuncia em que estej!lo seus membros: porquanto, disse elle, cousa muito · perigosa era
que a camara excluisse um membro que apresentasse seu diploma pelo facto d~ se !char
pronunciado, pois que nada ha mais fac1l ao ·
poder do que fazer pl'onunciar os indivíduos
que teme na representação nacional. O orador,
vosto que 1·econheça o perigo que ha nisto, recon_hece lambem que o ha na parte opposta, e
esta
: em
· · que a camara
'd não deve
d sacrificar
· · , um
p1mc1p10 por cons1 erações e per_i~s que
possão haver. Estabelecendo a const1tu1çao a
a·1~1s0.0
· de po deres, _es ta garantia· prmc1pa
· · 1d
sy~te_ma representahvo desapparece tod.~ a ve~
que ~ cama.ra dos deputados avoque a ,1 ~ co
nhecunento de autos, toda a vez que v:.u conhecer se uma pi·ónuncia foi bem ou mal feita;
estabelecendo um tal principio, elle póde pôr-se
cm pratica nao só no caso vertente, corr10 en1
outro mais _essencial; pôde um réo de mor~e
ser pronunciado, e ter_a naçao de vêl·o no. meio
da rep1;esentação nacwn~I, ou mes'.no u· offender interesses de terceiro. Se se disser que o
poder judiciari? não ~ca inhib_ido de continuar o
processo, o effe1to sera ver-se hrar da camara dos
deputados em virtude da execução da lei um
membro della, 0 que será indecoroso. T~da a
sua duvida pois, é se a camara pôde tomar
conhecimento do crime pe um individuo que
ainda não era eleito deputado quando foi pronunciado.
·
O Sr. Nunes Ma.chado entende que não se

?

avooão os aulos para a camara approvando-se o
parecer da commissao; po_1·que ~ can~ara só
conhece se aquella pronuncia ou 1mped1mento
é o de que falia a lei : porquanto, nem toda a
prenuncia inhibe ao cidadll.o de ser deputado.
Lembra que, se se apresentasse na camara um
individuo que ao tempo das eleições tivesse um
impedimento legitimo de i!er deputado, nllo
podia elle tomar assento. De mais, a pessoa de
que se lt·ata nao se acha pronunciada: porque
O juiz de paz não tinha attl'ibuiçil.o de pronunciar um juiz de direito, mas só o de tomai·
a culpa até a pronuncia e:içclusive que competia
á relação.
·
O Sn. REZENDE : - Apoiado,
O SR. NoNES MACHADO: - O apoiado do
Sr. deputado ·dá a enlender que nao existia tal
pronuncia, que não existia tal impedimento, e
assim escusado é produzir tal impedimento :
assim o Sr. deputado prova mais do que o que
eu pudesse dizer.
O Sr. Bandeira de Mello diz que, em sua
opinino, a pronuncia tem duas especies ~e
effüitos, ordinarios, e extraordinarios. Nos pr1meirns, conta-se a prisão, a suspensão de emprego; nos segundos, a elegibilidade, e na<?
elegibilidade: neste ultimo caso o indivi<!uo que
se julga injustamente pronunciado tem · recurso
competente na camara dos deputados; qne n~o
trata de declarar se o pronunciado deve ou não
defender-se no tribunal competente, mas de
declarar se é elegível ou não, porque a elegibilidade ou. não elegibilidade é um effeito
. extraordinario da pronuncia que compete á
camara dos deputados decla1·a1· se deve ou nao
ter lua-ar:
O S; Albuquerque Mello depois de notar
ue a ~ommissão não attendeu a alguns doeu-qmen tos que lê , cone lue J' ulgand·o que se não
ód d c'd' e m justiça do negocio sem ser
~ .ª1 edi ir ºd
t . e que r1ela n"o
a vis a esses ocumen os,
,..
"
adinissao de um deputado pela província das
Alagôas, não fica imperfeita a representação
d t
· ·
ntes O contrario é mosti·ar
es a provmci~, a
.
acceleraç~o e interesse no negomo.
O Sr. Andra.da. Macha.d.o mosti·i. que, pela
parte que lhe toca, nenhum interesse tem.
OSr Carneiro Leão résponde aos Srs. Re.zende e Mello, sustentando o parecer da commissão.
Julga-se discutida a maleria e é approvado o
parecer.
'
,
.
·
t d S
E approvado o segumle reque_r1men o o . r.
Nunes Machado, tendo sido vencida a urgenc1a:
« Requeiro que tome' assento nest.a casa o
Sr. Albuquerque Mello, como primeiro supplente. das Alagôas, temporaria~ente1 emquanto não chega o deputado propr1etar10. »
OSr. Gon;alves Martins fündamenta o se-
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guinte re.querimento que manda á mesa, e é
apoiado, preced'ida a votação de urgencia :
« Requeiro que seja admittido a tomar as·
sento nesta casa o Sr. Dr. José Gonçalves
Martins, deputado eleita pela Bahia, munido do
competente diploma, não obstante o (fl!te a tal
respeito diz a illustre commissilo ele poderes. "
OSr. Moura. Magalhães apoia o requerimento que tende a chamar á representaçao
nacional aquelle a quem legitimamente pertence, pois que o Sr. Dr. J. G. Martins é verdadeiramente o 14° deputado nomeado pela
Bahia, e a commissã.o obrou com nimio · escrupulo qt1ando quiz chamar as actas que ainda
faHão para computar os votos dellas a ver se
ha outro legitimo representante. Parece que a
commissllo ntlo seguio a regularidade de principias, po1·que a respeito dos treze deputados
nllo tratou de apurar os votos do collegia de
Carinhanha, bem que seja de 18 a 20 votantes,
assim como a. tespeito' da representação de
Pernambuco, nao com1rntou o collegio de Cabrobó. Assim parece que a commissll.o nll.o se
devia importar muito c'on1 estes votos que
fallão, muito mais sabendo-se qne o Sr. Dr.
Martins é o legitimo, porque os votos dos callegios que faltão ainda lhe dilo maior votação,
O orador -com tudo declara que o seu voto é que,
sem offender a decis1to da commi::sno, póde ser
chamado o Sr. Martins, assiU?- como o farão os
Srs. Albuquerque Mello e Ferreira dos Santos.
Presta juramento e toma assento o Sr.. ministro da justiça como deputado por Minas,
, OSr. Oa.rneíro de Campos pondera. os pê·
r1gos que podem resultar ae se nllo seguirem
na casa certas formulas na verificação dos poderes dos Srs. deputados. Posto considere muito
valente,_e respeite muito a prova testemunhal,
entende que em 'materia desta natureza nao
deve ser admittida,
O Sr. .Alencar propõe que o Sr. Gonçalves
Martins tenha assento por ora na qualidade de·
supplente pela Bahia.
OSr. Moura, Magalhães concorda até certo
ponto com o Sr. ·IJarneiro de Campos, nas
perigos que podem resultar de se nl:lo seguirçm
cet-tas formulas na verificação dos poderes ;
mas, no caso sujeito, aflirma que nao lia perigo
algum, pois o Sr. José Gonçalves Martins é verdadeiro 14" deputado pela província da· B;,.hia;
Contesta a opinião de que, em ma.terias desta
natureza, se nao devao admittir provas teste·
munbaes, e descobre ainda nesta proposição ·do
Sr. Carneiro Campos, vacillação . de princípios
na commissllO, que recorreu á notoriedade publica e .ª9 censo da legislatura passada, quando,
co;1tando os valos do Sr. Calmon, disse que, feita a somma dos votos· dos collegios que faltavao, ainda quando todos os votos delles.
recahissem em outra · pessoa, nunca deixaria o
~r. Calmon de ser deputado.: como se o censo·

:n

da legislatur;,,.actual não pm'le~se estar augmentado ; o. que a cornmibs!lo nao podia saber,
pois para isso era necessario que tivesse conhe·
cimento do numero dos eleitores de todos os
collegios, conhecimento que ni!.o tinha, por
quanto a mesma commissão confessou que
faltnvão alguns ; do q11e se conclne que a commissão se valeu de um precedente estabelecido
que não é infallivel, entretanto que no caso do
Sr. Gonçalves Martins a prova é mais forte, nao
s6 porque toda a deputação da Bahia sabe perfeitamente que elle foi eleito deputado, como
por que lhe foi dado diploma, sem que o seu
immediato em votos o contestasse. Não entende
mesmo que isto tenha comparação com o que
aconteceu a respeito dos Srs. contendores das
Alagôas, que apparecêrão ambos, entretanto
que o Sr. Rebouças ollo está aqui. Pondera finalmente a demol'a que haveria em completar-se
a representação da Bahia, se se esperasse pela
vinda das actas, constando que, em ,;onsequenoia da revoluçM havida na Bahia, as aclas
desappa1·ecêra.o do o.rchivo da camara mullicipal. Conclue votando que o Sr. Gonçalves
Martins entre por <ira como supplente até q•Je
sejllo desvanecidos os escrupulos da commissão.
O Sr. Carneiro Laão mostra que a commissao não teve vacillação de princípios, pois
que, tendo podido conhecer pelas actas geraes
dos Srs. deputados eleitos pela Bahia para a
presente legislatura, se o censo tem sido, ou nllo
augmenlado, a commissllo teve base para dizer
qne a differença de votos entre o Sr. Gonçalves
Martins e seu immediato, nlló era tal que não
pudesse elle ser excluído pelos restantes co1legios da provincia.
·
Passando a fallar no requerir:nento do Sr. Alencar, declara que quereria antes ac:lmitlir ao
Sr. Gonçalves. Martins como deputado, pelo
testemunho dos Srs. da Bahia, ·e porque elle
apparece com diploma, do que como supplente, .
naa s6 porque não é supplente, co'mo porque isto
envolveria a necessidade da decisao da questão
se os 8eputados eleitos em eleição parcial, têm
de ser subslituidos pelos immcdiatos em votos,
ou pelos comprehendidos .na a:cta da eleição
geral. Entende que nenhum inconveniente ha,
em que venhll.o os esclarecimento~ que se pedirão ao governo, pois se as actas ainda não
estao no Rio de Janeiro, poderáõ chegar na
primeira embarcaçno, e a camara decidir com
pleno conhecimento.
OSr. Pedreira. responde que está persuadido de que as actas ainda não vierllo da Bahia,
pois que do contrario o governo as teria reroettido á camara, como praticou a respeito de
outras, Não devendo o Sr. Gonçalves Martins
perder o direito que lhe cotnpete, porque a
camara da capital da, Bahia não pôde remetter
ainda, a acta da·. respectiva eleição, e tendo
passado na casa o principio de que a commiJsãq
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de poderes está autorisada Pf'(ra apurar os :otosdas :1clas parciaes dos colleg1os, se a cornm1s;;ão
no resumo que fez, nno encontrou que outro
cidadão tivesse direito de ser deputado em 14º
higar'pela B:thia, senão o!3r_. Gonçalves Martins,
este senhor deve ser adm!ll1do a tomar assento.
Para wais claramente proYar que o dilo
Sr. Gonçalves Martins fôra eleito 14" deputado
pela Bahia, apresenta o o!'ficio do presid_en\e da
carnara municipal da capital da provrncia, convidando-o para assistir ao Te Demn por
occasião de sua eleição.

- O Sr. Alencar nao duvida que o Sr.. Gonçalves Martins é deputado pcb. provmcia da
füihia, porque não é licito du Yidar do testeurnnho dos Srs. depuiados por aqueíla proviucia ; mas nota que a camara municipal fez a
apurnçi1.o considerando o Sr. Gonçalves Martins
deputado effocti vo sem te_r prese11 tes t_od~s as
actas parciaf,s dos colleg10s da prov111c1a ; e
como <5e tem dito que as cam.\ras municit)aes
nao podem excluir collegios, e na.o podem ~azer
a apuruça.o geral se1n ter todas as netas parciaes,
entende mais conveniente que tome assento
como supplenle, do que não resulta ao Sr. Gonçalves Martins prejuiio ou desdouro algum.
O mesmo Sr. deputado manda ft mesa a
seguinte emenda:
« Que o Sr. Gonçalves Martin~ tome assento
por ora na qualidade de supplente pela Bahia.

- Pefaoto de Alencar.

i>

E' apoiada essa emenda, e posta em discussil.o juntamente com o requerimento.

O Sr. Carneiro de Campos está convencido
_de que no recinto da camara não devem entrar
se11ão aquelles que fôrem reconhecidos evidentemente eleitos pelos seus constiluintes, e do
que foi presente á commisst10 nao apparece
esta evi<lencia a respeito da eleiçil.o do Sr. Gonçalves Mal'lins. Requer que a emenda do
Sr. Alencar vá á comrnissil.o para se decidir a
delicada questão em que locárn o Sr. Carneiro
Leão a re:;;peilo dos supplentes.
O SH. JosÉ CLEMENTE manda a seguinte
sub-emenda :
« Vá a indicação e emenda á commiss!ío. -

Clemente Pernira . .,,
OSr. Andrada Machado não julga necessario

ir a emenda á cornmissa.o, o que lerá em resultado encetar uma questão. melindrosa e de
difficil decisão. Vendo-se das actas que o
Sr. Gonçalves Martins, pelos votos que obteve,
quc:r como supplente da 14" eleiçao quer como
supplente das eleições geraes, terá apenas acima
de si dous itJdi viduos com mais votos, os quaes
se não achão presentes, sendo o Sr. Gonçalves
M~rtins o unico que se apresenta, o orador
entende que elle póde ser chamado para tomar
assento, decidindo-se a questao deste modo.
D~ndo-se a materia per discutida, decide-se

que o requerimento do Sr. Alencar vá :í corn111issão ele podct'C:S.
•
O Sn. ANTONIO CAnLos : - Peço que vá com
urgencia, porqne quero ver a casa cheia :
quero ver muila gente aqui.
Entra em discussao a parlé do parecer da
commissão de poderns, relativa ás eleições da

província da Parahyba do Norte.
O Sr, Il.ezende posto 11ão reconheça na

camara municipal da provincia, o direito de
negar diploma a Lllll deputado eleito, quizera
com tudo que a com 1nissão modificasse um
pouco a asper,,za de sua censura, em consideração aos relevantíssimos serviços µela mesma
carnaro. pt'estados, impedindo que fosse inslallnd,1 uma assembléa facciosa, que, tendo d(!
elege, os 6 indivíduos para servirem de vicepresidentes da pt'ovincia, podia assim influi.l'
par,i o estabelecimento de um governo faccioso
ua província, e perturbar a ordem publica nella
e nas limilrophes.

O Sr, Eloy Pessoa lendo reconhecido, pela
leitura do parecer depois de impresso que as
questões n respeito de Parahyba e Sergipe são
muito diversas, e devendo ser diverso o direito
para caso diverso, protesta desde já para que,
qualquer que seja a decisão, que· se tomar a
respeito da Parnhyba, nao seja ella identificada
á que se tem de tornar sobre.Sergipe.
Apezar do grande respeito que consagra a
uma commissa.o composta de membros de
tantas luzes, o orador se propõe a aventurar
algumas reflexões. Analysando os principias em que a commissão baseára o seu parecer, observa que não sube qual das estatísticas deve
ser consid~raàa boa ; se aquella porque se
fizer1l.o as eleições para a legislatura passada,
se a que servio para a presente, e que mesmo
impossível é conhecer qual dellas é a melhor,
principalmente nas províncias pequenas, quando
se considera que, mesmo em alguns paizes
muito civilisados, n:l.O a tem havido, que a não
temos ainda no Brnzil, e que o numero de
eleitores entre nós se basêa sobre o arbítrio
dos parochos : entretanto ent1mde que a commissão deveria ter altendiôo a que em algumas
pequena; províncias, pela l'ertilidaue do seu
terreno, e maior facilidade de o cultivar pela
introducção ·de grande numero de braços africanos, ou porque rr polieia é.ª esle respeito
meuos vigilante, ou porque o litoral clellas se
presta mais facilmente a este contrabando,
muito se tem augmentado a população, e que,
por consequencia, podia mui bem apparecet' a
differença para mais de eleitores sem que nisso
houvesse o menor dolo.
Nll.o póde adrnittir o argumento que tirou _a
commissao da indagação, a que procedeu, dizendo que houvera uotavel abuso, por isso
que dous collegios votárão quasi unanimemente
no mesmo individuo. A ser admittido este ar-
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O Sa: 1º SECRETARIO lê a seguinte repregumento, o orador entende que nenhuma
eleição póde ser considerada valida ; nem a do sentação :
« Augustos e dignissimos senhores represenregente, a que se está procedendo, e na qual os
volos recaem principalmente em dous candi- tantes da nação.
« O abaixo assignado vem respeitosamente
datos ; nem a do Sr. Calmon, que obteve a
quasi unanimidade de votos na província da á presença desta augusta camara, em desemBahià, contando o avultado nnmel'O de quasi penho de seus deveres, n!l.o só como eleito de800. votos ; nem a de· outros senhores depll· putado em duas eleiçoes <'.oÍlsecutivas, feitas na
tados; quando, longe de a unanimidade, ou província da Parahyba do Norte, mas mesmo
quasi unanimidade de votos ser motivo para como cidadão interessado na manutenção dos
exclusn.o, e para se suppõr que houve conloio, principias de liberdade do nosso paiz commum,
pelo contrario indica que o eleito merece a representar a esta augusta camara o seguinte :
« E' sabido que a provincia da Parahyba do
confiança de grande maioria de sellS constituintes. Conclue com mais algumas reflexões Norte tem procedido a duas eleições consecutivas para a sua representação provincial e nasobre o parecer ·da commiss~o.
cional, a saber : a primeira em 1836, que foi
Dada a hora fica a materia adiada.
O SR. 1° SECRETARIO adverte que por não declarada nulla pelo governo, e a segunda em
estar sobre a mesa, mas na sect·etarin, não fôra 1837. Este negocio foi mandado á nobre com·
lido ºhoje por esquecimento, depois do parecer missão de poderes, a qual deu seu parecer, que
da commissã.o, uma representaçao do Dr. foi lido na sessão prep11raloria de sabbado, 28
França e Leite ; mas que se procederá á sua "do co1·rente. Por este parecer A nobre comleitura amanhã quando se continuar na dis- missão de poderes despre:i:ou a segunda eleiçll.o
por ter sido obra do poder, ou antes ordenada
cussão do parecer da commissllo.
O mesmo senhor dá conta de se achar sobre pelo governo, que havia declarado nulla a pria mesa o 1.liplon111. do ·sr. D. Romualdo Antonio meira, e reconheceu nesta sómente nullos tres
Seixas, depulatlo eleito pela 11rovincia do Pará. collegios eleitoraes, a saber : o da Campina·
' . Grande, o de Pombal e o do Piancó, declarando
E' remeltido á commissll.O 1·espectiva.
valiosos e legitimos todos os outros- collegios da
O SR. PRESIDENTE dá para a ordem do dia provincia, em numera de sete .
. .a mesma discussão de hoje, ~ levanta a sessão
,, O abaixo assignado nllo entra na questão se
depois das 2 horas.
o governo podia ou nllo annDllar eleições, nem
mesmo se por prevenção podia mandar proceder a uma segunda, quando a primeira fosse
preparatoria
Setima sessão
illegitima, afim de que acamara respectiva puem~deHaio
desse escolher, entre ambas, a que julgasse legitima, mas elle não póde se dispensar, no desPRESJDENCIA DO SR. ARNU,JO VIANNA
empenho de seus deveres, de apresentar a eslll
Pelas 10 horas e 40 minutos da manha augusta camara, e mesmo á nobre commissão
ahre-se a sessão, lê-se e approva-se a acta da de poderes, algumas consíderàções para evitar
os perigos que, para o futuro, podem produzir·
antecedente.
Remetle-se á commissão de poderes o di- semelhantes precedentes, em prejuizo das liberploma do Sr. deputado pela província de Minas, datles publicas do nosso paiz.
« A nobre commissllo de poderes annullou os
Antonio da Costa Pinto.
Prestão juramento e torna.o assento os Srs. collegios eleiloraes pelos principios de que
deputados: Cajueiro, Costa Miranda, Cerqueira ne!les houverllo votantes que 11110 erão legiiimos
Leite, Pedro de Alcantara, Affonso de Alh"u- e1eitores, e funda-se no officio·do presidente da
querque, Gomes Ribeiro, Casado e Aureliano. província, dirigido ao governo que isto .mesmo
o refere ; funda-se igualmente na acta da camara
OSr. Alvares Macha.do manda á mesa o municipal da capital da Parahyba do Norte,
seguinte :
funda-se lambem nas actas da eleição para a
<< Por se achar ausente na Europa o Dr. ·José
que findou, pelas quaes se vê que
legislatura
da Costa Carvalho, deputado eleito pela pro- esses collegios dérão entllo consideravelmente
víncia de S. Paulo, requeiro se chame o Sr. Dr.
menor numero de votos ; mas a nobrti comManoel Dias de Toledo a tomar assento ·na
missao reconl1eeeu que esses documentos nllo
aquella
por
qualidade de primeiro supplente
erã.o exactos, nem podiã.o Cazer inteiro credito
provincia. »
para sobre elles .basear o seu juizo ; porque pelo
Vai á commissao de poderes.
officio do presidente da provincia, pela àcta da
camara municipal da capital, e mesmo pelas
ORDEM DO DIA
representações que algumas outras camaras fi.
Continua a. discussão do parecer da com- zerão, Dilo é accusado de illegal e de illegitimo
missão de poderes, na parte relativa ás ·eleiçlles o collegio de Càmpina Grande, e. antes pelo
contrario por esses documentos, que servirão .de
. da provincia da P_arahyba do Norte.
õ
'1'0KO ºi
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base ao parecer da nobre commissão, é . esse
collegio justificado, e todavia a nobre comm1ssllo
o julga nullo e illegitimo,. contra os mesmos
documentos offerecidos em apoio da illegalidade
dos outros ; vindo por isso a mesma commis;ll.o
a reconhecer inexaclos, ao menos na parte
relativa ao collegio de Carnpííla, esses documentos em que se apoia.
.
cc Da mesma sorte a nobre commissão em
seu pt1:ecer reconhec~ insufficienle_ as aetns dos
collegios para as eleições da leg1slatnr.i que
acabou, afim de provar o augmento de eleitores ; porque sendo patente das mesmas, em
comparação com as da actual eleição, que em
todos os collegios dessa província houveaugmento de eleitores, ella desprezou essa prova
para com os collegios que·approvou, vindo por
isso, relativo a esses collegios, a julgar insufficiente e de nenhuma força a prova tirada das
actas -da eleição para a legislatura passada, ou
a reconhecer que o principio, pela nobre _commissão ·primeiramente adoptado, não era o
principio de nullidade de eleições ; porque se o
fosse, ipso jure, serião nullos'.todos os collegios,
anele esse augmento apparecesse, e pelo parecer
da nobre commissao·o nllo farão.
« Mostra-se ainda, e o abaixo assignado espera que a nobre commissão de poderes reconhecerá esta verdade, que, em scujuizo, mesmo
o principio de augmento de eleitores nllo é o
principio de nullidade dos collegios, ipsoju1·e,
porque sendo certo e sabido, e os nobres deputados da provincia do Ceará, aos quaes o
ab.aixo assignado rende os tributos da maior
consideração, não o negaráõ que o collegio do
Crato, na província do Ceará., deu para esta
legislatura (conforme as informações dadas ao
abaixo assignado) duzentos e tantos eleitores,
contra cujo collegio existem na casa muitas representações, e a nobre commissão desprezou
tudo isso, e approvou as eleições sem fazer
mesmo commemoração algumajdésse collegio ;
e o mesmo praticou com o collegio de Atalaia,
na província das Alag6as, que deu duzentos
eleitores, quando para a legislatura passada
tendo dado cento e vfote, teve representações
contra elle, deu, mesmo na província. motivo a
uma sediçao que poderia ser funesta se não
fosse o bom senso do povo, mas que talvez não
s~lv~se. a ~r?vincia de u!11a representação provrnc1al 1lleg1tima, e tudo isto demonstra evidentemente que nllo foi o principio de nullidade de
eleições o facto de augmento de eleitores, sem
relaçã? alguma á populaçao, que dirigio a nobre
comm1ssllo.
« O abaixo assignado negando que o facto
de augm_enlo d~ e_leitores, sem relação á popu~
laçã~, seJa, ao JU1zo da nobre commissllo de
_poderes, o principio de1nullidade das eleições
~stá,b~~ longe de attribuir a algum outro mo~
tivo - sm1stro o parecer da nobre commissão
pelo. contrario elle reconhece que sua posiÇà~

é diflioil, e q,ue só foi a unica vonlade de sahir
da posiçllo difficil, em que se achou collocada,
que a conduzio áquelle parecer; mas o abaixo
assignado espera qL1e a nobre commissao, cujas
luzes elle muito respeita, reconheça lambem
com elle que o expedie_nte qne adoptou é perigoso e ameaça.de perto a tranquillidade publica, e de futuro as liberdades de nosso paiz
commum.
" Tres collegios da província sno excluidos
do voto da representação nacional e provincial ;
uma grande parte da populaç!lo da província é
excluída do unico e mais sai;rado di1·eito para
o cidadão, nos paizes livres, do direito de por
seu voto tomar parte no governo do seu paiz,
tanto par'à o geral, como para o particular da
provincia, e semelhante perda para homens
livres é de transcendente consideraçao, e no
nosso caso ameaça uma sizania na província,
de que já tivemos nas Alag6as uma amostra,
que poderia ser !atai, e cujas consequencias
nl!.o podem ser calculadas antecipadamente.
« E' evidente do facto da eleiçao de que se
trata que existe na província um principio
de discordia entre o centro, a capital e outras
partes, e esse principio manifestado pelos factos
(sem duvida mal fundados) não deve ter uma
occasião de se exacerbar, e antes cumpre extinguil-o conciliando os animas e destruindo
mesmo quaesquer antipathias que possao existir,
o que · de certo não se poderá conseguir pelo
expediente tomado pela commissllo, excluindo
a uns do direito de eleição por um principio
mesmo que ella tem approvadó e admittido
para com outros. ·
"A nobre commiss!lo, para justificar o seu
juizo sobre os collegios que ella apoiou, esta-·
beleceu um principio que ella mesma contrariou
pelo seu facto ; estabeleceu como principio invariavel de justiça, que nllo deviao votos legítimos dos outros collegios serem sac1•ificados
á illegilimidade dos votos dos collegios queella julga nullos : mas, pelo seu proprio facto,
ella contraria o seu principio, e eu estou convencido que a nobre commissão reconhecerá
esta verdade_; porquanto, seu do nullo, . pelo -.
parecer da' nobre commissllo, o collegio · de
Pombal, é certo que este collegio foi composto
de tres fregueZÍ!ilS, a saber : a de Pombal, a da
villa de Souza e a do Catolé, e é certo lambem
que só augmentou o numero de eleitores a
freguezia de villa de Souza, e aqui temos, pelos
votos da nobre commissllo, pelo principio que
ella pretende canonisar, sacrificados os valos
legítimos dos eleitores das duas freguezias,
Pombal e Calolé, · pelos votos illegitimos da
freguezia da villa de Souza. O mesmo acontece
no collegio de Piancó, que era composto das
duas freguezias, Piancó e Patos, nllo - tendo
esta . augmentado o numero de eleitores, vindo
por isso a mesma nobre commissão a destruir
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o p1·incipio que ella tem eslabeiecido para
apoiar sua opinião.
,
·
« De certo, o abaixo assignado nM pretende,
de maneira alguma, que semelhantes abusos
sej11.o tolerados e admittidos, e que uma facçao
qu~lquer possa, com figurados eleitores, supplanlar o ~irei_to de seus concidadl!.Os; não, o
abaixo ass1gnado reprova altamente semelhante
procedimento ; e, pelo que lhe toca, elle declara, perante esta augusta camara, á face do
Brazil todo, que jámais elle exercerá um mandato illegitimo, e jámais elle entrará na re•
present11-ção nacional por sua província, ou por
outra qu;lquer, quando o voto eleitoral fôr_.
exl9rquido por semelhantes meios ; mas não
deseja, para a tranquillidade de sua província,
e para a manutenção dos princípios libcraes
em nosso paiz commum, que tao perigosos
precedentes, como os que otrerec1; o parecer
da commissão, sejãO autorisados pelo voto da
camara.
« Se a esta augusto camara fosse conveniente,
para nao dize,· licito, no. interesse do paiz,
annullar certos collegios eleitoraes, e approvar
outros, pelos quaes a representação não é .a
mesma, teriamas um horrivel precedente contra
o go,·erno, ou contra as liberdades do paiz.
Esta augusta can1ara considere ·bem os perigos que ameaça semelhante procedimento.
A nobre commissll.o lembre-se que nll.o é novo
na historia parlamentar uma facção. qualquer .
apoderar-se do espiritó da assembléà e fazer
della seu instrumento para seus fins, e essas
facções achão facilidade, excluindo da votação
collegioe com os qaaes antipathisa, ou deputados que lhes s11.0 desaffectos, e pelo precedente· terrivel que oft'erece o parecer da nobre
co1nmiss110, isto é tanto · mais facil, quanto
basta-lhe annullar aquelles collegios nos quaes
os eleitos da sua antipathia tiverem tido maior
votaÇão, Motivos para justificar em semelhantes
casos· .uma tal conducta não falt110, porque ao
espil'ito de partido é sempre Certil um recurso
para justificar ainda mesmo seus crimes.
« Por outra parte, o p1·ecedente que .oft'erece
a nobre commissão no seu. parecer, autorisa
ao governo, no qual se distinguir um espírito
menos nacional, para, por igual meio, conseguindo uma m,iioria qualquer, arredar da representação nacional os defensores mais fortes
das liberdades publicas. Considere a nobre
commissão mesmo no que pretende com o
seu parecer : olhe n11.o só' para o presente,
mas lambem para o futuro, e. creia que nós
nll.o estamos livres de taes males, porque têm
passado outras nações, e que nos. devem servir
de exemplo e de. instrucção, para acaute. larmo-nos ; ·Dão queiramos dar, nós mesmos, .
armas com que possamos ser reridos um dia.
« Augustos e digníssimos. senhores representantes da riaçlo, o abaixo assignado não quer,
l).O seu interesse particular, fazer valer nenhuma
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das eleições da sua pt·ovincia para esta legislatura. A camara tem duas para escolher, e
se nenhuma lhe agrada, mande proceder a uma
terceira. Concilie-se assim os animos, que estão
tanto mais dispostos para a conciliaçao, quando
se vê que na segunda, se houve abuso,· foi
consiperavelmente menor, mas não exarcebe-se, nao consinta-se que passe um precedente perigosíssimo, como o que se contém
no pa~·ecer da nobre e muito respeitavel commissito de poderes. Siga-se um principio qualquer que nao offereça consequencias tão fataes,
mas sejamos firmes rio· principio adoptado, e
inexoraveis em sua applicação, sem excepçao
alguma.
« . O abaixo assignado, apresentando estas
considerações á augusta camara dos Srs. deputados, nao podendo ser admitlido a advogar
de outra sorte pP.rante ella a causa de sua
p"rovincia, julga desempenhar assim os deveres
a que está ligado para com a província que
o vio nascer, e que em duas eleições consecutivas e, tem honrado com os seus votos
para a sua repl·esenlação nacional, e para com
os seus concidadaos do Brazil todo, cujas liber•
dades elle julga postas em perigo pelo precedente que se offerece no parecer da muito
nobre commissão de poderes. A augusta camara dos Srs. deputados delibere como em
sua sabedoria julgar mais conveniente, emquanto á el!e requer sómente que se. faça na
acta respectiva .especial menção desta repre~
sentação.
· « Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1838. Dr. Nieolá,o Rodriguea dos &ntoa França e

Leite.

>>

.

O Sr. Fernand.es d.a. Silveira. . observa

que
hontem pedira· a palavra· com o intuite de
propôr o adiamento da discussão da parte do
parecer reh1liva ás eleições da província da
Parahyba do Norte, e istlt fundado em que
ainda não apparecêrão na casa os deputados
eleitos por aquella provincia, os quaes têm
jus para · informar a casa. $Obre este objecto :
e como na casa se achem já deputados eleitos
pela - província de Sergipe, tem.a requerer que
de preferencia entre em discussão a parle do
parecer relativa a esta província.
Este requerimento é apoiado, posto em discussão e approvado.
Entra em discussão a parte do parecer da
commissão de poderes relativa ãs eleições da
provincia de Sergipe ..
O Sr, !lloy- Pessoa tem factos a apresentar ,
á vista dos quaes póde ser que alguns senhores
que têm assento na casa 1nudem da opinião
que têm formado sobre o _varecer da. commissão. Duas forão as eleições que tiverão :
lugar na provincia de . Sergipe, as primeiras
no _anno de 1836, .época em qu~ não estava
naquella provincia : a~ segund\ls t1verllo lugar
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em Maio de 1837, e esteve na província só·
mente . quatro dias antes da época da apu·
raç!lo geral, que foi feita a 27 de Maio. As
eleições, portanto, se fizerl!.o sem a presença
e influencia do orador, e tanto isto se prova,
que só alguns votos obteve nos colleg~os da
Estancia e Sergipe, e em poucos . m~1s., os
quaes lhe derão uma pequena ma1or1a que
o conslituirao deputado supplente pelas seguintes eleições. Observa que a illustre co_mniissl\o de poderes, que Uio reluctante foi
respeito das eleiçõ7s das Ala~ôa~, nada _qmz
especificar a respeito das pr1me1ras eleições
desta província, as quaes, axiomaticamente silo
nullas, e nullissimas. A primeira eleição
daquella provincia acha-se tão manifestameute
nulla que, para isto se conhecer, basta observa~-se que o numero de eleitores foi elevado
a mais de cinco míl, o que mostra que sómente a provincia de Sergipe vinha a ter
mais que cinco milhões de habitantes, numero que talvez se não dê em todo o imperio.
Porém, é a respeito de uma eleição UI.o monstruosa, e reconhecidamente nulla, que a illustre
comrnissllo, dando o seu parecer, disse que se
eliminas~e1u es$eS dous ou quatro collegios. Está
convencido de quE: lia lei que determina que,
em certos e determinados casos, sejll.o excluidos
eleitores, mas não collegios eleitoraes ; e tanto
isto é fundado em princípios que é certo que
não devem soffrer uns pelo mal que têm íeito
os outros ; e por isso os argumentos que se têm
apresentado na casa só ·se podem applicar aos
eleitores, e não aos collegios. De grande numero de eleitores, de que são filhas as primeiras
eleições, se vê que nao era possível que ellas
fossem validas, e se isto é evidente, como entrarem em jogo as primeiras cqm as segundas
eleições, sómente pelo principio de que á eamara dos deputados compete conl,ecer da validade ou nullidade das eleições. ? Como pedirem-se informações ao governo quando ha toda
a evidencia da nullidade de taes eleições? Niio
farão ellas feitas por um partido que chegou·ao
ponto de empunhar as armas? Nao correu o
sangue brazileiro nos campos de Santo Amaro?...
Os revoltosos de Piratinim nllo se valêra.o deste
facto? ...
Se taes excessos se derão nas primeiras
eleições, outro tanto não occorreu a respeito das
seg',lndas, as quaes forao feitas com toda a serenidade, como se vê das proprias actas. Querendo
. conciliar as opiniões que se têm apresentado na
c:isa, o orador manda á mesa a seguinte emenda.
u Que se approve a segunda"eleição a que s~
procedeu em Sergipe cm o anne proximo passado, ou que sejulguemnullas ambas as eleições,
mandando-se, quanto antes, proceder a novas
eleiçoes pelos eleitores das primeiras. »
O Sn. PeESIDENTE_observa que esta emenda
contém duas idéas diferentes, em consequencia

.ª

do que, será apoiada em cada uma das. idéas çle
per si.
.
.
Posta ao apoiamento neste sentido, é apoiada,
e entra em discussão em ambas as partes.

OSr. Fernandes da. Silveira. nl!.O combaterá
os principias emittidos peln illuslre commissl!.o;
apenas lemb1-ará um precedente tt'a casa que
deve se1·vir de regra nesta materia. A cornmissllo
nega ao poder execulivo o poder de annullar eleições; mas deve-se lembrar a commissllo do
principio adaptado pela casa, de que o poder executivo póde usar dessa altribuição. O principio
estabelecido pela casa foi occorrido ~n 18,28, a
respeito da eleições da provincia de Sergipe.
Neste anuo procedeu-se naquella provincia á
eleição dos deputados para a legislatura de 1830;
apurárão-se os votos na camal'a municipal da
capital, e corno houvesse occorrido algn mas irregularidades, o presidente da p1·ovincia, que então
era o brigadeiro lgnacio José Vicente da Fonseca,
as annulou, e mandou proceder a novas eleições,
e fui eu eleito e o Sr. Marce!lino de Brito, e tomlirnos assento nesta cusa em 9 de Maio do
anno de 1830. Eis-aqui um precedente que
deve servir de regra para o caso presente ; .mas
a commissão reeeiou qt1e, ora dando-se este
poder ao governo, clle podia abusar : mas em
1830, época em que a camara fazia bastante
resistencia ao poder, nll.o se lembrou deste
receio, deixou passar esse precedente.
O orador demonstra entll.o qaal é a estatística
da provincia, e as alterações que tiverão lugar a
respeito das eleições que se fizerl\o naquella
província. Observa que em virtude das segundas
eleições, é que se reunia a assembléa provincial,.
a qual exerceu suas funcções, e quando, ora
sejão julgadas nullas ~s eleições, o resultado.
será que nullos se consideraráõ todos os actos
da assembléa, o que cumpre por todos os modos
ser evitado.
OSr. Bezende sustenta a sua opinião de que
á camara, e só á camara compete o conhecer
da validade ou invalidade das eleições, e nesta
persuasão apresentou o decreto da accusaçtto do
ministro ; porque de um principio contrario
seguir-se-hia que o governo annt11lasse toda e
qualquer eleiçllo, até que clla vi~sse a recahir em
os indivíduos da sua escolha. Ainda que reconhece que o caso é omisso em todas as constituições por suppôr-se que sempre as eleições se
fação conforme a IP.i,comtudo deduz-se da indole
do systema constitucional que, em matedas eleclivas o poder executivo nao tem nenhuma ingerencia. Embora se diga que a este poder
compele vigiar sobre a execução das leis ;
porque então lambem se podia dizer que elle
podia cassar um acto do poder judiciario que
julgasse contrario á lei expressa, e neste caso
confundem-se os poderes, e plànta-se o despotismo. A este· respeito o orador cita o facto
de uma parte recorrerao governo; queixando-se
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de uma deliberação do supremo tribunal de constitnição. Elia, no. artigo 9°, affirma que a
justiça incompetentemente formado ; e posto harmonin e divisão de pode1·es, é a garantia da
que o presidente desse tribunal reconhecesse liberdade, garantia que desappareceria se o
que assim acontecêra, comtudo desconheceu a poder executivo, usurpando nossas regalias conautoridade do poder executivo para inlervh· na fundisse a divisão e destruisse a independcncia
reconhecida no art. 11. Que oppuzera.o os
decisã.O do judiciaria.
Lembra euí resposta ao que se disse sobre a . nossos contrarias contra uma doutrina tão eviassembléa provincial da província, cuja eleiçao dente, tao inabalavel? 1•, preceqentes da casa.
se ventila que ba umà lei que autorisa a· camara Se pre?edcntes em contrario ha, declaro que
dos deputados a intervir na eleiçao . das as- para mun nada valem, e eu nno admitto jurissembléas provinciaes ; porque ordena o acto pru.denciade arestos, quando não fundados em
addicional que a eleiçao dos deputados pro- principias genuínos; precedentes desacertados
vinciaes seju feita da mesma rórma que a dos não nos lig!lo as mãos: a razão illustradã faz
deputados geraes ; e se estes farão eleitos delles justiça.
2. 0 O governo tendo inspecç!io sobre a exem1llamente, lambem nullos. devem ser aquelles.
cnçt!.o
das leis, podia annullar as eleições que ·
Conclue dizendo que antes quizera dar ao
governo autoridade de dissolver a camara dos julgava serem contra lei. Eis o unico argudeputados quando visse que a maioria da mento, ou antes simples e vaga asserção com
camara era nulla, e que assim nao existia qne se pretende defender a usurpação. O gouma camara legitima, do que conhecer.nelle verno deve fazer executar mesmo as leis eleitoraes; porém naquillo que lhe está commetautoridade de annullar as eleições.
. tido, marcar o tempo da convocação das asOSr. .A.ndrad.a Machado : - Sr. presidente, sembléas, o tempo das apurações, etc.; passar,
talvez eu não tomasse o tempo da casa, se fiel á porém, a conl1ecer o merito das eleições, é arminha promessa, nao devesse repellir as cha- dimento insustentavel, porque a constituição
madas razoes de um nobre orador. Este senhor, nos assigna este cuidado, porque a indole de
a quem nada assnsta por estar forte n:1 con- nosso syste01a o ,·eda. E seria pasmoso que o
fiança dos seus meios, embora tenha de ar- .que el!e nli.o ousaria a respeito do poder judi·
rastar-se com um contendor que, segundo elle . ciario, se atrevesse a fazei ·o a respeito do poder
mesmo, tem ganho victorias na arena parla- legislativo, seu supe1·ior logicamente, e de quP.m
mentar, não deixou de me assustar, esperando-o elle é creatura. Os unicos representantes ·aa
revestido de armas forjadas talvez por Brontes nação brazileira s11.o o corpo legislativo e o
arregaçados sobre as ordens do coxo mestre, imperador pela parle que tem na. legislação,
iguaes ao menos ás que a humida Thetis doára e como moderador. O poder executivo não
ao iracundo filho, ou a deusa de Paphos en- é representaote, mas simples official, a quem
viára ao 'piedoso Enéas. Cahi porém das se incumbe a execução do que se lhe ornuvens vendo que nem prestante folha da- dena. ~ngl'açado seria que os braços tivessem
masquina · que cortasse malhas, lhe armava o prepoderancia sobre a cabeça. Quem manda,
braço, e que tudo era da mais fraca tero pera. quem prescreve é a cabeça (o corpo legislativo),
Sr. presidente, o .parecer da commissão tem os que executa.o s11.o os braços (o governo). ln·
duas partes; a 1• que annulla as segundas decoroso seria em verdade, que um poder
eleições de Sergipe; e a 2ª que pede infor- que, na categoria · dos· poderes é inferior,
mações, quanto ás primeiras eleiçOes. Que as porque recebe ordens do mitro, viesse dál-as
segundas eleiçõc:s são nullas por dimanarem de a este, marcar-lhe a sua constituição, a sua
um poder que nenhuma ingerencia podia ter formação. Um. tal absurdo salta aos olhos.
em semelhante materia, é doutrina ta.o clara. Em a nação ingleza, em a naçllO classica
que basta abrir a constituiç!lO. Ella eonsngra no em liberdade, nunca veio á idéa do rei de
art. 21 que ao poder legislativo compete o ve- Inglaterra, nunca á do governo inglez inge·
rificar os poderes dos deputados. Que quer dizer rir-se nellas. Na França, aonde o regímen da
verificar podel'es? Eu o l1·aslado e amplio. Veri- liberdade nllo-é til.o lealmente seguido, aonde
ficar poderes é conhecer da eleiçll.o ern sua nl'a· ainda não está bem consolidado, todavia nunca
teria e fórma; conl1ecer se o eleito tinhn as o governo ousou tanto. Era. preciso que esti·
qualidades que a lei "demanda ; conhecer se os vesse gnardado para nós semelhante insulto.
que o elegerllo erão legitimos eleitores, segundo Pois eu declaro á face do Brazil, á face do
as instrucções; e se nos diversos grãos da m,;ndo inteiro, -que não soffro, e repellirei
eleição se . guardárao as formalidades que a lei sempre um tal insulto. E se por desgraça, o que
prescreve. Se isto comprehende tudo· o que se não espero, pássasse nesta camara tão aviltante
póde indagar respeito a eleições, e se tudo isto precédente, largaria no. mesmo momento este
' compete á · camara, como tem aqui o governo lugar, e me não abaixaria, eu verdadeiro repre·
que metter a Linha? Demais, semelhante ·in- sentante da. naçao, a assentar-me ao lado de
gerencia é opposta á índole e natureza do go- outros que n!l.o seri!:!o s~n~o m~i)datarios d()
·
verno represeqtalivo, e o reconliece · li! D.O$Sa, po#1·,
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Julgo ter respondido ás palanas, não argu- o povo, de cansar-lhe a: paciencia, e invalidar o
mentos, porque nenhum apresentou o nobre direito adquirido pe!Qs primei1·os eleitos e crea1·
orador que se oppôz ao parecer. Cumpre-me continuas desavenças e odios entre os partidos.
agora observar respeito HO que disse um nobre Concluo emfün, votando em tudo e por tudo
depull'do, que houve da sua parte completo pelu parecei· da commissão e contra a emenda
engano; porque o poder nunca teve dircilo de bimembre rlo nob1·e orador.
dissolver a camara antes de formada ; s6
O Sr. Pessoa. diz que poderia responder no
depois de formada é _que ao imperadot·, como mesmo tom .ao illusfre deputado que o preceden,
interess!ldo no bem-sei· nacional, concede a mas respeita a sua experiencia e luzes, e n!io
se
constituição o direito de dissolvei-a, quando lhe atreve a dizer que os seus argumentos
pareça que desvaim a camara da verdadeii·a aranzel de palavras: mas procurará forào um
responder
senda, é arrasta a naç!lO ao precipício, sendo a alguns dos que produzia.
logo obrigado a convocar outra, appellando
Respondendo ao Sr. Rezende, lembra que já
assim da camara desvairada ao verdadeiro senso
da nação, origem de todo o poder. O contrario, . h!\ um aresto na casa, adoptando acamara um
obrando Carlos X em França, perdeu para si e outro principio, quando, -tendo -sido revogadas
sua dynaslia a corôa, que aliás possuit-ia, se as eleiçoes de Sergipe pelo seu presidente, admittio na casa os Srs. Marcellino de Brito e
n!lo atropellasse lodo o direito.
Quanto ao perigo que possa haver de ter-se conego Fernandes: e todas e quaesquer conregulado a assembléa província!, que fôra ins· siderações desapparecem di~nte deste facto.
tallada pela eleição que ora annullamos, sem
Quanto a dizer-se que a camara, na sessãO pasentrarmos em questões estranhas a este parecer, sada, apresentou alguma cousa a este respeito,
pergunto eu, qual é maior perigo? Admi!!ír a observa · que só houve essa accusação filha do
camara um terrível pre::edente e suicidar-se a zelo do Sr. Rezende : porém não .inferveio em
si mesma,. ou arrastada pelo rigor dos prin· mais nada desta questão ; deixofl o -governo
cipios, declarar tudo nullo? Cnido que não fia praticar, e que as cousas fossem por diante;
comparaçao entre os perigos. Se o principio como pois dizer-se agora que a:;·assembléa procon;;ervador do governo representativo deve ser vincial de Sergipe é nulla, .quando ella tem o
abalado, ou aliás correremos grandes riscos, me;;rno direito, que tem a camara de conhecer
então direi com Barnave- P'er-isse plutôt le da validade ou invalidade de seus membros?
mo-nde qu'un prinvipe.-Se co1·1·e risco a digni- Póde a camara desconhecer um principio que
dade _da casa e da na_ção, repetirei o que outr'ora adoptou?
se attribuio a Windar na tribuna ingleza :-PeA respeito dos abusos que o poder executivo
reça o commercio, pereça tudo, com.tanto que póde commelter intervindo nas eleições, fas_e conserve a dignidade nacional.- Afrontemos zendo executar a lei, diz que com abusos se
todos os perigos, mas salve-se a dignidade _da não argumenta ; que uma camara legislativa
assembléa brazileira. Todavia nao somos che- lambem se póde tornar facciosa, e depois tygados a tal extremo, não é tamanho o risco, rannica; e que proporcionalmente não !labe se
como se antolha a alguns: nem mesmo é misler maiores males têm provindo do poder- legislaentrar-se na questão da legalidade ou nll.o le- ti vo, do que do executivo, Julga desnecessarias
galidade da aclual legislatura provincial. O que as informações exigidas pela commissão; porqde
releva de mais notar é a contradicça.o do nobi·e prova-se evidentemente a nullidade das priorador, que querendo legislar as segundas meiras eleições ; quando apparecem cinco mieleições para evitar o choque entre as. legisla- ' lhões e tanto de habitantes em uma · província
turas geral e especial, propõe .em segundo pequeoa, quando apparecem eleições feitas com
lugar a annullação ao menos de ambas as as armas ua mão, com peças de, artilharia,
eleições, e que se ordene uma terceira eleiçàO, depois de tres dias de combale, quando appasem se lembrar que assim ficava existindo a recem· quatro collegios com tantos eleitores,
mesma anomalia entre ellas, visto estar já ins- quantos são os da· metade de toda a província.
tallada a assembléa provincial, em virtude da Primeiro que se peção informações, que se _
segunda eleiçao, e dever a deputaçll.o geral re- expeçM ordens, gasta-se tempo, e a província
gular-se por uma terceira eleição.
de Sergipe não é representada nesta sessão.
Desconfiado o nobre orador do successo dos
O governo sujeitou uma e outra eleiçao ao
expedientes de que se lembrára, insinua ao conhecimento da camara, e está nella o poder
menos que se legitime a segunda eleiçll.o, em- de legalísar uma ou outra.
.
·
bora a reconheça nulla. Bom scifa se pudesQuanto á jurisprudencia de arestos, ella é
semos adoptar semelhanle compromisso ; mas admittida mesmo entre nós.
c~l!tra elle está o axi,orna jurídico quod initio
Se é injurioso, como· disse o Sr. Andrada
mtiosum, traotii teniporis non convaleaeit. Demais Machado, que os braços .tomem o officio da
gratuitamente deixadamos subsistir o risco a cabeça, engraçado seria se a cabeça fizesse o
que nos queremos furtar; 9eixariamos ao go- officio dos braços. -São argumentos· especiosos ;
verno e aos seus asseclas o poder de assustar apresentados por elle, -orador, serião palavras
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vas ; mas pelo tiobre deputado, a quem resdo poder executivo ou geral, ou provincial,
ponde, servem para enthusiasmar a camara.
senão a_fiel execução ~é uma lei.
Desconhece a soperioridade de um poder
OSr. Nunes Macha.do sustenta o parecei· da
sobre outro, conforme os principios estabele- commissão e a opinillo daquelles que negao ao
cidos, elles se contrabalrnçrio.
· governo o direit~ de annullar eleições ; porque
Ad!Dira que sendo seus argumentos Ião fracos, entl'.O a representação nacional estaria depense désse o nobre deputado ao trabalho de os dente em sua essencia da vontade e arbitrio do
refutar; muito mais sendo palavras vãs. Ob- poder. Não se apoia em thcoria de publicistas,
serva que nem s·empre o empolado é a melhor mas n'um líno authentico e C(lrto, que nAo
razao ; e lembra á camara, que julgue, e nao se póde errar (a constituição), qneªno sen artigo
previna ; que a assembléa provincial de Sergipe 21 commetle aos membros da camara dos detem feito contractos, tem contrahido empres- putados o conhecer da legalidade de seus
timos, tem augmentado algumas despezas, e memb1·os. Já hontem dissera que esta faculdade
diminuído outras, tem alterado a instrucçao, da camara não é simplesmente na parte maele. , e que uma decisão da camara vai abalar terial ; porque enlll.o escusá.do fôra todo o processo que se tem lido, bastára que á aemelhança
tudo isto.
dos eleitores os deputados
O Sr. Carneiro Leio observa que a consti- com seus diplomas. Não é sósenaapresentassem
constituição,
tuição estabeleceu a divisão de poderes, cada um que basêa a sua opinião, mas no regimento da
na sua orbita ; c1ue o executivo é superior nas casa que é lei para a camara, e nas instrucções
altribuições, que lhe são concedidas pela con- de 26 de Março, que determina.o que todas as
stituição, e assim o legislativo, etc. Não segue questões sejão transcriptas na acta, para serem
pois a opini!lo de que a camara por dignidade presentes á camara. ·
deve sacrificar o paiz a um principio : pelo
Quanto á inferferencia do poder executivo na·
contrario toda vez que um principio conduzir
o paiz a sacrificios, entende que este principio é execução das leis, accrescenta ao que já se tem
falso, que as suas theorias n!lo silo verdadeiras, dító, que nem ,sempre o que executa a lei, pune
po 1·que nli.O póde haver principio verdadeiro, que os infractores della. Não desconhece e direitc
leve a camara por elle a sacrificar o paiz, nem da assernbléa provincial de Sergipe de conhecer
da validade de seus membros ; mas cumpre
dignidade que a force a um tal sacrjficio.
rlizer que esta assembiéa- tem de sujeitar-se ás
Discordando nesta parte da opinião de seu deciso·es geraes.
collega, o Sr. Andrada Machado concorda com
O Sr. Ma.rcellino de Brito depois de referir
elle a respeito do· que disse sobre a privativa
altribuiçao da casa de verificar os p-oderes de o facto já citado pelo Sr. Carneiro Leão, a respeito das eleições qe Sergipe em 1828, observa
seus membros.
que, se fôrem an_nullados os actos da assembléa
Não desconhece que o poder executivo póde provincial desta província, poL· ser_ nulla a sua
, alguma cousa fazer sobre eleições, tal como eleição, podem esses actós fazer-se de novo :
mandar p1·ocessar os que infringirão a_ lei, como nem este argumento serve para a questão, nem
aquelles que falsificão as actas, substituem a commissao cingio-se a este negocio, porque
votos, etc., e submetter o resultado do processo tratou sómente do que lhe competia, da veriao poder legislativo para conhecer daquellas ficação dos ·poderes,
eleições; mas todas as vezes. que o poder. exeQuanto aos factos allegados pelos senhores
cutivo declarar nulla uma eleição, invade de Sergipe que quizerao santificar a esse ·paruma attribuição, da camara, a quem cumpr~ tido que chamárão da maioria, altribuindo todas
revindicar o seu direito.
as illegalidades ao outro partido, contesta a
Lembra que a commissão· não diz que as exactid!lo desses 1.. ctos. Observa que as priprimeiras eleições de Sergipe nl\o nullas, meiras eleições farão feitas em plena paz, e que
mas que o sao as segundas : porque o poder as armas se empunhárão pela imprudencia de
el_l:ecutivo n!lo podia manclal-as fazer. Quanto ás um senhor que sahio eleito ; que o governo da
primeiras pede informações para seu esclare~ província apoiava um partido, tanto que se·
cimento.
adiou a apuraçAo rlos votos para o outro dia,
A 'cerca do aresto que se citou, contesta que afim de se falsificar uma acta. Confessa que
seja exacto. Porque nunca acamara reconheceu ambos os partidos, com effeito, forão excessivos;
no governo o direito de annullar eleições ; · mas que os candidatos que se ap1·esentá1·ão, quizerão
como em 1828 o corpo legislativo, por uma á força ser eleitos deputados, empregando todos
~esqlução, addicionou algumas disposições ás os . meios legaes ou illegaes ; para isso aug_mstrucções de.1824, e porque quando esta lei mentou-se extraordinariamente o numero de·
chegou a algumas provincias, já estavao feitas eleitores : e não obstante todos estes manejos,
as eleições primari11s, e em · Sergipe as se- um partido falsificou uma acta, apresentando
cundarias ; .à ·nullid!ldé das eleições de Sergipe um collegio · com 3,~27 votos ! t ; e o governo
Dl!Sce 'de uma lei, e assim nao houve da parte . e~ _ve~ de mandar responsabilisar os que com,~
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meltêr!lo. este crime, manda aunullar as ele.i. ções ! O facto da falsificação da acta, é que fez
levantar ao pat·lido que pegou em armas.
Qanto ás segundas eleições, duvida que foss<:rn
feitas em regra, como se diz. Ambos os partidos se apresentárl\o em campo ; o numero de
fogos, que se dizia terem as freguezias, não póde
ter o cunho da exaclida,o, porque os respectivos
vigarios augmcntavão para favorecer ao partido a que era.o affectos. Na apuraç!lo geral, a
camara urnnicipal até aceitou denuncia de subol'llo e conluio ; excluio o voto do S1·. Joaqnim
Manoel Fernandes de Barros, sob pretexto de
ter sido subornador: exr:luio outros votos, sem
declarar o seu numero, etc. O orador faz sentir
a urgente necessidade de uma lei de eleições ;·
porque, se ella não apparecer, não sabe se para
a legislatnra vinâoura have1·á representaçM
nacional ; porque logo, nas eleições primarias,
principião os abusos ; nas mesas é que se fu:cem
os eleitores ; ahi se lêm .nomes por outros.
O orador, depois de mais algumas considerações, conclue votando pelo parecer da commissão, e contra a emenda.
OSr. Andrada Macha.do : - Sr. presidente,
levanto-me outra vez, nl!.o para replicar ao
nobre orador a quem combati, e a quem tanto
desagradárll.o minhas palavras~ que ~chou redondas : pet·mitlido é ao vencido todo o desabafo, ainda envolvido em palavras grossas e,nal
soantes. ~ermittido lhe l: mesmo n!l,o confessar
sua derrota, antes acreditar que ella não foi ta.o
plena, como os mais testemunhárão. Dous
unicos topicos merecem que eu os tenlêe ainda.
E' Uio reconhecida e confessada a interferencia
do executh·o nos outros poderes, que contra o
poder judicial ha recurso para o governo. Ora,
em primeiro lugar diversas são as· jerarchias e
indoles do poder legislativo e do judiciario;
concluir logo da inlerferencia no poder judiciaria, caso haja, que se mostrará n!i/J haver,
para a interferencia no poder legislativo, seu
superior em jerarchia, seria mn argumento de.
menor para niaior, que nada prova. Mas o facto
·é que tal interferencia não l1a, nem póde haver
á vista da lei, podendo só o poder executivo
denunciar as ,faltas dos agentes ·desse poder
perante os tribunaes destinados ao seu conhecimento, e nada mais. E' certo que na nossa
constituição ha direito de destituição ex.ercido
contra os milmbros do poder judiciario, mas.
por quem P Pelo poder moderador e não pelo
poder executivo. E', ao meu ver, semelhante
direito completa aberraçao dos princípios verdadeiros, mas em favor de quem ? Do poder
moderador sómente.
.
pisse_ tambem o nobre orador que, havendo
ev1d~nc1acla _nullidade da primeira eleição de
Sergipe, á vista do monstruoso·"numero de eleitores, qnasi. igual aos de todo o imperio, desnecessario era pedir novos esclarecimentos e
que antes se devia logo declarar sua nullidade.

O nobre 01·ador avançou llm facto falso em
pa1·te ; é certo· que e nurnero monstruoso de
votos existe, mas tl!.o s.ómente em dous collegios, o do Lagarto e de .Santo Amaro das
Brotas, que entre si fazem quatro mil e ~essenta
e tantos votos, mas nos outros collegios nl!.o
póde a cornmissão verificai· se houve abusos, e
até que ponto, por isso, firme no principio que
os innocentes não podern•ser pnnidos pelo crime.
de outros, .e que a maioria da província nl!.o
deve ser esbulhada do direito de votar, porque
dous collegios abusárão ; pede esclarecimentos
que a habilitem a averiguar os abusos para applic11r-lbe os remedias.
Passarei agoi·a a fazer observar a um meu
nobi·e collega, membro da commissão, que se
equivocou allribuindo-me o que não disse, e
que avançou Prros, sem pens11r talvez. Disse
este nobre depulndo qnc nno partilhava as
minhas irléas, sobre a depen<lencia do poder
executivo ao legislativo ; e eu não disse tal, o
meu credo, o credo constitucional é a independencia dos poderes, nem dependentes podem
ser poderes divididos, e que obrão cada· um em
sua esphera de acç!\o ; o que eu disse foi q11e o
poder executivo não era igual ~m jerarchia 110
poder legislalivo ; :l consliluiçao eni parte alguma os iguala : e mesmo, se os igualasse, de
nada vateria Ião erronea doutrina, opposta aos
communs canones de logica ; nu·nca · quem
manda é da mesma jerarchia que aquelle que
executa os seus mandados. Qufa lambem o
nobre deputado achar que abocanhar na minha·
opinião, que a dignidade nacional vai adiante de
ludo, e obsel'võ'u que não adoptarià semelhante
opiniao, quando se expuzesse com certeza a
existencia nacional. Ora, eu não me avancei a
tanto, tratei de perigos, nao da morte do estado ;
e alé não creio que a conservação da dignidade
possa trazer a ruina total de um· estado ; o contrario é que é verdade, uma naçãq que perde a
dignidade não póde durar; e eu, por mim, ~onfesso que_ preferirei para mim e para o Brazil,
que adoro, antes morrermos com dignidade, do
que vivermos sem ella.
Dtrns proposições pouco êxaclas. proferio
lambem meu nobre éollega; 1•, que de annnllar
a_s eleições primefras não se segue ciue obrasse
mal o governo, porque ditas eleições podirw ser
nullas. Eu lhe respondo que, embora nullas
fossem as eleições pl"imeiras, mal e muito mal
em todo o caso obrou o governo; porque usurpou
poderes, que a constituiçao lhes denega, e usur·
pando nossas regalias, insultou um poder seu
superior em jerarchia. Sr. presidente ( exclama
o orador com vehemencia ), tenho seguido
sempre na minha vida este principio : não me
arrogo poder alheio, mas o que me pertence não
o largo por nenhum modo, senão com o ultimo
sopro de viela.
Igual eno comrnelteu meu nobre collega, es·
tabelecendo que o governo, comquanto; não pu·
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desse annullaras eleiçõe;;, podia, lodavia, mandar
logo proceder contra os que se dizião ler prevaricado nellas. A vetdade é que a prevaricaçllo
só póde ser conhecida quando nós annu11armos
a·s eleições, e só então é que póde ter lugar a
acç!lo do goYerrio, e sua rccommendaçã_o ao
poder judiciario, para que haja de proceder
contra os implicados nos abusos que a casa
reconheceu, e em virtude dos quâes annullou .
as eleições. Tenho ri~tificado o que ine pareceu
desnecessitar de explicaç110, ~ só me resta confirmar o meu voto em favor do parecer.
O Sr. Pacheco pronuncia-se a füvor do parecer dõ!, commissl\o que, na sua opinião, caminhou optima e legalmente, não só porque o
governo não tem direito de aÍlnullar eleições,
porque não ha lei alguma que lhe dê esta attl'Íbuição, e muitos serilo os perigos que poderião
resultar de se lhe fazer a este respeito alguma
concessão, consentindo-se que o governo as
annullasse, ficando dependente do poder legislativo ; como porqne, não tendo a commissllo
manifestá evidencia. da nullidade das primeiras
eleições, pede esclarecimentos pa1·a ser habilitacla a emittir o seu juizo. ·
OSr. Eloy Pessoa. nllo julga que possa haver
a menor duvida a respeito da efeiçã.o de uma
província em q11e se apresentao eleitores que
suppõe uma população mais numerosa do que
a de todo o imperio.
Em resposta ao Sr. M~rcdlino de Brito affirma ·
que não _houvera desordem alguma: durante a
· ·estada delle orador em Sergipe, onde elle chegou
depois de concluidas as eleições.
· Observa que não fôra df'struido o argumento
apresentado· na casa a respeito do aresto havido,_
pois qne já se havião feito as eleições primarias
e secundarias, em virtude da lei anterior, as
quaes-forllO annulladas para se proceder a nova
eleição em virtude de lei posterior. Se não
devem hoje tomar assento os Srs. deputados de
Sergipe eleitos· na segunda eleição porqne foi o ·
governo que mandou annullar as primeiras, o
·orador entende qut1 se não p6de deixar de
convir em que os Sl"s. deputados que naquelle
tempo tomár..llo assento, o fizerão indevidamente,
pois que fôra igualmeote por ordem do governo
que havião sido annulladas então as eleições nas
províncias que nllo tinhllo executado -a lei
.·
posterior.
Rebate o principio emittido pelo Sr. Nunes
Machado fallando a respeito da verificaçli-o dos
podere:i das' assembléas provinciaes, de que as
dilas assembléas provinciaes se devião dirigir
pelos principios gcràes de direito, e não afastar-se delles ; pois que, a ser assim, nenhuma
assembléa poderia installarase e trabalhar antes
que a camara dos deputados houvesse declarado se são boas ou nullas as eleições de seus
membros ; o que de mais tenderia a destruir o
direito garantido pe_lo acto addicional de cadá
T(?MQ r
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uma elas dilas assembléas verificar os poderes
SêUS membros.
Concordando em que são nocivas as desordens de bayonetas, adverte, comtudo, que
peiores silo os actos que conduzem em ultimo
resultado á desorganisação _publica, como é
muito de receiar aconteça em Sergipe, se aquella
província fie_~r sem lei de orçamento, e por
consequencia sem meios de fazer as despezas
indispensaveis para pagamento de: seus empregados, tropa, etc. Nem admille o argumento
apresentado pelo Sr. Nunes Mnchado, de que
poderá outra. lei providenciar o que convém ;
pois que no intervallo, emquanto esta lei
não apparece, ficará a província privada de
meios para occorrer ás suas despeza:s.
· OSr. Ferna.nd.es da. Silveira.' não comp1·eheucle como a camat'll dos Srs. deputados se
inlrou1etlerá a annullar actos de um poder
independente, qual a assembléa provincial de
Sergipe, declarando nullas as eleições de deputados que a mesma asi1elllbléa provincial
julgou legaes, quando verificou os poderes de
seus memb1·os.
O SR. ANDRADA MAcHA~o adverte que não se
trata de.annu\la1· actos da.assembléa provincial
de Sergipe.
O SR. PRESIDENTE observa que como- a discussão tem, talvez, de se den1orar ainda, conviria que viessem prestar juramento os senhores
que ainda. o não fizerão.
Em consequencia prestão juramento 8 Srs. de.
.
putados q11e estavãó na sala.
L!!-se um parecer da cortrmissão de poderes
sobre os diplomas dos Srs. deputados pela provincia do Pará, na fórma: seguinte:
" A commissno de póderes, tratan·d'o· de verificar a legalidade dos diplomas dos Srs. deputados eleitos pela província do Pará, prócurGu
examinar, como devia, tudo quanto pudesse
dizer respeito ás eleições daquella provin1::ia,
pa·ra poder apresentar o seu júizo sobre sua validade ou nullidade, mas a commisslio apenas
achou as actas parciaes de sete collegios, oão
sendo remettida a esta camàra a acta geral, de·
maneira que nada pód·e avançar cóin segurança
á tal respeito:
<< Entrefanto a coinmisslio, exa'mi'nando devidamente os diplomas, vio que u1na copia
authenlica: da acta geral fôra: remettida' pela
camara municipal respectiva a cada um dos
Srs. eleiJos, além da copia da mesma acta na
parte relativa aos mesmos eleitos, que lhes
devia servir de diploma, constando daquella
copia que onze collegios fo1·ã0 éont~rnplados na
apnração, e que falto11 a de Luza, cuja acnt·se
declaron não ser possível appare~er por ter sido
essa villa occupada, · e destruída pelos rebeldes.
« Cumpre notar-se que entre as netas parciaes,
que forllo presentes á commissllo, appareceu a
do collcgio de Santarém, que nllc;i v~µi nien.·
'6
.

de
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cionada com este nome na Mta geral, e num
se recusa a sua falta ; mas quando com outro
nome nllo fosse comprehendida na apurnçno,
observa a comrnissllo que nénh uma alteraç,ao
l'az na eleição a votaçao deste collegio. Corno
porém da copia da acta geral já referida con~la
a eleiç!lo dos senhores qL1c apl'esentárão diploma,, não havendo reclamação, e nem repre·
seolaçM, que accuse irregularidades nestas eleições, a commissão presumindo-as legaes, entende que esta camara póde dar assenlo, como
depulados pela provincia do Pará aos Srs.
D. Romualdo Antonio de Seixas, arcebispo da
Bahia, Angelo Custodio Corrêa e Bemardo de
Souza Franco.
« P,1ço da camara dos deputados, 2 de Maio de

1838.-Joag11.im Marcellino de Bríto.-Antonio
C1irloa Ribeiro de .Andrada MrrAiado e Silva.José Clemente Perefra. - Honorio Hcrmeto
Carneiro Leão.-Carlos Carneiro de ·campos,,,
Entra em discussll.O, e é approvado, sendo
dedarado~ deputados pela provincia do Pará,
os Sr:;. Bernardo ele Souza Franco, Angelo Custodio Corrên e D. Romualdo Antonio de Seixas.
Lê-se outro parecer da mesma commissào
sobre o diploma do Sr. Antonio da Costa Pinto,
nos s~guin tes termos ;
"A comrnissilo de poderes vio o diploma do
Sr. Antonio da Costa Pinto, depulado eleito
pela provinda de Minas Geraes, e o acl1ando
legal, é de parecer que o dito senhor tome assento nesta camara.
« Paço da camara dos depnlados, 3 de Maio

de 1838.-Joaçuim JJfarcellino de Brito.José Clemente Pe1·ei,1·a.-Carlos Carneiro de
Campos.- Antonio Cai-los Ribeiro de .Andrada Machado e Silva. JJ
Enlra em discussão, é appl"Ovado e declara~o
deputado pela provincia de Minas, o Sr. Antonio da Costa Pinto.
Lê-se outro parecer da mesma commissl\o
sobre o diploma do Sr. José Gonç.alves Martins,
deste modo:
. « A commissno de poderes ainda que contmue no parecer, que Já <lera sobre o diploma
· do Sr. José Gonçalves Martins, julga no em.
tanto que esta camara póde dar assento ao dito
senhor, querendo dispensar a falta. das actas
vis10· o seu diploma, a acta geral relat.iva á su~
eleíçao, e ser esta certificada pelos Srs. deputados da província da Bahia, que a!'!ir1nll.o ter
este senhor conservado a superioridade de
votos com as eleições dos collegios, cujàs actas
f'alt11o ;_ pedin?o-se comt.udo ao governo, com
ur~en~1a, as ditas actas na fórma r~querida no
primeiro parece;·.

« P.1ço da cam~,ra dos deputados, 2 de 1\-foi<J
de 1838.-Carlos Carneiro de C'ampo.s.-Ole-

mente Pm·ei?-a.-.Toaquún Mai•cellúw de Brito.
-Antonio Carlo,'J Ribeiro 1le Andrada Machado e 8i'.b,a.-Hono?·Ío Herm.eto Cai·neiro
Leão.,,
Entra em discussão, é approvado, e declarado
deputado pela província da B.ahia, o Sr. José
Gonçalves Martins.
Acbndo-se na cnsa os Srs. Pinto, Souza
Frnnco e Custodio Corrêa, o Sr. presidente os
convida a prestarem juramento, e assim o fazem.
Continua a discussilo inlerrornpida.

OSr. Affanso de .Albuquerque, certo de que
a assembléa geral se nllo póde intromelter
naqnillo que não lhe compete, nao pôde deixar
passnr o principio de q11e a decisllo da camara
dos Srs. deputados a respeito da q11estno sujeita,
possa influir nos negocios qne sao purarnen te
provinciaes ; como aconteceria, se fossem
tambem annulladas as eleiçoes dos membros da
assemblea provincial, porque tivessem sido julgadus nao validas as dos Srs. deputados á
assemblea gernl.
Prorogada a sessao por meia hora, depois de
mui breves. reflexões do Se. Visgueiro, é approvado o parecer da comrnissao.
··
Igual sorte e sem discussão, tem a outra parte
do dito parecer a respeito da eleição da
Parahyba.
O Sr. :Sasilio Q.ual."esma Torreão

a seg~1inte indicação, que é apoiada:

apresenta

« Nâo se achando presentes nenhuns dos 5
deputados pela provincia da Parahyba do Norte
que acabllo de ser reconhecidos por esla august~
camata, e ni'io se devendo esperar pelo óº eleito
Manoel Maria Carneiro da Cunha, ex-vi ele seu
estado morboso, e menos pelo. lº ·supplente
Bento Bandeira de Mello de Caheté, pór ter fallecido ; requeiro que se faça chamar o 2• supplen le, o cidad!ío Joaquim José de Oliveira, que
se acha nesta r.ôrte, afim de que a provincia
em quesl11o nao cteixe de ser representada.
Pedida e apoiada a u rgencia, nlio é apprbvada.
Vai por consequencia á commiss!lo de poderes.

»'. ·_

.O Sa. PaESlDENTE dá, para ordel!l do dia 4
eleiça.o da mesa ·e nomeação das commissõe~
pcrrn ancn!es.
Convida aos St·s. deputados pnra se dirigirem
ao paço do senado, amanhã pelas 11 horas, para
estarem presentes ao acto da installaçno da
assemb]éa geral ; e levanta a sessão ás 2 1/2
horas da tarde.
·
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SESSÃO IMPERIAL DA ABERTURA
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ASS-EMBLÉA GERAL LEGISLATIVA ·
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PRESIDENOIA. DO SR. MAB.QUEZ DE BAEPJ!lN·DY

Reunidos O$ membros da assembléa gernl, acquiescencia dos espíritos ainda os mais escrupelas 11 horas da manhã, no paço do senado, pulosos, nem aventurarão a dignitlade da corôa.
pelas 111/2 horas sll.o nomeados, para a depu« O aspecto do Brazil, se não ~ tão agradavel
lação que deve receber o l'egente iuterino, em como fôra para desejar, nno é lambem desaninome ~o imperador o Sr. D. Pedro II, os Srs. mador. A autot·idade le>gal vai t·ecohrando o
deputados Eustaquio Adolpho de Mello e Mattos, seu imperio por toda a parle em que o havia
Francisco- Gomes dt:! Campos, Venancio Hen- perdido; e o governo, com o auxilio da Divina
riques de Rezende, José Marianno Cavalcanli de Providenda, e com a coadjuvaçao dos braziAlbuquerque, José Antonio 'de Siqueira e Silva, leiros verdadeiramente amigos da patria e da
José Clemente Pereira, João Antonio de Lemos, liberdade, espera conseguir em breve ci appe·
José Cezario de Miranda R,ibeiro, Paulino José tecido termo de nossas dissensões domesticas.
Soares de Souza, Rodrigo Antonio Monteiro de
« Sobre a intelligencia da lei de 12 de Agosto
Barros;- Honorio Hermelo Carneiro Leão, de 1834, que reformou a constituição do imCandido José de Araujo Vianna, José Igmwio perio, duvidas, e duvidas graves têm sido susVaz Vieira e Carlos Augusto Peixoto de Aguiar; citadas. Eu chamo a vossa attençã.o para este
e os Srs. senadores visconde de Congonhas do mui importante objecto.
Campo, Marcos Antonio Monteiro de Barros,
« A fazenda publfoà e a circulação monetaria
Francisco de Souza Paraisa, Lucio Soares Tei- demandll.o novas e efficazes providencias. Vossa
xeh·á de Gouvêa, Lourenço Rodrigues de sabeiloda proverá, como urge, ao melhora·
Andrade, conde de Lages e ma1·quez de S. João mento deste ramo da publica administração.
da Palma.
« O exercito e marinha têm prestado releAo meio dia annuncja-se a chegada do Exm. vantes serviços á ordem e á liberd<.1de ; e
regente, que, em nome de S. M. o lrnperador. maiores poderáõ prestar se os organisardes com
vem abrir a sessao da assembléa geral. O S1·, a força e com a disciplina que exige o seu nobre
presidente .convida a deputaçao a ir receber S. destino.
« A tranquillidade publica e particular vos
Ex.-, que tem ingresso ria sala com as formalidades dó estylo, e logo que · toma assento, pedem illustrada e activa revisãO das respt:ctivas
jun~m~nte com os membros da assembléa geral, . leis crimin_àes, e a patria espera que, neesa
melindrosa tarefa, resolvais o problema de
lê a seguinte
·
alliar a maior somma de liberdade com a maior
e.mais perfeita segurança.
l<'ALLA
« Augustos e dignissimos senhores represen·
tanles da nação; o Brazil esper~ de vós as me« Augustos e digoissimos senhores represendidas que hão de para sempre consolidar o
tantes da nação.
throno e a íntegridade do imperio, e suas ins« Depois de render as devidas grnças ao
tituições políticas. Vossas luzes e vosso patrioSupremo Arbitro dos Imperios, pela prospera tismo são o fiador de suas esperanças.
saude de Sua Magestade o Imperador e de suas
« Está aberta a sessão. »
augustas it·mãs, eu me congratulo comvosco
Finda esta leitura, S. Ex. se retira com as
pela vossa presente reuniao.
.
formalidades com que fõra recebido, e o Sr. pre·
« Subsistem inalteradas as relações de boa · sidente levanfa a sessão.
amizade entre o imperio e as potencias estranAcharao-se presentes,. ao . acto da abertura,
geiras :_ e os meios que o governo tenta e em- todos os membros do !l.liaisterio, os quaes to·
prega para esvaecer qualquer_ idéa d,~ ,t,~int~J- márão assento c<>mo membros da assembléa
ligencia com a Santa Sé, não de~:ncr., •·:·.l<"• .,
~,·ra!.
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GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS
l'RESJDENCIA DO
Su~!MARIO. -

SR.

AHAUJO VIANNA

Ex.pcdiente. -

Ordem do dia.-

Eleição da inesa e das eomrni.'ISões.

A's 10 horas e 1/4 da manha procede-se .'i
chamada, e achando-se reunidos sessenta e
quatro Srs. deputados, abre-se a sesslío, lê-se e
approva-se a acta da ultima sessã.o prepar-atoria.
- Prestão juramento os Srs. deputados Montezu ma, Lima e Silva, .Miranda Ribeiro e Gomes
da Fonseca.
Remettem-se á commissão o~ diplomas dos
Srs: deputados pela província de Minas Geraes,
-Jqsé Pedro de Carvalho e· Herculano Ferrei'ra
Penna, seqdo o pdmeiro acornp'anhado de um
officio em qne o t·eferido Sr. Carvalho, participa não lhe ser passivei comparecer este
anno, durante os primeiros mezes da presente
sessao.- Inteirada.
Lê-se um officio do presidente da provinda
do Espirita-Santo, acompanhado das cópias da
correspondencia que houve entre elle; presidente, e a assembléa legislativa daquella provincia, ácerca do pagamento das diarias que
exigirao os deputados durante o. tempo das
sessões preparatorias. - A' commissi'lo das assembléas provinciaes. -•
- ORDEM. DO DlA
ELEJ\:ÃO DA MESA E COn!AIJSSÕES

Fallando na mesa o Sr. Belizario, secretario
acclamado na primeira sessll.o pt·eparatoria, o
Sr. presidente propõe para ajudar a apurar o
escrutínio o Sr. D. José de Assis Mascarenhas
no que a camara convém.
'
Têm entrada na sala varios depotados.
Procede-se à eleição da mesa, e sabe eleito
p1·esidente o Sr. Candido José de Araujo Vianna
com 46 votos, recahindo 27 no Sr. Martim
Francisco e 2 no Sr. bispo de Cuyabá.

Procede-se á eleição de vice-presidente, e
obteve o Sr. Bart'elo Pedroso 37 votos. e
Limpo de Abreu 22; como, porém, se ~ao
consegue maioria absoluta entrll.o estes dous
senhores e1:h segundo escrutínio, o qual em -seu
resultado dá a maioria de 46 votos ao Sr. Antonio Pereira Barreto Pedrozo, para vice:presidente.
·
Sahem eleitos : l" secretario o Sr. Nunes
Machado com 73 votos; 2º o Sr. Assis Mascarenhas com 68 ; 3º o Sr. Belizario com 51, e
tendo obtido os Srs. Marcellino de Brito e
Gomes Ribeiro, 36 votos cada um, a sorte
designa para 4º secretario, o Sr. Gomes Ribeiro,
Picao supplentes os Srs. Marcellino de Brito e
Souza Franco.
·
O Sa. Pm,sIDENTE t:unvida a tomarem assento
na mesa, o Sr. 4º secretario e o Sr. Marcellino
de Brito, primeiro supplente, em consequencia
de se não achar presente o Sr. Belizario, 3º
secretario.
Procede-se á nomeação das cornmissões.

Re..,posta á f alla elo tlirono
Os Srs. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada
Machado com 73 votos, José Clemente Pereira
45 e Carlos Carneiro de Campos 42.

Constituição e poderes
Os Srs. Andrada Machado com 47 voto,,
Carneiro Leão 47, e Clemente Pereira 41.
Lê-se um officio do Sr. ministro da guerra
pedindo dia e horn para apresentar a proposta do governo, que fixa as forças de terra
para o µroximo futuro armo financeiro.
E' destinado o dia 5 ao meio dia.
Continua a nomeação das commissõe;;.

Orçamento
Os Srs. Joaquim Francisco·Vianna com 45
votos, Carneiro de Campos e Sooza Martins con1
42 votos cada um.
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Coimwi~ão de contatJ
Os Srs. Mendes dos Santos com 42 votos,
Santos Az.evedo 89 e Costa Miranda 37.

Terceira. de fazenda
. Os Srs. Martim Francisco com 48 votos,
Moura Magalhaes 44 e Corrêa Pacheco 37.
Lê-se o seguinte parecer da commissD.o de
poderes:
,e A camara muni~pal de Ouro Preto enviou
diploma de deputado ordinario ao Sr. Herculano
Ferreira Penna, apezar de ser 3° supplente, porque havendo vago dous lugares, e tendo sahido
eleito o Sr. Honorio pelo Rio de Janeiro, entendeu aquella que ao dito Sr. Herculano cabia
ser deputado.: esta augusta camara porém deliberou que o Sr.. Honorio era deputado por
Minas, e nestas circumstancias nu.o pôde o dito
senhor tomar assento como deputado.. Todavia
ente!J,d,e a commissa.~ de poderes que póde ser
adm1tt1do como supplente, em altençào a ter
parlicipado que nu.o podia comparecer ú. 11re•
sente sessào, durante os primeiros mezes della,
o Sr. José Pedro de Carvalho pela carta que foi
presenteá commissão : ficando no entretanto
verificado o diploma do mesmo Sr. Carvalho.
,t Paço da camat"a dos deputados, 4 de Maio
de 1838. - José Clemente Pereira. - Antonio Cm·loa Ribeiro de Andrada Maoka.do e
Silva. - Honorio Henneto Oarne·iro Leão. »
Posto á votação é approvado.
_Lê-se este outt"O parecer da mesma com1n1ssào, ácerca do Sr. Oliveirti, deputado supplente pel~ provincia da Parabyba :
" A commissão de constituição e poderes é
de p~re~er que se chame como su1,1plente pela
pr?VI!J,Cla da ~arah~ba. o Sr. Joaquim Jose de
Obve1ra, na forma md1cada pelo Sr. deputado
Quaresma Torrea.o, em attençao a ser o segundo na ordem dos supplentes, e na.o se ucha1·
pre~ente nenhum dos cinco deputados 01·dinar1os pela mesma provincia.
, ·
" Paço da camara dos deputado~, 4 de Maio
de 1838. - José Oleinente Pereii·a. - Antonio
Oai·los Ribeira de Àndrada J.liacliado 6 Silva Honorio Herineto Cameiro Leão.,.
·
Posto. á ".otaçào ·é. approvado, e em conse·
1Sequef!CIª é mtroduw.lo na sala pela ,:ornpetente
comm1s:sD.o, o Sr. Herculano, que presta juramento e toma assento.
C,mtinua a nomeaçào das commissões.

Ooimnissão de penBões e- 01·denados
. (?s Srs. Cavalcanti de L,,cerda· corn 45 votos,
V1e1ra de MellQ 88 e Sucupira 22.
·
Presta juramento e toma assento o Sr
Joaquim fos~ de Olivei1·a, deputado supplent~
pela provme1a da Parahyba.
O Sa. REZENDE manda á mesa uma indic.-a~'.ão

para que se chame o Sr. Odorico. Meudes,
como deputado supplente pela provincia do
Maranhao, na vaga do Sr. Vieira. E' remettido á commissão de poderes. ,
Lê-se um officio do senado que acompanha
um autographo da falla do throno. Remette-se
á respectiva commissao.
Dada a hora, o Sr. p1·esidente dá pa1·a a ordem
do dia a mesma de hoje, e levanta a sessão ás 2
horas.

Sessão ern S de Halo
PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA

A's 10 horas, feita a chamada, depois. de sé
acharem em ntrmero legal os Srs. deputados, o
Sr. presidente declara aberta a sessão, lida a
acta da antecedente é approvada.
Faltão com causa participada os Srs. Vas~
concellos, Maciel Monteiro, Belisario e Visgueiro.
EXPEDIENTE

O SR. 1° SECRETARIO dá conta do expediente,
lendo os seguintes officios:
l.º Do ininistro do impet·io, remettendo o
autog1·apho da resoluçao de 8 de Agosto ullimo,
que achára entre os papeis que lhe fora.o enviados pelo ex-ministro, seu antecessor, a qual
approva a pens\10 de 90$000 annuaes, concedida em remuncraçao de serviços prestados
pelo visconde de Alcantara, sem a sancção do
chefe do poder executivo, nem declaração dos
motivos pelos quaes deixára. de sariccional-a ;
sendo este facto devido, talvez, a ter subido a
dita 1·esoluça.o na proximidade dos ultimes trabalhos do govemo !l'ansacto:· - A'. commissao
de constiluiçao.
2.º Do mesmo ministro, enviando o autographo da resolução, declarando que cada um
dos ministros e secretal'ios de estado perceberá
interinamente, além do ar.tua} ord,mado, uma
gratificaça.o annual de 2:400$000. - Para o arcliivo.
3.º Do mesmo ministro, remette11do o aulographo da resolução ácerca dos estudantes que,·.
por falta de exames de inglez, historia -e geogt·aphia, nã.o puderll.o matl"icular-se no presente
anno, ele. - Para o archivo.
· ·
:
4. 0 Do mesmo ministro, acompanhando ·os
autog1·aphos das resoluções, urna approvando a
jubilação. concedida ao padre Luiz Florenl_ino
de Ahne1da Catanl1a, e· a oull"a ~tabelecendo
contribuições a favor dos hospitaes de caridade
das cidades de Porto Alegre e Rio Grande do
Sul. - O mesmo destino,
Õ.º Do ~esmo ministro, enviando uma representaçao da assembléa provincial do Maranhão,
em que solicita medidas legislativas ácerca de
urna nova divisl.l.O de rendas. -A' commissão
das assemblé11s provinciaes.
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6.° Do mesmo ministro, remettendo o of'fic~

do 1º secretario da assembléa legislativa da
provincia rle S. Paulo, cobrindo lima representaçãO em qne a mesma assembléa pede nma
interpretação authenlica, que declare se o art. 2º
da lei de 11 de Outubro âe l 837 comprehende
as loterias concedidas nas províncias por suas
respectivas assembléas.-A' mesma co1nmissão.
7." Do mesmo ministro, remeltendo dÓus
decretos, o 1°, concedendo a Silvino José
Madeira, guarda nacional do 1º batalhão da
legião do municipio da capital da provincia da
Parahyba, a titulo de pensão, metade do soldo
que vencia, quando se achava destacado na
fortaleza do Cabedello, e ahi perdeu a mão
d_ii·eita por occasião de urna salva; o 2° conced,~rido 500 réis diarios de pensão, a João
Ferreii·a da Trindade, gnat·da nacional da legião
do municipio de S. José, da provinuia de Mh1as
Geraes, o qual em consequencia de uma fer.ida
que recebeu no ataque ele José Corl'êa, ficou
impossibilitado de poder cuidar dos meios de
subsistencia. A commissão de pensões e ordenados.
8.° Do mesmo ministro, enviando os exemplare$ impressos de ns. 33 a 52, dos aclos
legislativos da assembléa da provincia do Maranhao, que fora.o promnlgados na sessão do
anno passado. - A imprimir, e depois á commissllo das assembléas provinciaes.
9. 0 Do ministro da fazenda, remetlendo um
dos antographos do decreto da assembléa geral
legislativa, orçando a receitn, e fixando a despeza do imperio no anno financeiro de 1838 a
1839. -Para o archivo.
10. Do ministro da guerra, enviando o aulographo da resolução que autorisa o governo a
couceder licença para ir á Europa, adquil"ir
conhecimentos praticas na sua· profissão, ao
capitão de engenheiros, Ricardo José Gomes
Jardim. - O mesmo destino.
11. Do secretario do senado, participando
que o mesmo senado adaptou, e vai dirigir á
sancção imperial, a resolução que faz extensivas
ao deliclo de furto de escravos, as penas e
mais disposições !Pgislativas estabelecidas para
o de roubo. - Fica a camara inteirada.
12. Do mesmo secretario, participando liavers.e, sanccionado a resolução que autorisa ·o
governo . a destacar quatro mil homens das
guardas nacionaes de todo o imperio._;__;_ Fica a
camara inteirada;
13. Do mesmo secretario, em que participa
ter o regente sanccionado o decreto, dando providencias para o melhoramento do meio circulante, e a resolução declarando que nas tenças
concedidas a officiaes militares, a clausula imposta de se descontar o vencimento que aos
agraciados compete pela mercê de ordens militares, s6 se entende no caso de que os mesmos·
effectivamente percebão esse vencimento._:..Fieà
i1 çam~r:t inteirada,
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14. Do mesmo secretario, participando que
se snn.ccionára varias resolnções, que approvão
diversas tenças concedidas ás pessoas constnntes
de uma 1·elação que remelte,
15.. Do mesmo ser.retario, em que participa
. que o regente consentio nas resoluções, duas
approvando as aposentadorias concedidas a
Francisco Manoel da Cunha e a Joaquim José
da Silva Seixas, e outra marcando os emolnmcntos que se cohrárll.o pelas certidões na
sec:rc:laria do lhesouro publico, e nas thesonrarias provinciaes. - Fica a camara intei- .
r•lda.
16. Do mesmo secretario, participando a
eleiçao da mesa. - Fica a camara inteirada.
F111.-se menção, e são remettidas á commissão
de justiça civil ns seguintes representaçees, em
que se pede a crca~,ão de nma relaç9.o; 1•, da
camarn municipal de S. João de El-Rei ; 2ª, da
c·amara municipal da villa da Campanha ; 3", da
assembléa provincinl de S. Paulo ; 4•, da camara
municipal da villa de S. Carlos ; 5•, da camRra
municip11l d11 villa de S. Domingos do A1·axá;
6•, da camara municipal da villa de Santa Mal'ia'
'de Baependy ; 7ª, da camara municipal· de Ta. manduâ ; 8·, da camàra municipal da villa de
Par,icutú.
·
Remetle-se á commh;sao das assembléas provinciaes uma representação da assembléa legislativa de S. Paulo, sobre loterias.
Vão a imprimir, e depois á commissão das
asscmbléas provinciaes, os actos legislativos da
assembléa de Goyaz, que tiverão lugar o anno
passado.
Vão 1·emettidas á mesma commissn.o dnas representações da assembléa legislativa da provincia de S. Paulo, uma pedindo a revalidação
dos aclos. praticados pelos juizes interinos, nomearlos pelo presidente da provmcia : e outra,
medidas ácerca da lei de 'l de Novembro de
1831.
Remelte-se mais á dita commissllO outra representação da referida assembléa provincial,
sobre a alteração de uma lei que a mesma asscmbléa provincial org:misoo, concedendo privilegio exclnsivo a Aguiar viuva e filhos, Platt,
Reid e C., pars a factura de uma estrada de
ferro naquella província.
Vão a imprimir, e depois á commissão das
assembléas provinciaes, os actos legislativos da
assembléa provincial do Espirita Santo.
Remette-se á commissão do orçamento um
parecer da côinmissão de fazenda da assembléa
legislativa do Piauhy, a respeito do balanço da
receita e despeza.
E' remettida á sobredila commissão uma representação da assembléa provincial rle S. Paulo,
ácerca da taxa que .se pagá pelos escravos. . .
E' recebida com especial agrado uma fehc1tação da camara municipal da villa. Riconha de
S. Romão, pela presente reunião desta camara ;,
e bem assim outra felicitação, pelo mesmo mQ:
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para a fixação das fÓrça$ de terra para o armo
financeiro de 1839 a 1840, acompanhada das
informações neccssarias para sua in!clligencia e
apreciação.
« Pelo que respeita ao ·limite das forças
propostas, cumpre-me observar-vos qne supposto
o governo esteja na con vicçao de que ein breve
cessaráõ os· cffeitos da vertigem revolucionaria,
qne tanto tem empecido o progresso du nossa
civilisuçno e prosperidade, e lenha bem assim
a esperança de ver.em pouco tempo ligadas por
um vinclllo indissolnvel, !odas as partes do
imperio, unica condição de felicidade que nos
assagurno a expr.riencia do passado, e e, conhe.
cimento do presente; todavia o estado ·ainda
convulsivo de algumas localidades, e as circumstancias cspeciàes de outras reclamllo altamente a presença de forças mais ou menos
consideraveis. E sendo certo que àlgumas das
ORDEM DO DIA
nossas províncias confin!lo com estados estrangcii·os, e que a grande extensão das nossas
· Continua a nomeação das com missões.
fronteiras se acha toda em aberto, indispensavel
se torna que se pl'oporcionem ao governo os
Co1mnisisão de justiça aivil
precisos meios de força, seja para manter a
ordem intel'lla do paiz, seja para repellir qualOs Srs. Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho com 60 votos, José lgnãcío Vaz Vieira quer invas_ao estrangeira, e fazer respeitar a
dignidade e honra nacional. Accresce ainda,
com 44 e Manoel Vieira Tosta 37.
que havendo-se creado em algumas provincias
Jastiça criminal
companhias provisorias que não fazern parte de
corpo algum do exercito, e tendo-se chamado
Os Srs. Joaquim Marcellino de Brjlo com
em outras a guarda nacional para o serviço
44 votos, Francisco Gonçalves Martins com ordinario e extraordinnrio; recebendo os res37 e Francisco Gomes de Campos 33.
pectivos vencinJentos, para supprirem a falta da
Lê-se um officio do ministro da marinha
tropa de prjmeira linha; em ultimo resultado
pedindo dia e hora para apresentar a proposta succede que sem termos, em rigor, um exercito
do governo que deve fixar as forças de mar no regulai·, temos comtudo, senão maioms,
todos .
proximo futuro anno financeiro; e bem assim o os gravames que indispensavelmente o acom1·elatorio da repartição a seu cargo.
panhão, resultando de um tal estado de cousas
E' marcado o dia 7 pelo meio dia.
que nem todas ai; províncias se achão sllfficienContinua a nomeação de commissões.
temente guarnecidas, · nem tllo pouco a força
existente apresenta, nem póde apresentar aquella
Diplomacia
unidade que lhe avigora a acçllo, e aquella disOs Srs. Manoel Maria do Amaral com 69 ciplina e organisação que lhe é de mister.
cc Não sendo, pois, suffieiente, segundo os
votos, Enstaquio Adolpho de Mello e Mattos
dados que forao consultados, o numero de
com 52 e Au1eliano de Souza e Oliveira Coucorpm, ~decretados nas dífferentcs armai;, e por
tinho com 43.
outro lado- não sendo conveniente qne os
Marinha e gum-ra .
corpos irregulares com as denominações de
Os Srs. José Joaquim de Lima e Silva com divisões do Rio Doce, ligeiros e pedestres, su~63 votos, Jeronymo Francisco Coelho com 49 sistão com a organisação que boje têm: entendeu o governo acertado o:lferecer á vossa
e Francisco do Rego Barros com 48.
consideraçao a providencia contida em os arAos 20- minutos depois do meio dia é antigos 2° e 3º da proposta, afim de qne o\mesmo
nunciado achar-se na ante-camara o Sr. Sebastillo do Rego Barros, minh,tro da gllerra, o qual governo estabelecendo a dístincçao e o e~prego
das duas classes de forçi,s, haja de orgamsal-as
é recebido com as formalidades do estylo, e,
e dislribuil-as, ·segundo as necessidades do sertomando assento, lê a seguinte proposta do
viço o exigirem e as localidndes do imperio o
governo:
permillirem. As disposições dos artigos 1° e 4º
« Augustos e digníssimos senhores represen-' atlribuem ao governo o
direito de promover
tanles da naçllo.
aqnelles officiaes que pelas suas habilitações
« Em observancia da lei, venho hoje subestão no caso de sêl-o, assim como lhe.facullão
wetter ao voss~ exame e approvaçl,lo, a proposta o poder reformar aquelles, que uão se ·achao

tivo, da camara mllnicipal da villa de Santa
Maria de Baependy.
·
Vai á comrnissao de estatistica uma representação da camarr, municipal da villa e minas do
Rio das Contas, pedindo uma medida legislativa
p~ra minorar os males qt1e _ora soffre.
O 1º seet·elario dn assembléa legislativa da
província de Goyaz, raz sciente a e$ta camara
da qualltia que arbitrou para a indemnisaçilo
que devem percebei· os deputados por esta provincia.-Fica.a camara inteirada.
Rernette-se ao Sr. presidente, P,_nra ser tomado em consideraçno, um requerimento de
Jotto Henrique de Paiva, em que pede a decísllo
da resoluç!lo. vinda dp senado, relativa á Slla
pretençãO.
Remetle·se á col'nmissãO de petições o requerimento de Domingos José de Aranjo Bastos.
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em circumslanciâs de prestar bom e valioso
serviço. Esta medida aliás reclamada pelas necessidades publicas, toma-se urgentíssima á face
do desmantelamento, ern que se acha o exercito, e da nece~sidade, por todos sentida, de se
lhe dar uma nova organisação.
« Guiado pelos princi[>ios que succinlamente
acabo de expôr-vos, o governo espera com a
maior confiança a approvação das providencias
propostas, e penetrado do_.vosso patriotismo, elle
descança na espe1·anç-a de que. nem a sua aulo·
ridade soffrerâ quebra e nem o decóro e a in-.
tegridade d.a nação deixaráo de mante1·-se em
a mais perfeita plenitude. Por estas razoes, augustos e dignissimos senhores representantes
da nação, o governo tem a honra de offerecervos a seguinte próposla:
" .Art. l.°. As forças _de terra decretadas para
o anno de 1839 a· 1840 constaráõ:
« § 1.° De doze mil praças de pret.
" § 2.º Dos officiaes empregados e· avulsos.
_« § 8.º Dos que forem promovidos para preenchimento dos corpos.
" .§ 4. 0 De quatro companhias de artifices.
« Art. 2.° As forças acima fixadas. serão divididas em dez mil de forças de linha e
duas mil de forças fópa da linha; na primeira
classe comprehendem a infantaria, cavallaria
e artilharia, de que se compõe o exercito: na
segunda, as divisões do Rio Doce, os pedestres
e ligeiros das rliversas provincias.
cc Art. 8.° O governo organisará estas duas
classes de .forças, como fôr mais conveniente ao
serviço publico;· .marcará a relação das diversas
armas, de que ella se compõe e as distribuirá
confo1·me fôr compativel com as necessidades do
mesmo serviço.
" Art. 4.0 O govemo fica autorisado a reformar os officiaes que julgar improprios para.
o serviço do exercito, abonando aos que tiverem
menos de vinte annos de serviço a terça parte
dos seus res_pectivos soldos.
« Art. 5. 0 -0 governo é, oulrosim, autorisaj]o
a conceder uma gratificação correspondente á
terça parle do soldo além dos mais vencimentos,
aos militáres que servirem em qualquer ponto
do itl')perio, àonde a ordem publica se. achar
alterada, ou que forem encarregados de commissões importantes.
« Art. 6. 0 A presente lei começará a ter exe·cução desde 1á. »
•
·
Finda esta leitura, o Sr, presidente declara
que a camara tomará na devida consideraçllo
a proposta do govemo. S. Ex. se retira com as
mesmas formalidades, e a proposlli é remettida
á commissão de marinha e guerra.
Continúa a eleição das commissões.

.Redacção das leis
Os Srs. : Paulino José Soares de Souza com
44 votos, José Clemente Pereira e José Cesario
de Miranda Ribeiro com 36 votos cada um.
TOYO I

· 49

Gamaras municipaes
Os Srs. ·: Andt·é Bastos de Oliveira e Venancio Henriques de Rezende com 40 votos
cada um, e .José Fe,·reira Souto com 37.

Assem,bl.éas provinciae8
Os Srs.: Antonio Carlos com 42 votos An·
tonio Pereira Barreto Pedroso e Antonio 'Paulino Soares de Sollza co111 83 votos cada um.

Com:merrno, agricultura, induatriaB e artes
Os Srs. ; JoàO Antonio ·de Lemos com 39
votos, Brazilio Quaresma Torre!io com 88 e
Angelo Custodio com 33.

Inst-rucção publica
Os Srs. :_ Joao José de Moura Magalhães e
Jollo Capisírano Bandeira _de Mello com 48
votos. cada um, e bispo ge Cuyahá com 87.

, 8aude publica
Os Srs. : Francisco de Paula Candido com
51 votos, Manoel Gomes da Fonseca com 50 e
Francisco Alvares Machado ·com 45.
O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje e pareceres de commissões. Levaula-se a sessão ás 2 horas e um quarto.
~es11ão em '>' de Maio

PRESIDENGIA DO SR. ARAUJO VIANNA
Pelas 10 horas da manhã procede-se á cham.ada dos deputados, e logo que sé reunem em
numero legal, abre-se a sessllo, e lê-se e approv:i-se a acta-da antecedente.
_
Fallão com causa communicada os Srs. Lima
e Silva, Maciel Monteiro,- Sebastião do Rego,
Visgueiro, Soares de Souza, Belisario e Vasconcellos, e sem ella os Srs. Casteo e Silva, Lemos
e Limpo de Abreu.
EXPEDIENTE
· O SR. PRIMEIRO SECRETARIO dá conta do expediente, lendo os seguintes offiéios :
l.° Do ministro da justiça, participando s~rem
necessarios na repartição a seu cargo, para
certas indagações, os officios do presidente da
provincia de Matto Grosso, datados de 4 e 24
de Novembro de 1834; que havião sido en·
viados a esta camara. - Remetlão-sé-lhe.
2.ª .Do ministro do imperio, remettendo a
copia do officio do presidente da província do
Maranhão, em que·dá parte do acontecimento
que teve lugar na villa de fütpicuró-Mirim, por
occasillo das eleições.
A' commissão de
constituição e poderes.
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3.º Do mesmo ministro, enviando a copia do
decreto pelo qual foi creada no sitio de S.
Chrislovão, freguezia do Engenho Velho, uma
cadeira de primeiras letras para meninas, com
o ordenaào annual de quatrocentos mil réis. A' commissao de pensões e ordenados.
4.º Do ministro da justiça, .iemettendo o
officio do presidente da provincia do Maranhão,
acompanhado do requerimento de Pelippe de
Abreu, solicitador dos feitos da corôa, s<1berania e fazenda nacional e solicitador da justiça
da relai;llo daquella cidade. - A' commiss~o de
pensões e ordenados.
5º. Do ministro do imperio, enviando um
officio do secretario da assembléa legislativa da
provincia de S. Paulo, acompanhado da representação da mesma assembléa, em que pede a
creaçãO de uma relaç!íO nnquella provincia ; e
bem assim os officios das camnras municipaes
das villas de Paracalú, Uberaba e Araxá, da
provincia de Minas Geraes, sobre igual creação
na dila provincia.-A' commissào de justiça
civil.
6~. Do mesmo ministro, remettendo o officio
do secretario da :Jssembléa legislativa da província de S. Paulo, acompanhado de duas representações da mesma assembléa, uma pedindo a revaliação dos aclos praticados pelos
juizes interinos, nomeados pelo presidente daquella provincia e outra solicitando medidas
·ácerca da lei de 7 de Novembro de 1831.- A'
com missão das assernbléas provinciaes.
7°. Do.mesmo ministro, remettendo as cópias
de varias decretos, pelos quaes se concederao
tenças em remuneração de serviços militares
ás pessoas constantes de uma l'elaçao. - A'
commíssão de pensões e ordenados.
8°. Do mesmo ministro, enviando cópias de
decretos, pelos quaes forno concedidas mercês
de- pensões a diversas pessoas.-0 mesmo destino.
9°. Do mesmo ministro, remetlendo o officio
do presidente da província de Minas, acompanhando a acta do collegio eleitoral da villa de
Paracatú ácer~a da eleição á que se proce.deu,
para se suppr1r a vaga que elle ministro deixára na camara, bem como o officio da camara
municipal da cidade do Pará, com a copia authentica do termo especial dos cidadilos que
obtiverll.o maioria de votos para deputados por
aquella provincia.-A' cornmissão de poderes.
Remelte-se á ~ommissllo de constituivllo e
poderes o requerimento de João Antonio Pio
de ~arvalho, 2º cirurgião da armada, pedindo a
dec1sao da sua pretençll.o.

OSr. Peixoto de Alencar requer ao Sr. pre·
sidente haja de mandar proceder, na secre·
taria, a um exame a respeito de uma represen~aç!lo da assembléa provincial do Ceará,
p~dmdo á camara que mande pôr á sua dispo~1ção uma lampada de prata, que foi dos

extinctos jesuítas parn ser entregue á matriz da
cidade da Fortaleza, a qual se acha na thesouraria daq1Jella província, afim de se dar
andamento a este negocio.
O SR. PRESIDENTE declara que vai mandar
satisfazer á exigencia do Sr. deputado.
ORDEM.DO DIA
ELEIÇÃO Dls COMMISSÕES

Catechese e Estatística
Os Srs. Ferreira Sou lo com 31 votos, ,Joaquim
José de Oliveira, 30 e Belleza, 28,
Miiuis e Bosques

Os Srs. Paula Candido com 39 votos, Pinto
Coelho 34; Vieira de Mello 30.
Ecclesia.stica

Os Srs. padre Manoel do Monte Rodrigues
com 44 votos, padre Antonio Bernardo da
Encarnaç&o ~ Silva 33, conego José Luiz de
Freitas 32.
Banco
Os Srs. Joaquim Francisco Viannl! com 37
votos, Cavalcanti de Lacerda 35, e Matheus
Casado 23.
Interrompe-se a ordem do dia afim .d·~Jer•se
um officio do Sr. ministro da fazenda, pedindo
dia e hora para_ apresentar a pr~posta do govemo que fixa a despeza do anno financeiro
proximo futuro, e bem assim o rela.torio da repartiçao a seu cargo.
E' destinado o dia 8 ao meio dia.
Ao meio dia annuncia-se achar-se na antecarnara o Sr. ministro da marinha, que é in·
troâuzido com as formalidades do estylo, e
tomando assento á direita do Sr. presidente, lê
a seguinte proposta :
,e Augustos e dignissimos senhores representantes da nação.
,; Para desempenhar o dever que me impõe
o artigo quatorze da lei de trinta e um de Outubro de mil oitocentos e 'trinta e cinco, venho
de ordem do regente interino, em nome do imperador', apr_esentar-vos a seguinte proposta
para a fixaçao das forças navaes, que se devem
conservar em aclividade de servii;o no anno
financeiro de mil e oitocentos e trinta e nove
a mil e oitocentos e quarenta ; reservando-me
para dar. no relatorio, que tenho tambem de
apresentar-vos, as informações que a mesma
lei exige :
PROPOSTA

" Art. 1.º As forças navaes aclivas d.o imperio para o serviço do anno financeiro, que ha
de correr do 1" de Julho de 1839 ao ultim.o de
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.Junho de 1840, conslarúõ das embarcações que
o governo julgar ne•:cssarias, cujas tripolaçoes
não deveráõ exceder a tres mil praças ele todas
as classes.
. « Art. 2.º O corpo de artilharia da marinha
poderá ser elevado ao seu estado completo;
« Art. 3.0 Nilo será admittido 11a academia
dos guardas-marinha nenhu_m alumno abaixo
de quatorze, e acima de vinte annos de idade, e·
que nllo tenha, além dos conhecimentos exigidos
na lei do lº de Abril de 1796, sutfüiente intelligencia de grammatica portugueza; e dos
principias geraes de geographia. O governo designará o niaximo do numero de almnnos que
devem ser admillidos á matricula do lº anno .
da mesma academia.
« Art. 4. 0 O governo fica autorisatlo a ajustar
marinheiros a premio, preferindo os nacionaes
aos estrangeiros ; e, nao havendo quem assim
queira servir, poderá recrntar na fórma das
leis, as praças necessarias, para completar as
forças decretadas no arligo 1 º.
« Art. 6.º O governo fica lambem autorisado
-para, além do soldo, dar ás praças do corpo de
artilharia da marinha que, devendo ter baixa
por acabarem seu tempo de serviço, quizerem
nelle continuar, uma gratificação igual ao
mesmo soldo, emquanto fôrem praças de pret ;
e a recrutar, na fórma dás leis, as praças que
demais fôrem necesaarias para completar a
força do dito corpo.
« Art. 6.º Os officiaes da armada, de artilharia de marinha, càpella e nautica e . os
officiaes marinheiros continuaráõ a perceber,
quando estiverem embarcados em na vias armados, o meio soldo que lhes concedeu a lei
de 15 de Outubro de 18?6. Os cirurgiões da
armada continuaráõ lambem a vencer a gralificaçllo de: quarenta mil réis mensaes, quando
estiverem embarcados, ou effectivamente empregados em hospitaes.
« Art. 7.º O governo conlinúa a ficar autorisado para elevar a dez o numero de companhias fixas de marinheiros, deduzindo das
forças decretadas no art. 1° as praças destas
companhias, que effectívamcnte embarcarem
em navios armados. "
Finda a leitura, o Sr. Pl'.esidente declara que
acamara fomará esta proposta na.devida ccnsideraçllo.
·
Sua excellencia passa enlllo a occupar o.
lugar á •esquerda do 4º secretario, donde faz a
leitura do relatorio da repartição a seu cargo.
Retira-se ao dépois sua excellencia com as
mesmas formalidades com que foi recebido.
A proposta e o relatorio sao remettidos á
commissão de marinha e guerra;
·
Continúa a ordem do dia.

C~miasão de petições
Os-Srs. Navar1·0 com 37 votos, Pedreira 36,
,J!'ranco 30. .
.
.

51

Exame de oontae ao tutoi·
Os Srs. Vaz Vieira 39, Gomes de Campos, 26.

Toinada de contas ao tliesouro
Os Srs. Ribeiro de Andrada com 40 votos
Carvalho de Mendonça 38, e Belleza 32.
'
.E' lido e a_pprovado um parecer .da comrmssão de poderes, para que seja remetlido á de
estalistica rim officio do ministro do imperio,
com representação da assembléa provincial de
Santa Catbarina, para que seja elevado a clous
o numero dos depntados daquella provincia.
O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia pareceres adiados, e as resoluções de 1837, vindas
do senado, ns. 32, 163, 191; da camara dos
Srs. deputados, ns. 195, 184 e 199, e o parecer da comrnissã.O de diplomacia - sobre o
proj!lcto do.senado n. 133 do dito anno, e levanta a sessão ás 2-horas.
Sessão

e01

8 de Maio

PRE$IDENCIA DO SR, ARAUJO VfANNA

Su111111Aaro. - Expediente. - Voto de graças.
- Ordem do dia. - PaTeOer68 adiados. -

Pr-opnsta do Sr.. ministi;o da fazenda.

Pelas 10 horas e um quarto procede-sd á
chamada, e, achando-se presentes 60 Srs. deputados, abre-se a sessão ; · lê-se e approva-se a
acta da antecedente.
Fallão com causa os Srs. Vasconcellos,
Belisario e Lima e Silva.
O Sa. lº SECRETARIO dá conta do expediente,
lendo:
Um officio do ministro da fazenda, participando que, não tendo sido sanccionada a
resolução da assembléa geral, de 2 de Setembro
de 1836, que mandou entregar·aos empregados
do tribunal da junta do commercio os emolumentos de arqueaçà.õ" das embarcações e de
matricula de equipagem, depositados na mesa
de diversas rendas desta côrte, Q governo, em
consequencia do artigo 14 da. lei de l•i de Junho
de 1831, expôz, em officio de 6 de Maio de
1837,.as razões porque entendeu dever negar a
sancção á dita résoluçao, mas, por engano,
remelteu ao senado esta exposiçao, que, na
fórma do artig<d3 da citada lei, deviR ler sido
dlrigida á camara dos Srs.' deputados, 9ue
havia iniciado o respectivo projecto; e por isso
envia agora a copiá atitheiitica do officio de 6 de
Maio, os autographos da resolução e:mais documentos relativos a este negocio. -A' commissao
de constituição. .
;
·
'Outro do secretario do senado, em que parUcipà que; por officios dos ministros da justiça,
imperio1 fazenda e marinlia, constou ao 11e-
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nado, que o regente interino, em nome do imO Sr. Clemente Pereira, como relator da
perador, sa11ccio11ou as resoluções constanles:da
com missão do volo de graças, lê a seguinte resrelaçao junta. - Fiea a canrnra inteirada.
posta á falia do lhrono, que fica sobre a mesa
Faz-se mençao de um oflicio do ·ex-presidente para se extn1hirem cópias, como é costume:
da provinda· du Parnhyba dó Norte, enviando a
«Senhor:-A camara dos deputados se regozija
esla camara dous ~xemplares, conlendo todos
com a prospera saude de V. l\'1.-Irnperial, e de
os actos legislativos peculiares daquella prosuas augustas Ü-mlls, cuja conservação prom.elte
vinda, promulgados nos annos de 1835, 1836 ao Brazil justas esp&ranças de prosperidade : e
e 1837, com os regulamenlos e ins!rncções ex- se congratula com V. M. Irnpel'ial pela reunião
pedidas até l1oje, pelo governo provincial, para
dos fieis mandatal'Íos da naçll.o, leal sustento do·
a execu1·ao dos mesmos actos.-Para o·archivo.
throno imperial e das liberdades legaes. ·
·
E' recebida com agracio a offerta que faz o
« A certeza da inalterabilidade das boas relações
Dr . .José rle Araujo Ribeiro, por intervenção de de amizade entre e imperio e as potencias esJoaquim Antonio Pinheiro, de cinco volumes da
trangeiras, é summamente grata á camara elos
estalistica da populaçno da Grã-Bretanha.
deputados, confiando que ella se terá oblido
Apresentão-se varias requerimentos ; e é sem quebra nem mingua da honra e dlguidade
remettido á commissão àe justiça civil o do
nacional: a mesma camara.approvad1 aos meios
cidadão João-Maria Séve, que pede se lhe conque o governo de V. M. Imperial-emprega r para
ceda por um acto legislativo a graça de poder
fazer desapparecer a desintelligenda que inferecorrer de uma sentença, que lhe declarou
lizmente existe com a Sant,1 Sé, bem certa de
m1llo um contracto, que fizera com os padres
que se conciliará a dignidade do imperio, e a
de S. Feli~'pe Nery, de PernambL1co, sobre o
manutenção dos direitos da corôa com o. justo
arrendamento dos dous predios pertencentes
respeito devido ao pai commum dos chl'islãos da
áquella congregação, dispensando o lapso do
no$sa communhão.
tempo.
« A' camara dos'deputados sente amargamente
A' commissão de instrucçào publica o de
que dissensões intemas ainda dilacerem alAulonio Duarte da Sil1•a Valença, estudante do
gumas províncias do imperio; e scrve·de lecurso jurídico de Olinda, que pede proyidencias
nitivo á sua dôr o conhecimento de que a ordem
afim de não soffrer a perda de um auno,
principia a restabelecer-se,· e a esperança de
attendendo-se-lhe os motivos que allega.
que em breve se firme de bdo : não podendo
A' commissão de marinha e guerra, o de
deixar de reconhecer, que, sendo a primeira neJosé Gomes Ferreira, sargenlo-mór reformado
cessidade do paiz o prompto restabelecimento da
de 1• linha, que queixando-se ela injustiça da
ordem, o gov.erno. de V. M. Imperial bem mereforma que se lhe deu sem o seu consentireceu do Brazil, pela efficacia dos meios com
mento, pede se lhe conceda o soldo da nova
que apressou e levou a effeito a restauração da
tabella, e a graduação de tenente-coronel, atordem legal na provincia da Bahia.
tentos os seus bons serviços prestados na car·
« A camara dos deputados esta firmemente dereira militar.
cidida a sustentar na sua essencia a lei constituA' commissilO de orçamento o de Polidora cional de 12 de Agosto de 1834, que reformou
do Amaral e Silva, Francisco de Paula Lacé,
alguns artigos da constituiçao de imperio, como
-Joaquim Francisco de Assis e Passos e Francisco consequencia necessaria do· principio de justiça
Xavier de Oliveira Camara, escrivães dos muque exige se dê ás provin_!::ias todos os rneios de
nicípios da cidade do Desteno, e villa de S.
recursos provinciaes, que não podem deixar de ,
José da província de Santa Catharina que
existir dentro dellas : reconhecendo, toda via,
pedem ser alliviados do imposto de 12$800,- que a mesma lei tem su·scitadó duvidas graves,
quc sobre seus escriptorios se eslabeleceu, em
e gerado conflictos perigosos á paz do imperio,
virtude do § 9º do art. 1º do regulamenlo de
pelos termos vagos, obscor.os e inexaclos com
5 de Maio de 1837.
·
qµe farão redigidas algumas de suas disposições,
· trabalhará por esclarecer o que ha de obscuro,
Entra em discussão o seguinte :
precisar o que existe de vago, e por fazer desap,e Requeit·o se declare, e se faça constar á caparecer, 11elas regras de uma sll. hermeneutica,
mara municipal da cidade da Parahyba, que o
5º deputa~o por a respectiva provincia, na pre- qualquer intelligencia que pareça estar em contradicção com o rigor dos nossos princípios consente legislatura, J Manoel Maria Carneiro da
Cunha, e na.o Manoel Carneiro da Cunha. Salva stitucionaes, afirp de que um acto de vital esperança para o Brazil possa prodllzir os sáiutares
a 1·edacção. -J. J. de Oliveira. »
beneficios, que leve em vista a sabedoria que o
O Sr. Clemente Pereira dec:lara que já se dictou;
tomou eni. consideração este objecto, e crê que
« A mesma camara, .senhor, sabe apreciar os
com esta declaração o nobre deputado deve
revelantes servit,os prestados pelo exercito e maficar satisfeito.
rinha em prol da ordem e liber<lade:.sua melho1·
O requerimento é retirado por seu illustre
organisaçao e disciplina é altamente reclamada
autor.
pelos interesses do paiz que, sem. força, nllo
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podem ser bem defendidos·: o governo de V.
drada Machado e Silva. - C{l,f'los Oamoi1·0 de
M. Imperial mslruido pelá expel'iencia, melhor Campos. - José Cl=ente Ptrreira. »
conhece as ref9rmas que exigem us leis miliEntra em discussãO o seguinte requei·itares e da marinha ; · a eamara aguarda as 1:mas menlo:
·
propostas, que serao por ella tomadas na mais
« Requeiro que se officie ao governo, para
attenta consideração.
'
que ordene á camara municipal da cidade da
« A urgente necessidade de medidas effir.azes
Bahia que, apurando as actas das eleições a que
respectivas á fazenêfa publica e circulação mo- se proci,deu pa1·a a reeleição dos Srs. Monnetaria, não pódê ser desconhecida á camara fezuma e Calmon, expeça a estes senhores
dos deputados. Elia nãO fáltará ao si,grado d::iver os respectiv·os diplomas. - Henriqmis de Reque lhe incumbe, de tontr-ibuir quanto estiver zende. » ·
de sua parte para o melhoramento de ta.o im~
Depois de alguma discussão, ern que tom1l.o
portante i-amo da publica arl111inistraça.o ; e parte.os Srs. Clemente Pereira, Henriques de
tomará em devida consideração as propostas que Rezende, Barreto Pedroso e Montezurna, o relhe forem feitas pelo governo de V. M. Imperial,
qucrin1enlo é approvado, e na.o passa a idéa de
ao qual prestará os subsidios ·necessarios, na
ir á commissão de constituiça.o, como fôra lemcrença em que está, de que os meios postos até
brado pelo Sr. Clemente Pereira.
aqui á sua disposiçao bilo tido a devida appliPassa-se a discutir o seguinte:
caçao, e nesta tem havido a mais slricla eco·
« Requeiro que a commíssão de constiluiçao
nomia, e que os que de novo se concederem
e poderes, em vista de todas as nelas parciues
continuaráõ a ser d~spendidos pela mesrila de Pernambuco, estabeleça a ordem do~ depufürmL
·
tados supplenles por aquella provincia, e que
essa ordem,· assim estabelecida, se fáça ren1etler
« A camara dos deputados, senhor, tem vMo
com dôr e magua o crescimento monstl'Upso dos á camara municipal daquella capital para, na
c1·i,nes que arriscão a trnnquillidade publica e eonfo1·midade della, ser convidado·o supplenle
que tem de encher a vaga que deixou o
a segurança particular, filho da impunidade
quasi geral, 01·iginada du:s imperícições da Exm. senador Hollanda Cavalcanti. - Vieira
lep;isluçi\o criminal ; e bem que reconheça a de JJ[ello. »
dífficuldade da empreza, animada do respeito
OSr. Henriques de I!.ezende oppõe-se a este
religioso ao seu mandato, acudirá ao reclamo requerimento. ,
da palria, lentando os melhoramento s necesOSr. Vieira de ·Mello sustenta a necessisa1-ios ; e escutará corn salisfaç!l.o, e seriamente
dade do que se pede rio requerimento, afim
considerará qualquer proposta lendente ao
de que a camara nll.o se encontre em estado de
mesmo fim, que lhe fôr 3,presentada pelo goduvida.
verno de V. M. Imperial; a qu.:im: o manejo dos
OSr. C,a.rneiro Leio mostra que este requenegocios deve ler feito descobrir os males e
rimento já vem fóra de tempo, porquanto este
seus remedias apropositados.
negocio devia ser tl'atado nas sessões . prepara« Acamara dos deputados se unirá ao governo
torias, aonde se approvou a apuração feita pela
de V. M. Imperial, para sustentar o. lhrono de
camar.i
V. M. Imperial, que tem no coração dos bra- então municipal da capital de Pel'nambuco;
·é· que o nobre deputado devia apresentar
zileiros o seu mais valente ~poio·; pai-a cono seu requerimento.
·
servar a integridade do imperio, sem· a qu&l este
O Sa. CLEMENTE PEREIRA pede a leitura do
não pórle subsistir e fazer-se respeitar entre as
mais nações ; pura manter illesas as inslituições parecer da co.mmissão de poderes, na parle
do paiz, garantias seguras dos direitos da nação relativa á eleição· de Pernambuco.
E' satisfeito pelo Sr. lº secretal'io.
e dos individuàes do cidadAo, fóra das quaes nll.o
póde haver estabilidãde, ne:in verdadeira liOSr. Clemente Pereira observa que, á vista
berdade: para defender a lodo. custo à dignido que a commissão disse, e acamara approvou,
dade e honra nacional ; para promover finalestá demonstrado que se julgou valida a eleiçãô
mente .os melhoramento s matc1·iaes e moraes de· Pernambuco n!l.o obstante a falta de votação
do iruperio. O Brazil tem direito- a esperar da
do collcgio de Cabrobó, de um collegio que não
camara dos deputados todas as medidas e coo- apresentou a sua acta senao seis mezes depois.
peração para tào importantes objectos, e ella Todavia, nota que teria lugar suscitar-se de
espera que saberá ser fiel aos seus deveres.
noyo esta questão, ainda que já vencida, quando
se apresentassem supplentes com diplomas.
cc. Acamara dos depu lados, senhor, prometConvirá enlllo decidir-se se este collegio deve ou
lendo franca e positivamente ao governo de V. M.
Imperial sua efficaz e leal coopet·ação pai-a os nn.o ser consideràdo. Quanto aoi:i deputados
fins sobreditos, n!l.o receia sei· desn1entida pela ordinarios, a sua votação· nada in_flue.
nação ; os seus sentim,entos são os· do Brazil.
OSr, Ottoni é de opinião que , approyaçll.o
· « Paço da camara dos deputados, 8 de Maio
do parecer da comrnissAo 11ao· p1·eJud1ca o
de 1838. - Antonio, -Carlos Ribeiro _de Àn·
requerimento que se acha sobre a u1esa,. por
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que approvando-se o parecer, teve-se em
dar o seu parecer para evitar-se que a casa vá
resultado que os senhores que se apresenlá1·11.o
tomar uma deliberação precipitada, e em sencom diplomas da camara municipal de Per·
tido contrario ao que já deliberou, quando
nambuco, erào os legitimamente eleitos, mesmo approvou o pa1·ecer da com niissão de poderes.
apurando-se o collegio de Cabrobó. Appro·
OSr. Alvares Machado não faz opposiçao
vando,se o requerimento, reconhece-se o direito ao parecer da commissao,. que foi approvado, e
conferido a este collegio de tomar parle na parece-lhe que o requerimento apresentado está.
volaçil.o dos representantes de Pernambuco ; e, em harmonia com o mesmo parecer, porque
posto que a commiss!lo diga que havia suspeita . nAo se exige outra cousa mais que estabelede haver falsificação neste collegio, comtudo, cer-se n ordem .porque devem ser chamados os
por uma simples suspeita não se deve tomar a supplenles por aquella provincia. ·
delibe1·açao de M.o attender-se á votação de um
Dando-se a materia por discutida, é approcollegio, quanto mais que a demora de seis vada a idéa do Sr. Carneiro de Campos, e
o
mezes podia ter succedido por descaminho da requerimento é remettido á commissllo.
acta, e esta demora por si nll.o póde provar que
houve falsificaçao de eleiçao. O orador conclue
ORDEM DO DIA
approvnndo o 1·equerimenlo.
Entra ém discussao um parecer da terceira
O Sr. Nunes :Maoha.do demonstra que a
apuração do collegio de Cabi·obó intlue, e muito cornmissAo de fazenda, sobre o officio do mina ordem dos deputados por Pernambttco. Faz nistro da fazenda de 23 de Maio de 1835, acom·
panhado da informação do conselheiro prover que não se pôde dizer que a comrniss110
não emittio seu juízo muito explicito sobre a curarlor-fiscal de 17 de Março do mesmo annó,
validade daquelle collegio, porque ella muito á<--erca do estado em que se achavAo, e11tno, as
expressamente approvou o procedimento da causas propostas por parle da fazenda nacional
pa1·a a cobrança do que á mesma sAo devecamara municipal de Pernambuco, quando
excluio aquelle collegio na approvação a q11e dores, u visconde de Itabayanna e José Silvestre
Rebello ; a commissAo nada tem a propôr a
procedeu.
este respeito, e é de parecer que os papeis de
OSr. And~a. Macha.d.o mostra que a com- que
falia, sejão archivados. (Adiado por se
missão, quando emittio o seu juizo, fundou-se haver
pedido a palavra em sessllO de 8 <ie
nas seguintes razões, para desprezar aquelle
Agosto de 1837.)
collegio de Cabrobó : 1•, porque a remessa da
Sem objecção é approvado.
acta daquelle collegío foi feita fóra de tempo, e·
a l'dmittir-se a apuração ser dependente da
Segue-se a cliscussão do parecer da comremessa desse coll~io, seria estabelecer um mis~ão de pensões e ordenados, sobre o reque·
precedente que deixaria sujeita á vontade dos rimento do brigadeiro reformado, Lopo Joaquim ·
collegios a apuração das actas ; 2• razilo, a de Almeida Henriques, em que expõe achal'-se
influ~!JCÍa sobre a ordem dos supplentes ; por em idade avançada, e ter prestado mais de 42
exemplo, o Sr. Henriques de Rezende que entrou annos de serviço, havendo concorrido· para o
como supplente, deveria então entrar como monte-pio militar desde 1802: porém, que nl\O
deputado. A commissno não só entrou no podendo passar este por sua morte a tres
exame da validade da eleição, como declarou
netas que-conserva em sua companhia e educa,
que esse collegio n110 deveria ser contemplado
sem que por um acto legislativo lhe seja isto .
por _isso que as s~as eleições continliao signae~ permiltido, vem implorar esta graça á camara ;
intrmsecos de falsutades ; sobre cujos. factos teve e, guarido esta supplica nào seja admissível,
mforrnaÇões; e testemunhas de muitas pessoas pede, ao menos, se lhe conceda a graça da transque estiverã.o presentes nesse collegio. Fundado ferencia da tença de 120$ que obteve, e ainda
n.estes moti~os, o orador entendP. que o reque- pende da approvaçAo do corpo legislativo. A
rimento é OCIOSO,
commissll.ó, em resultado de suas observações,
OSi', Franco entende que se nil.o deve dar é de parecer que, quanto á primeira parte do
aó requerimento a intelligencia que parece se· requerimento do snpplicante, não é convelhe qllerer dar. A CO!Jltnissao,iá decidia que n!i.O niente deferir-se a sua preteução ; e quanto á sequeria tomar conhecimento do collegio de Ca- gunda, entende que ao governo geral compete
brobó, e o parecer a este respeito tendo sido fazer-lhe a graça que. implora, revogando o seu
approvado, não se devft faier referencia a elle. primeiro decreto, que ainda não foi approvado
O fim do requerimento é saber-se, uma vez que pela camara, para cujo fim a elle se transmilla
a representaçllo da província de Pernambuco o requerimento do supplicante. (Este parecer
não está completa, quéw sa.o os supplentes que ficou adiado na sessão de 17 de Julho de 1837,
devem ser chamados.
por se haver pedido a palavra. )
O Sr..'l'oled.o olferece a seguinte emenda :
. OS;-. Carneii:o de Campos requer que este
requ~r11~1ento SolJa rcmetllâo á commissa.o de
tt Que o supplicante póde recorrer ao governo,
conslltmção e poderes, afim de o e;xaminar e querendo. »

l
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E' apoiada, posta em discussão, e dando-se
a materia por discutida, o Sr. Oltoni requer que
o parecer seja posto a votos por partes.
Posta a votos a primeira parte do parecer,
fica approvada ; a segunda não passa e sim a
emenda.
Segue-se a discussão do parecc:r da commissão das assem biéas provinciaes sobre o officio
do ministro do imperio de 18 de Maio de l 837,
que cobrio o requerimento dos emprezarios do
theatro da cidade de S. Paulo, pedindo isenção
da taxa do sello, de que trata o alvará de 17
d,~ Junho de 1809, e a lei de 8 de Outubro de
1831, a favor das loterias que lhe forllo concedidas pela lei provincial de 4 de Fevereiro de
1837. A' commissllo é de parecer: 1°, que as
assembléas provincines podem conceder loterias
dentro das respectivas províncias ; 2º, que a
preten·çao dos supplicantes n!lo. met·ece ser
altendida. (Adindo em 11 de Agosto de 1837.)
O SR. VAZ VrmRA mandaá mesa o seguinte
requerimento.
« Requeiro que fique adiada a 2• parle do parecer, até que a com missão ·das assem biéas provinciaes interponha parecer sob1·e a representação da assembléa provincial de S. Paulo,
versando sobre materia identica. Salva a redacçll.o. - Vaz Vieira. n
'
Este adiamento é apoiado, posto em discussl\o, e afinal é approvada a primeira parle
do parecer, e a segunda fica adiada.
Ao meio dia annuncia-se a chegada do St·.
ministro da fazenda. O Sr. presidente nomêa
para membros da deputaçllo do seu recebimento
aos Srs. Albuquerque Cavalcanti, Navarro,
Limpo de Abreu, Siqueira, Gomes de Campos
e Pachecô.
·
Recebido com as formalidades do estylo, o
Sr. ministro toma assento ria mesa ao lado direito do presidente, e lê a segu'inte proposta :
« Augustos e dignissimos senhores representantes da nação.
« Determinando a lei de 81 de Outubro de
1835, artigo 13, que o ministro da repartição a
meu cargo proponha. a fixação das despezas
geraes, lenho a honra de submetter á vossa deliberação a seguinte proposta :

TITULO I
DESPEZA GERAL

« Art. lº. A despeza geral do imperio para o
armo financeiro do 1° de Julho de 1889 a
30 de Junho de 1840, é fixaqa na quantia de
15,230:175$092.
CAPITULO I

Miniaterio dos negocios do imp~o
« Art. 2°. O ministro ·e secretario · de estado
dos negocios do imperio é autorisado para ·des- ·

MAIO DE 1838
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pender em todo o imperio no an110 financeiro
desta lei:
I. Com a dotação dei S. M.
o Imperador . . . . . . • . .
200:000$000
II. Com os alimentos de
SS. AA. Imperiaes . . . . . .
.16:800$000
TIL Com o ordenado do
tutor, mestres, e despezas d.e
inslrucção da familia imperial . . . . . . . . . . . . . . .
18:064$000
IV. Com o ordenado do regente do imperio . . . • . . .
20:000$000
V. Com a secretaria de estado, e despezas de expediente. . • . . . . . . . • . . .
31:960$000
VI. Com os presidentes das
províncias, e ajudas de custo
aos mesmos. . . . . . . . : .
86:400$000
VIL Com a cr.mara dos senadores e sua secretaria . . .
212:200$000
VIII. Com as dos d e p ulados, idem. . . . . . . . . •
271:829$000
IX. Com os cursos jurídicos.
64:760$000
X. Com as escolas de medicina. . . . . . . . . . . • •
54:953$000
XI. Com a academia das
bellas-arles . . . . . . . . . .
17:721$000
XII. Com o museu . . . . .
4:024$000
XIII. Com a junta do commercio . • . . . . . . . . . .
19:200$000
XIV. Com os empregados
de visit11S de saudc nos portos
maritimos. . . . . . . . . . .
20:00.0$000
XV. Coni o correio geral. .
140:000$000
XVI. Com os cauaes, pontes
e estradas. . • . . . . . . . .
80:000$000
XVII. Com a <:onstrucção
do monumento levantado no
Ypiranga • . . • . . . . . . .
4:000$000
XVIII. Com despezas even.40:000$000
tuaes .. · . . • . . . .

1,~01:911$000

No muniai.pio

ª" cdrte

XIX. Com as escolas me-.
nores de instrucção publica.
XX. Com a hibliotheca publica. . . . · . • • . . . . . . .
XXI. Com o jardim botanico . . . . . . • . . . . . .
XXII. Com o passeio pu-.
blico. . . . • • • . - . . . · ·
XXIIJ. Com a vaccina. . .
XXIV. Com a illuminação.
XXV. Com as obras publicas ·. . . . ; . • ; . . . . •

26:184$000
7:414$000
10:409$000
2:400$000
1:750$000
82:270$000
135:200$000
265:627$000
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CAPITULO II

Ministerio dos negocios da ju8tiça
« Art.

Ill. Com as legações e consulados, ajudas de custo e
despr.zas imprevistas.. . . . .

3". O ministro e ~ecretario de estado dos

negocios da justiça e autorisado para despender
em todo o imperio no anuo financeiro desta lei:
I. Com a secretaria de estado e seu expediente. . . . .
2.5:564$200
II. Com o tribnnal sup!'emo de jnstiça. . . . . . .
68:i00$000
III. Com as relações . . .
175:456$667
IV. Com as guardas nacionaes . . . . . . . . . . . .
130:000$000
V. Com os bispos e relaçao
ecélesiastica . . . . . . . . . .
23:480$000
VI. Com os telcgraphos . .
6:425$600
VII. Com despezas eventuaes. . . . . . . . . . . , . .
8:000$000
437:626$467

No immicipío da côrte

vm. Com a capella imperial e cathedral do Rio de
Janeiro . . . . . . . . . . . .
IX. Com os parochos . . .
X. Com as justiças lerritoriaes. . . . . . . . . . . . .
XI. Com a policia e segurança publica. . . . . , . . .
XII. Com as guardas nacionaes . . . . . . . . . . . .
XIII. Com os municipaes
permanentes . . . . . . . . .
XIV. Com os lazaros . . . .
XV. Com casas de pris!l.o
com trabalhos e reparo de
cadêas_• • . • • . . . . . • • .
XVI. Com a conducç!l.o, sustento e vestuario de presos
pobres . . . . . . . . . . . . .
XVII. Com despezas eventuaes . . . . . . . . . . . . .

60:253$100
12:214$220

10:066$667
41:961$200
15:800$000
180:000$000
G:000$000
63:816$000
12:000$000

121:5:W$000
163:134$800

CAP!'l'ULO V!

M1'.nistel'Ío dos negocios ela marinha
« Art. 5~. O ministro e secretario de estado dos
negocios da marinha é autorisado para despender em todo o imperio no anno financeiro
d~~lci:
.
I. Com a secretaria de estado e seu expediente• . . . .
28:680$000
II. Com o quartel general
de tnarinba . . ·. . . . . ; . .
1:744$000
m. Com o conselho · supremo militar. . . . . . . . . 2:ü5:2$000
IV. Com a auditoria e execvtoria . . . . . . . . . . . .
1:740$000
V. Com o corpo da ar·
mada e classes annexas . . .
203:578$520
VI. Com o de,artil/1aria de
marinha . . . . . .
171:609$965
VII. Coni a arrecadação e
contabilidade. . . . . . . . .
61:722$160
VIH. Corn os arsenaes e
compras de materias primas.
810:659$437
IX. Com o hospital. . . .
14:694$000
:X. Com os navios armados . . . . . . . . . . . .
899:243$005
XI. Com os desarmados ..
69:566$925
Xll. Com os paquetes . . .
80,211$864
XlII. Com os transportes.
48:795$015
XIV. Com os pharóes e
barcas de soccorro. . . . . .
53:628$816
XV. Com as obras publicas . • . . . . . . . • . . .
33:705$775
XVI. Com a academia .. .
11:352$000
XVII. Com as escolas. . .
3:680$000
XVIII. Com as despezas
imprevistas e extraordinarias.
165:760$000

20:000$000

2,663:023$428

422:_111$187
ÍJAPITULO V
CAPITULO Ili

}l/ini.sterio dos negocios da guerra

Ministerio elos negoeios estrangeiros

" At't. Gº. O ministro e secretario de estado
dos negocios da guerra é antorisado para despender em todo o imperio no anno financeiro
desta lei :
I. Com a secretaria de estado e seu expediente . . .. .
28:285$200
II. Com o conselho supremo militar . . . . . . . .
21:262$000
III. Com os comroandos de
armas . . . . . . , • . . . . .
19:823$000
IV. Com o estado-maior
do exercito. . . . . . . . . .
54:975$210

,, Art. 4º. O ministro e secretario de estado dos
negocios estrangeiros é autorisado para despender no anno financeiro desta lei :
I. Com a secretaria de estado .e seu expediente. . . . .
28:348$800
II. Com as commissoes
mixtas, fóra a differença de
cambio dos pagamentos que
se realisarem em moeda estrangeira. . . . . . . . . . . .
13.266$000
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V. Com

os officiaes <le
piimeira linha em corµos e .
avulsos . . . . . . . . . . . .
VI. Com os <le seg11ndu
linha qi1e vencem soldo . . .
VII. Com os rel'orrnados. .
VIII, Com o 1:orpo de engenheiros . . . . . . . . , ..
IX. Com o~. corpos de pri•
.meira linha e companhias de·
arlifice, . . . . . . . . . . ·. .
. X. Com a;; divisões do Rio
Doce e de pedestres e ligeiros·
· 110 Maranhão, Goyaz e Matlo
Grosso . . . . . . . . . . . . .
XI. Com os hospilaes regimentaus. . . . . . . . . . .
XII. Com a academia militar . . . . , . . • . . . . . .
XIII. Com o archivo militar e ·ollicina lilh.ogt·nphica.
XIV. Com os arsenaes e
armazens de artigo;; bellicos.
-XV. Com as gratificações
e forragens aos olliciaes empregados . . . . . . . . . . .
VI.. Com as ob1·as mililare:;
XVII. Com as tlesper.as tliversas e eveutuaes. . . . . .
XVIII. Com a· amortis,1ção
ela divida passiva posterior
ao anno de 1826 .

440:77 4.$200
92:92ú$4!10
440:470$120

36:576$000
l ,607:648$800

71:055$100
26:802$000
23:880$000
6:938$200

e

57

IX. Com a casa da moeda.
X. Com os almoxarifados

30:900$000

OU[l'US • • . . . • • • . . • ,

2:282$000

XI. Com os empregndos de
rep1utiçlles exlinctas . . . . .
XII. Com os apo;;enlados.
XIII. Com os pensionistas
do estado. . . . . . . . . . .
XIV. Com o cót·te e conducçilo de páo-hrazil, _d!'sconto de bilhetes d'alfandega,
pa_gamento de bens de defuntos e ausentes e de deposilos, restituições de direitos
e outras ...· . . . ·. . . . . .
XV. Com a conslrucç1IO tlc
ob1·11s e· reparos de etlificio~ ..
X.VI. Com gratificações . .
XVII. Com despeirns even·
Luaes . . . . . • . . . . . . .

!::lll:787$953

352:365$109

143:000$000
168:000$000
6:000$000

50:000$000
6,390:125$816

296:652$200
:.-38:363$8i5
60:220$000

77:469$620
195:282$082

TITULO II
DA HENDA GERAL -

CAPITULO

uim::o

« Arl. $º. Fica Ot\::ula a receita gemi 1l0 itnpe1·io
pa1·a o anuo financeil'o desla lei, ni\ q11antia de
14,196:229$.
326:175$992
" Art. 9". P~rtencern á receita geral do i mperio
as seguiules imposições:
3,586:615$340
I. Direitos de 15 por CJenlo de importação,
II. Dilos de 30 por cento do chá.
f:APITULO VI
III. Ditos de 50 por cénfo da polvora.
IV. Dilos de 2 por cento de baldeação.
Mim:8teria doB. negocios da fazenda·
V. Dilos de 2 por cento de reexporlaçllo.
« Ar!. 7º. O ministro e secreta.rio de estado
VI. Ditos de 13 por cento addicionaes de baldos negocios de fazend·a, é autorisado para deaçno e l'eexportaçlío das m'é!rcadorias despa·
despender em to'do o imperio no anno financhadas para a costa de Africa.
ceiro desta lei :
·
VII. Dilos de expediente das alfandcgás e das
1. Com a divida externa
mesas de rendas e consulado.
fundada, ;t 369.990 calcu~
VIII. Premio dos assiguados.
lados ao cambio de 43 1/5
IX. At·mar.enagcm.
ds. st. por 1$, ao par . . . . ,
2,055:499$999
X. Multas por infracção dos regulamentos e
II. Com a interna fundada.
1,970:000$000 falta de ms.riifesto.
Ili Com a caixa de amorXL Ancoragem.
tisação filial na Bahia e emXII. Direitos de 15 por cento das embarcações
pregados 110 resgate do papelestrangeiras que passao a nacionaes.
moeda . . . . . . . . . . . . .
35:480$000
XIII. Dilos de 7 por cento de exportação.
IV. Com o tribunal do lheXIV. Ditos de 2 por cento dito.
souro . . . . . . . . . . . . .
69:520$000
XV. Ditos de 15 por cento nos couros (na
. V. Com as thesourarins fi. ·
província de S. Pedro).
liaes nas provincias. . . . . .
246:545$000
XVL Capatazias do consulado.
VI. Com as alfandegas e
XVII. Alienação de capellas vag,ts.
mesas de diversas t·endas . .
700:473$000
XVIII. Taxas do correio geral.
VII. Com as mesas do conXIX. Braçagem do fabrico das tllQedas de
sulado . . . . . . . . . . ·
133:932$000 ouro e pratil,
VIII. Com as mesas de
XX. Contribuição para o monte-pio.
rendas, recebedorias e coXXI. Qireitos novos· e velhos dos empregos,
lectorias. . . •
·
153:377$000 .e of'ficios geraes e de chancellaria\
'J;'OMO I
8
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xxn. Dizima de

cha11cella1fa.
XXIII. Deciina de tinia legua além da demHrcaçilO.
XXIV. Dita 11dclicio111il rias corporaçOt•s da
mao-morta.
XXV. Direitos de chancel1111·ia dus mesma>'!.
XXVJ. Emolumentos de Ccl'liiloes.
XXVII. Foros de terrenos de m,1rinha tl laudemios, exceplo no municipio da cidade do Rio
de Janeiro.
:XXVIII. lmpostos sobre a mineração do ouro,
e outws metaes.
XXIX. Matriculas dos cursos juridicos, e
multas das academias.
XXX. Siza dos bens de raiz.
XXXI. Renda diamantin~.
XX.."'{Il. Dita de propt·ios nacionaes, dos
arsl:!naes, e eslabelecLmenlos de aúministraçao

gernl.
XXXlli. Producto tia venda de proprios
nàcionues, 1lo páo-bnlzil, pol vora, e ouil'os
generos dµ, propriedade naciou..11 sujeitos á
ac.111.>inislraçil.o geral.
XXXIV. Aliena~:ão de capellas v11gas.
XXXV. Alr.ances de thesour,~iros e recebed"rc:,:.
XXXVI. Bens de del'untos e ausentes.
XXXVII. Cobrança de divida activa, inclusive
a .nct,11le da de rendas provinciaes anterior ,,o
1º de Julho de 1836.
XXXVIII. Dons gratuitos.
XXXIX. 1/4 por cento e.la reforma das apoiices.
XL. Joias do Cruzeiro.
·
XLI. Juros de apoiices.
XLII. Meslrad•> das otdens militi,res, e 3/4
das l\rnçâs.
No município da eó1·te.
XLlll. Reposições e restituições.
XLIV. Dtcima dos predios urbanos.
XLV. D011ati vos e terças partes de officios.
XLVI. Dizimo de expo1·tnç110.
XLVII. Emolumentos e.la policia.
XL VIII. Imposto de 20 por cento no consumo
da aguardente.
XLJX. Dito nas casas de leilao e modas.
. L. Dito sobre o e-ado de consumo.
LI. Meia siza dos escravos.
LU. Sello de heranças e legados.
LIIT. Rendimento do evento.

Renda eoni · applicação &peoial
LIV. Direito addicional de armazenagem
(1 8/4 por cento).
LV. Dilo de expediente das alfandegas (um
por cento.)
LVI. 8 por cento das loterias.
LVII. Imposto sobre as lojas, etc.
LVIII. Dilos sobre as seges .e barcos do interio1·.
LIX. Dilo de 5 por cento nas embarcações
J}aciqnaes qne passao a estrangeirus.

LX. Dito do scllo do papel.

LXI. Tnxa dos cscra1•os.
LXII. Prodtu:to dos contractos com as novas
co111pa11hias de 111inuraçno.
LXlII. Dito da moeda de cobre inulilisada.
LXIV. Sobras d,t 1·cceit11 gernl.
,, Arl. 10. O governo é 1111to1·isndo para arrecadnr, no nnnu ..fi11aucei1·0 de~la lei, lodos os
impostos de que trata o artigo antecedente.

TITULO III
DISPOSIÇÕES GERAES

« Art. 11. O deficit que se verificar será
preenchido pelas seguintes imposições ( ou
outros meios) que o governo fará lançar desde
já, e arrec:adar no 1º de Julho de 1~39; a
saber..... (cabe á carna1·a dos S1·s. deputados a
iniciativa sobre esta maleria).
11 Art. 12. F'icll.o em vigor !.odas as disposições ela lei de 11 de Oulub1·0 de 1837, n. 106,
que não versurern µar.ticular111enlu sobr~ a 1·eceita, ou fhw~:íl.o da Úe$peza, e que nnu llve1·em
sido uxpressnnwnte revoga,lns.
« A:-t. 13. Ficn.o 1·evogadas todas as leis e
disposições em conlral'io. "
Finda esta leitura o S1·. presidente declara
que II cam!IÍ'a lomar:'.l n pl'opost11 do governf}
na devida considerac;ao.
.
S. Ex. $e rl!til'i\ acompanhado da deputnção; e o Sr. 11resiiiente úeclam que a pro·
posta vai 1·erneltida á commissão de orçamento.
S. Ex. é novamente introduzido na sala
pelos 8º e 4º .secrelarios, e, tomando assento á
esquerda da rnesn, lê o relatorio da repartiçrio
a seu cai-go. Depois destá leitura S; Ex. se retira com as formalidades do eslylo.
Entra em discussao um projecto de resolução
do anuo passado, vindo do senado, sob1·e jubilação dos professo1·es de aulas menores.
O Sr. :Ma.noel do N'a.soimento, ponderan_do
a 11ecêsdidade de· que todos os Srs. deputados estejao ao facto das matel'ias sobre que
a catnara tem de deliberar, propõe que os
projectos dos annos anteriores, de que não
existe na casa numero de exernpla1·es sufficiente ,para se distribuirern pelos Srs. dep_u·
tados que não pertencerão á passada legislatura, sejao novamente impressos para serem
examinados, e depois entrarem em discussão,
occupando-se entretanto a camara na discussao
de ·pareceres adiados.
·

OSr. Afonso de Albuquerque, ente~dendo
mui justa a observação do Sr. Nascimento
a respeito de ·projectos mais complicados, julga,
comtudo, que não deve comprehender o que
acaba de ser lido, pela sua símp~icidade e facil ·
decisll.o.
O Sr. Nunes Macha.dó ad_verte ' gue .forão
dislt·ibuidos ·hontem. pelos Srs., . _d,eputádos1 os
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êxemplares do projecto n. 32, que existião
na Cl\lla; e qt1e, se · a distribuição não foi feito
por tortos os senhores, é porque alguns se·
nhc,t'es não esperarão alé que se effech1asse.
OSr. Aureliano, act·editando que o Sr. Manoel do Nascimento pedjra o udiamenlo do
projeclo em discussão, 1·equer 'iue o Sr. pre-·
sidente consulte á cama1·a para ver se apoia
o adiamento. Adverte qne o· projecto não é
tão pouco importante como se suppm;era, pois
trlilta da aposentadoria de empregados; e que,
procurando, n!io encoulrou exemplar algum
nos. irnpressc,s que lhe havião sido distribuídos.
O Sa. MANOEL no NAsaulENTo, cousnltado
pelo Sr, pre$idenle, declara que pede o adiamento.
O adiamento é apoiado.

O Sr. Henriques de ltezeride

nno pórle concordar lilll que se exi,ia a imprc,ssão de um
projecto ta.o simples, qunndo se discutem,
sem impressno, parecer~s dP. commissão mui
complicados. A respeito de outros projectos
de di!Ticil decisão 1111.0 duvidará de a;ioiar o
requerido pelo Sr. Manoel do Nascimento.
OSr. Manoel do Nascimento na.o prupoda o
adiament,r do projecto em discussão, se;: em
lngar de resoluçllo, fosse decrdo, que tendo de
passar pai· tres discussões, poderia- ser exarniuado pelos Srs. depL1lados.. Lembra que em uma
àas passadas legislaturas se nqmeára uma ·comrnissão . para examinar quaes os projeclos, que
deveriao ser reimpressos para· serem to.mados
em consíderação : seria _pois conveniente qt1e
a camara: · to~asse uma· delibe.raçao seme·
lhanle.
.
.
Julga-se discutido o adiamento,·· para ser impresso o projecto, é approvado.
Segne-se a discussão do projeeto Jl. ] G!t
Sl'. Moura. Magalhães _adyedê q11~ ·esie
proJeeto está nas· mesmas c1rcuinslancias da·
quelle que se acaba de adiar. ·
OSr. Alvares Machado lembra a conveniencia de se nomear unc1a commissão para examinar, quaes os projectos, de que não ha suffi·
ciente numero de exemplares impressos, para
mandar proceder á sua impressão, segundo o
interesse que · apresentí'io. a necessidade e urgencia dos mesmos projeetos.
E' apoiado o adiamento.
O Sa. REZENDE ponde1·a as difficuldades que
s~ encontrarião na medida lembrada pelo Sr.
.. Alvares Machado.
O SR. At~ARES MAcHADo para economisar
tempo, entende que- deve ser com mettido ao Sr.
primeiro s~cr~tario o exam~ dos projectos e 9
mandal,o(reil)Jprimir, -eutramla mesmo no conhecimeri\o, d~:. urgencia das materias. A raiâo
desta..,.sua 'propósfça.o sé bas,êà eni que ná secre. ..
; ''.'. .

· q

b9

faria existern m11itos projectos de nnno~ muito
preteritos, como, por exeniplo, de 1826, inteiramente abandonados, e cios quaes ninguem procura, por se haverem tornado desneccssarios
pela mudança de circmnslancias. Nem lhe parece que possa produzir o menor inconveniente,
porquanto, se algum Sr. deputado entender que
tenha escapado ao Sr. primeiro secretario um
projecto urgente, tem direito de requerer a sua
rcirnpressao, para entrar nn ord<lm dos tra·
balhos da cusa.
·
E' Hpprovad.o o adiamento deste pl'ojecto,. e
de todos os que se dérão pau ordcl!l do dia de
hoje, até que sejlio reimpressos.
Achando-se r1ssi111 esgotada a ordem do dia,
pi:ocede-se á discuss!io de pareceres de com·
mis:1110, segundo determina o rrgimeoto da
casa.
Entra "portanto
discussão um parecer da
commissão de fazenda, sobre. o pagamento rfa
divida provincial dn S. Punlo, respec·tiva ao
anM de 1836. A com missão é de parecer que
se recommende ao governo o pagamento de,ta
divida.

em

OSr. Ma.noel do Nascimento nno concorda
com a cor1duslio do parecer, que d,~ciile unia
questão n:l.o lão liquida, como á primeira vista
parece. Obsel'va que a lei que dividio as ren,las
geral e provincial não estabt:leceu a obrigaçll.O
de pagar íJOm as rendas geraes as dividas provin ciaes contrahidas até aquella data ; antes lhe
parece que, tendo a lei de 1837 determinado
que toda a di_vida activa provincial (Jroveniente
de impostos provinciaes não arrecadados, até a
data da divisão das rendas provincial e geral,
ficasse pertencendo metade á renda geral, e
outra metade_ á provincial, é justo qne do
mesmo motlo fü1ue II cargo dus rendas provin·
ciaes o pagamento de metade da divida passiva
provincial. Requer portanto que o p11recer.
fique· adiado para ir á commissa.o de orça·
·mento, qne nos di!Terentes artigos, qt1e tem
de propôr á camara, poderá incluir esta es·
pecie.
O adiamento é apofado e approvado.
E' lido. um parecer de commissllo ·sobre o
requerim~nto Elo desembargado,r João Mar·
tiniano Barata a respeito da aposentadoria
q11e obtivera sem ordenado. O. supplicante
requer ser r,eintegrado no seu lugar, ou
aposentado com orden_ado. A com!llissão d:
parecer que a camàra não tem que deferir a
sua pretençll.o.
·
Este parecer é approvado .
Entra em discussão um parecer de cont·
missão sobre requerimento de Francisco Xa·
vier Leão, que! quer ser reintegrado 110 lugar de
porteiro da alfandeg:i da Bahia, de que fôra de·
mitlido pelo governo. A. commissllo é de pa·
1;ecer que os papeis sej~o remettidos ao ~overno
para o d_~fcrir como ente11dcr ; não podendo C>

?
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mesn10 governo, no caso de que subsista a.aposenta<h1ria, deixar de declarar ;io snpplic,,nle
um o,·denado por ;;er vilalicio o emprego que
e:·;ercia : e ficando rPse!'l'ado á camara o elevar
o vencimento quando ,.,pprovar a sua apC'senladoria.
O Sr. Clemente Pereira obsel'va, em pri1J1eirn lugar, que a com missão é conlradicloria,
quando, ao mesmo tempo que reconhece que o
govern<J. obrou legalmente, e dentro de s'uas
attribuições, no ado da aposentadoria de que
se queixa o supplicanl.e, affirma que o governo
fez nma injustiça, dizendo que, uinda quando
subsista a aposentadoria, o govemo uào póde
deixar ele declarar um ordenado· para compensar o damno -que_ s'offreu, e que deve sei·
tido em considf'ração, e como remuneração de
algu111a fórma de sen·iços por elle prestados.
Depois disto, lhe parece qLte a ea111ara não deve
tornllr conhecimento de negocios em que o go11erno obra dentrn cb l"sphern de suas alll'ibni- ·
ções. Deve ,irn obscrl'ar estes factos para ver o
conceito que deve fazer do ministro,se clle abusa.
das atlribni,ões concedidas, ou usa dellas dfmh-o
dos limites ela justiça; pois que, apezar de ser
r~oncr.dido ao IJOverno certo poder discricionario,
nem por isso a camara fica privada do direito
de observar o ·modo porque este poder discricional'io é exercido, para continuar ou retirar a
confiança que deposita i1o ministerio; por isso_
que a lei, quando autorisa o~ tninislrns para
que possAo demittir empregados, quer que o
governo tenha os braço$ livres e desembaraçados, para o melhor desempenho do serviço
publico; mas não quer que demittão empregados que servem bem. (Apoiados.) Nno se deve,
portanto, fazer recommendaçao ao governo,
pois que tal recomrncndaçllo tende a collocar o
governo e a camara em uma posiçil.o falsa_; ao
governo porque, para não desagradar á parle
da camara que recornmendada, poderá obrai.'
algnma vez contra o que entende; e á camara
porqne, se o governo nao attendet· á sua recomnwndai;!1o, poderá ele algurria fórma julgar sei.'
tratada com menos consideração. Mesmo .suppondo que o governo concorde muitas vezes
com a maioria, que hoje julgou que tal negocio
devia ser tomado em consideração, poderá em
outro dia iá nao ir de accordo com ella, por ter
mudado de pensamento. O orador entende,
pois, que s~ deve dizer que nao ha que deferir
fazen_do-se, quando se queira, remessa do~
papeis ao go_verno, apezar de lhe parecer isso
menos propr10, por Mo estar acamara retrnida
para dar direcção a negocios de parles.
E'. apoiada e approvada, sem discussil.o; a
segumte emenda do Sr. Cl-,rnente Pereira.
rr A camara não tem que deferir sobre a pretençao do supplicante.»
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia: lº
·leitura de projectos e: indicações; 2º, resoluçil.~

s·:

n. 204, distribuída hoje, do anno passado;
pnreceres adiados; 4º, trabalhos de commissoe•.
L,,vanla a ses_sao tis 2 horas.
Sessão

em 9

de l"laio

PHESIDE~CIA DO SR. ARAUJO VIANNA

Expediente . .::._ Ordem do dia. _:,
Lefüira de 2Jrqiecto.~.-Rejeição do p'rojecto
qne concede privilegio a J. T. Thomas, para
estabelecimento de Patent Slips. - Pareceres
adírido,i.

SuMMARio. -

A's 10 horas e 1/4 da _manhã procede-se á
chatnada, e, ac!,ando-se presente nurnero·Iegal
de .Sr;;. deputados, abre-se a sessil.o, lê-se e approva-se a acta da antecedente.
.Faltão com causa participada os Srs. Lima
e Silva, Vieira de Melio, Belisario, José Gouçalves Martins, Vasconcelios, Paulino, ca:
jueiro, Lemos, Ba!ldeira, Aureliano e Castro
e Silva.
EXPEDIENTE

o SR. lº SECRETARJO dá conla tio expediente,
lendo os ~egui11 tes otficios :
1.º Do· ministro do impcrio,- participapdo que
já forno expedidas as con venienles orde:1s ao
vice-presidente da provincia da Bahia, para que
com urgencia sejao r,;mettidas as actas que
faltao dos collegios eleitot·aes da capita1,·I1héos,
Cayrú, Porto Seguro, Itapicurú, S;. Francisco,
Caravellas, Joagura, Maragogipe e Nazareth,
afim de que esta cámara, á vistá dellils, possa
fazer- juízo seguro da eleiçao a que se procedeu
na referida prnvincia dO depütado co,n ·-foi augmcnlada a sua representação na asseuibléa geral.
-Fica a camara inteirada.
2. 0 Do ·mesmo 111inistro, eru que participa
que já foril.o expedidas as con venienles ordens á
. camara municipal da capital da provincia do
Maranhão, pura que remelta . co:n urgenci.a a. representação sobre eleições, que lhe dirigirão
D. Francisco Balthazar da Silveira e Domiugos
Joeé Gonçalves; e á eatn&ra municipal da cidade
do Recife, para que envie o competente diploma
ao supplente que deve entrar no lugar que, na
camara dos Srs. deputados, deixou vago o deputado pela província de Pernambuco, António
Francisco de PaLtla e Hcillanda Cavalcanti.Fica a camara inteirada.
·i),º Do mesmo ministro, cornmunicando que
~ reg~nte. interino, em nome do irnpet·ador,
hcou mte1rado das pessoas que nesta camara
forilo eleitas para compôr a rnesa.-Fica a camara inteirada.
4. 0 Do rnesu10 minislro, Nmeltendo um
offici_o do president.e· da proviucia do Rio de
Ja~e1ro, acompa_nhado das actas dos collegios
ele1loraes das cidades de Nictheroy e Angra
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"dos Reis, sobre a eleição de um depnlado, pela
« 4ª. Quando nó acto da a1m1ação das listas
vug11 que deixou, nesta camara, o a1:lnal midos eleitores, algum destes pr1:1tender verificar
nist1·0 da marinha. -A' commiss!lo de constise ellas foro.o lidas exaclamente, o poderá
tuição e poderei..
:equcreL' 1e se procederá a nova apuração, se a
5.° Do mesmo ministro, enviando diflercnles
isto ann111r um terço dos eleitores presentes. A
cópias de decretos com diversas datas, pelas
~ova leitura será feita pelo eleitor, que parn ·
quaes 'forao conferidas tenças e pensões ás pes- -tSso fôL' nomeado, comlanto quê não seja dos
soas constantes da rel:.ç:i.o que remette.--'- A'
que compoem a mesa.
commissa.o de pensões e ordenados.
« Art. 2.b O governo na 2• sussão de cada le6.º Do ministro da guerra, remeltendo o ·gislalura geral, enviará a ambas ns camaras
um 1nappa estatístico do imperio, classificado
decreto com os docmnentos respectivos, pelo
por provincius, designando com a passivei appro. q•tal ·se concedeu· no porteiro da academia miximaçao o numero de seus habitantes, sexos,
litar, lgnacio José de Fontes, aposentadoria com
côres e condições.
·
o mesmo ordenado que tinha de 360$000, visto
« Arl. 3.º A' vista do mappa, de que ti-ata o
contar mais de 25 annos de serviço, etc: -A'_
artigo antecedente, um aclo legislativo especial
commissã.o de pensões e ordenados.
marcará o numero de deputados, que cada proFaz-se meriçãO de requerimentos de partes
vincia deverá nomear para a representação naque tem o conveniente destino.
cional, na legiillatura immt:diala, e na 1·02.ão de
um deputado por trinta mil habitantes, Quando
ORDEM DO DIA
pni· ,;sta regra ficar 11111 excedente de mais de
vitlle mil habitantes, se entende1·á q11e a proJulga-se ob,i,~do de 1\t·liheraçllo, e vai a imvinllin <l<l've nomef1r muis um dcpulndo.
primir o se1;11iute pr1:j•,c.:to do Sr. Jeronymo
11 Art. 4. 0 Em nenhuma provincia se redm:irá
Francisco Coelho, sobre eleição :
o
numet·o de deputados que actua.lmente são
11 A assembléa geral legislntivn decreta:
nomeudos para a assembléa geral, ainda quando
11 Art. l°. As instrur.ções de 26 de Março de
pela proporção estabelecida, lhes compita mn •
1824 te1·ã0 d'om cm diante força de lei, e além nume1·0 menor, até que pelo augmentu progres- ·
dns alte1·aç0<-is nellas feitas pelas resoluções da sivo 1.fa população lhe possa ser ai>plicada a
11sse111bléa ge1·al d!:! 29 de Julho de 1828, o 28 e indicada regrn.
80 de Junho de 1880, e decreto do governo de
« At·t. 5."º_ As camaras das capilaes, a quem
6 de Novembro de 1828, se obsel'varáõ ürnis as compete a. upuraçao geral das actas do collegio,
seguintes disposiçoes :
não poderáõ exc!ui1• da apuração collegio algum
« 1•. A allribuição dada ao parocho no§ õº do
sob prelex.lo de excesso de eleitores ; mas po·
cap. 1° ele pnblicar por ec.litaes o m1mero de· deráõ fazer disto expressa mençao na acta especial. decfarnndo os motivos, em que se fundão
fogos de sua parochia, afim de se conhecer o
numero de eleitores na ra1.ão
um por cada pat·á reconhecer o collegió como excessivo em
numero de eléitcres ; e bem assim ·mencionaráõ
cem _fogos, será exercida conju'nctarnente pelo
qnaesquer outr1,1s nullidades notaveis, que enparócho, o juiz.. _de paz do districto, em que
estivei' a ig1·ejil. parochi;il, e O· eleitor mais
contrarem, afim de qu~ as camaras legislativas
l'esolvão sobre taes duvidas.
- votado, que existir llO distr_icto qa parochia.
« Art. 6.º Quando algum collegio por dolo,
Urna copia aulhenlica do edital será remettida
omissão, ou · conloio, ou por outra qualquer
-pdo parocho á camara inúnicipal do dislricto
cousa se compuzer de um nu1nero de eleitores,
que archivará com os mais papeis, que lhe
excessivo em relação ao que lhe competia
forem ·remetlidos pela mesa da _assernbléaparochial. .
._ _ -dar, no acto da verific;iç!IO dos poderes dos
eleitos, se reduzirá(! os votos produzidos no col« 2ª. A eleição da co11fn1issãô, de que trata o
§ 6º do cap. 4º para examinar õs diplomas legio, e na razao comparativa entre o numero
ex.agêrado de 'e-leitores, de qlle ·se compôz, e
dos se<.:retarios, e es6·utadores, será como a
o numel'u de _eleitores, de que legalmente dedestes, feita por escrutinio ; e logo depois "da
veria ser composto, levando-se a reducç!lo até
nomeação do presidente d11- mesa collegial, cujo
um voto inclusivamente. A. votaçao do collegio
diploma sel'á lambem examinado pela mesma
assim reduzida será addicionada aos votos dos
comrilissilo.
collegios, que se tiverem organisado corupetente« 8ª. Em vez de se queimarem as_ cedulas dos
menle.
·
eleitores, como ·detert11ina. o- § 8° do cap.
« Art. 7. 0 Nos districlos eleitora.es, em ')Ue fôr
õº,-sel'ão ellas rubricadas pela mesa do collegio,
emmas.sadas, e fechadas antes de se dissolver conunettido o abuso de excesso de eleitores, e
como laI·reconhecido pela camara dos depuo collegio, e depois reinetlidas á camara da
tados, se . procederá á nomeação de novos elei·
capital, que as guardará du1·ante a legislatu1·a, a
que - pertencem ; e só depois de nomeados o,; tores dentro dos limites prescriptos pela JeL
1t Art. ·s.• Nenhum eleitor poderá votar. fóra
. novos deputados, serilo queimadas em sessilo
do se11 respectivo collegio, e quando por mo.
' publi_ca da ufesma camára.

de
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tivo justo o não possa fazer, participará em
tempo para ser chamado o s11pplente.
· « A;·t. 9.º Quando algum deputado fôr _eleito
por provincia, que não seja da sua nalurahdade,
e que antes de se installar a legislalur::i, em que
fem de servir, lhe compita entrar, como sµpplente pelá sua provincia, ou por morte, ou por
vaga permanente de algum depntado de numero, será elle considerado deputado pela provincia de sua naturalidade, deixando vago o
seu lugar em outra qualquer província, por onde
tenha sido eleito.
cc Art. 10. Fica.o revogadas as disposições em
contrario,.
« Paço da camara dos deputados, 8 de Maio
de 1888. - O dP.p11tado, Jeronyrno Fmnei-sco

Coellio. »
.
Tem' o mesmo destino o seguinte : .
" A assemhlr.a gernl legislativa re~olve:
<e Artigo unico. A resolução da assembléa geral
legislativa de 13 de Julho de 1832, que nntorisou os parochos de Minus n passarem certidões
de baptismo, casamentos e obitos, e outros
se'l1elhantes, fica extensiva ás freguezias do
municipio da côrte.
« Paço da canmrll. tios deputados, em 9 de
Maio de 1838. - 1:ii·eitas. »

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA
Entra em discussão o seguinte n. 204 dç 1837:
« A assem biéa geral legislativa resolvP.:
« Art. 1." O governo fica autorisndó a conceder a João Tarrand Thomas, carta de privilegio e:tch1sivo, pelo espaço de quinze annos,
para estabelecer nos d ifferen tes portos do Brazil
as machinas chamadas - Patent - Slips - 01.1
quaesquer outras de mais iuoderua ou perfeita
invenção, para puchar embarcações tio mar,
afim de.serem examinadas e concertadas.,,
OSr. Montezuma. estâ persuadido que estes
pt·ivilegios, a não se empregar muita cautela
cm suas concessões, podem trazer muitos males
ao commercio: quizera que se seguisse a tal
respeito a rotina que se achá estabelecida por
lei ; concorda em que se dê uma 11juda de custo
pela importação de machinas, mas não em
· que se· dê um privilegio lãa lato como de
quinze annos. Se acaso a caniara instar em
querer conceder o privilegio, desejaria que elle
se não espaçasse a mais de 5 annos.
O orado1· manda á mesa a seguinte emenda
suppressiva :
« Proponho a suppressão do art. 1º, e nll.o
sendo supprim'ido, proponho que o privilegio·
seja sómente de cinco annos. - 111onteZ'l.t1na. »
O Sr, Mello e Mattos oppõe-se ao projecto
fundado em que o individuo que impetra o privilegio nll.o está nos, dous casos de que trata a
lei de 29 de Agosto de 1828, casos unicos em
que julga se dever conceder tal privilégio, O
imp,etrante nao é o inventor da. machina, nem
a ella fez especie alguftla de mel!iorarnento; e

a constituição só garante o exclusivo ao inventor. Vala portanto contra o parecei·, ~ ~e s!1a
opinião fosse li favor da concessão do pr1vileg10,
então votaria pela emenda.
O Sr. Vaz Vieira nãu julga procedentes as
razões apresentadas pelo Sr. Mello e Maltos, de
que a constituição garante especialmente o exclusivo nas invenções; e, qu;mdo assim seja, a
lc-gislaçll.o do paiz não deixa de garantir pl'ivikgios aos introductores. Tambem não acha
razão aos argumentos prodmddos pelo Sr. Monte:rnma; tem, porém, a combal.er o l?roje~to por
uma outra razão que lhe parece mais evidente.
A lP-i de 29 de .Agosto de 1828 regulamentar de
um dos paragraphos do ~rt. 179 da conslituiç!l~,
determina que a materrn da concessão de pr1vilegios nll.o deve ter a iniciativa na assembléa
ge1·al, mas sim que o contracto seja feito pelo
governo, e depois sujeito á approvaçll.O da as:
semhléa gel'al, porque é o governe quem esta
mais habitado para conlractar, p~ra estabelecer
as condições, etc. Por is~o julga que a camara
('OI' emquanlo se não deve occupa1· de entrar
no conhecimento das condições, e sim de a11torisar o governo a fazer o contracto. Offerece,
portanto, os seguintes artigos sub~tilutivos do
projecto:
.
« Art. l.º O govemo fica autoril!udo a concedei· a João Tarrand Thomas carta de privilegio exclusivo, pelo t;-n1po que convenciona~,.
para est~belecer no~ d1fferentes portos ~o·];lraz1l
as machrnas denommadas - Patent Shps ~ ou
qnaesquer outras de màis moderna invença.o,
para puchar embarcações do ma1·,_afim de serem
examinadas e concertadas.
« Ar!. 2. 0 Este contracto só terá vigor depois
que fôr suhmettido ao corpo legislativo _para sua
definitiva approvação. »
· .
. São apoiados e postos em discussão.
Depois de mais algumas. breves observações
dá-se a maleria por discutida, e pondo-se a
votos a emenda suppressiva do arlig9 lº, é
. approvada, e julgll.o-se, por delibi:l'iiÇãO d_a
camara, prejudicadas as emendas e os mais
artigos do projecto: ·
Continua a discussão, adiada· hont~m, do
pa1·ecer da commissão de fazenda,· ácerca do.
ex-porteiro da alfandega da Bahin, com a
emenda do Sr. Clemente Pereira.
OSr. Gomes d.e Campos ~ola coutr:i a emenda.
e pelo parecer, ainda que discorda deste eID
algumas partes, porquanto divide-se este em·~-tres : pi·imeira, relatorio, manifestação dos princípios da commissão ; segunrla, opinião da
commissllo; terceira, addicionau1ento ao par~éerr
Não entra · na primeira ; conforma-se _com 11
segunda, para que se remettao os. papeis ao governo para t9maFos na devida ·consideração ; e
reprova a terceira, porque de alguma fór;ái"a-liga
a camara, fazendo com que se ._compromelta_ ~ .
repnrar qualquet· ·injustiça que o supplicante
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sofl'ra : acto impolitico qne tal vez faça qt1e o
governo intlenrnise ao supplicirnt e µela recomínendac1lo da camara.
O or~dor conclue dizendo que a camara não
existe só para fazer leis ; rn,is lambem para
prnleger úq11elies que a efü,. recon·el'en1. Em
resumo, approva o parecer da cornmissão sómente na pal'le que rernettc o req11erimenlo ao
governo para deferir como fôr de justiça, no que
uão ha rccommen dação.
Lê-se a seguinte emenda ·dú Sr. Gomes de
C:am po;;, a qual é apoiada :
cr Rernelta-se o requerimen to ao governo para
o deférir como fôr de justiça. - Gomes de

Campos."

OSr. Clemente :Pereira declara ler-se sempre
opposto a estas ,recommen dações i e posto que
o Sr. Campos diga que não ha recommen dação
na simples remessa, observa que nunca a
camara empregou a palavro recurnmen dação ;
mas infelizmen te n::melle papeis ao governo
~empre ac\lmpanh ados dos pareceres de commissão em qlle achao justiça ás parles.
Lembra que, suscitada esla quest!lo por mui
illustres oradores, estabeleceu -se o principio de
qt1e taes remessas devião-se fazer no unicu caso
em que fosse uoluria a violaç!lo da lei da parle
do ministro tia corô,1, 4ue pude,se obrigar a
catn::tra a uma act:us;,çao ; por4ui;: enlao n1elhor
era advertir o n:inislerio de qne a camara
estava disposta a accusal-o, afim de reparar a
injustiça, do que cornmelter a accnsação. Tornar
Ol'dinarias estas i-ecom mendações é tirar-lhes
toda a força ; quizern que· a camara quando
remettesse negocios desta natureza ao governo,
fossem elles revestidos de circumstanci2s tilo
justas, que o governo não pudesse deixar de
conhecer que fez uma injustiça.
Concordil em que a carnara ni!.o existe só111enle para fazer leis, mas lambem para tornar
conhecime nto da infracção de leis; no caso
aclu,d, porém, a propria comn1issão reconhece
que o governo usou do seu direitó.
OSr, Gomes de Campos explica que, entre a
emenda e nma recommen daçào expressa, ha
grande distinc~:!lo : que a emenda apresentad a
por elle orador, nem differe, nem regeita in
li?nine o requerimen to, nem recommen da negocio algum ao governo.
OSr. Montezuma diz que honlem, fallando
. em objecto semelhant e, declarára que se op·poria a que se perturbass e a paz do governo
có·m remessas de negocios que venhão á casa;
e1i_tretanto é da opinião do nobre deputado
_autor da emenda.· Reconhece ndo o principio
que"faz parte do nosso systema ,{base de nossas
··gara"iitias vilaes, o direito de petição, eonformase mais co1i1- a emenda do Sr. Campos que
aehóu. meio termo entre O Iill.O ha que . deferir,
e o final do parecer.
Jul~a a emenda do Sr.· Clemente Pere·ira

secca de mais. Estabeleci do um tal precedente ,
dados· dous despachos desta naturez;1, ni ilguem ,
recorrerá mais á camara; no emtanto que a
emenda do Sr. Camµos dá alguma esperança
ao povo, quando se achar opprimido , suffocados
seus direitos, para recorrer aos representa nte;;
da naçao, com fu1~dada esperança de que esles
tomaráõ em cons1dernç ão soas queixas, sem
que, toJavia, cheguem ao extremo das accusações, que realmente são actos solemnes, que
_
necessitão grave contempla ção.
algumas
O Sr. Andra.da. Ma.cha.do, depois de
observaçõe s .. que nao pudemos ou"l>ir, conclue
dizendo que, á vista das razões de equidade
que assistem ao qneixoso, o governo póde considerai-o a seu modo, e fazer o que entender
de sua justiça ; e que, aiiJda que isto seja uma
recommen daçilo, comtudo ella nllo se estende
a muitos casos; quanto á segunda parte do
parecer, em que declara que o supp!icant e recorra ao governo, para tomar em consideraç ão
o seu pellido, ·nao é isto mais que um conselho.
OSr. Nunes Machado diz que, quando um
cidadao se sinta offendido, póJc usar do séu
direito, rnas recorrendo ao tribunal competent e
c quando compita 6. camara tomar conhecimento {\e qualq11er queixa, e conhecer que
houve i'nl"racção de lei, deve ella punir os seus
infractores e n!lo advertir ao governo.
Depois de algumas reflexões dos Srs. Cle·
mente Pereira e Gomes de Campos, julga-se a
maleria discutida, e, posta a valos, é approvado
o parecer, ficando comprehen dida na votaçl!.o a
emenda do Sr. Campos, julgando-s e prejudicad a
a do Sr. Clemente Pereira.
Lê-se, e entra em discussão um parecer da
commissãO de justiça civil sobre o requei·ime nto
do3 p1·oprietarios dos trapiches e prensas, situados á borda do mar, na cidade da Bahia,
pedindo providenci as que vedem os prejuír.os
que têm a soffrer, a executar-se a reso!Lição do
extincto conselho de governo daquella província
qlle determino u o _modo por que se devia proceder na demarcaçã o dos terrenos de marinha,
que devião ser aforados, ou reservados pura
logradouro s publicos, na conformid ade d .. lei de
15 de Novembro de 1831. Os supplic:m! es
qu~ixão-se do ataque que se faz ás suas propriedades, sem que previamen te tenhão sido
indemnísa< los da diminuiçl!.o de valor das suas
propriedad es, da falta de execuçl!.o da lei na
demarcaçao e alínhamen to dessas marinhas ; e,
finalmente , dos prejoizos que soffre a fazenda
publica, porque com o fôro que elles pagão,
po<ler:i fozer face á enorme quantia que pela
mesma fazenda deve ser despendida com a

indemnisação das propriedades pr~judicadas. A

commissão depois de ter examinado o otlicio .. do
presidente da província, e o do ministro da
fazenda em resposta ao desta camarà, êsta:ni:lo
de accordo com a resposta do ministro; ó d~
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parecer: lº, que devem .os recorrentes usar dos
meios judiciaes que lhe competirem, quando se
julgarem prejudicados pela resoluçao ultimamente tornada pelo governo geral ; 2º, que se
remetta a representuçil.o ao governo para def'crir,
como enlender de justiça, na parte que os
rccort·cntes se queixão de abuso na execução da
lei. (Este po.recer é de 4 de Junho de 1835.)
O Sr. Montezuma. Julga que já existe uma
decisão sobre isto, e que, se o Sr. ministro da
fazenda tivesse a bondade de informar o que ha
ácerca deste negodo, poder~se-hia evitar a
di~cussão.
O SR. lº SECKETARIO lê de novo a conclusao
do· parecer, o officio do ministro da füzenda, a
que a commissão se refere, e a provisão do tribunal do thcson ro a respeito.
O SR. MoNTEZUllA de novo exige <lo Sr.
ministro· da fazenda esl'larecimentos sobre a
materia.
O Sr. Oalmon (niinistro da fazenda): - O
nobre deputado sabe perfeitamente que é u11i
negocio decidido por um dos 1ninistros meus
predecessores. Pela leitura do parecer, e documentos que o acompanharão, vê-se que o
negocio é cornplicado, e eu previno o nobre
depL1tado que nunca tornarei a palavra para
dar informações de improviso. Quando algum
nobre deputado in terpellar-me se o negocio
nllo fôr liquido, pedirei á carnara espaço para
examinar, trazer os docurnen\os e fallar com
conhecimento de causa ; consequentemente ,
fique o nobre deputado certo que nao me
nego a dar esclarecimentos ; mas não a
dál-os .de impt0viso sobre uma materia que
convém ex: 1minar. Se por venlura esta qnestll.o
fos,e decidida por mim, pedia, confi.ido em
minha memoria, dar os esclarecimento3; mas
· é negocio a que sou inteiramente estranho. Se
o. nobre deputado pede explica~ões,. irei amanha
examinar este negocio ao theso11 ro, e dál-as-hei.
O Sr. :Montezuma. responde que o nobre
minist1·0 não o ·entendeu bem; pois qne não
deseja que nesta, ou em 01ilea occasião, quaíquer membro do ministerio dê informações de
improviso, o que seria absurdo. Os termos de
que usou forão que, para evita L' discussão, podié!
ser que S. Ex. o Sr. ministro respectivo sou, besse se houve já decisão sobre este objeclo. Taó
longe· está rle exigir informaçúes de improviso
que julgaria s_ Ex. ligeiro se as désse dest;
fórma. Repillo portanto, exclama o orador. a
lição mestra que me deu S. Ex.; isso sei ~u ;
conheço pel'feitamente, e promello ao S:·. ministro, hoje e sen:,pre, praticar o que o Sr. ministro, deseja ; nunca exigirei informações <le
improviso, pois que estou certo que não se
podem dar. Nem me parece tambem que o
negocio seja de tanta importancía que exija qne
o Sr. ministro vá_ de proposito ao thesouro trazer·

informações~

O orador observa q11e a data do parecer da
commissil.o''.é um lanto remota(4dc Junho de
1835), e que desde este Lempo está pcrsuadidu
que terá havido uma decí~ão ácet·ca deste
objecto : e qu·e, no interesse mesmo do governo, é que deseja que a carnara não encetasse,
em 1838, discussão sobeP. um11 rnateria que
veio ao seu conhecilllento, e foi examinada por
uma cornniissllo e111 1835.
Nao sabe se foi o antecessor de S. Ex. qnern ·
decitlio o negocio ; porque, pela data, não se
póJe isso deprehender. Ernfim o que quizera
do Sr. ministro ern que, não sabendo do faclo,
dissesse urbanamente, não me lembro ; porque
então a camara podia evilar a discussão, ot1
entrar neila. Eis o porque pedi o a palavra.
Enlra11do na materia do parecer, o oradol'
diz que é de opinião que elle volte á conmiís,fw
para tli1.er se já sobre elle se tomou alguma
decisão. Nao se anima a apresentt1r ern~mla
neste senlido, porque nA.ó sahe se a camara
está sufficientemente inteirada para deliberar,
apµrovando ou rcgeitando o parecer.
O SR. NuNES MACHADO julg;l que o parecei·
da comrnissM já indica >1cto do governo a semelhante respeito.
·
··

O Sr, Ca.lmon (1m:nistro ela .fazenrlcl) : - ·Sr.
presi,lente, se eu fosse ir: terpelh,do pelo nobre
deputado antes d,1 leilura dos documentos, a que
dei allenyão, desculpal-o-hin, porque etn verdade, supporía asna inlerpellaçM muito em
regra ; eu lhe teria dito : -: Não me é possível
informal-o sobre a rnatcl'ia em discussão - ; .
mas ,fopois d:1 leill'li'ª dos documentos, quundo
o nobre deputado 011vio lêr a.provisão de um dos
rnens antecessore:; (,ao disse de meu antecessor), quando conheceu a marcha qt1e o negocio tem levado, insistir segunda vez para que.
o itiform:,sse, em . verdade, me pareceu um
pouco .... fór.1 dos usos ; tomou a · interpiillaçao .
uma cspecíe dP. ir;1 ou de desejo de ouvir f.lllar o
ministro da fazenda. (Apoiados e 1·isada8.) Eu,
portanto, levanlf!i-me para dizer.no nobre de-':: .
pulado o q11e lhe di~~l't, e o previn,1 que se a·ininha resposta não foi urb,rna, descj.1rei selllpre·
que em urb,rnid,vle elle me- faça a honr:t i.le
imital'•me. (Apoiados.):
Sr. presid<:!11te, cu não afianço, mas crejo
qtie esle negocio está decidido. Se a c,'lmara
quer adiar a questão cm. virtude d,1:; reflexões
feitas, eu me compromeÜo a dizer am11nha o
que h(l sobre a maleria, comtanto que os papeis
me sej1lo confiados para fr examinar a questão
ao thcsouro. Se acamara, aliás, entende que
esta ulterior informação é desnecessa!·ia, qt1c
póde de,:;idit· com conhecimento de causa á vista
dos documentos, faça-o; progrida a disr.us~ãoc;.e'.
decida.
.
·
:,'
OSr, :Montezuma.'.: - Tenho de resµontler ao·
~r. ministro da fa,.enda. Suppôz elle que eu
tmha vontade de o·ouvir: muita, hoje~ sempre.;
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po1'que nunc~ me achal'ei tão bem, como disc1!·
tindo a maleria com o lom urbano do Sr. ministro "da fazenda. Desejo sempre ouvir as infor·
mações dos minislt·os da co1·ôa, e com ellas
instruir-me ; porque, como nada mais desejo
que snslentar a jusliça, é por isso necessario
ouvir ambas as parles, os queixumes do povo, e
a defeza dos minislros.
Quanto á. segund.i parle, a cxpressilo soltnda
com um pouco rlc emphase por S. Ex. cabe aqui
o ditado. - Presu1npção e ag11n benta, cada um
toma confor111e lhe parece. - S. Ex. acredita
que em urbanidade devo imilal-o; não àesconheço isto ; pl'Ocurarei daqui em diante
tomai-o po1· meu modelo (apoictdos e ,·isadag),
só lhe peço que me 11110 dê reprehensiles ; porque quando m'as d~r não sei se terei a mbanídade ueccssaria pal'a a ellas sujeitar-me.
Sinto su111mamenle que a discussão désse .
lugaL' a esla ex:piicaçil.o; mas ella era essencial...-.
UM DEPUTADO: - Ntto era, não.
O SR. MoNTEZU!IA: - Nem se agoniem os
Srs. deputados que estilo soffregos por vet· lerminada a díscussil.o, ella á utillissima ; vai-se
estabelecer um precedente que pouerá evili.11·
largas discussões em occasiô<:S mo.is solemnes
qne esta; por consequencia, tudo quanto se
füer a este respeito na casa, é util. F.:' preciso
que os. senhores que se 11~se11lão desse lado
(apontando para os ba.ncos miníllteriaes), tenhao
a paciencia de nos ouvir, porqne nós" estamos
realmente revestidos dessa paciencia; (.Risadas.).
Creio, pois, que o Sr. ministro da fazenda
ha de ficar cei·to, primeiro, que tenlio o maior
prazer de o ouvir....
O SR, Assis MASCARENHAS ( - E tem razão,
porque_ falla muito bem.
o SR. MoNTEZUllA : - E nunca me acharei
lAo bem coino quando o ouvir; em segundo
lugar, que o tomarei por modelo; mas rogo-lhe
que nãO me dirija censuras, mónnente injustas,
.porque cntno me verei nu necessidade de as
rep_ellir, como acabo::i ele o fazer.
::Resta-me salisfuzet· á camara sobre uma
e:xplicaçn.o do Sr. ministro, ácerca do meu procedimento, que julgou um pouco rustieo. Disse
S. Ex.: « Q11ando o Sr. deputado pedio informações pela primeira vez, bem;· mas qqando
pedfo-as depois de ouvh· os documentos, pareceu-me extraordínario. » Com effeilo del(o jus·
tificar a exigencia da minha infol'maçao. V. Ex.
sabe perfeitamente que os documentos se referem á época em que foi presente o negocio
á camara, que a camara tolllou conhecimento
deUe. Ora, depois desta época para cá não po·
deria haver no thesouro uma deliberação sobre
isto ? Não poderião as partes tentar esses re·
cu1·sos judiciaes de que falla o parecer? Para
que pois a camara tomar conhecimento disto
quando já estivesse terminado ?
'!'OMO f

65

O que desejava era evitar discussão por meio
de uma informação do governo. O governo dizendo francamente : - nao pos:;o dnr informações de improviso, amanhn porlerei dál-as,
- ~st~va ~urlo acabad?, Mas o qne vejo é que
o m1111sleno quer dar rnformações ; mas as informações que quizcr (apoiadoa) ; não se qner
sujeitar a estas interpellações (apoiados) ;
agonia-se, afadiga-se com a s01·t,i de um ministerio constilucional, de um ministerio ..... essen-

cialmente varlame11ta1-.
O St·. CALMON (,n-ini;J/,1·0 da fazenda) : -

Apoiado.
O SR. M<.1N'!'EZUMA : - Que recebeu sobre si
lodns as condições do systema rep1·esentativo.
Em laes circumslancias; como poderei negar-me
a pedir a S. Ex. que tenha paciencia, que se
submetia com docilidade a estas condições
exageradas do systema reprnscntativo? Portanto,
S. Ex. ha de convir gue cu trabalhei em prol
do governo que quíz evitar a discussão, e concluo dizendo que o tomarei por modelo.
Dando-se a maioria por discutida, é apµrovado, por tres dias, o adiamento proposto pelo
.
Sr. Clemente Pereira.
Entra em discussão um parecer da commis::ili.o
de justiça criminal, sobre representação d:i ca·
-mara municipal da capital do Cea1-á, relativa a
duvidas suscitadas entre ella e o presidente da
p1·ovincia, a respeito de poder ou. não ser promotor o secretario do governo. A carnara municipal havia proposto ao presidente tres candidatos para promotor, incluído neste numero
o secretario do g,lverno : sendo este escolhido,
e reflectindo a camara que o secretario do governo não podia ser promoto1·, mandou nova
proposta ao presidente ; mas este insislio na
validade da primeira proposta e da escolha
feita. A' vista disto acamara municipal recorreu
ao corpo legislativo. A commissao é de parecer
que o secl'etario do governo não póde ser pt·omotor, sendo bastantes para o excluir as disposições dos artigos 23 e 36 do codigo do processo
criminal.

OSr. Alencar, depois de notar que a camara
municipal tivera um procedimento peffeita,
mente contradictorio, incluindo na lista triplice
o secretario do governo_ e querendo retirai :o
della, depois de escolhido para promotor pu·
blico, observa que, dittando este negocio de
1885, tendo o secretario do governo já sido
despachado para um lugar de juiz de direito na
comarca do Crato, havendo a camara municipal
nomeado outro promotor, e tendo sido finalmente promulgada, ainda no tempo ern qu~ o
secretai-ia do governo exercia o cargo de promotor, uma lei provincial que deu nova organisação á nomeaçllo dos promotores, nenhum
cffeito póde produzir qnalquer decisão que ~camara dos deputados tome_sobre este objecto
9
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e que, portanto, deve ser desprezado o parecer

da commissão.

O Sr. Nunes Machado, sem entrar no merecimenlo da questao, lembra sómente. que o
negocio nno é para de~pr~1.ar ; e que,. ªP;1,~r de
que a assembléa provmc1al do Ce~ra Jª tlve!jse
feito uma lei dando nova orgamsaçao á nomeação, dos promotores, como affirmára o Sr.
Alencar, esse aclo legislativo parei~!, talvez
feito de prevenção, nn.o .r~leva o presidente da
provincia da responspb1hdade ~m qu_e p:>ssa
ter incorrido por nm acto anter10rmente praticado se por ventura foi illegal. Quc-r portanto 'que liaja discussao e que se esclareça a
materia.
.
Sr. Alencar observa que, se .ex-presidente da província do Ceará é cr1n1moeo, se
l!'ansgredio a lei pelo acto de que se t1·ata,
deve na conformidade 1h1s leis rio imperio, ser
l).ccn~ado perante o tribunal supremo e, nno
peranlE> a camara que é incompetente na decisão de taes negocios. Não lhe parece portanto
acertado que se insista em qne a cama_ro. tome
conhecimento da questilo, que faz obJel!to do
parecer, parecendo-lhe antes.º empenho em
sentido contrario uma espec1e de prevenção
c011tra- a pessoa do ex-presidente do Ceará.
O orador nãO quer suscitar esta idéa que
vern acarretar a triste lembrança de cousas
passadas ; mas, se acaso se accusar o Exm.
pre,idente do Ceará, tem hoje na representação
naciono.l um defens()r que está bem ao facto
dos actos por e!le praticados. Parece, porém,
conveniente ao orador _que lhe poupem este
trabalho, fazendo a camara, por urn acto de
prudencia, cabir o parecer da cornmissão, cujo
objecto já na.o vem ao caso, e desappareceu pela
promulgaçao da lei provincial que citou rio seu
primeiro discurso.

o

.º

O Sr. Nunes Macha.do responde que, longe
de ter prevença.o alguma contra o ex-presidente
da provincia do Ceará, pelo contrario, teve com
elle algumas relações de amizade. Não lhe·
parece, portanto, que a opiniao que emitlira
possa. ser allribuida á indisposição pessoal, mas
sim ao desejo de ver esclarecido este negocio,
que não lhe pareée digno de desprezo, nllo só
porque, se o presidente, com o acto de que se
trata, tiver ofl'endido a lei; dev1:1 ser responsabilisado, como porque, qualquer decisão que
a camara dos Sl's. deputados tomar a respeito
deste negocio, vai servir de norma a outras
províncias, que não possuem lei semelhante á
que foi promulgada no Ceará, a reSP,eito dos
promotores.

O Sr. Clemente Pereira acha menos usado
e conveniente que acamara decida questões·
apl!rovando pareceres de ·commissões, para que
se responda a uma ou outrà autoridade, desta
ou daquella fórma. Parece-Jhe mais pmprio
que, parn dar andamento no negocio, seja re-

MAIO DE 11:,:,8

meitido ao governo, pam tomar conhecimento
delle.
·
Offe1·ece a emenda seguinte, que é apoiada :
« Re111cl.lão-se os papejs ao governo. Cleniente Pereil'a. »
Depois de mais algumas reflexões julga-se a
maleria discutida; o parecer é unanimement e
regei lado, e decide-se que os papeis sejao re1nettidos ao governo.
E' lido e entra em discussão um parecer da
com missão de constituição, sobte representação
de vurios eleitores do collegio eleitoral da Mambucaia, província de Minas-Geraes, que pedem
ser absolvidos de multas em que incorrêrão, poroccasião das eleições a que se procedeu em
1834, na vaga deixada por um ex-ministro do
imperio. A commissllo é de parecer que sejão
indeferidos.
·
OSr, Clemente Pereira. observa que inde·rerir é tomar conhecimento do negocio que
aliás não é da competencia da camara. Parece-lhe melhor que se diga que a camara não
toma conhecimento .
Jºulgado discutido, é regeitado o parec_er.
Lê-se e entra em disc11ssao um parecer da
commissão de assembléas provinciaes, sobre
uma representaçao da assl';'mbléa provincial do
Ceará, ·para que seja annexado á dila província
o terrilorio da villa de Piranha, que estando
.encravada na mesma provincia, pertence á de

PiatJhy.

·

OSr. Alencar .julga

desnecessai:io que se

peçn.o informaçõe$ á assembléa provin~ial do
Piauhy,. porque todos sabem qoe a v1lla de

Piranha está inteiramente dentro dá linha divisoria da provincia· do Ceará. ·Pondera os
grandes inconvenientes que resultao. á . administração da justiça· o pertencer esta villa á
província do· Piauhy, pelo couto que dá aos
faccinorosos do Ceará, quasi todos :aparentados_
com as principaes autoridades da vill!i, · como
pelá difficuldade, ou impossibilidad e de os
prender e processar, peli_i. facilidade éom que s_e
transporU!o á villa de Piranha, onde as autoridades do Ceará já não ,têm acção sobre elles._
~e o ex-presidente do Ceará, que muito se empenhou na punição dos ~accinorosos, co!11
cooperação do digno presidente d~ provrnc1a
do Piauhy, o barll.o de Parnahyba, pôde conseguir destruir um se_quito de !accinorosos que
fazia o terror dos pacrfi!}os habitantes da pro-

.ª

vincia ; esta circumstancia póde dese.pparecer,

sahindo o dito bar/lo da presidencia, e sendo
substituído por um presidente não tão ze!oso
peltl segurança e conservação da ordem pu~hc:i;
caso este em que muito soffrerâ a provmc1a,
continuando a villa de Piranha a pertencer á
província de Piauhy. · Além destas razões, descobre oulro inconveniente em se pedirem á
assem biéa provincial de Piauhy as informaçôes
de que se trata. Ninguem cede de boa vontade
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a posse de um direito de que goza ; talvez isto
choque o amor proprio da assembléa provincial,
que poderá julgar üma quebra de seüs direitos
a favor de uma provincia estranha, o ceder
parte do seu tel'l'itorio; por mais estas razões,
pois, escusado lhe parece pedir informações á
assembléa provincial do Piauhy. Vota contra o
parecer da commissil.o, e. que se dê andamento
ao negocio.
OSr. Rezende, á imitação do que pralicára
quando, em outra occasião, se tratou na camara. de uma grande questão, q11e lutou por
muito tempo, sobre divisão de terrilorio entre
as províncias da Parahyba e Rio Grande do
Norte, propõe que se peção informações ao governo, ouvido o presidente do Ceará e Piauhy,
que melhor poderáõ conhecer se a villa está
encravada no Ceará, e está bem limitada pela
naturnza por meio de algum rio ou montauba. ·
. Quanto á difficuhlade de punir os criminosos
pela facilidade de passarem parn o territorio de
outra provincia, adve1·te que o mesmo succede ·
e!n _Pernambuco, onde os povos de duas provmc1as estão tanto em contacto uns com os
outros, que um lado de uma rua pertence a um
e 9ulro a outra provincia, de modo.que em uma
mesma r?ª. um juiz de paz nno póde perseguir
a uµi cr1_mmoso por ter passado para o lado
oppo~to! Já pertepcente á jurisdicção de outra
provmc1a.
Nao quer que se peção _informações a assembléas provinciaes, mas ao governo, com q11em
a camara unicamente se deve corresponder.
Vêm á mesa as seguintes emendas: .
« Pe9ão-se informaçoes ao governo, ouvindo
os presidentes do Ceará·e Piauhy.-Reze nde. »
« A villa de Pfranhas, · ora pertencent~: á
província do· , Piauhy, fica pertencendo á do
· Ceará.-Oosta Miranda. »
São apoiadas.

OE

18~{8

67

« Art. 2.º Ficão revogadas as leis e disposiçõe~ erri contrario.
« 23 de Junho de 1835. »
O SR. CLEMENTE PEREIRA i:nanda á mesa a
seguinte emenda:
« _Volte á commissão para dar novo parec:er
á vista do rer1uerimento dos habitantes de
Piranha~ sobre o mesmo objccto, que existe na
secretar1a.-Ol emente Pei·efra. »
·E' apoiada esta emenda, e "dando-se a materia por discutida, decide-se que o negocio
.volte á <,ornmissão.
Segue a leitura de mn parecer das commissões. de constituição e justiça civil, sobi·e reque~·unento de Jono José da Silva, que . se
qu~1xa · de qu_e, tendo sido u1n dos primeiros a
emigrar da cidade da Bahia, sua patrià, para
o Reconcavo em 1822, abraçando a causa à,,
independencia do Brazil, e havendo sido nomeado pelo governo installado na villa da
Cachoeira, para .o_rgnnisar a pauta que servisse
para a cobrança dos direitos de importação durante a o.ccupaçilo da capital pelas tropas
luzilanas, e depois provido no lugar de escrivãO
da mesa Je abertura da alfandega, estabele!:ido
no morro de S. Paulo, que exerceu com ma·
nifesto interesse da naçilo ; e ultimamente de
ad111inistrador da mesa da estiva da alfandega
da Bahia, depois de expulsas as tropas luzi·
tanas, nunca pôde obter a serventia vitalicia,
concedendo-se-lhe apenas continuar a servir por
provisões annuaes ; e ftira depois privado deste
lugar, dando-se preferencia ao portugue:i Antonio José de Lima que, do indicado officio,
tinha sido lançado fóra por inimigo da sagrada
causa do Brazil ; vindo, portanto, o suppli·
cante, depois de cinco annos de relevantes·serviços, a vêr-se destituir por um estrangeiro que,
mesmo durante a sua anterior serventia, jámais
pagára os direitos nacionaes; requer ser rein·
OSr. Albuquerque Ca.valcanti' lembra que, tegrado na serventia dos ditos officios.
As commissoes, conhecendo ser verdadé o
na c9mmissllo de estatistica, existe uma representaçno dos habitantes desta villa, em que se que allega o supplicante, á vista dos documentos
mostra que é do interesse dos povos que ella authenticos por elle offerecidos, dos quaes consta
passe a pertencer á provincia do Ceará nao só nllo só que Antonio José de Lima, jámais lepelos inconvenientes apontados, como 1pela dif- galmente se encartá1·a no dito officio, mas
lambem que fôra delle expulso por inimigo da
ficuldade · de reco1·rer ás autoridades do Piauhy
estando a villã. encravada no Ceará e tendo o~ causa do Brazil, em virtude · de uma ordem
seus habitantes de atravessar gra~des monta:' geral do govern·o do imperio, de 22 de Janeiro
de 1823, e que já mais se justificára legalmente
~has e caminhos de ditlfoil transito.de uma semelhante
' _O Ss. 1•· SECRETARIO ·adverte que, denko para se qualificar imputaç1to, e muito menos
cidadão brazileiro nos termos
d~ par~cer, se acha uma emenda irnp1·essa, que da
constituição ; e conhecendo por outro lado
foi apoiada, e é concebida nos seguintes termos: qu<1 o supplicante,
que é cidadão nato, abraçou
« Aass_embléa geral resolve, etc.
aclivamente a sagrada causa do Brazil desde o
« Art. 1.º Fica comprehendido
província seu começo, prestando relevantes serviços, e sad_o Ceará o terreno cujas aguas correm para o tisfazendo sempre os direitos de serventia do
rio ·Caratens, desde a sua nascente até á con- officio em que fôra legalmente provido ; en•
.ffoencia do ribeiro Macambira, inclusivament e; tendem qúe o supplicante foi inconstitucionaldesmembrando -se dá: província_ do ·Piaúhy a mente destituido do emprego que exercia, no
parte que agora·Jhe pertence qess~ terreno,
qual, uao ~enos, jnconstituci9nalmente, foi pro·

n;
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vido Antonio José de Lima ; nws, que, nllo
sendo nllribuiçãO ela eainara Jefoiir tenninantemeúle ao s;upplicanle, ~e lhe diga q11e requeira
ao aclual sovemo pum lhe fazer j uslii;a.
ub:scrva que ª
e: 01" tll i:s::;ão coudtie c·.nn!radiclo!'i amente, aflil'1 na,: do que hou\'e infracção de cuustituição, e
dizendo que o s1qlplit:,,11le requeira ao go.verno,
q11t11Hl•l " couclu,ão devia ser que se fizesse a
accus,ti;ao nu rninislro infractor.
· OSr. Eezende diz q11() não podia deixar de
infringir u co11stitt1i\·fto o governo que désse um
ernp1·rgo publico de certa ímportnncia a um
horne,v que, na lula da independeucia, a ella
tivcs::;e Jeito gllerra. Vala contra o prearnbulo elo
parecer ; \'Olaria, talvez, pela sua conclusilo ;
mas prefere volar contra lodo o parecer ; poi:
qlle é innegavel que a c:onstituiç11.o seria infringida se o governo prnvesse em qualquer emprego :.i um inimigo manifesto do Braiil.

O

Sr. Olemento Pereira

O Sr. Coelho

p~t·guuta

de que d,,ta é a

queixa.

O SR. 1º

SECRETARIO

responde,

CJUC

ll1c parece

que é d" 1823.

O SR. COELHO ol;,e1·va qIJe, 11ao havendo
enlào constituiçào, não podia ser infringida.
O SR. 1 º SECRET.-\RIO depois de examinar os
papeis declara que a reir;fegr:ição do s11pplicado
Lima tivera lugar em 18:23.
O SR. COELHO limita-se a ponderar que são
rnello> proprias as expressões do parecer, que
requo::ira do aetna/ governo, como se houvesse
muitos governo;,, quando é e foi sempre o monar1:hico c:onstitutional reprtisenlalivo. S1Jppri1u íudo-se o termo actual, vota pelo parecer da
commisfão.

O Sr. And.rada Machada 1.:nll,nde que a
petição á camara só t,•rn lugar di·pois que o governo tenha faltado á j1_;stiea ás 11,:l'tes; e assim
qw: cu1nprc qut: O ,11µplicar,te ·:equcira ao go•
vemo.

OSr. Clemente Pereira

concordando em

que

póde exi,~ir in'.t·acção <le consliluição, pois
que o facto foi praticado antes tk~ ell:1 existir,
não sabe como a com missão pdncipia accusando esta infracção.
Del:idindo-se que a lllaleria e~tá discutida, é

119.0

rt:jeitado o parecer.

O SR. PI1Es1ÍlENTE dá para a ordem do dia
discussão da re~posta á falia do lhrono, e p:ireeeres de comm1ssões.
Levanta-se a sessiío ás 2 ho,·a;;; da tartle.

Se&!!ião

601.

1.0 de l'H:aio

PRESIDENCIA DO SR. ARACJO

YIANNA

SmmARJO. - Expediente. - O,·dem do dia.Resposta áfiilla do throno. - Aclia1nento pro·
posto pelo Sr. Alvares .iJiacliaclo.
A's 10 horas ela manhn procede-se á chamadn, e, logo que se reune 11u111oro legal de Sr~.
deputados, abre-se .a sessão ; lé-:;e e approva-se
a acta da antecedente.
Fnltao com causa participada os Srs. Souza
Franco, Cajueiro, Lima e Silva, B.,1is:.rio e José
Gonçalves Martins.
EXPEIJ!ENTE

O Si-e l" Si::cRETARIO dá conta do expediente,
.lendo os seg11in tes officios :
1 º. Do ministro dos negocios estrangeiros,
pedindo dia e hor.i para nprcsentar o relatorio
da reparliçào a seu cargo.
O SH. PmmDEN'fE desig1rn o dia 11, pelo meio
dia.
2°. Do ministro do Ílllperio, remetlcndo a
copia do decreto de 26 de Abril passado, pelo
qual se concedeu vo Dr. Antonio Carlos Ribeiro
de Andrada Machado e Silva a pensa.o de 80Q$
annuaes, em indernnisação do prejuizo qlle
sofücu pela abolição do officio de escrivão ela
ouvidoria da comarca dn. cidade de S. Paulo,
de que era proprietario. - l' commissão de
·
pensões e ordenados.
3º. Do.mesmo ministro, enviando a copia du
decreto de 26 de Abril passado, pelo qual o
regeute interino, em nome do imperador, tomando em consideração os importnntes serviços
do fallecido conselheiro José Bonifado de
Andrnda e Silva, houve por bem conceder,
em remuneração delles, a pensão annual de
2:800$ repartidamente ás suas duas filhas
legitimas, D. Gabriela Frederica Ribeiro_ de
Andrada e D. Carlota Emilia de Andrada Vandelli ;. e a de 1:200$ tambern annuaes á filha
legitimada do mesmo conselheirn, D. Narcisa
Candida de Andrada.-"- A' mesma com missão.
4°. Do mesmo ministro, remcltcndo as cópias
dos decretos de 2 e 9 de Abril, pelos quaes se
e;oncedeu aos guardas nacionaes, Domingos
Lopes Martins, João Rodrigues Lima Barcellos ·
e Manoel Antonio de Faria, a pensão annIJal de
100$ a cada um delles, pelos serviços com que
se distinguirão na campanha do Rio Grnnde do
Sul. - A' mesma commissão.
5º. Do mesmo ministro, participando que já
forão expedidas as convenientes ordens, para
que sejã.o reniettidas, não só as actas de todos
os collegios eleitoraes da provincia de Sergipe,
na primeira eleiçilo de deputados á assembléa
geral, a que se procedeu na mesma província
para a actual legislatura, á excepção das actas
dos das villas da Estancia· e Lagarto, que ja
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forão presentes á cómmissno de poderes· desta
camara, mas lambem as de todos os referidos
collegios que votarão para a terceira legisllltura.
- Fica a camara inteirada.
Remetle-se á 3ª commissão de fazenda uma
representação da assemhléa provincial de Santa
Calharina, .pedindo auxilias pe!Juniarios cnm
que se possa occo1·1·cr a urgt:ules precisões
malcriaes, occol'l'idas pela terrivel tempcslmle
que teve lugar nos dias 10 e 11 de Man;o.
Remeltc-se á commissilo de justiça civil uma
representaçao da assembléa provincial do Rio
de Janeiro, ácerca da aboli~:ilo da lei de 7 de
Novembro de 1831, que prohibe a introducção
de africanos.
Remétte-se . á commissão de petições um
requerimento de Francisco José de Mello.

O Sr. Henriques de Rezende pede ao Sr.
presidente que lu'lja de convidar a illustt·c commissão de poderes para que dê o sen parecer
sobre umo. indicução delle, deputado, par1.1 que
se chame o supplente pela província· do Maranhão, o Sr. Odorico Mende.i.
O SR. PRE:SJDEl.'l'E, sutisfuzeudo á: exigencia
do illustré deputado, c:011vida a commi~s!l.O a
qtie dê o seu parecer a respeito.
Igual requerimento faz o S1·.Alvures Machado,
a re~peilo da sua indicação, para que se chame
o supplente pel<1 prol'incia de S. Paulo, emquanto não toma assento o Sr. Costa Cat·valho
ORDEM DO DIA
Discossil.o da resposta á. falia do thrQno.
Lê-se a seguinte emenda d,1 commissão:
« Supprima-se as palavras-na sua essencia,
etc.-»
E' apoiada.

O Sl'. Alvares Machado julga nllo ser ainda
leiupo de se disct~tir a resposta á falla d9 th1·ono,
e dccht1·a que, da sua pnrtc, !!C 11f10 a1Jha ·suffi- ·
dentemente habilitado para entrar em sua
discussão.
Eu entendo, Sr. presidente, ohserva o orador,
que a falia do th1·ono deve ser uma expo,iição
franca e leal do estado em que se acha a naçao;
e a 1·espost1i deve ser categoricamente fundada no conhecimento deste eslado ; porém é
isso o que se nll.O dá tanto II respeito da falia
do lhrono, como da. respo~ta apreseiitada pela
com missão.
Acontece, Sr. prcsidente,ha tempos a esta parte,
que a marcha governativa não tem sido satisfactoriumente publicada , urna especie de véo mystcrioso parece que encobre, na.o só o estado das
p1·ovincias 1 como os mesmos aclos do governo
(apoiados) : o Brazil ignora quasi tudo o que se
passa nas provincias, e tan1bei11 o que o governo
tem !'eito. No mefo desta ignorancia quasi total
do que se passa no. paiz, noticias- desagrudaveis
e aterradoras, mesino para a felicidade da riaçao,
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se têm diffundido por toda a parte. Em vista
destes factos nno é passivei qL1e a representação
nacional exprima o seu modo de pensar, senão
depois de reconhecei· claraniente as circumstancias em que se acha a nação : e nesle caso
como pre1:ncher-se o vacuo que ;:iprésenta a
falia do tlll'ono? ! Acho que só um unico meio
nos resta, é espera1·mos pelos relatorios de
lodos os Srs. miuislros da corôa.
Nao desejo fazer opposiço.o injusta ao governo,
mas lambem nllo desejo tecer elogios a quem
os não mere-;a. (Apoiados.) Para que, pois,
nós saibamos se a administraço.o do paiz é na
verdade ct·edora dos elogios da.naçllo 1 nao será
mister que saibamos qual tem sido a sua
marchl\? Mas, se a falia do throno, como já
disse, nada revelou, se guardou o silencio, á
nó~ nos cumpre pugnarmos para que sejamos
informados. Eu, S1·. presidente, nao quero dizer
que o vicio que se divisa na falli\ do lhrono,
seja prova ou indicio do bom ou máo procedimtJnto da administração, nem que seja resultado de plano machiavelicamenle combinado;
ums, o que é certo é que a falia do throno não
satisfez a especlaçao da naçao ; não revelou
quaes silo as nossas circurnslancias, não sabemos o que tem ullimamente occorrido na provincia do Rio Grande do Sul· e na Bahia : nllo
sabemos o estado em que se acha.o nossas relações com a. FranÇ11, entretanto que se diz,
que se têm conservado irialteraveis as relações
de .,1m\zo.tfo entre o imperio ·.i as potencias estrai:iefras. '1\11nbem corre que'a França usurpou
territm·io nosso áquem do Oyapoch, Nós não
sabemos se se tem satisfeito ás exigencias da
commissão rnixta da Serra Leôa a· respeito de
presas feitas. Não sabemos o estado em que
estno as negociações com a Inglaterra a respeito... ·

O SR. MACIEL MoNTEIRO (ininistro dos estr«ngei1·os) :.:....Das p1·esas.
O Su. ALVARES MACHADO: - Engana-se,. já
foliei a esse respeito ; é a respeito da conservatoria ingleza. NM sabemos o estado dos negocíos com a Santa Sé, porque só se nos diz,
que os meios que o governo emprega para es·
vanccer qualqfter idéa de desintellige~cia co~
a Santa Sé, não desmerecerão a acqu1escenc1a
dos espirilos ainda os mais escrupulosos ; mas
ignora-se quaes os meios que o governo tem
empregado para chegar a esse fim. Em vista
·pois de taes faltas de conhecimentos, proponho
que esta discussão fique adiada até que os
Exms. ministros tenhao · ap1·esentado os seus
relatol'Íos.
O orador manda requerimento á mesa neste
sentido, que é apoiado e entra ent1·a em discussao.
« Requeiro que fique adiada esta discussãO
até que seja.o apresentados todos os re1atorios
dos Srs. ministros da corôa. ..,... Alvares Ma· .

clw.do. "
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O Sr. Ottoni diz que o silencio qne divisa na

cas,a, e com especialidade o silencio dos nobres
ministros da corôa, depois de se ter apresentado
o requeriment o de adiamento, lhe dá a entender, que talvez estcj1to os nobres ministros
inclinados a votar pelo adiamento. i\fas, como
deseja quanto antes se entre na discnssii.o da
materia, vota contm o adiamento.
O Sr, Montezuma considero o adi,1mcnlo um
pouco indefinido, mas isto se poderá evitar uma
vez qt1e os Srs. minis1l'os tenhão a bondade
de· dizer se haverá graride demom na apresentaç.M dos relalorios. A' casa já forão apresentados dous relatorios, o do nobre ininistro da
·marinha e o do nobre ministro da fazenda;
porém ainda foltão, scgundo o seu modo de
pensar, os mais i111µot:lantes, como sejão os
dos nobres ministros da justiça e estrangeiros.
Que o conhecimento do8 relalorios e necessario,
é evidente: porque é indubitavel que nada se
sabe do que tem occonido a respeitn da seguranç.a publica. O Gori·e-io Official é o mais
estel'i\ passive], nem as mesmas ordens publica ; o que se sabe do que se passa no paiz,
é por carta e jornaes particulares; nada apparece authenticamcnte. Ignora-se como teve
lugar a restauraçao da capital da Bahia; o que
aliás é um objecto es~encial parn a camara
poder dar louvores com a justiça, ou com ellas
fazer censuras. Se a discnssao da resposta á
falia do throno, se limitasse só, e tão sómente
á falla do throno, então talvez pudessemos prescinàir dessas informações; mas segundo os
principios da commissão, a resposta não se limita sómente ao que nos diz a falla do throno;
avançoL1 mais alguma cousa. Por isso é 11ecessario que ~e estabeleça que, se se quer responder em termos genies, sem desenvolvimento
dos principias do governo, sua política, etc., se
se quer isto, desde já cumpre abrir m!lo da discussll.O, e declara que os Srs. ministros podeu1
fazer votar a resposta pela maneira qt1e entenderem; portanto espera que os nobres ministros
declaretn precisamente se as suas intenções são
qu~, na discussao da resposta á falia do tbrono,
unicamente se trate dos princípios geraes da
mesma falia, ou se c~nvêm em que se tome um
desenvolvím eôto desses princípios.
O SR. PRES!Dt:NTE: -O Sr. Vasconcellos tem
n palavra. (Sensação.)

OSr. :Vasconcellos (ministro do imperio): Sr. presidente, parece-me que o regimento
da casa prescreve que o primeiro objecto
de · quf! deve tralat· a camara dos deputados,
depois da abertura da sessao da assemhléa
geral, é a discussão sobre o voto de graças ;
e .todos os precedentes da camara têm· sido
de accordo com esta disposição do regimento.
Nãü me lembro de uma só excepçàO. Todavia
c?mo é indifferente á administração que s~
µ1sc4ta o voto de graças antes, 9µ depois dfl se

•
npresc11[1ll'(J11J

os l'Clnlorios, 6 por isso que ti-

nha mos ílcadu silenciosos, cspc1·a111:ndns em que
V. Ex. fiwssf! obsc1·vnr o 1·t•gimct1I.,,. Sll.o cst[ls
as palavras que, pol' om, 011'e1·eç,i e111 resposta
ao que têm dito nlguns nobres rlcputnilos, que
não tendo bem reparado na opinino do illustrc
membro que propôz o :ulium<'nlo, e que me
parece pertencer á opposiça.o, julgátM que os
ministros erão interessados em que se não discutiss_c ,iá a resposta á falia do lhrono.
Não sei que ou!r8s ásserções houverll.o a respeito dos ministros; re~ponderei, quando tornem
a ser produzidas.
~
Segundo o regimento e precedentes da casa,
o adiamento ríão póde ter lugar.
OSr. :Bandeira de Mello vota contia o adiamento, porque não lhe parece necessaria a
presl•nça dos relatorios dos fninistros ; e, persuade-se que a ter a camitra de entrar no exame
da condllcta do governo, deve fazei-o segundo
os principios exarados na falia do throno, e não
nos que fôt·em apresentados nos relatorios,
porque poderia dar-se que acamara, guiando-se
pelos relatorios, fosse tlesmentir as idéas geraes
da falia do throno, o que não jL1lga decoroso da
carnara.

OSr, Alencar está conforme com a opinião
do Sr. Alvares Màchado, e reproduz algumas
de suas idéa;;, _ás quaes accre~centa que, na falia,
nada se diz ácerca dos negocios do Pará, que
1duda se nao adia de tcdo pacificado, Está convencido de que o primefro trabalho da casa é a
respos.ta á falia do throúo ; mas qt1ando a
camara se achar informada do esh,do do paiz,
entllo é que deve re.;,ponder á falla do throno.
O Sr, Limpo de Abreu: - (Profundó silencio.) Pelo que acabo de ouvir dizer ao
nobre ministro da jt1stiça, ·entendo que elle
deseja que a resposta á · fal!a do throno na.o
se discuta sem que sejil.o presentes os relatorios; fez, porém, em sua consciencia demasiado peso a violação do regimento da
casa, Eu tenho a lllaior satisfai;-ão em poder
associar-me a esta opinião do nobre ministro
da justita, e procurarei, por consequencia, ver
se o posso desvauecer do seu nin'lio esrrupu lo,.
na parte, relativa á disposição do regimento,
que foi. chamar em seu apoio. E' vt:rdade que
o regimento da casa determina qu_e a camara,
logo depois de st1a ;1bertura, se ocr.npe irnmediatamente em responder ao discurso da corôa ;
mas a camara tem satisfeito a esta obrigaçao
imposta pelo regimento, nomeando, primeiro
que tudo, a commissl'!O que deve encarregar-se
deste habalho, o qual sendo apresentado pela
commissao, e dando:o o Sr. presidente pat·a
ordem do dia, está satisfeita esta condiça.o imposta pelo regimento. Mas, se depois de feito
i8to a camara reconhecei• que nao póde entrar
na discussão sem esclarecimentos que lhe sejão
absolµtainente indispensayeis, eu nt!.O julgo con- ·
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traria ao regimento aquella requisição que_ foi fez então á camara, Iiem nó nome fallou dessa
feita por um ou outro deputado, sendo para esse provincia. O discurso do corôa ...
.. fim a discussão adiada até que sejlío pres<mtcs
O SR. PRESIDENTE :-Parece-me que o Sr. deos relatorios dos nobres ministros da corôa.
putado está se afastando da questão do adiaChamarei a attençilo do nobre ministro da mento, e entrando na discussàO da falia.
justiça sobre as questões de urgencia que nesta.
O SR. LIMPO DE ABREU (oom vel,em,encia):
'casa se propoem. O nobre ministro sabe muito - Estou dando as observações que julgo neccsbem que ha questões que por sua nat1:1re1.a sli.O sarias para demonstrar a necessidade do adiaurgentes, e ha outras qu!l a camara em seu mento, e por isso me parece que estou muito
juizo declara urgentes, e que por isso devem
na ordem. (Apoiados.) Se V. Ex. julga que en
entrar immediatamente em discussao; mas que, tenho abusado, imponha-me de uma vez o sientrando-se na sua discussão, reconhece-se a lencio para nao dizer palavra a respeito de
impossibilidade de deliberar sem informações objecto algum.
do governo, sem serem presentes certos docuO SR. PRESIDENTE: - Perdôe, o Sr. depu'.
mentos, e, sem embargo da materia ser urgente,
se adia a discussão para ser trotada depois de tado .....
satisfeita a requisição da camara. Ora, O· voto
O SR. LIMPO DE ABREU : - Se por ventura
de graças n!lO estará no mesmo caso ? Creio en 11110 tivesse senão de responder ao mesmo
que, primeiro que tudor é necessario que a c;:i- vago que se acha na fulla Jo lhrono, certamara se não incumba de discutir um objeclo, mente eu no.o teria que exigir taes info1·mações
para o qnal não se ncha habilitada ; e se n6s que julgo absolutamente neccssarins; ma,:; como
mostramos que a éamara não está habilitada eu desejo, e terei a maior satisfação de dar aos
pa1·a esta discussão do voto de graçás, tal como nobres ministros um voto formal, e de plenisfoi apresentado pela commissno, e se alguns sima adh~sao, como fazê\-o sem que as informemb1·0s da camam nl!.O se ách!io orientados mações me sejão concedidas, ou sem que os'
sobre o estado do paiz, a marcha dos negocios ministros, ou alguns dos membros que constipublicas, á po1itica seguida pela administração,
tuirão a commissno me expliquem quaes os
etc., é certo que a camara teril direito de obter fundamentos sobre que baseárão a· resposta P
estas informações, e que a nobre maioria que Quaes 11s razões porqutl e\les desde já offerecemsustenta o ministerio tem, até certo ponto, obri- aos ministros uma categorica, formal e plenisgação de satisfazer esta, que parece ser mui ra- shna adhesão.
zoavel, exigencia da minoria.
No anno passado pedirão os minist.rós duas
medidas que parecião. indicar a concessão de
Pelo que têm dito alguns meus amigos, temse .demonstrado que o discurso da corôa é vago, 'Juas medidas diversas. Teve o ministerio o
equivoco e ·duvidoso; nãó expõe 110s represen- direito de suspender as gar.:ntias para 'o Pará e
tantes da naçao o estado do paiz, tanto a respeito Rio Grande do. Sul, e ao mesmo tempo a altride reclamações internas, como externas. A res- buição.de conceder a amnistia. Mas do emprego
peito das relações exteriores, é verdade que se · que se ·fez destas duas medidas, nada dizem os
nos disse. que- se conserv&o inalteraveis; mas ministros.
satisfarão á nação essas simples razões? Nilo
Em vista deslas razões nllo posso deixar de
são publicos e. nolorios alguns acontecimentos? votar pelo adtamento, e tanto mais voto a favor
Nno têm sido até officialmente communicados delle; quando supponho ·q_ue havendo tirado o
á camara alguns factós que silo um pouco inescrupulo ao nobre ministro da justiça, terei a
fusos á dignidade_ nacional? A occupação do· satisfação de votar com elle a favor do mesmo
Oyapoch não foi já communicada a esta ca- adiamento.
mara? E não conviria que a corôa declarasse
Dá-se o· adiamento por discutido e posto a
ao menos, quànto a este objecto, quaes as nevotos, é regeitado por 53 votos contra 19.
gociações entaboladas? Qnaes as espe.ranças que·
Continúa a discussão sobre a resposta á falia
e: nação póde conceber sobre este objecfo P
Po_rém, n~d!i"Se nt>s disse, nao se -julg!m este do throno.
obJecto d1gQo de ser levado ao conhecimento
O Sr. Henrigues de Rezende observa que
da nação.
·
·
a resposta á falia do throno, nao se limita .
Chamarei agora a attenção da camara sobre unicamente á resposta aos topicos do discurso
os negocios internos do paiz. Sr. présidente,· do throno, como a resposta do senado, contém
mais alguma cousa, e, sendo por isso de imse me não engano os membros que fazião
opposição na camara ao transaclo governo, porlancia a sua materia, tem a requerer que.a
entrando para a administração poucos .dias de- discussão seja por períodos, o que mesmo é
pois do 19 de Setemqro de 1837 nos disserllo estylo da casa.
que o Rio Grand_e do Sul seria pacificado· breO SR. PRESIDENTE : - Eu tencionava declarar
vemente; mas nem uma só palavra -se nos diz que -~ discuss.ilo será em gl,obo, ou eµlão por
ácerca dest11 solemne pro1J}essa que o minist.erio
peri~dos-se algum Sr; deP;utado o requeress~,
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O Sa. MoNTEZUMA concorda com a idéa do
SJ._Henriques de R.er.e11de.
O Sr._ Limpo ·da Abreu : - Parece- me qne
V. Ex. (dirigindo-se ao 81·. pt·eeidente) não podia
declarar que a discussão era em globo, sem que
algum .Sr. deput:3-do o requeresse e se puzesse á
votaçno. N!to se1 se os p1·ecedentes da casa de
algum modo podem servir de principio regimental·; e segundo a minha opinião \7. Ex. na.o
póde propôr á votàçllo tal proposiçilo, deve declarar que a resposta â falia do throuo está em
discussão periodo por pel'iodo : conforme o
regimento (V. Ex. o sabe melhor do q11e eu)
(apoiado), na segunda discussãO, discutem-se os
projectos de lei artigo por artigo, e posto que
isto nno seja projecto; todavia é um objeclo que
não tem primeira discussão, e, se a tem, clla
fica envolvida com as outras, portanto por
analogia com o disposto no regimento deve
disçulir,se peril)do por periodo ; e por isso reclamo de V. Ex. qne declare em discussllo a
resposta periodo por periodo ; e se algum
senhor quizer o contrario elle que o reclame.

.

o SR. PRESIDENTE : - CumJ)re defender-me.
·o regimento não determina nada positivamente

a este respeito, e nao. se me póde mostrar precedimte de que · tal materia se tenha discutido periodo por periodo sem requerimento. Este tem sido sempre o uso da casa.
O: SR. L1!11Po DE ABREU :- Desejava consult11r
as."áctas lias sessões dos dous annos anteriores,
nllo é-,porque ~u duvide da palavra de V. Ex.,
mas sim -pàra meu conhecimento.
O SR. PRESIDENTE : - Eu mando dar as aclas
ao Sr. deputado ; mas, entretanto, vai continuar-se na discussão.
OSr. Moura .:Magalhães (pela ordem) observa
que a di~cussão, periodo por periodo, não tem
por fim mais que a cada um Sr. (jepulado dar
o direito de fallar tres vezes sobre cada um
delles, -~ consumir-se assilll um tempo immenso_
que, abas, se deve consagrar a outt·os objectos
de interesses mais vitaes para o paiz. Se se
adaptar ~ste melhodo, o resultado será gastar-se
com esta discussao ociosa todo o mez de Maio,
e, talvez, parle do de Junho. Ha um methodo
a seguir-se na. discussao que, tal ver., seja mais
· conveniente, é o discutir-se em globo.
O Sn. PRESIDENTE : -:- O Sr. Ülloni tem a
palavra.
O SR, CA.RNEJRO LEÃO : - Votos, votos.·
O SR. ÜTTONI: - O Sr. chefe da maioria nào
quer que se discuta.
O SR. CARNEIRO LE!o :- Quem é o chefe da
niaioria?
·
Sa. OrroNI : - Sr. deputado.
.
. (?· Sa. CAaNÉ1Ro l:.Eão:-É o senhor o que é ?

o

(Risadas.)

o

·

.

,

·

O Sn. PnEsi»ENTE : - Ordem ! Ordem! O S1·.
Carneiro Leao tem a palavra.
O Sa. CARNEIRO LEÃO : - Ni10 quero, por ora,
falla1·
O SR. PRESIDENTE: -· O Sr. O!toni tem a
palavra.
O Sn. Onoll'I :- Parece-me que o Sr. l" ministro ...
O Sa. 1° SECRETARIO : - Quem Q o 1° ministro?! ...
O SR. ÜTTONI :- O Sr. 1° secretario n:lo tem
direito de me inlerpellat·.
ALGUNS Sas. DEPUTADOS: - Ordem, ordem.
O Sr. Ottoni: - O 1º ministro pnrece-me
que é o n;iuislro da corôa, que tomou o palavra
em nome dos outros, que foi o S1·. minist1·0 do
impE't"io, porque elle, tomando a palavi-11 pelos
seus collcgas, e respondendo como solidariamenle, parece que. póde se1· assim considerado, e o Sr, deputado que com c:mphase e pcl'liM?.mcmle pedio votos, parece que é
o nobre chefe da rnaiol'ia. (Apoiados.)
Enlt·ando 1m maleria o orador entende qne a
discussno deve ser por periodos. Muito se maravilha de que um Sr. depulndo que tomou a
palavrn para eneelar esta disi:ussa.o, dissesse
qne o Sr. Heuriques de Rezende, com a sua
obBervaçao, tinha por fim baralhar a discussao,
e tornai-a ociosa. Não sahe que r:u:ões possllo
haver para isto se avançar, para assim calnmniar ... só se se podem penetrar as intenções
dos demais deputados, para se tirar a conclnsão
de que o fim é procrastinarem-se as discussões
da casa...
·
o Sa. Mou,u MAGALHÃES: --Peço a palavra.
O SR. ÜTTONI : - Se os nobres ministros da
corôa, q11ando membros da casa,·e ern opposição ao govemo nas discussões da resposta á
falia do throno, erão um pouco pesquisadores
sobre os passos da administração, entrando no
exame do procedirnento dos ministros, cumpre
que hoje sejão coherentes com esses seus principias que nos ensiná1-ao, e assim permittão hoje
á mtnoria justificar a sua causa perante a
maioria.
O Sa. MouaA MAGALHÃES: - Peç() a palavra.
O Sa. PRllSIDllNTE : - Em qL1esUto de ordem
não se póde fnlh1r mais de urna vez.
O Sa. MouRA MAGALHÃES: - · Pois o Sr. deputado me dirigio uma imputação, e nll.o me
posso jnstifica1· ?... Não me é licito dize1·-Jhe que
elle se engana redondamente? Que elle....
.O Sa. PRESIDENTE: - O Sr. deputado nllo
póde mais fallar sobre esta qcie~~no. Vou põl'
a votos.
o SR. CANEIRO LEKo: - Peço a palavra.
O Sa. PRESIDENTE: -Tem a palavra.
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O Sr. Carneiro Leão é de parecer que é
necessario votar-se, uma vez que se quer que a
discussno seja por periodos. Ser-me-ha pe;mittido, continua o orador, dizer ao Sr. dep utado que me appellidou de chefe da maioria,
que me nllo reconbeço por tal, nem os meus
collegas se reconheceráo por meus subonlinados (apoiaclos) ; de certo qlle elles ainda n:1o
merecem do nobre deputado, que se rliz da
minoria, o consideral-os dessa sorte. Tambem o
nobre deputado que me considerou chefe da
maioria me collocou em coacção, e se acaso nos
occupassemos de epithetos, eu_poderia charnal-o
clarim, gllarda avançada da minoria! (Risadas.)
E até mesmo passando -a procurar epithetos, se
fosse interprntar os seus eslrondosos apoiados,
quando bontem se tratou o Sr. ministro da
fazenda de urbano, poderia tratai-o de c6ro dct

cuja imparcialidade ua casa é conhecida, nllO
scgtiindo partidos, votando· sempre segundoà.
con,ciencia. Uma tal imp11!ação só serve para
despertar paixões l'ancorosas, irritar os aúimos, etc.
·: _ .

ininorfo. (.11.füitas risaclaB.)
O SR. PREsIDEN1'E: - Ot·dem ! ordem!
O SR. CARNEIRO LEÃO: - N!lO approvo eslas

Outro nobre deputado, a quem me confesso
muito reconhecido pelo trablllho 'que tomou de
tranquillisar os meus escrupulos (risadas), tumbem argumentou da mesrna maneira. Elle citou
o precedente da ca~a, e coneluio pedindo que se
diseutisse a re~posta, período pot' pcriodo. Elle
disse que o regimento da casa manda disculitos projectos de lei, artigo por artigo ; e, desta._
disposiçã,) di;; regimento, concluio - discuta-se
a rcsposla á falia do thron'o periodo por periodo.
Parece-me (lia de me perdoar o honrado
membro) que n conclusão n!l.o é muito l6gica.
Gra, Sr. presidente, eu nD.o ·posso deixar tle
fazel' uma obscrvaçao a respeito de um eq_uivoco
de um illuslre deputado. Disse,elle q.u~\C.CÚ~'o eu
asseverára que o ministerio aceitava a··d·iscuss!l.o
da resposta á falla do theono já, oµ .ql,Íando se
julgasse conveniente, para ao depqis -do relatorio, ou ainda para tempos mais remotos: por
estas palavras me havia d~~larado primeiro ministro. Tambern me pare.~e .. q1Jc o nobre deputauo fallou contra as rég?~s ,da logica. Posso
declarar qual é a opinião'rle meus col!egas, sem
que seja pr.irneiro- ministro. (Apoiados.) ·Traio
corn elles ; sei quaes s!lo os seus sentimentos,
qual é a sua vontade ; assim, pois, como elles
podem declarar a minha em outros assumptos,
tomei á palavra na discussão do adiamento para
declarar que elles aceitava.o a uiscussa.o, tanto
antes como ao depois da apresentaçil.o dos relatorios.
/
O nobre deputado continuou suppondo que o
ministerio nao quer que sejao examinados seus
aclos; ma~ qual é o acto, qual a palavra de umministro de que se· possa tirar semelhante_
illaç!lo ? cc Não querem, diz o nobre deputado,
ntto qúerem os ministros que a camara esmerilhe qu:11 tém sido seq procedimenlo, que entre
no conhecimento de sua polilica. ,> Mas quern
. já deu .motivo a que sernelh,rnte arguiçll.o fosse
feita? Eu poderia dizer algllrna cousa sobrn a
politica do minisleri9, e se estamos no mesmo
caso em ·que e~la·v,o outros quando sé fizcrllo
ess~s exames,·:ess,às ~verig(!aç1les a qu~-,se re-· -

· cousas, mas se imputações podem ser lançadas
aos membros da maioria, lambem llo mesmo
modo o podem ser aos da minoria; e desde que
se entre nestelt excessos, dar-se-ha uma questão
interminavel de parle a parle. Se os Srs. deputados tiverem a ousadia de ultrapassar os limites do decorn e da decenria, fiqnem cerlos de
que. da outra parte támbem se nM ha de levar
a prudencia ao último apnro.
O Sa, 01°TON1 ( com .for9a): ·- Peço f1 palavra.
O SR. PRESIDENTE: - Não póde fallar mais
que uma vez.
· O SR. ÜTTONI_:...:... Pois bem, responderei.em
outra occasitto.

O Sr. Pacheco combate as razões dos senhores que_ querem que a discussão seja por
períodos,· e_,vota para que seja em globo.
O Sr. Peixoto de Alenoa.r diz que ingenuamente ignora a causa por que os nobres
deputados se oppoem a que u resposta se discuta
por periodos. Parece-lhe isto contra a pratica da
casa, mesmo por que os projectos de lei com
poucos artigos, e que, pela leitura, se comprehende a sua doutrina, vão a imprfmil' e têm tres
discussões, na segu·nda das quaes se discutem
artigos por.artigos; e assim, sendo a maleria da
resposta ao discurso do throno tão importante,
ainda para as nações estrangeiras, uão encontra rpotivo para que sua discussão nM seja
por periodo.
Lê em abono de sua opinião uma actà de
urna sessão passada, pela qual se vê que se
discutia o voto .de graças al'ligo por artigo.
Repelle a arguição de que ·parecia ésta idéa de
proposilo aventada para procmstinar a .discussão, e_dcixar de_passar objeclos mais importantes, demonstrando qlle uma la! imputaçao · é
odiosa, e não devêra appareccr no recinto da
camara; e muito menos dirigida a um deputado,
TOMO 1

O Sr. Vasoonoellos (ministro dQ; 'i1npen:o)
(p1·ofmiclo silencio) : -::-: Sr. pr~sidenle, julgo
que na.o ha precedente algum~ na casa· que
aulorise a exigencia de alguns Srs. deputados·
em discutir-se a resposta periodo por período.
O illustre deµutado que . acahou <le fallar,
penso que leu - urna acta da sessão passada;
mas nessa acta é contrariada a opinitlo do
illu,tre deputado. Elle leu que se approvciu o
al't. 1 º ; mas um artigo .n"!!o contém~ muílos
períodos? (.Apoiados e 1·isadas.) o· nobre depnladu parece-me que deu argumento contra si.

( Risadas.)

-

1()
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ferio o nobre deputado. Eu perguiitaria o que
ha de fixo, o que ha de estllv;I 110 presente
estado de c~usas ; mas não duv1?1m10s que se
examine· não temos nenhum recew que se examine qu~l . seja a nossa poHlica. Elia está
bem consignada, bem clara na falia da aber~u:ª·
Ahi se vê quaes sao as bases do systema mm1sterial, ou de sua politica. Essa falia qu~ se tem
argi,ido de vaga, de acanhada, e não sei de que
mais, é muito precisa, muito clara ! ~alia com
a sinceridade· com que cabe expr11111r-se todo
o governo perante a representação nacional.
Sr. presidente, receio subir fórn dn ordem ;
por isso· limito-me a declarar que não ha um
só precedente da casa que admitta a discussão
da resposta á falia do throno, periodo por período · todas as discussões anteriores têm sido,
011 en; globo, ou, quando '·muito, artigo por
artigo.
·

posta ao Sr. Andrada Machado, observa
que a camara está reunida para tratai· da
causa pu~lica, e nao para cada deputado tratar
da sua fodividual, e assim essas · gentilezas
apoutadas pelo nobre deputado, só cabem cm
negocios indíviduaes ; por agora exige a causa
pt1blica que a camara não per_~ª- tempo, muit~
mais quando ella deve•desmenl!r o que por ah1
se diz que ella é culpada da mór parte do t_empo
que inntihnente se perde.
.
Lembra que as circumstancias do Brazil silo
bem melind1·osas, e assim qualquer tempo que
se perca póde tra1.er gravissimos males. Neste
estado, pois, julga não haver gentileza da parte
da commissAo em aceitar o combale, que póde
fazer perder grande parte do tempo. Demais,
a -causa publica não é propriedade dos deputados, nem elles corresponderiao a seus mandatos, aceitando taes combates. O que nao dirá
o Brazil. continua o orador, vendo a cama1·a de
1838 seguir a mesma vereda das anleriore~, ·
esperdiçnndo tempo, nAo cm·nndo das necess1dadçs do paiz, nem s?tisfllzendo-as ? ~omquauto, pois, se possa dn.er que a comm1ssão
não quiz aceitar o combale, a opinião, publica
lhe fará justiça, ella dirá que os membros da
commissao 1111.0 têm direito de p1·escindir da
causa publica. E nllo il)(:orre1·á ella uesta increpaçao, admittindo uma discussão que nos
leve um rncz ou mais, o que poderá acontecer,
á viEta do tempo que tem levado a discussão
do adiam·enlo, e esta?
.:
O orador lembra que a opposição tem todos os
dias occasino de iucrepar o governo, que essa
mesma occasião se offerece na discussão da
resposta em glob~, onde póde inler~ellar os
ministros como qmzer. Não convém pms que se
dê a palavra · em cada periodo 'duas vezes a
cada um Sr. deputado, ainda porque, sendo a
missão da actual legislatura reparar,· isso não
se consegue, levando a discnssao do voto de
graça, um mez ou mais. Quanto aos precedentes
e estylos da casa, elle orador os rege1ta, quando
nllo sejão razoaveis.
·

OS1·. Andrada Machàdo : - Sr. presidente,
adoeutado como me acho, não podendo ser ouvirlo seuao com difficuldaue, talvez nao tomasst:!
a palavr1'; mas vendo as paixões soltas, desejo
ver em seu lugar a verdade e a razll.o. Parece-me
a qnesl!!.o simples; isto é, convém tratar daresposta, artigo por artigo ? O nobre ministro que
acabou de foliar foi grammalico de mais, por
que periodo, neste caso, é synonimo de artigo.
(.A p11iado8.)
U'll nobre deputado da opposiçllo foi injusto
para com o Sr. Moura l\lagalhães, pois que est~
senhor não pretendeu calumniar ninguem, e,
desde já, peço ao Sr. presidente que todas as
vezes que se exprimirem palavras tão mal
soantes;usando da autoridade que lhe dá o regimento, imponha silencio aos Srs. deputados.
Aqui na.o enlrAo calumniadores (exclama o
orador), mas só homens de bem; homens que
podem estar illudidos, enganados, mas que nil.o
ca!umnillo ninguern. (Num(Jrosos· apoiados.) O
que o uobre deputado, o Sr. Moura Magalhães
quiz dizer, foi que pela natureza da discussa,,,
conforme requereu o Sr. deputado Rezende,
seguia-se o que elle receiava, não tendo eu, vista
O Sr. -Andra.da. :Macha:do faz algumas obcalqmniar as intenções do Sr. Rezende. Observarei mais que, por nm lado, argumenta-se que, servações que não pudemos ouvir.
por economia de tempo, deve ser a discussão
O Sr. Castro e Silva. ,desculpa alguris Srs.
em globo ; po1· 'outro que, para ser rnelhor elu- . deputados que pugno.o pela discussno em globo;
cidada a materia, póde discutir-se a resposta mas não aquelles que tanto ptignárão outr'ora
. artigo por artigo, no · que concordo, até porque . pelos estylos parlamentares, e que mesmo forao
assignando essa_ resposta não quiz privar· os Srs. autores' de semelhantes requerimentos, aos
deputados. da occasião de atacar a obra da com- quaes se póde applicar o tempora mutant1,r.
missão, artigo pór artigo :.
porque,. em genOSr. Torres (ministro da marinha): - Como
til_el!a; nãçi me hão de nunca ganhar a victoria.
o nobre deputado pareceu dar a entender que
Se .os
!lepbtados têm as armas afiadas para a administração
não quer que se discuta a res- ·
énl_r'_~_r·em r~n_hido combalé, fainbem os membros dá commissão estao promplos para elle, e posta artigo por artigo, dev? . declarar . 9ue ·
ne11hurn dos seus membros enutho esta opm1110.
pori~9.:c-voto para·que os senhores da minoria
(Apoiados.) Pela minha parte, julgo mes~o
teµh,~o o"gósto de atacar artigo por artigo à resconveniente que a resposta á fãlla do throno seJa
: PP!\(li;:i falia do tnrono;
'discutida artigo por artigo. Este é o meu pensa·
Campos, em res- menlo; e creio que o dos meus nobres ·collegas.
,~-·

e

l;ir~-

':fÔ:'.'Jr;,':êár~eiro·-··do
.

•·':··:.,

,·..
"

.~J\~/.\~\-:. :._.;:·.
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Não temos o menor receio desta discussão, fa~ião
os nobres deputados todas as suas observações,
todas as suas censuras, entrem nos actos da
administração actual, porque em verdade r1ão
temos interesse sena.o em que a verdade appareça. Se os uctos da actua l administração, depois de discutidos convenientemente, mereceren,1
• a approvação da camara dos St·s. deputados,
nós com isso nos regozijaremos, continuaremos
a nossa missão ; mas se tivermos a pouca for. tuna de não merecer a approvação da camara,
nenlium interesse temos em continuar no ministerio, porque não estamos nelle senão porque
. entendemos poder fazer ainda algum serviço ao
paiz ; mas quando a camara dos Srs. deputados
·reconhecer que a nossa-politica é er1·ada, que
os nossos actos em lugar de ~crem favoraveis
á ordem, e tranquillitiade do paiz, e sustentarem suas inslimições, pelo contrario lêm-lhes
sido pt·ejudiciaes, estamos resolvido!! a resignar
o poder em mãqs que melhor possao manejai-o
em beneficio do paiz.
Julga-se. esta questão de ordem discutida, e,
submettida á votação, decide-se que seja discutida a resposta paragrapho por paragrapho._
Entra pois em discussão o § 1° seguinte:
" Senhor. - A camara dos deputados se
1-egozija com a prospera saude de V. M. Imperial e de suH augustas ir mas, cuja conservaçao
promette ao Brazil justas esperanças de prosperidade ; e se congratula com V. M. Imperial
pela reunião dos fieis mand11Jarios da nação,
leal sustento do throno imperiai e das liberdades
legaes. »

Sr. Rezende ; mas foi um pouco injusto para
com este nobre deputado. Observa ao Sr. Carneiro Leao que de alguma maneira lhe 'lançou
um convicio, que nao julgá de modo algum ser
insulto o chamai-o chefe da maioria. Ainda
que não muito versado nos estylos parlamentares, todavia sabe que, em muitos co1·pos deliberativos, a maio1·ia tem um chet'e ostensivo.
Assim nenhuma injuria se irroga aos illustres
depulados que constituem o. maioria da casa o
dizer-se que têm um chefe, debaixo de. cujas
bandeiras militão, e em vez de injuriar o nobre
deputado, o Sr. Carneiro Leão, o honrou muito,
julgando-o capilão de soldados lao adestrados
na tactica parlam•mtar. Nao mereceu, pois, que
o illustre depu lado em sua resposta se servisse
de ex.pressões tão duras. E o illustre deputado
não conseguirá impôr-lhe silencio. Quanto ao
appellido de clarim da minoria, dirá sómente
que es;;es clarins não são assalariados.
Entrando na materia e1n discussao, queixa-se
de ver que, na falia do throno, apparecem
omissões essenciaes. Ouvindo o discurso do
encerramento da sessão do anno passado, elle,
orador, encheu-se de esperança, cuidando q,1e
as capacid.1des que havião occnpado a administração ião espalbar sobre o Brazil uma torrente
de prosperidade e fortuna, e assim espet·ava
que na abertura da actual sessão, o throno
nada annunciasse que nao fosse lisongeiro e
agradavel ; sua esperança, porém, foi burlada.
A acreditar-se no discurso <lo throno o horizonte político ainda está carregado! Tudo o
que a adminiHtração annuncia é triste, e agoura
futuro desastroso!
·o Sr. ltenriques de Rezende, 1·cspondendo umComparte
a opinião do Sr. Henriques de Reao que dissera o Sr. Moura Magalhães, obse1·va
zende
que até hoje élle nã~ tem pertencido a partido dar-se quando julgou um pouco extraordinario
parte ao corpo legislativo, no principio do
algum ; porque não· quer, quando der o seu
discurso da corôa, do estado da s~ude da: favoto, segundo lhe dictar a sua consciencia, que
milia imperial, estylo inusitado entre nns; ense diga que trahio o parlido, que foi inconsett·etanto, como o discurso da coróa fallou nisto,
quente.
e como
Vota corilra o primeiro período em discussao, 1•esse o corpo legislativo toma um vivo inte•
pela saude da familia imperial, não vota
p01·que nao é mais em sua opinião que um voto
pela suppressllo do artigo. Não passa, porém,
de boas festas, a camara nesta occasião nao
adianta com o seu discurso sem esmerilhar
deve ir dizer ao governo que estima que pasqual fosse o motivo, o principio politico qile
sasse bem e gozasse de boa sande (ritadas); obrigou
o ministedo a apartn-se dos usos até
mas sim responder á falia do throno sobre o
então.
estabeleci
d.os, pelôs . seus antecessores !l
· estado do paiz e polilica da administraçao ; este
respeito; Na:o póde. deparar: com outr~ mo- ·
muito mais quando a familia imperial tem go- tivo
·para·· esta mudanc,a. senão 1i;'_espec1e de
zado sempre de sande, e a sua vida não tem
gana com
estado em perigo. Vota, pois, pela suppressao · .culcar•se que o _aclual ministerio pretende_ip·
o unico essencialmente _monarcluco,
deste artigo.
.
e
que tódós os seus predecéssi>Í'/:lS pão acat:iv;ci
Manda á mesa o seguinte requerimento:
a moriarchia cómo ella merece.
-· · . :.i. · :>.,:.
« Supprima-se o § 1.0-HenriqueB de .Re· · .Por esta· occasia,á; coiíti.nua o or~f:iori~~~j ,!t
zende. » .
interpellar o minisforio sobre
fact~~qll~;~!f
E' apoiado.
' folhas publicas :espal~arãô, . guizerà !i~b'~t§,
O Sr. Ottoni explica o sentido em que em· verdade que. no ·anl!1':ersar10 de;> :,na~!W\<>sd.ir·
pt·egou a palavra calumniar, dizendo que nno S. M. Imperial o imntst~r10 subs~.~l1.1'1t?:<:L~S!l
se servio della no sentido do codigo do processo.
decoroso até .então seginclo,. o beJJ,':P1~",;;e
Não julga que o nobr~ deputado o Sr. Moura prostrou-se ao modo orie~~l.-eerà~tec_o Jli~~~ii)
Magalhães, quizestie calumniar as intenções ·do .facto este que prop..lado pelas;folli~~\;.d~·.OPP~·::

µm

.

.

t.

.-i~,;"\ú?:=i~f;;t}C:'·:· .: '.
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. siçno não foi desmentido pelas do governo. A
ser vei·(hideiro este faclo, prova elle ~- (endencia
dos nobres. ministros a t'cstaurnr qmrntos usos
orienlaes o nntigo·despotismo estabelecera, ou
encartára na nossa monarchia.
Ctrnclue observando que, como o ministerio
na falla uão · diz quanto era preciso, nem l9.o
ponco a commissno em sua resposta, elle orador,
ofl't!rece uma emenda geral, pedindo ao Sr. pre·
siuenle que, á proporção que se fôrem lendo
o:i! periodos da resposta da commissno, vá pondo
ao apoíamenlo os da sua ~menda que lhe
fôrem relativos.
Veru á lllesa o seguinte projectõ de resposta
à falia do throno, substitutivo ao que apresentou
commissao :
.
« Seohor.~A camara dos deputados dando
graças ao Todo-Poderoso pel:1 preciosa saude
de V. M. Imperial e das princezas suas aug11s!a1'! irmas, se regosija co!11· V. M. [mpedal
pela reunião dos mandatnr1os da naçll.o, que
i n vesliúos .ta confit1nça do povo, e orgllos fieis
dos seus senlimentos, mais uma vez offerecem
o testemunho de sua inalteravel adhesão e 1·es·
peito ao monarcha constitucional b1·aúleiro e ás
instituições do paii.
·
,e Senhor, o Bt·azil, respeitando sempre para
com os governos estrangeiros os principias im·
mutaveis da lei das nações, jámais consentirá
que n inalterabilidade de suas relações de boa
intelligencia, e amizade seja obtida com quebra
da homa nacional ; e espera que o· governo de
V. M. Imperial guiado por uma polilica sabiá,
pela conscienda de sua força, e ap1·eço de sua
dignidade sustentarã, como convém, os direitos
de nroanação livre, e independente, e a justiça
ele suas pretençoes. Sob taes condições, igualmente espera acamara 1•er em .breve esvaecida
qualq11e1· idéa de desintelligencia .com a Santa
Sé, satisfeitos por este modo os votos da igreja
brazileira.
« A·camara dos deputados, senhor, deplora
com V. M. Imperial, não poder ainda saudar o
restabelecimento da paz em lodos os pontos do
imperio. Mas, se aindà lhe cabe a dôt·, que pllnge
todo coraçao brazileiro ao medonho aspecto das
dissenções civis, ella se felicita com V. M. Imperial, pelo triumpho da lei na cidade da Bahia,
e desde já agradece ao exercito, e á marinha brazileira o distinclo valor, com que, auxiliando os
patrioticos esforços dos ~abitantes da província,
que oombatêrão a rebelhão, restituirão ao im·
perio a capital da mesma província.
· _:« A cam~ra, s~nhor, confia que o progresso da
razao P?bhca, aJndado por uma administração
firme, liberal, e prudente, sevéra com o crime
e indul,ente c<im o erro, acalmará a violenci~ ·
das ·paixões, e firmará-' a obediencia legal. E' .
principalmente da escolha de delegados esclarecidós, e fieis, que muito depende à ascendencia
moral do .goyerno nas· províncias. O Brazil quer
() q~senvolviménfo pro~ressivo das institui~es

a

constitucionaes, quet· vêt· respeitados 'lodos os
direitos, e cumpridos ~om fidelidade todos os
deveres. O Brazil, senhor, ama a liberdade e a
ordem.
··" A camara dos deputados, fiel aos seus jura·
menlos, está firmemente dPcidirla a sustentar o
acto addiciopal, hoje parte integrante da constituiçao do estado, e não se recusarã, senl1or, a
fixar a inlelligencia de algum artigo delle, •
qnando, depois de madnro exame, se convencei· .
ser duvidoso o seu litteral sentido.
1cü estado deploravel da fazenda publica, e da
circulação monetaria merecei·á da camara o
mais rigoroso exame, e as providencias, que lhe
pat•ecerem adequadas ao seu tão indispensavel
melhoramento . Nenhuma medida porém , ·
senhor, será proficua, sem que os ministros de
V. l\I. Imperial, uniudo-se ao voto geral da n11çAo,
e convencidos da necessidade de uma severa ·e
intelligente economia na gestao dos di11heil'os
nacionaes, limitem as despezas publicas ás
rendas ordinarias, e tomem n iniciativa em
todas as reducções possíveis, esmerando-se em
fazer com que a atTecadaçAO de modo algurn
sel'á negligenciada.
·
« A carnara, senhor, apreciando os serviços re·
levantes prestados .á Ol'dem, e á liberdade · pelo
exercito e marinha, e convencida de·· que uma
boa organisação á to.l respeito fundada nos prin·
cipios hoje adaptados pelas nações cívilisadas,
muito concorre1·á- para essa rigorosa disciplina,
absoluhimente indispensavel ao nobre desliúo
do exercito, e marinha, se apressarã a tomar na
mais seda consideraçllo as _propostas, que o go·
vemo.de V. M. Imperial, fizer sobre tão impor·
lante assumpto.
« A camara, profondamente penetrada com
V. M. Imperial, da necessidade de alliár a maior
som ma da liberdade com o maior gráo de publica, e individual segurança, aguarda as propostas do governo sobre a nossa . legislaç-ao
criminal.
·
"Acamara dos deputados, senhor, proíundamcnte convencida de que na religiosa observancia da constituição do estado, e no amor dos
povos para com a monarchia, existem as condições •essenciaes da integridade do imperio, e
da i:onsolidação do thrQno de V. M. Imperial,
assegura emfim a V. M. Imperi~l a·sua leal cooperaçao para tornar effeclivos, e sensíveis todos
os beneficias, que aquella promelle ao (lidadll.o
brazileiro, e para perpetuar as effeições e sympathias que ligll.o o Brazíl á pessoa augusta de
V. M. Imperial, sendo esta, senhor, a mais nobre
recompensa, a que póde aspirar o monarcha de
uma nação livre.
«Paço da camara dos deputados, 10 de Maio
de 1838.-T. B. Otto1ii. » ·
Suscita-se uma pequena questão de ordem
sobre a maneira por que deve ser apoiada esta .
.eniencJa, ·e afinal decide-se que seja apoiado
càda um dos periodos á proporção que se fôrem
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d·iscutindo os do projeclo .. da commissllo. E'
pois apoiado o primeiro periodo, que é o seguinte:
« Senhor! A camara dos depulados, dando
graças ao Todo Podel'Oso, pela pt·eciosa saucle
de V. M. Imperial e das princezas suas augustas irmãs, se regozija com V; M. Imperial
pela reuniao dos rnandatal'ios da naçao, que
investidos da confiança do povo, e orgi:tos fieis
dos seus sentimentos, mas uma vez o!Terccem o
testemunho de sua inalteravel ::idhesno e respeito
ao monarcha constitucional brazileiru .e ás instituições do paiz. »
O Sr. Carneiro Leão:- Eu não tocaria n!t
que disse o nobre deputado que otfereceu a
·emenda, se por ventura não tivesse tratado de
explicar no meu discurso o epitheto de chefe
da maioria que me hàvia dado; e se não tivesse accrescentado, a meu vêr, uma nova
offeosu. Peço desculpa á casa de a entreter
com semelhante. cousa: porém julgo-me com
direito de repcllir esses ataques, mesmo 110
interesse da ot·Jem e <lecoro de nossas discus-.
soes.
Agradeço muilissirno iw nobre deputado a
honra que me quiz fazer, segundo disse, eh:\·
mando-mo chefe da 111aioria. Mas, como a
maioria ·não disse que me reconhecia como seL1
chefe, e nll.o me delegou poderes para que eu a
represente nesta qnalidade, não posso aceitar o
titulo; tenho-o como um alcunha que me quir:.
pôr o nobre deputado, e,. sendo assim, compete-me repellil-o, bem como estou prompto a
repellir todos os outros.
Eu disse que se é licito ao nobre dep11tado
hoje designar-mé chefe. da maioria, lambem
seria licito a um ou outro chamal~o, por
exemplo, cforim da minorio, veudo o nobre
deputntlo apparecer á frente della corno g1iarda
avançada.
Quando o Sr. presidente chamou á ordem,
eucleclarei que não approvava taes expressões,
e que ellas nos potleri1lo arrastrar a cada um de
nós individnalmente aos mesmos excessos.
Vejo que· isto se verifica. As ultimas expressões
d·o nobre deputado aulo1·isão-rne a dirigir outras ·
imputações, e .no. fim seremos arrastrados a
excessos desagradaveis para nós, e para o publico .que testemunhar qué não entramos ne~ta
discussãô com o animo sereno, C)om a calma
que com·pete ao legislador : . mas cheios. de
ranéor, de mesquinhas raivas por vc1·mos malogt·ar quaesquer vistas que possamos ter. Cet·tamerite isto oao dará boa idéa de qualquer
dos lados da casa. A primeira expressão do
nobre deputado o a1Tastrou a uma outra que
elle játriais poderá mostrar que seja parlamentar
e decorosa.
·
Disse elle,_a minoria nll.o tem dinheiro com
que assalarie um clai'im. Esta phrase não se
pQder4 4i~er qne seja iQtejramente insiguific:+-·'
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tiva, que não exprima ·cousa alg11ma em si,
poderá, pelo contrario, dar a entender que ha
na maioria quem assalariasse. Nós repelliremos
com indign11çll.o semelhante imputação. (Muitos
apoiadoB.) Já vê daqui o nobre deputado a qne
nos podem arrastrar estes epithet.os. Nno quero
com elles azedar a discnssao e julgue~ que os
devia repellir .•
Pc,rtnnto, Sr. presidente, se a phrase do nobre
deputado na.o foi inteiramente insignificativa
alguma cousa --quiz dirigir para este .lado ; ~·
parte que me loca, e a meus illustres collegas
eu a repillo, e direi ao nobre deputado que tem
havido minorias que defendem causas, ás vezes
justas, e bem que ellas ordinariamente nll.o
podem d:s·pôr dos dinheiros publicos, todavia
mnitns vezes têm caixas, e fazem avultadas despezas. E' constante qne, na revolução de Julho,
em F1·ança 1 uma parte da cam~ra, que não tinha
influencia na administração e nos cofres publicas, todavia despendeu muitos dinheiros ;
por conseqnencia, o estar na minoria não isenta
dt1 imputação feita pelo Sr. deputado, Tal maneira de discutir é inteiramente imparlamentar.
Quando pedi a palavra, foi com o fün sómente de repellir o epillieto, que me deu o
S1·, deputado, de chefe da maioria. Todavia tocarei no unico ponto do discurso do nobre deputado, a que me parece dever responder :
quero fallar a respeito dos beija-mãos, em que
tocou. o nobre deputado : quererei recti!icar o
fücto. · Primeiramente, n!lo vejo acto algum mini~terial qu<! restabelecesse os beija-mãos ; e
depois contesto qLte se fossem buscar esses estylos orientaes, em que fallou.
nobre deputado
parece que não esteve no Brazil durante os
annos que decorrerão desde a nossa emancipação polilica, porque do contrario nllo lhé
seria occullo que, com a existencia da monarchia constitucional no paiz, continuou sem
inte1·1·upçllo essa especie de cortejo. Se cada
um de nós tivesse estado ao lado do monarcha
na occasillo em· que apparecen primeiramente o
imperio constitucional no Brazil, não duvido
que 1>udessemos individualmente.. ter opinião de
que se adaptasse tal ou tal formularia nos cortejos que se dirigem ao monarcha; mas eu, pelo
menos, pela minha parte, achando um formulario estabelecido, qual ri de beijar a m!lo ao
monarcha quando o cortejasse, não reputaria
isso um .objecto digno de ser reformado, nem.
uma baixesa, porque en não creio que a digni- ·
dade de um só .homem perigue com o beijar a
mão ao monarcha (nuineroaos apoiados); Se:.
gundo o estylo de seu paiz. Em outra parte,
onde estiver. estabelecido outro estylo, taive·z
este seja iuculcado como deshoiuoso ; mas eu
não o·julgo deshonroso, .porqu_e o achei estabelecido pelos nossos antepassados. Por consequencia eu nunca proporia alterai· essa pratica,
uma vez que .a achasse estabelecida enlré nós. :
9ra, veJamos se houve, Ç<>ir!- effeilo, algueqJ

n
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que alter:asse esta prãtica. Eu estive aqui em peito, que alguns füe quiztrão dar, segundo· o
1831, quando o füllecido Sr, D. Pedro I, ex- antigo cstylo, que não sei que houve,se lei, ou
imperador do Brazil abdicou, e foi acclamado acto do governo que o pro~ci·evesse. Páro nesta
o Sr. D. Pedro II ; e não sei da existeucia de parle, e limito-me a dizer que os que assim
algum acto ·govemativo que privasse beijar-se fizerno nao farão buscar eslylo á China, nem ao
a mão ao mouarcha. Vi que, com elfeito, nessa· . Oriente, como disse o nobre deputado ; mas
época nao se beijava a mão do mon::ircha. adaptarão um esly!Ó usado até 1831, estylo que
Dirá o nobre deptllado que esse aclo foi enU'lo nem julgo conveniente approvar, nem reprovar.
proscripto, como pouco digno do povo bra- O que tive em vista foi unicamente separar esta
zileiro ; mas poderia mui bem ser suspenso questão da do objecto em_ !iiscussao, porque nao
entao, não como pouco digno do povo bruzi- existe acto algum . ministerial, nem o nobre deleiro: pois não c1eiu que muitos dos honrados putado mostrou que houvesse que allerasse
deputaàos que estão presentes nt:o!a Cilsa, e esse estylo. Conc:luo, pois, a minha obsel'V&Çlio
que !iverno occasiao de füllar ao monarcha em nesta µarte.
épocas anteriores, e adoptárão o 1;ystema es- • OSr. Vasconcellos (11iinüst1·0 do -impe,-io) : tabelecido, nao creio, digo, que se deshonrasse Sr. presidente, o illustre deputado, que não
com isso (num1erósa~ upuiados); mas como uma posso deixar de nomear, o Sr. Ottoni, perguntou
medida de cautela. O 111011archa era entao in- se o ministerio tinha dado ordem para que
fante : contava apenas cinco annos: apparcciãu houvesse beija-mão. Eu desejo satisfazer ao
no paço para o cumprimentar pessoas de todas nobre deputado; só quizera que tivesse a bonas classes do povo, e não daquellas que aute- dade de repetir a sua pergunta ...
riormentc se achavão nos grnndes cortt-jos: deO SR. ÜTTONI :-Eu disse que julgava que
. mais, como provavelmente saberá 1> nobre de- este topico da falia do throno estavl\ em harputado que não e~leve fóra do Brazil, nesta monia com a tendencia que parecia indicar o
côrte nao havia então muita segurança: an- governo, com outro facto, que as folhas publicas
davao homens con, punhaes sobre si, i: ha de assoalhárno, sem que fossem rebatidas ou res•
saber mesmo, que, posto a pessoa do rnonarcha pondidas pelas folhas do governo, e é que se
infante não tivesse contra si odiosidade alguma, tinha restabelecido, no co1·tejo de 2 de Decomtudo havia alguns individuas tão fanaticos :c:embro ultimo, () costume dos,heija-mãos, que
pelo systema republicano, que apregoava.o nos me pareceu um pouco alheio de cidadãos livres ...
periodicos a conveniencia de uma especie de (Rúsadas e .[!1'ande ruido nas _galerias, âcomdeportação para o mona1·cha. Consequentemente panliadu8 de alguns-ps-ius-psiw;_-).
podia-se, devia mesmo prohibir-se entao o
O SI'!, PRESIDENTE· (com força).-Silencio !
beija-mao, quer para evitar que se approxi- Altençao ! Ordem!
~assem ao monarcha pe:;soas que podiao susO SR. On·oNI (com vehe-mencia) :-Pouco me
citar desconfianç.as : quer porque um infante
nao poderia supportar a fadiga de estar a dar · i111porta que as galerias me insultem (apoiados), r
beij~-mão a uma multidão de cidu::laos que con- e que me dêm psit1,B... Nao sei mesmo se é. a
corr1~0 naquellas occasiõ~s, apenas para terem policia do nobt·e ministro que está incumbida
de impôr silencio aos deputados da opposiçll.o ...
a satisfação. de o cumprimentar. O certo é que
(.Apoiados.)
nessa occas1ão se suspendeu o beija-mão; susO Sa. PRESIDENTE :-A' ordem.
pe!1deu-se. de facto, porque nao conheço, nao
S~l da ex1stencia de alguma medida ministeMmTos ltElIBROS : - . \ ' 01·dem, á ordt:m !
rial que o fizesse suspender. Ou fossu medida
O Sa. O1·TON1 :-N!io sei que e:iteja t'óra da
d~ tutor, ou fosse _da rei;encia, ella 111:to se pu- 01dem : estou fallando: estou usando do meu
blicou, e eu nao v1 senil.o o facto de que todas direito: fui interrompi,fo pelas galerias ... O que
as pessoas que enlravão a .cumpl'imentar a
posso as:;egurar é que as galeri_a~ não me im S. M. Imperial nao lhe beijavão a mao. Ora, . poráõ silencio. Pertenceráõ acaso, os que me
p~rgunto eu agora: exisle algum aclo ministeirisultao das galerias, ao partido que, em 1831,
i-1al que restabelecesse os Leija-mao ?
arvorando a bandeim h1;;it,1na, se insm·gio nesta
Posto que não esli vesse na côrte uo dia 2
capital contra os braziieirus e os asdas~inou ?.. .
de Dezembt·o, \n~icado pelo nobn: deµutado,
Não temo os punhaes desse putido porluguez .. .
comtudo es_tou mlo1·mado, alé por collegas, de
qu_e das mmtas pessoas qne concorrerão a cum· (Apoiadoa. Glande niovimento na sala).
O SR. PRESIDENTE :-0 Sr. secretario vai ler
pmnentar a Sua Magestade nesse dia uns beijárao a mão de Sua Magestade e out;·os nao e alguns artigos do régimento da casa.
noto que emprêgados vitalicios, um pouco 'inO Sn. 1° SECRETARIO:-« Art. 201. Todos os
dependentes da vontade do governo, beijárao a cidadãos e es_lraugeiros têm direito· de assistir
mao ao mouarcha; e qu·e muitos que mais de- ás sessões, comtanto- que vão desarmados, e
pendem do govemo, o não fizerno ; o que, a
guardem o maior silencio, sem dar o mais pemeu ver, claramente.prova que o ministel'io foi queno signal de applauso ou de ~·eprovação do
inteiramente alheio a esta manifestação .de resque se passar na camara,
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« Art. 202, Os espectadores, que perturbarem
a sessllo, se farão sahir immediatamenle das

galerias ; e, se o caso assim o pedir, tcr-.se-ha
com elles a dernonstração que a camara Julgar
conveniente.»
O Sn. PnEstnEN'l'E :-Eu estou resolvido a
fazer executar estes artigos do rei;imento.
Restabelece-~e o silencio.
O Sn. VAsgoNCELLos :-Sr. presidente, desejo
saber como é considerada esta vez que fallei, e
pedi ser interrompido pelo nobre deputado; isto
é, se se considera como tendo fallado uma vez.
O SR. PRESIDENTE :-Na qualidade de mi-nistro, o nobre deputado póde responder a
todas as interpellações que ll1e forem feitas.
O Sn. VASCONCELLOS :-'-Sr. presidente, res·
pondendo ao nobre deputado, informo a casa
que o ministerio nao deu ordem alguma verbal
ou por escriplo, nem a mais ligeira insinuação
para que se restabelecesse o uso antigo dos
beija-mãos. O rninisterio foi perfeilamente alheio
a tudo quanto occorreu por oc:casillo do cortejo
de 2 de Dezembro. E' a iníormaçliO qne posso
dar. Eu diria alguma cousa sobre a policia do
ministro ... mns peço dispensa de enlrar nisso.
OSr. Nunes :Machado :-Sr. presidente, novato, inteÍl'amente novato, sem saber ainda dos
usos desta casa, desacostumado a soffrer o
menor insulto lançado sob1·e a minha pessoa,
estou assustadissimo ao entrar na discussão de
hoje. Nem meus pais, quando me corrigiAo,
· me insultavi\o; nem, desde que me constitui
cidadão, so!fri ainda o menor insulto. ·naqui
nasce o meu receio, consultando o fogo do meu
génio, de ser chamado a terreiro nesta casa,
temendo de que algum de meus collegas Jance
imprudentemente sobre mim um insulto, e que.
.11Ao podendo, nas phrases de um Sr. deputado,
ter· sempre a paciencia na algibeira, me veja na
necessidade de o repellir, e repellir dobradamente. Por isso peço que quem me fizer a honra
de responder aos. ·meus fracos argumentos se
abstenha de atacar a minha pessoa. Combalao-se
os p1-incipios, mas respeitem-se os indivíduos
(apoiados) : na.o estamos de guerra aberta :
todos estamos na. boa fé: cada .um tem. a persuasão de que as· suas idéas silo, verdadeiras e
exactas, e que devem ser approvadas; apresentem os seus argumentos, mas fiquem de
, ·
parle os insultos.
Não sei, Sr. presidente, se os co_mpanheiros ·
que partilh!lo as minhas idéas formão a maioria;
não sei, porqúe não fui ainda convidado para
pertencer a este; ou áqúelle lado, -Mas se por
ventura o Sr. deputado já ~e póde contarJantos
companheiros, que formemos ·maioria, se póde
conhecer que ha tantos deputa~os que sustentão
o governo sem convite, isto é já. um grande
prestigio a favor- da adlilinistraçllo. (Numerosos
apoiadoa.): Se apparecem deputados que sem

concerto, sem combinação anterior, se empenhão
em sustentar o 11:overno, é pot·que os actos da
administração actual, calando sua!! congcicneias,
os moverão a incumbir-se de a rlefendet·. Como
disse que respeitava as pessoas de meus contendores e collegas, eLt me abstraio de citar uín
facto que talvez offende;;se alguem .... uma combinaçao.... mas eu nM quero ofl'ender a pessoa
alg11mn.
O orador, depois de tornar a fallar ·na exaltação de seu genio e de atlirmar que, se está
em conformidade de opinião com grande numero
de seus collegas, é sem _convite, sem previo
conceito, sem violentar a sua consciencia e
finalmente sem prostituir a dignidade de homem, continua assim :
Sr. presidente, como novato e tnlver. deseonhecido ainda por muitos de meus collegas,
en devo enunciar o meu comportamento nesta
casa. Se eu sustento o governo, se eu apoio a
administraçao, não i:;erá jámais por idéas de
baixeza, mas porque entendo que sustentar o
governo é synonimo de ___!;uslenlat· a ordem.
(Muitos apoiados.) Estoll inteiramente convencido de que nllo ha homem e adminisll'8ÇII.O
alguma impeccavel. Daqui parto e digo que,
reconhecendo qne o governo não póde sei· impeccavel, quero sustentai-o mesmo peccando e
com suas malezas, e q11e, sustentando, obro de
uma maneira proficua ao paiz ; porque o sustentar o governo apezar de suas mazelas, dá a
probabilidade de um bem, e hostilisal-o a certeza
de um mal. Ora, em Sã consciencia ninguem
deixa1·ó um bem provavel por um mal certo.
Por isso hei de sustentar o governo sempre que
nao fõ1· hostil aos interesses da nação; sempl'e
que respeitar as nossas instituições e promover
a felicidade do meu paiz. Accusal-o-hei sim nas
suas mazelas, mas na.o procurarei pôr entraves
á sua acção.
Combatendo a opinião do Sr. Rezende, mostra
que e~te periodo contém materia política, e não
descobre razao alguma para a substituição do
periodo da commhisão pelo da emenda, que
contém apenas diffefente redacç!lo. Parece-lhe
que não houve senão vontnde de emendar. Vola
. pelo período da commissAo._ -. O Sr. Rezend.e -sustenta que o cabeçario da
falla não é da natureza dos votos de gra,as, e
· não é necessario, pois que em outras occasioes
se não lern tocado neste lopico, e entretanto a
saude de S. M. o Imperador, e de sua augusta
.
familia continuava.
OSr. A.nd.rad.a Machad.o: - Sr. presidente,
todo o mundu me conhece: tenho uma só bandeira ; é a da razão e da justiça ; onde quer _que·
esteja, eu a sigo. Eu t9mo os govemos·como elles
são. Quando a sua in~perfeição ·chega a ponto de
os tornnr. inutéis, _eJncapazes de:dese~penh_a~ a
tarefa que delles se'exige, quàndo mesmo fazeJIJ
o contrario do que·ae,v~·mJazer; não podem i;;ef
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e o fez Íevantar· dizendo-lhe-homem, ria.o te
sustentados pelo representante da nação que
ajoelhes seno.o diante de Deus_:_: e de facto
deseja o bem do seu paiz; mas quando os goexiste um decreto dellc prohibindo a genuflexão.
vernos vao direito ao alvo que se pretende,
embora lenhão defeitos, eu os sustento; perdôo
Cumpre dizer, entretanto, que ella ainda está
em uso nn Europa, mesmo nas nações livres : e
desvios de homens. (Apoiados.) Eis a minha
que até na Inglate1Ta, nos dias de gmnde gala,
profissão de fé.
.
.
Tratarei agora sobre o arlrgo em d1scussn.o.
se fazem ao monarcha os cortejos de joelho.
N:w é pois tanto signal de escravidão, como se
Pronuncio-me contra a substiluiçao"" O que
disse o nobre deputado para a fundamentar não
quiz dizer, é hàbito de mostrar deferencia e
me convence. Não é simplesmente aclo de c;onrespeito ao monarcha. NAo consta que se fizesse
gralulação: a segnuda parte do period~ contém
o c0t·lejo de uma mar1eil'a abutedora : alguns .
lambem idéa ímportante. Senhor pres1denle 1 a
beijárão a mão ao monarc.ha; não havia lei que
monarchia é um governo de prestigio: sem o
o ved:isse nem que o ordena'sse ; fizerão-o porprestigio para nada presta. A superioridade da
que quizera.o ; o que lemos nós com isso? Tal
fórma monarchica sobre as outras fórmas de
argumento á, portanto, de nenhum peso.
governo é de raras vezes ter necessidade de
· OSr. Limpo de Abreu :-Sr. presidente, eu
recorrer á força, mas para se obter este bem,
pedi a palavra depois que ouvi uma proposiçl!o
para que baste o respeito., e não seja necessario
recorrer á força, é indispensa vel que haja o. de um nobre deputado, a qual me pareceu que.
merecia alguma explicaçao. Disse o nobre deprestigio. Sendo essa doutrina, a meu ver,
pulad1J, a quem me refiro, ·que se sustentava o
inconteslavel, nlio sei como se repule ocioso
governo em por espírito tle ordem; e que susque, no tempo em que se abrem as sessões legistenta,· o governo era sustentar a ordem. Posto
Jativa:nc cubra de bons desejos ao príncipe auque eu nao deseje tirar ilh.,ções de proposições
gusto e sua imperial familia. O tempo é prop1fo,
emitlidas, todavia, como não comparto inteiraa occasiao a mais opportuna passivei.
mente lodos os principias e idéas da adminis·
O orador conclue. esta parle do seu discurso
tração actual, desejo que.se não entenda que,
votando· contra a emenda proposta, na qual
fazendo opposiça.o a alguns aclos do actual midescobre apenas a differença de usar de lermos
nislerio,
eu nllo respeite igualmente os princímais pomposos e retumbantes.
pios de ordem. (.4poiado8.) Tantó a rnaiol'ia
Havendo-se aventado a idéa de que talvez
como a opposição que possa existir, quer o gohouvesse desejos de um regresso, no que iao
verno, isto é, quer as institui~:ões do paiz, o syscom elle de accordo os membros da com missão,
terna monarchico representativo constitucional;
declara que de sua parte jámais houve este deporém, para se conseguir este fim, a opposiçao
sejo, e que nll.o duvidará recuar quando tiver
póde desejar ·Outra polilica, óutro systema de
avançado loucamente.
Appareceu aqui denunciado, continua o adminisll"ação. Estou persuadido de que a escolha da politica, a approvação do systcma de
orador, um faclo que pede alguma explicação.
Na.o sei que mereça tanta censura o desejo que ad1.1inistraça.o qualquer, compele aos representeve um ou outro homem de beijar a ma.o ao tantes du nação ; compele á corôa a livre nomeação e demissão dos ministros ; compele á
monarcha. (Apoiado.s.) O beija-mão não estava
prohibido por lei alguma. O que tem isto de corôa a attl'ibuição que desejo que seja plenissima, de nomear ministros -para irem desenoriental? Oriental é a prostração (apoia.dos),
é o tuco tuco dando com a cabeça umas pom·1.1s volver e praticar a politica que os representantes
da naçllO têm adaptado, esse syslema de admide vezes (risa.dai!), mas não é oriental beijar a
nistração que julgll.o ser mais conveniente aos
mão do pai da naça.o inteira.(Nmnerosos apoia.dos.) Verdade é que a pouca idade faz parecer inte1·esses do paiz.
talvez haver uma especie de contradicçao, mas
nobre deputado, a quem
refiro, disse
não deixa por isso de ser pai da naçao inteira. , que elle estava foolado em sua pessoa é seus
(Apoiados.)
.
· principios, mas que, em geral, !'ympathisava
Senhor presidente, este uso de beija-ma.o, con1 os principias da administração aclual. A
veio dos nossos maiores : não data do tempo da bent;ficio mesmo do governo, a quem o nobre
escravidão, mas de quando Portugal já era uma deputado deseja sustentar, scim ler a menor in•
nação livre. Na dynaslia mesmo, em que printenção de o offendttr ; prescindindo mesmo de
cipiou a monarchia, sempre se beijou a mão do
todas as explicações que den a respeito de seu
monarcha, e este cortejo era acompanhado de temperamento e humo1·, desejarei que na.o fique
outro.... da genuflexão, a que semp1·e recuei
o n_obre deputado isolado, mas procure por fazer
(apoiadoB), porque me parece mui duro ajoe- triumphar a polilica do ministe~ío, e procure
lhar a um homem; porque não dobro o joelho reunir-se a todos aquelles que pensarem como
senllo a Deus. Nisto sou de opinia.o de Fredeelle. Não é desdouro sustentar o ministerio
rico Guilherme II. Este rei, encontrando-se urna qualquer, quando o individuo que, o sustenta,
vez em um passeio, com um paisano, este entende que a polilica do ministerio deve conajQelhou dhmte delle. O rei lhe pegou pela mão,
tinuar ; assim como tanihem não é ·desdouro

o

me
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O Sr. Pacheco não póde conr.eher como
um S,·. deputado pudesse dizer que, quando
vio a falla do encerrnmento da sessão passada,
.se enchera de grande esperança de que o Brnzil
tomasse urna nova face, e que a paz se restabelecesse verdadeira e perenne; mas que infelizmente viú o contrnl'io .. Ou o nobre deputado (exclama o onidor) qtier fechar os olhos
á luz, ou quiz inteiran1eute zombar cornnosco.
Pois o Sr. deputado não lê por venturn as folhas
publicas? Não vê os resultados das medidas do
governo? Não está a cidade da Bahia reslaLirada depois de porfiosa resisteucia dos rebeldes?
NM tem a legalidade triuinphatlo sobre os re·
beldes na província do Rio Grnnde do Sul,
onde, á vista da i:Jnlure:r.a do solo, n!lo é de
admirar que ni'lo esleju inteiramente concluida
a guerra civil? Nllo e·stavl'io os rcheld11s, ·no
tempo da àdininislrnção passada, senhores de
toda a campanha? Não prova isto, se nllo connivencia da lransacta adrniiiistraçllo,. ao menos
niroio desleixo e ineptidilü? E rião apresentao
os resultados obtidos pelo actual goveruo um
seguro garante das acertadas providencias por
'l'QMO 1

81

clle Jud;1s '? (Apoúidos.) Saiba o Sr. depu!aJo, e
bem o deve ler conbecido, que o Brazil se acha
salisl'eilo com a actual arlrninislrl!ção; e que
devidamente aprecia o resultado de seus esforços e providencias. Ernquanto a administraçã.o actuat continuai: nesta caneira; emquanto procurar promover o bem do paiz, restabelecei· a ordem e firmar o lhrono conslilneional do senhor D. Pedro II; emqnanto o
Brazil estiver possuído da necessidade de ordem
e paz, a adrninislração aetnal ha df sustentar-se.
A c1d111inislr,u;ão passada nos desalentou
mnito ... e co11w é possível que a carnara dos
dcpubdos elo Brazil, que conscienciosamente
qner o bem da r,atria, procure íazer baquear a
aelual administrar,ão? Para elevar sohre ella
q,w1n? Esses mes;nos q11e iao f'aze11do nalifragar
a n~o do estado? Aqnelles que 110s periodicos
da op1>osição p1·ocm·ao espalhar ft intriga, aprégoando, por exemplo, que os provinciano~ são
tratados corno ese,·avos, como· lm pouco :1conlece1,1 a re~peito da província de S. Paulo? Nno,
uão é possível que, emquanlo o Brnzil quizer
ordem, paz e pr,1sperictade, se entregue nos
braços de taes homen$. Não acho, pois, razão
nas declaruções que se têm apresentado contra
o governo, procurando-se censurar o _pensamento geral da administraçao; os factos estão
patentes, e não podem ser obscureçidos. Não
quero deitar o governo abaixo; !nas quero qne
caminhe na senda da lei; quando estiver persuadido· de que a opposição se guia pelos
mesmos principias, talvez rne aliste debaixo de
suas bandeit'as, mas emquanto não estiver certo
da franqueza e boa fé da opposicão, nllo posso
seguir os seus princípios, maxime quando lhe
vejo negar verdades por todos reconhecidas.
O orador, depois ele mais algumfas obse1·vações
voln contra a emenda,
A discussao fica adiada pela hora, e o Sr.
presidente dá µara oi·dem do dia a mesma de
hoje .
Levanta-se a sessao ás 2 horas.

que aguelles que _e~tendem que outra devia ser
a política da admm1stra,;ao, se reunem p~rn_ a
fazer t1·iumphar corn o ternpo,_ com aconv1cç~o
de que os ·povos se possão penetrar ele que deve
suffrer alguma alteraçã,i a política e systema adrninistmtivo até hoje seguido.
D,mdo estas explicações ao nobre dep:Jtado,
persuado-me que .respeito os princípios, e os direitos ua cumara, e de cada uni dos senhores
dep11lados, q11c nclla se s~nlão : podendo-Ih~
assegurar que nos meus d1scm·sos procurarei
não offender a alg;uem, netn leverne11le.
Direi alguma cousa sobre a en1cnda qne Sf
olfereceu ao prinieiro periorio da rrsposla ::\
falia do. throno. Parece cm verd,\lle, Sr. presi ·
deute, que a emenda em nada tlifl'ere desse pe·
riodo apt·esentado peb cornmi;;s:l.o ; . mas e11
fal'ei ver á carnara q11e alguma dificrença existe;
e lJne a e1nenda iem po1· fil11 indir.nr qne as
grnças que o corpo legislativo dá. ao Todo-Poderoso pela conse~·vação u:i sam~e de S. M. o ~mperador, e das prmcezas 1mperiaes, é acto l1ne e
espontaneo dos representantes da .naçao ; e a
redacçao da comrnissão, pelo contral'io, póde
deixar alguma suspeita ele que ,1 camara dos
deput.ados não daria as mesmas graças, se-por
ventura, no uis_cm·so da falia do throno não se
tivesse fallado rrn snude de S. lvl. o imperador,
e das princezas suas augustas il'mUs. Eis, poi~,
porque posto nrna co11sa não diffcre essencialmente da óulru, todavia, o meu nobre· col-'
lega, o Sr. Oltoni, offerecen essa emernfa :to
projecto de resposta á. falia do throno,_P,,rtanto,
creio que, nestas ci!'cumstancias, é pref'erivel a
eme[lda pela rnzão ql1e acabo rle expô1· ; . e por
isso' voto por ella, em lugar de votar pelaresposta apresentadil pela illuslre couunissão.

-

Sessão em II de lllaio
PJU:SIDENCIA

DO

SR, ARAUJO

VlANNA

Sum1ARI0.-Expediente.-Licença pcira · o Sr.
conselhefro Arngão.-Ol'dem do dia.-Res110,ta á falta do tlirono.
.

Pelas 10 horas da manhã, · procede-se á chamada, e, logo quê se renne numero legal de Srs.
de[Jlllados, abre-se a sessao; lê-se e approva-se
a acta da antecedente.
Fallão com causa participada os Srs. Souza
Franco, Cajueiro, Lima e Silva, .Belisario, Andrnda Machado c José Gonçalves Martins.
EXPE_l)IÉNTE

-o

Sa. 1º SECRETARIO dando conta do expe·
dienle, lê os seguintes officios:
11
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].• Do ministro do imperio, remettendo o.
ollicio e mais papeis que o ai;ompanha.o, do
presidente da provincia do Espirito Santo, insistindo em negar o seu consentimento âs duas
resoluções da assembléa legislativa da dita provincia, em que fundamenta o seu procedimento.
-A' commissão das assembléas provinciaes.
2. 0 Do mesm-o ministro, remettendo a copia
do decreto de 20 de Junho do anno passado,
pelo qual se concedeu a pensao de 400$000
annuaes a Jollo Baptista Debret, ex-professor
da academia das balias-artes desta cllrte,-A'
comm iss!\o de pensões e ordenados.
Um requerimento do provedo1· dn irmandade
da mise1·icordia da côl't~,- pedindo n iseoçno do
imposto do sello para os bilhetes das loterias
daquelle pio estabelecimento. -A' commissao
de orçamento.
Outro requerimento do mesmo provedor, qne
pede a brevidade da ·decisno de stin petição, em.
que supplica a fàcu1dade de 11dquirir o ii<ob1·edito estabelecimento bens de raiz até o valo!'
de 400 confos de réis, e possnir os que jú tem
adqnirido, dispensadas as leis de amortisação.
- A' commissão de constitllição, a qne está
affecto t>ste negocio.
Vêm tombem á mesa os reqt1erimenlos de
José Pila, cirurgiM residente nest,1 côrte, thi
Manoel José Ribeiro de Almeida, dn r:idarle dn
Parahyba do Norte, de Frederico Fosnen, negociante m1 villa ele Santos e de vai·ios negociantes estabelecidos na villa de Parafy, da
provincia do Rio de Janeiro.-A' commiss1lo de
petiçoes.
E' lido e approv,ldO, sem rlehllle, o seguinte
parecer da 3• comrnissi\o de fazenda:
,e A 3ª commissllO ele fazenda vio a indicação
pelo Sr. Cornelio Ferreira França l'eita aos 31
de Maio de 1837, em que pede, que a camara
subscreva tantos jornaes de commet·cio quantos
os membros desta casa, para que desta arte o
dito jornal nppareca mais ape1·feiçoado na parte
em que dá publicidacle aos trabalhos da camara,
e é de parecer, que nllo tenha por ora lugar o
que se indica, por ser uma medida dispendiosa
e desnecessaria nas actuaes circumstancias ;
porquanto, sendo certo,que o pubiico mostra-se
fervoroso em saber o que fazem seus representantes, encontrão os jornalistas na publicação dos trabalhos da camara um meio
efficaz de obterem assignantes, o seu proprio
interesse pois os convida a darem publicidade
aos ditos trabalhos, independente de quàlquer
outro incentivo ; accrescendo mais, que actuàlmente se publicito diversos jornaes nesta côrte
contendo os · trabalhos da casa, e. por isso,
quando admissivel fosse à providencia indicada,
ou qualquer outra semelhante, devêra ser dada
a prol daquelle jornal, que merecesse preferencia: portanto entende .a 'commissão que a
·.
indicação deve ser por ora regeitada.
.~ Pa90 da Cl\!JH\fll qos deputados, 10 de Maio

D.E

1~38

de 1838.- ,Toarjm'tn Jos8 Par.lieco.- Martim
Prancisr,o Ribeiro de .Andrada,- João José de

llfom·a Magalhães. 11
Lê-se outro parecer da commissão de ·justiça
civil nestés termos :
« Foi presente á commissão de justiça civil o
requerimento, que a esta augusta: camara fez o
conselheiro Francisco Alberto .Teixeira de
Aragão, memb1·0 do tribnnal supremo de justiça,
no qnnl expondo o máo estado d.e sua sande, e
a necessidade, que tem de ir á Europa para
!raiar ele a restahelecer, pede · a esta a11gu1;ta
camam :rntorise no governo p11ra lhe conreder,
com seus vencimantos, maior praso de licença
do que lhe permiltc o art. 93 da lei de 24 de
Outubro de 1832, e subsequentes orçamentos.
A commissAo vendo, qne a·creditados facultativos, qnaes os Srs. deputados Francisco de
Panla Candido, Mar.oel Valladll.o Pimentel e
. Dr. Sigaud no atleslado incluso assevera.o
grave cnfünnidacle no supplicante, e necessidade de cmprehenrler tal viagem para seu reslabelecimenlo, propOt~ a st'guintc resolução:
" A asse:nhléa geral legisl11tiva resolve:
" Artigo unico. O governo fica autorisado a
conceder ao conselhoi,·o Frnncisco Alberto
Teixeira de Aragão, membro do supremo tribunal de justiça, além rios seis mczes de licença
marcados na lei <.le 24 du Outubro de 1832,
at'l. 93, o mais tempo, que lhe julgar neccssario
para lt'utar do reslahelecimento de sua sande.
. « Pa;;o ela canrnrn dos deputados, em 10 de
M,iio de 1838.- tlm·cliano de Suuza e Olivefra Gauf.inhn.-illa-noel Yiei?-a Tosta ..;....J, J.

Vaz· Vieii·a.

»

Julga-se a resolução objecto de deliberação.
OSr. Paula. Candido lcm n palavra, e requer
a dispensa da itnpt·essllO da re5oluçil.o que se
acaba- dll ler, allegando que ns razoes qlle o
moven1 a fazer tal rcque1·imento e a pedir a urgencia deste negocio, silo o máo estado de saude
em que se acha a pessoa de que se trata ; porquanto, em consequencia dos seus soffrimenlos,
elle deputado, e mais os sens collegas, o aco_nselhárll.o a fazer uma viagem á Europa. Mostra
que para ·o supplicaule podei· tirar alguma vantagem da resoluçao da commissão, ella se deverá decidir já. .
E' apoiada a u_rgencia e entra em discussno.
OSr. Montezuma. pronuncia-se conl~a a urgencia, e declara que no.o pôde votar por ella
sem conhecer as razões que teve a eommissllo
para apresentar esta resoluçao, em consequencia pede a leitura dos documentos/O orador,
depois de examinar os papeis da éômmissão,
continua a votar contra a urgencia,· decfaràndo
que amanhã ou depois póde estar impressa a
resoluçao, e 'não acha de grande necessidade que
se vote agora pela urgençia : pelo . contrario se
deve antes votar para que ella nao tenha lu,ar,
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Os Srs. lienriques de ltezend.e
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algum · ultrajar, lançar invectivas contra tal
E ~LvAÉEs
dcclarilo-se a favor da urgencia.
.
religião. Eu, portanto, mandalario do povo,·
Julga-se a materia discutida, a urgencia · deleg11do de meus constituintes, tendo dellcs
põe-se a votos e é approvada.
recebido poderes, devo sustentar esta religião.
Entra em_ discussao a resolução.
Em segundo lugar, essa mesma soberania
Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do Sr. nacional, revendo_ a historia, encontrando. -as
Henriques de Rezende :
guerras sanguinarias q11e lêm havido por oc·
« O governo é autorisado a conceder por dous casillo de successão de poderes, entendeu que o
annos a licença pedida. » ~
Brazil deve ser urna_monarchia para se evitárem
E' apoiada e entra em discussllo, e, depois de as guerras do poder e sua successão. Elia ainda
algum debate, fica adiada pela hora.
foi mais adiante, fixou qual a dynastia que
devia succcder no !hrono que foi a do senhor
ORDEM DO DIA
D. Pedro II; logo o deputado, mandatario do
Crmtinua a discussão adiada da sessão an- povo, que dr.fend<j o throno aúgusto' do senhor
terior sobre o primeiro periodo da resposta á D. Pedro II, cumpre lirn decreto da soberania
nar.ional.
falla do throno, com as emendas a clle offe- Em terceiro lugar a constituição, ou a sob<'!reciâas. ·
raniu nacionul (nno me envergonho de o repetir
O S1:1, REZENm: pede para · retirar a emenda mnilas vezes) quando formou o poder da nação,
offerecida na anterior sessão, no que a camara o dividio em secções e formou o poder legisconvém.
lalivo, o poder executivo, o pcder judiciaria, e o
OSr. Paula 0andido :- Sr. presi<lcnlc, lendo poder moderador o qual participa dos tres preeu a honra de, peln ver. primeira, ser elevado á cedentes. Feita a divisão desl!is poderes, a mim,
alta dignidade de representnnte da naçno, pela como mandataria do povo, cumpre-me zelar e
generosidade elos eleitores mineiros, e sendo eu defender, quanto em mim couber, a linha
desconhecido pela maior parte dos m~mbros divisoria de taes poderes, evitar quanto ser possa
que constituem esta augusta camitrn, julgo que os C"onflictos de jurisclicção, porque clélla na!3Ce
faltaria ao respeito e veneração que devo á 1·epre- ;i anarchia que é o primeiro passo para o dessentação nacional, e tamhem ao roais sagra.do potismo; e pot· isso cumpre que cada um destes
dever para com os eleitores da minha provincia, poderes se contenha em suas attribnições cumse, tendo de tomar a liberdade de emittir minha · prindo-se assim o decreto dà soberania nacional.
opiniao 9obre questões capitaes e governistas;
Como porém aconteça, e seja possivel que
nil.o implprasse da camara a permissil.o de de- haja mais ou menos alguma invosno, e como a
clarar os meus sentimentos, e a maneira pela mesma constituiçao garantia á camara dos do·
(.jual eu entendo o dever de desempenhar as pulados o dar a interpretação ás leis, entendo
funcções de deputado.... ·
que a esta camara compete decidir qualquer
Vendo, portanto, que V. Ex.. (dirigindo-se ao conflipto que haja entre estes respectivos po·
Sr. presidente) se cala, e que, pelo silencio, me deres. Um outt-o ponto que é relativo á sobeé permittido emiltir os meus principios, tomo a rania 11acional cumpre ser tocado, é o acto ad·
liberdade de apresenlal-os, começando a fazel-o dicional : o aclo addicional quanto a mim não é
fundado na constituição do imperio.
outra cousa mais qne um desenvolvimento da
A consliluição •do imperio -encerra em si mesma constituição ; é um· embrião que mais
todas as questões vitaes. Aquelle deputado, por- tarde cumpria ser desenvolvido, e addicionado
tanto, que se propõe a defender a constituição, á constituição : e uma ·vez que toquei nesta
está implicitamente compromettido II defender ínateria cumpre que me exprima com alguma
todos os seus elementos integrante3, e entre _clareza a este respeito. Assim como ~ecouheço
elles alguns ha tão cordeaes e essencial)S, que a legalidade e validade do acto addicional,
uma declaração solemne sobre_ a intelligencia lambem reconheço só a esta casa o exclusivo
que o deputado dá a estes pontos, torna-se como poder de o interpretar (apoiados) porque é de_
um prisma através do qual se vê bem extremada um artigo ~eu.
e distincta a maneira pela qual el!e entende os
Sr. presidente, se eu me servi repelidas vezes seus deveres. Portanto, eu fundarei o meu dis· dos lermos - soberania nacional - foi porque
curso sobre alguns dos artigos da mesma con- estou convencido de que a ordem das cousas
stituição.. Defende; ,a religião ciitho]jca·apostolica que nos rege foi decretada pela soberania do
romana é um dos de_v.eres do deputado. A so- · povo, e aquelle que fôr conh·a os seus decr~tos, ~
be.rania nacional_ se fuJlda no· poder que o Brazil querendó proteger a invasão dos poderes, esse
reconhe~e, no poder que fü~mou o pacto social, é que quer dominar o Brazil, quer plantar nelle
e e_sse paéto social não dá ao deputàdo o arbítrio o despotismo, pois é do justo equilibrio dos
de escolher outra religião ; a soberania nacional - poderes que depende â felicidade do Brazil.
foi positiva, determinando qual-é a religÍão do
Direi agora que so.u aclualmente ministerial,
estado. Se é isto um decreto da soberania na· porém declaro que não sou ministerial por ter
ciorial, não é periuiltidoao deputacio,a_brazileiro r~cebjdo favores do_ gove'1·110; ~ verdade que
MACHADO
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rigorosa, emqnanto a soberania nacronal não
occupo na ·sociedade um cargo, o <le lente da
académiu ; mas nio ganhei II minha cadeira por m:\r11far. o conlrnrio, de dufcmler, sustentar, e
favores do governo, justiça nesta p11rte seja feita interess111·-se pela dynastin imperante. E111 vista
destas razílL'S julgo que o período da 1·espoi;la,
a mn dos tuinislerios l1·unsaclos cpie me proveu.
Para ·obter tal lugar, fui a um concurso e, apl'Csenlado 1,cla oommissão, deve ser app1·0n,üle, "llnhei minha 1:adeil'a, não a obtive por vado. E qnanll) ao artigo substituitivo do meu
favor ; "mas como vejo que o 1uiu.isterio aclual collega po1· Minas não voto por clle, não, porque
marcha segundo as leis, ao menos emquanto o não ache bon, na minha rnaneÍl'a de pensar,
mas porque ,inlgo que dir.eudo o mesmo que o
assim o entender, serei ministerial. Não sou
paragrapho da commissao, este deve ser prcassalariado; quem me fez mini~lerial foi a resf'erido._
tauração da Bahia, o progresso das armas da
legalídade no Rio Grande e no Pará. Neste
O Sr. Ottoni entrando de novo na questão,
ponto, é verdade, forl\o começados os progressos
procurará lõer breve, sustentantlo a sua e1uemfa
pelo lransacto ministerío,-q11e nlío arguo, por- e dando algumas respostas a alguns S1-s. tlcque não vretendo offender riinguem. T~m sido
.
.
pulados.
tarnbem os p1-ogressos da ordem e da liberdade
Sr. p1·esidente 1 dí:r. o orador, honlem censurei
que me lomárli.o ministerial ; a completn li- os ministros da corôa por se haverem no pri-·
berdade de imp1·ensa é um· grande· bendi.cío
meiro topice da falia tio throno afastado dos
que desfruclamos, eu a reconheço como um
usos até aqui estabelecidos , recorri todas as
elemento essencial Llc nossa llberdade, não lem falias de abertura da assembléa nos annos
liavit.lo nlé hoje um só jornal accusallo ; a im• · anteriores, desde que.o Brnzil is1>za do systema
prensa -livre é o palat.lium das liberdades purepresentativo, e nellas na.o cnconh-ei o estylo
blicas, ne111 lm naçao livro sem imp1·011sa liVl'e.
de se dar pal'te á naçào· <la saude de Sua MaOutra consl\ houve que me fc:& mini<llel'ial, e gestade, e da familia impc1·ial; recorri aos uws
confesso qu6- esla camara deve agradecer ao das nações onde prevalece 11 mesma fórma de
S1·, minisli·o Lia mariuha, que hontem declnrou governo, live o trabalho ,le ver o:s discu1·sos da
que o miuisle1·io quando nao tiveS$C a maioria abet·tu1·a das camarns inglezas desde 1819 aló
nacional se retiraria, Vejamos o que se paEsa 1835, e apenas njo que em 1821.i o principe
nas nações livres que podem ser nossas mestras; regente, abi-indo o parlamento, declarou, que o
na Iuglulel'Ta apenas uma maioria se declara, rei nl\o fazia aberlurll em pessoa por motivos
o rei muda immediatamente o minislerio.
de indisposição; deu u1ria satisfaçao· ao pat·-·
Agradeça pois a ca111ara ao Sr. ministro essa lamento. Mus a regra geralmente seguida é que
declaraçao, a qual deve ser considerada como o rei abre a sessno, e stl limita a congratular-se
uma das grandes gat·anlias do governo repre- com os represeuta.ntes do povo por ~e_ ver
sentativo, assim se prova que o ministerio rodeado dos seus cõ'"nselhos e das ·suas· luzes.
l>hedece e respeita o voto da nação. Declaro em- Na F1·trnça, eu vejo o mesmo syslema l!,~guido ;
fi111, que fazendo francamente minha protestação· nos P.iizes·Baixos o· mesmo se: segue; até o
de ré não offündo a pessoa alguma; tenhão despola do Norte, quando abre·esse fantasma
embora os meus coU-egas as melho1·es intenções da representação nacional da Polonia, segue o
do mundo. Se apoio esta administraç11Õ é pormesmo costume. Ainda hoje vi essas falias da que entendo que por outra maneira não Caço a ahertnra do despota da Russia, abrindo, como
felicidade do Bi-azil.
disse,. o fantasma da 1·ept·esentaçao nacional <la
Dil'ei duas palavras sobre a questão principal. Polonia; nlío informa os representantes· do povo
Vejo no primeiro periodo da respost.a á. falia do da sau<le da familia imperial ....
throno a co111municaçao que nos fez o regente
O SR. PaESIDENTE: - Devo observar ao Sr. de~
na abedura da assembléa, do estado rle saude
pulado que, quando fa\lar de algum mo11arcl1a
de Sua Mageslade e de suas augustas irmãs.
de nação alliada, rião é muito na ordem que o
Sr. pl'esiclcnle, ,neste primeiro periodo da res-.
appellide de despota.
execução
a
que
mais
posta nao vejo outra cousa
o· Sa. ÜTTONr: ._·Estou prompto a subda-constituição, o que será sempre o meu norte.
A constituição, por ventura, não manda que melter-me ás deter1uinações do regimento ; e
se reconheça a dynastia do Sr. D: Pedro II, desejo saber se .é proh_ibido pelo regimento que
como reinante no iro perio· do Brazil?. O nii- se empregue essa expressão...•
Iiisterio deixaria a caroara em duvida, em
O Sa. MoNTEZUMA: - Não falia, não; pó~e
vacillação sobre a saude de Sua Magestade, não continuar.
informando á asserubléa de que nG.o tinhamas
O Sa. •MztLQ E MATros : - São· expr~ssões
nada a receiar sobre a :;uccessi!.o do lhrono,
com sumú?a parporque. essas · garantias esta vão de perfeita que se deve1Íl . empregar
.
·.
.
saude? O ministerio, pois, nessa communieação cimonia. (Àpoiadoa.)
.é
não
deputado
Sr.
Ao
:
Or-roNI
Sa.
conO
a
impôr.
cumprio um dever seu, e que lhe
stituição; e, isto feito, acamara deve responder permittído interromper-me. Eu fallo _do moa. esta parte do discurso, porque . tem obrigação na1-cha qo Norte, e sirvo-tr1e da expressão,
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dcspola <lo Nol'lc; se me é prol1íhiclo, desde já clari1n indic;i assalariado, e <{Uando elle orador
disse que a minol'ia nil.o linha com que assacalo a expressno.
clarins, longe eslava de lançar qnalquer
lariar
O SR, PRESIDENTE : - O regimento nil.o fn lla pecha aos nobres membros da maioria; mas
de dcsrola cio Norte; mas mo!;lra o inconveq1riz rcpcllir a injuria gratuita que se lhe havia
niente que pódc resultar em se deixt1t· passar irrogado. Eu disse bem, conlinúa o orador, se
compete
e
dign.is:
Jncnos
algnmas expressões
sou clarim não son assalariado, porqne a· miao presidente fazer as observações qne jnlga noria não ten'i' cnm que pagar a esta classe de
conveníeute.
indivíduos qne são assalmfac!os.
O SR, ÜTTON1·:--::- Para ficar orientado parn
O SRs. NuNK; i\1Acn,\DO & CARNEIRO Li,;ií.o : outra occàsiào, desejava qne o Sr. presi1lentc Tambe1n os soldado~ são assalariados.
·
ou a casn tomasse nrna decisno...
Sn. PRESIDENTE :-Ordem ! ordem-!
O SR, MoNTI<:ZUMA : - Póde fallar.
O SR. Onom :-Eu não fallo com os illustres
O SR. PRES!DENtE : - Nada mais me cumpre deputados a quem n11o chamei soldo.dos, fnllo
que fazer a advcrtencia qne fiz. O Sr. deputado
com aqnelle a quem chamei chefe da maioria,
póde fallc1r.
e a este senhor direi tarnhem que a opposiçito,
O SR ÜTTONI : - Como não estou ao facto quando dá algunrn cousa, dá do que é seu. NãO
destas formalidades, rogo a V. Ex. que, sempre podia, pois o illustre depnlado dar-se por offen.
que eu me exceda, me advirta, que serei dido, pelo contrario, eu é que o fui,
O orador conclue dizendo qnc não imitará um
prompto em objlecer ás chJle1·rninaçõe$ do t·cillustrc deputado que explicou o seu temperagimento da casa.
mento, ncrn lt isso t·Qspomlet'á, o que protesta é
O orador está persuadido <1ne os argl1rnentos respeitar a maioria, respeitar os sem, proprios
que honlem apt·escnlou a respeito <lo bcija-m?io direitos, repellindo qnalqucr nggressão que se
não l'orão clestrnidos, e cornquanto seja uso lhe façn, e, !iualmenle, roganclo no Sr. presia11tigo, como se disse, é um pouco inrligno de dente que quando elle, orador, se afaste do re·
cidndãos livt·es; repete esta expressão apezar gimento o advirta.
da sensaç110 desagradavel, que honterp ella pro- · A discussAo fica adiada em consequcncia de se
duzio na casa. Disse-_se que o beija-mão n!lO achar nn nnlc-snla o Sr. ministro tios negocios
em eslylo oriental, era nm signal de respeito estrangeiros, que sendo introduzido pelos Srs.
gne faziao os filhos a seus pais, mas os filhos
3º e 4º secretarias, lê, á esriuenla da mesa, o
não se proslrão. de joelhos para beijar a. mão a seu relatorio.
seus pais (ctpoiado.s), e este acto é um pouco
Fin.da a leilnra, S. Ex. se. retira com as
degradante. E' verdade que se diz, que os mi- mesrnas formalidades, e continua a discuas11.o da
nistros 11em insinuárao, nem 01·dens dérão para
resposta á fal!a do throno.
tal acto, mas nem por isso é este facto incensurniO Sr. Encarnação e Silva :-Sr. presidente,
algum
que
ravel, porque pódc-se colligít·
nistro, algumas pessoas do gabinete assim se tendo de fallar pela vez primeira neste augusto
reqinto, aonde se achll.Q col)grcgados os escoapresentárlio.
O orador, antes de responder ao Sr. Carneiro lhidos da nação, aonde se acha reunido o·. saber,
Leão, ao que dissera ;\cerca do beija-mllo, lê no virlndes e patriotismo, nno posso deixar de conrle
Jornal do Gomniei·cio o discurso deste nobre fessar que me sinto possuido de viva emoção de
deputado. Mostrn que na.o se póde adrüittir respeito e acatamento ; mas a -consideraçM á
de,
como causa da suspensão do beija-mão o ter que devo ao publico, e, com particularida
a
entrada no palar;io do monárcha as· pessoas do provincia que lenho a honra de rP-presentar,
a masobre
emitlir
de
tenho
que
voto
do
razi'lo
!:Xistira
diz
se
que
fanatismo
ao
Quanto
povo.
nessa época, observ11 que o_ fanatismo algumas teria em questM, me impelle a suhmetter á convezes póde ser desculpado; por que se mnitas sideração da camara as seguintes reflexões, que,
elucidadas, podem habitar os nobres membros.
vezes produz grnndes males, se é filho do erro,
para julgarem, desde já,. da minha conducta parlambem o é· ela convicçno, e a convicção do
lamentar.
respeitada;
ser
deve
seja
que
errada
por
homem
Antes, porém, de entrar na mnt~ria perNão acontece. assim com· a hypocrisia, a qual
não nasce da.convicçno, e só procura agradar ás miltn-me V. Ex. uma pequena digressao. Não é
intençilo minha offender a nenhum dos illnstres
· ·
differentes idéas.
n:i.embros da casa, pois reprovo altàmente o proO orador repr.oduz alguns argumentos por
que hontem vi, de. prodigalisa·
cedimento
de
nome
o
tleu
quando
emittidos,
hontern
e!le
cl1~fe da maioria ao Sr. Carneiro Leão. Na.o rem-se-mutuamente epilthelos pouco decorosos,
e personalidad es . sempre odiosas : respeito e
suppõe ter i~rogado injnria aos illustrcs membros
da maioria, quando disse terem um chefe tespeilarei sempre as opiniõC's dos meus nobres
collegas que terão, para éommigo, a mesma
ostensivo,· proposiçao qne nil.o · merecia ser recomplacencia. Sen)lores, seria em extremo para
torquida pelo Sr. Carneiro Leão, com o epitp.~to de cl~tim da minorià, porque a palavra desejar que nas diseu~sões não µeis atacasserµot;
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muluamrnte; e como poderemos sem isto exish·

q11e o publico nos respeite!' Não quero, 11orém,
que do que levo dito se persuada alguem q11e
sofi'rer~i impassível z·ecriminaçoes e ataqu.es di·
rectos; repillo-os ao contrario, repellil-os-hei
com energia e córagem, e, desde já altamente
repillo II idéa de assalariação que hontem foi,
po1· um nobre orador, apresentada, como indigna de poder ser applicat.la a algum dos nobres
membros da casa. (Apoiados.)
Sr. presidente, entro na nrnteria ; trcs são as
reflexões que tenho de offe1·ecer á consideração
da casa; primeirn, a idéa desenvolvida pela
commissão no arl. 1°; é digna da camarn dos
representantes, e, como tal, deve s.er approvada,
e regeitada toda a idéa de suppressãO que ha~ia
apparecido nn casa ; segunda, a redacçno da
falia na fó~ma aprcsentadn pela commissão,
merece ser approvada, com preforencia á emenda
o!Tcrecida pelo nobre depntndo que a impngna ;
terceira, cxpenderei . qliaes os motivos porque
julgo devet· presll\l' a ruinhn coopet·ação á adminislraçno que hoje tem a gerencia dos negocios
publicos do impeda.
« Os rept·escntantes da llt\Çi:ll) brnzileira (at't.
11 da constiluiçM) são o irnpel'atlot·c a assembléa
gerul.» Ora, o.chando·sP. esta reunida pat·a curar
da felicidade publica, e declarando o regente
interino do imi;e1·io á mesma as:iiembléa que S.
M. Imperial, em cujo augusto nome elle alli se
achava p:ira exercer uma das mais bellas
prerogativas da corôa, qual a installaçllo das
canmras, afim de que estas enll·em no des·
empenho das fancções legislativas, se achavt1
no gozo da mais completa saude ·e suas augustas irmlls, s~l'ia decoroso a esta angusta
camara, e até parlamentar, que, endereçando-se
nm voto de graças ao throno, se omillisse tão
essencial circumslancia? Quem ha ahi qne
desconheça a influencia que na monarchia
constitucional póde ter a conservaçno da vida
preciosa do monarcha ? E isto ainda naquellas
moaarchias que, pela diuturnidade tio annos e
habitas adquiridos, parecem nada ter a receiar
da estabilidade da ordem publica e segm·ança
individual. Quanto mais entre nós, aonde as
instituições liberaes silo de recente data, e os
animas se achão agitados pelas falsas idéas de
liber,lade, la.lvez, acintosamente espalhadas para
barulhar e pertu1·bar ! Queni desconhece jámais se1· o joven imperador, o Sr. D. Pedro II,
o penhor sagrado da nação, o gara11lidor da
01·dem, uniao e publica felicidade? Quem des·
· conhece ser elle o centro - de apoio para o qual
convergem· os brazileiros? Quem _desconhece
ser elle o anjo tutelar do .Brazil, que faz entrar
na. orbita· dos seus deveres os brazileiros illudidos e desvairados ? E não será digna desta
augusta camara, fiel depositada dos sentimentos
do povo, testemunhar no seu voto de graças,
11110 só ao Brazil como ás nações, os sentimeq!os de que s(# achã.o possqic:tos 13eqs CO·

rnçõcs para com objectos tão caros e vencrnnrlos? Ningnem, cel'tnmente, se atreverá a
eonlnulizel-o. E 1nuito folgo ele que o meu nol.n·c
'collega, autor da emenda suppressiva, tivesse a
bondade ele a retirar. Portanto, Sr. presidente,
baseado nestes principios, voto pela idéa apre·
sentada pela commissão no 1° artigo em
questao.
Tratando, porém, · agora de saber qnnl das
redacções se deve adaptar, decido-me pela que
offereceu a illnstre commissao, não só porque
ella preenche plena e satisfacto1·iamente as vistas
da mnnarn, como porque a considero clara e
precisa, gozando daquella simplicidade que, no
sentir de Quintiliano, constitue uma das bellezas
da boa locução.
Resta-me, Sr. presidente, dar os motivos ·por
que julgo dever prestar toda a coadjuvação á
act1rnl admiilistraça.o. Quando, em 1835, se
p1·ocetle11 á escolha do cida~ãO que, em virtude
e.lo acto acldicional de
de Agosto, devia
substitui!· á regencia trina, eu e muitos outros
ci<lmlãos, na qnalidade de eleitores, nao duvi·
dámos prestar o nosso voto ao Sr. Diogo Antonio Feijó, na persuasão de que o regente de
35 apresentaria o mesmo amor pela ordem e
jusliça, o mesmo zelo pela o.ianntenção da integridade do imperio que tanto havia caractel'isarlo o minisll·o de 31 ; e em ve1·dade, a exposiç!\o de principios, publicada pela administraçno de enlãO, parecen confirmar,nos nessa
crença ; mas embalde. A marcha tortuosa do
ministerio depressa desvaneceu o doce enleio
em que por momentos me havia conservado. O
M11ranhllo teve ·de presenciar com ·magua a
successiva série de decretos que, emanados de
ll\o fatal administração, levárão a tristeza, a
desconsolação e_ o desgosto :io sefo de familias
honradas, que, sem saber o como, se achavão
immediatamenlc privadas de sua subsistencia, pelas injustas e rancorosas demissões dadas a
empregados .zelosos e intelligentes.
Foi então, Sr. presidente, que um procedimento tllO injusto e odioso fez, pela vez primeii·a, appal·ecer esse partido composto da parte
mais sa. e grada da provincia que julgou dever
l'eunir-se pa1·a, por meios justos e decentes,
oppôr uma barreira nos desacertos do govemo.
As eleições geraes e provinciaes forão o campo
de batalha aonde a· opposição recebeu a- corôa
do seu triumpho, e o bom senso do povo maranhense expellio dos cargos de eleiçllo pop11Jar
os asseclas do governo., Ota, achando-se hoje á
lesta da publica adininistraçllo aquelles illus·
tres brazileiros, cujas opiniões de· ha muito
partilhámos, comq poderei, sem trahir a minha
consciencia, contradizer a maioria da provincia,
que tenho a honra de representar ? Principalmente, senhores, quando estou plenamente
convencido de que a administração marcha em
regra, dirigindo seus actos á publica felicidade.
Quaes sa.o as imputações que na, casa sdhe

la
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tem· feito, apezar de já haverem tomado parte
na discussllO os distinclos oradore s da opposiçllo? O não ter o ministerio seguido o antigo
formulado das fallas do throno, e haver-se este
ànno apartado do usual ; o ter pernlittido que
alguns individuas beijassem a mão bemfa:-.eja
do augusto joven. Em verdatle accusações desta
natureza (segund o a expressão do ill ustre varão,
o Sr. Machado e Silva, hontem emittid a) não
merecem ser attendidas.
Não se per·suadão os nobres membro s da
casa que serei obrigado a defender. ó ministerio
quando injusto, e infenso ã felicidade do meu
paiz I Não. No momen to em que conven cer-me
tle que a adminis tração longe de promov er o
bem e utilidade publica, só acarreta o ·mal e
d(lsastres, longe de promover a publica e geral
felicidade, pelo contrar ia concorra para o transtorno d1i ordem e da desgraça do Bt·atil, serei
o primeiro a levanta r minha voz contra taes
abusos, e negar-l he-hei <:>ssa pouca coopcraçno
que me compet e como um dos l"epresenlant.e~
da nação.
Sustento a adminislraçno, por julgai-o assim
conveniente ao bem do Brazil ; combaterei a
administrnÇão, Jogo que me convença da sua
impossibilidade para promover a felicidade
geral. ·
OSr. Nunes Machado diz qne, declarando
honlcm que sustentuva o governo por lhe parecer animado do desejo 1ie firmar a ordem,
um illuslrc deputad o enchergou nesta _proposição a pecha de-nã o amigos da ordern -nuquelles c1ue se assentão na minoria, ou na op-·
posição, dizendo que lambem esta sustentava a
ordem, o que elle, orador, . não duvida ; ma~
entende qne nma.opposiçl!.o sustent a a ordem, e
é proficua ao paiz. quando é justa e razoavel,
filha dos princip ias, e nao systematica, cáprichosa, e 6lha . do 1·ancor. (Apoiados.) A opposição que sustent a a ordem é desinteresseira,
sóment e cura da felicidade publica, e de desviar
administração dos erros, salvando. o paiz. A'
vista do fervor com que honlem os senhore s
desse lado se prepara vao a· combat er o governo,
espe1-ava-se uma completa derro_ta deste, Mas
não se mostrou que o governo era hostil ao
paiz, que não respeita va as instituições, e que
offendia as ·leis: vio-se muito rumor, muitas
proposições soltas e esmo, e ultimam ente ...• o
beija-mão. (Risadas.) E armas tão fracas, irioffensiva; mesino, mostra.o falta de argume ntos
mais fortes, mostrao não existir realmen te factos
que possão hostilisai- o go1ern o: (Apoiadoa.)
O oràdor passa a compar ar a falia do throno
na abertur a da sessão do anno passado com a
deste anno, e deste parallelo conclue que nesta
ha menos vasio qne naquella.
Eu disse hontem , <:>onlinua o orador, que da
e~nenda apenas deprehe ndia um trocadilho de
. pal~vràs ; mas hoje avento nova idéa; e é que

ª.

.
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a emenda tem uma lacuna, e no meu modo de
pensar mui grave, pois que indica uma falta de
solicitud!) pela continuação da existencia do
rnonarcha. Acho que esta lacuna nno é muito
para desprezar ·no. estado de nossas cousas,
quando idéas exageradas têm tomado corpo infelizmente em muitas de nossas províncias.
Cumpre que a camara mostre a maior solicitude
pela pessoa do monarcha, intimam ente identificado com o nosso · systema. A camara não
pratica nisto urn mero acto de civilidade ; exprime um principio político.
Accnson-se lambem a falia do lhrono de que
urna vez sómente fallou na constiluiç!lo
(lembro -me deste argumento), o qne denotava
que o ministerio actual parecia n!lo ser muilo
amigo do systema constitucionàl. Se daqui se
póde inferir que a adminisll'ação actual n!lo é
affecla á constituição, este argumento póde reverter conlt·a a adrninislração passada, pois que
mais de uma vez deixou de fallal' na constituiçao..
Responderei agora a um nobre deputado (Sr,
".Olloni) : Eu lhe perdôo a expressão que lhe escapou hontem, e que com effeito me offendeu ;
mas permitt a que lhe diga que hoje se não jus·
tificou, e alé se contradisse. O discurso qne elle
proferia hontem , está aqui impresso : verba
volai1t, sed scripta inane11t. Considernnclo-me o
nobre deputado guiado por 11rn capitão, chamou-me soldado, e nesta qualidade não podia
deixar de tirar a illação de que me considerava
assalariado....
O SR. Assis l\1Asc,1.RENHA~ :~Podi a ser soldado
da guarda nacional. (Risa.das.)
O Sn. NuNEs MACHADÓ :-Aqu i está o discurso que proferio hontem : póde examinar .se
declarou ser da guai•dn nacional. ·
OSr. :Ribeiro deA:ndra.da observa. que, não po·
dendo os objectos deixar de ser eneàrados po1· diversas faces, a discussão é inevitav~I e mesmo neccssaria nos col'pos deliberantes porque reflecte a
luz que indica a melhor vereda a seguir. Desejaria porém que nãO se. reproduzissem as
expressões duras, e acerbas que, na sessão
antecedente, apparecêrão de parte á parle na
casa, e o que mais é; tomando nellas parte os:
espectadores das galerias, olvidados das condições com qué se lhes dá ingresso, e prosc;revendo as disposições do rl!gimento interno. Não
quer continu ar a tocar neste facto desagradavel,
mas lembra sómente quP. os espectadores devem
presenciar os debates eti1 silencio. (Apoiados.)
Não podendo pois evitar-se a discussão por ser
da natureza dos corpos deliberantes, sendo ella
mesmo indispensavel para a mais acertad a
decisll.o dos negocios, pede aos Srs. deputados
que encarem bem a situação em que se achão,
sentados sobre um volcão ; e quao perigoso é
acerbar as pnixoes cm laes circumstancias. O
orador deseja que às materias sejão discutidas,
que se trave a luta, ~lle ~~ m~mJ>ros da :OPfº~
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sição combal!!.o os mínistel'iaes, e vice-versa ;
mas que haja nos debates gl'lividadc e ~augL1e

frio.
Passando á materia em discns~1io, nilo considerará a questão da nstaumç,uo da Bulii_a :
quer reservai-a para q11ando se tratar do, artigo
respectivo: não se propõe lambem a fazer a
comparação d~l adminislraçao aclual com a
lransacla: a('.ha pouco generoso o querer ferir
a algu11s membros dessa transacta ad1ninistrnçil0, que se achão na casa ; e mesm~ porque
poucos: lia que, lendo cruzado as d1ffürentes
pliases revolucionar-ias de um povo, se possa.o
ufanar de sahir illesos. Não tomará lambem o
tempo em conoiderar a questão relativa á França
com o Brazil sobre limites, nem a questão cc,111
a Santa Sé; propõe-se apenas ,1 mostrar, quanto
as suas forças o permitlem, que em tudo e por
llldo os membros da commh,sr:o, que redigit·ão
n resposta á falia do throno t&in l'azão.

Trtitando. pois, do lº artigo, e cu:elllla em
discnsso.o; declara que nO.à sul,e se o 1 º at'ligo
parece contrario ao estylo pratieado µor lotlos
os governos lines, pela França e foglaterm,
que havillo sitlo citados, com referencia mesmo
ao tempo da enfermidade de Jo1·ge UI ; mas
que, nl\O só não púde ser estranhado que se manifeste satisfação pela conservação da saude rlu
rnonarcha, que se acha collocada na cupola do
edificio social, e que, pela constiluiçllo, é rodeado de mil prestigios, como até esta mnnifestaç1ío é necessaria, tanto na falia do throno,
como no projccto da commissão (nuinerosos
apoiados), pois que o monarcha é infante, e os
represenlan!es da nação sllo seus ti.tores naturaes, tanto que, até quando foi nomeado o
tutor pela assembléa geral, lhe foi determinado
que désse annualmente contas á mesma assembléa. Como, pois, sendo nús tutores na·
turaes do infante, nos poderíamos eximi1· de
comprazer-nos pela conservação da vida e
snude do monarcha. A falla do tllrono e a resposta da commissão é, portanto, em lndo conforme coní a lei que nos rege.
Quanlo á emenda apresentada pelo S1·.
Ottoni, o oraJor advert_e CJLte nem o seu tutor,
nem os oppositores a élla têm razrto, pois que
clesignão a mesma idéa, embora exprimida. com
differentes palavras. O artigo da resposta e
emenda, metapboricarnente fallando, lhe parece
que são compostos de identicos metaes, do
mesmo peso e valor, com a differença de que,
um delles é estendido a martello, e que os
met:1es batidos a marlello apresentilo diminuição
de brilho e esplendor. Eis porque prefere a
resposta da cornmissilo.

O Sr. Alencar : - Sr. presidente, eu poderia dizer alguma cousa ainda sobre a pl'imeira parte da resposta á falia do throno ; mas,
para que repeti1· aquillo que tantas vezes se
teín dito ? Nao seda mais do que fazer a re-

prorlucção das mesmas idéas. Deixo lambem de
responder aos pomposos nrgumenlos do Sr.
dcpulado peb provincia de Pernambnco. Conhecendo a inferioridade d0 meu !alento, eu
r.leixo esta tarefa a oull'0S cullegas que se proponho.o respontler-llie. Von fül'lar lãa sómente
sobre dous pontos do discurso de nm Sr. clepnlado, que, fazendo prntestaçao da sua adhes!io
á actilal adrninistrnçacf,"estabeleceu dous princípios, qtie n:lu poJem passar sem observaçrw.
O primeiro foi, comparando a adminislra,;no
passada com a pre~ente, isto é, dizendo q11e a
administração trnnsac(a não satisfez á espectiição
p11b1 ica, isto é, que o regente eleito em 1885
não fez aquel!es bens que a nação delle esperava ; e o segundo foi que os presidentes
nwmlatlos po1· essa adminislruç!ío lransacta para
11s pl'Ovincias do imperio, múrmenle par:1 o
Mamn!H\o, nno só não atlendêrao :Íg necessidades e inlcrcs,es dos povos, conw ctdcár:lo
os seus direitos.
S1·. presid,rnt,:, todo o mnn<lo sJbc que, no
syslemn 1·epreBe11tativu, o poder exi•cutivo nada
póde far.er se1n o apoio do poder legislativo.
Teve a ad111inislração p,1s,ada este apoio? Nào
forllo negadas ne~te recinto as rneJi,las de
publica necessidade reclamadas µela trnnsacta
aclminislrnção? E po,· qnem .... Sr. prcsidentti,
e11 nào desejo desc: .'l' a perso11tdidades; mas
sempre rrue1·0 perg1inia1·: não forno ellas negadas pelos mesmos ill11stres memb,:os que
r.ompoem a aêllrnl ar:lrninislt'"1:ao? Não conhecino e\les o estado do pair., a guerra civil qué
clilaeernv:.1 a p1•0•1iucia do Rio Grande do Sul e
do Pdrá? Não se lltes fez conhec~r tardas vezes
a necessidade de mcditlas legislativas para a
segurança e tranquillidude p11bljr.a, e restabelecimento da ordem nas duas províncias? Mas·
o q11c se dizia então? .Qne .nma vez q11e os
membros da administração não merecia.o as
sy111 palhias do poder legi,;\alivo, nilo se devi!lo
tlar tu medidas por elles reclamadas, muito
embora se reconhe.::esse que 11 administração
lrabnllrnva para st1ffoca1· a rebellião.
l\las apezar de se terem nfgado á administmçao transacta os meios µor ella recla'mados
para o ser-viço pnhlico, não coticordo ainda
assim. na idéa que se emiltio, qtie a passada
ndministraçilo não fez bem alg!1m. Direi mais,
consta que algunrn pruvincia se perturbasse no
tempo da adrninistrnçiio t1·,1n,;acla pot· anlipatl1ia
á([IJella

adminislrnçflo? Pe11so que

nào. En-

tretanto o qne vemos ,,gom? Não se diz que a
província da 13ahi,i se rnbelloa por anlipathia ·aos·
:ncn!b1·0,; da actual adm i n istraçAo?, (Apoiados
i1·01iico-S.) Eu não o aasevcl'O, 1nas e o que se
diz. Portanto não se diga que a arlu1inistraç110
lransacta nf10 fez hem algnm, algum fez, e
parece até que foz mais do que podia, porque
sem força, arbill·io, e dinheiro, reslabeleceu a
ol'Clem na província do Pará, cujo volcão rcvo-.
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lucionario parecia ameaçar · ás provincias do
Mar:mhno e Ceará.
Passando n lratar sobre n nomeaçno dos presidentes mandados pela adminislrnçll.o Lransacla,
de que fallou um illuslre deputado, dizendo que
muitos presidenles linhão flagcllado as provincias, perguntarei : to~o~ os pre_s~dentcs nomeados por aquella admm1stmçno m!lo flagella1·
os povos? Não se manifestárll9 a favor de
alg1ms de11es corpos colleclivos, assemhléas provinciaes? Demais se um tal 11rgumento pudesse
ser admittido, nno podia reverter contra a administraçno actual? Estarão, por ventura, satisfeitas todas as províncias com as nomenções de
presidentes por ella feitas? Na.o se observa que
a provincia de Minas estev~ a ponto de rornpe_r,
e rompeu de alguma maneira, em consequenc1a
do presidenle que para lá havia sido nomeado,
e foi substituído? Ignora-se o que a este respeito occorreu no Mamnhão? E o que direi do
Ceará...... !!?
Sr. presidente, a ~rovincia do Ceará_ com
magua se vê regida hoJe pelo actual presidente
(s·ues1t,'1'0 na tala) e nno foi clle mandado pela
aclual administração? Para que apresento.o-se
pois factos da adminislração passadn, com os
quaes se póde argumentar a respeito da actu':il?
Eu não queria entrar nesta analyse, mas sou
chamado a terreiro e devo exprimir os meus
sentimentos, idéas e principias. Eu não quero
dizer que o governo central adivinhe o futuro :
estou persuadido que nomêa os presidentes na
melbor boa fé, e que nrio espera que o nomeado
desminta a confiança que nelle deposita; mas
na.o podia isto acontecer tanto na presente,
como na transacta administração? Po1·tanto
· deixemo-nos destas idéas de particularidades : ·
tenho-me pt·onunciado muito contra ellas _e se
prog1·edirmos na marcha encetada, não sei até
onde chegaremos.
Remato o meu discurso dizendo que, sympathisando mais com a emenda· offerecida pelo
Sr. Ottoni, voto por ella e contra o topico da
falia do throno.
O Sr. :Bandeira, de Mello: - Senhor presidente, eu não tratarei de fazer profissão de fé,
porque rouba muito tempo á camarà, que lhe é
mui precioso ; além de que esta profissno de fé
poderia ser necessada antes de nossa nomeação
para deputados, mas depois della devemos presumir que os votos, por que fomos eleitos, forão
dados com conhecimento do!; nossos principios;
e assim essa profissno de fé se torna desne·
cessaria. Não arguirei a opposiç!l.o de justa ou
injusta, qua(lsque1· que· sejão as suas opiniões,
n!l.o posso deixar de presumir que procede
com boa fé ; na.o me é dado pensar de óutra
maneira. ·
O orador torna a expender as razões _ern que
se fundou para dizer ·que não era necessaria a
apresentação dos relatorios para se responder á ·
fallá · do throno.
TOIIO 1

89

Depois .de mais algumas observaçõe~, entrando na qneslãa, entende que o 1° artigo da
comrnissao deve ser ap1>rovado, e que a queslllo
verdadeiramente nno versa sobre se a emenda
contém, ou na.o, idéas novas ou dilrerentes ; -a
queslll.o é se as idéas, quo contém, são melhores
E' prefel'iveis : segundo o seu voto entende que
nn.o. ·

O Sr. Alvares :Macha.d.o anima-se a votat·
antes pela emenda offerecida do que pelo lnpico
apresentado pela commissão : no emtanto, se
não tivesse apparecido a emenda do Sr. Ottoui,
votaria francamente pelo topico do projecto ;
porque, em verdade, as idéas ·sa.o as m_esmas,
havendo apenas a differença de redac.çao que
na emenda é.melhor. Posto que seja o primeiro
em reconhecer os ah.alisados talentos e profundos conhecimentos dos membros da commissão, e a propria incapacidade, a ponto de
se não considerar apto nem pam ser disr.ip11lo
de alg11111 dos membros da com:n\ssrio, comlndo,
ousa observar que, na sua op1mílo, se os senhores da commisso.o livcs~em tomado maior
espaço parn apresentar o projccto, ou tivessem
do o apresentar de novo agora, 11 sna rcdacçllo
seria màis perfeita. Duas cxprcssocs ela parle
em discuss!IO n!lO_ lhe ag,.•adão : primeira p,·ometter esperanl}CIB -, e a outrn - auste!ito
do thi·ono - ; e o orador está bem persuadido
de que, se tivesse sido redigida mais de espaço,
ter-se-hino tirado as 68J)Bl"!!,nças e o alimento.
(R·isadas.)
Mostra que, quando o Sr. Olloni disse hontem
que o Sr. Carneiro Leão era chefe da maioria,
não quiz com islo fazer-lhe injuria alguma
(apoia.dos), nem dir,er que os outros senhores
erllo seus subordinados. Nós aqui, diz o orador,
nem de um, nem de outro lado, sujeitamos o
nosso voto a algL1em ; todos nós procuramos o
que nos parece melhor e mais conve~ic~~e á
causa publica; estou tao firme nestes prmc1p10s,
que t,stou certo que, muitas vezes, acontecerá
que membros da maioria .votaràõ pelas nossas
idéas, quando a raz!lo estiver d~ nossa parte
(apoiados,) e que vice-versa, mm~os. membros
da mnioria votarM com os da maioria, quando
se convencerem de ·que a razno está do seu
lado.
·
.
Jl um representanle da minha provi11c1a
mostrou que a discnssa.o e diverg~ncia de
opiniões era inseparavel dos corpos delibera~te~.
Isto é tanto certo que, ainda quando a ma1or1a
da casa que faz opposição, mas não an~i-nacional e injusta, como aqui se disse, se rellrasse
da casa, estabelecer-se-ia uma opposição mesmo
de entre a maioria ; porque, posto que todos
procur!lo a. prosperidade do paiz, .~em todos
encarão os objectos da ·mesma maneira.
. Não fallarei sobre-o beija-mao, porque, na
verdade, não vale a pena. Cada· Um faça o 9_ue
quizer : beije ou nao beije : nós podemos be1Jar

.
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o que nós quizermos (apoiados, ri.sadas), como
Bra:r.il se achasse nas circumstancias de adaptar
e quando quizermos. Eu não foliaria nisto se
os •principios republicanos, se este systema ni\o
nao tivesse de dizer alguma cousa ácerca de
fosse inlcirum ente opposto aos nossos costumes
um topice do discurso do S1·. Carneiro L~ão e cir.cumdancias, se ,n/lo
fosse inteiram ente
sobre as causas que apresent ou, pelas quaes snbvcrsivo à:i. ordem publica,
e da prosperi dade
fôra suspenso o uso do beija-m ão; e vem a sci· do paiz; eu rnlo me
importar ia que me chao perio-o que poderia correr o monurch a infante, massem republic ano;
eu teria bastante coragem
se11do 0 approximado por pessoas. de todas as
para dizer na representação naciona l: meus
classes, no tempo em qlle o espirilo democra senhores , a ·monarc hia na.o convém ao nosso
tico parecia apresentar-se muito desenvolvido. pair.. l\fos o caso é que eu,
e os meus amigos,
Eu não quero que se diga járnais que a pessoa sempre professamos
os mesmos princípios da
do senhor D. Pedro II esteve em perigo, porque
rnouarchia constitucional representativa ; e creio
o facto é, que tudo quanto pócle convergir para
que neste principio está toda a casa (numei·osos
o rodear de respeito e estimação, foi justame nte apoiados), que não
temos aqui republicanos
empregado. (Nwnerosos cipoiados.) O senhor
(nimierosos apoia.dos), e que n1l.o queremo s
D. Pedro II não correu pois o menor perigo ; e outra liberdad e que n1l.o
seja aquella que parte
n!lo foi esta, portanto, a causa da suspensão dos
da constituição e acto addiciona) (apoiados), de
beij:1·mãos ..Já no tempo do senhor D. Pedro l · qne n:'l.O queremos
tirar uma só virgula ; que
se fallava contra este uso, notando-se que uns se
nno queremo s a desmernbraçào das províncias
ajoelh:úão, outros andava.o de joelhos uma sala (c1,poiados); qlle não
consenlil'emos no regresso,
inteira (ri.,adrt.1), etc. Veio o 7 de 1\bril, e ase q11t nllo liavemos de retrogradar,
sentou-se qne era chegada a época de deixar em
Sl'. presidente, nao foi·tio poncos os tradesnso r.sle costume, porque se ente11clet1 que balhos por que
o Brnzil passou ; nilo forãO
era uni tanto servil, e não convinh:i ; mas nno
poucos os riscos q11e o Brnil correu parn nos
porque conesse perigo a pes~oa elo senhor D. collocurmos na posiçio
cm que nós estamos.
Pedro II, que foi e é e será sempre respeitado, Nno posso por isso
convir no r~gre~so : nno sou
quer na sua rnínoridndc, como p11p:lo da nação, regressis ta: quern
parar: sim, quero ser estaquer na sua maioridade como cl1efe della, e ele cinnario. seguro com
a constiluiçno e acto adcliquem depende a prosperi dade elo paiz. (1Vwnecional, mais nada. Nem quero ·que se tire ás
ro.on.~ opQiadfJ.,.)
pro1·incias algum dos direito, pelo acto addiQ11ero tocar :.gora na parle do discurso, cioirnl outorgado, nem
que se tire uma só das
em que um nobre clepnfailo disse que nM
prerogativns do governo-central.
se porlia abandon ar a ucl1ial adrninislrnçl\o,
Disse mn, Sr. deputado que enlt·e as razões,
porqLH, senão iri,1mos cnliir nos liraços da
pelns qi;aes sc linha pro111111ciado,pelo governo
tr;i11sncta. Sr. prcsidenlc, a minoria nllo proaclual c,rn uma das
fessa principias republi<.;,rno,, os seus principias governo alé o pl'esente príncipaes o na.o ter o
lançado pêas á liberdad e
s!lo os da monarcliia conslilucional represen ·
da imprensa. Sr. presiden te, um governo que
tativa; a miuoria qner constituição e na,ia
não lança pêas á liberdade da imprens a é sem
mais, e nada menos. Somos rnon:Hchistas
duvida nenbwn a digno de todo o apoio; mas
constitucionaes representatil'Os, A prinieira vez quando o governo
não lança pêas aos abusos,
que tive a honra de upreseDtar-nrn nesta aos escandalos
da imprens a, eu penso que um
casa foi com este protesto, e quando tenninüt '
tal governo n:l.o é digno do apoio de cidadMs
o tempo àe rninli:1 co1nrniss,1n, com o mesmo
honestos (apoiados), principalmente se esse go·
proteôlO sahirei d,,lla; poi; c,pero em D, 113 qne
verno lança m."to do~ e~candalos da imprens a
nunca consentirá que mL1de cios prit1cipios m0por meio de jornaes, que posto na.o sejão offi11at·chicos co,istitucionaes representativos. En ·
ciaes, com tudo são pagos pelo dinheiro da nação ;
trétanto, n:l.o posso deixat• de dizer que daqui
e não se occupãg de outra cousa senão de lançar
me, ten:i resultado muitos desgostos, porqne a infamia e depressa.
o sobre cidadãos que
tenno sido tratado por algnns, segllndo as cirquerem a mesmo que quer talvez o governo,
cumstancias em que se :1clüio coll0cados, umas
mas dissente m do modo ele ir ao fim.
vezes de republicano, ontras de regt'essista, e
Disse outro Sr. deputado que nao podia negar
outras de mo11.1rchista puro. Ora, porqL1c não
o seu voto á actua! administração, por isso que
convenho nos seus princípios exaltados, cha- ella tinha
combatido o partido revolucionnrio ;
ma.o-me de monarch ista puro ; e amanha., e que já antes
de a actual administração_ se ter,
quando me opponho ás suas idéas de rrg1·esso,
posto ao leme dos negocios, pertencia á passada
me chamão de republic ano: ir.as llrto faz mal, opposiça
o. Mas, Sr. presidente, eu devo dizer
por isso nào deixarei de ser flcme nos meus
que, se tivesse pertenci do ao partido da opprincípios. Mas o que é doloroso é q11c se queira
posiçao, se eu a til'esse acompanhado em sua
assim apresent ar ao paiz a oµposiçào como promareha, vendo os actos dos membros da actual
fessando princípios qesorgan isadores da ordem
administração, eu ihes teria negado immedia tapublica, porque nao sa.o outros os princípios
rnenle a minhà cooperaçao ; porque, na verdade,
republicanos nas actuaes circumstanei«s. Se o St'. presiden
te, :i actual administração. nM tem
0
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cumprido as suas promessas. Os homens mudarão, mas os princípios são os mesmos: o
que vemos nós? .A administrnçn o adual, quando
opposiciona ria, disse que o governo não ~,,rncia
da força que pedia : que não se lhe devm dar
um credito lão grande como pedia: e enWo o
governo pedia menos da metade do qnc se deu {1
actual administracu o ! ! ! E:mfirn vio-se qne a
ac,tual administraç ão se fez cohercleira da administração passada? Pede credito, f~rça, _<;linheiro
e arbitrio; havendo apenas uma umca d1fforença,
pela qual não lhe posso dar o meu apoi'o, e. é_ o
regresso. Toda a vez que a actual aLfrnrn1straç1l.o me prometter que_ vai sustentar o aclo
addicional tal qual foi promulgado , conte1Jtandose unicamente com a interpretaçã o de alguma
parte, sobre que tenha havido duvida, eu lhe
darei o meu apoio ; porque, a foliar a verdade,.
ellc tem feito o que fez a aclrniuislrnç ão passada : é a mesma cousa : a differença está em
nomes, e em nos ter ficado um· pouco mais
caro (apoindo.i), por que a pnss~da adrniníslraçno pedio 2,,500 contos, e a actual obteve
4,5.50 (n1ioiado~); e quem sabe o que nos pedirá
mais ....

O Sn. MoNTEZUl\lA : -E o que se gastou.
O Sn. AtvARllS M,IC:HADO : -Mas, a mais so-

leinne de todas as prnmcssas feita,; pela administração se n1\o cumpria, desgraçadam ente, e
esta era de chamar o Brazil inteiro á ordem e
tranquillidad e,

Sr. presidente, quando a administraçã o pns·
sada tomou conta do leme dos negocios, existia
em desordem a província do f;.io Grande d~
Sul, porque o Pará estava em verdade quas1
completame nte chamado á ordem : as rendas
da alfandega do Pará bastantemen te o provão.
Restava pois o Rio Grande do Sul: e qual é o
estado em que se acha? Certamente não muito
agradavel.
ô orndor neste lagar refere que foi no tempo
da actnal administraça o, que. os rebeldes ganhár/10 os campos de Vaccaria, entrárão na província de Santa Catharina, e ameaçár!iO S.
Paulo ; que, tendo sido Loui·eiro batido, e tendo
se apresentado ao presidente de Santa Catharina, este presidente longe de substituir a Loureiro, que, posto seja mui bravo, honrado e
amigo da legalidade, não tem a capacidade necessaria para aquella guerra, ignorando até a
geographia do paiz, mandou ao mesmo Loureiro contra os rebeldes ; do que se seguia ficar
rodeado, e ser obrigado a perder mais de 12,000
cavallos; sahindo os rebeldes de Santa Catharina com mais força do que aquella com que
tinhão entrado. Refere os roubos havidos na
vi!la de Lages;- observando porém que essa
pratica não é sómente seguida pelas tropas rebeldes, mas tambem pelas da legalidade; seguindo-se daqui arderem os povos em dous
fogos,_ sujeitos a extorsões, roubos, incendios e
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de~ordcns por todos os lados. Nao deixa de
reconhecer no governo muita actividadc eco·
nl1eei1rwntos governativos , e l'CCOnhece qu~ não
póde sel' ,tcc:uaado de eon11iveneia ; llla:; ob~erva
qu,a 1w SL'll tempo se passáieto eslas cousas ;
e~!:nmlo aliás a nu111inislr,wuo aclual nrmarla de
muilo tlinliciro, l'on,:a e at:bitl'io.
V\uios á B,,Jiia. A actual administraçr .o vio
rebello.r-se esta província clrmmle o tempo de
sua direcção dos negocio~. A rebeUião não foi
uma consa imprevista ; n:\o foi urna cousa com
que ninguem pudesse atinar, ou que a adrninistrnç·v.o nao devesse esperar; nfto foi acto repentino. Appello pura a Jombrnnça cios Srs. deputados que aqui estivet'ão na legislatura passada,
e tJUC ouvirão o Sr. ministro da. guerra dizer
neste reciuto que nüo podia tirar tropas da
Bahia, po1·qu,:, naquella província so ach,wa a
ol'dern publiea ern inenlernenle ameaçada; como
tarnbem na de Pernnmbnco , no J'vlaranlino e
Ceará. Eshl revclaçilo foi feita pelo enl.ao minhtrn . da gL1en·n. O aclual minisl.ro Ja fozenda
dizia que era falso, que a lrnnquillidm le publica
na Bahia 11ao estava ameaçada ; e o Sr. Rebou,;as lhe respondeu que ern mais que verdade que a ordem publica estava eminentemente ~,meaçadn, e que um só soldado se não
devia tirar dalli. Entretanto, o que vimos na
actual administraç! \O? Tit-ao-se soldados discipli·
nadas, que sao os que defendem a ordem publica, e ficárão os revoltosos. A desordem appareceu na Bahia. Ora, o que fez o governo?
Uma desordem commettida por pessoas sem
presligio algum, desconceitua das pelos homens
mais influentes e honrados da provincia, em
cujos mãos existia a força, a preponderan cia e
o prestigio ; todo~ os ernpregad?s publicas ev~cuáril.o a cidade; toda a provmcia se mamfestou completame nte contra a sedição ; os desordeiros, ao terceiro dia, estavlio desacoroçoa dos;
as suas proclamaçõe s, ou a pàra melhor ~izer,
lamurias, bem o indicavão ; entretanto de1xo~se engrossar a força dos desordeiros ; e creio
que ainda estaria.o até agora os rebeldes senhores da cidade, se não fosse a bravura das
força pernambuca nas ....

O SR.
O SR.

BARRETO PEDROSO: -

Peço.a palavra.
que, desgostosas de estarem alli tanto tempo, sem ordem
alguma de seus cliefes, atacárão, e~trárãO e tomárlio a cidad~. Eis a grande gloria da actual
administraç ão .....
O SR. VAscoNCELLOS (min·isti-o do ·i·rriperio):
-Peço a palavra.
O SR. ALVARES MACHADO: - Concedo. esta
gloria, mas nao lhe cabe tanta, porque foi durante a sua administraçã o que appareceu a re·
bellião, que tinha razao de prever, porque lhe
tinha sido annunciada, e não precaveu.
O orador continuando , queixa-se de que nao.
ALVARES MACHADO: -•••
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ha informações nenhumas sobre a Bahia. Ignora
quaes as medida8 torn:,clas para evilal' vinganças
particulares. Nilo r1ucria pena de lallião, mas a
vindicta da lei. Igualmente deseja saber se era
verdade que se lw 1•i,l amontoado, dentro de um
Yaso, exlraordinario 1wmero de individuos, que
forr,o deixados trcs dias sem agua nem alimento, tal vez pela escassez delles, mas que devia
ter sido prevenida pelo governo. Tambem lhe
parecia necess.u·io saber-se do estado dos negocios a respeito de Oyapoch, das presas, etc.,
pois nào 4uer relaçõe5 com nação alguma que
nos insulte.
O Sa. l\:IAcmL MoNTEIRO (inin·i&b'o dos estrangeiros) : -Peço a p1ilavra.
O SR. .ALVARES MACHADO, continuando, pe'rgunta se a Inglaterra já cedeu de sua µretençao
de conservar a conscrvatoria ingleza. Sem estes
dados parece-lhe que a camara não póde votat·
satisfactoriamente.
Fica a materia adiada.
O SR, --PRESJDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, e levanta a sessão ás 2 1/2
horns cl11 lal'de.

§e!:l!!oàO e1n

1.2 de Maio

PRES!DE~C:IA DO SR, ARAUJO VJANNA

SuwrAnio. -

Expediente. - Vario.; 1·eqtieri-mentos, indieaçõeri e pr·njectos. - Requerimento
ácerc,i elo lra-/ico da escravatura.- Ordem do
dia.-Resposta á falia do throno. Dúcursos
dos Si·s. À.Bsis JJ[ascarenhcis, Pacheco, JJfoura
.Magalhães, Bm·reto Pedrozo, Lúnzio ele Abreu
e Vasconcellos.

Pelas 10 horas o um quarto da manha
procede-se á chamada, e achando-se presentes
56 Srs. deputados, abre-se a sessM, lê-se e approva-se a acta da antecedente.
Fultao com ca11su os Srs. Souz:,. Franco, Cajueiro, Lima e Silva, Sucupira e Belisario.
EXPEDIENTE

O SR. 1" SECRETARIO dá conta do expedieute,
lendo os. seguintes oftidos :
·no ministro do imperio, rernettendo as cópias
dos decretos pelGs quaes se concedêl'ãO apo·
sentadorias ás pe;;soas constantes da relação
que envia. - A' cornmissll.o de pensões e or·
denados.
Do ministro ·da fazenda, enviando o.~ papeis
relativos á pretenção do coronel Henrique
Garccz Pinto de Madureira.- A' prirneint commissão de fazenda.
Do mesmo ministro, remcttendo a copia authentica do decreto de.14 de Março ultimo, pelo
qual o conselheiro Diogo Duarte e Silva foi
aposeutado, com vencimento de seu ordenado,

no emprego de inspector da thesouraria da pro·
viucia de Santa Catharina.- A' commissão de
pensões e ordenados.
Do secretario da assembléa provincial do Rio
de Janeiro, acompanhando a representaç[o da
mesma assembléa·, ácerca da desmcm braçM
das ,·illas de Arêa,s e Bananal da província
de S. Paulo.- A' -commissao de estatística.
Vão a imprimir, e depois á commissão das
assembléas provinciaes, os actos legislativos da
assembléa provincial de Sergipe.
Faz-se rnençao de requerimentos ele partes,
que têm o conveniente destino.
Entro.o cm discussão os seguintes requerimentos, e são approvados sem debate :
"fiequeirô se peçilo ao governo as seguintes
informações:
" l." Quanto se ha emittido de bilhetes do
thesouro, ·em vírtnde do artigo 18 da lei de 11
de Outubro de 1837, com a declaraç1:lo: 1,0 <lo
dia, mez e anno de sua emissflo: 2º, seu desconto ; 3,º qtianlo de corretagem ; 4,U a importancia em réis tanlo de desconto, como de corretagem : 5, 0 o nome elo comprador.
·
« 2.º Se o desconto tem sido pago it vista, ou
conjunctamente com o capital no tempo de seu
vencimento, e se, no primeiro caso, o pagameulo tem sido feito com o desconto devido ao
pagamento antecipado.
"3. 0 A despeza e receita do thesouro, por
crrçarnento em cada um me1!, que serviráo de
base para a emiss!l.o dos bilhetes, vindo especificada a despeza.
« 4.º A despe:r.a, e receita realisada em cada
um desses mezes, especificando-se a despeza.
,e 5. 0 Quanto já se tem pago dos bilhetes
ernitli<lõs, e quanto uirida resta em circulaçlíO.
"6. 0 Quanto se ha emittido de a polices, por
conta do credito concedido, pela resoluçl!.o de 6
de Outubro de 1837 n. 74, com declaraçao: 1",
do dia, mcz e anno de sua emiss1l.o ; 2º, o preço
da venda ; 3º, o seu valor real; 4°, o nome do
comprador; 5º, quanto de corretagem. .
,e 7.º Quanto tem rcmettido em cambiaes
para o nosso pagamento da divida externa, com
declaração: 1º, do dia, mez e anno de sua
transacçil.o; 2º, o cambio; 3º, o pl'emio ; 4º, a
corretagem; fjº, ·a impol'tanoia em réis do premio e corretagem; 6º, o nome do saccador.
« 8.º F'inalmente se já existem fundos em
' 1 Londres para os pagamentos do corrente anno,
-JJJ. N. Castro e Silva.»
cc Requeiro se peçáo ao governo todos os
papeis relativos á clelibcraço.o tomada pelo tribimal do thesouro publico nacional em 11 de
Novembro de 1835, que foi communicada aos
diversos ministerios por aviso de 24 de· Dezembt·o dilo, e assim lambem a copia do aviso
expedido · pela repartiçao da justiça, em 23. de
Dezembro de 1837.-.M: N Castro e Silva."
Lêm·se e rcmettem·se á comniissao de con·
stitt1iç1l.o e poderes as seguintes iniiicar;ões:
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O Sr,. Montezuma, observa que o Sr. mise communique á camara .da capital das Alagôas nistro se refere ao relatorio apresentado á cao resultado da apuração que fez a comm~são mara na sessllo do anno passado ; mas pai·ecede poderes ácerca das eleições de deputados lhe que é impossivlll que desde aquella época
geraes, afim de que aquella camara envie ao até hoje as cousas lenhão estado em 1:1m tal
deputado Francisco Joaquim Gomes Ribeiro o esqueciniento, que nada tenha occorrido de
seu diploma, e fique cer_ta qual a ordem dos novo que importante seja; e póde assegurar a
supplenles que deve prevalecer.-Dantas. »
sua excellencia que algumas cousas tê1n occorrido, e que não slío segredos de gabinete; as
« Achando-se incompleta a deputação da
Bahia, requeiro que seja chamado !:' tomar as- quaes conviria fossem trazidas ao conhecimento
sento nesta camara o Sr. Dr. João Candido -de da assembléa. Talvez alguma cousa tenha
Brito, 3° supplente pela mesma província, visto lambem havido sobre a maneira por que o go·
que o l º supplente se acha ausente na America verno inglez encara a interpretaçao da lei ; a
do Norte, e o 2°, o Sr. arcebispo da Bahia, foi maneira por que tem querido fazer executar os
tratados, etc.: se alg:ima cousa ha de segredo,
nomeado deputado pelo Pará. .
« Paço da camara dos deputados, 12 de Maio . sua .excellancia póde mui bem mandar na secretaria extremar aquillo que contém, ou nao
de 1838.-JJoura JJ[agrilliãep. »
segredo.
OSr, Ferreira, Penna, propõe a urgencia para
apresentar um projecto ; a qual sendo apoiada
O Sr.' M:a.ciel Monteiro (miniatro dos ese disculit.la, é approvada.
trangefros) : - O governo nlío interessa em
Em consequencia julga-se objecto de delibe- occultar as notas que têm havido entre
ração e vai a imprimir o seguinte projeclo:
os dous governos, e não teme apparecer em
« A assembléa geral legi$luliva resolve:
publico para que sejão seus actos analy« Art. l.º O governo é autorisudo a des- sados. Já disse ao nobre deputado que a camara .
pender annuulmcnte a quantia de qua1·enta foi inteirada pelo relatorio apresentado pelo meu.
conto11 de réis com a couslruc~~ilo de urna es- anteces$or nà anterior sessao ; e depois nada
trada entre a capital da provincia de Minas mais tem havido que declarnçlles do governo
Geraes, e o Rio Pamhybuna, a que já se deu inglez, de· que em taes e taes pontos desemprincipio em virtude da legislação provincial. barcão e vendem -se escravos. Disse lambem
« Art. 2.0 Este auxilio pecuniario cessará
que havia urna companhia de seguros; mas
logo quti a importancia annual das taxas qUe se tudo.isto não· é materia nova. Quanto aos dedevem cobrar na mesma estrada fôr igual á sejos que o nobre deputado tem de saber qual
referida quantia de quart::nta contos.
será a intelligencia do governo inglez sobre a
« Art. 3.º Ficão revogadas as disposições ein
revogação da lei, devo dizer que nao l_1a de ser
contral'io.
a opinião do gabinete inglez .quem ha de en« Paço da camara dos deputados, ]2 de Maio sinar ·e decidir a camara dos deputados sobre
de 1838.-H. Fe;r,-eira Penna. »
esta materia, muito embora seja ella interesOSr. Monte.zuma. fundamenta e manda á sante de saber-se na prêsente discussãe. A camara usa de um direito soberano, e por isso
mesa os seguintes requerimentos :
« Requeiro que se peça ao governo que póde legislar como bem entender.
remetta â camam todas as notas do governo
Sr. presidente, quando a lei entrar em disinglez e seu agente diplomatice nesta côrte, dos cussão, eu me farei cargo de apresentar á caultimes dous annos, relativo ao trafico da es- mara todos os documentos; que tenhao relaçao
cravatura, caso não contenhão segredo de ga- com a materia ; e parece que sobre uma maior
binete -Mantezu:nia. 11
sobra de documentos, a decisão de certas
Entra em discussao.
questões se tol'Oa mais facil e segura. Todavia
O Sr. Maciel Monteiro (ministro dos es- se a carriara entende que sejão publicadas as
trangeiras) oppõe-se ao requerimento po1·- notas que tem havido, o governo na.o tem duque nlío vê que de sua approvaçllo resulte vida em o fazer, assim como, se o julgar necesutilidade alguma. Pede-se que sejao trazidas . sario, poderá apresentar á carnara o resultado
de negociações ql!e existem pendentes, e que
á camara todas as notas que tem havido
entre o governo inglez e brazileiro ácerca não poderino sei· hoje aventadas sem comprodo trafico da escravatura, na parle que. nlío metter o mesmo resultado .. Mas parece que é
contenha segredo. Esta exigencia acha-se satis- ocioso fazêl-o, porque aquillo que a camara
feita pelo relataria do Sr. Limpo de Abreu p6de saber (e que o nobre deputado sabe
melhor que ninguem), já acamara teve sciencia,
quando ministro dos estrangeiros.
Sendo, pois,-o que ha a este respeito, aquillo e do anno passado até hoje· nada tem havido
mesmo que já foi apresentado a camara, e o de novo: as notas são concebidas nos mesmos
que resta constando em parte de obje_ctos in- termos ; e _a materia nova que ha nlío póde por
significantes, e em parte de segredo de gabinete, em quanto ser apresentada. Sêl-o-ha em oc·
!!lltende:que o requeriqiento é ociosor
c~ião e>pp!lrtuna.
,« Requeiro que por intermedio do governo

1

;

,
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'
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OSr. Montezu.ma, cm vista das informações ~e ~ão guiados pelo bem publico, pelo arnor . do
paiz.
de sua excellencia, declara-se satisfeito ; e desde
Os princípios do gt>verno, disse eu, são os
já conta que, na occasião da discussão, a casa
meus. Nesta casa existem collegas mells, cujo
receberá de sua excellencia todas as infortestemunho eu invoco, que bem virão que, em
mações que necessitar, e aqnella maior somma
urna occasião muito solemne, eu disse ao transde informações que fôr possível ministrar.
acto go:v~rno que a sua marcha era geralmente
Em vista destas razües, Õ orador pede para
relirar o seu requerimento, no qL1e a camat·a · reprovada, que a slia política n!l.o linha as sym. pathias da maioria da camara, que era neconvém.
cessario q UP o mio islt·o deixasse o posto a qnem
ORDEM DO DIA
com mais dexteridade e pericia pudesse levar
Continua a discL1ssão sobre o prirnei1·0
ao seu destino a náo do estads> ; porqne, Sr.
período do voto ele graças,. com as emendas
presidente, assim como estou convencido que
apoiadas na sessão ,,nterior, e nella adiada pela
o rninisterio nilo póde fazer bem ao paiz sem a
hora.
maioria nas camaras, assim lambem me perOSr. Assis :Mascarenhas : - Sr. presidente, suado ser incornprehensivel, absurdo que
elle continue a existir estando em minoria
eu estava resolvido a nao tomat· parte riesh,
(apofrtdos) ; a pratica parlamentar das nações
discussão, porqt1e depois dos · eloqnen!es discultas da Europa, a Inglaterra e a França,
cLm;os dos illustres oradores, que obtiverão a
nol-o ensinão, e tal é a índole, a essencia dos
palavra, nada mais se podia desejar; m::ts, tendo
governos representa ti vos.
eL, 011\'ido alguns dos meus illustres collegas faTaes forão os meus principias, taes forllo as
zerem a sua protesl8ção de fé qllando o illustre
humildes observações que eu tive a honra de
deputado pela provincia de Minas, o Sr. Ottoni,
offaeca ao poder de entilo ; eu disse que o
arriscou algumas expressões menos consideministerio devia sahir da opposição, e até deradas, e nilo estando eu no caso do muito
signei alguns membros que boje compoem a
digno deputado pela província de S. Paulo, o
Sr. Antonio Cario~, que disse ns.o precisava adminisfraç!l.o. Orn, St". presidenle, se taes forão
os meus princípios, se os membros da admifazer pt·otestações de fé, e conheço que, em
nistr:c1çao s!l.o os do meu lado, se a sua política
verd<\de, ninguem menos do que elle precisava
não tem mudado, se elles ainda sustentão os
fazêl-as; sua carreira política, seus grandes
mesmos princípios, que sustentárll.O corajosaserviços prestados ao paiz, lhe dão os maiores
mente quando membros da opposição, por que
títulos ao geral respeito ; não estando, digo,
motivo havia euabaodonal-os? E' verdade que
neste caso, e sendo ainda novato na carreira
eu li em alguns periodi-cos muitas accusações
parlamentar, não me posso dispensar de· expôr
governo ; mas umas erão victoriosafeitlls
os meus sentimentos: declaro, portanto, mui
mente combatidas por outros periodicos, e outras
francamente, que pertenço ao lado ministerial.
Eu 11ào ouvi as expressões do meu collega erão tão vagas egeraes, que não mereci!lo credito algu rn. Reconliecendo uma verdade que li
com índignaçll.o e desprezo ; sentimentos da
nas lições de historia do celebre Volney, eu estou
mais profonda magua se apoderárão de minha
persuadid,J que a disposição do espírito a mais
alma, por ver qtie elle prostituia os seus tafavoravel á instrncção, á descoberta da verdade,
lentos, a sua habilidade parlamentar, e mesmo
sua consciencia quando usára de expre:ssões :í paz e felicidade dos individnos e das nações,
.
é crêr dífficilmente.
destituídas de todo o fündamento, de toda a
Eu esperava que a tribuna me revelasse quaes
verdade, hem pouco dignas delle, da augnsta
tinhão sido as prevaricações do governo, que
camara a que pertencemos, e do publico. Nilo
me provasse que a sua marcha era tortuosa,
responderei a meu illuslre collega sóbre este
que o governo se linha deslisado dos verdadeiros
objecto, quero ser generoso para com elle, e
princípios co'nstiluciom1.es, que elle já 11119 podia
espero que aceite esta prova de minba confazer bem algum ao paiz ; o meu nobre collega,
sideração ; eslcu bem persuadido que o mais
a quem tenho a honra de me dirigir, disse que
pequeno acto de virtude vale mais que o exercício dos maiores talentos ; mas permitla o meu elle perlet1cia á minoria, ou opposição, que
havia de esmerilhar os actos do governo, que
nohre collega que diga com franqueza que eu
sou coherente com os meus princípios, que os lhe havia de fazer censuras; mas permitta-me
o rnen collega que lhe diga que o seu diseurso
principias da administração sao os meus, e qne
me causou a mi1is agradavel sorpl'eza, que só
por isso nenhuma razão tenho para aban<lonat·
pude tirar delle duas consequencias ! ! A prio governo ; o deputado que sustenta o governo,
meira, que devia conlinuDr a dar o meu apoio
e que se senta nos bancos ministeriaes, é tão
livre, é tão independente, como o deputado que ao governo, e que o rwm mustre collega tambem
censura os actos do govern0, e que se senta devia pertencer ao meu lado ; a seg,mda, qu_e
nos bancos da opposiçao (apoiados) ; em dio seu discL11·so nUo era mais do que uma feliz
versos caminhos ambos conserva.o a sua di- imitação do grande orador romano, na sua
gnidade, ambos são fieis ao mandato da ·naçao, oraçao em favor de Quinto Ligaria ;-Um novo ·

ao
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crime, oh, Caio _Cesar, e até hoje inaudito acaba
de ser commetli do ; Quinto Ligario foi prira :f.
Africa.- Um novo crime, e até hoje inaudito,
acaba de ser commctli do pelo governo ; separando-se de todos os usos parlamen tares, vem
dizer-nos Jogo no;pl'ime iro pei:iodo da falla do
throno que S. M. Imperial e suas augustas
irmãs goz!iO da mais prospera saude. (Ri.mdas.)
Eu nada digo em defeza do periodo, porque
honlem ellc foi habilmen te defendido pelo muito
respeilavel orador o Sr. Marlirn Francisco . _Mas
haverá alguem que ju·lgue o governo criminoso
por este facto ? Havemos retirar o nosso voto
·á adminislraç!lo porque· ella nos informou í-l
nos deu a grata noticia de que S. M. Imperial
e suas augustas irmns gozilo da mais prospera
saude? E foi este o uaico delicio, a unica prevaricaçao, e o modo pelo qual o governo tem
mostrado a sua incapacid ade, durante sete
mezcs de existenci a? E não será o m~ior elogio
que se póde fazer ao governo quando se lhe faz
esta, e só esta accusaçil o? Não podemos, cm
yista do. que temos ouvido a este respeito, dizer
com toda a justiça: - A camara não acha ma·
leria para a accusaçil.o ! . . .
Mas ainda existe outro fac.to apontado pelo
meu nobre collega. O governo instaurou o beijamtlo, esse uso abjecto só pl'Oprio de miseras
servos, curvados sob o j,igo dos despotas orientaes: o .meu illustre collega Mo foi tão feliz
com esta accusação, porque, a respeito da primeira, existe, com effeito, o acto de corpo de
deliclo que é a falia do throno ; mas a ·respeito
da segunda, o nobre ministro da justiça, . em
nome da corôa, declarou formalme nte que nem
por palavras, nem por factos alguns i"nstaurou o
beija-mão : mas permilta- me ainda o meu collega que lhe diga· q11e consinta que aquelles
que beijarão a miJ.o·ao immortal fundador do
imperio, beijem lambem a m!lo de seu augusto
filho, e que lhe diga, yue âquelles que assim
o fazem, são lambem independ entes e livres
como o Sr. Ottoni que reprova o heija·mão, e
que nao nos queira privar de uma demonstraç!lo de puro amor e respeito consagrado ·ao
· monarcha brazileiro. Por esta accusação estou
vendo que se o meu illuslre collega aqui estivesse o anno passado, teria feilo uma formai
a~cusação quando o transacto ministerio instaurou. a moda dos bigodes para maior arreganho militar.
Ora, Sr. president e, em vista de taes accusaçõcs poderia alguern, sem offender a justiça
·ca não ser a oriental), recnsar o seu voto ao
ministerio ? Pois quando espero a longa lista dos
delicto:;, das prevaricações e das provas da incapacidade do minislerio , apparecem apenas os
dous factos referidos! Esta foi a razao porque
eu disse que o meu nobre collega nos quiz
fazer a mais agradavel sorpreza, igual á que
tinha feito o consumm ado orador romano ::.o

gran_de Cesar. Mas permitta- me a camara que
dê as razões porque na.o voto pela emenda do
Sr. 0ttoni.
·
Sr.· president e, eu não teria duvida alguma de
adoptar a emenda do meu illustre collega, porque,
em essencia, diz o mesmo que a resposta á
falla do throno, mas tem uma differença que,
a meu ver, a torna inferior aci periodo l° da
faila do throno. Os represent antes da naç/lo offerecem ao monarcha expressoe s dictadas pelo
interesse, pelo respeito e pelo amor á sua con·
scrvação: estas expressõe s, por isso que s1l.o sinceras .e nascidas do coraçilo, devem ser simpiices e naturnes, e nn.o precis!lo dos atavios
brilhanté s da eloquenci a, e, neste caso, digo
corno um nobre arnigo meu, voto contra a eloqueocia ; e como julgo muito empolada s e
demasiad amente eloquente s as da emenda, esse
é o motivo porque voto contra ella, pois como
diz um poeta :_:Vozes de coração não se guarnecen1 com o falso ado-rno de atiladas luzes.E na verdade seria uma grave injustiça que faríamos aos illustres membros da com missão,
regeiland o o seu trabalho, só porque n!io nsárão
de bellas figuras de rhetorica , de termos empolados. Voto portanto, contra a emenda, e a
favor do periodo: da falia do throno, tal qual,

ipsis verbis.

O Sr. Pacheco lendo já emittido o seu
voto sobre a materia em quest!'.lo, limita-se a
dar algumas explicações a um seu illustre callega que taxou de mui sediças as ar!luições feitas,
na sessão anterior, á administr ação transacta.
Observa que, quando avançou na casa que a
administr açM passada se tinha mostrado con·
nivente e inepta, nada apresento u de novo,
porque taes idéas têm sido exprimid as nesta
casa por muitos deputados, e provado mesmo
na face dos illustres ministros que formárão a
transacla arlministração; e ainda m~.is o provão
os actos occorrido s dentro e fóra da camara. A
administr açào transacta teve maioria na camara;
mas seus actos desregrad os fizer1io com que
essa maioria se tornasse minoria ; e afinal, pelas
forçns das cir-cumstancias, o governo veio a eahir:
fóra da casa os resultado s da urna eleitoral
tambem apt'escnlã o a mesma prova. O orador
nao pretende com isto offender as pessoas que
compuzerll.o essa administraçll.o, algumas das
quaes reconhec e.como merecedo ras de respeito
por sttas luzes é talentos.
Nega que jámais tivesse avançado que a opposiçao era republica na : disse que p~estava o
seu fraco apoio á actual administr ação até
mesmo lendo ella erros, porqne adrniltia, professava os seus principias geraes, isto é, os priacipios monarchi cos conslitucionaes ; e que, embora a opposiça.o del'!arasse que seguia lambem
estes_principios, por ora não tinha ainda disso
dado provas. Em geral todos invocão a mesma
taboa de salvação ; mas, examinnn.do os.priq·
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cipios da opposição, embora· ella invoque essa taboa, seguindo-se sua marcha ir-se-ha cahir no
republicanismo, porque os seus principios virião
a trazer a separação das províncias ; não disse,
pois, positivamente que ·a opposiçao era repu·
blicana, e está em que o nao será.
O orador conclue fazendo ainda algumas observações sobre a maneira porque na província
de S. Paulo foi recebido o presidente nomeado
pela actual adminislraçll.O.
OSr. Moura Magalhães :-Tem-se consumido bastunte tempo com a discussão do pri·
meiro período da resposta á falia do tJ1rono, e
eu não tomaria certamente a attenção da ca·
mara, se acaso não tivesse honlem algumas expressões de um Sr. deputado por S. Paulo, que
me parecêrão offensivas da dignidade, do caracter, e digo mesmo do valor bahiano ( apoiadoa),
se ao mesmo tempo _não visse nessas expressões
uma acre censura á administração actual pelo
que respeita aos ulteriores acontecimentos da
província do Bahia. Como deputado desta província, estou na rigorosa obrigação de defendei-a,
de contrariar expressões menos verdadeiras.
Estou tambem na obrigaçll.o de defender o governo nesta parle, porque, Sr. presidente, defendo a verdade. Entendo que, assim como o
, amor àa palria é a p1·imeira virtude do cidadão.
assim tambem a verdade é a primeira virtude
do homem.
Antes porém de responder ao Sr. deputado
por S. Paulo que, talvez mal informado, citou
alguns factos, eu motivarei o meu voto pelo q11e
respeita ao primeiro periodo em discussao,
darei a razão em que me fundo para regeitar
r.. emenda do Sr. deputado pela provincia de
Minas, que teve a bondade de me chamar ca·
lumniador. A este Sr. deputado que, sem duvida, não deu a verdadeira significação a essa .
palavra, eu direi que todas as vezes que tomar
a liberdade de contrariar suas opiniões, seguirei
a civilidade prescripta pelo decóro e dignidade
da casa. Entretanto, não posso deixar de dai·
os parabens a esse nobre deputado vendo o
progresso notavel que vai fazendo na carreira
parlamentar. Hontem o ouvi com gosto, e ante·
hontem me ·causou algum descontentamento,
não pelas suas idéas, mas pelo modo um pouco
forte e valente com que as exp1·imio. Já -o Sr.
deputado está penetrado de uma verdade-que
o legislador brazileiro, existindo n'uma posição
um pouco elevada, não se deve deixar influir
pór paixões que sujeitão O· commum dos homens. E' neste sentido pois, que digo que o Sr.
deputado vai fazendo progressos notaveis na
carreira parlamentar. (Risada.a.)
·Darei a razão porque voto contra a sua
emenda. Alguns Srs. deputados, talvez por indulgencia, a chamárll.o sonora e bella, e eu,
nesta parte, menos indulgente, julgo-a inteiramente defeituosa, porque essa emenda contém

_duas repetições, duas redundancias. Quando se
diz mandatarios da nação, tem-se entendido,
que nelles está depositada a confiança do povo,
que elles são em verdade orgãos fieis da von·
!ade do povo. Não vejo pois nesta emenda que
se chamou sonora senão uma redundancia. Se
a pratica parlamentar em discursos de seiuelhante natureza é que elles sejll.o claros e can ..
ehos, o período da illustre commissão é sem
duvida preferivel á emenda. Deixarei porém
questões que me parecem mais proprias das
escolas do que desta casa, e farei a tal respeito
uma s6 observaçlío, que é, que bastantemente
me tem maravilhado que, nesta ca::1a, se tenha
aventado a idéa se é util ou nllo, que n'um
governo representativo nós d1ssessemos ao mo·
narcha : - Senhor, nós estimamos a vossa
saude.
O orador entrando na materia porque principalmente pedirn a palavra, nega que fosse devida
a restauraçl\O desta cidade ao dcBgosto das
tropas pernambucanas, que cansadas de alli .estacionarem, avançarão sem ordem : nega, que· o
governo não tivesse cooperado para o restabe 0
lecimento da arriem naquella provincia, e enlt-.a
na demonslrnc;;!io dos foclos qi.1e comp1·ovão
estas duas proposições. A restauração da Bahia
foi devida aos esforços rennitlos dos bahianos;
pernambucanos e aos esforços do presidente e
do governo central.
:
Na.o desconhece os relevantíssimos serviços dà
brigada pernambucana, e tanto disso está per>
suadido, que elle orador, com o Sr. Maria \lo
Am.aral, apresentár!lo uma moção na assembléa
provincial para que se agradecesse ao digno presidente de Pernambuco, pelos prgmptos soccorros que prestou á Bahia, cumprindo assim as
vistas do governo geral.
Nota que os senhores que.fazem opposição
á actual administração, são os menos aptos para
isso, porque pertencendo ás passadas administrações que não pudera.o fazer o que a actual
tem feito :- porquanto foi durante as passadas
administrações que se rebellou o Rio Grande do
Sul ; e apezar de se dizer entãO que o governo,
se não era connivenle, era demasiado negligente, todavia este não achava tropas para
mandar para o Rio Grande, e estas apparecerão
15 ou 20 dias depois que a administraçao actual
tomou posse.
Censurar o governo transacto por ser elle
quem· espalhava a idéa de democratisar a monarchia, de estabelecer a monarchia barata ;
censura, finalmente, esse governo por ter declarado á face do Brazil, que elle largava o poder
por se julgar incapaz de governar, facto unico
na historia das abdicações.
O orador observa finalmente que de suas palavras não se infere que não deseja opposição.
Do altrito das opiniões nasce.a verdade, e uma
opposição é sempre necessaria, porque o governo
é sempre inclinado a abusar ; mas ao menos a
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opposiçno deve sempre ser.apoiada nos princípios da razi:l.O e da prudenc1a.
O Sr. Barreto Pedroso, respondendo ao Sr.
Alvares Machado, quanto aos negocios da Bahia,
lê o Jomal do Oommercio em que vem publicado o discnrso deste nobre deputado. Quanto
á origem da revol~ção da Bahia, que. o Sr.
Alvares Machado disse não ser consa imprevista, concorda nesta opiniao, mas não sabe se,
com essas palavras, o nobre deputado teve em
vista censurar mais a administraçllo passada
que a actual, porque se de ha muito exisl!a
na Bahia um partido desordeiro que se havia
manifestado, jâ na demoliçao do cemiterio, já
querendo constranger o governo da província
a demolir o pelourinho, já conseguindo a'
sancção do presidente a uma postura da camara
municipal contraria á opinião geral; nenhum
meio empregou a administração transacta para
impedir o progresso. d~ mal, e fazer co1~ 9ue o
governo da provincta livesse forças sufftc1entes
· para ver respeitada a sua autoridade.
· Lembra que o acto da remoçãO de parle da
tropa que exi~tia na Bahia,· pertence á administração transilctu, no que, bem longe de ser
censurada, é digna de louvor, e nao á administração actu ai.
-Depois de demonstrar que a origem ela revo. ltiçao, seu andamento, e explosão n!lo podem
ser imputados á actual administração, porque
fora.o factos acontecidos por causa do governo
. passado, . o orador diz, sem duvida a actual
administraçã_o estava inteirada das circumstan:
cias da Balua, pot·que mandou logo para alh
um presidente incumbido de fazer remover
toda a tropa de linha para o Rio Grande do
Sul, e chamar a guarda nacional : tanto reco·
nheceu o estado da Bahia, e os meios de
impedir a revolução ! Sou for~do a dize_r,
Sr. pt·esidente, que se cartas enviadas do Rio
de Janeiro para aquella provincia não tivessem
accelerado a revolução, provavelmente ella se
teria malogrado, e-a Bahia não teria de presenciar os males que sojl'reu !
O Sa. MoNn:zuMA :-Que cartas ?
O Sa. BAl\l\ETO Psonoso :-As que lá appa'
recerao: escriptas por quem? ... Na.o sei.
O SR. ALVARES MACHADO :-Mas... deve dizer.
O SR. BARRE'rO PEDROSO :-Carta~ anonymas.
O SR. ALVARES MACHADO.:_:Ah !...
O Sa: BARRETO PsnRoso : - O Sr. deputado
deve-me dar credito, corno eu lhe dou, se
suppõe que improviso factos, di::clare-se com
franqueza : eu n!l-o julgo o Sr. deputado com
direito de duvidar da minha palavra.
O Sn. ALVARES MACHADO : - Posso . expli·
car-me?
O SR. BARRETO P.1:oRoso :-Pois não 1
O SR. ALVARE:s l\1AcHAno :-0 Sr. deput11do
TOMO I
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disse qu.e tinhão apparecído cartas, eu lhe
pedi que dissesse de quem erllo. Disse-me
que erão anonymas !... Oh ! Então, perdôe-me,
um magistrado não deve fallar em cartas anonymas : ,•i8um teneatis !
O Sa. BARRETO PEDROSO (sorrindo-se) : Bem! ... Um magistrado ntto deve fallar em
cartas anonyrílas 1... (Risadaa.) Emfim, apparecerno cartas dirigidas a diversas pessoas da
Bahia : para saber-se de quem erão essas cartas
anonymas, leão-se os no vos dia rios de Sabino.
O orador, continuando, observa que na.o era
bastante que a província inteira reprovasse a
revolução da capital, para que ~ pudesse logo
bater os desordeiros, porque estes se apoderárão
das armas, dinheiro, e todos os recursos da
guerra, e de certo o nobre deputado não quere1·ia que a legalidade fosse a mãos lavadas, sem
armas bater os rebeldes. Honra á província da
Bahia ! exclama o 01·ador1 todas as comarcas,
todos os lugares logo que souberão da insurreição militar na capital, se pronunciár!l.o contra;
de todas as pa1·tes corrião conti.ngentes voluntal'ios ; mas não havião armas, não.havillo munições de guerra ! O governo da provincia tinha
feito recolherá cidade algum armamento, espalhado pela guarda nacional, muitos cidada.os,
entretanto, concorrerão para se obter armas, e
com ellas se repellirão os rebeldes em àous
ataques, com tanta fortuna que dahi começou o
desanimo entre elles .
O orador lembra que o governo· geral foi tão
previdente que, conhecendo a falta de armamento n·aquella provincia, ímmediatamente o
remetteu, antes · mesmo de lhe chegar a requi·
sÍção que delle fez o Sr. Paim. A' vista, pois,
do que tem dito, julga injusta a censura do Sr.
Alvares Machado, quando disse que o governo
consentio que a revolução ganhasse forças, pois
que ntto havia meios de impedil-a entao, visto
que os rebeldes estuvão munidos de dinheiro,
de armamento, etc.
Quanto ás vinganças particulares que se commetlêrão na restauração da Bahia, o orador
desafia ao mesmo nobre deputado para que
apresente factos ; porquanto, estrangeiros d~
differentes nações, ·esidentes ·na Bahia,· a º1!1ª
· voz dizillo que nãó tinhão visto tanta prudencta,
tanta generosidade, como na tropa que entro_u
na capital, depois de tres dias de fogo, depois
de um grande incendio e mortes perpetradas
pelos rebeldes, que forão quasi todos presos, e
só mortos aqnelles que l'esistirao. E, demais,
quem pt•atiçou esses netos de barbaridade ? O
góvemo da província ? As ti·opas da legalidade?
Responda-se.
,
. _
Está de accordo com a opunao do Sr. Alv~res
Machado, quando não quer a ~ena d_e lal1ão,
sim a vindicta da lei, esta ·doutrma fo1 quem
dirigia o procedimento, delle, orador. Assevera
ao nobre deputado, que os 1ebeldes, agarrados

13
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deputado por Minas ; todavia, V. Ex. deixou
progredir a discussão ; póde ser que, em virtude
disto, ella tenha tomado um andamento inteiramente diverso daquelle que deveria. Sem embargo deste procedimento, desta tolerancia de
V. Ex., procurarei hoje quanto me fõr passivei
limitar-me á ordem. Tocarei ligeiramente sobre
algumas proposições que forão emittidas, e
,julgo-me com tanto mais direito a isso, quando
ellas se referem até certo ponto á administração
· de que füi: parle. O meu fim, por ora, será principalmente este: Nao censurarei a administração actual ; porque terei muita occasião nos
artigos da resposta á falia do throno, que se
seguem a esta.
Sr. presidente, eu entendo que se deve
preferir, o artigo offerecido como emenda ao
artigo da illustre commissão, por_ duas razões:
primeira, porque a falla do throno nao participou á camara a conservação da saude de
S.- M. Imperial e. das princezas suas augustas
irmãs. Os conselheiros da corôa dissera.o simplesmente que rendião graças ao Ente-Supremo
pela conservaçãO da saude de S. M. o Imperador
e das princezas suas augustas irmll.s ; n!lo se
congratulára..o com o co1·po legislativo por esse
beneficio da Divina Providencia. Talvez fosse
effeito da redacçll.ci, e que não tivessem os conselheiros da corôa por fim o na.o quererem que•
o corpo legislativo participasse com elles de
tamanlía satisfaça.o ; como, porém, é estylo seO SR. VASCONCELLOS (,ninistro do imperio) : guido dar-se a resposta ·quasi pelos. mesmos
- Cedo por ora da palavra, para fallar depois · termos com que é apresentada a falia, eu creio
de um nobre deputado (o Sr. Limpo), que julgo que a commissão se cingiria muito majs a este
eslylo, quando lambem dissesse ao throno que
deve fallar em outro sentido.
O SR. PRESIDENl'E : - O Sr. Maciel Monteiro o corpo legislativo dá graças ao Todo-Poderoso
pela preciosa saude de S. M. o Imperador e das
tem a palavra.
princezas suas augu~tas irma..s.
o SR. MACIEL MoNTEÍRo (ministro dos estranUm nobre deputado notou hontem que a
_geiros) : - Desejando füllar sobre negocios da emenda omiHisse a palavra conservação ; mas
minha repartição, cedo a palavra ao Sr. Limpo
eu não vejo nisso differeaça alguma ; havêl-a-ia
eu a qualquer outro Sr. deputado.
se, em lugar de eonse1"Va9ão, o throno se tivesse
O Sa. LIMPO DE ABREU: - Para mim é in- servido da palavra continuação.
Ora, a outra razão .por que preferia a emenda
diff~rente fallar antes, ou depois dos nobres
ministros.
.
ao periodo da resposta á -falla do throno, é .
porque eu desejo fazer justiça ás legislaturas
O SR. MACIEL MONTEIRO (ministro dos est·ranpass'adas ; toqas ellas mostrárllo constantemente
geiros): - Cedo a palavra.
·
a adhesão que tinhão ao throno e instituições
O SR. PRESIDENTE : - O Sr. Limpo tem a . livres do paiz. Esta idéa se contém na ultima
palavra.
parte da emenda, e della nll.o se faz mençll.o na
OSr. Limpo de Abreu (movimento de ciirio- resposta .da nobre commissn.o. E este motivo,
s-idade) : - Sr. presidente, eu creio que a dis- creio, na.o é de desprezar. E' esta a primeira
sessão da quarta legislatura do imperio, e nós
cussão tem estado um pouco fóra da ordem.
(Muitos apoiados.) Hontem vi um illustre de- devernos, de ce1·to modo, prestar este tributo de
putado fazer a comparaçao analytica entre a
consideraçao e respeito ás legislaturas antefalla do throno de 1837 e a falia do throno ·de
riores, e por isso a emenda dec!Rra que mais
1838, donde podia suppôr-se que a discussão . esta vez o corpo legislativo offerece ao monarcha o testemunho de inalteravel adhesll.o e
versava sobre qual das duas falias nós deviamos
adoptar. Poderia o nobre tlepulado estar na
respeito. Quanto ao mais, talvez preferisse a
ordem se, por ventura, fizesse a comparação
redacçllo apresentada pela nobre commissao ;
entre a resposta apresentada.pela illnslre commas como vêm estes dous pensamentos novos,
pedindó- venia aos nobres membros da com~~issão1 e a resposta qne apresentou o nobre
com as armas na ma.o, forllo repartidos por
differentes prisões e navios, porque a mór parte
das prisões se achava.o arrombadas, e assim a
palavra amontoados nllo é exacta.
Tambem é inexacto que se deixassem por
tres dias sem agua nem alimento os individuos
presos ; roas, se desses incommodos soffrêr!lo os
rebeldes, lambem a gente da legalidade delles
participou. Certifica, comtt1do, ao nobre deputado, que o governo da provincia deu todas as
providencias em taes ch·cumslancias ; e no dia
16, em que as armas da legalidade triumphára.o
completamente, havia na cidade bastante carne
e farinha.
Quanto a attri~.uir ás tropas pernambucanas
a restauraça..o da cidade, o orador diz que não
sabe se, pelo que disse a este respeito o nobre
deputado, quiz antes censurar do c1ue elogiar
essa' tropa ; porque se é' honroso a um militar ser bravo, é indispensavel ser obediente,
qualidades que se reunira.o na tropa pernambucana, a qual marchou porque teve ordem do
seu digno chefe. Lembra que essa tropa não
era composta só de pernambucanos.
O orador conclue dizendo que foi testemunha
ocular da bravura, não só da tropa pernambucana, como da bahiana, sergipana e da marinha, que todas se cobrirão de gloda eterna.
O Sa. PRESIDENTE: - O Sr. Vasconcel!cis
tem a palavra. (Sensação e profundo silencio),
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missão, cujas luzes muito respeito, eu me julgo
autorisado para, nesle caso, preferir a emenda
artigo apresentado pela commissão.
Ora, uma proposição ouvi en, a que julgo
dever dizer alguma cousa. Um nobre deputado
pela província de Pernambuco disse que o governo na.o podia soffrer opposiçM daquelles que
fizer:\o muito menos quando eslaváo no minislerio : hoje se disse que aquelles que fizerll.o
parte da administraçao que largára o governo,
porque· era incapaz de govemar, não podião
oppôr-se ao actual. Eu nllo devo deixar passar
sem observação uma e outra proposição. NM
sei á quem se referio o nobre deputado que
disse que houve quem declarasse que· largava
por incapacidade a administraç1l.o do ~sta<lo.
Talvez haja algum exemplo de qnem o dissesse;
mas não é a pessoa a quem o nobre deputado
quiz, talvez, referir-se, quem declaron que
largava a administraç1l.o do estado por incapacidade,
Não duvido que muitãs das administrações
passadas fizessem menos serviços que a actuaL
Durante o tempo da administraçilo actual foi restabelecida a ordem e tranquillidade publica na
provincia da Bahia, e eis-aqui o maior e mais
importante serviço que, até agora, têm offereci_do á consideração do corpo legislativo os
ministros da corôa, ou aquelles que os têm
defendido.
O Sa. MouRA MAGALHÃES : - E' sufficiente.
O SR. LmPo DE ABREU : - Em 1833 a capital da província de Minas-Geraes se rebellou.
As medidas apropriadas do governo, auxiliando o valor dos mineiros, suffocárão dentro
em muito menos tempo a rebellião armada do
Ouro-Preto. NM se allegou este serviço, nem
delle se fez menç!lo na resposta á falia do
throno. Em 1836 a administração que dirigia os
negocios do estado restituio toda a província do
Pará á uniao e obediencia do imperio. N!!.o sei
qual a raz1l.o por que este serviço se ha de considerar de menor importancia do que o que
acaba de fazer o actual ministerio, concorrendo
para o restabelecimento da ordem publica na
Bahia. A rebellião tinha penetrado todo o in:
terior do .Pará ; o governo legal não tinha no
continente .um unico ponto, porque existia· o
governo da província embarcado em um dos
vasos de guerra que alli esfacionavão ; todavia
o governo fez os ultimas esforços. em 1836, e
soccorreu o Pará promptarnente ; e o Pará foi
restituído á ordem. E não será este serviço mais
importante ? Poderá elle occultar-se ? Poderá
deixar de ser considerado corno um esforço
patriotico que a administração passada fez em
favor da monarchia? Eu creio que não. E'
certo, segundo entendo, que a differença consiste unicamente em que, então o governo lembr~ndo-se que é necessario, quanto·fôr possivel,
deixar de pintat· as recorditções da guerra civil,
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nno: quii: da~_tanla importancia nem apparato a
<essa victoria alcançada por brazileiros contra
hrazilo:iros. (Apoiados.)
Sr. presidente, quanto á provincia do Rio
Grande do Sul, cu creio que, em boa fé, não se
póde contesf.ar ás administrações passadas que
ellas fizerão · todos os esforços para restabelecer
lambem alli a ordem, e obediencia ao governo
legitimo. Em virtude das providencias dadas
pelo go·vemo •l província do Rio Grande do Sul
estava livre in leira;ncnte dos rebeldes. Este
facto não se póde contestar: depois da victoria
da Fanfa, depois de terem sido presos os chefes
da rebelli!lo, o territorio da província do Rio
Grande do Sul foi evacuado inteiramente. Os
nobres deputados sabem perfeitamente que a
defecç!lo· do commandante das armas é que
transtornou alli os negocios, e que os fez tomar
urna face diversa. Poderia o governo de então
prever que este commandante das armas, que
acabava de fazer tão importante serviço, se declararia contra o governo que havia pouco
tempo o tinha remunerado? Tanto n!lo podia
prever qtie uma indicaçno se havia feito na camara dos Srs. deputados, por um membro, que
nao podia ser nem levemente suspeito de connivencia com os rebeldes, para qne se dirigissem
graças e louvores a este commandante de
armas, que tão assignalados serviços tinha feito.
(AjJoiados.) Ora. se isto é assim, senhores, se os
factos são publicas e notorios, corno é que ainda
se lembrao os senhores da maioria de lançar a
peeha de republicanos aos membros, que hoje
possll.o não querer sustentar a política do actual
governá? Aos membros que ainda querem sustentar a política que sal vou a província do Pará,
e que livrou a provincia do Rio Grande do Sul
da rebellião?
Hontem ouvi fazer profissões de fé : hoje ellas
continuão: m11s todas ellas se cifrll.o em dizer:
-eu sou ministerial porque o governo restabeleceu a ordem publica na provincia da Bahia:
porque o governo nll.o tem perseguido a imprensa-! (Apoiado.) NIJ.o tenho porém ouvido
comparar a politica entre si das diversas administrações, que se têm succedido desde 1835
até á. actual administração. O mesmo nobre
deputado pela provincia do Maranhllo (o Sr.
Encarnação), hontem, eu creiq que se declarou
na opposiça.o, ou, que a conclusllo que devia
tirar de seu discurso, era essa.
Sr. presidente, eu já disse, e repito hoje um
principio que me parece ser verdadeiro. Ao
corpo legislativo, ou .á representação nacional
compete· escolher a política que lhe parece a
mais propria para fazer o bem do paiz , ap·
pro_var o systema administrativo que lhe parecer
melhor. Creio que tanto: em,. um, como outro
caso, sllo princípios seguidos pela escola doutrinaria de França ; mas, se eu fôr contestado,
eu desenvolverei mais estes princípios. Depois
que a representação tem dado a entender qual
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é a política, qual é o systema administrativo
que lbe parece melhor, o rnonm·clu1 deve escolher os indivíduos que lhe parecerem p.1ais
proprios para o desenvolvimento da politica da
adminislraçrio : mas póde se enganar. O nobre
deputado honlern dec:larou que a polilica que
lhe parecia melhor, cru aquella que se tinha
menciorndo em um manifesto feito á nação
pela adrniuistrar;.ao logo depois de 12 de Outubro de 1835: nrns que fôra enganado, pois
que ntio se liuhãO vl!ríficado as promessas, qu;3
havião sido feitas. 01·a, o 11obre deputado, a
quem me refil'o, ba de ter lido que os 5enhores da
opposiçlio, qne hoje estlio ao leme dos negocios
do estado, combaterão esse manifesto ; e até um
nobre ministro disse que elle tinha receio de o
lêr até para não se esquecer das reg1·as de
grammatica (1·isadas) : combateu-o uao só na
materia, mas na fórma. Daqui é evidente que a
politicado actual ministerio nao é a mesma, mas
diver;;a da que está consignada no manifesto,
·com que tanto sympathisou o Sr. deputado.
Faço-lbe portanto estas obse1·vações. Veja que
nao seja ministerial por erro... (ri,sadas), que
n/lo vá auxiliar uma politica que reprova.
Ora, quaes forào os motivos que o nobre deputado teve para renunciar a essa administL-açao, com quem sympathisava antes? Primei•
ramente porque se fizer!lO na sua provincia
grandes arbitrariedades e. violencias. Em primeiro lugar, nlio me consta que o presidente
fosse nomeado por nenhnma das administraçõei;;
posteriores ao dia 12 de Outubro : antes foi de
uma dellas que recebeu a sua de1nis~110. Isto
nao quer dizer de maneira nenhuma qut: eu
comparto, mesmo neste a~sumpto, a opiniao do
nobre deputado. Eslou convencido, ao menos,
pelos documentos que recebi dnrante todo o
tempo do meu minislerio, que esse presidente
desempenhou os seus deveres, e foi um
daquellcs, que maiores serviços fü:erão para arestauração do Pará. Mas ainda quando eu lhe concedesse que era exacta, que e1-a verdadeira essa
má couducta do presidente, nao me parece que
sejão motivos estes sufficienles para o nobre
deputado se julgar desligado das pessoas, a favor
de quem tanlo se tinha anteriormente declarado ; tanto mais, quanto não consta que o
nobl'e deputado sobre tal assurnpto, para a não
continuaçao daquelle presidente fizesse reclamação alguma ao góverno geral.
Ora, insistindo ainda sobre a arguição que se
fez á opposição de ser propensa aos principios
democraticos, eu nao sei que provas, ou que
documentos se tenhllo aprnsenlado, donde semelhante suspeita possa deduzir-se. Senhores,
devo declarai· que eu nào julgo ciue seja desl1onroso o ser republicano : se o fosse não leria a
menor duvida em o'!dizer:francamente; digo
mais que, entendo que longerde ser desbonroso o seguir o systema republicano, nós devemos fazer toda a diligencia para que na con-

fecçrto da lei de eleições, que devemos Í:lar ao
paiz, se facilitem todos os meios pai·a que se
assente neste recinto algum ou alguns republicanos, 1·ep1·esentantes do principio republicano puro, para que seja.o combatidos vigorosamente, e saiba então a nação decidir-se melhor
a favor do systema que felizmente nos rege.
Mas quaes s1lo as provas que alguns nobres
deputados têm apresentado de que a opposiçào
sympathisa co1n os princípios republicanos?
Um illuslre deputado pela provincia de S. Paulo
declarou, ou t'.Cferio-se á exagerações de periodicos, por ahi escriptos, em que os paulistas
erão ti•atados como esc1·avos, e dar1ui deduz o
nob1·e deputado-logo, quem escreveu isto é
t·epublicano ...-Ora, naC> sei que ligaÇlio exista ...
O Sa. PACHECO : - Eu disse mais alguma
cousa.
O SR, LIMPO DE ABEIEU :-Mas então diga-o
o noht·e deputado ... Nao sei que ligaçao achon
entre. semelhantes idéas, pois quando mesmo
houvesse um pel'idioco, ou dous ou tres, que
proclamassem o systema republicano, alludindo
o nobre deputado nesse discurso, como creio
que devia alludir, á opposição da camara dos
dep11tado:;... que ligação tambem ha eatre a
opposição, e esses periodicos ?...
O SR, PACHECO :-A opposiçã.o é directora
desses jornaes.
O Sn. LIMPO DE ÁBRKU : - Quem o assegura
ao Sr. deputado? ~ao tem ao menos receio de
ofTender com isto a algum dos membros que
sustenta? De retirar a sua confiança de algum
ministro?...
S1·. presidente, é necessario que o nobre deputado não se deixe l!l'rastrar tão facilmente
pelos boatos·; é necessario que assim como a
opposiçl!.o, como eu entendo, nao· deve arguir
os ministros de faltas, de faltas graves, senão
podendo apresentar documentos ou provas
que os equivalhão, assim tambem a opposição
tem direito de exigir dos membros ministeriaes
que lhes fação a mesma justiça. O nobre deputado póde ter a persuasão que quizer, mas não
deve converter essa persuasão em uma accusaçab teita no 1·ecinto darepresentaçao nacional.
Isto não quer dizer _que eu julgue, ou nll.o
julgue indecoroso escrever para periodicos ; isto
não quer dizer mesmo que eu não esteja persuadido de que qualquer tem mais liberdade de
apresentar qualquer proposição em um periodico do que em sustentai-a nesta casa...
UM Sn. DEPUTADO :-Isto é verdade.
O Sn. WMP01>1-: AnREU :-0 .chefe do poder
executivo, seguramente no systema 1·epresentativo, não ha de h· escolher seus lllinistros em
virtude de vozes vagas ; não os procurará entre
os redactores de periodicos, · tanto mais quanto
estou convencido de que nenhum delles se declarada. com responsabilidade, de maneira qne
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o chefe do poder executivo tivesse meios de
saber quem era que escrevia esle ou aquelle
periodico : havia de escolher nu opposiçll.o, na
camara dos deputados, se por ventura, tivesse
conseguido a maioria, e se o chefe de estado
entendesse que devesse adoptar o systema que
ella tem sustentado e proclamado. Por isso eu
pediria ao nobre deputado que desistisse de
semelhantes accusações, porque ellas podem
1evar-nos muito longo.
·
O SR. PACHECO :-Desistirei quando lambem
de:;istírem os senhores da opposição.
O Sa. LiMPO DE ABREU:- Dizendo poucas
cousas ácerca da provincia da Bahia, eu procurarei desvanecei· quanto em mim estiver, alguma
má impressão que tenhão podido deixar as palavras do illustre deputado que acaboúha pouco de
ser presidente naquella provincia. Disse o nobre
def,utado que as· causas- da revolução de 7 de
Novembro de 1837, exislino ha muito tempo, e
um dos indicios que allegou foi a destruição do
. cemiterio, e disse : - Quaes forão as medidas
. que lomou a administração passada para evitar
os males que ella devia prever que se seguirião
de 'ficarem impunes estes delictos, e perder o
-p1·csidente toda a força moral? - Eu nãO estava
então em exercicio na administraçãO, mas
consta-me que, logo que o governo teve parlicipaçll.o deste a.:iontecimento, o ministro da
justiça dirigia energicos avisos ao presidente da
provincia da Bahia para que mandasse processar, se fü:esse punir na confo1·miqade das
leis, os autores dessa sedição ; e qual foi o
resultado disso P Foi nenhum : c.-onsta-me que
se participou que ninguem tinha sido pronunciado. Ora, o que mais podel'ia fazer um governo qualquer? Podia mudar o presidente ;
mas remediar o _mal de outra nianeira de
cerlo que não podia. Ora, examinemos lambem
se conviria a mudança do presidet1te. Elll primei1·0 lugar, o nobre deputado sabe bem, ou
deve saber, quanto é difficil achar um admi·
11istrado1· habil, que, no tempo actual, queira
encarregar-se de dirigir uma provincia. Se a
administraçã.O passada foi infeliz em algumas
nomeações, eu nfiO censuro a adrninistraçao
;ictual por isso, mas creio que tambem não tem
sido das mais felizes; ou, pelo menos, se não
existissem tantas difficuldades, creio que ella
leria dado corno administradores a algumas
províncias homens mais notaveis, mais conhecidos no Brazil pelas suas luzes, serviços, ou
por algum outro titulo, que os recommendasse
pelos seus aclos ao respeito e consideração dos
povos. Mas prescindindo disto, que razões podel"ia o governo ter pam dar immediatamente
liiuccedsor ao presidente da Bahia? Estava elle
no c:aso de devei· ser immediatamente demiltido ? Mereceria elle ou não, o respeito e
. consideração da Bahia? Creio que era justamente po1• esse tempo, ou logo depois, que o
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Sr. Paraizo 1·ccebin pnl'n senador os volos de
quasi lodn a provirwln riu Bnhin. O presidente
da provincia havia de encarrcgur i\s nuloridadcs
judicia1·bs compelentes de l'u:ie1· os surnm111•ios
aos que commetlêrno o cdme du destruir o
cemiterio, e parece-me que não se lhe póde imputar o não se ler verificado o castigo destes
homens. Daqui fica evidente que não póde ser
arguida a administração passada de nll.o ter
lomado providencias ácerca das desordens, que
principiárão .talvez a dar-se a conhecer com a
destruiÇão do cemilel'io, e depois, como disse
o nob1·e deputado, com a demolição do pelou·
rinho. Isto competia ás autoridades judiciarias :
o presidente não podia mandar prender sem
culpa formada, etc. Não pôde portanto a administração de enll\o ser accusada de não ter mudado ·o presidente da provincia da Bahia, tanto
pela difficuldade, que os nobres ministros
hão de hoje conhecer, de achar presidentes de
toda a sua confiai:iça e dos povos ; como porque,
110 meu modo de pensar, o Sr. Paraizo nlto
estava neste caso, e o governo devia entender
que continuava a me1·ecer a consideraçli.o da
provincia, por ser a pessoa que mais suffragi9s
recebeu na occasiãO de se proceder á eleição de
senador.
Por occasiao de fall:!r em votos populares,
confiança ou não confiança em um ministerio,
ou na sua politica, seja-me permitlido que eu
diga á camara que por este lado a administmção passada não le1n de que se qlleixar, pois
que podia sustentar que ella merecia a confiança da nação. O nobre deputado sabe que.
um dos ministros da corôa foi reeleito nessa
occasillo pela sua p1·ovincia em 1835, e que,
em 1836, na occasião da eleição geral, elle foi
um dos deputados pela mesma provincia; forll.o
as duas eleições que se fizerão na provincia de
Minas-Geraes. Quanto a outro candidato, que
era ministro na occasiao em que se procedeu á
eleição geral, sabe tambem o nobre deputado
que foi eleito peli! sua provincia. Logo, a nação
queria a polilica que seguia a administração
passada, segundo o argumento do nobre deputado. Eu não contesto o principio emittido
pelo nobre deputado ; mas é necessario que
admitta que póde soffrer muitas modificações ...
Selihores, prescindamos por um pouco de taes
argumentos, principalmente quando não se
ll"a!a ainda de ventilar questões til.o importantes,
que nllo possão ser adiadas para os parag·raphos
seguintes.
Eu não desejo demorai· a discussão do voto
de graças; V. Ex. creio que me fará justiça em
persuadir-se de que eu devia fallar, ao menos
pura que não deixasse passar sem nenhuma reflexão tantos argumentos que aqui se tem feito
a respeito de administração, de que eu fiz parte.
Creio, Sr. presidente, que poderemos evitar
questões lã.O desagradaveis, convcncendo:~os
de que hoje. uão se trata de comparar a pohtica
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actual com a politica de 1835 e 1836. Trata.-se política que convém seguir, se tomarem até
de saber ern abstracto se a política, que o mie essa iniciativa, o poder executivo se tornará
nisterio actual se propõe, se a política que elle uma commissll.o do poder legislativo; os potem seguido, é a que mais _convém ao paiz. Eu deres se confundiráõ, e assim a responsabiliappello para uma propos1çil.O que alguns dos dade do poder executivo desapparecerá ; porque
nobres mi11istros emiltir!io por vezes na sessão elle saberá ... elle saberá attribnir todas as conpassada, e é que n!io convinh~ muil~ 1:evolver seqnencias de seus actos a quem escolheu e
o prete1·ito para não azedar mmto as discussões. determinou essa política. O que seria <entno o
Peço-lhes'!Jue quanto estiver de sua parte pro- poder moderado1· que, segundo a nossa consticurem por dirigir as discussões do melhor modo tniçao, nomêa e demilte livremente os mipossivel para economisar lempo e ganhar n~s nistros ? Teria elle a necessaria liberdade para
medídab legislativas, que devemos dar ao pn1z demittir um ministro que fosse um cego exepara o completo restabelecimento da ordem e cuto\' de alheia política, em que não tivessem
intervindo os poderes constitucionaes? Mas
conservaçll.o das instituições que nos regem.
ponhamos de parte a opiniãO dos donlrinarios ;
(proimperio)
OSr. Vasconoellos (minietro do
n:lo averiguemos· se já houve algum doutrinario
fmido silencio) :-Sr. presidente, algumas graves que
tanto pretendesse, que tanto procurasse aniimputações lêm sido feitas á administraçao a que
quillar o poder executivo. A opini!io, o sentimento
tenho a honra de pertencei·. Bem que eu nll.o
do actual ministerio é apresentar, expôr ao corpo
possa deixar de ag1·adecer a alguns dos meus
qual é a ·sua politica, pedir-lhe o
legislativo
com
palavras,
das
adversarias o comedimento
porque, sem esse concurso, o
concurso,
seu
que fêm enunciado o seu pensamento, peço
estâ" convencido de que não póde
licença pat'a declara1·-lhes que nãO com- ministerio
servir, como deseja, ao seu paiz. Este é o senparto as suas opiniões, que. a muitos restimento do ministerio. Qual é; porém; essa po·
peitos estão mal informados, e que a algum, lílica
·
do ministerio ?
ou alguns nao sao ellas muito exactas.
Pelo que ouvi ao nobre deputado, não pude
Declaro, e protesto de uao fazer comparaçao colligir o que e1le considera comprehender a
alguma entre a actual admínistraçãO, e as que palavra politica no caso de que tratamos. Eu
a precedêrao. Ninguem respeita mais os talentos, entendo que a politica de um ministerio em
as luzes, a experiencia e tacto administrativo geral reduz-se á satisfaçao das necessidades que
do nobre deputado, do que o individuo que tem elle comidera mais · urgentes. Quaes sa.o,
agora a honra de se dirigir a esta casa. Nao é pois, as necessidades que o ministerio actual
o governo que tem provo~ado a comparaçno, considera que, com ~ preferencia a outras,
em que o nobre deputado tocou na conclusão devem ser satisfeitas. Parece-me que não
do seu discurso. Eu cumpriréi a minha pa- podia· haver declaração mais explicita, mais
lavra, n:lo instituindo comparaç.ão alguma, nem franca e mais sincera do que a que se contém
mesmo r~cordando-me de quanto o nobre de- · nó discurso da administraçao _na abertura da
putado .disse sobre as opiniões emittidas nesta assemblé.i.geral. Reconheceu o ministerio que a
casa; a respeito da declaraÇ!io de princípios, e primeira necessidade dos brazileiros era a maior
outras cousas. Se o que o nobre deputado a esle somma de liberdade com a mais perfeità segurespeito asseverou é muito exacto, não inter- rança ; e está lambem convencido de que este
ponho o meu juizo, porque não quero revolver, grande beneficio só póde ser conseguido sob os
ou- mecher no: passado para nao demorar adis- auspícios da monarchia constitucional, que está
cussão; Concordo com o nobre deputado que, em absoluta dependencia da integridade do imno momento, na conjunctura, ou na actual dis- perio. E', tendo em vista estes principios, que o
cussão, não se trata de instituir exame sobre o niinisterio escl'eveu o discurso da abertura da
passado, mas de averiguar se a politica do go- assembléa geral.
·
verno· é, ou não, proveitosa ao- paiz, se ella
tempo
muito
ha
imperio
do
integridade
A
merece a adhesao dos representantes da nação;
que fallou
Eu digo que el\a merece a adhesao dos repre- está a\1-}eaçada. O illustre deputado, Bahia, e
a
que
disse
lugar,
ultimo
elll
honlem
.
sentantes da nação, porque nao posso comprehender a opiniao do mesmo nobre deputado. nao sei se Pernambuco .. :
•
O SR. ToaREs ( ministro da. ,narinha ) : quando eutende que a escolha da politica pertence aos representantes da naÇão. Por nl!.O Sim, Pernambuco.
querer instituir· comparação, para nao mecher
o SR. VASCONCELLOS (ministro do impê.rio) :no passado, na.o procurarei averiguar se ha Pernambuco, Ceará e Maranhão, estavn.o ameamuito accordo, muita harmonia entre esta çadas, não sei se um rompimento, ou que
opinião que acabo de ouvir nesta casa havia grande fermentaçao nestas províncias.
com a que, em outras sessões, foi nella pro- Como não tenho presente o discurso do nobre
ferida.
deputado, talvez _não refira. fielmente o que
·:.:Estou· p~rfejtamenfe convencido de que, se hontem ouvi. O Pará, apeza1: do que hoje asseverou nesta casa um. Sr. deputado, não goza ·
os· representantes da nação quizerem escolliei:'

a.
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ainda a venlul'a de ver alli restabelecida a viciaria da Bahia... !!! Já aqui se ouvia da parte
ordem. Eu me refiro a officios do presidente...
do governo alardear esga victoria ? Não_ foi até
só se se entende que ha este restabelecimento omittida na falia do throno essa grande vanemqu[!.nto a·força impera, mas nllo é esta a in- tagem da .legalidade na capital da Bahia ?
telligencia que o governo liga a essa palavra. Porque foi ella omittida ? Não seria talvez para
O Rio Grande do Sul sabe perfeitamente a canão recordar os sacrificios que foi necessario
mara que estava occupado pelos rebeldes, que fazer então no altar da patria? Mas o nobre
.apenas não se tinhão apoderado de tres pontos, deputado, que pede ser julgado com justiça, é
mas que os affligião com o mais rigososo quem quer que o governo faça cousas contraassedio.
dictorias ! ! ! Em um de seus discursos observou
Tinha sido nossa opinião em todas as dis- que nenhuma palavra o governo disséra sobre
cuss~es nesta casa que o ministerio tivesse fé a revolta da .Bahia ; e agora acaba de accusar
em nossas instituições, e confiança na justiça o governo de ostentar de ter. vencido os rebeldes
da nossa causa, e no patriotismo do_s brazileiros. da Bahia!
Er!lo estas as nossa_s convic'Qões. Os aconteciMas eu, Sr. presidente, vou expôr qual era a
mentos de 19 de Setembro, inesperados, impre· politica da administração, ou quaes erão as
vistos, ·nos fizerão aceitar o poder. Seria co- necessidades do paiz que ella considerava mais
urgentes, e ·a que ella desejava satisfazer. Eu
vardia digna da animadversa.o geral, se aquelles
que julgavão que a causa da patria não estava tinha. dito que o nosso maior empenho era a
perdida, e que, com fé nas instituições do paiz, mantença da integridade do imperio, como gae confiança na justiça dos empenhos dos bons rantia do throno constitucional, e por isso
bi·azileiros, e que tinhão a ventura de contar mesmo como penhor dos nossos fóros e liber· tantos amigos enlt;e os representantes da nação, dade. O discurso do throno contém, com aquella
1·ecua·ssern diante do medonho aspecto da patria. generalidade que em taes peças tem lugar, as
providencills que a administraçll.o pede para
Aceitámos o poder, e recorremos ao corpo legislativo, pedindo-lhe as medidas que nos parecerão desempenhar tão nobre tarefa. Pede força,
as mais urgentes, as mais apropriadas ., para força sufficiente de mar e terra, e bem disciplinada, para que não aconteça o que ·hontem,
fazer frente ás facçõe1:1.
O corpo legislativo concede-nos estas me- com muita razão, disse um nobre deputado,
didas ; muitas outras teríamos de propôr, mas que os soldados indisciplinados da Bahia farão
sabe-se que o corpo legislativo tinha chegado ao os principaes autores das desgraças da sua caterino de sua ultima sesslio. E que linguagem pital. Pede ao corpo legislativo que institua um
exame nas leis criminaes, porq,uanto existem
devia.o ter os ministros da corôa perante a re.presentação nacional? Devi!lo despedil-a, decla- grandes queixumes contra a impunidade : e bem
rando-lhe - vós nos deixais desarmados, nós que o governo, em falta de dados estatísticos,
precisa vamos airida desta ou daquella medida?- nll.o possa verificar até que· ponto são elles
Não : sempre cõm fé nas instituições de nosso justos, todavia reconhece, e pensa que ainda
paiz, nós agradecemos aos representantes da ninguem contestou, que grande parte destes
nação os. valiosos auxilias com que nos havião males procedem dos defeitos da nossa legisl11,ç1to
habilitado para vencer a rebelliao onde se havia criminal. O presidente da P.rovincia. do Pará
manifestado. Esta ostentação de força, que se não declara ao governo que um dos seus principaespóde taxar de falsa, tem sido allegada como uma cuidados é descobrir, acertar com pessoas capromessa, que a administração fez ao paiz, de pazes de desempenhar as diligencias, pois que
restabelecer já e já a ordem nas províncias gr11nde parte dos que tinhão sido até entll.o
incumbidos deste serviço, assassinavll.o os rel'ebelladas; e accrescentão os nobres deputados-a administração não cumpria suas pro- beldes, para que elles n!lo ficassem impunes,
messas porq~le o Rio Grande do Sul ainda é porque, embora os faça prender, silo 11bsolvidos ... não digo bem, nem pronunciados são !. ..
dominado pelos rebeldes! 1!-Quando a admiNada direi sobre a necessidade de leis que
nistração .fez essa declal'ação, rendeu esses
agradecimentos aos representantes do paiz, desde já determinem a maneira, pela qual se
tinha-se rebellado a capital da província da ha de effectivamente arrecadar nôssas rendas
Bahia P Em que embaraços não p0z á admi- · publicas. E' uma inju~tiça que se sobrecarregue
nistração a revolta da capital da p1·ovincia da o povo com tributos, não se cobrando os que
Bahia P Privou a administração de dispôr das estão estabelecidos ; e as .leis actuaes não miforças que deviao marchar para a província do nistrno meios ef1icazes para esta cobrança. Nem
Rio Grande do Sul; privou a administração · uma palavra direi sobre o meio circulante. A
dos valiosos reditos com que aquella província necessidade de que.se continuem medidas para
concm:re para pagamento da nossa divida ex- seu melhoramento, para que restauremos a verterna; obrigou ª· grandes despezas; dividia, . dadeira moeda, não é objecto de auvida. Nada
portanto, a attençll.o e as/ forças do governo. E direi sobre outros ·1opicos do discurso da
diz'.se que o governo não cumpria a sua pi!,· abertura. Elles indicão claramente, e com muj,ta
lavra ... ! ! ! que o governo vem aqni alardear a· .. franqueza, as necessMades do paiz. Se a mai_oria
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dos representantes da nação entender que esta
política merece o seu concurso, o governo se
desvelará em a reduzir a effeito.
Um nobre deputado fez hontem duas arguições
á administração, que eu entendo que não devem
ficar sem resposta. Disse elle que se attribuia a
revolta da Bahia ao desgosto e it"ritaçllO que
causou a noticia da nova administração. A ser
ve1·dade o que assevera esse nobre deputado,
. muito · sentem os membros da actual administração que elles dessem ao menos occasião a
tantas desgraças; mas por certo não é esse facto,
a considerai-o verdadeiro, tão desacreditador da
administração actual, como o nobre deputado se
figurou. O nobr.i deputado, 9u outro illustre deputado seu collega na opposiçll.o, representante
pela provincia de S. Paulo, disse hontem que
todo~ os empregados publicas, todos os proprietarios, todos os capitalistas, todos os homens
que exercião profissões uleis, que tinh!i.o
prestigio, abandonarão, condemnarll.o a causa
dos revoltoso,r da capital da Bahia ; que todos
elles se armarão, que todos elles viera.o para
derrotar a rebellião. Deste modo parece que a
administração actual póde, ao menos, dizer que
os que se levantarão contra ella não merecem a
honra de ser nomeados neste augusto recinto.
(Nm1te1·osos apoiados.) Todos. ôs empregados
publicos, todos os pr·oprietarios, -todos os capitalistas, todos os homens industriosos, todos os
corações verdadeiramente brazileiros se unirão
com o governo para reconquistar, para desafrontar- a lei ultrajada na cipital da .provincia
da Bahia.
Mas o (acto, nãó ··me parece exacto.... (eu
receio que me_ escape alguma expressn.o que
possa offender ao nobre deputado, mas não é
esse o meu intento). Já de muito tempo _ao governo tinhão sido feitas participações de que se
· tramava na pro,•incia da Bahia uma conspiraÇllo para separai-a do gremio da familia
brazileira : existem na secretaria de estado officios com estas participações, dirigidas pelo juiz
de direito da Cachoeira, que me parece ser um
dos nossos illustres collegas. Eu nao sei se poderei reproduzir o conteudo nesses officios, rnas
parece que indicava.o, ou communicavlio, pouco
mais ou menos,_o segninte .(attllnção) : Existe
uma conspiração para se separar esta província
da communhão-brazileira: os chefes sll.o full.O,
fuão e fuão, e úm Miguel Bernardo que já outr'ora
tinha proclamado a republica em S. Felix,
e que lambem fôra um dos réos, ou um dos
criminosos que fizerao fogo no forte do mar
sobre a cidade. Accrescentava o digno magis·
trado que estes homens acoroçoados com a impunidade, asseverando-se-lhes que não ficarião
sós na sua empreza, nlio receiariilo pôr em obra
o seu damnado projecto. Elle pedio armamento
e munições, e todos os meios para obstar a que
os rebeldes pudessem obter qualquer vantagem :
elle confiava muito nestas medidas. E' neces-
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sario advertir que o.· presidente da província,
fazen~o estas communicações ao governo, declarava expressamente que não receiava cousa
alguma pela ordem na provincia da Bahia.
Assim mesmo o governo (não fui eu o ministro),
assim mesmo o governo ordenou-lhe que empregasse todos os meios de cautela conducentes
a prevenir a desordem ; mas o presidente 1:00·
fiava na fidelidade da tropa de primeira lit1lia,
e municipaes permanentes ; e esta confiança
parece-me que foi a causa da sua perda.
No dia em que rompeu a revolta, escrevia o
presidente:
« Certifico ao governo que, bem que exista
um plano de conspiração, todavia nilo se póde
receiar cousa alguma. Qs conspiradores não têm
apoio da tl'opa da primeira linha, nem dos
nmnicipaes perrnanenles. » E dahi a poucas
horas escrevia este mesmo presidente : 11 Pela
mais negra traiçll.o da tropa de primeira linha e
municipaes permanentes, me vi na necessidade
de abandonar a cidade, e estabelecer a séde do
governo a bordo deste brigue. » Era o brigue
Vinte Nove de Agosto. Ora, permilta-se-me
uma refiexlio antes de proseguir.
Dis.!!erão hantem, se é exacto o extracto que
do discurso ar,pareceu hoje no Joi-nal do Com,mei·eio, que os soldados dis_ciplinados marchárão para o sul e os indisciplinados se con·
servárão na Bahia. Ora, será o governo geral
responsavel por este facto? Póde-se-lhe imputar
o procedimento que teve .o presidente da. província, se é exacto que, tendo certeza de. que
existia um plano de conspiração para_desligar a
provincia da união brazileira, deixára ficar na
capital os soldados insubordinados, e mand:iva
a melhot· tropa para o Rio Grande do. Sul, lugar
para onde podião ir, sem perigo, os soldados
indisciplinados? Eu nlio digo que o presidente
o fizesse. Eu não estou info1·mado a esse respeito : cito as palavras do nobre deputado,
v.ou deduúodo as illações, que me . parecem
conter: O presidente da provincia da Bahiai a
bordo do· brigue-barca, nliO com_munica ao
governo outra cousa senil.o o facto de que, em
virtude da mais negra traição, fôra for,:ado a
abandonar a capital, e a recolher-se a bordo ·do
brigue, donde 11avia escriplo ao visconde de
Pirajá e no tenente-coronel Argolo para se
oppôrcm aos rebeldes. Nenhuma outra int'or·
maçao teve o governo : não soube se os .,ofres
tinhão cnliido em poder dos rebeldes, se linhll.O
todo o armamento e munições que havia, et.c. :
nenhum esclarecimento tinha. Eu não continuo
a expôr os factos, porque um illuslre deputado
que acabou de ser presidente da Bahia o::;
~xpôz_ com muita clareza; cabe-me, porém,
declarar ao nobre deputado, que hontem fallou
em ultimo lugar, qual é a política do governo a.
respeito do tratamento que .se deva dar_ aos ·
rebeldes. Esta política observará o illústre- deputado, não em palavras, mas em factos na
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provincfa: do Rio· Grande do Sul. Um dos pri- governo actual e a administração passada, bem
meiros cuidados do governo é poupar o sangue que protestasse contl'a semelhante marcha de
brazileiro (numerosos. apoiados), é es~e o seu d!scussão, protesto, que igualmente faço. Mas
maior desvelo. Mas como poupar'<> sangue dos disse elle - agora conhecerá o ministerio a
rebeldes? Procurando lllostrar-lhes sempre a difficuldade de nomear um presidente ~ ou superioridade das nossas forças, e agazalhando · c~nheceráõ os membros do ministerio a difficulos que, reconhecendo o seu erro, vêf!! pedir dade de nomear presidentes, difficuldade que •
. humildemente perdão do!> crimes cot).1meUidos muito· bem sentio a administração passada. -contrt o paiz. O general, presidente do Rio E~ ':'ão quero instituir comparação com a adGrande do Sul, nao cuida, nao se occupa de
m1mstração passada ; cede-lhe em tudo o actual
offerecer co1nbate aos rebeldes, emquanto não
ministerio, menos em amor ao meu paiz porque
tem força consideravel, que elle· lem sabido de· certo n_ao duvido afll.rmar que pel~ menos
perfeitamente disciplinar. Elle fez calar todas as · tem<JsJ~nto como qualquer dos membros da
intrigas que dilaceravão os legalistas, e erão, administràçao passada. (Numerosos apoiados.)
talvez, ain1fa mais prejudidaes do que as armas Mas sempre direi ao nobre g~putado que· não
dos rebeldes : proc4ra inspirar ·coragem aos compare um governo precarió com um governo
seus soldados, mostrando-lhes que, com dispermanente ; um governo que póde desappaciplina, elles podião derrotar rebeldes em muito recer de um dia para 011tro, que esperança póde
maior numero ; e depois que os tem assim elle inspirar ? Quem póde empenhar-se com
adestrado no manejo das armas, que os tem
um tal ministerio? Os mesmos amigos de um
acoroçoado, elle se dirige de Parlo Alegre aos tal ministerio dizem - para que vos prestarebeldes que sitiavão a capital da provincia : remos apoio, se poderá servir a opiniões, que
dirige-se com tanla prudencia, com tanto tino consideramos damnosas, e prejudioines ao nosso
militar que os rebeldes nll.O ousll.o :àceilar o · paiz ? Senhores dP.mos graças á Providencia
combate; ;ibandonao trincheiras que lhes papor ter este precario ati•avessado urna crise til.o
recião eternas, abandonão toda a bagugem e
medonha sem maiores calamidades. Oxalá que
parte de seu armamento ; vil.o deixando ludo, e ' o Brazil nao torne a sentir o pe:r.o dot: provifogem pr:ecipitadamente. Urna tão~considei-avel sorios, ou dos precarios ! !...
vantagem _apenas custou doze homens aos reUm nobre deputado disse hontem que um
beldes, :porque tiverão a ousadia de reconhecer
presidente nomea·do para II pruvincia de Minas
as_ nossas ·guárdas.·avançadas. Em ouh·as cir- tinha sido causa que houvesse ameaça~ de romcumstancias, com um exercito menos numeroso,
pimento, ou um rompimento. Ignoro ; mas esse
-·menos disciplinado,. ·quanto sangue não corpresidente é meiµb"ro desta casa, e ós nobres
..l'.éi·i.a'?Elll;'i coiitihua sempre, fiel á política do deputados da opposíçao te1·ão occasiao de-avaliar
góvei.:no; '.a óccupar-se na pacificaç!i.O da pro11 sua capacidade mental, e decidir se o minisvinêia, tendo· sempre em vista que, poupar terio teve ou não razão em ·,nomeai-o. E' prosangue é O. 8(1U primeiro d6Ver. Já rtlVe1•têrãO vavel que se empenhe em.: di~çi.issões. e enlão
ao di#ninio da· leg-.ilidade mais de 50 leguas de os nobres deputados poderáõ fazer justiça com
terreno, sem ·que·· esla perdesse mais do que conhecimento de causa.
um homem.· O governo amigo, apaixor1adissimo,
Honteri:I se disse. que o presidente do Ceará
enthqsiasta da integridade do imperio, julga tem ilagellado aquella província. O governo
_que não ha·-cousa mais contraria á união do ignora o qne tem praticado esse presidente em
Brazil do quê os odios, os rancores prove- .damno · e prejuizo dos cearenses. Eu, pela
. ·ni'enles das guerras civis, que sãO tanto mais
minha parte, peço ao illustre deputado que me
. fürte~,. e tanto mais se arreigão, quanto màis communique quaes são os factos que elle tem
· ,s11riguc ,se derrama. Eis um dos principaes praticado infensos á sua província, tenho a cer· motivos, além do principio de humanidade, tezu que o govei:no não conservará nas -proque dirigem o governo nas ordens que tem . vincias oppressores dellas. E quando o nobre
dado aos ·presidentes e generaes incmnbidos de deputado não qneira fazer-me essa communipacificai' as provincias rebelladus. Não póde cação, que instantemente lhe ·peço, ao menos
o governo . afiançar que estas medidas lenhllo . efiereçà uma indicação declarando que o presido fielmente executadas em to<los os pontos: sidente do Ceará tem eoIIimettido · taes e taes
ignora se àconteceu o t'aclo referiâo pélo nobre fac\os, tem abusado do poder discricionario que
deputado; t!e ficarem os rebeldes da Bahia lhe conferem as leis; e então se convencerá de
amontoados nos porões dos navios, tres dias, que o 1mico remedia em noss'as mãos ha de
sem sustento e sem agua , ignora este ·facto, ser imrnediatainente applicacjo.
Sr. pt·esidente,. nm illustre deputado hontem
más pelo que disse o nobre presidente daquella
província, parece-me que elle não foi com- declarou que a administraçfio presente era conmunicado com exactid1lo ao nob1:e deputado. tinuadora das administrações transactas; Por
Sr. p1·esidente, ·eu não posso deixar de fazer mim, nil.o duvido confessai-o, que folgo s~mpre
ainda algumas explicações. Um._nobre deputado, de ver a minha opinião confirmada pelos actos
quiz hoj_e estabelecer µma comparação entre o ·da administraçao passada: mas se el;ita adminisTOMO l
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traço.o é continuadora d; administraçao passada,
como diz o nobre deputado qu_e lhe retira a sua
confiança, a que eu muito a.spiro, só porque ella
pertence ao regresso? Continuamos a administraç!J.o passada, e entreinnto nós somos infensos,
segundo se conclue do discurso do nobre deputado, ao aclo addicional, a uma consideravel
parte da lei fundamental do estado ! !.....
Senhores, eu nao posso deixar de explicar _o
sentido em que eu me tenho desvanecido de
pertencer ao regresso.
Houve tempo ·em que se julgava que o liberalismo consistia em derrubar ludo quanto nos
legárllo os nossos antepassados (apoiados);
fizérllO-se muitas e importantes reformas, e·
pretendia-se progredir da mesma maneira. Eu
entendi enUto que co11vinba interpô1· recnrso
contra essa maneira de procedei', cont1·a esse
prurido de innovar, e empreguei a palavra regresso como synonimo de recurso, ao menos é
esta a intel!igencia que ·Jhe dilo os classices per·
tuguezes que eu mais considero. Tenho feito
por vezes ·explicaç!!.o desta palavra, deste systema, que eu considero conter o verda{leíro
progresso.
O SR. CLE!!EN'.l'E PEREIRA : - Apoiado.

O SR. VAscoNCELr.os (ininist1·0 do imperi.o) ; Mas entendem alguns senhores que as palavras
significão, não o que seu 2utor quíz com ellas
exprimir, mas sim o que elles querem que ellns
•signifiquem_! ! Poderá ser uma tal prelençll.O
razoavel, mas eu a vejo condemnada pelas regras
de boa hermeneutíca. O systema do regresso,
senhores, consiste em não adop!ar como opini1l.o
publiça qualquer boato que um ou oulro folliculario apreg6e como tal. O systema do regresso
ensina- a avaliar as medidas que se pretendem
adaptar para bem do paiz, e submettêl-as á
discussão, n!!.o do partido republicano on deste
ou-daquelle outro, porque dis~ussões entre partidos são infructuosas ; mas sim em suscitar a
discussão entre as diversas opiniões, os diversos
interesses para atinar com a verdadeira opinião
do paiz..
Se o systerna de regresso assim entendído
é prejudicial ao paiz, entl'lo, de certo, nós não
podemos servil-o. Tanto nossas idéas são essas,
ou as minhas idéas_s:i.o essas, qne eu peço aos
Srs. deputados que apontem quaes s~o os actos
altentatorios da liberdade que tem praticado a
administração actual. Quaes têm sido. seus
appellos, seus recursos ? A' liberdade, á publicidade, eis o unico recurso de que tem lançado
mao a administraç~o. Muitos de nossos amigos
se admirárã.o de que nós não quizessemos pôr
pêa alguma ã liberdade da imprensa ; ellea nos
ponderárao que na.o era possivel manter a ordem
com a liberdade illir11itada da imprensa; e nós
entenden-!os. que devíamos executar as leis, e
que as autoridades Jtidiciari:is, que acabpu de
invocar o nobre deputado, quando i'allou do

cerniterio e pelourinho da Bahia, quê a essas
-autoridades competiu punir os que commet·
tessem abusos da imprensa ; na verdade,
lambem convencidos de que era mister ·feclrnt·
os olhos a certos pequenos abusos, porque onde
ha liberdade nao póde haver exct'cicio livre de
qualquer direito sem alguns precalços. Digao
todos se ha razllo para estigmatisar o nosso
systema. Se o nome é rnáo, se o nome é odioso,
ahandonal-o,
n110 popular, nao duvidaremos
éhamando-o - progresso. (.Apoia.dos).
O illuslre deputado notou algum desleixo,
alguma negligencia no governo quanto ás operações do Rio Grande do Sul. E!le disse que,
pela primeira vez, no tempo da actual adminis!raçllo forl\o invadidos os campos da Vaccaria.
Posso produzir documentos officiaes, e offereço-mc a communícal-os :rn nobre deputado,
se os quizer ler, pelos quaes ficará convencido de que os campos da Vaccaria já forno
ocw pados antes pelos rebeldes ; ·que delles os
expnlsou o· capitao Albano, denotando uma
partida de 130 rebeldes, e aprisionando setenta
e tantos. Mas, Sr. presidente, como forM invadidos os ca111pos de Vaccaria? Como foi invndida a villa de Lages? Por um aconlecimento
que- nilo podit\ ser previsto por ninguom. Podia
pensar-se que os rebeldes, acossados pelas forças
da legalidade, que sahirão de Porto Alegre, só
cuidassem de salvar-se, invadindo os campos
de Vaccaria? Di~se o nobre deputado que o
governo devia ler destacado forças na.o sei em
que lugar, não eslou bem certo em todas _as
opiniões do nobre orador. Ora, senhores, como
póde o governo guarnecer todos os diversos ,·
pontos para onde podem fugir os rebeldes? Que
força nllo seria necessaria P Talvez· que um
exercito de 20 mil homens não fosse sufficiente
para tanto. Podíamos nós ter forças no campo
de Vaccaria, forças sufficientes para conter os
rebeldes na Bahia, forças no Pal'á, forças para
bater os numerosos rebeldes que estavao diante
de Porto Alegre, e forças em muitas outras
províncias ? Eu entendo, pois, que o argumento não é- fundado. Tenho que o habil general, que preside a. província do Rio.Grande
do Sul, não póde prover com remedio este des- ·
astre, porque n:i.9 coube nas suas forças, nem ·
tal vez em sua previsM.
Pouco ou nada dírei sobre o estado em que
se achão nossas negocfações a respeito da
conservatoria ingleza, presas na Sei·ra Leóa
-e o Oyapoch, porque estou bem convencido
de que os mesmos Srs. deputados não quererl\o que, por transpirar o segredo dessas
importantes negociações, sejão e lias malogradas.
1
Senhores, eu não continuarei. Talvez em
·outra sessão eu diga alguma cousa para defeza da administt·ação que eu nunca elogiei. ..
O SR. MoNTE:zuMA :-Peço a palavra.

O SR, VAscoNcELLOS (ministi·o do imperi_o): ·
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. 3". Do secretario da camara municipal da
-, E nunca llle passou pela lembrança que el!a
v11la de Valença, acompanhado de uma felicifizesse alat'de destes taes quaes serviços. Mas,
nesta occasiil.O, permitta-se-me que eu conclua taçao da dita carnara. - E' recebida com espeo meu discurso cor~ um dito, ou com a compa- • eia! agrado,
l'UÇ!iO historica que fez um celebre estadista,
O SR. ~ONTEZUMA pede a palavra para fazer
em circnmstancias nao tao criticas como as um requerimento .
. nossas. Dizia elle: ~ O governo, defendendo
O SR; PRESIDENTE.. observa ao illustre depuo seu paiz, tem estado nas mesmas circumtado que ha sobre a mesa um objecto, cuja ut···
titancias dos Macabeus quando defendil!O a ·sua
se tinha vencido, do qual, em. primeiro
cidade; com uma m:10 estavao reparando as gencia
deve tratar : é o parecer da commissno
se
lugar,
defen.
outra
a
ruinas de seus mmos, ~ com
civil, a respeito da licenca que pede
justiça
de
dendo a patria.
o conselheiro Francü,co Alberto Teixeira de
A discussão fica adiada.
Aragao.
O SR. 1º SECRETARIO dá conta de um officio
Suscita.o-se pequenas duvidas sobre o quo
do ministro da guerra pedindo dia e hora pnra
manda o regimento a tal respeito, em conseapresentar o seu relatorio.
quencia do que o Sr.· presidente manda ler o
E'-lhe designado o dia 14 pelo meio-dia,
seguinte artigo do regimento da casa;
,e Art. 68. A isto se seguirá a leitura dos paO SR. PRESIDENTE· dá para ordem do dia a
receres de com missões, e a leitura e discussll.o
mesma de hoje, e levanta a sessao ás 3 horas
dos requerimentos dos depu~ados que estiverem
du tat·de.
sobre a mesa, nao se gastando mais tempo do
que até os tres quarto.; depois de principiada a
sessão. ))
Sef!!são em :14 de llla3io
O SR. PRESIDENTE declara que, quando liajl!.o
PRESIDENC!A DO SR, ARAUJO VIANNA
negocios, cuja urgencia esteja vencida, estes se
devem tratar em primeiro lugar que os requeSuMMARIO. - Expediente. -Licençà para íf'Sr.
rimentos.
conselheiro .Aragão. - Ordem do dia. - Res•
Depois de uma pequena quest:i.o de ordem,
posta á Jalla do throno. - O Sr. Alvare8 em que torn1lo parte os Srs. Montezuma, Ottoni,
JJfachado.
Limpo de Abreu, Alvares Machado e Carneiro
Lel!.o, o Sr. presidente consulta a camara - se
Pelas 10 horas da manha. procede-se a ehaa urgencia pedida e vencida para se tratar de
Srs.
de
Ioga]
numero
reune
se
que
logo
e
. mada,
um negocio, obsta á apresentaçao de requea
deputados, abre-se a sessl!.O, lê-se e aprova-se
rimentos.
·
.
acta da antecedente.
Decide-se pela affirmativa por 34 votos
Faltao·,com participação os Srs. Soll'Za Franco,
contra 33.
Belleza, Cajueiro, Sucupira e Freitas; e sem
Remette-se á comnlissM de poderes o diploma
ella o Sl'. Coelho.
do Sr. deputado pela província da Bahia, Francisco Ramiro de Assis Coelho.
F:XPEDIENTE
Continua a discussao adiada na sessão de 11
do corrente, sobre a resolução que autorisa o
O Sa. i• SECRETARIO dá conta do expediente
governo a conceder ao conselheiro Francisco
.
lendo os seguintes officios;
lº. Do ministro do imperio, pedindo dia e - Alberto Teixeira de Aragao, licença, além dos
seis mezes marcados por lei, do tempo que
hora para apresentar O relataria da repar·
tição a seu cargo. ~ o Sr. presidente designa · julgar necessario para se restabelecer da sua
saude .• ·
o dia de hoje pela uma hora da tarde.
O Sr. 'l'osta, snstentàndo a resoluçao, de· 2º. Do mesmo ministro, em que participa
monstra que nao tem ne::essidade de provar a
que sendo-lhe dirigida pelo seu antecessor na
utilidade que ha em se conceder licença aos
pasta dos negocios do imperio, o Sr. senador
empregados publicas com os vencimentos de
Manoel Alves Branco, uma carta de 7 do corseus ordenados, quando elles sé achem cm cirrente, communicando os motivos porque na.o
cumstancias de precisarem della ; porque é
fôra sancciom;da pelo ex-regente o Sr. Diogo
dogma reconhecido na legislaçao em vigor; e
Aulonio Feijó, a resoluçao da assembléa geral
na mesma lei que a commissão cita, que é do
de 8 de Agosto do anno. passado, que approvou
interesse publico que os empregados em certos
a pensa.o annual de novecentos mil réis,
casos lenhào licença para sahirein para fóra do
concedida, em remuneraçào de serviços presimperio. O orador responde aos argumentos que
tad?s pelo fallecido visconde de A!cantara,
na casa fora.o produzidos contra a resoluçao, e
rernette todos os papeis sobre tal objecto. - A'
conclue fazendo vêr a justiça coi::n que a comcom missa.o de constituiçãO e poderes, a quem
missão procedeu, por cuja rs.zão.nao merece ser
está affecto o lºofficio sobre este mesmo uecensurada.
goeio.
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A discussao desta materia fica adiada pela
hora.

ORDEM DO DIA
Conli11úa a discussllo sobre o periodo primeiro do voto de graça~, com as emendas otfürecidas.
O Sr, Maciel Monteiro (ministro dos estran·
geiros) (pela ord~1) :- Pedi a palavra _afi~ de
saber se o illustre deputado pela provmma de
S. Paulo, que em seu discurso increpou o governo de nil.O apresentar informações internas e
externas de estado do paiz, se dá por satisfeito
com aquel!as que farão apresentadas no relatoria da repartiçã9 a m1:u cargo ; ºporque, a
dar-se po1· satisfeito, deixarei de fallar, e,
quando não, darei as demais informações.
· OSr, Alvares Macha.d.o : - Tendo dito que
ainda rrie nao achava informado pelos ministros
da corôa"para entrar na discussão da resposta á
falia do !hrono sobre os seus differcntes topicos,
devo declarar que aquelles sobre os quaes pre·
tendia pedir esclarecimentos, nao silo aquelles
topicos que dizem respeito á eommunicaçao
que se nos fez do eslado de s~urle de S. M. _o lnl·
perador e suas augustas irmãs ; referia-me
áquelles topicos que dizem respeito a noticias
internas e externas do paiz; por isso agradecendo a bondade com que sua excellencia se quer
prestar a dar-nos informações, no momento
compelente eu pedirei a sua excelleocia os esclarecimentos que no meu fraco entender julgar
mister ; quanto ás informações que sua excelIencia diz haver dado em seu relatorio, devo de•
clarar qt1e com as informações que tibi são ministradas fiquei na mesma.
OSr. Maciel Monteiro (ministro dos estt·angeiros) ~- Conformando~me com o opiniao do
Sr. deputado, reservo-me para, em tempo competente, ministrar·as informações que me forem
exigidas; e permilta-mc que lhe diga que,
segundo os seus mesmos principios, quando se
tratava de. saber se :1e devia ou não render
gra.ças ao Ser Supremo pela saude de Sua Magestade, não era necessario de informações sobre
o estado do Oyapoch, etc.
·
·
Interrompe-se a ordem do dia para ler-se o
seguinte parerer da commissao de constituição
e poderes:
~ A commissao de constituição e poderes,· é
de parecer que tome assento o Sr. Dr. Francisco_ R~miro de ~ssis Coelho, deputado pela
provmc1a da Bahia, por se achar seu diplonM
conforme a acta geral, que foi reconhecida·
legal.
« Gamara dos deputados, 14 de Maio de
1838. - Jo8é Clentente PerBira. - Antoriio
Carlos Ribeiro de .Andrada Macltado e Sil11a.-

Honorio Hermeto Carneiro Leão. "

. Este parecer é posto em discussao e apprQ·
vado.

Achando-se na ante-camara o mesmo Sr. de·
pulado .eleito, é introduzido com as formali·
dades .... do estylo, presta juramento e toma
assento.
Contioúa a discussão.
O Sa. PRESIDENTE : - O 81'. Otloni tem a
palavra.
O Sa. ÜTTONI :. - Cedo.
O SR. PRESJDENTE: - O Sr. Castro e Silva
nA.o estando na snla, tem a palavra o Sr. Alvarns
Machado.
OSr. Alvares Maoha.do declara que, quando,
pela ultima vez, fallou na casa., ácerca da discussão do voto d11 graças, já não instou por
infomrnções dos Exnu. ministros da corôa;
asscntúll a11tP.s esperar pela apresentação de
seus relatorios, para ser informado do estado
· do pai-1., evitando as~im inlerpellações repen- ·
tinas ; todavia, em Sllll disc:uri;o é verdade
que algllma cousa sahio do silellcio q.ue se
havia imposte até ser infomiado ; mas isso
foi devido a ter sido chamado a terrefro por
um Sr. deputado, que censurou o haver-se
aberto a discuss!lo sem os esclarecimentos
exigidos ; e foi por esta occàsião que fez
algumas observações ácerca do Rio Grande,
Bahia, Pará, e lambem sobre a falta dos
pormenores, dos motivos que leve o governo
pura nll.o prevenir, podendo-o fazer, a invasão
de Lages. Notou entao lambem a falta do conhecimento das medidas preventivas que tomou
o governo para evitar as vindictas particulares
na província da Bahia·,; quaes os meios· de que
lançou m!io para que náo faltassem aos prisioneiros aquelles commodos e .soccorros que· a
constil11ição reéommenda e a· humanidade
aconselha: forão estes os pontos de duvidas·em
que se achava;;e em vista delles julgava necessario a apreséntação dos· 1·elatorios, para poder
ter lugar uma perfeita discussão.
O orador passa a responder a alguns dos discursos dos 01·adores que na sessao antecedente
tomár:io parte na discussão ; e observa qne um
seu amigo que se senta á esquerda do Sr. presidente (o Sr. D. José) disse que tanto póde
ser inde11endente o deputado que defende o go·
verno, como .aquelle que se senta nos bancos
da opposição. O orador nao duvida da indepen·
dencia e desinteresse de um s6 individuo da·
casa; mas seja-lhe permittido dizer que a
maioria, o ·governo, tem muitos meios para
atncar a minoria, e assim lambem os deve ter
para lhe fazer .iustiça. Nota qne o mesmo
senhor cou1parou a renovação do beija-mão·
com a renovação <los bigodes ; mas ne;,te caso
não deve estranhar o tempo que se gastou com
o beija-mão, porque se deve lenibrnr dar.enhida discuss!lo que na casa houve, no anno
passado, por causa dos bigodes (risada11) ...
O SR. Assis MASCARENHAS :-Peço a palavra
para me explicar.
·
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ALVARES MACHADO

:-Assim, quando

a discussao sobre ·o beija-mao seja IM longa
como a dos bigodes, teremos desculpa, porque
nesta. parle imitamos hoje a opposiçã.o daquella
época, que é a adminislra_ção aclual.
Um Sr. deputado que se senta no meu banco
e representa pela minha provincia, na sessão
ele sabbaclo, parecen temer que a minoria qui,:esse realisar o milagre da resurreiçl1o ; mas,
perdtie-me que lhe diga que se engana inteil'amei1le i os nossos esforços ní10 Sl:l dirigem a
esse fim. E' ve1·dade que quatro annc,s servimos
de bigorna, e hoje enjoados de o sermos
(apoiados, riaadas) tumbem queremos ser mar·
tellos (apo-iados; ri8adas) ...
O SR. NUNES MACHADO :-E os negocios publicos, que não sejll.o h'alndos? (.Apoia.dos)
O Sn. ALVARES MACHADO :-Se nós, sendo
bigorna quatro annos, soffrêmos tantas martelladas, agora hão d~ conceder-nos que esta pequena minoria lambem martelle por um pouco,
do que não deve have·r receio algum att!)ndendo ao grande grão de habilidade dos illustres
membros da a-clual administração, e seus defensores,
Sobre a idéa de que a. urna efoiloral demonstrou a confiança que a naçllo tem na
actual admiuistl'ação, o 01·ador responde que a
urna eleitoral nao foi consultada sobre lodos os
membros da administração passada, e ácerca
daquelles em que foi consultada, declarou· qne
. nelles depositava confiança; mas ainda· me~mo
que todos os membrc,s da administraçao pruisado não oblivesseui votos nas eleições, ·não se
segue· dahi, por prova mathematica que os
membros-de tal administraçno tivessem per:dido a confiança da nação. Nem só os que têm
assento na casa são dign_os da confiança po·
pular : fóra della, ha quem, 11ão tendo obtido
votos para representante, tod!l.via merece grande
confiança publica. Po1· isso se a administração
passada não foi toda eleita, não se segue que
se lhe deva irri:>gar a pecha de nao merece·1· a
conliança da nação, nem é muito pal'lamentar
que se esteja atacando uma administração que
já nao·existe, que se esteja, emfim, lançando.
uma pecha sobre a sua tumba.
Quanto ao· republicanismo, o orador nota
que muitos annos de revolLição já têm sanccionado os princípios _que devem reger o Brazil ;
as mesmas circumslancias do paiz têm demonstrado·a fórma de governo que lhe convém,·
por isso n:10 se deve ter o l'eceio de que a
opposiçao caia no republicanismo; e cumpre
lembrar que se ·proclamou no Brazil o· reco-·
nhecimento da dynaslia da casa de Bragança, e
que nos mesmos campos do Ypiranga, onde
depois se proclamou a independencia, foi onde
pr!meiro se reco11hece11 a casa de Bragançil, por
remante no Brazil. Portanto, aquelles· que taes
principias têm partilhado jámais quererao a

109

republica, destruidora dos princípios reconhecidos~ (Apoiadoa.)
Tambem se disse que a provincia de S. Paulo
está contente com· o seu presidente. A este res·
peito só o que sabe o orador é que quando
chegou a S. Paulo a noticia de que o Sr. Venancio José Lisboa, fôra despachado pa1·a pre"
sidente daquella província, esta. noticia não
desagradou só a um partido, foi recebida com.
desagl'ado por lodos os· lados. Todos diziao,
nós queremos mais idade, mais juiio, mais
lacto administrativo, mais desse prestigio que
autorisa os homens a governar e principalmente
governar uma província como a de S. Paufo,
lal era a linguagem mesmo dos amigos do hon•
rado membro o Sr. Pacheco, que reconhecião
que o Sr. Lisboa estaria bom para principiai· a
sua adminislraçil.o por provincias pequenas, taes
como Espirilo-Santo, S. Cathal'ina, etc., e não
pela de S. Paulo. O mesmo honrado membro, ·
o Sr. Pacheco, foi um dos que não gostou desta
nomeação, Elle mesmo disse que queria que
se mudasse a administração desta província ;
queria. que viesse um homem... emfim estava
descontente. (Risadas.) Foi debaixo destes aus·
picios que entrou na cidade de S. Paulo o
Sr. Venancio José Lisboa filho, menino que
poderá ler muito talento, muita-capacidade, mas
que linha estudado no curso j_uridico daquella
cidade haviapouco tempo e era p1-eciso dar
mais algum espaço. Consta que se op.puzera a.
uma cadeira, que nem elle, nem seus competidores ·obtiverão. Como quer que seja era
muito rnoço para governar a. provincia de
S. Paulo.
O orarlor, continuando a fallar n-este objecto,
diz que de volta do sertão e no pouco tempo
que se demor-ára na cidade de EI. Paulo, p3r·
. guntando a algumas pessoas como ià: o presi·
dente, responderão-lhe: - Muito bem, aquelles
que não gostavão da sua vinda estão melhor. Como pois foi isto? - Elle organisou aqui
. uma camarilha governativa que fe,: as suas
sessões mesmo na secretaria do governo ; forll.o
chamados para ella f11ão e fuão (risa;da.s). _-,Pois lambem fuão ?:_Sim: lambem fuao. (Hila·
ridade geral.)
O Sa. P~ESIDENTE : - Attenção.
O Sa. ALVARES MACHADO : - Elle nada fa,:
seoão o que lhe dita o conselho ; alli elaborao-se
os trabalhos de noite, e o sec1·etario os leva para
casa pa1·a os pôr em limpo. De certo, continua
o orador, se··eu achasse um presidente que se·
i1ouvesse de dirigir só pelo meu fraco bestunto,
houvera de dizer: - Oh! é um optimo presidente ! - Ainda que nll.o o fosse;· porque
ninguem se suppõe com idéas más: eis-aqui
como o Sr. Venancio José Lisboa veio obter as
boas graças.de um lado.; mas.quando chegou,
nem ao lado a que pel'lence o ·nobre deputado,
nem o outro gostarao do Sr. Venanc10 José
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Lisboa; tanto o lado ddle como o nosso, o que
quer é um presidente capaz de governar bem,
O orador, passando a responder ao Sr. Moura
Magalh!!.es, diz que nunca duvidou do valor e
gloria báhiana, Nota que esse senhor deplorára o
tempo que se perdia na casa com esla discussão,
no emto.uto que esse mesmo honrado·· memb_ro
foi um dos que mais fallarão naquelle dia.
Admira-se que aquelles senliores que os annos
passados consumirão tanto t~mpo como o
mesmo Sr. Moura l\'Iagalhlíes, Julgão agora o
tempo tão precioso com o fundamenlo de que o
Brazil eslá em perigo, como se o Bra:.:il então
não estivesse tambem ern perigo. Verdade é que
esse3 senhores consumirno o tempo illustrando
muito; porém o caso_ é (perdôe o Sr. Moura
Magalhlles) que o consumill.o com sl1as longas
prelécçoes. O orador declara que não negára
aos habitantes da província da Bahia o necessario valor, mas o que disséra foi que a nao
ser :t coragem, talvez impetuosa das tropas pernambucanas, que enfadadas de ver durar tanto
tempo um tiroteio esteril, uão se teria, talvez,
ainda atacado a cidade. Não asseverára isto,
porque ha falta de noticias a este respeito, não
sendo elle, orador, só que sente esta falta, pois
que (1 vista mesmo do que disséra o Sr. ministro
da justiça, o ministerio tambem não tem noticias exactas sobre tudo que se passou na Bahia,
andando todos, como lá dizem, como ratos de
botica lambendo os vidros por fóra. (Hilaridade.)
No emtanto parece-lhe indubitavel que quem
ptimeiro atacou a cidade foi a tropa pernambucana. Ouvira, porém, o Sr. deputado dizer
que essa tropa nao marchou sem ordem, que_
ella era commandada pelo tenente-coronel ....
(virando-se para o Sr. Ottoni) como se chama
o tenente-coronel!' (Ri8adas.)
O S:a. ÜTTONl : - Coelho;
O S:a. ALVARES :MACHADO: -Pelo teuente•coronel Coelho. Senhores, eu não disse que os.
soldados pernambucanos marchassem au com•
bale sem Ol'dcm dos seus officiaes.
O Sa. BARRETO Pli:DRoso : - Sem ordem do
seu·chefe, disse o Sr. deputado.
O SR. ALVARES M.-1.cHADO : - Chefe do exercito, Sr. deputado, nao era o tenente-coronel
Coelho, era si.m o Sr. Andréas. ( MuitctS ri-

sadas._)

O Sa, PRESIDENTE: - Attenção !
ALGUNS SENHORES: - Era o marechal Callado.
O SR. ALVARES MACHADO : - Erà o Sr.
Callado o chéfe, e, pergunto eu, as tropás
pernambucanas entrárão na cidade por ordem
· do Sr. tenente-coronel Coelho? Era este Sr.
commandante em chefe ? Teve este ordem
do general do exercito pata atacar ?
ALGUl!AS Vozxs: - Teve, teve,

O SR. ALVARES MACHADO : - Teve ?
O SR. BARRETO PEDROSO : - Prove como nao
teve.

O SR. ALVARES MACHADO : - Nada posso
provar: estou procurando esclarecer-me ; estou
mostrando a falta de informações ; mas como
se disse que a tropa pernambucana atacou por
Õrdem do tenente-coronel Coelho, nao foi, pois,
por ordem do chefe rlo exercito, e ·se foi por
ordem deste n!i.o foi pela daquelle. (Apoiados,
e r-üsadas. ) Pelo que li dos trabalhos do Sr. expresidente da Bahia, vejo que S. Ex. ardia no
desejo de atacar a ç.idade, e como que-responsabilisava o chefe pela demora que houvesse
nisto : mas á vista do que dizem as noticias,
Mnsta que forão. as tropas pernambucanas que
atacárao a cidade, e então o general Callado,
vendo empenhada a acçll.o, fez mover todos os
corpos do exercito.
O orador observa que, no estado de duvida em que está sobre este facto, nada asseverára.
O SR. BARRETO PEDRoso : - Lêa o Jórnal
do Co11miercio, e veja se apparece como duvida,
ou como asserção.
O SR. ALVARES M.A.ciuuo : - Quero noticias
officiaes. Se é verdade o que se -ai:.:, as gazetas
· nao.sno lá muito .... muito independei:ites. Abi
ha na.o sei o que. Emfim, não sei falla1· po1· gazetas, por papeis.... Ha ahi alguma ·cousa.: ..
Ora tachygraphos para cá, ora· tachygraphos
para lá ..:. Ordens a: pr~idenles para fazer assignar tal periodiéo .. ·..· Emfü"9 deixemos esto.
questão.
O SR. BARRETO ·PEDROSO: - Referia-me a
discursos que vêm no Jornal do Oomm.eroio,· e
não a noticias. '
'
.
O SR. Ai.VARES MACHADO mostra que a adminii,tração actual devia e~tar preparada para suffoear a revolta, porque !'oi no seu tempo que
ella appareceu, e nao no da passada.
Lembra que a revolução de Ouro-Preto, feita,
. não por homens sem prestigio, sulfocou-se em
muito menos tempo, o que. esperava acontecesse na Bahia ; muito mais sendo a desordem
feita, por homens sem prestigio, pois que se
havia retirado da cidade as pessoai:; mais gradas,
não podendo servir de termo de comparação a
revoluçll.o do Pará, pois que as circomst&ncias
são· diversas, sendo grande parte da populaça.o
desta ultima p1·oviucia muito pouco illuslrada, ·..
muito proxima do estado de barbaridade, havendo villas onde apenas ha 3 ou 4 pessoas
que saibão lêr e escrever.
O Sa. ·PRESIDENTE pede licença ao nobre deputado para interrompêl-o, observando-lhe
achar-se na ante-sala o Sr. ministro da guerra.
ALVARts MA~llADO :-Se V. Ex: me
continuar a dai· a palávra ao_ depois?

o sa:
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O SR. PRESIDENTE :-:-Sim, senho1•.
Rio de Janeiro,- remettendo uma representaçao
da mesma asse:mbléa ácerca das sobras da reO SR. AI.VARES MACHADO :-Então calo-me.
ceita desla província nos annos de 1834 a 1835.
E' introduzido o Sr. ministro da guerra, que - A1 commissão do orçamento.
cargo.
seu
a
repartição
da
lê o relatorio
Um requerimento de Francisco Corrêa de
Depois desta leitura, tem ingresso na salt\ o C~sl!'º, porte!ro do tribunal do conselho supremo.
Sr. ministro do 1mperio, que tambem lê o seu nulhtar, pedrndo ser elevado o seu_ ordenado a
·
·
relato rio.
800$000. - A' coinmissão de petições,
O SR. 1° SEcRETAR111 dá conta de um officio ' O~tr~ de F1·an~isco Pedro Vinagre, natural da
do Sr. ministro da justiça, pedindo dia e hora provmcia do Para, mostrando a inconstituc;o.
nalidade de sua prisão, - A' commissao de pedara ler o relatorio da sua repartição.
tições ..
O SR. PRESIDENTE marca o dia 15 a uma
OSr, Ma.ria ~o Ama.ra.l pede a palavra, e
hora, e levanta a sessão ás 2 J1oras e meia.
propõe a urgen~1a para que se discuta o pa·
recer da comm1ssão de _poderes, afim de se
chamar o supple?le pela s?a provincia (Bahia),
t!9e•reão en:i I.B de Maio
·
o Sr. J oao Cand1do de Brito.
. A Úrgencia proposta é apoiada, julgada discuPRÊslDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA
tida e approvada.
SUMMARio.-Expediente.-Ordem do dia.-OonLê-se e entra em discussao o seguinte patinuação da resposta á falta do throno.- O recer:
Macha.do.
Sr.· Altitwee
« A commiss!lo de constituição e _poderes.é
Pelas 10 horas da manhã procede-se á cha- de pa1·ecer que o Si:. Joao Candido de Brito
mada, e logo que se reune numero legal de seja chamado para tomar assento na qaalid_ade
de supplente pela provincia da Bahia na fórma
•
Srs. deputados abre-se a sessão.
Sr. Moura Magalhães,' apezar de
indicada
O Sr. Montezuma. offerece duvidas !Obre a ser o 3º pelo
dos supplentes : porquanto
ordem
na
redacçao da anta, e manda á mesa a seguinte havendo que preencher um lugar de deputado
emenda : « Depois das palavras-suscitou-se a ordinario, pela vaga que deixou o Sr. Paraíso
questll.o-diga-se-a urgencia vencida oppunha· que foi nomeado senador, não pôde cha"nlar-se
se, etc., omittindo-se as palavras·:. durante, até o 1° supplente, o ·Dr. Innocenrio da Rocha
.
ao fim, etc. »
Galvão, por se ·achar -fóra do imperio, sem que
· A emenda é apoiada e discutida, e posfa a haja noticia de que esteja para ·chegar com
votos a acta, approva-se tal e qual está redigida, brevidade, nem o 2º supplente o Sr. arcebispo
~-. . .e a i;.menda fica prejudicada.
da Bahia, por ter sido eleito deputado pela proFalto.o com causa coromunicada os-Srs. Souza víncia do Pará.
Franco, Belleza, Cajueiro, Miranda Ribeiro e
« Paço da camara dos -deputados, 15 de Maio
Duarte, e sem ella o Sr. Costa Miranda.
de .1888. - J. Olemente Pereira.·- Antonio
EXPEDIENTE
[',arlos Ribeiro de Andràda. Machado e Silva.
- H. H. Carneiro Leão. »
O Sa. 1° SECRETARIO dá conta do expediei1te
O Sr. Limpo de Abreu duvida se ;e deve
lendo os seguintes officios:
n!l.o approvar o parecer na sua conclusão,
lº. Do ministro do imperi_o em resposta ao ou
que, se bein se recorda, o candidato o Sr.
pois
do
9
-de
data
com
camara
desta
recebeu
que
dn Rocha Galvão teve qma sentença
Innocencio_
as
corrente, participando ter-se já expedido
e nao podia pcir cónseguinte
condemnou,
o
que
convenientes 01·dens para que a camara · mur'.lceber os votos para deputado. O parecer da
nicipal da cidade da Bahia remetta os compediz apenas, que, por este senhor se
tentes diplomas aos deputados reeleitos F_ran- _commissão
se deve chamar o -outro supcisco Gé Acayaba de _Montezuma, e Miguel achar ausente,
Candido de Brito, e não de-·
João
Sr.
o
plente
inCalmon du Pin e Almeida. - Fica a camai:a
da Rocha Galvão, é
Innocencio
Sr.
o
se'
clara
teirada.
pois isso desejará ser escla2.º Do secretario· do _senado, em que parti- ou nll.oa elegivel,
tal respeito, votando em todo o caso
cipa que o mesmo senado adaptou para re- recido
pelo parecer.
autoriresoluçllo
a
imperial,
sancçno
á
metter
OSr. Cameiro Leão declara que, quando
sando o governo a indemnisar·ao cidadão Francisco Antonio Soares, do ordenado do emprego ass1gnára .o parecer da commissão, n!l.o teve em
de official da ~cretaria de estado dos negocios vista julgar sobre o diploma do Sr. Innocencio
da guerra_ do reino· de Portugal, que perdeu da Rocha Galvão, porque n!ló o apresentou,
por occasiãó da independencia do Brazil. -Fica não o remeteu a esta · camara, e portanto é só
occasião prqpria para. se decidir este negocio,
·
.
a camara inteirada.
-~·º Do secretario da asse1i1bléa provincial do quando elle o apresentar, (Apo·iados.)
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O Sr, Clemente Pereira. diz qne o parecer qne o ex-regente dissesse

que era incapaz de
conti11uar a dirigir· os negocios ·do Brazil ;
c~ntrariado por urna opposiçãO na camara rios
Srs. deputados, que se havia convertido em
maioria, entendeu ser mais generoso largar o
mando, do que chamar pRra a administração os
homens da opposiçllo. Não sustento que fizesse
bem 011 mal neste acto, mas parece-me que,
se o ex-regente qnizesse continuar a governar,
era-lhe isto. muito facil, convidando as notabilidades a aceitar a direcção dos negocios, porque estou certo de que essas notabilidades, se
ORDEM DO DIA
rossem dirigidas pelos principias de salvação do
Continua a discussão sobre o primeiro pe- paiz não se recnsnrillo .a este convite só pela
riodo da i·espos!a á falla do thl'_ono.
aniroadvers!l.o particular· que tivessem a um
OSr. Alva.res Machado :- Sinto, Sr. presi- homem. Deixe-se, pois, o Sr. Diogo Antonio
dente, que o meu estado de saude na.o me per- Feijó com o seu arado, com a sua charrua no
retiro onde se·acha, 011de nllo ha intrigas, e onde
mitta fallar longamente sobre os diversos topicos
dos discursos que prec:eclêrao o meu. Eu, pois, 11110 tom11 parle nos negocios, e só cuida da sua
encurtarei os trechos, e até mesmo desprezarei saude. Se sua administração na.o era boa ao
muitos dos apontamentos que havia tomado. paiz, conseguio-se o que ·o paiz queria, retirando-se elle ávida privada.
Dirigir-me-hei, pois, ao Sr. Moura Magalhães.
Qnanto a dizer-se que a opposiçllo, esmeDizia este Sr. depul~do, 11a sessão passada,
que -o Rio-Grande do Sul se insurgio durante a rilhando os factos, só apresentára, como a
maior accusaÇão o beija-mil.o, o orador nota que
administração transnc,ta. A historia sem chronologia indui a erro. O Sr. deputado sabe que por ora só se discute o primeiro artigo, e que
o Rio-Grande se insurgia : erra, porém, em- nada mais se faz que um pequeno ensaio, um
quanto ao tempo ; a insurreição teve lugar em pequeno tiroteio, tendo a opposiç!l.o campo mais
vasto, campo mais proprio nos seguintes peSetembro de 85 ; a administrac.n.o passada prin, ...
cipiou no mez seguinte. Mas o que mais me pe- ríodos da resposta.
Entrando na resposta ao discurso do Sr. , . ,,
nalisou foi ouvir ao Sr. Moura Magalhacs classificar como fortuna a partida das·lropas da . Barreto Pedroso, diz que enche-se de temor
Bahia para o Rio-Grande do Sul, julgando nesta parte. Apresentando-se S. Ex. como um
aq uelles leaes. defensores do paiz, que lão guElrreiro da provincia da Bahia, rleve•se mostrar
promptamente acudira.o ao reclamo do governo, sempre com semblante sereno e socegado ; o
contaminados do espirito de revolta. Se aquella orador reclama, pois, de S. Ex. esta serenidade
tropa 1111.0 estava contaminada, nao foi uma e calma p11ra a discussão, protestando-lhe não
desejar offendêl-o, mas só ser esclarecido a
fortuna a sua ausenda da Bahia ; se estava,
respeito dos facfüs ·óccorridos na Bahia. .
porém, contaminada, foi um crime_ do goNão sahe o que fez a administração passada
verno collocal-os 110 Rio-Grande do Sul,
para prevenir a revelta da Bahia, porque não
em frente de pensamentos por elles profez parle ilesRa administração ; e assim responde
fessados. A prornplidll.o com que elles, obeao Sr. Barreto Pedroso qlle essa pergnnta lhe
decendo ao governo, deixárll.o lrnlo quanto
dirigio.· A revolta appareceu no tempo da actual
lhes era caro, e voárao em soccorro da legalidade e da integridade do imperío, bastante administraçAo; a n11ção inteira sabia que a
· revela sua- lealdade. E qual não s~rá o seu c:ipital da Bahia estava imminentemente ameadesprazer, quando nos campos, que elles regll.o çada ; de~graçadamente, porém, ou nada se fez,
ou as providencias da a~ministraç!lo chegárão
com seu sa11gue, souberem que Ulll denutado
pel9: província da Bahia disse, á face da · naç!l.o tarde. Nilo quer ser injusto como foi a passada
opposição, e, por isto, espera pelos relatorios
mte1r9:, ser u n!a fortuna sua ausencia da patria.
" Disse mais o Sr. d!!putado, continua ain<la dos Srs. ministros para formar um juizo segnro
a este respeito.
(1 orador, que estava reservado para o Brazil
Tocando nas cartas anonymas, diz que elll\S
passar pela ignominia de ter um regente que
c~~f~ssasse q~e não tinha capacidade para nnnca servirão para accusar ninguem, e-a este
dmg1r os de~tmos do Brazil. » Nao sei se é respeito relata o que com elle se passára deparlamentar trazer á discussão a pessoa do pois da dissoluçao da assembléá constituint.e,
quando fôra perseguido pór motivo de cartas
regente; nllo acho bom esmerilhar a sua capa·
·
cidade mental ; com regentes não posso entrar anonymas.
Mostt·a que, sendo elle, orador, o que pecte
em discussão.
esclarecimentos sobre o motivo por que a l~_O Sa. CtE&iENTE PEREIR... : - Apoiado.
galidade não bateu os rebeldes ha mais tempo,
O Sa. Ai:.vARES MACHADO : - Não me consta e sobre ~ulros factos que, se diz, acontecêrãO·

da com missão propõe qne sn chame o 8° supplente, nll.o tendo em vista decidir a quesUl.o
sobre o Sr. Galvão, porque a occasião de se
discutir sobre a sua elegibilidade é quando elle
apresentar o seu diploma, portanto a camara
póde votar sem escrnpulo, porque a queslAO não
está decidida.
Julga-se a materia snfficientemente decidida;
põe-se o parecer a votos e é approvado.
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na reslaural.)ãO «la cidade da Bahia, nllo póde
provar o que a este respeito tem dito, como
quer o Sr. Barreto Pedroso. O certo é qne a
rebellião duron alli muito mais tempo do que se
ponsava; o publico, por muito tempo, vfo burladas as suas esperanças ; às _nolicias que che. gavão da Bahia erãoque est_a: capital estava no
mesqio estado ; que o pres1dent~ _-d~va ordens
ao general; mas.quejulgav a-se:qµe o general
nllo queria obedecer; Emfim, qq;indo menos
se esper::ivi1 ·.( pórque ja_ todos est/\vilo desacoroçoados), . chegou a feliz. noticia de que
o presidente da Bahia havia. superndo a rebellião.
A respeito do ataque das tropas pernambucanas, diz que asseverára o que ouvir-'I, não
querendo nem le'.'emente diminuir a gloria daquelles que tanto se assignalárao naq1~ella occasillo, e muito menos a do Sr. ex-pres1dente· daquella provincia. (Apoiados.)
O SR. BARRETO PEDRoso : - A gloria pe1·tence á b1·ava tropa; quer pernambucana , quer
bi.\hiana.
O' SR. ALVARES MACHADO : - Na.o duvido ;
mas ao capiliio, ou á cabeça que dirige, lambem
deve caber a gloria. (Jfidtos apoiados.)
O orador continuando, pondera qne nliO basta
saber-se que se venceu a rebelliao ; é lambem
necessario conhecer-se se o sangue brazileiro
foi poupado o mais possível. Se o rancor, que
ordinariamente apparece depois de uma guer~a
civil, foi acalm!ldo, se se procurou evitar as
vindictas particulares; para então poder-se dar
ao governo o merecimento que lhe compete.
Fallando desta sorte, deseja sórnenl.e dar ao Si·.
ex-presidente_ dã Bahia e aos Srs. ininistros
occasíào de dafeuderem-se do que _por ahi se
diz. Assevera-se que horrores e atrocidades
forão commettidos ; que os prisioneiros se
amonloárao no porão das embarcações, que
passárllo tres clias sem comer mais _do que nrn
bocádo de carné salgada, nao havendo, porém,
agua para beber. Quizera que S. Ex. dissesse
que esses boatos que circulao silo falsos, e que
os meios por elle empregados for~o todos a bem
da humauidade ; mas, longe disto, S. E:it. o
deixou na mesma duvida, e o Sr. minMro da
justiça, sobre o qual depositava toda o. sua
esperança, disse que nada sabia inteiramente a
este respeito: o que ullo e1·a de esperar de Ut;1
ministro da corôa que sabe das cousas as 1na1s
particulares que se passão no irnpe1-io. G;l'avissimas accusações pesão, pois, sobre a conducta
de S. Ex., o Sr. ex-presidente da Bahia.
O SR. BARRETO PEDROSO: -Venh!!o'ella s.
O SR. AtVAREs MACHADO continuando, diz
que queria em S. Ex. i:nais brandura, m~is caTidade, ao menos depois da derrota dos msurgenles ; desejaria que, na cidade da Bahia, as
· cousa'e se tivessem passado como na do Ouro101,10 I

DE 1838

Pcelo ; que o Sr. Barreto Pedroso fosse o fiel
retrato do Sr. Manoel lgnacio de Mello e Souza,
e qua o Sr. marechal Calado fosse o fiel retrato
do muito respeitavel Sr. marechal Pinto. No
Ouro-P!'eto, depois ele vencida a sedição, não
houve uma vingança particular, um attenlado
contra a pessoa de ninguem ; o mesnJo, porém,.
dizern, n&o aconlecêra na Bahia.
O SR. BARRETO PEoRoso : - E quaes hou_verao na Bahia ? Prove.
O Sa. ALvAREs MACHADO : ··- Como é que eu
posso dar provas, quando eston procurando informações-? Nem S. Ex. o Sr. ex-presidente da
Bahia deve tomar como accusação aquillo . que
nno é maÍ$ do que uma petição que eu faço,
mesmo no interesse de S. Ex., afim de dissipar
da população accusações talve:1. muito infundadas. E' certamente grave accnsaç110 o dizer-se
que um homem, depois de vencer uma rebellill.o, apresentando-s e-lhe prh,ioneíros, diga : .
-O que querem que eu faça desses malvados?
Onde querem que os accommode? - Uma .tal
linguagem podia se tomar como se dissesse :
-Vingai a lei, ca~tigai por vossas 111!1.os.-Bom
será que S. Ex. declare qi1e esta noticia é falsa,
e que o ex-presicle11te da Bahia tratou os prisioneiros com aquella doçura que a humanidade
1·ecommend11, porque era pai cornmum de vencidos e vencedot·es. Bom será que S. Ex. mestre
que se poupou o mais passivei o sangue dos
vencidos, qne a gloria, que os louros que
adornllo os vencedores não estão salpicados com
sangue supel'fluamenl e derramado, que uma
só Jagrima desuecessaria nao rnllrclrn. esses
louros. Mas S. Ex. 11110 tira as duvidas que se
.
aprcsenlllo.
O orador concorda com o Sr. Barreto Pedroso
na· opiniao de que é preciso que o deputado
pt·eviamenle se informe para censurar o governo, e fôra por isso mesmo que se pedio o
adiamento da resposta até serem presentes todos.
os relatorios, adiamento que, se se vencesse,
terfa evitado tanta discussao ; porque a falia
do throno que um ·Sr. ministro acha lã.o melhodica, parn um lado da casa nao ~ é,_ lado
que nãO teve a felicidade de obter prev1as 1nformações, qne na.o·faz parte da admin~straçllo,
nem dclla _tem sido agente, como fm o Sr.
Barreto Pedroso, nem tem a honra de estar em
contacto com os Exms. ministros.
NÍlo póde satisfaz~r á pergunta do Sr. Barreto
Pedroso, se os actos d1: barbaridade forão
praticados pela tropa, ou pelo g·overno da
Bahia ; Dens o livre de pensai· que em algum
paiz do mundo, já nao ~i~ o ~razil, D governo
mandasse lançar os pr1s1one1ros ás chammas,
mas o caso é que aqui se disse isto ; bem como
se accreacenta qt1e 110 desentulho de urna casa
forão achados ~orpos queÍinados, etc. _Estas noticias que vogárão na popu~ação, bom é ·que_s,e
diga na representação nacional que s_llo falsas.

15
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Entrando na resposta ao discurso do Sr. m~nistro da justiça, lastima que S. Ex .. na.o ~sleJa
presente e por isso, bem que nllo saiba se 1slo é
milito parlamentar, pede aos tachygi:-aphos da
casa hajno de copíar bem as suas palavras para
que cheguem á presença respeitavel de S. Ex. o
Sr. ministro da justiça taes quaes elle 01·ador as

.profere.

Observa que talvez nll.o se e~pr_essasse bem,

mas não dissera que as provrnc1as ameação
perturbar a ordem publica, sim que ameaç~1·~0.
Lemb1·a que, no tempo da passada ~dmmis:
tração, houverllO appre~~nsões, e _deeo1s q~as,
evidenci.i. de que em muitas. provmc1as do \nl·
perio se procurava perturbar a ordem publica,
porque desacoroçoados com as ~entalivas da
maioridade da senhora D. Janunr1n, e com as
da m"aioridade do senhor D. Pedro II,. não se
quiz outro meio de desgostar a ad~!nistração
de então, senão perturbar a tranquilhdade publica. Estas noticias vinhão do Ceará, do Ma·
ranhão, de 'Pernambuco, da Bahia, mandadas
pelos presidentes. Procurava-se popularisar nas
provincias a idéa de independencia lemporaria,
tiral-as do centro da uni!io, até que S. M. o Se•
nhor D. Pedro II completasse a su!\ maioridade
para então· regressarem á união. Estas noticias
Corão reveladas na camara pelo li:xm. ministro
da guerra de então, o Sr. senador José Saturnino da Costa Pereira~ Não dissera, j:>ois, que as
provincias actualmente ameaçll.O desligar-se da
unia.o; porque a unica que, neste estado, se
apresenta, é a do Rio Grande; as outras se nll.o
estilo contentes com a actual administração, ao
menos estão resolvidas a soffrer tudo anles do
que separar-se da u nil!.o. ( M1iitoe apoirtdoa.) .
O orador pergunta se, á vista dos. sacrificios
que a naçao fez, a falia do encerrnmen.lo nao
contém solemne.menlea promessa de chamar o
Brazil inteiro á unidade, á ordem, á obedien·
eia ás leis?· Se disser o governo que se achnva.
completamente habilitado para conseguir estes
fins, não concilia a pr-omessa de o cumprir? Se
eUe faltar a esta obrigaçao, nao cumprio o que
promelleu, e não deverá continuar na admi•
nistraçao. Se porém não sao promessas o que
se lê na falia do encerramento, a nação inteira
que tem em suas mlios_essa falia que o jnlgne.
Disse o Sr. ministro da justiça, conlitiúa o
orador, já se vio por ventura o governo vir aqui
alardear os triumphos obtidos sobre os rebeldes da Bahia? Sr. presidente, eu confesso
que nesta parte a falla do lbrono da ahertura,
me parecen omissa; mas todavia n!lo sabemos o
que S. Ex. nos dirá no seu relnlorio.••. Eu já
ouço fallar, com muita ostenlaç!lo nos campos
de Pirajá, : .. certo é que á face do governo
se fizerao festividades um pouco excessivas, a
meu ver, por ser esse triumpbo ganho á custa
do sangue dos nossos· irmnos. Estimamos. estimamos do interior de nossos corações que a
legalidade vencesse, que a integ1:idade do im•

p

perio se mantenha; mas festejar, mostrar regosijo pol' esse triumpho, é o que me pareceu ...
Veremos, Sr. presidente, no relatorio do mi. nistro respectivo se o governo se alardêa, ou
11/!I.O se alardêa da vicloria que obteve na
Bahia. • . Elle tem razll.o de glorificar-se, por
que, emfim, elle já cumprio com sua missão, elle
cllamou á ordem uma provincia que se tinha
desviado della. · Mas alardear-se da :victoria,
fazer-se grandes festejos por occasiAo dellll.
como se fizerll.o em S. Paulo, minha provincia,
acho q11e na.o é bom. Eu não quero fazer com
isto, uma accus::ição ao governo, porque quem,
muitas vezes, póde s11ffocar a expulsão de contentamento de pessoas, um, por desejarem ver
mantida a ordem e a lei, e outros por se compraze1·em de ver derramar o sangue de seus
irmãos? Ogovemo nll.o o póde impedir, não está
nas suas mãos.
Eu pergunlára· de que meio,s preventivos
lançou mil.o o poder para prevenir as vindictas
particulares, os horrores que, por ventm·a, se
pudessem commeller na Bahia, depois de ganha
a victoria pelos da legalid'l.lde. Eu esperava que
S. Ex. o Sr. ministro da justiça, fali asse á camara com franqueza, e nos dissesi;e os meios
preventivos de que lançou mllo ; mas, o Sr. mi•
nistro illudio a minhi\ pergunta: elle. nn.o me
respondeu de· que meios preventivos tinha lançado 01110 o governo. para prevenit· excessivor ·
desnecessario derramamento de sangue na
Bahia; elle nos disse ·.que o governo desejava
economisar o mais possível o derramamento de
sangue, mas na pro,,,incia ~o Rio Gror.nde do .
&.l. Ora, Sr. presidente, eu jó. ouvira dizer, no
anno passa.de, que o governo se esmerava muito
(e receba por· kso o meu elogio) em nc:abar a.
revolta do Rio Grande do Sul do modo o mais
brando po.ssivel, isto é, o menos ensanguentado
possível ; e que linha autorisado o presidente
da · província para lançar mil.o de todos os
meios -pacificadores para chamu á ordem os
rebeldes do Rio Grande do Sul. Eu esperava
que assim fizesse, porque o meio das armas ha
de custar muito sangue, como tem custado, ha
da éust!lr muito dinheiro, como tem custado. Os
desordeiros da provincía do Rio Grande. do Sul
não sao certamente aquelles, nos quaes se possa
fazer uma carnificina. Desgraçndamente para
nós, Sr. pre.iidentc, ·aconteceu que a melhor moeidc1de do Rio Grande do Sul deixou-se illaquear
pelas idéas exageradas do republicanismo, e
que as me!hores fümili.Js <la provincia do Rio
Grnn<le do Sul, a mocidade mais inlel'essante,
mais forte, mais corajosa, mais rica do paiz,
os· pl'Oprielarios do interior, abraçassem a rebel·
liao. Talvez que muitos tambem sejao coactos,
porque nào sei O que faria se, con10 individuo,
collocado na minha casa, se approximasse
uma força inimiga para o lugar cinde eu eslava. Talvez que fizesse o m.esmo que as ca·
maras municipaes, na campanha. do füo·Grande
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·c;lo Sol, que recebem até com pallio as forças
passivei mesmo cercar os rebeldes, por ser a proque se approxin1ã.o, qualquer que sejt, a causa vincia do Rio Grande do Sul immensa e 1:er neque defendilo ; seja força rebelde, ou a favor da cessário para este fim um exercito de 20 mil
legal idade.
homens! 1 Se, pam cercar os ·rebeldes do Rio
Estou pois certo de que houve com effeilo Grande do Sul era necessario um exercito de 20
todo· o esforço, para que a campanha do Rio .·mil homens, este exercito teria sido dado pela
Grande do Sul, termine de um modo menos camara. No emtanto, foi o mesmo Exm. midesai;,troso, mas não é isto O· que eu tinha per- nistro da justiça que, durante a discussilo da
guntado : eu fallára sobre os factos occonidos fixaçao de forças de terra no anno passado,
na Bahia ; era ácerca da Bahia que eu pedira disse que exigir semelhante força era querer
esclarecimento a S. Ex.; mas, S. Ex., talvez re- mililarisar o Brazil, e, tratando do destacaservando-se para· em outra ·occasião respon- mento de guardas nacionaes dec1·etado, · mader-me, então não sé quiz fazer cargo de satis- nifestou o receio de ·que lhe quizessem pOr aos
fazer á minha pergunta.
hombros patrona, cinturão e carabina, e o fi.
· Accusando eu, Sr. presidente, a morosidade zessem marchar para o sul! ... Seria neéessario
havida no exercito do sul, em debellar· os re- · um exercito de 20 mil homens. para cercar os
beldes ; accusando eq o ter a força da legali- rebeldes 1... mas se o actual governo os não teve,
dade, tanto tempo ficado encurrallada, pet·· a ·culpa é sna. Os actuaes ministros que nllo
mitta-se-u1e a expressão, dentro dos 8 pontos pedirão que se lhes désse esta força, tiverAo
do Rio Grande do Sul, S. José do No1-te e Porto razao; Para obst~r á entrada das tropas rebeldes
Alegre, de modo que já l'omeçavllo a des:\co- na provincia de Santa Catharina, ella não era
roçoar alguns habitantes da campanha que pro- necessaria.
fessavllo os principias da legalidade ; o Sr. miAqui o orador mostra que um corpo de 400
nistro da justiça disse que o general do exercito homens podia pôr obstaculo a· todo o exercito
do sul se occupava em disciplinar as tropas, dos rebeldes ; mas que o Sr. L,mreiro, que
para depois de mais bem aguerridas, abrir a nll.o conhecia a geographia do paiz, se deixou
campanha, ou dar batalha geral. Acho prudente rodear pelo inimigo, e só pôde escapar abrindo
'esso passo do general do Rio Grande do Sul ; .o uma picad\\, pela qual passou 11 gente,- mas nAo
que admira é que nllo se quizesse dar ao admi- a .cavalhada.
nistrador; ao general daquella província, duS. Ex., continúa o orador, nos disse que os
rante a adrninistraçllo lransacta, o mesmo tempo rebeldes tinhliO abandonado ·as trincheiras que
para disciplinar as tropas e que se quizesse que lhes parecillo eternas, que tinh:io abandonado
o general avançasse logo, e decepasse logo a sua.bagagem, tudo, e se retiravão quasi discabeça . dos rebeldes ; . o que admira é que persos pela campanha, Ao ouvir esta inforno tempo da administraçao passada se attri- maçllo, concebi esperanças ; mas o facto de tobuisse a demora a desleixo, ou conniv,l!ncia, ou . marem _os rebeldes a villa de Lages, e ao mesmo
incapacidade. Agora porém, depois de haver tempo a Vaccaria, e de tirarl!Jll della recursos
passado muito mais tempo,' é necessario ainda em dinheiro e cavalhada, me-faz receiar que as
demorarem-se as operações para se disciplinar circuU1~lancias não silo lãa esperançosas como
a tropa; ... ! 1 ! e para convencer os soldados de se diz, e que a naçllo tem de soffrer por basque da obediencia e disciplina ha de nascer._ a tante tempo os rebeldes do Rio Grande do Sul.
,ma victo1·ia ! 1 ! ! Mas o caso é que emquanto
Sr. presidente, eu não des~jo agora gastar
o general no sul dava estas proveito~as lições a
seus soldados, a provincia de Santa Catharina tempo destinado para ouvir o relatorio do Sr. miera talada, invadida, e a de S. Paulo mesmo ni.stro da justiça. Se continuar, talvez leve ainda
um tanto. ameaçada, porque uma escolta da grande espaço, porque tenho muitos topicos
rebellião chegou, me parece que, a óO !eguas para responder a S. Ex. apezar de estar doente.
de distancia das nossas raias para o lado do Continuarei, porém, a fallar, se V. Ex. nllo
sul. Foi preciso que os coritibanos da mesma quer que entre o ministro... como V. Ex.
província immediatamente montassem a ca- quizer•.. estou prompto para tudo.
O SR. PRESIDENTE :-Se o Sr. deputado acavallo, sem ordem nenhuma do governo da provincia nem do governo geral, e fossem guar- . basse· o seu discurso em breve, melhor seria que
necer as immediações do Rio Negro para lançar continuasse.
barreira á marcha dos rebeldes.
O SR. ALVARES MACHADO ;-Tenho muitos e·
Mas S. Ex. nos disse : - Como era de · es·
muitos apontamentos... (Risadas.) ForllO 7 oraperar que os rebeldes, batidos em Porto-Alegre dores que tomárão pai-te na discussão, e todos
e S. José do Norle, fossem refluir para Santa Ca- vinhno aos topices de meus discursos .•.
tharina... ! 1! - S. Ex. ainda nos disse que os
O Sa. · PRESIDENTE: - Emfim, melhor é o
campos de Va.:cariajá em outro timp9 farão
occupados pelos rebeldes, donde os lançou oca- Sr. deputado continuar.
pitão Albano, e que ninguem podia prever
O SR. CLEMENTE PEREIRA : - Pela ordem.
aquella contra•marcha dos rebeldes, e nem era- V. Ex. marcou a UID~ hora para a vinda do mi·
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nistro : o Sr. deputado póde concluir seu discurso amanhã.
O SR. AtvARES M.1cHADO :-Se V. Ex. me
continúa a palavra depois, sento-me : lenho
muito que fallat• ... (Risadas.) Até mesmo estou
IJL'Omplo para me sentar, porque m~ parece que
é hoje o ultimo dia, em que os ministros devem
. .
·apresclltar seus relatoríos.. .
· E' introduzido o Sr. mm1slro da juslJça que,
depois de ler tornado lugar á esqtiet·da. do
S1·. 4° sei;retario, lê o relatorio de sua reparhção.
Finda esta leitura S. Ex. se retira, e o Sr. presidente, depois de dar a mesma º!·dem do dia,
·1evanla a sessão ás 2 horas e 20 minutos.
li\eosão errJ 16 de · lllalo
PRE$1DE?IC!A DO SR, ARAUJO VlANNA

Expediente. - .Parecer da co,nmilssão de poderea áccrca da adm·issão do
8r. Odm·ico, - Oi·dem do dia. - Oontinttução du rcdpoela á. j'alla do throno. Diac11rsos dns 81's. Alvares Macliado, Pa·ula Candido, Mom·a 111agalhifos e llfontez·w,na.

SulilllARIO. -

A's 10 horas du manhã p1·ocede-se á. cham:tda, e logo que se reune numero legal de
Srs. deputados, abre-se a sessllo, lê-s_e e
approv,\·Se a neta da antecedente.
Falt110 com causa participada os Srs. Belleza, Cajueiro, Mh·anda Ribeiro, Vasconcellos
e Costa Miranda.
EXPEDIENTE
O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente,
lendo os seguintes offi.cios :
1. º Do ministro do imperio, 1•emettendo o
officio <la catnal'a municipal da capítil! da proYiucia de Se1·gipe, em data de 24 de Março
proxhno passado, acomµanhando as actas por
cópias authenticas, das apurações geraes de
deputados pela mesma provinci,1 á assembléa
geral, tanto das prim~iras eleições, que se
mandou aunullar,· como das segnn<las, a· que
em consequencia se procedeu. -A' commissão
.
de constituição e poderes.
2. º Do mesmo ministro, enviando duas actas,
agora recebidas, da eleiçl'l.o a que se pt·ocedeu
nas villas de Cayrú e Carinhanha, dà provincia
da Bahia, do deputado que devia pt·eencher a
vaga que deixára nesta camara o actual Sr. ministro da fazenda. - A.' mesma commissão.
Remette-se á commissão de pelições, e requerimento de Rita Jacintha de Cassia.
O SR. FERREIRA nos SA.11Tos remette á n1esa
um oíficio que recebeu da camar,i. mnnicipal
de Goyaz, que o acredita deputado supplente
por esta província. -A' com missão de constit.u ição e poderes.

· O Sr. Henriques d.e :Rezend.e propõ~ a urgencia para que !!e discuta o parecer da. com··
missllo de poderes, áéerca da indicaçã_!) delle ·
dep1itado, que fizera para que se chámasse o
Sr. Odorieo Mendes, como deputado supple_nte
·· ·
pela provinciu do Mamnhão.
A m-gencia é apoiada, discutida e approvada.
Enlra em discussão o seguinte :
" A commissão de constituiçil.o e poderes nil.o
póde dar o seu assenso á indicação do
Sr. deputado Rezende, p1·opon,do que se
chame o S1·. Manoel Odorico Mendes, como
supplénte, em lugar do Sr. Vieira, deputado
ordinario pela p1·ovincia do Maranhão : porquanto faltando unicamente o Sr. Vieira para o
completo da depulaçãa por aquella província,
era o primeiro supplente quem devêra chamar-se, caso se julgasse necessario, e ,não o
S1·. Odorico Mende:s, que é o quarto eleito na
ordem dos suppleotes: entendendo a comrnisslto, que cm nenhum caso é licito a e~la
camara alterar a ordem das eleiçOes, sem
offendet· o prfocipio, que só é deputado aquelle
que obteve a maioria dos votos d'ls eleitores.
" E', portanto, a cocnmissão de parecer que
a indicaça.o sobredita merece ser regeitada.
a Paço da camara dos deputarias, 14 de Maio.
de 1838. - J. Olem.ente Pereira. - H. H. Carneiro Leão. - A. O. Riód1·0 de Andrada
Machado e Silva. »

OSr. Henriques d.e Rezend.e pondera que se
oppôz sempre à chamada dos supplentes, pela
formula que se tem seguido a tal respeito ; mas
todos sabem que a camara sempre mandou
chamar os supplentes que estivera.o tnt\ÍS á rnao.
Declara-se contra o parecer da commissllo, fundando-se em precedentes da casa. A commissão
diz que o Sr. Vieira, deputado ordinatio ha de
vir ; pois quando vier, o Sl'. Vieira entrará no
seu lugar; mas o orador tem ouvido dizer: que
o Sr. Vieira nao tornal'á assento nesta sessão, o
caso é que elle n11o se acha presente, e no emtanto a· fazenda publica não perde cousa algumu
com a admissão do supplenle. Conclua insistindo na observancia dos precedentes da·
casa, e votando contra o parecer.
O Sr. Clemente Pereira observa ao nobre
deputado que aoaba de sentar-se, que elle fôra
o mcismo que nas sessões preparatorias não
quíz que se adaptassem esses precedimtes ; que
foi sempre contra essa opínia.", e agora é o que
argmnenta com taes precedentes. O principio,
pois, da commissll.o é, que só é deputado,
aque]le a quem compete na ordem da eleição.
Se é necessario que se complete a depotação da
província, no que não dei:irnria de convir, complete-se nos lermos da lei ; e a praticar-se de
outro mollo, poderia vir a ser deputado aquelle
que os eleitore.s n/10 füerão deputado; e portanto,.
o precedente que ~e tem allegado, além de ser
contrario a todos os principios; póde ser funesto

.,,
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nesta casa:: precedentes de tal natureza sao innovações. perigosas que nào d<ivem ser admiltidas. (.Apoiados.) Declara mais o ornd0r á
camará que fôra com grnnde magna do seu
. coraçllo, quando se oppoz á adrnissllo do
Sr. Odorico Jliiende~, pessoa com qnem symµalhisa; e em quem reconhece muita honra,
caparidade e merecimento (apoiados) ; porém
elle, deputado, quiz antes preferir o cumprimento de seus deveres.

O Sr. Henriques d.e Rezende combate o parecer, allegando o que a camara praticou a respeito da admisst\o do Sr. José Florindo de
Figueiredo Rocha, e de outro Sr. deputado.
O Sr, Carneiro Leão sustenta o parecer da
corhmiss!lo, demonstrando que as decisões da
casa, a tal respeito, n!l.o lêm sido senil.o para
que se chamem supplentes, os immediatos na
votaçM ; nll.o se porlendo apresentar cm contrario senão dous exemplos,
O Sr. Montez·ilma. (11ela o1'dein ), pede ao
Sr. presidentê ,1 leitura do lº parecer da commissão de poderes, que se apt·csentou nesta
casa ácerca da admissão do Sr. José Florindo,
corno deputado supplenle pela província da
Bahia, por assim lhe ser necessario para entrar
na questão de que se trata.
A discussão fica adiada para se passar á
ordem do dia.
ORDEM DO DIA
Conlinúa a discussl\o adiada do primeiro pàragrapho da resposta á falia do throno.
Q_,SR. PRESIDENTE :-0 Sr. Alvat·es Máchado
tem a µalavra. (JJfuito suss·urro, e algums Srs.

deptttados s,;,,hem do salão.)
O SR. PRESIDENTE :-Silencio !
O Sr. .Alvares Macha.do (restabelecido o
socego depois de algitns momentos em que se
conse;va silencioso de pé): - Alguns Srs. deputados sahem de seus bancos, admirados de qL1e
eu, por tres dias, entretenha ou apure a paciencia da carnara ; mas pedirei aos meus
illustres collegas que se lembrem, que; nos
dous dias antecedentes, fui interrnmpido pelos
Exms. ministros da col'ôa; na apresentação de
seus relatorios, sem os quaes me pareceu, e
ainda me parece impossi,•el mna boa discuss!lO
da resposta à fa!la do throno.
O orador declara ainda deplorar a falta do
Exm. ministro da justiça na casa; como,
porém, o ministerio se proclamou eminentemente parlamentar, isto é, solidario, julga esta
falta supprida pela presença de outros Srs. ministros que se acht\o na .casa.
Lembra o que se passou na Fmnça, por occasião da abertura das~amnras depois da victoria
de Constantine, relatando o monarcha francez,
.no _seu discurso, os pormenores i:laquella con-

1]7

q uista, até as recompensas com que forllo galardoadas as glorias militares da Frnnça naquella a~çll.o. A' visln, pois, do que aconteceu
na abertura da presente sessão depois da conquista, não é uma cidade estrangeira, mas do
que se passou em uma cidade do im perio, em
uma guerra de irmãos contra irmaos, é levado
a crer que, ou a falia da aberttira não encerra,
como disséra o nobre minislro da justiça, toda a
politica do governo, tudo que era necessarío
dfaer ás camaras, ou Luiz Felippe ignora os
costumes parlamentares, os deveres dos thronos
quando abrem as legislaturas do seu paiz, o que
afio póde acreditar, sendo a naçllo franceza ta.o
traquejada no systema constitucional representativo.
Quanto aos actos attentatorios, .praticadps
pela aclual administração, que o nobre ministro pedia que fossem apontados, o orador
observa que os actos do actual ministerio s.ão
cobertos por urna especie de mysterío. · Nada
diz a este respeito a folha official: assim difficil
tarefa sel'ia apresentar a ladainha desses actos.
Enlretanlo na discussão dos outros períodos, a
opposiçno encontrará um vasto Waterloo, onde
combaterá com o ministerio.
Declara ter chegado a um . dos principaes
lopicos do discurso do nobre ministro, isto é,
que su deve fechar os olhos a alguns pequenos
abusos da imprensa. Certo está que o governo
não deve andar cavando na terra a procurar,
como o mineiro o ouro, os abusos para punir :
pergunta, porém, a S. Ex., se os abusos da
imprensa entre nós se podem chamar pequenos.
A imprensa está e tem estado tão solta que,
para um deputado se declarar da opposiçll.O, é
mister offerece1•-se como martyr da prensa, é
myster sacrificar toda a sua vida publica, e
ainda mesmo a privada. E que opposiçao tem
feito elle orador? Apenas revi;rentes requerimentos pedindo esclarecimentos, e o resultado
disto é ser tisrnagado pela prensa. Aqui o
orador mostra que nao s:i.o p.equenos os abusos
da imprensa, e nesta parte cens11ra acremente
0

Sete ele Abril.

Cc,ntinuando na resposta ao nobre ministro,
admira-se que S. Ex. dissesse que se fizerao
reformas exageradas, que nada se deixou do
que nossos pais nos legárào ! Admira-se que
taes proposições fossem pronunciadas pelo
Sr. Bernardo Pereira de Vasconcellos· que hoje
quer o regresso contra o partido das innovações ! Sr. presidente, continúa o orador, se
eu nn.o temesse fatigar algum; senhores que me
fazem a honra de ouvir-me, faria deste topico
0 objecto de uma arenga, ao menos de dous
dias. ( Muitas risadas.)
O SR. PREslDENTE -Attenção.
O SR. ALVARES MACHADO: - Porque na ver·
d ade o ministro qué assim nos falia, fall_a
e on tra sim propria pessoa .. Elle esteve no Braz1l
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sempre á testa do partido innovadoi'.. Qual é a formar a constituição no sentido monarcbico
mudança nas instituições que nos legár!IO nossos puro, a província dé S. Paulo, por meio de seu
pais, que na.o fosse feita sem a cooperação e conselho geral, declarou ao senhor D. Pedro I
coadjuvaçao . do actual ministro da jt1stiça jl que o absolutismo ou a monarchia pura seria
Sem fallar do que se passou antes da época das plantada naquella p1·ovíncia, mas sobre os ossos·
reformas constitucionaes, no que maito teria a do seu derradeiro habitante. Apraz-se em redizer, basta lembrar que foi o aclual Sr. mi- pelir hoje este mesrno priucipio :·o reg·resso a
nistro da justiça quem hásteou o estandarte volta das antigas instituições, a pel'da de u~a
das reformas, e que só um artigo do neto addi- só garanlia, a escravisaçl!.o das provincias o
cional é que passou sem a sua sancçno, que monopolio dos empregos ba de se estabele~er,
foi o lembrado pelo Sr. Paula Araujo, para que mas depois .de se acabarem os . brazileiros
(a1wiadaa), porque elles não recuão.
a confirmaçao das posturas municipaes pelas
assembléas provinciaes não dependesse de
Parece-lhe que pouct1s vezes a. nação brazisahcçao. Atli agora, deste artigo, julgo que nao leira se achou em uma crise mais perigosa do
tem vindo mal algum.
que a que se prepara ; poucas vezes foi necesVendo hoje o Sr. ministro quere11do derl'ibar sario tanto como agora um appel!o para aquelles
os prinoipios que então seguia, ainda temo. homens em quem o paiz ainda tem confiança,
,êl-o á testa do partido o mais democratico que e é po1· isso que, ainda que ignore se isto é parse possa apresentar no paiz. A' vista, pois, de
lamentar, dirige-se aos Srs. ministros da matantas tergiversações, não posso deixar de estar
rinha, guerra e estrangeiros, de cujo amor pelo
com receios, vendo nas ma.os de um tal mipaiz não póde du,idar, para dizer-lhes : - Srs.
nistro Ofl destinos do paiz.
ministros, rodeai o (hrono de S. M. o Sr. D.
Apezar disto, ha no ministel'io pessoas em
Pedro II, pedi a vossa demissão, ou que se retire
quem tenho inteira confiança, em quem sup•
o ministro da justiça, porque este ministro componho amor ao paiz, de quem só sinto a
·
promctte a cansa do paiz.
monstruosa alliança que fizerll.O.
Censura os senhores da maioria pol' quererem
O orador lembra que. foi um partido regrestomar a dianteira dos Exms. ministros, sendo
sista que se apresentou antes de 1831, querendo
deputados ministeriaes· os primeiros a
os
aristocratisar a mesma constituição.
tomar a palavra para dar esclarecimentos.
Lembra que muitas vezes amigos Í[!!prudentes
O Sn. HENRIQUES DE REZENDE : - Apoiado.
O SR. ALVARES MACHADO: - Quem provocou offendem mais que os proprios inimigos. Perª. todos os patriotas do B1:azil a fazer-lhe oppo· gunta se estes senhores querera.o fazer ao mi·
s1ç1to, e a hastear. a bandeira da reforma; assim nii:terio parlamentar, composto de tantas capao nobre ministro nll.o teme uma reacção, . não cidades, a injuria de se' julgarem mais habeis
__ teme comprometter a monarcbia, como a com- do que elle. i' A este · respeito conta um facto
acontecido na sua terra com um caçador que se
prometlêrão aquelles que quizerão reformar ·a
constitui\?AO no sentido do regresso? Nn.o teme perdeu nos mattos que bordll.o o Tietê. Sendo
que algum zeloso, á vista do regresso, apresente encontrado por uma horda de scrvage11s,
uma melhor ediçãa da cária das liberdades .perdeu a liberdade, e, não podendo vollar ao
braiileiras, e assim deBte ruodo comprometta a seu paiz, casou-se com uma índigena, Í:l ai;ompaz, o socego e a tranquillidade· do paiz? Não panba va o cacique do lugar em- todas as suas
excursões. Um dia que este i.e encontrára com·
teme, finalmente, que aquelles que querem a mo·
narchia constitucional representativa, achando-se outro de nac;ão diversa, travou-se entre ambos
um combate de morle. Depois de já feridos, ião
na ~olorosa posição de optar entre o republi•
camsmo e a servidão, abracem o systema repu- · decidir a contenda braço a braço, quando uma
bala livrou o cacique a quem o moço acom,
blicano?
Pelo amor que tem ao seu paiz, o orador não panhava. Ei:!le cacique, porém, lançou .sobre
póde co11vir em tal regresso, porque delle prevê o moço ôm olhar de severidade, e voltou
uma crise horl'ivel. Nem se supponha que o para o seu alojamento ; o moço perplexo o
povo brazileiro ha de ser levado pela corda seguio de }Qpge : mas, approximando-se á casa,
para. onde quizerem alguns indivíduos, porque encontrou sua mulher banhada em lagrimas,
que lhe disse : - Foge, sena.o a tua morte é
a nação tem princípios ·seus que ha de sustentar
qualquer que seja a popularidade de um bome~ inevítavel ; tu insultaste o cacique, tu julgaste
que elle nao era capaz de vencer seu inimigo ! ·
que delles queira a desviar.
·
·
Dedara que elle e os .de seu lado querem a (Risadas.)
monarchia constitucional tal qual a ternos, o
OSr. ·Paula. Cand.id.o lembra que a opínill.O
progresso na ordem, segundo as nossas luzes e geral do paiz é que a camara, perdendo uma
n_ossas necessidades, dirigido pela prudencia, grande parte do seu tempo em discussões
sisudez e moderação. Taes têm sido os seus innleis, desprez:a o bem do paiz, desperdiçando
principias sempre, antes e depois do 7 de Abril. o tempo que devêra empregar em medidas
Quando uma facçao regressi8ta pretendeu
coi:ivenien.tes. Esta cousiâeraça.o serve para
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mostrar, diz o orador, que nós devemos fazer nas suas propostas, quer na lei do orçament9.
corn que o povo nM aborreça esta camara, e Mostra que não consumirá tempo â camnra com
por .consequencia não aborreça o syslema re- longas prelecções, e quando assim o ffaeS!i'e
preseutati vo ; depois disto, como mandatarias cumpria ao Sr. Alvares Machado não imila!,o.
do_povo, nós devemos zelar os àinheiros do povo,
Quanto aos factos aponlados por este nobre
zelar por · conseqnenl!ia o tempo que se nos deputado, observa que elle deu de si uma defipaga para aqui estarmos para tratar dos seus nição muito exacta quando apresentou o apo·
i n leresses.
logo dos ratos de botica lambendo os vidros por
Ora, S1·. presidP.nte, perdôe-me V. Ex:. se eu f6ra, pois que o nobre deputado lambeu, na
·desço a algumas minuciosidades. Vamos calcular verdade, . os factos (riaad~,) desfigurando-os
o tempo que se gasta com a falla- do' throno. completamente.
Quero suppôr que 50 deputados tomem a paEnti-ando nos pormenores do· ultimo atâque
iavi'a, quero suppôr que elles fallem só 2 vezes ... da Bahia, observa que o commandante da briConsultei o regimento, e nllo sei se um deputado gada de Pernà!llbuco nada fez sem · ordem do
pó de .fallar 8 .vezes, supponho que nao.
marechal, que estava de perfeito accordo com
O SR. PRESIDENTE: - HavendQ emenda, póde o presidimtti, · o qual mare_chal só aguardava
occasião opporluna de satisfazer ás vistas do
fallar l3 vezes.
governo central, isto é, dar um ataque prompto,
O SR. PAULA CANDIDo :-Quero suppôr que decisivo e efficaz. Assim, pois, se vê que este
nao ha emenda, que1·0 suppôr que falia só 2 ataque não foi' casual, como o Sr. deputado
vezes : 50 deputados fallando 2 vezes silo 100 quer inculcar, e que este senhor lambeu este
discursos : como se discute a resposta á falia do facto.
throuo por períodos, e ella tenha 9 periodos,
Mostrando u disparidade entre a revoluçllo do
ahi temos nós 900 discursos, e 900 discursos, a Ouro-P1·elo e a da Bahia, jâ pelos meios que
suppôr mui favoravelmente, gastando cada um tinhno os sediciosos de uma e outra cidade, já
1/4 de hora, fazem 900 qllartos de hora, que, pelo~ ataques .que se dérllo n'uma e n'outra
reduzidos a horas, dno 225 horas, que, redu- parle, admira-se de que o nobre deputado se
zidos a djas de sessão, isto é, suppondo a sessão abalançasse a fazer semelhante eomparação.
quando nao se trata senao da falia do throno,
Suslenla a sua opinillo de que os individuos
ahi lemos 225 ; 4=56, desprezando uma pe- entrados na revoluçno da Bahia crão os mais
quena [racção ; 56 dias pois sao empregados na aptos para effeitual-a ; isto é, gente muito or·
resposta :i falia do_ throno. O subsidio de 100 dinaria e sem prestigio algum; e o Sr. deputado,
geputados em 56 dias silo 112:000$, despre- que esta opinino contesta, pareee ignorar a
zando 12:000$ para a quebra, ainda .nos ficll:o historia, nno sómente estrangeira, como do
100:000$ que é o que custa á naçao esta res- nosso paiz. Porque na verdade, o que é o Re-·
. posla á fallà do fürono I Ora, ella está muitis- mechido no Algarve, que há tanto tempo assola
simo bem feita ; 1óas V. Ex. ha de convir que o reino .de Portugal P E' algum .homem de
é cara. Nilo fui demasiadamente minucioso, prestigio, ou de alta jerarchia ? E entre nós
porque dei a 'cada discurso 1/4 de hora, e ha quem silo os Vicente de Paula, Vinagre, Eduardo
discursos de muito mais, deixei de m1lo as vezes -Angelim, etc P
que se p2de a palavra pela ordem, o quasi
Quando aqui fallei a p~imeira vez, diz o
sempre é"para a desordem (rüadas,) as vezes orador, ácérca do Ii:tinisterio transacto, cm disse
que se pede para explicaçno, satisfação, etc.
que a elle se devia a rebellião do Rio Grande
O orador responde a alguns argumentos apre- do Sul : o Sr. deputado me mostrou que eu·
sentados pelos senhores da opposiçllo e conclue estava eni erro, e que a rebellino da província
pelo:pe1foào em discussão.
do Rio Grande do Sul tinha começado antes do
OSr. Mo11ra, :Magalhies declara que quizera dia 12 de Outubro de 1885. Não duvido que
abrir mao -desta discussão ; lllas nllo o póde me enganasse, mas deve o honrado deputado
fazer, porque·tantastsão as invectivas do Sr. de- saber que se a rebellião d'õ Rio Grande do Sul
pulado de S. Paulo; fantos os. epigramfuas co·m começou antes de 12 de Outubro de 1835, nem
que tem salpicado os seus discursos, que força por isso a administração passada deixa de ser
é responder-lbe,1 ;rpesmo poi·que o silencio considerada como desleixosa, pelo menos a
podia ser interpretRdo como approvador dos respeito daquella rebelliito. Foi no tempo . da
factos por este senhor narrados, e que de al·. administraçllo passada que ella tomou increguma ma:neira deslustrllo a dignidarle dos bra· mento. Então a tribuna parlamentar, e ~mesmo
zileiros e da ad1ninistraç110 actual.
a imprensa indicavno· quaes erão os meios de
Lembra que; se acaso deplorou o tempo que que se devia lançar mão para suffocar aquella
se vai gastando nesta questão, foi por conhecer rcbellião_ ; mas queria-se espesinhar o povo do
que rras provinciasse olha com máo grado para Brazil, queria-se mesmo escarnecer delle. O
uma discuss11.o; cujo resultado nãó ofl'erece uti- que nos disse então a administração pass~da
lidade publicá, e quando aliás a opposiçno tem · com zelo pharisaico í' .;... Eu não tenho _me1çis
muitas.. occasiões de censurar o governo; quer de que dispôr para suffocar aquella rebel111lo.'"'"'.
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governo transaclo para suffocar, abafae as cenMas a administraçl'lo que a substituio, a ad111itelhas, as faíscas que se atea vão naquella pronistrnção aclual mostron que em todos os cantos
vincia ...? QnaesfoJ'ãO? Remellendo Benlo Gondo ímpi,rio ainda havia soldados fieis, obeçalves (nu.meroao8 apoiados), sim .... 1·eme[tendo
dientes para segurarem as provir.cías rebelBento Gonçalves para a Bahia, e o qlte mais é,
ladas. Por consequeucia lenho mostrado que,
consla, que foi com a viso que alé nao era assida parte da adminislraçao· passada, houve falta,
gnado. (Apoiados.) Aportou Benlo Gouçalves á
e falta consideravel pelo que respeita áqnella
Bahia: logo que chegou excitou as sympathias de
r.ebelli,go ; e que ella leda sido sulTocada se os
todos os desordeiros daq11ell,1 província, e, por
ministros nM dormissem a somno solto. O que
fim, Sr. presidente, µor meio de suborno, como
seria de nós, senhores, o que seria de nós se a
consta geralmente, por meio de suborno perrevoluçll.O da Bahia tivesse occot-rido no tempo
rnillio-se que um preso daqnella ordem se bada administraçao passada ?..... O que seria de
nhasse fóra dos muros da fortaleza, afim de se
nós se tivessem os a desgraça de ter a pacifievadir e ir alentar o partido rebelde na ptovincia
caçàO da Bahia cabido nas mãos do governo
elo Rio Grande do Sul ! ! ! (Apoia;dos.) .Eis, sepassado .... ?
nhores, o serviço prestado á Bahia pela admiE já que toquei na Bahia; volto ,.1utra vez a
um lopico dv Sr. deputado, e vem a ser de que ni3lraçll.o passada. Nao disse o Sr. deputado que
eu fizera uma grave censura á tropa de linha elle tinha lido nos livros de medicina, que el'a
mais convenienle prevenir as rnolestias do que
que eslava na Bahia, e embarcou para o Rio
ver-se na necessidade de as curar, e que essa
Grande do Sul, dizendo que erliO desohedientes.
f.heoria era applicavel á política ? Sabendo o
Sr. presidente, eu di~se e torno a repetir que
governo da fermentação e dos elementos de desseria uma fortuna para a Bahia ~e (oda a tropa
ordem, deveria lei· ficado mudo espectadOl', esde linha tivesse ido para o Rio Grande do Sul.
perando que apparecesse? Nao era do dever do
Se aiuda estivesse na Bahia a tropa que emgoverno prevenir o mal no seu começo ? Ma3
barcou, talvez entrasse na revoluçil.o. Tenho um
nao fez isto, Sr. pr~sitlente, e por consequencia,
facto para assim me exprimfr. Dias antes de
á adminislraçào passada se deve altribuir em
embarcar essa tropa, reprt1sentações app11recêrão
grande parte a revolução da Bahia : esse inesmo
dirigidas ao governo da provincia, pedindo-lhe
Sabíoo, esse chefe, cujo nome até me horrorisa
que nllo deixasse embarcar a tropa porque se
fazia necessaria na Bahia para conter qualquer pro1mnciar, fazia alarde de que tinha grandes
relações co1,1 p~rsonagens, que com elle secardesordem, que ·pudesse occorrer. Note-se que
teavao : elie mesmo o dizia e assoalhava. Pol'·
essas representações erao dirigidas pelos mesmos
tanto, não se inCL1lre á adminislração actual a
chefes, e COL'yµhêos rla revolução. (Nmnei·osos
desordem da Baliin. Na verdade é urna impuapu·iados.) Nao digo que o Sr. deµulado entação tllo destituída de senso commum que não
venena as minhas proposições: conheço o que
é brio e honra m ílitar, mas na.o desconhece o
merece respósta.
Tornando aos.negocios do Rio Grande do Sul,
Sr. deputado que o contagio é muito facil, e que
se essas tropas por ventura ainda estivessem na é innegavel que a administraçrto passada poderosamente concorreu para que aqnell::l rebellião
Bahia, na occasiào em que arrebentou a revoluçrt0, facilmente adheririlío aos principios revo- não fosse suffocada. Eu não estava então na
côrte, mas sei pelo que lia e ouri,i, que os relucionarios (apoiados), porque a desordem da
beldes do Rio Grnnde do Sul erão aqui prole·
Bahia nao foi outra cousa mais do que uma
insurreiçll.o militar.
gidüs, e até rece]:>i~o visitas de grandes pesOra, o honrado deputado, tratando da Bahia, soas ..... ! O que quer isto dizer, Sr. presidente ?
Não se deve entender ·que ha syrnpathias a favor
disse que elle podia affirmar que a tevolta se
de_via allribuir á administraçao actual. Senhor dos rcvolucionarios quando pessoas adherentes
presidente, é preciso ..... é preciso um pouco de · ao governo. os procurão e visitão? São cousas
inandita::; !
co_ragem para se avançarem taes proposições l ! l
Mas porque se' dóe tanto o Sr. deputado de
(Numerosos apoiados.) Não teme o Sr. deputado.
ser formalmente _desmentido? Senhor presique eu fizesse parallelo ent.re a adrninistraçao
dente, dôo-me de ver o Sr. depntado cahir em
actnal e a admínistraçrto transacta? Mas porque
tantas contradicções ; mas quem advoga uma se dóe tanto o Sr. deputá do de qne eu dissesse
ca11sa má cahe em desconceito, e é sempre inque o governo transacto era o mesmo que tinha
fiel ao seu proprio systema. Em outra sessào o denunciado a sua incapacidade ? Nil.o conheço
Sr. deputado disse que a revolta da Bahia nãv
consideração alguma que me inhiba de follar
e:a uma cousa nova ; qL1e e11a estava jú prenesta malería. Nil.o vejo que o enrno regente esvista ; que os elementos de desordem erno bem
teja hoje munido da irresponsabilidade que a
conhecidos ..... O Sr. deputado, qnerendo delei lhe deu : nllo posso eu analysar, pois, instifender a administração passada, lhe fez a mais
tuir exame de seus actos e do governo de enlão?
acre censura ! ! ! (Apoiados.) Se erão conheSr. presidente, eu entendo que todas as vezes
elementos de de$ordem na proviucia da que se lrata de negocios publicas é necessario
cid9s
~3ahia, quaes forllo as medidas que empregou o que o legislador atterida ao passado par~ definir

os
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vida : os prisioneiros não perecêrão á fome.
ó presente, afim de poder conjecturar sobre o
Estou que nao estariao muitoá sua vonfade..••.
futuro.
estaríão como Bento Gonçalves.... (nunão
O SR. LIMPO :-,-Apoiado.
merosos apoia.d.os), mas não perecêrao á fome.
O SR. MouRA 11'1AGALHÃES :-Pr,r consequencia ·Quanto a essas ossadas achadas em casas indeve-se instituir exames dos actos anteriores, cendiadas, até me admira que o Sr. deputado
comparai-os com os actuaes, para se tirar uma ignore cousas que todo o mundo sabe, isto é,
conclusão proveitf)Sa para o futuro. Por isso não que o corpo humano é tão fr~gil que até mesmo
creio que offenda aos usos parlamentares, se consome com as chanunas ; como é, pois,
quando digo que o poder linha denunciado a sua que - se podião. achar essas ossadas? O corpo
propria incapacidade : isto se deprehende do . humano é, por ventura, um madeiro de grande
manifesto de 19 de Setembro de 1837. Quando peso que re!!sta ás chammas ? Sr. · presidente,
eu fallei na actual administração, exprimi-me os factos apresentados pelo nobre deputado são
com um pouco de moderaçilo. Eu disse que inteiramente destituídos de verdade (apoiados),
ainda quando a actual administraça.o tivesse tal cousa não appàreceu. As tropas da -legalidade
commettido milhares de abusos na sua marcha longe de merecerem a menor censura, merecem
governativa, nem por isso deixaria de merecer os o maior louvor e consideraçao do Brazil,
applausos desta casa, pelos grandes serviços pra• pela moderação que desenvolvêrão. (Numerosos
ticados a respeito dos negocio!! da Bahia. Eu sou apoiados.) Só na capital da Bahia se apreseno proprio que reconheço, com o Sr. deputado, a taria o primeiro causador da desordem, renecessidade de uma oppOl!ição, sou o proprio metlido para a prisão, por 01·dem dó chefe da
q11e digo que 11ma opposiçao é indispensavel nos polioia ; e i~to quandc, senhores ? Quando toda
governos representativos; mas, Sr. presidente, a provincia ardia em indignl.lçllo contra semese é licito querer fazer triumphar a sua causa, é lhante homem: é neste tempo que o vencedor
indigno, é indacoroso que empregue meios in- nao quer manchar a ·~ua victoria I Talvez este
justos. A opposiçao, sobretudo, deve basear·~e, facto seja unico na historia !
'na verdade dos factos, a opposiçllo ni!.O deve
Os factos, portanto, referidos pelo nobre delançar mao de invectivas soltãs, de epigrammas pntaclo, não silo verdadeiros. O nobre deputado
continuados... e permitta-me o nobre deputado me parece que está bastantemente 'versado em
qúe lhe dê um conselho : semelhante estylo de uma obra do inglez Sweeft, que trata das menargumentar epigrammatico, usado ta.o frequen- tiras politicas. Este inglez diz que o povo tem
temente, perde seu merecimento, e até na.o se direito ás verdades particulares, que dizem
compadece muito com a gravidade do legis- respeito a relações com se,us negocios internos,
·
lador. (Apoiados.)
mas que ,não tem direito ás verdades ·publicas.
Sr. presidente, tocou o honrado deputado em Entre a classificação da mentira, apresenta umas
outro ponto, e é a respeito dos prisioneiro$ re- mentiras maliciosas, que nascem da inclinação
beldes da Bahia na occasião da entrada na do espírito, amor proprio, etc. 'l'alvez que alguns
cidade das forças da.legalidade. Disse o. nobre dos argumentos do Sr. deputado se posso.o elas·
·
deputado, e torna a insistir que estes prisioneiros . sificar nesta serie. (.Apoiado8.)
Tem o Sr. deputado censurado acremente
forão amontoad'ls nos navios de guerra, e que
tinhao muitos perecido de fome e sede.; e, final- áquelles que tomárão parte na restauraçao da
mente, deti a en!ender que as tropas da lega- Bahia. O Sr. deputado é bastante lido nas bislidade tinha.o praticado actos de vandalagem, rias dos tl'ibrinos de Roma : a espada sempre
taes que em uma casa queimada se acliárão aguçacla contra o poder, e ao . mesmo tempo
vinte assados. Nenhum destes factos é verda- indulgencia cunsummàda a .respeito dos desdeiro. Verdade é que o nobre deputado, quando varios dos revolucionarios ..
Sr. presidente, eu quizera 11inda respornJer
os avança diz - ignoro se sao ve1·dadeiros peço escla1·ecimenlos - mas quem não des- mais alguma cousa, porém muito ele proposito
cobre que este raciocinio do Sr. deputado tomei poucos apontamentos, mesmo até para
contém em si uma ironia picante, até mesmo não parecar que faço prelecções. Tenl10 conpelo riso approvador do Sr. Montezuma... (ri- sumido algum tempo á camara, mas ella me
sadas) 1. .. e apoiados do Sr. Ottorii... (Risadas.) ba de de~culpar, porque as provocações têm
Sr. presidente, como ia dizendo, estes factos sido da parte da opposição : silo os senhores da
nllo são verdadeiros. Os pt•isioneiros que se opposiçao que provocão o combate, e querem
fizerão na occasillo da entrada na cidade da o desperdício de tempo, e nós não Iia,•emos de
Bahia erno mnitos : mais de 2,000 homens· ficar calados.
Concluirei o meu discurso observando, que
forão aprisionados. E o que havia de fazer · o
governo?-Conserva1-os so1tos? Na.o os devia doloroso é, e muito doloroso a qualquer bomem
prender ? Sr. presidente, o governo curou da que se emprega nos negocios pi:tblicos, qt!e
existencia destes homens, tanto pelo que res- soffre incommodos de toda a natureza, e, depois
peita a alimentos, àpezar da difficuldade de os de milhares de sacrificios, ·consegue o triurrlpho
obter, como de aguada, .e outras necessidades da da lei ; que esse homem, digo, venha, depois; no
TOlllO l

lQ
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seio .da representação nacio~al, ouvir as m~iores
invectivas. (Numeros03 apoiados.) Se continuar
esta-pratica, os homens de merito, ~e reco~he•
cido saber, afastar•se-hão dos negocios pubhcos,
porque já sabem qual será o resultado de seus
esforços e sacrificio.:.
Tenho, portanto, 1·espo11dido ao que julgava
mais importante do discurso do Si·.. Alvares
Machado. Desde já lhe digo que eu respeito
"muito a sua pessoa ...
ALGUNS Sm;; DA OPPOSJÇÃO : · - 1'Inito, muito.
O SR. MouR."- MAGALHÃES : - Apenas tenho
atacado os seus principias e suas doutrinas; se,
por ventura, alguma expressão mais forte por
·
mim foi pronunciada...
senhor.
Não,
!
O SR. MoNTEZUMA : - Qual...
O Sl'\. Mou:iu. MAGALHÃES :--Elle lhe dará a
devida desculpa ... (em toin muito fmie) e se
algum outro Sr. deputado tomar por el!e as
dõres, então eu me verei outra vez na neces!lidade de sahir a terreiro.

O SR. MoNTl!ZUltA: - Sr. presidente, V. .Ex.

deveria ler chamado á 01·dem o Sr. deputado.

(Àpoiado.)
O SR. PRESJDENl'I! (dirigindo-se ao S1·. 1llcigalhãu): - Declaro ao Sr. deputado que, no
seu discurso, fez algumas allusões tine não são
conformes com os ui;os da casa.
OSr. Montezuma: - Sr. presidente, com a
reprehens!to que V. Ex. acaba de dar ao nobre
orador, que ha pouco fallou, ficou men espírito
tão satisfeito que, querendo tocar em topicos do
seu discurso, pelo que respeita ao meu amigo e
collega, o Sr. Alvares Machado, não o farei
mais. V. Ex., reprehendendo o S1·. deputado,
fazendo-lhe ver que elle se tinha deslisado
daquella senda de prudencia e decencia necessaria nas discussões, satisfez á camara, e emudeceu áque!les amigos do Sr. Alva1·es Machado,
que de certo queri!l.o responder ao que clisse o
Sr. deputada que acabou de fallar. Sobre tal
objeclo nada mais direi.
Grande censura, Sr. presidente, se tem feito
na camara á opposição ; neces~ario é que eu
tome sua defeza, apezar das reflexões feitas por
meus dignos collegas, que, na presente sessão,
nll.o ha duvida que pertencem á opposição ao
governo... expres~ão inexacta, mas que está
nos estylos... Eu exprimir-me-ia melhor dizendo: - Não ha duvida que pertencemos ao
lado da camara que faz opprJsiçao ao desgo·
verno (apoiados), porque realmente é desgoverno. E' aos excessos de autol'idade, aos abusos
praticados pela administraçao publíca, que um
deputado honesto, verdadeiro representante da
naç!l.o, se levanta parn combater. Lorwe de
mim, S1·. presidente, pretender na cama1·;' sustentar absurdos, ou cousas de que nno estrJu
convencido, por mero desejo de demorar a dis~ussao1 ou negar o elogio a quem o merece.

Na camara se tem· dito, Sr. presidente, que
a opposiçl\o é injusta, indigna de homens q·ue
se dirigem pela consciencia ; ·alguns a tem
mesmo classificado de republicana, feroz e
inimiga das instituições actuMs ; entretanto ern
toda a marcha da discussão não tenho ouvido
outra cousa mais do que accusações vagas, censuras infundadas a respeito da opposiç!lo. Os
Srs. depttlados ministeriaes principiárllo por
agoniar-se com um titulo aliás hom·oso de
chefe da maioria dado a um desses· senhores,
digno ornamento desse lado da camara. Julgárão que ern uma invectiva indigna desse lado
da carnara o dizer-se qµe os interesses da
maioria se achavão ligados com os interesses
do ministerio. InterpretárM esta expressão de
uma maneira indigna, dizendo que a opposiça.o
chamava assalariada a maioria! ! Sr. presidente, a expressao-as salariada-ain da qllando
· tivesse sido usada n!lo deveria ter sido interpretada do modo que o foi, quando mais na.o se
tendo.feito uso de uma tal expresst\o. Quando
diz que a maial'ia está ligadl\ com os ínteres~es
do ministei'ia, isso quer dizer que ella é senhora das graças, favores, abrigo e protecçllo
do poder; e quando se di.r. que a minol'ia se
acha contra o ministerio, é que existe em uma
posiç!l.o menos facil, e não tem as graças, fa.
vores e abrigo do poder ; nao póde mesmo pretender a elles ; e ni\o póde esperar nem uma
simples nomea;rão de porteiro da secretaria.
Se acaso os senhores da maioria, ou os se·
nhores ministeri;ies que sustenta.o o ministerio,
entendem qnc o que acabo de dizer não lhes
cabe, ou querem fazer c1·er á nação qúe fücs
não pertence, vou propôr-lhes um meio facil,
um artigo ele alliança, que foi estabelecido na
assembléa constituinte consignado na lei de 20
ele Outubro de 1823 ; alli se declarou· que
nenlÜ1tu deputado da constituinte poderia recebei· graça, emprego, ou favor do poder, em
toda a extensão da palavi-a, durante a sua deputacao, salvo as p1·omoções de emprego que
exercessem. Aceitemos f1·ancamente esse projecto illust1·e, esse titulo honro$o da assem biéa·
constituinte.
O SR. Assis MASCARENHAS : - Sim, senhor,
·
que duvida lia ni~to.
O SR. MoN'rEZUMA : - Façamos mais, senhores,
declaremos que dous annos depois de acabada
a nossa depntação, 119.o aceitat·emos graça alguma do poder....
O SR. ÜLE~lE~l'E PERE!RA :--Eu estou prompto.

(.Apoiados.)
O SR. MoNTtzmrA :. -

Entt1.o, Sr. presidente,

com que salisfaçtlo não presenciará a nação
uma maioria que sustenta o governo, nao

olhando para as graças e· favores do poder !
Eu ouvi, Sr. presidente, quando propunha
aos Srs. deputados da. maioria o artigo da lei
de 20 rle Outubro, ouvi do lado, ao qual me
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refiro, grande numero de apoiados : se acaso
não me illudo, me parece que, propondo o
artigo da lei, elle será approvado : se assim é,
Sr. presidentE:, eu o proporei na p1·imeira oc~
casião : desde já a illustre maioria se compromette a approvol-o ; quer ver-se coroada desses
louros, quer receber as bençaos da patria, quer
receber com toda a razão,justiça e fundamento,
o litulo de desinteressada .... ? Sim? ... Sim? ....
Ningnem me responde ..... ? Sr. presidente, eu
tomarei pois a liberdade de a propôr.
O SR. NuNi:;s MACHADO : - Urna vez que o
Sr. deputado nos promette a alliança da mi·
norià, para não atrapalhar mais, e lambem ....
O SR. 'MoNTEzmrA : -- O Sr. primeiro :secretario dá licença ?....
O SR. PREEIDENTE : ·- Póde contilrnar o seu
discurso.
O SR. NuNEs MAcH.rnO : - Sou di:lputa<lo, e
tenho direito de expender a minha opiniao.
O Sn. MoNt'EZmIA: - Sim, 6nas n!l.o s1::ntado.

O Sr.

NuNES MACHADO

(le-uantc.nda·Be) ·: -

Peço a palavra para me explicai'.)
O SR. l\foNTEZUM,1 (sem attendei· ào desejo man-iJestaclo pelo 81·. Nunes l,Jachaclo) : - Sr.
presidente, eu ia dizendo que tomaria a liberdade de apresentar á camara o projecto que
mencionei ; e espero dos Srs. deputadQs, que
me dérao de antemao o seu apoio, que farão
esse irnporiantissimo serviço a si, á camara e á
nação.
Sr. presidente, nll.o ha·duvida de que a opposiçll.o de um membro do lado a que pertenço,
tem. grandes inconvenientes ; grandes são as
difficuldades que deve vencer : eu as conheço
pela theoria e pratica : nM sei que fado é o meu i
Todas as vezes que tenho a honra de me sentar
no recinto augusto dos representantes da nação,
me tenho visto sentado do lado da minoria ;
será talvez erro do meu entendimento, será
talvez ..... devido a essas idéas exquisitas .... ou
outras quaesqüer que me queir1lo attr-ibuir ; o
facto é que quasi sempre, ou para melhot' dizer,
sempre que me tenho sentado neste -augusto
recinto, me tenho visto unido ao partido da
minoria: accommettido sempre em !aes circum'stancias por improperios e baldões: tem-se pro 0
cmado emprestar-me opiniões que nunca exposei ; os meus actos têm sido interpretados
desta ou daquella forma .... Mas, Sr. presidente,
não tenho sido eu só. Lembrar-se•ha V. Ex:· de
tudo quanto se nos disse nos annos de 1831,
1832 e 1833. V. Ex:. lembrar-se-ha bem de que
mesmo nesses annos, ou nos annos seguintes
nesta casa, fazendo um illustre deputado opposiç!lo a actos de um ministro, censurou-o até
de futuro, e affirmou que os documentos
existi1lo em seu poder ..... Eu o desafio, disse
àquelle Sr. deputado, para me chamar a ju-
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rados ; eu desisto desde já das prerogativas de
deputado para responder como simples cidadão ; e....... o ministro, Sr. presidente,
n/l.o o chamoti a jurados ; não exigio delle
prova, mas a imprensa fez cahir sobre elle
punição seve:issima de seu arrojo ! Nem um
improperio se deixou em esquecimento : nem
um insulto se poupou ; e rebaixando-se até
o rneeecimenlo desse anciao venerando, um dos
nossos patriarchas das instituições livres do
J1osso paiz, não se poupou nada para o aviltar,
dizendo-se que até ern indigno de ser um
simples collector ; isto se lhe disse na propria
cara. Outra vez, Sr. presidente, neste mesmo
recinto, outro deputado animado de patriotica
coragem, accusou do mesmo crime o mesmo
individuo, e provou até um e:erto ponto que a
accusaçll.o era verd~deira. O caso ficou julgado,
porque n!l.o houve reclamação; mas a imprensa
deste individuo com que severidade não punio
o arrojo, a coragem do deputado? A nação escreve taes factos, para por elles se guiar em
taes circumstancias. E podei·emos nós, membros
da minoria actual, deixar de esperar a mesma
animaclversllo da parte. daquelles senhores que
combatemos ? Sim, Sr. presidente, eu espero
compol'lamenlo diverso; e dou a razrio, porque
me persuado ingenuamente que o lado da
camara, contra o qu_al fallo, se acha composto
<le notabilidades do paiz dignas da maior consideraçao e respeito ; e estou bem persuadido de
que, com taes qualidades, érn breve os verei
sentados nestes bancos, proclamar os nossos
princípios, embora as nossas discussões sejllo
hoje um pouco azedas, porque é proprio de
oradores n~m sempre medirem as suas expressões, não terem sempre a balança ouro fio
quando se trata de responder a proposições
oppostas; mas estou bem persuadido de que a
minoria em breve se torrntrá maioria, por falta
de base que tem a politica, o pensamento da
administração actual.
Tendo, Sr. presidente, rendido o tributo de
i'espeito que devia aos membros do lado opposto,
eu espero que elles lambem nos attribull.o os
mesmos sentimentos de patriotismo, honra e
probidade a que temos direito ; e quando no
seu pensamento entenderem que nll.O merecemos
taes qualificaç0cs, que nol-o dig1l.O com franquezà,
porque nós lhe provaremos o contrario. O nosso
comportamento na camara não será uma
opposiçao, co!llo disse- um Sr. deputado que
fallou antes, systematica, inimiga do governo,
e caprichosa, com o fim de derrubai a publica
administraçao; nào, nessa parte na.o adopto o
estabelecido em o credo político de um meu
illustre amigo nesta casa, dando a entender
que aquelles que nao sustentavão o governo
queriao derrubai-o. Nós, pelo contrario, queremos aperfeiçoai-o ; queremos ·sómente que o
governo marche segundo a lei, e faça a prosperid~de da nação. Estes principias são tanto
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, mais confessados, quanto vejo qne aquelles dizer c1ue ludo quanto pedio o gabinete de 19
mesmos senhores que têm tido~ bondade de per- de Setembro nao foi sufficiente, expressões que
mitfü que haja uma oppos1ç?o nesta_ ~asa parecem equivaler a uma verdadeira illusã.O,
(1·isa.das), que nos !em feito es!a imp?rtanbss!ma improprias de um ministro da corôa; pois que o
graça dizendo que concordllo que huJa oppos1ção governo fôra }1abilitado para defender e manter
na c~mai·a, que ella é util e justa, procm'ào
a integridade do imperio, como o \·econheceu
selllp1·e interpretai-a, segundo a s~a con!e- na falia do encerramento da sessão passada.
niencia, politica, interesse. que _os gma, e
De passagem observa que o ministerio, no
cipios que têm adoptat!o. (.Avoia.dos.) Ace1_to a
discurso de encerramento da assembléa geral,
graça ; f~l'éÜ opp~si_çno, ~egundo me pcr1_mlle;, não faJJãra no anno passado nrna linguagem
regei(arn1 os prmc1p1os, e 1gualmenle as impuex.acta á representaç!iO nacional, pois que o
tações. .
.
Pará não se achava presa da anarchia. PareceSr. presidente, tendo eu fallado a 1·espe1lo da
lhe que as expt·essões em~re~adas ~aqu~lla ocopposiçao e do lado ministerial, é.d~ mister que
casião a respeilo dessa provmc1a tend11io somente
me dirija áquelles dos Srs. mm1st1·0s que se a que o governo pudesse d~pois cantar urr1:a
achão presentes, para me dizerem se é com victoria que lhe não lhe pertence. Estas exph·
effeito certo que o ministerio ainda é parlacações espera qtte sirvão de topice aos Srs. mimentar, ainda li solidario, ainda é o p~nsamento nistros para darem algumas in~ormações. .
de um o mesmo que o pensamento de todos.
Nada quer dizer sobre a liberdade da imEn faço esta pergunta aos Srs. !ninislros po~qHe
prensa por ter sido prevenido pelo Sr. Alvares
importa. muito para quando hver de exam1}1ar Machado ; e só fa!lará a este respeito se as
qual é a politica do gabinete.
_
opiniões daq&lle Sr. deputado fôrem combaO orado1· e;cplica, neste luga~ 9ue, pe1~·.co~tidas.
pa1·ação dos discursos do Sr. m1mslro da Jt1st1ça
Disse urn Sr. deputado, continúa o orad';>r,
com o dito de alguns de seus collegas nos relaque as provincias se desgostavão com esta distorios, se persuade que o ministerio não é pa1·cussão sobre o voto de graças. Não partilho em
Jan1entar, nM é solidaria. Deseja, porém,
tudo a proposição do Sr. deputado i, persuado-1;11e
decidir-se a este respeito, antes pelo que puder , antes de que a naç!lo o que quer e que seus 11~colher da boca dos proprios ministros da corôa.
teresses sejão defendidos, que o syslema_ C0!3~hAinda. mais o firma na opinião de que o mitucional seja sustentado, e que os p1·mc1p1os
niste.:-io não está parlamentarmente constituido representativos po1· ella adaptados não soffrão a
a resposta do Sr. ministro da justiça, de que
menor quebra.
não havia primeiro ministro; e a resposta dada
Sendo assitn, e sendo tambem sustentado por
pelo dito Sr. ministro da justiça, a respeito de
todos os oradores que talvez mais pratica tenhão
Oyapoch, em contradicçlio com o que disse o
dos usos parlamentares do que o Sr. deputado
Sr. ministro dos negocios estrangeiros no seu
á qu{fu me- refiro, que a discussão do voto de
relatorio. Lembra o que se disse no anno pasgraças é a mais importante, creio que o Sr. desado, a respeito da necessidade de ser o miputado n!lo me·negará esta verdade, assim como
nisterio parlarnentarmente constituído, para creio que não negará que em todas ellas é
merecer a confiança da nação e da camara, e sempre o partido _miuiste~íal que s~ afadiga, s_e
fazer a felicidade do paiz. Julga indispensavel
agonia, se penal1sa, se mcommoaa ! ! Fatalique os Sl's. ministros se declarem com franqueza
dade extraordinaria ser o partido que tem a
a este respeito, pois que, nos factos qt1e apontou,
força, que diz qiie tem de_ seu lado a razão,
descobre uma certa desinlelligencia que mosh·a
que se incommoda com a discussão do pensaque o ministerio não está solidado, nem parmento do governo, que é justamente o que
lamentar,uenle constituido, como havi!lo proquer dizer a discussão do voto de graças? ! Não
clamado os Srs. ministros antes de entrarem sei eomo seja possivel que se não lenha.o apre-.
para o gabinete.
ciado todos os ,irrconvenientes de perder o
Não querendo tocar nos negocios da Bahia,
tempo, esses calculas da arilhmetica feitos por
em que está persuadido que se fallou de pasum Sr. deputado, como na patria dos ~ewtons,
sagem por um incidente, mas que entende
ainda na.o houve urn arithmetico calculista fi.
dever ser reservado para quando se tratar do
nanceiro que dissesse aos representantes _do povo
periodo respectivo, continúa occupar-se com
-vós estais perdendo tanto com a dtscussn.o
proposiçôes emittidas pelo Sr. ministro da jus-.
tiça · em seus discursos. Censura a passagem'do. do voto de graças: o systema. constitu~ional
vai ser destruido, todos estes mconvementes
discurso proferido em 12 do corrente, que prinsão
grandes, e tendes de mais a despeza de
cipia-,.Que linguagem deviã.o ter os ministros
da corôa perante a representaÇão nacional? tantos contos de réis, ou libras stel'linas na disDevia.o despedil-a declarando-lhe - Vós nos cussão do voto de graças...
O Stt. PAULA CANDIDO : - Na patria dos New~
deixais desarmados, nós precisavamos ainda
desta ou daqueUa medida ?-Entende que com tons, os deputados não silo pagos.
estas expressões o Sr. ministro da Justiça quiz
O SR. MoNTIZUlllA : - O Sr. deputado mt1

el'll)-
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apanhou em flagrante delicto, porque diz que
na Inglaterra os àeputados não são pagos.Assim
é; mas eu me persuado que o Sr, deputado
não se quiz referir sótnenle ao prejuízo do interesse que recebem os deputados como subsidio mas ao grande mal e prejuízo de se Dilo
dare:n as medidas de que a naçllo carece,
Send·o assim, estou persuadido de que o Sr. deputado não se referio ao. subsidio, mas á des.ordem publica que se segue tle discussões
prolongadas. Portanto estou que, tanto o Sr. deputado da Bahia com o de Minas Geraes; hão
de conceder que discutamos o voto de graças,
e talvez nos expliquem a razão desta fatalidade
de sempre o partido ministerial se incommodar
muito com estas discussões, apezar de ter elle a
força.
·
Sr. presidente, o meu nobre collega pela
provincia da Bahia, no seu discurso fez muitas
allusões ás administraçõe.,; passadas, e nas ai. lusões que fez ha de me permittir que lhe diga
que não foi de modo algum eiacto e que alguem poderá descobrir nellas, estou bem persuadido que contra a sua vontade, algum
espirito de invectiva. Eu declaro que me persuado de que não teve tal espirito.
O Ss. MouRA MAGALHÃES :- Apoiado.
o SR. MoNTEZUMA : - Lisongeio-me muito
disto, porque pessoalmente conheço o caracter
do digno Sr. deputado a quem me refiro,
posto que não tenha tido a lionra de o
tratar familiarmente : e estou persuadido de
que Íiào quererá lançar nodOI\S injustas sobre
empregados honestos e probos ; e que os
lermos asquernsos, as proposições algumas
vezes injustas e inexactissimas que emibciou,
Corão filhas da abundancia. . . . do correr de
fallar, eloquente e rapido como é o Sr. deputado na sua enunciação. Entretanto proposições ha, que sendo notaveis, carecem -de explicação.
O Sr. deputado disse que o regente havia
declarado á naçllo a sua incapacidade de
governar. ·Eu tenho lido o manifesto do Exm.
Sr, Diogo Antonio Feijó, e não tenho podido julgar tal cousa : não sei se depende
de ignorancia da mipha parte ; mas francamente digo que não tenho podido descobrir
essa declaração formal de ineptidão gover·
nativa da parte do ex-regente ; pelo contrario descubro-lhe desinteresse e magnanimidade....
·
· O SR. ALENCAR : - Apoiado.
O SR. MoNTEZUMA : - lndifferença decidida e
formal ás pompas do podei· e sua influencia, e
reclidão. de juizo...
o SR, ALENCAR : - Apoiado.
O SR. MoNTEZUMA : - E nenhuma convicção dos princípios com que se fazia opposição á sua aqministração. O ex-re,enle en-
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tendeu que fazia um sel'viço á nação declarando que, n~o estando convencido da
bondade dos princípios dos senhores que lhe
fazill.o opposição, e lendo de escolher entre
Slljeitar-se a princípios, de cuja bondade não
estava convencido, ou ceder o poder, preferio este ultimo arbítrio. Ora, isto não quer
dizer incapacidade, e ainda mesmo que eu· quizesse duvidar deste roeu modo de entender
o manifesto, não o posso fazer,. porque assim
o têm entendido quasi todas as folhas estrangeiras de maior reputação da Europa culta,
referindo-se ao aconlecimenlo da demissll.o do
ex-regente.
· .
Além, pois, da minha convicção, -á vista
do manifesto, tenho a opinião desses homens
illustrados que assim dizem, e que, além da
illustração reconhecida, podem se considerar
mais imparciaes do que qualquer de nós.
Não pertenceu o Sr. deputado em alguma
época ao lado opposto ao da administração do
ex-regente? E nl\o se poderá julgar de algum
modo prevenido contra ella ? Póde a sua
razão ser lão infallivel que a intelligencia
dada pelo Sr.· deputado ao manifesto, seja
a mais correcta ? Não estará o seu espirito
ainda infeccionado pelo odio, pela vingança,
pelos desejos pouco amigaveis que nutria a
seu respeito? Isto pelo que respeita á intelligencia das palavras. Pelos acontecimentos
politicos, eu vejo que tal proposição nãO póde
caber-lhe.... Sr. presidente, este topico não
póde ser fertil sem que eu entre em recriminações, qne detesto. Estou convencido de que a
camara tem feito justiça á proposição do Sr.
deputado, a quem me refiro. Eu deixo este
top_ico.
_
O Sr. deputado, referindo-se á administração
passada, tocou na remessa de Bento Goncalves
para a Bahia. Ora, este facto pertence á minha
administração. Sendo eu ministro; entendi que
devia remetter Bento Gonçalves e outro preso,
Pedro de tal, um para a província da Bahia, e
Pedro de tal para Pernambuco. Nessa occasião,
um Sr. deputado, que tambem é membro da
legislatura actual, havia feito uma indicação
para saber do governo quaes os motivos por que
tinha na fortaleza da Lage aquelles presos, .não
offerecendo aquella fortaleza commodidade alguma para poderem alli existir, e lembrou nessa
occasiao um exame feito por uma cominissa.o
naquella fürtaleza, por onde se provava o
horror, os incommodos, os sofirimentos que alli
padecião os presos, soffrimentos que eu conhecia lambem pela pratica, por ter já .estado naquella mesma prisão. Acamara approvou aquelle
requerimento, e o remetteu ao governo, e o go•
verno em resposta tomou esta deliberação. Ora,
vejamos se oütras razões mais houve para se
fazer inemessa. A primeira foi aqui explicada
na camara, porque, sendo eu interrogádo pelo
Sr, R,ezen1e, por occasião do discussão de or-·
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o governo ceutral. · Essa culpa, que o Si-. deçamento do ministerio da justiça, ent!lo a meu
putado impõe á passada administração, devera
cargo, sobre o estado dos presos, .: o motivo
impôr ao governo actual, que nilo quiz executar
que tinha para os conservar alli, respondi que
já os tinha rémettido para a Bahia e Per- até hoje os avisos que acompanh:irflo os presos,
em que se impunha ao presidente da Bahia
nambuco.
a mais strícta responsabilidade ....
Além desta satisfaçãO que dei á camara, havia
outro motivo. Desde que entrei no rninisterio ...
O Sa. CARNEIRO LEÃO: - Diz-se que laes
sinto que nM esteja presente o Sr. ministrei da
avisos nem forão assignados.
justiça, porqne muitas àas cousas que vou dizer
O S11. MoNTEZUAIL\ : - Não... isso ó falso ... se achlía consignadas em of'ficios e portarias
Declaro ao Sr. deputado que os avisos forão
que se achllo cm secretaria... Desde que entrei
assignados. Portanto, a administração actulll o
para o minislerio, soube que havia naquella
prisão continuas conspirações e planos de fuga ; que devera era mandar responsabilisat o pree as visitas erão tantas, que excediilo a 30 pot· sidente da pro\'incia. Se eu tivesse continuado
na administraçno, o presidente teria 1,ído resdia, além dos planos de conspiração, como
ponsabílisado; a lei teria sido cumprida.
para assassinarem a guarda daquella fortale2a,
O orador conclue o seu discurso dizendo que
etc. Tomei sobre isto todas as medidas que
pude : reformei chaves : puz novos lainpeões ; vota pelo paragrapho da emenda do Sr. Ottoni,
fiz tudo quanto podia, e 'entendi dever fazer. por achar melhor quê se dêm graças a Deus
pela conservaçl!.O -da preciosa saude de Sua
A camara nao quererá certamente que entre
l\fagestade o Imperador, do que parabens a Sua
em l!lo minuciosos detalhes. A pi·imeira vez
Magestade pela conservaçil.o de sua propria
que aqui estiver o Sr. ministro da justiça,
rogat·-lhe-hei que convençá ao Sr. deputado de saude. Se porém, nao tivesse apparecido a
emenda, o orador n1:ío teria duvida de oITerece1·
que, no que avançou a respeito de Bento Gonçalves, foi injustissimo. Remetti um dos presos urna ao artigo da commissllo, e \'em a ser que
para a Bahia, e outro para Pernambuco ; se supprímisse a palavra - esperança - , como
n!tO me consta que o de Pernambuco lenha·, effectivamente offerece condicionalmente, isto é,
no cai.;o de nl!o ser approvada a do Sr. Oltoni.
fugido.
O SR. lº SECRETARIO lê um officio do Sr. miO SR. MouRA MAGALHÃES: - Nao.
nistro da guerra, pedindo dia e hora para
O SR. MoNTEZUMA : - Bem; lá está. Então,
apresentar uma proposta.
segundo a·opinião do Sr. deputado, foi só Bento
E' designado o dia 17 pelo meio dia.
Gonçalves que se remelteu para fugir para o
Rio-Grande do Sul !. .. Se o Sr. deputado tiver
Outro do Sr. ministro da justiça, para o
a. bondade de explicar o seu pensamento a res- mesmo fim.
peito da culpabilidade, eu terei grande salísD~igna-se o mesmo dia 17, depois do
façl'lo de não continuar, porque não tenho
meio úia.
prazer em cooteslat· a sua opiníão, com a
Outro do Sr. ministro da mal'inha; para o
qual desejo antes ir sempre de accordo,
seguindo mesmo á pista o seu pensamento. mesmo fim.
Eu rogo a Vi Ex. que haja de convidar
Designa-se o dia 17, pela 1 hora da tarde.
:w Sr. deputado para dar alguma expliA
discuss1l.O fica adiada.
cação.
A ordem do dia é a mesma. Levanta,se a
O Sn. MouRA l\fac;ALHÃES : - Quando toquei·
ses~!i.o ás 2 1/2 horas da tarde.
neste facto, !)àO quiz mostrar mais do que, que
o govern?, mleirado do que havia na Bahia,
nao devia mandar para lá Bento Gonçalves.
Sel!l@ão en1. 17' de l\laio
(Apoiados.)
O SR .. MoNTEZUDIA : - A explicação não me
PRESlDENCIA DO SR.
ARAUJO V!ANNA
salva; amda me não põe ao abrigo da defeza ·
ainda estou obrig_ado a moi,trar qne pensa mal: 'Sum1ARIO.--Expediente.-' Vm-io.:t requerimentos.
que pensa por informações inexactas. Creio
Ordem do dia.-Discussão do 1" pei·iodo da
que Bento Gorn;alves aqui nl!.o podia ser tllo
i·esposta áfalla do throno.-Propoatas dos Srs.
espreitado .....
ministros da justiça, da marinha é da guerra.
O ~R. MouRA MAGALHÃES: - Lá ainda menos.
Pelas dez horas e um quarto da manhã. proce(Apoiados.)
de-se á chamada, e achando-se presente nume!'o
O SR. MoNTEZUMA - •••• tao vio-íado no seu prolegal de Srs. deputados, abre-se a sessao, lê-se e
cedimento, tao ao abrigo dos "revolucionarios
approva-se a acta da antecedente.
com~. na Bahia;_ salvo se o presidente, ou se a~
Falta._o com p~rticipação os Srs. Cajueiro e
autor~dade,; publicas se comportassem de uma 1\farcellmo de Bl'!to; e sem ella os Srs. Lima e
•. maneira que nao era aquella que devia e~perar Silva e Coelho.
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E' declarado pelos Srs. presidente e secretario
· que a ultima parte do requerimento do Sr. deO Sa. lº SECRETARIO dá conta do expediente, putado já se acha satisfeita, pois iue existe sobre
.
lendo os seguintes officios:
a mesa um. parecer a respeito. · ·
l.º Do ministro do imperio, enviando o officio · Lê-se e é approvada depois de alguma disda camara municipal da capital da província de çussão, a 1·edacçt1.o da resolução do anno pasGoyaz, i·emeltendo o que lhe dirigira o presi- sado, apresentada pelo Sr. Vasconcellos, que
dente da mesma provinciana qualidade de de- d~termina. que o empreslimo decretado pela
putado eleito á. nssembléa geral, em que lhe assembléa legislativa da provincia de Minas
expõe os motivos que o inhibem de compa- Geraes, para construcção· da estrada entre o rio
recer na sessão actual, e communicando qne já Parahybuna e a capital da mesma província,
por prevençno havia expedido diploma ao de- gozará de todos os privilegias concediLlos pelas
putado supplente, residente nesta cõrte.-.A' leis geraes aos emprestimos nacionaes.
commissao de constituição e poderes.
Lê-se e é approvada depois de algum de2.º Do mesmo ministro, remettendo o de- bate, a redàcção da resoluçao do anno passado,
creto de 11 do corrente mez, pelo qual o go· apresentada pelo Sr. Henriques. de Rezende,
vel'no exonerou a Antonio Caetano da Cruz do que diz : - Os officiaes do exercito promovidos
pagamento da terça parte do rendimento do por decreto de 13 de Setembro de 1831, conofficio de escrivão dos orphãos desta cidade, do taráõ suas ·antiguidades da data das respectivas
qual é servenluario vitalicio.-A'commissã o de propostas.
pensões e ordenados.
3.º Do ministro da fazenda, remettendo os.
ORDEM DO DIA
papeis que existem no thesouro a- respeito da
Continua a discussão do primeil'o período
pretenção dos officiaes da secretaria do conselho supremo militar, ao pagamento de ........ . da resposta á falla do throno.
19:345$180, de emolumentos de patentes e proOSr, Custodio Corrêa. não tomaria a palavra
visões passadas durante a guerra da Peninsnla, se não tivessem sido consignadas nas folhas
para officiaes do exercito de Portugal, em vir- publicas duas proposições emittidas na casa por
tude do aviso de 6 de Setembro de 1809, cujos dous honrados membros, e que dizem respeito .:
' ·:.
papeis forão requisitados por esta camara em aos negocios do Pará.
30 de Maio ultimo.-A' quem fez a requisição.
Quanto á primeira, enunciada pelo Sr. Limpo
E' recebida com especial agrado uma feli- de Abreu, isto é, que o governo legal naquella
citação da camara municipi,tl da villa da A.yruoca, .,P.rovincia não tinha um ponto onde se collona provincia de Minas Geraes.
casse, e por isso estava a bordo · de um vaso
Remette-se á coromisslJ.o de petições .o re· de guerra, o orador, posto que cõncorde com
Q
querimento de Carlos Maiger Bertier.
o honrado membro na justiça que faz á admiO Sn. ANTONIO CARLOS pede a palavra e re· nistração passada pelos meios que empregou
mette á mesa um requerimento dos professores na pacificação iio-P.ará, que an~es ·da regencia
substitutos da academia imperial das bellas- do Sr. Feij6 parecia estar abandonada, e mee:rtes d;,i côrte, pedindo augmento de ordenado, recer até irrisao do governo de entD.o, o qual
e declara que, apaixonado como é por todas as lhe mandára um general encanecido sob o
luzes do imperio, se encarregára da apresen- peso dos annos, com 5 ou 6 praças cobertas
"'
tação deste.requerimento.
de flagicios ; comtudo observa ao nobre deO requerimento é remettido á commissão .de putado que a villa de Cametá. tornou-se ponto
. de apoio, e centro da legalidade, e fez conservar
jnstrucçllo publica.
O Sr. Peixoto de Alenca.r, tendo a palavra outros dous pontos mais,· onde a legalidade
pela ordem, diz que lhe paréce que, na secretaria esperou soccorros por espaço de dous annos.
desta'cama1·a, deverá existir uma representação Nota que, dando elogios á administração do
de Ignacio Ferreira de Araujo, allegando ~m Sr. Feijó, seria nimiamente injusto se não
corno no tempo da. guerra da independencia, declarasse. que a administração a!)tual lambem
em qne marcharão do Ceará tropas para as pro- merece elogios pela sua conducta a respeito do
víncias do Piauhy e Maranhão, elle fizera 11m Pará.
Observa que, da necessidade de conservar-se
emprestimo para as despezas desta expedição, e
como até_agora não tenha sido pago, nem saiba no Pará uma força, não se segue que o Pará
qual haja sido o destino desses papeis, roga, por 11ão esteja em paz; pois qtie é esta força preisso, ao Sr. presidente que mande proceder a cisa para medidas de cautelas, para f!zer à
um exame sobre tal objecto. Aproveita lambem policia, para dar descanço aos se_us af'ad1g~dos
esta occasino para declarar a S. Ex. o Sr. pre- habitantes, para emfim defender :as fronteiras.
sidente que ainda não appareceu o resultado Quando elle orador sabia .do Pará, esta prosobre um requerimento que fizera ácerca de víncia ficava em paz, e póde ·asseg!lrar que
· uma repr~sentação da assembléa do Pará, a seus habitantes reconhecem a ·necessidade de
uma longá paz, para cic!ltrizar as suas chagas ;
1·espeito ·dé mna li.mpada de prata.
EXPEDlENTE
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elles reconhecem na conservação da ordem o
principio conservador da gran_deza, ·e prosperidade dos estados.
Accrescenta·2que seria indigno da estima e
confiança de seus comproyi~ci~nos, se d~ixasse
passar sem resposta uma mJuria que um 11lustre
deputado lançou s_obre ell~, suppondo-os U.l.o
ignorantes, que v1llas hav1ão, on~e se encontrava apenas 4 ou 5 pessoas que soubessem
Jer. Ou o i!lustre deputado nllo está certo
do estado do Pará, ou quer fazer côro com os
escriptores que nesta parle fallão á verdade ;
mas quando isto fosse exacto, aos governos que
,têm havido se devia· imputar esta falta de instrucçllo; pcis que sempre olhárll.o o Pará como
aldêas de selvagens ; mandára.o-lhe presidentes
que, em vez de curar do progresso da provincia, s:ó procurarllo mell,lorar a sua fortuna particular; e cevar a sua ambição. E' falso, porém,
que haja· Ulo ponca instrucçao alli, ainda que
não esteja tão espalhada e augmentada como
em outras provincias do imperio.
Julga, por esta occasião, dever corrigir uma
falsa idéà enunciada na camara na legislatura
passada por um deputado do Pará, que, mal
informado sobre a causa dos acontecimentos
daquella provincia, precipitou-se a dizer que a
origem das desordens provinha da ri.validade
entre os brazileiros nascidos no füazil é os brazileiros nascidos em Portugal, ou servindo-sti
da phrase deste nobre deputado, dos umbigos
da velha Europa e dos do nrazil. As desordens
do Pará não tiverão origem nesta antipathia,
que o sangue derramado em 1832 apagou;
mas sim no plano _do conego Baptista, de separar aquella província da união do imperio,
deste homem que, perseguido pela imprudencia
do desgraçado Lobo, jlllgou ter chegado a ocCl!SÍão de pôr em pratica seu_ .plaro, e que,
apezar de derrotado e fugitivo, n.ão perdeu a coragem. A destruiçto total do engenho de Malcher favoreceu as vistas da revolução; e, apezar
da morte de Baplista, comtudo o impulso estava dado, a revolução foi por diante, e homens
desconhecidos tomárD.o a direcção desta crise
·•
desastrosa,
O SR•.PRESIDENTE : - Acha-se na ante-sala
o· Sr. arcebispo da Bahia que vem tomar assento.
Os Srs. 3º e 4º sccretarios vão receber S. Eiç.
Revm. que presta juramento e, toma ass-ento na
casa.
Continúa a discussãO que lrnvia por isso ficado
adiada.
O. Sr. :Nunes Ma.cha.do, ainda que resolvido
a deIXar de responder a muitos topices dos discursos de diversos senhores da opposiça.o, comtudo força lhe é responder a alguns que com
elle; or·ador, têm relação.
. Observa ao Sr. Limpo de Abreu que julgou a
elle, orador, fóra da ordem, pela comparação

que fez das fallas do throno de 1887 a 1838,
que para esse nobrê deputado ser coherente,
nao se deverã conservar impassivel á vista dos
desenvolvimentos de batalha, alinharnentós de
exercito em que aqui se tem tocado. Declara
que se vio na necessidade de comparar ambas
essas fallas, pelo que ouvira aos Srs. deputados,
taxando a desle anno de mesquinha, e isso para
lhes mostrar que não linha razão, p0t·que, á
vista da falia do throno do anno passado, a
deste anno é mais explicita, contém muitas
cousas essenciaes. Não quiz com isso censmar a
adminisll·ação p~ssada, como deu a entender o
mesmo Sr. deputado. Confessa que, por força
de seus princípios, sustentára a passada administraçll.o, para que elle prestasse ao paiz os serviços que este tinha direito de esperar ; mas,
deixando de existi!- esta adnt_inistraçllo, quando
mesmo nenhuma censura tivesse de fazer a
seus· actos, achava-se dispensado de continuar
prestar-lhe o apoio que outr'ora lhe prestou, e
que presta á actual pelos principias que já manifestára na casa, e não pelo thesouro de graças,
em que miseravelmente se fallou hontem. A garantia que presta á nação da fidelidade ou infidelidade de seu voto, está posta na sua pessoa, na·
confiança que sua provincia nelle depositou,
quando o escolheu para seu representante; por
isso despreza o convite de allianç:i · que, na
sessa.o antecedente, fez o Sr. deputado pela província da Bahia, alliança desnecessaria para o
l10mem de bem cumprir com os seüs deveres.
Confessa que na sua provincia altamente se
pronunciára contra o regresso, porque ahi foi o
regresso entendido muito diversamente do que
aqui se tem explicado. ~ntendeu-se por essa palavra que era chegado o tempo de voltarm.9s ao
regimen passado, de eslreitar o circulo de nossas.
garantias : chámou-se regressistn tambem a
todos aquelles que queri!I.O que o acto addicional
continuasse como está, oft'erecendo duvidas, tropeços e perigos; A' vista, pois, dessa significação, que se deu á palavra, e porque está hoje
no lado a que a opposição chama do regresso,
dá esta ·explicaçto para não ser taxado de conlradictorio.
Julga infundadas. ns razões que deu o Sr.
Limpo para votar pela emenda ;. porque é mais
nataral que â camara exprima o resultado da
noticia da saude de S. M. fo1perial 1 e porque
em nada otr~nde á memoria das legislaturas passadas o ,n!í.o referir-se a ellas.
NAO,comparte a opinião do honrade membro,
quando julga que á representaçãO nacional
compete escolher a politica que deve seguir a
administração. A sua opinião é que o governo
deve formar os calcnlos de sua politica, apresentai-os á camara, que então ou os regeita,
ou os approva, presta, ou retirá' o seu apoio· ao
governo. Maravilha-se muito do emper;iho que
mostra.o alguns senhores pela sorte dos -revolucionarios da Bahia. Se pudesse apresentar um

a
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quadro fiel do desespero das familias honestas,
dos cidadãos pacificos e labodosos, ao tempo
em que imperava a anarchia, e outro quadro
do estado actual dos rebeldes e mesmo elo estado destes no momento do assalto, apresentai-os-ia aos Srs. deputados a V{:r qual delles
excitaria mais compaixão.
Empenhado, na sua província, em raz!l.o do
lugar que occupava, çm suffocar a anarchia,
foi testemunha dos ·hoáores, elos sustos qL1c
lavra vil.o por entre as familias; e se, por ventnra, para restabelecer a ordem e livrar a innocentes familias do punhal ·de ferozes assassinos,
se visse obrigado a entrar em um ataque,n!l.o
calcularia o resultado desse ataque, nuo consideraria que ia derramar o sangue dos rebeldes,
mas sómente se lembraria que ia impedir que
o sangne de familias innocentes fosse derramado pelos rehelcles. Assim, pois, pede aos
Srs. deputados da opposiç!lo que, quando se
lembrarem do tratamento, bom oú máo, que
tiverao os rebeldes, nos dias subsequentes ao
do atarrne e da tomada da cidade da Bahia,
tambeni se lembrem do susto, incommodos e
privações por que passárão os cidadã.os honestos,
no tempo em que imperava nessa cidade a
anarchia. Tanta compaix!l.o pelos Dantões e
Hobespierres da Bahi" ! !
O SR. ÜTTONI: - E' honral-os muito com
eSSP,S nomes.

O Sr. Pacheco declara que se não tivesse.
tornado parte na discussi\o nao tomaria agora a
· palavrn, mas parecendo-lhe pouco proprias da
casa a expressão de um seu il111stre collega
por S. Paulo, a quem protesta ser esta a ultima
vez que r'esponde, se ti ver de argumentar do
modo pot· que o tem feito, ainda vai -desla vez·
occupar a attenvao da camara. Fazendo justiça
aos talentos que adornão o honrado deputado,
adverte-lhe, comtudo, que a &nna de que se
costuma servir (o ridículo) póde ferir ao proprio que della se ::;erve, conselho 4ue jú lhe foi
dado na assernbléa provincial de S. Paulo pelo
Sr. Costa Carvalho.
Não rlisse qne a opposiçãO era republicana,
sim que sem formalisar todos os sens principias na camara, eomeçou logo a aggredir vio:
lentamenle a administração com argumentos
laes, que parecia que quel'ia aberrar daqaelles
principias qüe expoz e queria portanto muita
democracia. Lembra que por isso mesmo que
nt\o tinha a opposição formalisado todos os sens
principias, devia elle, orador, procural-os na
imprensa opposicionista, que combate o governo
pelas rr.esmissimas palavras, traz os mesmos
argllmentos q11e appal'ecem na camara, e dahi
concluio 'que esses principias não s2.0 os qne
convém ().o Brazil; e dizendo que nilo prestava
apoio á opposiçao, em nada offendeu ao nobre
deputado. Suslent.a o governo, porque este
segue os principios que elle orador dêfende,
TOMO I

mas logo que fôt· contra elles, far-lhe-ha opposição.
O orador, continuando, falh, sgbre o descon~
tentamento que se diz existir ífm S. Paulo e
diz que esta provincia é eminentemente amiga
da ordem e ainda mesmo quando alli apparecesse algum degenerado filho de Hyrpocrates,
algum Sabino, as suas doutrinas não serião
abraçada~.
Parece-lhe que o illustrn deputado a quem
responde, devêm tolerar niesmo qualquer pequeno abuso que houvesse da parte das pessoas
offendidas pelos rebeldes da Bahia ; entretanto
observa ao nobre deputado que sendo elle
orador filhõ daqnella província, onde tem parentes e amig0s, tem dalli recebido cartas, em
que se diz que os rebeldes têm tido protecç::to
de mais, que nfí.o tem havido rigor para com
elles.
O SR. PaESIDENTE interrompe o illustt·e deputado, observando achar-se na ante-sala o
Sr. Sebastião cio Hego Barros, ministro da.
guerra que vem apresentar a ,ma proposta,
O Exm. ministro é introduzido por uma
cornmissão de seis membros, toma assento
á direita do Sr. pre,idente, e lê a seguinte
proposta:
« Augustos e clignissimos senhores representantes da naçíl.o.
« Sendo i::ontrario ás regras de justiça distributiva que serviços prestados a bem da ordem
publica sejão só premiados em as províncias
do Pará e do Rio Grande Sul, quando aliás ern
outros pontos do imperio mui relevantes serviços se hao feito para o restabelecimento ·do
regímen legal; e cumprindo fazer desapparecer
nma tal desigllaldade tão opposta aos principias,
em que se deve fundar toda a legislação militar, que gradua as penas e regula os prernios
nos corpos do exercito ; afim de evitar l'nndados
queixumes, e accender o zelo de tão importante corporaçl!-o elo estado, o regente interino
em nome do imperador me ordenou submettesse
á vossa consideraçno a seguinte proposta :
,r Artigo un ico. O governo fica autorisado
para promover no exercito aquelles indivíduos
que em qualquer provincia do impeda lizerem
ou ti verem feito serviços para o restabelecimento
da ordem publica. ,,
Finda esta leitura, é introduzido o St·. Bernardo Pereira de Vasconcellos, ministro da
justiça, que apresenta e lê as seguintes propostas :
,, Augustos e digníssimos senhores representantes ela n acão.
<r No relaiorio do ministerio da justiça ponderei a necessidade de sujeitar \ambem a penas
os cumplices de rebellião e sediçfw. Agora
venho, de ordem cio regente interino em nome
do imperadoe, fazer-vos a segninte proposta :
« Artigo unico. Ficão suppriniidas as pa-
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lavras - aos cabeças - dos artigos 110 e 111 réos, serão applicadas para as despezas das
justiças da relação l"especti va.
do codigo criminal. "
« Palacío óo Rio de Janeiro, 17 d, Maio de
« Palacio do Rio de Janeiro, 17 du l\fnio de
1837. - Beniardo Pereira de Vasconcellos. "
1838.-Bernardo Pei·tdra de Vascon.cellos. ,,
Vaiá mesmo comn,issão.
Vaiá commissãO de justiço. cdminnl.
E' ln111bern introdur.ído com as mesmas
2.• Addiciono.ndo algumas emendas da j:ll'O· formalidades do regimento o Sr. ministro da
posta apresentada em -9 anno passado, esta- marinha, e a~resenta duas propostas : 1', aubelecendo um j11izo privativo para o julgamenlo torisando o governo pnra pl"Omover os indidos crimes de conspiração, sedição e rebelliilo viduas da armada, e eorpo de artilharia da
marinha, qúe em qualquer provineia do im(é a seguinte):
perio fizerem ou ti verem feito serviços relevantes
« Augustos e digníssimos senhores represen•
cm defeso. da ordem publica, e da integridade
tantes da nação.
do imperio (é a seguinte):
« A administração passada propôz o estabeleci« Augustos, e digníssimos senhores represenmento de um juizo privativo pura o julgamento
dos crimes de conspiração, sedição e rehellillo, tantes da nação.
« A resolução de 15 de Outubro de 1836
e no relatorio do ministro da justiça expôz que
muito urgia que tomasseis em vossa consideração autorisou o governo para promover os officiaes
tão illlportante medida. Venho hoje, de ordem do exercito, e armada; que nas províncias do
do regente interino, em nome do imperador, Pará e Rio Grande do Sul tivessem prestado,
offerecer á menoionada proposta as seguintes ou houvessem de prestar serviços relevantes á
causa da ordem publica ; e por que fôra menos
emendas:
justo, á vista de tal disposição legislativa, que
« Ao artigo 2", depois da palavra-suspeiçlloaccrescente-se--ou havendo mais de um, o que deixassem de ser igualmente remunerados os
fôr sahrogado, ou designado pelo governo na officiaes de marinha, que na provincia da Bahia
côrte, e pelos presidentes nas províncias, é acahão de fazer tão assignalados serviços, oro
denou-me o regente interino, em nome do
competente, etc, o resto como está no artigo.
imperador, que ·viesse eu apresentàr-v.os· a· se« O artigo 3°1 seja substituído pelo seguinte
artigo:-Artigo. NIio obstante o que fica dispoijto guinte- proposta :
« Artigo unico. O governo fica autorisado para
no artigo antecedente, os juízes ·de_ paz procederáõ aos corpos de delictos directos, que promover os individues da armada, e co1·po de
serllo remettidos aos juízes de direito, os quaes artilharia da marinha, que em qualquer proos poderáõ corrigir, ratificar, ou proceder a víncia do imperio fizerem, ou tiverem feito
novos, se os acharem insuffícientes, ou illegaes. · serviços relevantes em defesa da ordem pU·
blica, e da integridade do imperio.
« Ao artigo 4º, depois das palavras-ou sem
« Palacio do Rio de Janeiro, em 16 de Maio
elles-accrescente-se-n!lo estando presos.
. « Accrescente ás palavras-de facto, e de dide 1838. - Joaquim, Josi Rodriguea Torr& . .•
o
trata
que
de
della
sessão
a
commissll.o de marinha e guerra.
A'
para
reito-ou
artigo.
Na 2" creando na capital do imperio um
« Os artigos 5°, 6º, 7° e 8°, sejão snbstituidos
conselho naval composto de cinco vogaes, .
pelo seguinte :-Artigo. O processo destes crimes nomeados pelo .governo (e. é a seguinte):
nas relações será regulado como o dos crimes de
« Augustos e digníssimos senhores represen·
responsabilidade depois da pronuncia.
lantes da nação.
« Supprimão-se os artigos 11, 13 e 14.
« A necessidade da creaçllo de um conselho
« Depois do artigo 16 acc1·escente-se os dous
naval, que neutralise os inconvenientes, que
seguintes :-Artigo. Esta sess!lo se comporá de result!l.o da continua -successão dos ministros,
seis desembargadores além do presidente.
conservando as tradiçoes de um serviço, em
« O presidente da sessão nomeará um adque tanto é mister systema, e pe_rseveraoça para
vogado ~e conéeito que sirva de promotor.
se obterem uteis resultados, é hoje reconhecida
« Art!go. ~e occorrer circumslancia em que de ·quantos têm tido occasia.o de avaliar os
nllo haJa seis desembargadores livres, serão effeitos dessa instabilidade, a que tem estado
chan:ia~os p~lo _presit!ent~ _os necessarios juizes exposta a · administração da marinha. Fiel ·
de _direito crimmal, ou cml, que _mais proximo porém ao principio, que autoridade deve com•
estivei-em.
petir . a quem tem a responsabilidade, e que
«_ O arti~o 16 seja substituído pelo seguinte:esta não póde ser. mais plena e efficaz, do que
Artigo. ~10110 comprehe!1didos nas disposições quando recahe sobre um unico individuo,entende
desta let os réos dos enmes mencionados no o govel'llo deverem ser as funcções deste conart. 1º,. que ª!~da não tiverem sido julgados. selho meramente consultivas ; por isso, e pelas
~!!!!!!!!;!!!!o.__,.!Artigo add1bvo.- O governo ficá aulorisado considerações que já n'imtro lugar tive a honra
r aos desembargadores e promotor as de expôr-vos, me ordenou o regente interino,
~
·as gratificações, e ajL1das de custo.
nec
em nome do i_mperador, que viesse éU apre• A:~ . As· multas; em que incorrere,n os
.
.
sentar-vos a seguinte proposta :
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" Arl. 1.° Fica creado na capital do imperio ~iados das observaçõl:!S, a que derem lugar as
um conselho naval, composto de cinco vogaes,
mspecções, que fizerem, as qtJaes serão· aprenomeados· pelo governo, dos quaes tres ao sentadas ao conselho -naval, afim de que se
tomem as medidas, que parecerem convemenos serã.o ofticfaes de marinha, escolhidos
d'entre os mais distiuctos por suas luzes e nientes.
rc Art. 7. º O governo marcará a cada vogal
experiencia.
·
• ,e Art. 2."' O conselho naval unir-se-ba sob a
encarregado destas visitas uma somma rnsoavel
para indemnisação das despezas de viagem.
presidencia do ministro da marinha, o qual, em
caso de impedimento, será subslituido por um
cc Art. 8.° O expedie"nt~ do conselho naval
dos membros por elle designado.
·
será feito pela secretaria de estado dos negocios
" Art. 3. º O conselho naval dará seu parecer da marinha, um dos ofliciaes da qual servirá
de seet·etario do conselho, assistirá ás s11as
sobre todos os objectos que dizem respeito :
sessões, e escreverá as actas dellas.
§ l.º A' legislaçao maritima.
« Art. 9.º Cada um dos vogaes do conselho
§ 2.0 A' organisação da força naval.
§ 3.º Aos trabalhos, e construcções !11a· naval terá a gratific&ção.mensal de 200$000 o
secretario do conselho perceberá uma gr~lirítimas.
§ 4.º A' direcção, e emprego das forças
ficaçao mensal de 50$000.
· rc Palacio do Rio de Janeiro, 17 de Maio de
uavaes em tempo de paz, e de guerra.
§ 5.º Ao fornecimento dos armazcns de 1888. - Joaqi,in~ Jos6 Rodrigues Torres. »
marinha.
A' mesma commissao.
§ 6.º A' distt·ibuição, fiscalisaçllo, e contaContinúa a discussão adiada.
bilidade do material, e dos dinheiros desO Sr. Pacheco julga dever dizer duas pala·
pendidos pela repa1·tição da marinha.
vras ácerca do presidente de S. Paulo.
§ 7.º A's promoções, e recompensas pecuQuanto á má recepção que .disse o Sr .. AI·
niarias dos officiaes, e officiaes marinheiros
vares Machado ter esse presidente recebido,
da armada.
§ 8.º A' construcçll.o e adminislraç!i.o dos assevera que a nomeaçã.o do novo· presidente
pharóes, melhoramento, e conservação de portos. foi recebida com desapprovação e censura pelo
nobre deputado, o Sr. Alvares Machado, e por
§ 9. 0 A' administração, conservação e córtes
outros da opinião deste nobre deputado ; e como
de madeiras de construcção naval.
§ 10. _A's instrucções pat·a os commandantes indift'erença pelo partido que comparte os prindas fot,;as navaes, segundo as commissões, que cipias da administração actual, e pela unica
razão de não ter o Sr._ Venancio José Lisboa,:
tive.rem sido determinadas pelo governo.
um nome· conhecido na nossa política, porque
« Art._ 4.° Compete todavia ao presidente do;
conselho fazer executar, independente de ouvir, todos desejavão um presidente mais provecto ;
todas as deliberações ·do governo, relativas ao entretanto, o Sr. Venancio procedeu de modo
serviço naval, cujo segredo se julgue necessario, que provou que a sua nomeação foi boa, e medando todavia conhecimento dellas ao conselho, receu- _a sympathia de toda a'provincia que o
sustenta, não tem commettido um só acto arlogo que cesse a necessidade do segrego.
bitraria, despotico, ou illegal. O orador observa
« Art. 5.º O presidente do conselho distribuirá pelos membros delle os trabalhos, que que, se o deputado é digno de respeito, tambem
deve respeitar as· autoridades constituidas, detive1· por conveniente encarregar-lhes.
" Art. 6.0 De dous em dous annos pelo vendo. combatel-as com factos,. lembra que a
menos, e extraordinariamente todas as vezes grande pedra de escandalo contra o Sr. _Venancio José Lisboa nllO sã.o os seus actos, por
que o governo julgar conveniente, será um, ou
mais dos vogaes do conselho encarregado. de que não os tem. commettido arbitrarios, mas
visitar os arsenaes, e outros est~belecimentos o ter desfeito alguns de seu antecessor menos
navaes do imperio para examinar; 1º, se as bons.
á
camarilha
que
o
nobre
deputado
Quanto
instrucções, e ordens permanl!ntes, dadas aos
empregados desses estabelecimentos, têm sido assevera cercar o presidente de S. Paúlo, diz
executada~ com intelligencia, e pontualidade : que o nob~e deputado não póde provar i~sQ, que
2º, se es~as instrucções, e ordens têm produzido é uma falsidade. Porém, mesmo neste caso, faria·
o novo presidente o que têm feito muitos dos
effeitos uteis, ou perniciosos,. ou se apresentão
irregularidade, e· incoheredcia:S em relação ao seus antecessores, ·com a differença de qon!!,ultar ·
syslema geral do serviço : 8º, se os empregados outras pessoas.
desses .estabelecimentos são capazes de preO Sr. Manoel do Nascimento não procurará
e~cher suas respectivas funcções, e designar os imitar os Srs. deputados, que, remechendo as.
que devem ser substituidos : 4", examinar es- cinzas dos mortos, fazem provocações : não fará
crupulosanl'f!nte tudo o que diz respeito á boa tam bem prol!c!Slaçllo de fé, como outros senhores,
o~dem, economia e disciplina de taes estabele- . tem feito, por se persuadir·de q_ue a sua coli:·
-Clmentos. O vogal -ou vogaes encarregados ·de ducta parlamentar, desde que se estabeleceu no ·
taes commisstles, farão relatorios· circumstan- Bt-azil o governo ·representativo, tem- assás
pro,-. . . . .
-
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vado que elle nunca pertenceu a extremos, quer
como deputado da opposição até 1830, temp_o
· dun1nte o qual, rm1itas vezes votou com os nll·
r1islrns da coi ôa, alguns tios qnaes i6m a>1SeIJ\o
na casa, quer como membro da maioria, depois
dessa êpoca, em que seguia a mesma vereda.;
provado esta &tia m1if'ormidade ele proceder que
elle é unicat11<mle guiado pela sua consciencia,
pela convicçf,o; e que tem era mira sómente o
intel'esse de seu paiz, e o maior bem e prosperidade de sna patria, Nota ne.ste lugar a contradicçao em que cahira o Sr, Moura Mag,-dhaes,
yuando, ponderando a inconveniencia e perigo
de se deprímirem os bons servidores do estado,
'immediatamente esquecido do proprio raciocinio, desceu a comparações, sempre odiosas,
entre a passada e a actual adrainistraçtlo; e apu·
nhalou a reputação de pessoas que (ém tanto
direito a clla, corno outros cidadãos; pois que a
honra e probidade não é certamente exclusiva
das pessoas da affei\,:iQ desse nobre deputado.
Posto ·fjlte tenha principalmente em vist,i
fazer pequenas observa<;ões sobre o estado actual
da adrniníslraç11o, jnl~a conveniente examínar

P.rimeiro

algumus

proposições emiltíclas na

casa.

Um Sr. deputado, dir. o orador, revolvendo as
cipzas dos mortos, apresentou o cavallo de batalha da passada opposição, e disse que :. administraçilo trunsacta fôra connivenle com os
rebeldes do Rio Grande, divagando pelo vasto
campo da suspeita ! ! ! Sr. presidente, quando
fazemos accusaçaes desl?. ordem, cumpre que
os Srs. d"putados que se propoem fazêl-as tenhi'í.o
doeu mentos bastanternenle fot'les, e possão citar
factos convincentes para provar a vel'dade de
sua accu~ação, Não é no campo das suspeitas
que se devem procurar provas de uma accusaçao
til.o grave qnal a de declarar um cidadM qualqner
traidor ao seu paiz.
Ontro illuslt'e deputado, pela província da
Bahia, fazendo a comparaçll.o entre a revolta da
Bahia e o Rio Grande do Sul, exclamou : - O
que não .sei·ia. da Bahia 8e, por ventur·a; exis·
, ti:!se ct ad:miniat1'a9ão passad((,-e accrescentou
que apenas apparecêra a revolta da Bahia, a
·actual admi11isfr:içt10, lançando rn1io dos meios
adequad,os, conseguia suffocal-a. Antes de o
,11:~bre deputado avançar uma proposiç1io desta
ordem, cumpria que examinasse o negocio com
·;;i n'ecessaria imparr.ia!idade. Porque 11:l.o com. ·p11rou uma com a outra revolta P Na Bali ia uma
. ·SÓ pessoa de presligio não a quiz abraçar :
toda a província unanimemente tepellio, se
declarou contra a revolta da Bahia, E aconteceu o mesmo com o chamado glorioso dia
'20. de Setembro no Rio Grande do Sul? De·
mais nrio està provado que o prnsidente desta
proríncia nesse lempo .. pedi~ mui las vezes que
se reservasse a gloria da pacificação da pl'Ovíncia
. a seus ~proprios filhos ? O governo, longe do

lheatro dH guet•ra, julgou devet· conformar-se
com a opinião de seu agente ; e, com effeito, a
ordem se a0hou quasi t·estabe!ecida na provincil\,
Depoi,, foi preciso ernpregat a força; immedia·
mente que o seu agenle a pede, é mandada
pelo governo. Orn, se o governo assim obrou
com enei·gía, e pot· fatalidade, deixon de concluir a sua pc1cificar;tto, póde disso ser inculpado ? Lembrr,rei rnesmo qae depois o governo
reconlieceu que· em alli preciso, nãO um presidente conciliador, mas . um presidente que,
ao mesmo tempo, fosse general das armas,
para dirigir as ope1ações do exercito, nomeou o
mesmo marechal Antonio Elzeario, que boje se
acha empregado naquelJe serviço no Rio Grande
do SuL Mas o que se disse então nesta casa?
Nllo houve uma g1·ande censura pela nomeaçao
tlesle homem? Entreürnto apenas entra para o
poder a passada administraçao, é este homem
mesmo,· lâo stigmatisado por ella aqui, nomeado
presidente e general das arn1c1s da mesma provincia ! ! ! N euhu ma comparnção, pois, se póde
füzer entre a revolta da Bahia e a do Rio Grande
do .Sul.
Disse o mesmo Sr. deputado: - A adnlinístração passada nrio queria mandar tropa alguma
para o Rio Grande do Sul ; apenas entrao para
a, adrninistrnç!l.ú os novos ministros, ae:hão logo
tropas para mandar para aquella provinda ; pe1·dóe-me o nobre deputado. A administração
passada fez ver ao corpo legislativo que com a
lei de recrutamento que então existia, não era
passivei obter tropas; semelhantes reflexões fez
a respeilo dos destacamentos da guarda nacional:
apezar disso negão-se á administração passada
todos os meios, mas apenas entra no poder a
actual adrriínistraçilo, recebe do corpo legislativo
a lei de que carecia, e por virtude dl'llla pôde
mandar todas as tropas que remetteu para o
Rio Grnnde do Sul. Não foi, pois, por defeito
da passada administraçao, mas por falta de
medidas legislativas que ella não 11ôde obter
tropas para remetter. Mas concedeu-se a leí do
recrutamento ; e quaes forüo as tNpas aguerridas
e disciplinadas que remetteu a administração
actual ! Se o nobre deputado declarasse que a
administraçao actual, quando entrou, achou
corpos de reserva, e fez delles remessa, eu n!lo
ousaría contestal-o ; mas observe o nobre deputado •que para o Rio Gr·ande forno tropas
recrutadas, tanto' que, se até o presente nào tem
havido encontro algum com os rebeldes, é
devido á necessidade que tem o general de disciplinai· a gente que se lhe tem mandado.
A opposiçao passada fez todos os esforços,
mas nunca conseguir pôde convencer de que a
aclministraç1'1o trn.nsacta era connivente com os
rebeldes do Rio Grnnde do Sul. Se eu quizesse
usar das mesmas· armas, com que ella então
cornbatia a admínístraÇllo, diria : a sediçllo do·
Rio Grande do Sul contínua, porque o governo
assir.i o quer, porque se o ll;OVerno quizesse,
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irnmedialamente pacificaria a - província. Não
q 11ero porém lançar mão desta arma.
Quando li a falia do encerramento do unno
passado, convenci-me de que os St·s. da p\lssada
opposir;ão, ,)1oje no poder, estavno de boa !'é,
1,orque se obriga vão para com o poder legislativo
a pacificar a[[ueila província. Talvc,. estivessem
então conven<:idos de que era por causa do
governo, e nn.o poi·.. falta de meios, que se não
trazia á ordem aquella provincia. Hoje, col·
locados ao leme dos negocios publicos ; hoje que
terno conhecido as diffic11ldacles com que lutou
a passada administração, os Srs, do ministerio, estou persuadido que terão opiniao bem diversa
daquella que entllo suslentarao.
Passarei, Sr. presidente, ao que se tem dito
a respeito da Bahia. Um Sr. deputado criminou a administração passada por nao ter prevenido essa desgraçada revolta. Sr. presidente, .
perrnitta-me a camarn que eu falle c:om aquella
franqueza e impal'cialidade que me caraclerisa.o. Eu na.o attribno aque!la L"evolta nem á
passada, nem á presente admi.nislraçilo; attribuo-a, sim, aos defeitos das nossas leis. Se·
gundo o codigo, póde bem dizet·-se que as autoridades estao com os braços cruwdos, sem
poderem obrar senão depois do mal feito.
Emendem-se portanto os codigos nesta parte ;
e culpe-se depois á administra,;ão se deixar
de rebater semelhantes revoltas e desordens.
Nao concordo lambem com o Sr. deputado
pela Bahia, que disse que aquella revolta po·
deria ler sido prevenida, pois que a demoliç!io
do cemiterio era já um presagio, Primeira·
1'nente já se mostrou que o governo mandou
-proceder contra as desordens, e q11e ning11ém
sahio criminado ; e depois devo observar que,
sendo, segundo a noticia que tenho, a gente
que fez aquella l'llsga da ordem terceira ou
carolas, não se póde suppôr, ao menos os
factos o não provão, que elles fossem soeios de
Sabino ....
O SR. 1º SECRETARIO: - Pela ordem. Está
na mesa, e vai rcmettido á <:ommissão de
poderes o diploma do· Sr. Rodrigo de Souza
da Silva Pontes, deputado pela província das
Alagôas.
O SR. MANOEL no NASCIMENTO (contin1iando):·
- O que admiro, Sr. presidente, é qne ,tendose-nos foito ver as atrocidades que se praticárào
na desgraçada revolta da Bahia, nem um
aviso, nem uma ordem do ministro respectivo
tem apparecido para responsabilisar as pl'Í·
meiras allloridades da província.:.. ! ! ! Revolta-se uma província, e as primeiras a11toridades nll,o sao chamadas á responsabilidaàe .... ! ! ! ! Isto, devo confessai-o, é o que
me tem causado alguma suspeita, Quanto ás
noticias que se têm apresentado de um e outro
lado, prescindirei de tocar nsllas.
O nobre ministro da jusliça, r€spondendo a
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uma ~ensura qu·e se havia foito ao ministerio,
por não ter dado parle ao poder legislativo da
restauração da Bahia, disse que o gGverno não
se quiz alardear da victoria da Bahia. Eu
louvo ao ministerio, se sao estes os sentimentos
pel?s qllae3 nn.o fez esta parlieipa,;110 ao corpo
lei;1slal1vo; 1_rrns, ao mesmo tempo, me parece
que n!iO é sincera esta declaruçil.o á vista da
grande importancia que se lhe tern da.do como
'
se fôra uma conquista.
Passarei a tratar do topico em discussão da
resposta á falla do throno. Eu fui um dos que
censul'arào, ou estranhárào a novidade que
Lrunx:e a falia, de nos dar parte do estado da
sande de S. M. o Imperador, e suas augustas
irmas; e ainda mais me tem admirado a defeza
que se tem feito a está novidade. Alguns Srs. deputados têm levado o extremo a dizer que se
a administração assim não pt·ocedesse, n1lo
teria cumprido a constituição. Ao ouvir tal proposição esll'emeci .... ! Desde que houve governo
representativo no Brazil, em nenhuma falla ao
corpo legisla li vo se deu conta do estado de
sande de S. M. o Imperador, e suas augustas
irmãs; .e daqui inferi eu-logo, todos os ministros transactus forirão a constituição ; e a
ferirão lambem aqnelles senhores que, fazendo
parte de administrações de annos anteriores,
não cumprirão este dever.
Eu, o que acho ua constituição é que, na primeira sessão da legislatura, o corpo legislativo,
ou a t.mrnarn dos Srs. deputados deve exigit·
conta dos mestres do adiantamento dos seus augl1stos discípulos ; e, na lei da tutoria, se impõe
ao lutot· a obrigação de nos communicar o estado da saude de S. M. o Imperador e suas
augL1stas irmãs. Ora, sendo isto o que se praticou, e n_ao tendo a constituiçao imposto esta
obrigaçllo ao governo; creio que n~o competia
ao governo desempenhal-a.
Mas disse um nobre deputado que, sendo nós
tutores naturaes do imperador em minoridade,
devemos estimar esta. demonstração de soli·
citude pela sua conservação ; entao qual a
obrigação tio tutor? Como se arroga o governo
uma attribuiçiio que lhe não foi incumbida pela _ ·· :- ,,,
·
constituição ?
ELl me conformo com a resposta da commissão nesta parte; eu soú o primeiro a deseja,t>
os longos dias de S. M. o Imperador. Só fá"ço\:
esta observação, por ser uma verdade ;·e porque.-;,;
acho injusta a censura que se quer lançar sobrê'.:
todas as administrações que têm havido, desde.
que existe estabelecido entre nós ó systema -'
.
representativo.
Um Sr. deputado pela província de S. Paulo;
qnel'endo explicar,'.a declaraçao feita pela actual-_
administração, de que o governo tinha fé nás
instituições, e confiança na justiça da nossa ,
causa, principio que muit.o louvou. disse qut! a
adminislraçào actual quer governar sóment~?
pela constituição e não quer arbitrio; Vamos a:.;
· ::i)
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fallava tanto a passada opposiçao no presidente
do Pará? E não o conserva a arlmínistração
aclual?
A passada opposiçã.o foliava na má escolha
de presidentes; a isto já se respondeu que nao
t·em sido mais ftiliz a administração actual.
Quanto á minha província só tenho a lamentar
que o presidente, para lá nomeada, não corres,
pondesse á confiança que nelle depositou a
aclual administraçllo. Apenas chegado á provinci:i, aquelle presidente procurou logo per·
seguir a todos aquelles que alguma influencia
tivera.o na passada admiuistração; alguns em·pregados fora.o pai· elles demittidos, e commandantes da guarda nacional, que havião sido
desobedientes ao ex-presidente da provincia,
como por ácinte, farão logo restituídos aos seus
postos ; e julgou finalmente aquelle presidente
que a occasiãO da fome, d[\ maio1; miseria do
povo, era a mais propria para proceder a recrutameDto. Pal'ece que estas não si:\o as vistas da
actnal administração. Por isso, digo, que a
minha província n!lü foi, infelizmente, tlo numero · daquellas que receberão agentes que cor·
l'espondessem á co11fiança que o governo nelles
havia depositado.
Cumpre tocar nesta occasía.o na remessa de
farinha que o Sr. ministro do irnperio fez para
o Ceará. Direi que t,:il remessa se tornou quasi
que nã,o.
nulla ; não só porque chegou misturada com
Mas eu entendo, Sr. presidente, que quando
piche e breu, como porque alguns saccos, que
um deputado discute o voto de graças, deve
lá chegarão um tanto melhores, continh!io meio
fazer um exame da politica do governo, e nao
alqueire, e alguns cinco quartas menos do que
limitar-se sómente a examinar se cumpria ou
nao as suas promessas. Eu confesso que me n!W devia.o.
A oppo:::içilo passada censurou o governo_
posso dar a. este trabalho, porque r,e.ssoas r,e
transacto . por ter interferido nas eleições; encredito me mostrárll.o cartas, em que se dizia
tretanto a administração actual se arroga o
que o governo pretendia .annullar as eleições
poder de interferir nas eleições da Parahyba.
do Ceará; e vendo o prestigio da actual ad·
minisll'ação, eu quiz acreditar que as eleições Vcja-se o Co1·reio Official. Se o governo 111!.o
do Ceará sérilto annulladas, é por isso nllo póde inteeferir nas eleições, como é que a
tomei o trabalho de fazer a resenha dos actos administraçM actual declarou valida a segunda
eleiçM da camara de Nossa Senhora da Purifido ministerio.
A commissAo, porém, nil.o achou as nulli- caçn.o de Sergipe de El-Rei, dizendo: - Até
dades que se suppuzerão ; e eu estou occupando que a assem biéa geral resolva a respeito?o lugar parn onde me chamár11.o os meus con- Parece que o governo devia remetter os papeis
para a camara, e nao art·ogar-se um poder, que
sti~uintes. Esforçar-me-hei, portanto, por cumprir o meu dever, fazendo breves observações elle mesmo reconheceu que n11.o lhe compele.
O orador passa a censurar o decreto do prisobre os actos da administraçao.
meiro de Jan!!iro ultimo, a respeito da nume. C::ensurava um Sr. deputado da passada op. pos1çil.o, o _nomear o governo de enlãu presi- raçao e dístribuiçã.O dos actos, tanto do poder
. dentes do sewda representaçn.o naclonal.Vejamcis legislativo como e~ecutivo. Causou-lhe alguma
. se a actual administraçao foi fiel a esta censura adrniraçno e sorpreza os artigos 7° e 8º, nll.o só
feita,á administraç1l.o passada. Os factos mostrão porque entende que, fazendo cada um dos ministros um só pensamento, e sendo cada um.
o contrario. Logo depois que a oppoo-içào·subio
ª? poder, deputa_do~ forào nomeados para pre- responsavel pelos actos de sua repartiçilo, nem
sidentes de provmcia.
um dos ministros tem supremacia sobre outro:
A opposição passada lia via feito a mais negrace cama porque os ministros tinhão mais que fazer
censura de alguns presidentes, taxando-os de do que occupar-se da revisão das cópias antes
Verres, de arbitrarias'. Suppunha-se que todos de serem remettidas para a typographia nacional.
fossem logo mudado~,~ vista de tno grave cen- Nota que na distribuiçllo dos actos legislativos
. sura da passada adrmmstraç1l.o; mas longe disso: ritto fossem comprehendidas as camaras -tegisdous destes presidentes forão conservados, NM lativas; pal'ecendo-lhe nascer daqui a ímpet··
vêr se o govemo com effeito tem desempenhado
este principio, A camara sabe, e foi testemunha
de que o governo, conhecendo o estado do />aiz,
pedia, a\ém de oulras medidas, a1gumas ex.cepcionaes e extraordinarias; mas u que lhe
respondeu a passada opposição ?... Que o governo
tivesse fe nas nossas instituições, e confiança
na justiça da nossa· causn !... Mas o soverno
dizia-eu preciso de um credito.-Responji a-selhe-na.o precisais pol'que tendes 1,600 contos
de receita! ... Dizia o governo-eu preciso de
10,000 hoinem;;-Respondia a passada opposição-nrto precisais tal: bastao 5,000 homens!..
Dizia o governo-careço, ao menos, de 3,000
homens de força dé mar.-Respondia a opposíção-não ha tal: bastão 2,000 !. .. Mas apenas
eutra a opposição para o poder o que vemos
nós?! Aquellas mesmas_ medidas reclamadas
pela administração transacla silo de novo apretemµo da admisentadas ... Sr. presidente,
niskaçã.o passada lambem se dizia-nada de
medidas extraordinarias; nada de arbítrio ;
nada de força ; nada de dinheiro ;-mas apenas
entra a opposição para o poder, pede as mesmas
que tanto stigmatísál'a. Pergunto, pois: desempenhou o governo o principio que manifestou,
de que fivessemos fé nas nossas in~tituições
e confiança na ju:;tiça da nossa causa ? Parece

no
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feição das nossas collecçoes. Taxa de i!legal a das Alagôas, e conhecendo que ao dito senhor
disposição rlo artigo 22, que ordena ás camaras compete o primeil'O lagar de deputado da referida
municipaes que fdrneção c,s livros necessarios província, ainda depois de contemplados os votos
para a col!ecção das leis aos juízes de paz, e de do collegio de Traipú, como foi resolvido por
direito ; não só porque o governo não podia esta caruara, é de parecer que se lhe dê assento.
crear .nova despeza ás. camaras rríunicipaes,
<< Paço da .cnmara dos deputados, 17 de Maio
como porque as contas das camaras monicipaes de 1838. -"- Honorio Hermeto ,Carneiro Leão.
silo revistas pelas assembléas provinciaes ; e, - Jos~ Clemente Pereira. -António Carlos
por consequencia, o governo nao tem direito de Ribeiro de Andrada Machado e Silva. »
intervir nellas. Não julga tambem legal o
E entrando em discussão, e sendo. approvado,
encargo estabelecido pelo mesmo decreto aos foi o mesmo Sr. deputado, que se achava na
juízes de direito, de fazerem · publicar todas as sala immediata, introduzido com as formalidades
leis. Entende que os juízes de direito só devem do estylo, e prestando .juramento, toma assento.
cumprir o que lhe está prescripto por lei, e _nao
Continua a discussao adiada.
aquillo que qualquer ministro lhes queira impôr.
De mais, lembra que havendo a respeito da
O Sa. MANOEL DO NASCIMENTO, continuando
publicação das [eis um projecto na casa, o go- observa que, havendo, depois de promulgada a
verno não devia arrogar-se attribuições que 11110 lei de 11 de Outubro ultimo que, creando
lhe comp_etem.
.
rendas para a amortisação do papel moeda,
Parece-lhe lambem illegal o citado decreto, estabeleceu imposto sobre as loterias e dena parte em que determina que cópias, authen- terminou que houvessem de. ser de 120 contos,
ticas dos actos legislativos provinciaes sejão re· sido concedidas duas loterias, uma de 200
mettidos ao archivo publico; pois que, pelo acto contos a favor do theatro fluminense, e outra de
addicion_al, devem ser enviados aos differentes 100 contos a favor do de D. Manoel : e nao
ministros; e lambem na pa1·te em que dispõe podendo estas leis posterio1·es ser abrogadas
que sejao remettidos para o arch1vo os títulos pela anterior de 11 de Outubro, o governo indos proprios nacionaes e diyida publica, em terpretando a· lei, attribuiçao que lhe não
contravenção ás leis de 15 .de Novembro de 1827 compete, ordenou que estas duas loterias fossem
e 4 de Outubro de 1831. Estranha tambem que, tambem de 120 contos.
no artigo 12, se deti.rmine que se cobrem no
Passa a tmtar do decreto de 81 de Janeiro,
archivo, pelas certidões que nelle f0rem pas- que crêou o collegio de Pedro II. Não quer
sadas, os mesmos emolumentos que nas secre- entrar no exame das doutrinas, que alli se entarias de estado. Se os respectivos papei:; ex- sinll.01 nem na educação a que se propõe, a qual
istem nas secretarias de estado, nellas se devem lhe patace mais fradesca, do que social; faz~se
passar as certidões; e se, no archivo, não se cargo sómente de alguma exorbitancia que lhe
devem cobrar emolumentos, que s110 verdadeiras p:;irece commettêra o governo. Refere em priimposições que ao ministro não compete esta- meiro lagar que aquelle proprio nacional; legado
belecer. Lembra que, ainda na sessão passada, por um dos nossos bispos, foi deixado para a
se promalgára urna resolução, para as thesou- · educação da gente pobre e miseravel, para
rarias provinciaes poderem perceber os mesmos aprender alli officios mecanicos; que no governo·
emolumentos que se cobrao na secretaria de ·do Sr. D. Pedro I, fôra · tomado para aquarestado dos negocios da fazenda. Censura tainbeiJ.1 telamento de tropas ; e depois da resõluçao de
os artigos 12 e 15 : aquelle por crear o official- 1831, applicado pelo governo ao fim, a que o
maior director do archivo publico, quando, pela havião ·. destinado seus instituidores; ficando
constituição, é reservada ao poder legislativo a aquelle proprio a cargo da cam·ara municipal da
creação de empregos ; e o artigo _15,- porque côrte ; e que a administração actual creou agora
deixa ao govemo o arbítrio de estabelecer gra- · alli um collegio, mandando entregar ao thesoutificações ào porteiro e contínuos. Entende que reiro ·creado pelo governo os dinheiros publicas,
o Sr. ministro não póde dar gratificaçCies sem que devião ter sido entregues á dita camara
qrie esteja.o r.onsignadas em lei ; e lembra a muhicipal. Tanto no destino que deu a estes ·
censura que. fizera o actual Sr. ministro da dinheiros publicas, como na creaçao do emprego
justiça em 1829, à respeito de gratificações · de thesoureiro, lhe parece que o governo exor, ·
estabelecidas a empregados dos cursos jurídicos, bilou, e lambem _nas sommas que exige pêlas· _
mostrando S. Ex.. nessa occasiao que o governo _ matriculas, que lhe parecem verdadeiros imnao tinha poder de dar taes gratificações, e fa- postos, embora machiavelicámente encobertos
zendo, pela força de sua opposição, cahir a re- com o titulo de retribuições. E já que falloti a
solução que fôra offerecida a este respeito.
este respeito, julga. conveniente ponde1·ar quãci
Interrompe-se a discussão para proceder-se á. prejudicial considera que a importancia ·de taes
leitura do seguinte parecer:
retribuições, fique a arbítrio dos ministros, que,
« A commissão de.constituição e poderes exasegu·ndo forem mais ou menos amigos de p,:-o-.
minou o diploma do Sr. doutor. Rodrigo de mover a educação, poderáõ diminuil-as ou aug- ':.
· ·.
,
· ·
!5ouza da Silva Pontes, deputado da província mental-as.
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se fôr considerada como tal a conservação do
Admira-se tle que o Sr. ministro que prescrevêra nos estatutos as doutrinas que se devião seu ernprego.
Comparando o aviso de 30 de Setembro de
ensinar, tivesse officiado ao mesmo tempo ao
1837 com o do lº de Abril de 1838, acha não
vigario Cllpitnlar, pedindo-lhe que declarasse
quaes os livros por que deveriil.O ensinar-se nas só que é verdadeim a asserção de que o ministerionao é solidaria, como _até que cada um dos
escolas os elementos da moral e da doutrina de
ministros não tem um pensamento uniforme ;
nossa religião; como se S. Ex., sendo tão illuspois que, declarando-se no primeiro aviso
trado carecesse de tal informaç!lo.
que um guarda nacional, tendo passado para
Pe~·gunta se S. Ex. levou a effeito a venda
outro districto, devia continnar a prestar serdas propriedades daquella instituição que inviço no de sna antiga residencia, no aviso
tentát·a, como o 01·ador leu no Go1'1'Bio Official,
do lº de Abril se estabelece regra intei1·amente
para empregar o seu praducto em apolices da
contt·aria.
divida publica ; pois que é da privativa altdTendo o Sr. ministro da justiça censurado
buiçao do corpo legislntivo dispôr dos proprios
acremenle a administração passada a respeito
nacionaes.
Referindo-se lambem ao Correio O.ffioial, cen- de nomeação de juizes de direito, que S. Ex.
então affirmava competir aos governos prosura o governo por ter mandado pôr á disposição do bispo de Anemuria uma porção de vinciaes, o orador mosti:a que S. Ex. é co11t1·aprata achada dos extinctos jesuítas. Descobre dictorio a seus fins.
Outra prova de falta de unifot·rnidade no pende mais neste procedimento do governo contradicção-· com o q11e praticára a respeito de samento da administraçll.o descobre no facto de
uma lampada de prata, que pertenceu .aos ter sido louvado pelo ministerio do imperio o
extinctos jesuitas, a qual o governo nao quiz ex-presidente do Rio Grande do Sul, Nunes
mandar para a matriz da capital do Ceará, Pires, pelos bons se1·viços que prestou lluranhi
apczar de lh'o haver requerido a fa:;;sembléa pro- a sua presidencia, e de, na mesma occasião, ter
vincial, dizendo que pertencia á assembléa geral sido demittido pelo n"iinislerio da fazenda aquelle
o dispôr dos proprios nacionaes. Conclue suas ex-presidente do lugar de inspecfor da alfandega da ctn-fe. Refere -tarnbem que. consta do
observaçlles a respeito do collegio de Pedro II,
Correio Ojjicial que fôra indeferido pelo minotando que, nodiscurso proferido pelo Sr._ministro da fazenda um empregado do Rio Grande
nistro, na occasi!l.o da abertura do me~mo collegio, S. Ex., dirigindo grandes elogios ao do Not·le, que, sendo reintegrado, requereu o
direclor, que aliás ainda não tinha dado provas pagamento respectivo ao tempo em que l)steve
demiltido ; entretanto que, se é verdade o que
de os merecer, não quizera imitar os usos seguidos nos discursos de abertura das academias, se diz, forão pagos os 01·denados e gratificações
os quaes, principalmente, se occupilo das scien- a um magistrado reintegrado, respectivos ao·
cias que· nellas se ensin!l.o.
tempo que deixou de sei·vi_r. Neste lugar o
Censura a S. Ex. por ter mandado suspender, orador reprova altamente o costume de umas
na província das Alagôas, ·a distribuição dos administraçoes desmancharem o que outras·
·
terrenos dos índios até decisão da assembléa fizer ão.
Para ainda provar que a administração não
geral ; quando é evidente a conveniencia de
que nossas tenas sejão cultivadas; e igualmente · tem um pensamento, cit_a uma portaria, em que
por ter creado o lugar de director da escola o Sr. ministro dizia para o Espirita-Santo que
normal de agricultura na Lagôa de Rodrigo de r.Úlo convém á boa administração da justiça
Freitas. Nada diz a respeito das instrucçc'.les tomar delibe1·aç!i0 a respeito de pessoas que nflo
dadas áquelle estabelecimento porque não farão sejilo préviamente ouvidas ; ao mesmo tempo
publicadas.
·
qoe · era demittido o juiz de direilo de MaltoQnerendo fazer algumas reflexões a respeito Grosso sem.esta prévia audiencia. ·
do ministerio da justiça, declara que ha de as
Censura a administração por ter dado a um
fazer com aquella civilidade e doçura que lhe desembargador lic!:lnça pará estar na côrte pelo
é propria ; na.o querendo imil!ir as maneiras tempo que Jhe fôr necessario, sem limite ge
desabridas, com que foi trotado na passada optempo ; quando a passada opposição tanto griposição, O orador julga devei· declarar 11esta tál'a a respeito de licenças concedidas a empreoccasião, em referencia ao que propu:r.era na gados, aliás com limites de tempo.
sessão de hontem o Sr. Montezuma a respeito · Posto não seja jurysta, entende ser inconvede os Srs. deputados nll.O acflitarem empregos,
niente e illegal o decreto de 2 de Janeiro ultimo,
ou graças do governo durante a sua com missão, que declam que os juízes dP. direito podem
que de boa vontade dará o seu voto para se- julgar os feitos civeis ainda fóra dos termos a
melhante medida : e que antes mesmo de ter que pertencem.
passado, elle a tem praticado, pois desde 1814
Parece-lhe que o governo tambem exorbitou
se conserva no mesmo emprego ; e .nunca, deno decreto de 17 de Fevereiro, que trata dos
. pois que entrou na carreira política, desde feitos, cuja revista é concedida em virtude da
~8:.!3, recebeu graça alguma do governo ; salvo lei de 28 de Setembro. Igual reflexa.o faz a re!!,
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peito do decreto de 19 de Fevereiro, que estabeleceu pàra as causas ecclesiasticas recurso
para a relaçao.
Eslranha igualmente o aviso ele 17_ de Janeiro,
em que S. Ex. declara nullas, fümças que sao
concedidas por juizes de paz. Entende que a
decisão deste negocio pertence ao poder judiciario.
Tendo o codigo estabelecido emolumentos
sómente para os juizes de paz e municipaes,
acha illegal o aviso de ló de Fevereiro, que
trata da percepçao de emolumentos pelos juizes
de direit-o.
.
Tenho feito, diz o orador, estas observaçoes
aos ministros da corõa, para que se dignem esclarecer-me. Se estou em erro, muito estimarei que nte convenção ; porque não tenho
em vista fa1.er-lhes opposiçao, mas aos actos que
forem contra a lei.
O SR. PRESIDENTE dá para a ordem do dia a
mesma de hoje,. e levanta a sessa.o depois das
2 horas.
Têm ainda a palavra para fallar nesta materia os Srs. Gonçalves Martins, ·Clemente Pereira, Carneiro Leno, J. C. de Brito, AntC>nio
Carlos, Paula Candido, Limpo de Abreu, Vasconcellos e Peixoto de Alencar.
8esaão em 1.8 de ~l:alo
PRESIDENCIA DO. SR. ARAUJO VIANNA

Expediente: - Pareceres da co7[t·
missão sobre as propr,stas fixando as forças dll
mar e terra. - .Indicação para a admissão do
Sr. Odorico. - Ordem do .dia. - Discussão
do 1° periodo da T68'f)0&ta á f alla do thronó.
Discursos dos Srs. Clemente Pereim, An-

Sú:MMAlfIO. -

drada Machado, étc.
Pelas 10 horas da manhã procede-se á chamada, e achando-se presentes numero· legal de
Srs. deputados abre-se a sessão, lê-se e ap·
prova-se a acta tia antecedente.
Faltno com causa participada os Srs._ Cajueiro
e Mal'ia do Amaral"; e st:m clla os Srs. Lima e
Silva, Castro ~ Silva e Rego Monteiro.

• 137

a 1840, ofl'erecendo as emendas, que ella julgou
conveniente fazer...
Vao a imprimir.
Os pareceres silo os seguintes :
" A commiss110 de marinha e guerra tem a
honra de npres,mtar á ésta augusta camara _a
proposta do governo, convertida em projecto de
lei, sobre a fixação das forças Je terra para o
anno de 1839 a 1840 ; olferecendo as emendas,
que a mesma commissão julgou conveniente
fazer-Ui e.
·
·
« A assembléa ger11l legislativa decreta:
« Art. 1. º As· forças de terra decretadas para
o anno de 1839 a 1840 constarâo :
§ 1.º De doze mil praças de pret.
§ 2.º Dos ô!liciaes empregados, e avulsos.
§ 3." Dos que forem promovidos para preenchimento dos corpos.
§ 4.º De quatro companhias de artífices.
« Art. 2." As forças acima fixadas serilo divididas em dez mil de forças de linbn, e duaa
mil de força fóra da linha: na primeira classe
se comprehendem ll infanhu·ia, cnvallaria, e
artilharia, de que se cornpoe o exercito : na
segunda as divisões do Rio Doce, os pedestres, e
ligeiro_s das diversas províncias.
u Art. 3.º O governo orgaoisará estas duas
classes de forças, como fôr mais conveniente ao
serviço publico ; marcará a relação das diversas
armas de que ella se compõe, e as distribuirá
colfforme fõr compalivel com .as necessidades
"do mesmo serviço.
_
« Art. 4." O governo fica autorisado a refor1pà_r os officiaes, que julgar improprios para
o serviço do exercito, abonando aos que tiverem
menos de 20 11nnos de serviço a terça parte dos
seus respectivos soldos.
cc Art. 5. 0 O governo é outrosim 1111torisado n
conceder uma gratificação correspondente á terça
parle do soldo,· além dos mais vencimentos, aos
militares, que servirem em c;ualquer ponto do
imperio, aonde a ordem publica se achar alterada, ou que Corem encarregados de commissoes
importantes.
· cc Arl. 6, • A presente lei começará a ter
execução, desde já.
cc Pa.lacio do Rio de Janeiro, em 4 de Maio
de 1838. - Sebastião do Rego Barroa. »

· EXPEDIENTE

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente,
lendo um officio do secretariQ do senado, remettendo a proposiçllo do mesmo senado organisando o corpo de engenheiros, emquanto não
se formar a ordenança geral do exercito.-A
imprimir.
Remelte-se á commissão de petiçoes· o requerimento de Antonio Manoel Fernandes.
Lêm-se dous pareceres da commi_ssão de marinha e guerra, convertendo as propostas- do
governo ein projeclos· de lei, sabre a fixação
das forças de terra e mar para o-anno de 1889
':r;o110 I

.E}niendas da oommissão
,e 1.A No art. lº § 2°, aecrescente-se no fim quando não hajlló ofliciaes avulsos com a
idoneidade precisa.
,e 2. • No arl. 2° em ·Jugar das palavras- aciU1a
fixadas - diga-se - fixadas em o § 1° do artigo
antecedente - siga-se o resto do art. 2º.
« 8.ª Supprirua-se o art. 4°.
cc 4.º No art. 5º, ·em lugar da palavra - ser-.
virem-':- diga-se-"-- cooperarem. ,activamente.;....
siga-se o resto do mesino artigo.
« 5." Accresccntem-se os seguinte!i_artigós: ~18
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cc Art. 7.~ O governo continua a ficar auto« O governo tambem fica autorisado para, além
risado, para elevar a 1O o numero de comdo soldo, dar ás praças dos corpos do exercito,
que, devendo ter baixa, por acabarem o seu panhias fixas de marinheiros, dcdmdndo das
tempo de serviço, quizerem nelle continuar, forças decretada,, no art. 1° as praças destas
uma gratificação igual ao mesmo soldo -em- companhias, que effectivamente embarcarem
em navios armados.
quanto forem praças de pret.
« Paço da camara dos deputados, 16 de Maio
« Para se completarem os corpos acima men·
cionados, ficao em vigor, durante o anno desi- de 1838. - Lima e Silva. - Ooellio. »
gnado nesta lei, as disposições da carta de lei de
Continúa a discus~ao adiada na sessao de 16
29 de Agosto de 1837.
do corrente, sobre o parecer da commissão de
11 Paço da camara dos deputados, 16 de Maio
constiluiçl!.o e poderes, ácerca da indicaçao do
de 1888. - Lima II Silva. - Coelho. »
Sr. deputado Henriqnes de Hezende, para que
2.º « A commissão de marinha e guerra tem a seja chamado o Sr. Odorico Mendes, como dehonra d~_ offerecer á discussão desta augusta putado supplente pela provincia do Maranhao.
camara a-proposta do governo, convertida em
O Sr, Montezuma diz que respeita muito os
projeclo de lei; sobre a fi:s:açllo das Corças navaes
principios que seguio a illuslt'e commiss!l.o;
· para o anno de 1839 a 1840.
quando deu o seu parecer, e que n!l.o duvidaria
· « A assembléa geral legislativa decreta:
« Art. l.º As forças navaes activas do imperio adaptar esses principios se acaso nllo considepara o serviço do anno financeiro que ha de rasse nos inconvenientes que el!es hão de ter
correr· ·ao 1º de Julho de 1839 ao ultimo de na pratica, como o nobre deputado o Sr. HenJunho de 1840, constaráõ das embarcações, que riques de Rezen<le já manifestou; vindo a ser
o governo julgar necessarias, cujas tripolaçoes um destes inconvenientes faltar á representação
nll.o deveráõ exceder a 3,000 praças de todas de UIDI! provincia o numero competente de re·.
presentantes.
as classes.
A commissào entende que nao é licito ~ esta
" Art. 2.º O corpo de artilharia da mnrinha
camara alterar a ordem ~as eleições ; mas elle
poderá ser elevado ao seu estado completo.
orador se persuade que. a commissão em
« Art. 8.0 NIio será admittido na academia
dos guardas-marinha nenhum alumno ·abaixo chamai• aquelle deputado supplente que se acha
de 14, e acima de 20 annos de idade, e que mais proximo, visto qlle a camara ·municipal
nllo tenha, além dos conhecimentos exigidos na não mandou diploma áquelle que, na ordem
lei do 1º de Abrir de 1796, sufficiente intelli- das eleições, devia mandar, não altera essa
gencia de grammatica portugueza, e dos prin- ordem.
Na.o sabe se com eft'eito já chegou ao conhe·
cipias geraes de geographia. O governo designará
o maximo do> numero de alumnos, que devem cimento da· illustre commissão, que o Sr. depuser admittidos á matricula do 1º anno da mesma taqo Vieira coihmunicou á camara municipal
. que nllo vinha este anno tornar as;sento; ou , se
academia.
« Art. 4. º O governo fica aulorisado a ajustar sabe quê elle não fizera declaraç!l.o alguma a tal
marinheiros a premio, preferindo os nacionaes respeito. Não entrando, portanto, na profündiaos estrangeiros; e 11110 havendo quem assin1 dade desta questao, olha só para que se comqueira· servir, poderá recrutar, na Córma das plete a represenlaçll.o nacional, mórmente a. releis, as praças neces~arias, para completar as presentaçào de uma provihcia que apenas .tem
quatro deputados.
forças decretadas no art. 1º.
Depois de outras observações, conclue o
« Art. ó.º O governo fica lambem autorisado
pa~a, al~m do sol_do, dar ás praças do corpo de orador ·fazendo esta pergunta: « Entende, por
arlllhar1a da marmha, que, devendo ter baixa ventura, a illuslre commissão que nenhum de·
por acaba~em seu tempo de serviço, quizerem pulado stipplente deva tomar assento sem dinelle contmuar, uma gralificaçllo igual ao mesmo ploma P » Faz esta pergunta por não encontrar
soldo, em quanto forem praças de pret · e a re- no parecer da commissão resposta a ella · e
cru~ar, na fórma das leis, as praças,' qlle de- eseera por isso, pela resposta que a mu~tre
mais forem necessarias para completar a fo1·ça commisslio lhe dê, vara então continuar com a
palavra que ora suspende, se acaso algum
do dito corpo.
,
membro da commissão tiver a bondade de o
· « Art. 6.º Os officiaes da armada, de artilharia
da marinha, capella e naulica, e os officiaes esclarecer.
ma.rinheiros continuaráõ a perceber, quando
O Sr. Clemente Pereira. diz que a resposta
esliverem embarcados em· navios armados o á pergunta do Sr. deputado se acha mesmo no
meio soldo que lhe concedeu 11 lei de 15 'de parecer da commissão. Não consta que a comOutubro de 1836. Os cirurgiões da armada con- missão reconhecesse o principio de que não era
tinnaráõ lambem a venr.er a gralificaçãO de licito a esta casa chamar supplente ou depu40$000 mcnsaes, quan.do estiverem embar- tado ordinario, e reconhecei-o como tal, não
cados, ou elfectivamenle empregados em hos- obstante não ter diploma. E lanto isto é verpitaes:
dade, que mesmo a respeito do nobre deputado
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que fez a pergunta, fóra esta a opini!IO da
cornmissao. O orador dá outros esclareeimentos,
e conclue sustentando o parecer da commissno.
O Sr. :Montezuma. continúa a combater o
parecer da commissào, e a votar pela admissào
do Sr. Qdorico Mendes.
A di8cossão fica adiada para se passar á
ordem do dia.

ORDEM DO DIA
Continúa a discussão do primeiro período
da resposlo á falia do throno.
O Sr. Gonçalves Martins principia respondendo ao Sr. Alvares Machado quanto á censura que fez á asser~:ão de um illustre deputado
da Bahia, de ter sido uma felicidade a sabida
de alguns soldados para o Rio Grande, porque
assim n!l.o engrossárão as fileiras rebeldes.
Observa que com estas palavras o seu illu$tre
collega -pela Bahia não quiz fazer uma censura
á tropa bahiana , porque se essa tropa ou
esses soldados tivessem ficado, devia-e:e . concluir que tomariao parte na sedição, pois .que
vio-se que todos os soldados de dous corpos de
linha que lá ficárlío, tomárao parte nella, e
nenhum passou-se par.i a legalidade. Outra
razao havia para que. se pudesse affirmar isso,
e é que, dous dias antes da partida dessa tropa,
os chefes rebeldes fizera.o grandes diligencias
para que ella ficasse. Com elle orador se empenhára.o para que fosse ter com o presidente,
afim de não permittir que a tropa partisse, e a
· resposta que deu foi que o maior pezar qu~ lhe
restava era de não partirem todos os soldados,
Tambem lut:írão com o presidente para conseguir esse fim, elle, porém, fez todos os .esforços para que a expedição embarcasse, e tanto
que ella sahio sem alguns despachos necessarios.
Podia-se, pois, concluir que os soldados tomarino parte na rebelliao ; n:to falia dos officiaes, porque bom é que toda a populaçao
conheça que uma das causas de se envolverem
alguns officiaes na rebellia.o da Bahia foi o
receio de marchurem para o sul. Bom é que se
saiba disto para que se conheça qual era a
disciplina da- tropa, se previna para o futuro,
e se monle o exercito como deve.
. Quanto a notar-se que a provincia não havia
f~1to seus deveres quando deixára crescer a
rebellião por tanto tempo, sendo seus autores
homens incapazes, sem representaçno alguma
social e sem riquezas, lembra que ainda que
os rebeldes da Bahia nao tivessem o prestigio
de gente boa, comtudo, podiào ter influenciit
sobre a gente que com elles podiao tomar parte
. na rebellião. O. principal motivo porque taes
homens no.o podem vencer na sua carreira rev?lucion'lria é a falta de meios; elles, porém,
t I ver!l.o esses meios, _tendo á sua (1isposiçao
lodos os recursos da cidade.
Mostra qne o illustre deputado ignora a! cir-

13l)

cumstancias da província da Bahia, que não é
corno Minas, onde ha povoações que disputa.o
nos meios e nos recursos com a capital, talvez
os lenhão superiores: na Bahia todos os recursos pecuniarios e bellicos existem na capital.
Ainda mais, infelizmente a rebelliao foi feita no
tempo chamado da safra, quando os proprietarios começa.o a recolher os seus productos, e a
IDêrndal-os para a capital, quando o Reconcavo
todo estava privado até do numeraria, quando ·
lhe faltava, n!l.o só i!'iso, como armamento e
petrechos de guerra, e nestas circurnstancias
devia se fazer um movimento para se tomar
uma cidade, onde os insurgentes se podill.o defender até nas proprias casas, e bater tropas bem
disciplinadas, quanto mais paisanos? Como
cidad[os que, pelo _seu zelo e patriotismo se
reunirão espontaneamente, ignorando o manejo
das armas, sem munições, porque por muitos
dia, que estiverão reunidos verificou-se qne
cada soldado teria Ires ou quatro cartuxos, com
espingardas . incapazes de servir, poderião
avançar ~obre urna capital, onde os rebeldes,
em qualquer posição, em qualquer rua, podião
deslruil-os?
!v!ais outra raza.o para se demorar o ataque,
era a consideraçao de que a· provincia da
Bahia tem mais populaça.o escrava que livre,
, e quando se soube· que os rebeldes entravao
a armar os escravos, procurou-se todos os
meios de impedir a eutrada de alguma partida
de rebeldes no interior da provincia.
Finalmente, uma outra razao para se desistir
desse ataque, logo, foi que o unico que se tentcu
a principio foi frustrado, e quasi que resultou
delle o desalento de toda a força, e dahi conhecêrão os chefes que não deverião aventurar
taes ataques, muito mais attendendo-se á orgaIlisação do exercito, quasi todo composto de
paizanos, que de um momento a outro poderião
desapparecer.
·
.
Na.o culpa o illuslre deputado por ler esperado
urna mais prompta decisao na destruiça.o dos
rebeldes, dizendo-se que ao terceiro dia já
estavâo desanimados, havendo toda a provincia
tornado o partido opposto ; pois que muitos
que, na provincia da Bahia estava.o, tambem
nutriM igual esperança ; mas os rebeldes não
estavs,o desanimados, e elles bem o mostrárão
· nos ataques que houverno.
Julga que nl!.o ee deve tratar de resto 11s
acções do exercito legal, pois que é cousa muito
melindrosa. Composto este exercito, pela maior
parte, de homens. voluntarios, se a assembléa
geral tratar com tanto desprezo os seus feitos,
por outra vez será difficil que elles corra.o ao
reclamo da patria, ao menos com tanto fervor .
Diz-E>e, continua o orador, que se trata com
ostentaçil.O a victoria de Pirajá.; e porque não P
(Apoiado~.) Porque se nM ha ~e ~loriar a
população de ler alcançado urna v1ctona sobre
costumes barbares, sobre o retrogradamento da

e
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civilisação, sobre um perigo imminente · que
ameaçava o Brazil todo. (lJfüitos apoiados.) Na.o
foi, como se disse, 11111a vic:toria de irmãos sobre
irmãos· ; foi uma vic:!oria alcançada sobre ho·
roens qtie ameuçavno a _existen~it política do
imperio, que armavao a escravatura em um
paiz onde ha mais escravos que livres? Elles
nllo t;mluv/10 mudnr a f'órrnn do governo, querillo tnào destruir. (Apoiados.)
O orador observa que para se tomar a cidade
da Bahia eri1 qualro mezes, foi preciso uma circumstancia talvez nunca vista no Brazil : -que
o exercito legal se manth•esse á frente dos rebeldes á queima-roupa, batendo-se, durante
quatro mezes, de manhã até a noite, estando
nos parapeitos ns sentinellas,. e o i-esto do exercito esperando occulto .pelas trincheiras o signal
de ataque quando o inimigo avançasse.- O
ataque de 17 e 18 foi, segundo a opinião geral
elos militares que se achavllo na provincia, o
primeiro dp Brazil, foi ataque que principiou
ao rompei· do dia, acab9u com a noite, e continuou 110 outro dia logo ao amanhecer até a
noite, sem haver um só minuto em qne se não
ouvisse::.descargas cerradas em todas as linhas.
E se tal ern a força dos rebeldes, como se diz
que estavlio desanimados ao terceiro dia?
O orado1· fallando no relatai-ia do Exm. miriistro da guerra, na parte em que faz justiça
aos serviços prestados pela brigada de Pernambuco, diz que, concorde nesta parle, não quer
comlm.lo que se diminua o que é da sua provincia. O Exm. ministro no seu relatorio rm1rca
como um celebre acontecimento nosso o ataque
de 6 de Janeiro, em que a legalidade tomou
umõ. posição. S. Ex. diz que esse ataque se
distinguia pela tomada da Campina, por parte
da pt·imeira brigada de Pernambuco. Para restaurar o credito das forças bahianas, o orador
lembra que a Campina foi tomada pelo CP.rpo
policial, pela cavallaria-das guardas nacionaes,
e por duas companhias de pemambucnnos, que
tinha.o chegado naquelle instante, e forão chamados para reforço, devendo-se a principal
parte do bom exilo á cavallaria, tomando-se
nesta occ:isião mais de uma posiçtto.
O orador passa a com memorar ·os porme•
nores do ataque geral e tomada da Bahia ex- .
plicando assim algm1s factos ignor:1d'1s' por
alguns Srs. deputados que, por isso, dizem que
o ataque foi sem ordem, que a brigada de
Pernambuco foi qucim primeiro entron na cidade, ele.
. Lem?ra que os rebeldes a principio não tinhil.o
trmcbe1ras fóra, que a,; estabelecer!lo depois :
primo, pará manter a disciplina na tropa ; em
. segundo lugar, para evitar o coutacto desta com
· o povo, porque se eUa presenciasse as miserias
que exislião na cidade, podia revoltar-se, capi·
tu.lar, etp. O 9ue primeiro fez a brigada de Per. na1nbuco, foi tomar uma peça em lugar alêm
do qual havia muitas outras trinclieiras. Dias

bavião, que o muito digno presidente da província ex1g1a do commandante militar que
apressasse o ataque geral, pois que o governo
central já na.o estava gostando de tal tardança.
Mostra· como 11ão é de reparar que o chefe militar observasse ao civil qi1e ia dispor as cousas
para isso, e aproveitar a occasião opportuna.
Fàz ver que esta\·no dispostas as cousas para
tal ·alaqne, e que todas as providencias para
·
el!e estava.o dadas.
Em um do_s pontos de contacto da nossa
tropa com os rebeldes, houve denuncia de um
dos que passarão da cidade, que os rebeldes
esto.v!io montando uma peça de rrosso calibre
para incommodar a brigada de Pernambuco,
composta de pernambucanos e bahianos. Havendo quem "dissesse ao commandante da brigada, que era bom inutilisar aquella trincheira,
elle respoudêt·a que era melhor esperar que .
fosse montada a peça, pois que não valia a pena
dé'smanchar uma parede. Montada a peça, e
_lendo ferido ou morto um soldado da brigada,
combinou-se a tomada desse posto, e tlahi de
onh'os do inimigo até a restauração da cidade,
o que tudo se fez por ordem do general em
chefe.
·
Qu1mto a não preparaçao de prisoes para
os rebeldes censurada pelo nobre d_eputado o
Sr. Alvares Machado, _o orador pergunta como
se podel'ião preparar prjsoes á exéepçll.o das
marítimas, se ellas estava.o em poder dos
rebeldes ? Lembra a philantropia extraordi- ·
naria com que erão recebidos os emigrados
vindos da cidade, e mesmo familias de rebeldes que não as podião mariter. Muitas
vezes elle, orador, estando na brigada de
Pernambuco, vio sahirem officiaes para carregar as crianças que vinhão da cidade im·
pellidas pela fome, em estado miseravel, e
dat·-lhes o seu alimento ! Havi!lo tardes de
chegarem centenares de pessoas, descalças,
tendo caminhado daas leguas, e entre essas
pessoas .muitas mulheres e meninos, pertencentes a familias de rebeldes, e ninguem
se queixou de máos tratamentos : e so os bou-.
verão na cidade po1· que não apparecem ?
Por que niJ1guem reclama ? Houverll.o Ires
morlt'S fóra do combate, é verdade, µias
duas forll.o de dous malvados que, defendendo-se da e;;;colta que os perseguia, foi preciso a esta batel-os, e outra de um homem que
depois de preso fugia, e um soldado de linha,
acostumado a seus deveres, estando de ~entinella, vendo-o fóra de alcance, atirou-lhe, e o
matou.
Quanto a dizer-se q11e houverno corpos lançados ás chammas o orador confessa que a.ssiqi
aconteceu ; mas ninguem foi lançado vivo.
Havendo combates no meio das ruas, fol'll.o .
cada veres (tanto dl)s anarchistas como da legalii.lade) lanç11dos nos grandes incendios para.
desembaraçal-as : em casos taes era o 1ilelhor
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enterro que se lhes podia fazer, e talvez o mais
utíl á ,aude, Além disto, n'uma cidade com
casas de 4 e 6 andares em,occasillo de uma retirada, e retirada violenta, nãO podião muitas
pessoas ficarem nos enlnlhos cios edificios inoendiados? Não podião muitos homens doentes
e feridos, serem presas do incendio na impossibilidade de ganharem trnia escada, e outros
detidos já pelo terror do incendio, já pelo ü'"o
encontro das tropas nossas, ou rebeldes ?
A'cerca dos m otívos de se ntto ter guardado
os rebeldes na prisao de terra, o orador diz que
não as havia bastantes para contet· dous mil e
tantos : além de que entrando-se n'uma cidade
onde se devia suppôt·, qne quasi toda a sua po'.
pulaçao era facciosa, pois que os que nao erao
se havião l'etirado ; i:;abendo-;;e que os rebeldes
havia.o espalhado armas por mais de 6,000
homens ; n1í.o era prudente 1;onfiar os prisioneiros ás prisões de terra guardadas pela nossa
tropa quasi desmantelada por um combale de
tres dias, podendo ser sorprendida por 4 ou
5,000 homens que estivessem escondidos, e fa.
zerem uma reacção, aproveitando-se do estado
em que fica um exercito depois ele nma vicloria.
Tamuem é falso que os prisioneiros fossem maltratados, antes admirou a toda a população a
maneira por que forüo os chefe;; rebeldes levados para as prisões,
O orador depois de ter assim respondido ao
Sr. Alvares Machado, rliz que, sem fazer a sua
profissão de fé, deve observar que a julgar do
governo geral pelos acontecimentos da Bahia,
deve elogiai-o, nllQ-s"ó pela escolha dos ernpreg,idos que para alli foril.o, como lambem pelos
grandes soccorro,; que enviou principalmente
pela proviacia de Pernambuco, qu1, chegár!lo na
melhor occasiao, e fizerfl.o graudes seiviços á
provincia :· nesta pnrte é muito benemerito o
Sr. Francisco do Rego Barro,. Como porém,
elle orador não defende pessoas, deve declarar
que a administração, segundo o seu entender,
acha-se hoje na posiç!lo de fazet· muitos bens ao
Brazil : emquanlo marchar neste sentido, quizer
a segurança publica, e montar disciplinadamente
o exercito; conte com o seu voto ; mas se deixar
passar mezes sem apresentar as medidas nece~sarias que o Brazíl reclama, sem se apro·
ve1tar de uma maioria tào eonsideravel, elle
orador se passará para a opposiçao, nã.o se
envergonhando de retrogradar.

O Sr. Montezuma, pela ordem, diz que antebontem se dissera que tinha ido um aviso para
a Bahi~, a respeito de Bento Gonçalves, sem
ser ass1gnado : que a este respeito fallando
hontem co~1 o Sr. Joao Carneiro de Campos,
souh_e que tsto acontecêra por descuido de um
offimal, mas que fôra logo enviado outro aviso
do mesmo theor ~evidamente assignado, o que
consta na secretarrn.
O

SR.

lº S1:cRETARIO dá. con!a de um officio
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do Sr. ministro da fazenda, pedindo· dia e hora
para a presentar propostas.
Designa-se o dia 19 pela 1 hora da tarde.
E' remeltido á com missão de poderes o diploma do Sr. Innocencio da Rocha Galvão depr,tado eleito pela Bahia.
'

O. Sr,. Cleme_nte Pereira : - Sr. presidente,
o pnme1ro per10do da resposta á falia do throno
n~o se limita a simples cumprimento de civ1!1~ade, como al~uns illustres preopinantes
pa_r.c_e~ ler _e~tend1~0 ;_e~le encerra um gra·nde
prrnc1~10 poli~1co ; prmc1p10 que, no entender da
eoinnussão, igualmente se contém no discurso
da corôa. (Apoiadoa.) A' vistà desta menos
e~acta inte~ligencia que se tem dado ao penod~ em d1scussao, cumpre que a commissão
mamfeste á camara todo o seu pensv.mento
sobre_ o _v~rdad::iro sentido com iue o redigio.
P'.rnc1p1ando por cel'!as palavras que abrirão
a _discussão,. palavras que nM passãO do conceito de... dito engraçado sacrificado ao bom
senso, devo dizer aos illuslres deputados, a
quern me r~füo, que se nllo viemos aqui para
faz~r cortez1us, lambem nos não achamos reunidos nesta,_ casa para sermos despeitosos e
df'scortezes : e grande descortezia se praticava,
se ficasse :,em resposta o primeiro topico da
falla da abertura.
.Segundo os usos parlamentares, com os qnaes
êra dever da commissrlo conformar-se nenhum
topico da falia da abertura póde ficar' sem respoo!a : e estes usos fundão-se em boa razão,
porque, no commum sentir dos homens sen'.
satos, é tido j)Or incivil quem nega _resposta ás
palavras que lhe SàO endereçadas. Se; pois, a
fülla do throno pdncípiou dando as devidas
graças á Divina Provi4~ncia pela boa saude de
S. M:. o Imperador e de suas augustas irmãs
eomo era possível que a commissão, se~
expÓL"•se á censurn de .despeitosa e descortez
para com o throno, deixasse de responder a
este no mesmo sentido ?
Mas não foi a obrigação de cumprir um dever
de civilidade o motivo unico que determinou
a com1nissão I Elia considerou que os ministros
da corôa liveril.o em vista manifestar perante a
representaçao nacional, na presença de toda a
naç~o, em occasião til.O opportuna, que à adrninistraçllo actual reconhecia como primeira necessidade do paiz o devf!r de sustentar e defender, contra- toda e qualquer invasão e
a~gressão, o principio monarchico, como a
maior, mais segura e valiosa garantia das
nossas instituições: e este nobre empenho não
podia ser enunciado por uma fórma mais categorica, e até bella e sublimH: pois sendo
sabido que, nas monarchias conslitucionaes representativas, a dynastia reinante é o syrnbolo
do principio monarchico, fica entendido que,
quem se mostrn interessado µela ~conservação
desta, manifesta por· um modo muito propt·io
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que reconhece a impcrtancia do prilll·ipio monarchico.
E poderia o governo, poderá esta camara,
nas acluaes· circumstancias, sem comprometteren1 o seu dever, deixar de manifestar o seu
empenho em sustentar e defender aquelle
principio ? Digo nas acluaes circum~lancius em
que nllo póde dissimula1·-se, que o principio
democratico se tem apresentado em campo, arinàdo de ferro e fcgo para destruir, aniquillar e
exterminar para fóra d~ imperio de Santa Cruz
· o principio monarcbico ? (Muitoa apoiadoa.)
Sirva esta manifestação de dcseugano aos
Bentos Gonçalves, aos -Vinagres e Sabinos,
que dentro desta casa nllo existe um unico
• deputado que sympalhise com. os seus principios e aclos (apoiados), e que esta carnara
se unirá ao governo para os. combater, até
os destroçar, vencer e subjugar ao principio
monarchico, ao seu e nosso imperador, contra o
qual lllo civilmente se rebellárrio !
Passando á emenda do Sr. Oltoni: principiou
o illush·e deputado censurando á actual adminislraç!lo por ter participado á representação
nacional a saude de S. M. o Imperador, e de s11as
augustas irmãs, contra todos os usos parlamentares nossos e estrangeiros : e para prova disse
que, tendo examinado todas as fallas de abertura de todas as nações, em nenhuma achára
este uso; e fallando da Inglaterra asseverou-nos
que George IV, emquanto príncipe regente,
nunca orcupâra o parlamento com a participação da saude de George III seu pai. Eu sou
obrigado a dizer ao nob1·e deputado que não
confie nos documentos que examinou ....
O SR. OrTONI : - Peço a palavra.
O Sa. CLEMENTE PEREIRA : - Q;~ os tenha
J>Or falsos, porque Geórge IV, emquanto príncipe regente, nem ·um11 só vez deixou de principiar as suas falias, .tanto de abertura como
de encerramento, participando ao parlamento
a continuação do rnáo estado de saude de seu
pai, e sempre o parlamento lhe respondeu no
mesmo sentido. Se o honrado deputado me
quizer contestar, rogo-lhe que não o faça hoje,
consulte primeiro o annuario historico, e ahi
acharâ a minha verdade. Tambem entre nós ha
precedentes semelhantes que podem ver-se nas
falias de encerramento das sessões de 1882
e 1884.
Agora direi que a emend; do Sr. Ottoni não
se reduz a mera redacçll.o de palavras como se
tem pretendido mostrar, propõe a~ mesmo
tempo suppressão das palavras IJ'fl:1ª co,wn·vação

promBtttJ ao Brasil juatas esperanças de pros-

peridade : faço esta observação, porque fazendo
ellas o des!lnvolvimento do principio monarcliico, que a com missão leve em vista manifestar
admillida esta suppre,são equivoca ficará ess~
manifestaç!lo.
O mesmo nob1·e deputado não expôz os mo-

tivÓ; que teve para dizer esta expressão ; e a
razão dada pelo Sr. Limpo de Abreu nil.O é convincente. Disse esle senhor que devião supprimir-se estas palavr,\s, porque se não achava.o
na falia do throno, a qual a resposta devia
acompanl1ar o mais approximadamenle que fosse
possível. Não posso admiltir o rigor deste principio pela fórma que o honrado deputado o
qupr applicar, porque todas as camaras legislativas se reconbecêrão sempre com o direito de
dar todo o desenvolviment.o conveniente aos
seus prin<:ipios nas respostas aos discursos dos
ministros da corôa, modificando-os, ou ampliando-os, explicando-se muitas vezes com
alguma reserva, e até condicionalmente, e
mesmo conkari1mdo-os, se assim ojulgão conveniente ao$ interesses publicas. E a admillir-se
o rigor do illustre c/eputado ficaria esta camara
reduzida a ser humilde plagiada, e até por alguma fórwa écho das palavras dos ministi-os ; e
por certo nãO é isto o que o Sr. deputado quer,
nllo são estes os seus princípios.
.Accrescenlou o i\lustre deputado que deviamos honrar as camaras passadas, que se mostrárão Ião monarchicas como a actual, e que
neste sentido a emenda era preferível. Eu convenho que as camarns que nos precedêrllo erão
igualmente monarchicas, _e ninguem ainda disso
duvidou ; mas essa circmnstaacia não nos
obriga : nem ellas hão de gozar desse credito
porque nós o digamos : esse conceito procede
dos seus aclos, e de sua conducta, e esta as
justifica.
Resta satisfazer a um illustre deputado, o Sr.
Alvares Machado, q11e estranhou como irnpropria da lingua a expressão - promette Mperança11 - e. - 8UBtmito por alimento. Só direi
ao honrado deputado que lambem ha promessas
de esperanças, que é muito trivial o dizer-se
pi·omette esperançaa, - por - dá esperanças e o verbo -· promettet· - em muitos casos é synonimo de - afiançar. Quanto a - au~tento
- tomado por - alimentv, o nobre deputado
não póde ignorar que w.stento; n/J.o significa sóménle alimento : mas é lambem synooimo de
- apoio. E se a palavra lhe desagradou por
antiquaria, dir-Jhe-hei que é muito pura, e se
encontra_ nos melhores classicos, e um, por
exemplo, disse - meu alento, da velh-ics baeulo

seguro.
Aqui devêra terminar : mas usanflo da libet·dade que têm tomado os nobres oradores
que me precedêrão, farei algumas observações
ger'aes que reservava para ouh·a occasião. Não
farei minh11. profisss!lo de princípios, porque
elles existem consignados no projer.to de resposta á falia do throno, para a qual collaborei,
sem que houvesse a mais pequena discussão
entre os membros da com missão. (Apoiados.)
Senhores, setnpre que se installa uma legislatura, parece ser dever dos novos deputados
instituir exame sobre os princípios capitaes
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que influirão na marcha polilica da camara devidos á imperfeição da lcgislaçllo existente
qu2 acabou, afim de poder conhecer se convém por trazer sua origem do governo absoluto, e
continuar 110s mesmos princípios, ou antes que a felicidade se plantaria se novas leis se
adoptar oulros que eslejao mais nos interesses fizessem sobre princípios inteiramente oppostos:
do paiz. Nas presentes circumstancias será até e porque a força da reacção é sempre igual á da
necessario ir mais ao longe: o exame· devi:rá acção, vendo-se no absolutismo todos os males
rceahir sobre todas as legislaturas passadas, do passado, na nova legislação que se fez tiroupois que todas ellas, com mais ou menos rigor, se tudo aos princípios monarchicos para se dar
parecem ter seguido os mesmos principias. ·
aos democraticos ! Dahi nasce a origem de
A discnss:to da resposta á falia do throno é tantas leis contra ·o espirita de principios exactos,
sem duvida a occasillo mais opportuna para qne são invariavelmente applicaveis a toda a
este exame, pois é justo que a nação, e o go- fórma de governo, e que se achão consagrados
verno conheção desde a abertura da sessão o até nos codigos das democracias puras ! Marque podem esperar da camara dos deputados ; chando assim nllo se altendeu, que se atraz
e só podem obter esse conhecimento, se ella, ficava o absolutismo com toda a arbitrariedade
logo no começo dos seus trabalhos, manifestar do seu despotismo, precipício de que· era necom franqueza, e sem equh•oco os princípios cessario fugir, adiante estava a anarchÍl\ com o
da política que se propõe seguir.
horror dos seus llagellos, abysmo, que igualA tarefa é na verdatle grande, superior ás mente se devia temer! O caminho de um meio
minhas forças : mas ainda quando a não possa. termo era sem duvida o mais seguro, e o que
desempenhar satisfactoriamente, encetando-a, aconselhava a prud!lncia.
provocarei uma discussão que, sendo esclaAinda um terceiro principio, consequencia
recida pur oradores mais profundos, produiirá necessaria dos primeiros, se fez sentir : era
o resultado de rectilicar o juizo da camara sobre servilismo ser deputado ministerial... só mea politica que lhe convirá seguir. Devo porém recia.o o titulo de illustrados, liberaes e benedeclarar, que, lançando minhas consideratões meritos os homens da opposição ; todos os
sobre a historia do passado, nao sou movido outros er!lo escravos do poder I Este prineipio
pela intençll'o de fazer IJ censura das pessoas, falai. que tende a fazer conceituar o governo
mas unicamente pelo interesse politico de tirar como inimigo declarado das liberdades, foi
dellas minhas conclusões sobre o presente ; modificado depóis de 7 de Abril : os ministeriaes
que sempre a experiencia do passado foi a constituídos em maioria, tomárD.o para si o
melhor li,;ão do futuro.
·titulo de amigos exclusivos do povo, e de1•l!.o
O governo p6de abusar, é inimigo das Iiber- á opposição o de anarchista e desfruidora.
d.ades publicas, quer o absolutismo, quer . o Mas . adiante appareceu a idéa de progresso
progresso, ou o regresso; cumpre cercear suas e rBgresso, e o do movimento ! 1! Nenhum
atlribuições, e negar-lhe força para que não destes principias é honesto ; a opposição, seal;>use : eis, senhores, um principio, que com n.hores, quando ella é bem fundada, occupa
mais ou menos modificaç!l.o influio na marcha uma posição d_e honra, faz grande serviço á
política das tres passaàas legislaturas. Se pro- nação: mas lambem é igualmente honroso o
curo a prova, eu a encontro nas discussões que lugar dos deputados minisleriaes, quando susforao publicas ; existe, e existirá para sempre tentll.o um ministerio, que. governa no pensagt·avada no complexo de todas as leis que mento do paiz. (Apoiados.)
A estes principias, sem duvida, deve attriemanárao das mesmas legislaturas : uma só
não existe que deixe de resentir-se mais ou buir-se um facto bem notavel de funestas
menos do principio de tirar força ao governo ; consequencias ; nem o ministro, nem a oppoe se alguma existe fai: ella e:;;.cepçD.o tão limitada sição, se exceptuarmos os derradeiros dias da
que não destróe à regra geral.
ultima sessãó da terceira legislatura, pudera.o
Debalde algumas vozes se levantárão nesta jámais reunir uma verdadeira maioria.
casa para mostrar os inconvenientes de lão
O governo contou sempre, é verdade, grande
destruidor principio que toda a força tirada ao. numero de deputados dispostos a consentir que
governo erllo armas mortiferas dadas á immo- elle governasse a seu a1·bilrio, promptos · para
ralidade, ao crime e á anarehia qne saberia.o escudar seus actos contra os ataques da opposervir-se dellas contra o governo, e os gover- . siçllo : mas se o governo exigia delies a appronados .... essas vozes nunca forl\O ouvidas ; e vaç!lo de alguma proposta vital, capaz de dar-lhe
erll.o até · stigmatisadas com· o ferrete de idéas força legal, ahi apparecia logo dominando °.
goticas, ~stacionarias, ministeriaes, e nllo sei se principio de pouca confiança nos ministros, e
até de absolutistas ! ! !
metade dos ministeriaes unia seus votos aos da
·
Outro principio prevaleceu, ao qual deve opposiçao !
attribuir-se em grande p:irte a desordem e
E qual deveria ser o resultado de taes princidesmantelamento a .que foi reduzida a nossa pios? O que, com effeito, appareceu : uma
administra·çao em todos os seus ramos: en- marcha se!}'lpre incerta, vacillante e fraca, tanto
tendeu-se que todoi:; os males do paíz efão da parte da camara, como da parte do governo 1
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uma desconfiança recípt'Ocn entl'e aquella e este, deputados, como era possível que deixasse de se
tra11sn1ittid~ corno em hel'ança de umas a outras
manifestar <ilentro della, sendo outra verdade
cainaras, de uns a outros minislerios, o enft·a- igualmente reconhecida que todas as opiniões da
quecirnento do poder, e corn e JJe a introducça.o naçno sll.o 1·ep1·esentadas nas camaras dos seus
do nspirito vertiginoso de desordem etn quasi rupresentanlcs , e estas não pMem deixar de ser
todas as provincias do imperio, as !!!edições e influídas pela opinião de um grande numero de
revoluções que têm apparecido em illgumas, a seus commiltentes? Era pois natnral t11do o que
ansrchía em lodos os ra:noll da administra<;llo, tem acontecido.... e assim deixo demonstrado
e muito particularment e 11a judiciaria, duas que a: causa verdadeira e real de nossos males
abdicações, a queda suceessiva de_ todos os deve ser att1:ibuida á Ol'dein natural dus cousas,
rninisterios, o compro1Dettimento necessario d.e que tem uma força irresil!tivel, e n!lo ás pessoas,
muitos illuslres cidadãos, obrigados a passar por que em tnes circ11mstancias devem ser conside•
máos mini5tros, que aliás houverão sido muito· radas como instrumentos de que a Divina Probons com outras leis; as desgraças, emfim, do videncia se serve para os seus fins, tao incompaiz que poucos ou nenhuns melhoramento s prehensiveis, que do meio de grandes males
.materiaes, e menos m_oraes tem obtido depois · faz mu_itas vezes nascer o bem ; e assim espel'O
que encetou a sua carreira representativa !!!
que ha de acontecer com o Bl'azil, a quem tão
Parece-me ter dito a verdade sem exagerar o manifesfamenl e tem p1·olegido.
quadro. Mas referindo os acontecimeuto s do
E com effeilo a effervescencia das paixões
passado, repetirei o que já disse, não é minha tem-se moderado, todas as opiniões querem a
intenção censurar as pessoas, e nem, ainda ordem, e atlentas estps circurnstancia s a actual
mesmo, attribuir a ellas a imputação de males Jegisla!ura acha-se em melhor circumslancia
que involuntariame nte pr0Ju1.irão : pelo con- do que as passadas, para poder altender âs
trario, eu me proponho demonstrar que a causa necessidades do paiz, e füzer os melhoramento s
necessal'ia desses males existe na ordem natural que a nação - de!la espera.
d-as cousas, irresislivel porque é natural.
Tirando agora minhas conclusões gas ol:!serSempre que uma grande I'evolução de prinvações que fir. sobre o passado, perguntarei, se
cipios se opera em qualquer nação, 9s · ven- convém seguir os principias que inflllirll.o na
cedores empregll.O todos os seus esforços para conducta politica das legilllaluras passadas?
firmarem a obra do seu triumpho, tomando por
Convirá aos interesses do p;1iz que continue
base da sua acçao desfruir os n1eios que possllo essa marcha sempre vacillunte, indecisa e fraca,
dar força aos vencidos; e tudo i13to está na tanto da parte da camara, como da parle do
orde1n natural das cousas, por ser muito de governo í' Sem duvida que nll.o : e por isso esta
razão que os vencedores cuidem de segurar a
camara deve constituir-se em maioria decidida
victoria.
a ·favor do governo, se elle por ~ens aclos
Essa grande revo!t~ç!io de princípios opemostrar que dirige ps negocios nos interesses
rou-se no Brazil; o povo foi o vencedor, o do paiz, ou contra ulle se na.o 1nerecer a· sua,
governo absoluto o veucido: os representantes confiança: o principio de sustentar mioisterios
da· nação occupnv!lo os postos do, venc~dor, o
para que possao governar a seu arbítrio, e
governo, bem que já representativo, foi connegar-lhes ao mesmo tempo uni voto de considerado como collocado no lugar do vencido.
fiança quando solicitao força por meios legaes,
E 11ao era bem natural que os eleitos do povo,
é summamente prejudicialJ deve _desapparecet·.
ciosos da conservação dos direitos que a mudesta casa.
dança do systema de governo restituira â naçao,
E será conveniente, porque se desc;onfia do
se empenhassem por enfraqttecer o poder,
poder, deix:ar de reformar as leis existentes no
temendo que abusasse de sua força contra as
verdadeiro sentido de dar força ás autoridades?
liberdades recuperadas? Sem duvida, penetrado Será eijse. _um grande mal ; porque a essas leis
da mais intima .convicçao o digo, nada havia devem altribuir-se as desordens que têm permais natural : houve erro, houve excesso, mas . turbado a segurança publica em algumas pt'O•
. era natural.
vincias.
E era até quasi inevitaYel, pol' ser verdade
Direi agora, não que. sou minisle~:ial, po1·que
que sempre que se rompem os laços sociaes,
isso ninguem ignora; mas a razão porque o
todos.os .espíritos se agilão, o poder é invadido,· sou : e para prestar meu voto á actual
admias autoridades perdem a sua acção, a.s resisnistração, não farei a comparação das passadas;
tencias se multiplic!tO, a desordem, a anarc:hia
nos mesmos argumentos de alguns nobres
e o crime se apodérão · do paiz i' Eis verdades oradores encontrarei razões
suficientes ,para me
que ninguem ignora, mas verdades que nascem
detE!rminar.
da ordem natural das revoluções. E se todas as
Rectificando uma expressão, disse o Sr. Alnações que as sofl'rem passao por esta c1·ise,
vares Machado - que niio l1Cwia dito que aa
como poderia ser isento della o Brazi.l, o Brazil provincias aineaçãi>
perturbar a ordem pi:blioo, .
que tem passado por mais de uma? E se o
ma, sim que ameaçárãc,.-P ois bem, daqui con-.
~s11irito ãe agitação reinava fóra da camara dos
cluo eu, que a aclual adminisll'açllo deve set
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· sustentada. Uma inquietação geral se manifestava em todas as provincias do_ imperio antes
de 19 de Setembro, e de repente só o nome
dos novos administradores consegue tranquillisar as provincias, ainda mesmo antes de se
esperar por seus actos ! E' a prova mais segura
que se póde dar da confiança que a aclual administração inspira na naçlto. E' verdade que
o honrado deputado enum_erou algumas das
causas daquelle susto geral, causas com que eu
não sympathiso ; mas deixou de ·mencionar
algumas, que &1eguramente erão infundadas, e
espalhadas com o mesmo espirito de.semear a
desordem e intriga com que outros sustos se
espalhárllo em differentes épocas ; mas a verdad\l é, que esses sustos exisliao, e desapparecêrao.com a entrada ~a nova administraçao;
e poderei, eu negar-lhe a minha confiança:,
quando toda a naçllo nella confia ? Isso fôra
summamente injusto ; el.la póde contar com
lodà a minha cooperação.
Disse mais o mesmo honrado deputado : Estoit cBrto· que tem /,avido "esjo,·ços pa,,·a que a
ca.nipanlW, do Rio G2·ande do &tl ter11iine de
um· modo menos desastroso, recebão por isso os
actiiae3 miniatro3 03 meics elogioB. - E porque
nllo hao de receber lambem os meus ? Elles os
merecem, e é este mais um dos motivos da
confiança que·deposito nellell'.
Embora o illustre deputado censure a administração por nno ter empregado os esforços
necessarios a favor da restauração da ordem
na Bahia, e por.que sua marcha é -morosa em
acabar com a guerra do sul. Eu peço ao .Sr.
deputado que retire para fóra do seu campo esse
cavallo de batalha dos negocjos da Bahia e do
Rio Grande, do Sul: a maneira por que -o governo se tem havido nesta parte é o brilhante
que faz mais resplandecer o merecimento da
actual administraçllo.
Eu nao quero por isso fazer culpa aos ministros
passados; os esforços de quem-governa não silo
sempre coroados de um fefü resultado : mas sé
quando este é mal_ succedido, sempre os ministros carregllo com a culpa, por que rar.llo serllo
elles privados de gloria quando é bem succedido PTodavia cumpre, ·pelo menos, observar que
o ministro da guerra que precedeu ao actu11-l;'
era mais falto de meios do que este ; pois tendo
assegurado nesta casa, que tinha apenas 40
homens disponiveis para o Rio Grande do Sul,
o honrado Sr. ministro da .guerra actual, em
menos de vinte 20 dias, pbde achar- 500 que fez
embarcar promptos, e em muito boa ordem : e
logo depois mais 200, e ainda depois mais outros tantos I E- onde os foi elle achar? Tambem
aquelle Sr. ex-ministro disse nessa casa, que
nau se precisava mais força no Rio Grande·, e
enganou-se, porque só depois que se· enviou
mais_ força, é _gu_e as. cousas lomárao alli melhor
figura. Logo, âfê o actual o excedeu em saber
calcular melhor as cousas.
TOMO I
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E não se deve lambem muito ao. digno pre- .
sidente que acompanhou as novas forças que
se mandárll.o: é verdade que a passada. administraçllo o hàvia antes· nomeado, e segundo o
que um nobre orador da opposiçllo nos disse,
o retirou porque esta camara manifestou desapprovar essa nomeação : mas se a . adminis•
traçllo nelle confiava não_ o devia ter removido,
só porque nllo agradava á opposição, · a qual
nem sempre é justa nas suas censuras.
Em taes circumstancias, como poderá deixar
de merecer toda a minha confiança o honrado
Sr. ministro da guerra? Póde contar com o
meu voto em todas as occasiões.
Se olho para o outro lado vejo sentado á
minha esquerda o honrado Sr; ministro da
marinha, e a favor delle as razoes da minha
confiança vêm de uma data mais remota.
trando, pela primeira vez, na administraçllo
depois de 7 de Abril, quando seus collegas cedendo ás circumstancias do tempo, se Yirllo
obrigados a fazer muitas perseguiçaes, o St\
Torres desempenhou o lugar de varão forle e
juslo, a. ninguem despedió da sua repartição
por divergencia de principias, e só por falta de
bom serviço. Agora nós o vimos desenvolver
uma actividade sem exemplo ; sem a sua cooperação impossível fôra ao Sr.. ministro da
guerra remetter para o Rio Grande, e para a
Bahia, com a brevidade que convinha, os soe.·
carros que enviou : em pot1cos dias apresentou
sobre as aguas da Bahia mais de 100 bocas
de fogo, como já aqui se nos disse, equipadas
com tanto acerto,· e boa escolha de tripolàçllo,
qlle a gente de mar desem_barcada na occasião
do ataque servia .de grande soccorro ás forças
de terra. (Apoiados.)· Como podet·ei eu, pois,
recusar~lhe a minha inteira confiança ?
Quanto ao Sr. ministro dos negocios estran•
geiros, o seu caracter sempre honrado, !)S seus
princípios manifestados _nesta casa, a maueira
porque tem conduzido os negocios da sua re:
partição, e os trabalhos e negociações que; segundo diz _no seu relatorio, tem encetado, o
fazem credor de. to.da a distincçao, ~ lambem
lhe nl,l.o saberei recusar à minha connança...
Em frente de mim vejo sentado . o nobre mi:
riistro · da fazenda : . niriguem melhor. do que eu
póde avaliar o seu distincto merecimento i servio·
. commigo, e sempre o -conheci amigo "°das insti-.
- tuições do pai~, trabalhador, e em.pén:bado em
· fiscalisar os dinheiros publicas : todos o reconhecem por um dos primeiros ornamentos desta
- casa ; elle merece igualmente a minha con..._ ·
fiança.
•_
_
A minha posição para com o Sr. ministro da
justiça ta.lvez pareça mais diffícil, mas na.o· é :,
elle, e~ verdade, nesta casá me fez aggravos,
mas tendo eu dado amnistia _geral para todos
os que,,me persegairào (ri.aadas), o Sr. Vascón·
cellos não ficou ~xcluido della; ha muit<L que
o res:eeito e prézo. A unica· questão seria ·sobre

En-

10
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principios; mas como hoje elle quer o· mesmo Pretenderâ. acaso, que n6s estejamos_ em campo
que eu quero, como elle renunciou a princi- opposto? Qi!e não queh-amos igualmente a
cipios que eu reputava exagerados, e só se monarchia constitucional representativa ? Por
própOe a fazer restabelecer a ordem, estamos certo que não são essas as intenções do honperfeitamente de acc6rdo, e p6de igualmente rado deputado, Nós queremos a constituição,
tal qual ella se acha, e nao havemos de consentir
con'tar com a minha cooperação,
Tend9 eu agora de responder a algumas ob- que ellase reforme no nosso tempo; e queremos
servações do Sr. Mo!ltezuma, devo ;primeii·o tambem o acto addicional com as interpretações
declarar a grande obrigação em que lhe estou necessarias. E será crime pr~nder. que elle
por ter sido meu defensor nesta casa, quando seja interpretado?· Não se acha sanccionado
outros me accusava.o, por espirilo de generosi- mesmo nelle o direito de o interpretar. (Apoiadade, justiça e indepep.dencia, porque nem me dos.) A questão pois. deve ser sobre a natureza
conhecia, nem elt lhe pedi o seu favor. Suas das interpretações ; mas esta 011.0 é a occasião
opini(les por isso sempre me parecerão indepen- propria para essas questões. (Apoiado.)
Fique certo o honrado deputado, que os
dentes,. e as respeito muito ; e faço esta declaração publica; porque sempre foi o meu prin- deputados da maioria 111\0 cedem ao11 senhores
cipal dever mostrar-me reco'nheçido para quem da opposição·, o direito exclusivo de fazerem a
me faz beneficios. Mais isso nllo impede que guarda avançada do zelo e defeza das instituidiscordemos em opiniões.
ções dei paiz (apoiados), nós as vigiaremos junO honrado deputado disse, com a graça que tamente com elles (apoiados) ; e lhes agradelhe é propria, que achava honroso que os Sr!'. ceremos quando bradarem das suas guaritas :
deputados do meu lado apoiassem os ministros, oh! lá da maioria, os ministros nllo marchão
mas que nunca podia esperar que fossemos bem, álerta ! Entllo nós lhe responderemosultra-ministeriaes. O illustre deputado refere-se álerta está (1·isadas); e perguntaremos, o que
ao facto de termos deixado de votar com S. Ex. vai de novo? Se nos revelarem factos graves
o Sr. ministro da mari11ha na questão que e provados, desel'taremos para o seu campo.
se moveu sobre a fórma da discussão da (Apoiados.)
.
resposta á falia do throno ; mas perdôe o meu
O Sr. Alvares Machado ferio um ponto que
honra.do amigo: desse facto deveria tirar a con- muito me magoou; e tendo pedido generoclusão contraria; elle prova que não estamos sidade sobre o tumulo da administração pasdispostos a vbfar sempre com os ministreis. sada, mostrou-se pouco generoso para com o
E se pretendíamos que a discussll.O fosse em tumulo de quem morreu primeiro : accusou o
globo, tinhamos em vista, ao menos eu pela Sr. D. Pedro Ide inconstitucional! Na verdade,
minha parte, votar nos interesses da opposição, - talvez sem querei', renovou suspeitas que já
porque teria occasiao de esclarecer melhor a forno julgadas mal fundadas ; e foi menos geconducta da administração, apresentando-nos a neroso que~ outros, que tendo-as feito talvez
deducção de seus actos a carga cerrada, o que crescer se apressárão, apenas lhes constou da
produziri~ mais efféito do que sendo produzidos morte do fundador do impeda, a lançar flores
em diversos periodos, no que muito interessobre seu tumulo ! · Essas vozes, senhores, que se
samos, porque muito desejamos ser illustrados, espalbárao, forao calumnias de proposito in~
se por ventura estamos eni erro.
ventadas, como eu poderia provar por confissão
Fallou-s·e por vezes em progresso e regresso, de alguem que nellas teve parte. Talvei: seja
e parece que com a intençao de. macular o apenas verdade, que o Sr, D. Pedro I consulcredito da rnaiorfa. E' necessario fixar as ver- tasse os seus conselheiros, sobre a possibilidade
dadeiras idéa.s quê estes nomes representão. de reformar-se a constituição em um sentido
· Quanto à mim, entendo que continuar na mais monarchico : mas isto nllo era querer
marc~a: ~té· aqui seguida, sem alguma modifi- derrubar a eonstituiçao ; e se a alguem era
c.,ç&.o, é verdadéi~amente regressar ao absolu- licito ,pretender que ella se rf.forrnasse em um
tismo -donde. p_arttmos, porque este caminho sen'lido mais democralico, como podia ser.crime
c_onduz á anarchia, er;1ta: á dictadura e ao despo- - no imperador desejar que a reforma fosse em
lismo, e ,entre este e o regr~sso ao absolutismo
, sentido contrario? Seria acaso porque aquelle
não b~ senão _um passo. Reformar, pois, os· principio pretenda ser_ mais nobre do que o mo•
. erros commettidos, é avançar rio caminho da narchico? Contentem-se ambos com o lugar.
prosj:ieridadé, é fazer 'verdadeiramente progresso ; .é riésté sentido, n6s os deputados da que occupi:\o na co11stituição, um não é melhor
que o outro, e se se houyesse de dar preferencia
maioria, .somos progressistas e nll.o regressistas. tal vez seria a este.
·
. .To~av1a_ os honr~dos dep:ltados da opposição
O Sa. CARNEIRO LEÃO: - Ambos silo igualnos.chamão regressistas! Dizem, disse o Sr. Alvares Machado, quere-mos pll'Nnaneeer no nosso mente nobres.
'C!f11!l'º d':. monarchía eonstitueional represenO Sa. CLEMENTE PEREIRA : - Convenho, e
~tiva,. nao,: quer.emas o regresso l Como quer o nem eu disse o contrario, ambos silo. igual~r. deputado que: estas palavras cntend:io ? mente nobres. ·
·

se
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Alludio tambem o honrado deputado ás
administrações anteriores a 1831. Ora, para que
ha de o Sr. deputado querer ser severo com
essas administrações ha tànto tempo:;mortas,
· quando pede generosidade para os seus
amigos?
Concluirei, votando pelo. período da commissão, · e. pela regeição da emenda cio Sr.
Ottoni.
O S1:1. ÇARNEIRO 1EÃ9 cede a palavra,
OSr. Carneiro de Crunpcs á vista do que o
Sr. Clemente·Pereira acalia de provar a res·
peito de nenhum fundamento das censuras
da opposiçll.O de que o topico em discussão
não estava nos estylos parlamentares, limitase a accrescentar que ·ainda quando não fosse
dos estylos parlamentares tocar em semelhante
materia, a camara devia tomar a iniciativa
( apoiados ), e levar á presença do governo
o que se contém no topico da commissão,
mesmo quando estivessernos em circumstancias ordinarias, para que a naÇão inteira soubesse a saude e conservação daquelle ·que
se acha na primeira magistratura da nação,
quanto mais nas circumstancias a'ctuaes,
depois da passagem de um estado em que ·
paro!Ce que o elemento monarchico era atacado com todas as forças, ataques cujos cffeitos ainda hoje se sentem ; pois que, pelo .
menos se desconfiava no tempo da administração passada que o throno do Sr. D. Pedro II
não seria muito. estavel no BFazil. (ApoiadÓ8.)
Com esta iniciativa declararia á camara, á
nação, por occasião da reunião da nova legislatura, que a camara estava firme em conservar
o throno constitucional.
Defende os 'senhores da maio.ria, que votár!l.o para que o prójecto de resposta fosse
discutido em globo, e não por artigos, mostrando que longe de censura, são dignos de ·
elogio, não só porque mostrárão neste seu
voto qu~ não são ultt-a-ministeriaes, que não
confundem a causa publica com as pessoas
dos ministros, como porque tiverão em
vista economisar o tempo : circumstancia a
que os Srs. ministros deverião lambem ter
attendido para .se tratar de promplas medidas, que as circumstancias da naça.o reclamão para a salvação do paiz ; tanto mais
quanto a opposíção nao ficaria privada de fazer
s~as censuras, · e observações_' sobre a admimstraçao quando .'se discutissem. as propostas
do governo·: e .rruanto, sendo. a discussão da
resposta á ·falla do throno feita em . globo,
a minoria poderia . ter feito uma opposiÇão
J'.!lUito m~is forte, e yigorosa, se acaso não
tivesse somente a apresentar, como tem féito,
increpaçoes e accusações infundadas.
. O . orador não duvidaria sustentar a oppo·
s1ção, se ella ·estivesse·. no ministerio, fazendo
ao paiz tantos beneficios, quantos tem .feito
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e p1·omette fazer a administração !!Ctual ;
mas não lhe póde dar o seu apoio á vista
•do apuro a que os senhores da opposição,
quando membros da administração transacta,
levárão o paiz ; á vista dos factôs então por
elles praticados, que bem mostrao que não
tinhão ·confiança nas instituições do :paiz ; já
propondo á. camara a concentraçao de todos
os poder~s _no .~xecutivo ; já procuran~o suffocar a imprensa conservando .decretos que
atacavão a constituição; já exigindo arbitrio,
dinheiro ·e força, quàndo não tinha pod_iqo
preencher a força decretada; e á vista, fi.
nalniente, da declaração feita pelo Sr.· Limpo,
de que -a opposiçll.o · queria .caminhar com a .
mesma politica que dirigia . a .passada administração ; política que está ,provado que -não
pôde fazer a felicidade do: paiz ; politica que
ia levando a naeao a um abysmo, até pelo
desanimo que espalhou em todas as classes,
dizendo, nas fallas que dirigia -ao corpo legislativo, que medidas fortes -erão indispensaveis ; que sem · ellas nao era· possivel,·salvar
o paiz, porque o governo não sabia como conter
as insurreições.
Explica a intelligencia da palavra regresso e
progresso, e mostra que o -ve·rdadeiro progresso
consiste, não em-levar o paiz ao estado em que
está, mas em fazer com que se obtenha a tranquillidade para que possão .desenvolver-se os
rµelhoramento!J moraes e materiAes de que ca. rece. Nisto se funda para provar que a administração está no .verdadeiro .regresso, pela po·
litica esclarecida com que tem -concorriao para
o restabelecimento d;i tranquillidade em todas
as partes em que tém sido. alterada ; sendQ _de
espera~ que se consiga complétáménte no :Rio
Grande, á vista_ ~a convicção em que devem
estar os estados visinhos do nenhum interesse
que lhes resulta de *colherem.os revoluci9narios
.
.
no seu territorio.
Defende a opposição da increpação de republicana. Se os senhores da opposição _o fossem, elles
pugnarião para que preponderasse . muito o
principio democratico, serião ~~fl!nsor.es. dosjlireitos dos povos ; e não quer~rião ,(~_er .. ~lar
a imprensa ; não quererião que o ,povo .ficasse
privado da livre expressio do p~psaI)1~nto ; nllo
quereriao confundir· o pod~i: ~;xe_c;.utivo poin o
judiciari(! ; e nãó, chamarião. C,ciSSJÍCOS ,1!,llS que
acabã.Ó de restabelecer .. a i:ir~em publica -na
·. · .Bahia.
Não descobre na opposiçllo princip_ip, a~um,
a não ser que, cansada de ser. J>igoi:n11-, .cmno
disse o Sr. Alvares Machado, q!J~ria. ser·,$ar·
tello. Não· póde conceber a u~ilid~de ,de u'ma
opposiçao q11e, cansada de . ser big~rna, só p~r
achar nisso prazer, quer. i:µ_artellar n,os ministros ;_ 1;1110 sabe m,esmo ~Qmo .uina, ,,tal ·oP,popoçler ; P.O~~a, ~~p,ep~,.r
~içao pos!la a!5pir~r
sàlvar o pâ,iz, P!lJ!PiS çle,~a_is..a}guinia, reflex~es,
vota pelo topicó dâ'_co-mmisslo. ·

ª°'
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o S11• P.RESIDE."ITtl :-0 81'.
tem

II

Andrada 1\Iachado

pnlnvra.

OSr. Andrad.a Ma.chado :-Tenho de fallar
longamenle, e não desejava occupar a casa além
do tempo marcado para duraçllo da sessã.O. Se
V. Ex. me conserva a palavra fallarei amanhã,
O SR. PRESIDENTE :-0 Sr. deputado póde
fallar.
O SR. ÂNDRADA MACHADO :-Se a càmara quer
·ter o trabalho de me aturar uma hora talvez..•.
ALG~s SRs. DEPUTADOS : - Pois na.o : falle,
falle.

o Sa. ANDRADA MACHADO ( movimentq de
curiosidade; profundo silencio) : ~Sr. presidente,
eu bem sei que uma debil caona, quebrada pelos
ventos das perseguições, e secca pelos a~nos,
não póde conter a furia de auslros, e eqmloes
raivosos ; ~u bem sei que a um fraco marachão
de terra e caniço nao é dado estorvar o curso
de aguas que vão de· monte a monte ;
sei, emfim, que a modesta voz da mzão difficil
é ser ouvida no meio das vozerins descompas·
sadas de paixões desenconll'adas ; mas a debil
canna, mas o fr11co marachão, se não estorvao
de todo, põe ao menos obice aos ventos e ás
aguas ; mas a fraca voz da razão póde talvez ser
ouvida no inlervallo que por venllll'a haja entre
a grita das paixões. E' por isso que não desisto
de procurar restabelecer a paz e a ordem ·no~
partidos contrãrios ; é por isso que trabalharei
para acordar no seio dos contendores o. senso
do devei·, as pulsações da benevolencia abafadas
talvez pela pressão de antipathias politicas.
Isto posto, devo primeiramente observar que
quando com meu fraco voto contribui para fran·
queui· aos Srs. deputados da opposição a fórma
de combale que exigião como mais igual, cuidei
que contentando-s1:1 em fazer algu_mas excursões
de sultorias pelo campo geral da batalha, endereçassem depois todos os seus esforços contra o
posto, cujo ataque tinhão destinado faz.er, aonde
nós os esperavamos a peito descoberto. Infeliz·
mente assim 'não succedeu : o artigo que tem
estado em discussão tem sido apenas motivo
forçado de uma kiriella de variações estranhas,
excentricas, e pela mór parte sem connexão com
elle. ·Emfim, esperava· os paladinos e· encontrei
os parthos. Peço pois á nobre opposição a quem
respeito, que na continuação da discussão tenha
a bondade ao menos de limitar-se aos topicos
disputados.
·
Em segundo lugar devo observar que, convencido 'éàmo estou de quanto é ulil, e indispensavel mesmo a existencia de uma opposição
nesta casa, que esmerilhe, examine os menores
actos ·do governo; para o corrigir e que os aponte
á nação para a esclarecer, não duvido, em vil··
tude de ~ua sagrada missão, desculpai-a se algumas .vezes se inclinar ao extremo ; posso
pet·mittir-Ihe asserções vagas, talvez temerarias,

sortidas fogosas, criminações .menos ponderadas
e ainda menos fundadas: porém, não pude até
agora enxei·gar a necessidade da introducça.o de
fórmas acerbas (apoiado), embora do outro lado
<la casa lhe fosse dado tão máo exemplo, o que
muito sinto e lamento.
A nobre opposiçllo que deve querer nao só
convencer, roas lambem persuadir, sabe que,
se para convencer basta' certeza de princípios e·
premissas, subtileza de dialectica e rigor das
deducções e consequencias, é para persuadir
mister mais alguma cousa; é preciso ameni·
dade de maneiras, suavidade de expressão e
urbanidade .na discussao ; e tudo isto espero da
nobre opposiça.o.
Quizera lambem rogar á nob~ti opposiçãO que
formulasse de uma vez a sua política ( apo(ad08),
que eom,ignasse em termos claros a que assigna
ao governo, e que mar~se os pontos de diffe-.
rença entre uma e outra, afim de que um deputado consciencioso possa motivar o· seu julzo,
para se resolver a· continuai', ou não, a depo·
sitar a sua confiança no governo. E como ett
não quero dar conselho que não siga, emittirei
o meu pensamento a respeito.
Quando uma administração für, a meu veL·,
direito ao objecto qne se deve propôr toda ·a
sociedade bem organisada, _isto é, o conseg~i- .: .
mento da maiot· somma de.liberdade conciliavél •
com a Ol'dem e o maior desenvolvimenlÔ:'.das ·
forças moraes e materiaes dô-paiz, de sua :_industria, de sua riqueza e prosperidade, e de sua
moralidade, uma tal administração terá o meu
apoio, emb-ora um ou outro acto destacado faça
parecer que se desvia da sua linha de conducta:
neste <ias9 com o lyrico latino direi. - Ubi
·plura nitent, tio,i ego paueia ojfendar 'lllaci&lia,
quas aut incu.ria fidit, <mt humana paru-m eavit
natura. Na.o os calarei, porém ante11 lembrarlh 'os-hei, censurai-os-hei, mas com o comedimento proprio da minha idade. Se porém uma
.administraçao fôr tão incapaz que não possa
preslar para o desempenho das altas funcçlll;!s,
que lhe ·sã.o commetlidas e isto se provar clara•
. mente por seus actos; se por prevaricação •1iolar
as instituiçoes acintemente ; se aberrar dos
dictames ·da prudencia, neste caso não conte
éommigo.
·
.
Entro agora em questão. Prim.eiramente mostrarei que o artigo que está em discussão me· .
rece ser ·app~ovado, e qu,e tudo quanto se disse
contra elle o não offende. Não fallo na inconveniencia de se tratar na resposta da saude de
S. M. Imperial. Muito têm dito os meils nobres
collegas a este.respeito, e ocioso seria repetil-o.
Marcar jubilo pela prospera saude do monal'cha
jámais póde ser inconveniente, mórmente sendo
este ·um augu-slo orphao (apoiados), pt·ivado de
todos
seus parentes, filho só da patria,
e a quem a patria, até por esta . conside·
ração, deve cuidadosamente velar. (Muitos
apoiados.) O segundo ponto da congratulação,

os
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que foi lambem contestado, em taes razões se_ em uma. lingua como a nossa, composta de
fundava que o nobre deputado, que offereceu fragmentos mal amalgamados, de linguas de dif·
emenda de suppressã.o, estou que a retiroll con- ferentes familias, da Thaco-hellenica, da Celvencido de sua força. Apresentou-se, porém, tica e da Semitica. Esperar que nao haja homo·
· uma emenda, que se disse merecia preferencia, nymos nesta língua é esperar um milagre .. O
primo, porque a emenda sl!guia mais o espirito meu nobre collega da commissão esplanou mui
bem as differentes significações do verbo proe palavras da fülla dp throno.
.
_St·. presidente, a posiçao d,o throno e <lesta mclter : mostrou que em linguagem pura e cascasa é differente ;. quem nos dava conta da tiça se diz promettel esperanças ; e assim dissaude de S. M. Imperial forçoso era que agra- pensou-me dç nada accrescentar. O .estylo da
decesse á Providencia UI.o grande beneficio : a emenda talvez seja preferível: em verdade, isto
nós, que·recebemos esta noticia, só cabe expôr depende do gosto. Confesso que,·estando sempre
os nossos sentimentos de regosijo e jubilo por acostumado a preferir a simplicidade da Eneida
tão felii nova. Mas disse-se que a resposta não e Odyssea á redundancia verbosa· da Pharsalia
se dirigió pela falia, e que o estylo parlamentar e Thebaida, contento-me com a redacçao do
artigo, e lhe não prefiro a emenda.
exigia o contra1io. Já respondeu um nobre deTalvez devesse aqui acabar o meu discui;so :
putado, que é verdade ser·o estylo geral, que a
resposta siga os topicos da faUa do throno, mas talvez devesse limitar-me a mostrar que o arnunca é forçoso que os siga' servilmente, m6r- tigo da commissão é, a meu ver, preferível. Mas
mente attentaa differença de posição respectiva já como os senhot·es da opposição fizerão tantas
notada. Em segu.ndo lugar, affirmou-se, haver no divagaç0es, parece que alguma cousa lambem
artigo redigido pela commissão,odefeito de se nã.o me cumpre dizer.
Não fallarei do beija-mão : basta o que se
contemplarem as legislaluras passadas na con·
gratulação. Não sei que idéa formao os nobres tem dito; fique em silencio. (Apoiados.)
deputados do corpo legislativo; para mim a
Uma objecção fizel'ão os senhores da maioria
legislatura não morre; as legislaturas que se contra a opposiçllo, dizendo que era impossivel
succedem são a mesma legislatura diversa- adoplat· os seus principios, pol'que islo tenderia
mente encarnada. Quando se diz, pois, no ar- ,a lançal' o poder na mão da opposição .... Alguns
tigo, que nos congratulamos pela reunião. dos senhores da opposiçao regeitárã.o ·a insinuação ;
fieis mandatarias da naçã.o, precisamente nestas mas islo nao fez com que suspeitas nao se possão
palavras incluem-se todas as legislaturas; somos dar ... Se a opposiçao é palriotica, derrubando o
membros deste grande corpo, quando nos con· governo, deve levantar sobre elle o reinado de
gratul11mos por esta reunião, irnplicitame11te nos . sua opinião ; os que estão á testa della devem
pôMe á testa da administração. Respeito muito,
congratulamos·tambem pelas passadas.
. Disse-me lambem que não fallava em ga- e tenho mesmo amizade com ·alguns membros
rantias e instituiçoes no artigo. Creio que o da opposição ; mas .devem reconhecer que, no .
nobre deputado, que fez esta observação, não momento. actual, era impossivel. que bem
se lembrou das palavras liberdades legaes. desempenhassem os lugares de ministros (nuQuem diz liberdade legal, diz direito, porque . 7nBT0808 apoiado8); a opinião bem ou mal se
na liberdade se resume toda a humanidade, e decidio contra elles (numerosos apoiados), e
se comprehende todo o direito que é della in• como 3:s uações não se _governão senão pela
separavel, e que com ella se ·confunde ; e quem politica que querem, seria um grande mal que
diz legal, diz instituições; liberdades legaes silo a opposiçao tornasse ao poder .( n1u1nerosos
os direitos· garantidos por inslituiçõ!;ls : exisfe, · apoiados), quando não podia contar com a
pois, no artigo, quanto o ·nobre deputado queria:. opiniao nacional.
Nã.o entrarei no .exame se a administração
Chegou-se, Sr. presidente, para macular o
artigo, até a minucias grammaticaes j a ellas actual tem feito tanto ou mais do que as pastambem me abaixarei. Houve. que dizer contra sadas; não. chamo as administrações a juizi>....
Fez-se uma accusação muito seria á opposição,
a palavra - sustento. Sustento vem de Biwinere; S'U8tinere de 8Ub~tene.o, que é segurar uma que ella rebateu, e é que el]a era· republicana.
cous?,, fazendo-lhe apoio debaixo. Esta ·é ·a si- Eu não encarei esta accusação como· convido
gnificaçao primaria, assim o reconhece D. Frei ou opprobrio que se quizesse lançar sobre a
Francisco de S. Luiz nos seus synonimos. Deste . opposição ; não o creio, para mim toda a opinião
sentido· primaria passou a palavra a receber política conscienciosa é igualmente respeitavel :
· outro figurativo, e tornou-se então synonimo de a q~eslão é se convém ou não adoptal-a no
·
alimento; Sei que homooymos sã.o em regra- paiz.
Sr. presidente, a opinião republicana é a
máos, por poder o seu uso produzir a obscu-·
ridade do discurso ; mas no artigo não póde . opinião da juventude : quando se é moço,
haver tal perigo. Bom seria que nas línguas se quando se sente superabundancia de força que
não admittissem termos homonymos: seria não acha emprego no curso ordinario da vida,
par~ desejar que cada palavra significasse uma quando ~e lem. uma imaginação viva,_quando o
só 1déa: ~as· isso é· muito · difficil, ·mórmenle juízo nao lem ainda apontado, {101' assim dizer ;
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quando se recebeu uma educaçao classica como
estabelecia a politica, porque a naç!1o se deve
a nossa, onde os primeiros nomes que se nos governar ; e o nobre ministro da- justiça rP.sap resenia.o, sao republicanos como os Calões, pondeu que tal doutrina n!lo era dos doutrios BL"ulos, os Regulos, natural é ser-se repunarias, como avançárn aquelle Sr. deputado, e
blicano. A superabundancia de vida nos torna que viria destruir lodo o systemE\ do governo
proprios para a vida. procellosa da democracia. representativo, e reduziria o governo a uma
Eu lambem fui republicano ; mas a madurnza simples commissâo da casa, e o poder modeda raz1l.o, o desapparecimento do cnthusiasmo,
rador a nada. O facto é, porém, que esta douo estudo aturado de nossas cousas, o conhetrina é avançada por doutrinarias : Guizot a
cimento das circumstancias particulares do paiz avança ; nem podia ser de outro modo. As
.fizerao-me mudar de rumo. Foi mesmo preci_so objccções que opp6z o Sr. ministro da justiça,
que a pesadá mão do i11fortunio se accumulasse as difficuldades que encontrou, na.o me paa isto para ensinar-me a moderaçil.o. Ajunte-se reoem muito fortes. Não se aniquilla um poder
mais a idade. Cada idade tem a sua opiniao : a quando se lhe deixa a liberdade de obrar
mocidade inclina-se mais6ao republicanismo, a dentro da esphera das instituições : o governo
meia idade á mo1rnrchia constitucional reprenao fica reduzido a uma simples commissão,
sentativa, e a velhice conserva o que a meia quando tem o direito de ficar, ou de retirar-se,
idade lhe legou.
'
que é ao que se reduz a questao. Que importa
Mas como se allribue esta opinill.o á opposiçao? que seja o minislerio quem formule a politica,
Pelos seus actos, Corno deixarei de dizet· que a se nilo sendo por nós adoptada, elle deve reopposiç1l.o linha opiniões republicanas, se, no tirar-se ? Logo, somos nós ; não digo bem, nll.O
tempo em que esteve no poder, a imptensa somos nós, mas é a naçao quem formula a
polilita que quer seguit-. Já passou o tempo
apregoava esta opiniil.o como salvadora do puiz?
Como não acreditar republicanos, os que pedill.o das illusõcs. Senhores, uma naç:i.o inslruida não
a convençno nacional? Os que enfraquccino é govet'11ada seno.o da fórma que ella quer ; e,
por consequencia, n polilica que segue acamara
acintemenle o elemento monarchico? Que ella
o não é ágora, eu o creio firmemente, os nobl'es ó nacional, ó a polilica da pa1·le illustl'ada da
deputados o declararllo, e eu estou sempre naç!1o, nno da força ln·uta, que nunca pesou na
prorn plo a urer as asserções dos membros destn balança política, mn~ da fol'ça inlellectual. E'
casa. Creio, por isso, que a opposição actual- ella quem nos indica a politica que quer seguir;
mente não é republicam.1; mas de que o foi 11a 111!0 somos .nós que n estabelecemos, não ; nós
graves suspeitas, e eu participei desta opini9.0. nao somos senil.O os seus asseclas ; nil.o fazemos
senao aquillo que quer a parte illustrada da
Emittio um nobre deputado (o Sr. Limpo)
naçllo, e o gove1·no não tem outro remerlio
uma opiniao que me pareceu pouco exacta em senao sujeitar-se a ella, qurr queira,
quer não.
logica. Elle disse que esperava que, sendo aper- Sito condições do governo representativo.
feiçoada a lei das eleições tivessemos nesta casa
Eis-me chegado á grande palavra - Regi·esso
algum republicano, para termos o prazer de os - palavra ominosa
na verdade! Têm-se feito
convencer. Respondo que isso é impossivel, deste pobre - Regl'esso
- um monstro hor(]1uinerosos apoiados.) Se a opinião dô Braúl rendwm, ingens, informe, qual o monoculo
Poé eminentemente monarchica; se acaso uma lyphemo, ou o membrudo Adamastor,
guarda
eleição perfeita é a expressão .verdadeira da do Cabo Tormenlorio.
Até creio que alguem tem
opinião do paiz ; se as nossas eleições forem
pensado que algum espirito immundo se tem in~
perfeitas, aqui nil.o entrará um só republicano. traduzido ·neste pobre-regresso-(risadas),
por
(Numerosos apoiados.) Em verdade, é demáis que o nobre ministro da justiça foi obrigado,
impossivel que um republicano consciencioso para
o exorcisar, a desfigurar o sentido da patome aqui assento ..... J ! Como prestar um ju- lavra . .O Sr. deputado
da opposiç!l.o imputouramento de manter as instituições rnonarchico- lhe cousas que não
podiao significar perda de
constituciónaes, se elle é republicano ? (Nmne· garantias•!
O pobre
rosoB . apoiados.) Nao o creio : faço bastante com isso. (Risadas.)regresso nunca se entendeu
Sendo a linguagem o que
justiça aos homens honrados que têm esta
exprime os nossos pensamentos, cumpre exaopi9iao, para suppôr que aqui náo quererá
minar a significação da palavra - regresso. entrar um só d'entre elles. Se eu fosse repu-:
Regresso quer dizer rnarch11. para traz ; isto é,
blicano nllo me assentaria nestes bancos, n!l.o
- percorrer um espaço que antes tinha sido
prestaria um juramento que a minha consciencia reprovava, que a minha razao pro- percorrido. - Ora, onde a infamia de percorrer
um espaço, que já foi percorrido? O que- devia.o
screvia.
fazer os nobl'es deputados da opposiç1l.o, que
· Adiantou-se aqui uma idé?. :i.vançada pelo tanto proclam1l.O o progresso, era mostrar que,
mesmo nobre deputado, e conlral'iada !)elo Sr. . quando se volta atraz, ataca-se a liberdade proministro da justiça ; idéa que, á primeira~ vista, priamente dita combinada com a ordem. Mas
me pareceu quasi uma questao de palavras. O eu proponho um exemplo.
nobre deputado_ disse que era esta casa quem
Supponhamos que um exercito marcha im-
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prudentemente e vai metter-se em um deserto,
. onde lhe faltaráõ todos os recursos para chegar
a um ponto qnalquer: se, na sua marcha, alguem dissesse ao commandante: se continúas,
morrerás, e o teu exercito, de fome e sede; e,
pelo contrario, se retrogradares e seguires este
outro caminho, chegarás ao teu destino livre
de perigo (apoiados); e se o commandante re~
cuasse, para seguir um caminho melhor ; seria
infame este rêgresso? (Apoiados.) Não seria
antes prudente e necessario? Sr. presidente,
todas as sociedades, todos os homens caminhão
para a felicidade, é o alcaçar de Eudemonía
que todos buscamos ; se o caminho que seguimos é cheio de espinhos, de pantanos, emfim de mil empecilhos, não é infamia, não é
desbonra retroceder para seguirmos outro caminho melhor, que nos conduza ao mesmo
que desejamos, mas com menos incommodos e
riscos. Emqmmto pois a opposição não mostra
que tal medida apontada nos desvia. da felicidade, que não póde existir para U!ila nação
sem libel·dade, debalde é amontoar generalidades, salvo se quer revivei• as questões escolasticas de reaes e nominaes, e attribnir exislencia e realidalle a simplices nomes.
Fallárão os senhores da opposição sobre a
liberdade da imprensa. Eu sou o primeiro que
confesso que grandes abusos se têm praticado
no nosso paiz : a minha propria familia foi abatida até ser tratada de gallega, os meus fracos
conhecimentos forão reduzidos pela imprensa
apenas á simples memoria, imputárão-se vicios,
que não tinha, attribuit-ão-se crimes, em que,
graças a Deus nunca incorri,. apezar disto digo
que é melhor que nos chamem o que quizerem,
e que escrevão livremente, do que· atacar-se a
liberdade da imprensa, primeiro paladio das
instituições livres. Hão de haver abusos tanto
mais notaveis,- quanto m_enos civilisada fôr_. a
nação. Esperemos que a nossa maior civilisação
faça desapparecer estas nojentas diatribes, essas
personalidades, de que a nossa imprensa se
resente. ~as em quanto não f0rmos. assiro civilisados, soffraroos os inconvenientes, do que
destruir a liberdade da imprensa. Se tocarmos
nella temerariamente, com o fim de cobibir os
abusos; talvez a deslroamos; E' preciso que a
liberdade exista, se os abusos silo inberentes ao
uso, resignemo-nos com paciencia. Creio ·que a
legislação sobre os abusos da imprensa é ainda
muito inquisitorial, pouco liberal, e não satisfaz
ao philosopho. Estou persuadido mesmo que
. até as personalidades, que se publicão a nosso
respeito, sao boas, pois a nação fica assim mais
habilitada para julgar ãe nós ; taes personalidades a respeito de nos outros, que nos dedicamos á vida publica, oi'ienlão a nação sobre os
empregos de confiança, isto é, a quem ella os
deva continuar ou retirar. Quem quer ser
homem publico, quem se quer dar a espectaculo tenha paciencia, sugeite-se a isto ; é tri-

buto que paga a superioridade á inveja da in"ferioridade.
O amor da justiça fàz com que eu digà d~as
palavras sobre a censura feita ao passado
regente. Todos sabem, que eu não sou seu
amigo; que minha familia foi· perseguida por
este senhor, que desapprovei sempre, e desapprovo a sua politica ; já como ministro da
justiça, já como regente irresponsavel · não
quero porém, que se lhe impute nem' mais
nem i:nenos do que lhe cabe. Isto diz respeito
á increpação de incapacidade, que se lhe lançou
e que se avançou que elle confessára na sua
nota. Elle não diz que sua incapacidade lhe não
consentia continuar, mas sim que não-podia
continuar. Muitas podião ser as razões que o
decidissem a fóra da incapacidade, a falta decoadjuvação, por· exemplo, por ter perdido a
confiança publica ; e til.o pouco é isto ? Nllo
basta para largar o posto ? Era necessario que o
ex-regente recebesse as condições do systema
representativo : isto elle não fez, é isso seu
gt·ande erro : eis o que elle nunca comprehendeu. Entendeu que a sua vontade e arbítrio,
era superior á vontade geral : que elle devia
governar como entendia, que era preciso que as
cousas fossem como elle queria e nno que elle
se cingisse á ellas. Mas enganou-se: é a nação
que estabelece o syslema, pela qual quer ser
governada: elle não quiz admittir esta condição
e retirou-se. Fez bem. (Apoiados.)
Nll.O quero tomai· tempo á camara : limitarme-hei portanto a fallar sobre uma accusaÇão,
que se fez ao nobre ministro da justiça: Trouxerão á lembrança opiniões por elle emiltidas.
E peço a todos que mettamos a mão em nossa
consciencia; não.leremos nós variado de opinião ? Será o ministro da justiça sóm:eitte
accusado por àquillo, em. · que m·_u'itos têm
peccadÔ? A elle sómente não será permittida a
recipicencia ? O que a nobre opposição deveria
ter examinado era se a mudança é sincera ; porque se pudesse provar que· ê fingida ·a· sua
mudança de opiniilo, então-lhe não· deveria dar
quartel. Mas cuido que nãO póde fazer, porque
o-nobre ministro parece' por sua conducta- ter
abraçado por convicçtto as opiniões que agora
sustenta, e ter por convicção arripiado a: carreira precipitosa, que tivera, Emfüu · nll.o direi
mais nada, porque, como já disse, eu tambem
mudei; fui republicano na mocidade e ora sou
mon1trchista-constitucional, e. abraço as instituições do paiz.
.
Outro nobr~ deputado fez diversas, accusil.ções ao governo·; mas parece-me que não tem
muita razão; porque-lançou em rosto aó Sr. ministro o ter expedido instnicçôes sobre cousas'
determinadas por lei, sem reparar que· erão
cousas proprias para ordenanças, as qµaes, na
fúrma ~da constituição, compete no governo
ex.pedir.
.Concluirei rogando .á camªra que seduzido~
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" Art. ó.º Fic!i.o revogadas todas as leis edispelo falso prazer de brilhar, ou .inflammados
por nimia susceplibilidade, e pelo despresivel posições em contrario. .
" Paço da camara dos deputados, ein 19 de
desejo de vingar o nosso pequeno amor proprib
offendido, não convertamos de ora em diante o . Maio de 1838. - Antonio Ferreii·a doa Santoil
santuario da razão em clamorosa arena de Asevedo."
O segundo do Sr. Coelho :
gladiadores ; sejamos hireophantes da verdade,
e não sacerdotes da mentira.
« A assembléa geral legislativa resolve :
A <discussão fica adiada ; e o Sr. presidente
"
Art. 1.º O governo fica desde já aulorisado
levanta a sessão ás 3 horas menos um qnarto.
a fazer um supprimento extraordinario ao cofre
A ordem do dia é a mesma:
provÍ11cial da província de Santa Catharina da
quantia de sessenta contos- de réis, dos quaes
serãO postos 40 contos á disposição da resSessão em 1.9
Maio
pectiva assembléa provincial, e 20 contos á disposição do presidente da provincia, qmf os
PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VJANNA
empregarão do modo seguinte :
« Art. 2. 0 A assembléa legislativa pro~incial
Sm111ARJO. - Apresentaçã.o de vai·ios p•rojeetos.
- Regeição da indicaçã.o pedindo a admissão applicará·· a quantia que acima lhe é destinada,
ao reparo das estradas e caminhos publicos, ã
elo &·. Odorieo, etc. - Ordem do dia. Di.scitssã.o do 1°período da reiJposta á falla do cq_nstrucç!.lo de pontes e mais obras publicas
throno. Discursos dos Srs. Limpo de Abreu e destruídas e damnificadas pelo exlraordinario
Va,,conc~llos (ministro do imperio). - Apre· temporal occorrido na sobredita província em o
sentação de varias propostas do Sr. 1ninistro mez de Março do corrente anno.
« Art. 3.º O presidente da provincin npplida fazenda.
cará a somma q11e esta lei põe á sua disA's 10 horas da manhã procede-se á cha- posição.
mada, e achando-se presentes 54 Srs. deputados
" 1." Em soccor1·er os habitan\es, que por oc- ·
abre-se a sessão ; lê-se e approva-se a acta. da casião do temporal ficár!lo reduzidos à miseria,
antecedente.
facilitando-lhes o emprego em algum genero
Faltão com causa participada os Srs. Ca,jueiro, de industria, por onde adquirll.O meio de subLima e Silva, arcebispo da Bahia, Maciel Mon- sistencia.
teiro o Costa Miranda.
« 2. 0 Em auxiliar os lavradores que perdêrão
O SR. lº SECRETARIO declara não haver ex- os seus estabelecimentos agrícolas, os seus gados
e as suas plantações.
pediente.
·
« 8." Em prevenir o flagello da fome, que
Sao por elle lidos dous. projectos de resolução.
ameaça a p1·ovincia.
· O pri,meiro do Sr. Ferreira dos Santos:
« Paço da camam dos deputados, 18 de Maio
« A assembléa geral legislativa l'esolve :
de 1888. - O deputado Je:ron'!{lno Pi:ancisco
Coelho. "
« Art. 1.° Fica concedida uma loteria &nnual
São julgados objecto de deliberação e vão a
por espaço de dez annos para fundo do hospital
.
.
de caridade de S. Pedro d'Alcan!ara da capital imprimir.
Continua a disc11ssno sobre· o parecer da
qa provincia de Goyaz ; e para construcçM e
concerto das matrizes da dita província, e comtnissão de constituição e poderes, ácerca da
indicaçã,o do Sr." Henriques de Rezende, para
compra de alfaias das mesmas matrizes.
que se chame o Sr. Odorico Mendes, como
rc Art. 2." Estas loterias terão o valor e onus
determinados no art. 2° da lei de 11 de Outubro deputado supplente pela provincia do Made 1887, n. 109; e serão extrahidas na capital ranhão.
do imperio;
OSr. Andra.da. Ma.oha.do, sustentando o pa• •<. Art. 3. º :Ouas te~ças partes do producto recer da commissllo, nota que o grande pl-inhqmdo das ditas loterias serão empregadas em cipio, principio cardeal, é o de não tomar assento
apoiices da divida publica, e convertidas em
nesta camara senno os escolhidos das provincias,
fun~os do mencionado hospital, e os seus juros devendo ser o outro principio de se completar a
apphcados á manutençllo do mesmo ; e uma rep1·esentação nacional, subordinado a este. Nota
terça parte se~á ~nt:egue ao Rev. bispo para o defeito de, nas instrucçoes de 26 de, Março,
ser J?ºr ~lle . d1str1buida com igualdade pelas apenas se exigir a pluralidade relativa para ser
refendas 1greJas matrizes, segundo a disposição ·deputado, quando, segundo sua opinião devia
do art. 1.0
•
ser a. pluralidade absoluta. · Declara ser .do
. " _Art. 4.º O pre~iden.te da respectiva pro-. dever da conimissão estorvar quanto . possa
vm?1a dará as prov1~encias necessarias Pi!ra se as incnnveniencias que podem resultar de taes
venficar o que fica disposto ; e participará an- instrucções, isto é, que ·não venha tomar asnualmente ao governo geral quanto houver feito sento nesta casa; o que nll.o·fõr legitimamente
·em cumprimento desta resoluçao.
escolhido, O que não . tiver obtido OS .volOll

de
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d11 nação; O illustre orador conclue votan.do pelo
O p~_recer é ~em debate ~~prpvado.
·
·
parecer.
\
ORDEM. DO DIA
. O Sr. MontHuma. continua, a combate1· o
,J.
parecer da cóúun1ssll.o; e declara que t;i.inbem
paragr;phq
primeiro
Conti'Qúa a. disc:ussão do
nllo d~!Sej:i. qu.e. no recint.o da representação na- da resposta á falln do throno.
·
cional tenha assento aquelle individ.tio · que
a
te~
Limpo
Sr.
O
SR. PRESIDENTE·: O
pa~a _isso não tém direito ; tail}bern não palavra.
·
d~seja que tom.e ass.1mto. um supplente, i:iem
OSr, ;impo ele A~u: --:-' Sr. presidente, é ·
aque)le, li qi:i~m
primeiramen,te se saber
c~mpete, ' vem ou não. fy!a,s ' o):,serva que, no com al~uma repui,nancia_ que aio~_~: tomo a. pacas.o em questao, se vê que ha falta do pri- lavra para fall,a,r, e contmuar a d1scussao sobre
meiro, do segundo e do ll!rceiro· supplente: a mate1·ia, d~pois de_ oradores cujas lu~es
que elles não comparecêrll.Q, e pondera 8.11 eu sobremarie1ra. re~p~1to ; _ser-me-ha· por. isso
difficuJdades, in','.ençivei~ que c:xi~tein, para que mesmo tanto mais hmto procurar 'abalar· a conse. pos~!!, esperar que el.les. declarem, a sua, v!cÇ!lo que . a camaz:a poderá \er forma~o á
por· esses ilhistres
opinião : portanto não vê inconven.ie.nte aJgurn vista das razoes expendidàs,
.
·
·
deputados.
o
suppl~_nte,
quarto
o
chame
para qu~ se
mais
convenço
m:e
eu
senhores,
vez,
Cada
obSr. OdoriC(> Mendes. Depois de outras
servações, conclue otierecendo. a seguinte que nenhu,m perigo, antes muita utilidade póde
vi~ á 1;1aQll!) da d_iscus~ll.o do voto de graças. Em
emenda:
pr1me1ro lugar, eu não vejo sobre a mesa me« Proponho que ·o Sr. Odorico Mendes
didas importantes no meu modo de pensar. As
officiandoassento,
tomar
vir
a
sej1L convidado
propostas que lêru feito alguns ministros da
sti ao governo pnra qne expeça as ordens
convenientes â camára municipal da capital corõa, eu creio que, eni vez de fazerem alguns
cfa província do Maranhão, ordena.ndo-lhe beneficio_s, hão. de produzir muitos. males ; por
que cumpra n lei, exigindo do deputado q~e consequençia, em minha consciencia não
nD.o vier tomar assento a necessari~ decla- entendo que, prolongando a discussão, a naç!ío
raçll.Q para enviar o diploma a.quem fôr de não_ colhã muitos beneficios, nll.o seqdo par!t
desprezar aquelles que podem resultar de i:lao
direito. »
se approvarem as proposições que até agora nos
E' apoiada e entra em discussão.
Depois dos Srs. Carn!!iro Leão e Andrada têm sido apreseiltadas pelos nobres conselheiros·
Machado sustentarem o parecer, e o S_r. Monte- da corôà.
Outra. utilidade a.inda encontrámos nós
:,;uma a_ emenda, julga-se a materia sufficjentenesta· discussão, foi. a certeza de qÚe existe
mente discutida.
ministerial.
P<ié-s~ a v:c>iós o Pªt:tlCdr, e é appr~vado ; e uma . maioria, e ~ma maioria
conlessido
tinha
facto
este
hónlem
Até
·eineng~
c;la
parte
primeira
a
fica prejJ1dic11da
se
asseverar
poqia
se
não
menos
pel9
tàdo,
qt1e diz respeito ao chama.m~nto do Sr. Odorico
exi~tia ·ou nllô maioria ministerial; mas ho_ntem
. ·
Mendes.
Poe:se á votaçao a segunda parte da emenda, um. nobre deputado pareceu exprimir-se sempre.
em rio-nie da maioria, usando da pala'vra'.
.
.
~ é 1!-PPfO:'flld~.
nosso ~. fallanqo, por çonsequ!lncia, em nome,
'L~-se e entra em dis~u.ssll.o o s~gtiiote:
ou como orgão ón como represenJante della. E
pocleres,
e
constitµição
de
« A· commissão
nao só nos assegurou que existia essa maioria,
examinarido a indicação <lo Sr. Alvares Ma-. como nos deçjari>u_tambem·os fins que-~lla tinha
ch~o, propondo que se ~hame o Sr. ~anoel em vista; e as condições de sua existência. E'.
Dias de Toledo, como s11pplé11te pela- provincia s~m duvida nenhuma isto uin grande beneficio
de S. Paulo, em lugar do Sr. Joséqa Costa Car- que se fez ao paiz·: o paiz sabe· que o actual
valho, entende que a mesma se. acha prejudi- ministerio é sustentado. por ur.2a · maioria, que
·
cada, porque este_ se acha- presente.
essa maioria tem por uiµ de seus. fins, como
« EJ portanto a ccimmissão de parecer que declarou o nobre · deputac.;, dar-lhe Corça,
se dê assento ao. Sr. deputado Co;ita Carvalho, dar-lhe considera,çao, ~at~l4e poder, e uma das
apezar de nao poder apresen.tar:o seu diploma, condições· da· stia e:iislencia ·é· ser . forte,. ser
por con_starsua.eleiça.o da acta geral das ,eleições coliipàcta e ser ·decidida.. 0 ·no~re deputado,
da provincia de S. Paulo, que se achao .legaes. porém, nos fez a graça de dizer lambem, que
· « Baço da camara dos deputados, '19 de Maio
el,l~ concordava em que existia uma oppósiçãO;
de 1838. ....;, JOBé. Oleniente Pereira. ,..,.,. Antonio Não sou orgllo da óP.posiçllo, ~ão fallarei em
Carlos Ribeiro de.Àndiada Afacliado e Sil'lla.~ nome délla' ;' mas, pe~a' minha parte, declar_o
- ·
H. · H. Carneiro 1,Jeão. »
que bei'de fazer ôpposiç~o a umif maioria qu·e
O. Sr, ·Alvarea Màcliàd.o, tendo a palavra.pela sé propO~ a taes fins, qtie tei:n taes condições.
· St presid~nte, eü desenvolverei :ainda· alglins
ordem, obse1·vá' á cámí,ra qàe; quando fi~era a
infücação, ainda se supm.mha.exi~tir nà Eúropà do·s topicos em qüe h.!?õtem locou. o ili listre de·.. · · : · ' ·
putado a qiiem· ine refiro : aias' primeiramente
o Sr. _Costa Càrv,~lho. ··
20
TOMO: l

se '
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susten rei a redacção da emenda que foi offe- fazer disto uma acéusaçã.Ó ao nobre deputado
recid por um illustre deputado pela provincia que as omiltio na emenda que foi offerecida ?
de J.\, • a& Geraes, mostrarei que el!a deve ser Eu creio que esta simples observaçllo devel'á
prei ida · á resppsta apresentada pela nobre satisfazer.
Outro pensamento novo que existe na emenda
co
issão.
.
ao me farei cargo de ·_averiguar se aspa· (eu sou obrigado a repelil-o) é o tributo de conla as da resposta sao mais ou menos sonoras sideração que se dá ás legislaturas passadas. A
q e as da emenda ; mas nao se póde contiistar sorte do imperador' e das priilcezas nunca, em
que a emenda ~ontém dous pensamentos novos. tempo algum, foi indíflerente a estas legislaTem-se dito que convém que a camara dos turas, antes pelo- contrario, ellas · mostrárao
deputados trate da saude de S. M. o Imperador constantemente sentimentos de maior _adhesão,
e das princezas suas augusta irmãs. Te11do-se de maio1• lealdade para com a dynastia imperetirado uma emenda para se supprimirem estas rante. E' este tributo de respeito e consideração
palavras, eu não sei em que fundamento se aquelle que a emenda offerece na sua redacção,
estribão os nobres deputados da maioria minis- quando diz que a camara dl's deputados mais
terial, para insistirem em que se deve tocar na esta vez exprime taes sentimentos.
saude do imperador e das princezas, quando a
Um illustre deputado pela provincia de S.
emenda se propõe a este mesmo fim, quando Paulo, declarou que ist.o era desneceasario,
ella se encarregou de dar graças ao Todo-Pode- porque o corpo legislativo na.o perecia, porque
roso pela preciosa saude de S. M. o Imperador sua continuação era sempre constante. Mas pere das princezas suas augustas irmãs, Mas a mitta-me este illustre deputado que eu lhe reflicta
differença, entre a emenda e o parecer da com- que a legislatura actual, sendo uma legislatura
miss11.o, consiste em que o parecer diz que a nova, devia renovar a expressão destes mesmos
camara se regosija, e a emenda que a camara sentimentos ; mas se islo é desnecessario pelo
dos deputados dá graças ao Todo-Poderoso. motivo que expendeu o nobre deputado, então
Ora, se por ventura o throno nos tivesse feito lhe posso dizer que a expressão de todos os
uma communicaçao do estado de saude de outros sentimentos tambem .é desnecessaria.
S. M. o Imv.erador e das princezas, concol'do Não concebo como o. ;:.rgumento possa prevaque melhor seria a rcdacção da com missão ; lecer para que se omitlão algumas idéas, e para
mas pergunto ao nobre deputado que hontem que se não omittão outras; se é necessario todos
fallou, se, por ventura, o thrcno nos fez a este os annos dirigir-se ao throno um voto de graças,
respeito alguma communicaçao ? Seguramente em que o corpo legislativo prometta a sua
não : o throno apenas diz que depois de ler · cooperaçllo para fazer a prosperidade do estado,
rendido graças á Divina Providencia, elle se para coadjuvar o throno com este fim, então
congratulava com o corpo legislativo pela saude lambem é necessario,. ou pelo menos ·não é
de S. M. o Imperador e das princezas, cuja ocioso exprimir todos os annos ao throno os
conservação era de muito apreço, ou couga que sentimentos de adhesãO e lealdade que o corpo
o valha, para os representantes da naçio. Nao legislativo lhe consagra.
se nos tendo feito portanto communicação alEu n9.o me encarregarei lambem de aveguma, entendo que a camara não se deve dar riguar, porque julgo indifferente, se por ventura
por informada ae um facto, do qual segura· é 011 nno, a primeira vez que o throno no~ faz
mente não o foi ; as palavras portanto, com qne uma communicaçlio, ou antes toca neste objecto
a camara, á semelhança do que praticou o da Hude do imperador e das princezas. Por este
throno, deve dar graças ao-Todo-Poderoso pela lado, ou isto se tenha feito, ou seja esta a prisaude do imperarlor e das princezas, devem ser meira vez que se faça, eu, pelo que me toca, estou
consideradas, como já disse, acto solemne da persuadido que os conselheiros da coroa estão
camara, e não, como se póde deduzir da re- hem longe_ de merecer ce,nsura; pelo contrario
dacçao da illustre commissão, um acto em res- são dighos de nossos elogios, e tanto mais me
posta a uma communicação que não exislio, o tenho firmado nesta opinião, quanto lendo com
que para mim é de summa consideração.
toda a attenção o relataria .do nobre ministro
O nobre deputado ainda dá preferencia ao do imperio, vejo que elle nos dá uma raaao esprojecto da commissã9, porque nelle se escre• pecial para isso, visto que o nobre ministro
vêrão as palavras - cuja conservação muito chama n~uilo particularmente os cuidados do
apreço deve merecer aos representantes·. da corpo legislativo a respeito ·da sorte do impenação - e censurou a emenda por ter omitlido rador e das princezas. O nobre minii.tro diz no
estas palavras. Em defeza da emenda, otl'erecerei principio de seu relatorio:
ao nobre deputado a falia do throno • certao: Muito imporia porém quP., observando o
mente elle não de:9~nfiará, elle não ~~pporá, disposto na lei fundamental do imperio, pronem·. levemente, que o throno nao se interesse cureis informar0vos com exactidao do estado
na conservação qo monarcha, que o throno real de sua instruccão, tumando as medidas que
possa ser taxado de republicano. Ora, se essas a sabedoria vos aconselhar, para que a sua edupalavras não se achão na falia do throno ; colllo cação corresponda aos seus altos destinos, par~
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que as suas rendas sejli.o devidamente distri. buidas, mantido o seu decoro e o seu esplendot·,
e formada a sua côrte de pessoas instruidas e
sobretudo virtuosas. »
Se et1 tivesse lido este ·relatorio antes de ler
sido apresentada pelo nobre amigo a t'menda
qu.e se acha em discussll.o, é muito provavel que
eu o procurasse, para que désse maior desenvolvimento á resposta substiluitiva; mas como
não desejo emmaranhar a discussao, como por
outra parte esle período do relatorio do nobre
ministro do imperio dá a entender que é necessario que o corpo legislativo tome medidas
promplas e energicas sobre a educação do imperador, mesmo sobre melhor meio de sna
existencia, fazendo-o rodear de pessoas instruídas, e principalmente virtuosas, peço desde
já licença para fazer um requerimento afim de
que se nomêe uma commissllo especial que in•
dique tão importantes objectos. Eu sei que
ex:iste na casa uma commissao para tomar
contas ao tutor, que esta commisslio em todos
os annos tem offerecido pareceres; mas o
nobre ministro do imperio parece que não se
contenta com isto. Não desejando porém com
uma emenda mais ampla confundir .e prolongar a discussao, eu proponho-me por ora a
fazer a declaraçao do desejo que tenho de ser
informado a este respeito, e mandarei á mesa
na primeira occasillo que oppurtuna fôr o requerimento de que tenho feito mençao.
Tendo sustentado a redacçao da emenda, eu
passarei a fazer algumas - observações sobre
opjectos que têm sido trazidos á discuss!lO. Et1
declaro francamente que nao fallarei a respeíto
da Bahia porque ha um lugai· proprio para disct1tir-se este assumpto. Não procurarei tambem
occupar-me com o Rio Grande do Sul, com esse
brilhante do actnal rninisterio, cujo esplendor
eu não desejo offuscar ; aftenas direi que a
administração passada levou o Rio Grande a
muit_o melhores circumstancias, do que aquel!as
em que actualmente se acha ; que eu reprovo
altamente a .politica que o ministerio tem seguido. Desejarei cordialmente qne em muito
pouco tempo se consiga- a pacificaçao do Rio
Grande ; mas eu devo expôr que nem tenho
fé na politica que o ministerio tem seguido,
nem me convenço mesmo que as operações
militares no Rio Grande tenhão sido dirigidas
pelo melhor modo por que o devião ser ; póde
ser que eu esteja enganado ; tambem em occasiao opportuna eu me farei cargo de tocar
neste objecto.
Eu devo principalmente defender-me da
arguiçao que se m'l fez, querendo:se provar
que as minhas palavras este anno estao em
conlradicçao com o que eu disse em o anno
passado.
.
·
·
Eu disse este anno, Sr. presidente, que entendia que aos representantes da naçao competia escolher a politica, e approvar o systema

15õ

de administração seguido pelo ministerio : eu
disse o anno passado que não concordava com a
opinillo daquelles senhores que davao, ou re·
tiravao o seu voto ao ministerio fundando esta
conducla em dizerem que tinh!lo, ou não tinhão
confiança no min:isterio: o que reprovei unicamente foi que fosse livre a um deputado, sem
estar inteirado da politica do minísterio, sem ter
ex:ami".'tdo o systema de administraçll.o que elle
pretendia seguir, dú-lhe ou tirar-lhe o seu
voto. Entre uma e outra doutrina creio que o
espaço é infinito. Ainda nos ultimas dias da
sessão passada, quando eu já nl!.O pertencia á
maioria, declarei que daria ao ministerio todas
as medidas que elle pedisse, comtanto que elle
me convencesse de sua justiça e necessidade.
Se eu nao lhe .dei o meu consentimento, foi por
não me ter convencido de sua justiça e necessidade ; e nao se póde duvidar da boa vontade
que e n tiríha de coadjuvar o minislerio, se por
ventura eu me persuadisse que estas medidas
erão necessarias; que algumas dellas não convinhão, prova-se hoje por alg11ns dos relatorios
dos ministros. O nobre ministro da jusliça nos
disse que no Rio Grande o presidente da pro·
vincia não exerceu em caso algnm a autoridade que se deu de suspender as garantias.

O SR. VASCONCE:LLOS (ininiBtro do imperio) :Nao disse isto.
O SR. LIMPO DE ABREU :-Ou o nobre mi•
nistro não está informado que elle exercesse
esta autoridade, _e daqui se deve entender que
o presidente nao fez uso desta autoridade,
porque não supponho que elle prezasse em
til.O pouco as garantias dos cidadãos brazileiros, que se por ventura tivesse exercido
este poder extraordinario não o tivesse par•
ticipado ao nobre ministro da justiça : nem
supponho !li.o pouco que o nobre ministro
da justiça nao procurasse colher sobre um
assumpto de tanta importancia informações
exactas ; eu portanto creio que estou, autorisado a. dizer que o presidente da provincia do
Rio Grande do Sul não usou da lei que suspendeu alli por mais um ann-? alguma~ d~
formalidades que garantem a liberdade md1·
vidual ; que muito é, . pois, que eu o anno passado pensasse ·que essa autoridade nao era ne·
cessaria. ?
E' o mesmo nobre ministro da justiça tambem
que nos assegura que ainda não tinha chegado
a occasiao opportuna para a corôa usar de uma
das suas nobres prerogativas (a de agraciar) :
que muito é, pois, que eu.· ô anno passado
lambem entendesse que. nAO· convinha dar ao
governo semelhante autoridade?
For!!.o, na minha opiniao, estas duas leis q_ue
prorogarllo o prazo da suspensão de garantJ~s
nas provincias do Pará e Rio Grande, que mais
poderosamente concorrerão para que o actual
ministerió n:i.o pudesse, na abertura da presente
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sessão, éommuniéar-no~ 'a agradavel noticia de
que tànlo ·o'P.àrá como o Rio Grande do Sul
estava.o coni'plelamenle pacifirnidos. Este as. sumplo é·grave, é importantíssimo; talvez dê
·occasião á iniciativa de uma medida; e eu re·
servo · portanto o seu desé:µvolvimento iiara a
par,te da respósla á fa!la do throno ein que
Ve;!lba mais a -pelJo.
Mas o nobre ministro da justiça, a quem eu
me refiro, não só achou contradicçllo entre a
doutrina que eu expendêra o anno passado, e a
que sustentei .este anno, como ainda reprovou
altameute o prinéipio de qúe a camara devesse
escolher a politíca do govemo. O nob1·e·minislro
da-justiça definjo, qut: politica era; no caso de
q~e se trata, a sati~fação ~as necessidades pu·
bhcas: eu não ·darei _definição alguma; V, Ex.
sabe que sempre fugi de dar definições,
Parece-me que o conce1·to dos meios mais efficazes para defender a independencia e dignidade
de· qualque1· nação, para promover dentro do
paiz a sua prosperidade, o conce1to desses
meios, digo, se poderá considerar como essa
politica, 011 esse syslema de politica que o mi. nisterio póde apresentar ás camaras, e a que
ellas devem, ou dar _a sua adhesão, ou_ a sua
reprovaçno. Eu_ n~o quiz _dizer _cC>m isto que
sobre este <ibjeêto 'às caixjaras législativas deverião tomar a_ iniciativa ; é cerfahierite ao ministerio que éompéte 'fàzer·a decl~raç.ll.o 1desse
concerto de meios que ·eile. tem concebido
pedindo ao corpo legislativo que elle dê . o~
recuse a sua adhesão.-Se: para o desén volvimento
d~t? sy_stema concebido e apreséntado pelo
nnmsteno, ·n~o fosse necessario' o concurso do
'poder legislativo, se rião ·fossem necéssarias· leis .
então o uóbre ministro dajustiça podia sustenta:
que ·a :politica do 'governo 'nllo dependia 'da
vontade, da a~hesão do corpo legislativo: ·mas
se todos o_s dias elle ha de conhecer'que para
.de~envolv1m~nto desta ·sua· política,, élle ha ·de
carecer de_ leis_;· como parece hoje tecusar'qtie·o
corpo l~g1slahvo póde dar, ·ou ·negar a· sila
adhesão?·

.Não
:OJR/V
:"-~~<>NéELLOS (1íiin1:3tro do iinpbrio) :neguei isto, está enganado.
O ~l.l. LIMPO DE ABREU: -:-- Logo, a minha
propo_s1Ç110 p~rece que não p6de ser contestada,
.1.st~ e, .q:ue a rep~esentação _nacional, que ao
carpo qu_e faz as leis compete escolher a politica
. qlle o g<>verno. deve seguir ; tal ou tal.· ministerio
pºde_: rri~rchar sem Q corpo legislativo, e o
_corp_o leg\sl!-tm~. póde set;ipre marchar sem tal
_ou .~l DlllllSter10; I_cgo, a proposição que eu
em1th verifica-se_ pre.c1samente _na. pratica.
, .. qensu~?U~~e JJ~e_ ~~. admí_r.1istraç9es passadas
"~1.n~~?-. d~sc~n~_ecido_,~st~ grande priócipio,' que
,~~~/1~. ~pt~~~~taq que p_od1_ão ca:minhamvrernente
~ ·co~_cut~o· do;
_1egis1ati:vo. Pe-Ja minha
,~a,r,te
a(!él!ó',~}~~sti_r'~/ publico qúe .não
SÓ eu ·me dem1tt1 qu~do'me"'persüadi, antes·'de

..

r.1°

J.,!!?-·

.~~º:

~o.rp~

é:

soffrer a in'ais ·µequéna dêi·rota nesta camara,
que a niaioria que me suslentàva não era·suffiéienle para fazer mà1·char o governo, éómo
lambem fui eu o ministro que propriz dissolução de todo o gabinete de 15 de Outubi-o de
1835 : como pois se
póde acciisar de ler
desc_onhecido esta verdade, que não ha ninguem
que possa deixar de confessa1·? Portanlo éontir~uo a suste_ntar a exactidão da proposição que
avancei, .. que . li:º ~orpo legislativo compete
escolher a ,pohhca, e app1·ovar o ·systenia da
administração,
que ella
. Poderá a opposição, no estado
se ~cha_, subir 'hoje a_o." )oder? Prócurou:se
htmt~:m demonstra~· que illlo ; mas· este ·objecto
é tão (ófa 'de dúvida, que não sei . éoino ora- .
dores tão distinclos se encarregárao de uioslrar
a_q~illo. que é de ~imp]es, intuição j se a oppo·
s1çao, como os nobres deputados conhecem,
está · em inuito pequena minoria ; coino póde
pretender ·o poder desde já? Estando, porén1,
co11vencido que a sua política é a mais ca'paz
de fazer a felicidade do paiz, ella tomou sobre
si a ardua, porém nobre tarefa de convencer
ao paiz de que elle deve preferir a politica da
opposiçao á polilica ·da maioria. Chegado que
seja é~te_ ~omen~o,. se.m diivida algúrua o poder
lhe podera ser confiado.
Accresc;ent9u porém · o ·.nobre deputado 'pela
_provincia ·d~· S. Paulo, qúe elle queria·solicitar·
gue a opposição foi-n1ulàsse os seus pe11sàmentos
po!iticils, que só assim ella podia justificar a
ra:iao de sua condricta. Sr. presidente; ·eu. creio
que 'riií.o 'se_ póde arguir opposição de 'nào
formular os séus_ pensàrnérilos ; . nós estamos
no princij:,i9 dn séssào, . a maioria ·começou a
.fcirmular : os ' sei.is pensamentos na -respósta .á
. falia do tbroho, a minoria, ou a oppósii;ão,· àdopfarido como súa a ·emenda do illíu!lre depu·
'lado, conieça tam1>em a formular os seus pensamêritós : por estes dous docum:éntos . ·vê0se
sê_in·duvida :quaes são os signàés que dêstin,gúém, que separão ·a opposiçllo da maioria.
Qifa'nto á. política extêrna, a maioria não nós diz
riiída, 'absolutamênfo nada, Iião indica ·qual · é
a ·p?litiéa'·que ·copvém seguir o govérrio de unia
naçJo,, 'senão 'em :forças ao' menos ,em direitos
)gtial '.a q~alquer outra: Qú9:nto á política in. ter~-~. a. _emenda. rião . proc~rou d~i:~dir-se, I côm.o
,ii,àre~e I1ão. ter ·reit_o o illustre, d!!piitàdo que
nóntém mais ·se desenvolveu ·sobre às causas
"de ' tqdâs 'as desordens, 'sedições,. é réb'ellióes
que têm· havido,_ a opposição não se_, julga
aind~. habilitada para 1·ejeit,ar tódós ·ôs factos
que têlli'!Jido aceitos e. corisúminadils; ella não
. diz ··que 'qüer restabelecer a antiga legls]àÇll.o
criminal ; eua quer pi:imeiro ser iniormada
para ·então bolir · nos codigos; ella quer. ave,ri,~~r_, b~~. q11oa~s sao,.as e:au_sas. dos .~11-~ª~ pu. ~!1~0~; ~ trà~r-~hes entao remed10 apropriado :
.'iíi'ás 'a .nol:ite 'maioria 'par'ece ter .sido muilo
faêil '-ém ''acreditar que ·emeüdàndo~se os co,

a

me

em

ª·
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digós, ·danâo;se mais autoridade ao governo, -a
idade de ouro descerá sobre o Brazil. ·Quanto
ás rendas publicas, se consultarmos a resposta
tal qual 'est'á formulada; ·a maioria promette ao
·gôverno subsídios, sem dizer se· são ordinarios
ou extraordinarios,sem fazer menção do_ exame
,
das contas....
·o S:a. MoN'ÍEZUMA : _;Apoiado.
o ·sR. LIMPO DE ABREU: -Dos dinheiros immensos· que se lem gasto, e que nós rião sabemos como : a emerida substituiliva, pelo contrario, consagra o grande principio da economia
e fiscalisaçll.o, emfim, Sr, presidente, a emenda
substiluitiva não pl'ocura diminuir os sustos que
sem duvida algu·ma,deverill.o ter:produzido aspalavras do throno em que elle nos dá a entender
que as· nossas instituições, que o throno constitucional correm imminente perigo ; o throno
nos diz que precisa de medidas, de medidas
prornptas para consolid111· as instituições do
paiz e o throno constitucional, como se não
bastasse a constituição lul qual existe, como se
fosse necessario apresentar ainda algumas mudanças, como talvez as de que hontem nos fez
menção un) illustre deputado, projectadas no
anno de 1829. (Apoiados.) Era necessario portanto que a camara dás deputados declarasse
franca.mente ao throno, e muito mais achandose elle em menor idade, que as in~tituições
do paiz, tendo por bases a constituição do
estado•e o maior respeito para com o monarcha,
erão sufficientes elementos âe ordem, de pros;
peridade e de ventura para o Brazil. Estando
pois, snfficientemenfe formulado qual é o pénsamento da opposição, eu creio, Sr. presidente,
que bem resalta a injustiça com que ·a opposição tem sido taxada de republicana.
Um illustre · deputado pela· província de S.
Paulo insistio hontem em - '\>rovar este espírito na ·opt>0siçlio. Foi procurar · as provas
primeiro na 'idade, em segundo lugar:no acto de
uma ·que o illustre deputado disse ser convenção• nacional· que · premeditou ·em 1832.
Quanto ao primeiro · facto, estou convencido
que as idéas réptiblfoanas nllo S!lo. exclusivas
da -idade; Para mim o que é verdade é que a
mocidade tem menos receio das -innevações;
quaesque~ que ellas·sejão; eia-aqui o caracter·
que distingue as idades : uma innovação qualquer póde agradará mocidade; uma·innovação,
qualquer ·,que·· ella seja, faz recuar •a homens ;a
quem O's· annos -e-a experiencfa têm·, feito · ·conheéer melhor os perigos que se póde ·suppõr
nesta innóvação/Applicando estes principios·á
nossa ·orgàoi$ação ·social, ·eu estou convencido
que o senado: ha de pôr limites á camara dos
·deputados, não e.ó quando· ella •qoizer offender
ás attribuiçoes do - poder executivo, ·senão
'tambem:quando ella tiver a menor. intençlio de·
cercear as liberdades publicas. · Seja-me licito,
Sr, ·presidente, declarar •neste momento -q,ue

se

157

muita é a confiança que eu tenho hoje no -sena.do br~zileiro. (Apoiados.) Quaesquer que
seJto as mnovações que se pretendão, ou ellas
lenhll.o por fim mais amplas attribuições ao
poder executivo, ou tenhão por •fim cercear as
liberdade,,;; .de que os povos estão em mansa e
pacifica posse, todas_ estas pretenções encon. lraráõ no sooado forte, enei-gica resistencia.
O SR. ANDRADA MACHADO : - Deus o ·queira!
· O Sa. Ln!!:'~ DE ABREU : - _Nilo é passive] que
o senado seJà mteressado em mnovação alguma,
pelos mesmos princípios. emittidos pelo illustre
deputado a quem _me eu refiro, cuja experiencia
muito respeito, como já disse uma vez, cujas
luzes, cujos conhecimentos invejo.
Quanfo ao .outro argumento que produzia o
nobre deputado, que a opposiçllo era republicana, por isso que della ...
O Sa. ANDRADA ·MACHADO : - Foi, nllo é.
o SR. LntPO DE ABREU : - Foi republicana,
por isso que della tinha sido esse~ projecto de convenção nacional, eu p·eço ao
nobre dep.utado que 'corra os olhos por. esta
casa ...
O Sa. MoNTEZUMA : - Apoiado.
O Sa. LIMPO DE ABREU :.- Que olhe para os
membros que compoem a opposição actual, e
olhe para os que·compoem a maioria. Acha•na
oppo;;ição algum meiubro que fosse influente
nessa antiga maioria P Tàlvez o nobre deputado
encontre·na opposiçao actual um dos membro_i;.;
mais influenlE!s que se oppuzerll.o a esse proj~teto
chamado da convenção nacional. ·A' vista,l: ois,
destas observações, :eu creio que o·nobr deputado desistirá de continuar a lançar so re a
actuál opposição•censuras que na·verdade· uito
lhe.pesli.o.
.Tem" havido como que- um· empenho lll persuadir aos povos de que todos . •aque les que
não sustentão ·o ·actnal ministerio ão repude fàllal'
blicanos ou ·anarchistas. Não ·se
nesta casa a favor de rim cidadão qu se,suppõe
ter sido opprimido, sem que imim'atamente se
diga : -'Vós tambem sois rebeld .vós lambem
sois republicanQ.. - Sr. ·presid t~, · uma das
condições da opp'osiça.o'é ser·ad gada, :Ôão'dos
principios dos criminosos, . m_ s da causa da
justiça. ,O ·estado_ :iia.o'.póde ·se,: . interessado em
que a afflicção seja augmeiltâ<fa ao àfflicto; como
se explica o nosso co~jgo crirn~ ; o estado é
interessado unicamente em que õs,~iminosos
rece hão o càstigo que pe'1a lei- devem .i:'eceber ;
qualquer excesso é uma ferida na lei ;)~ um vexame que .se pratica sem necessidade algcima.
A opposição, ·detestando os princípios, ·dêt~s-tando os áctos · criminosos desses .·holl.lens· que
:se têm levantado contra a constituição, contra o
.,throno do Sr.. ·D.éPedro II, têm, todavia,.a'obri.:g~çao :de exigir de>,governo que ·elle '.SE! circumsc~eva0a- applicar · as ·leis,· mas não exced~1,as 1
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não commeller excesso algum. Este excesso é
sempre um arbitrio, é sempre um abuso de
poder, e como tal deve ser fortemente censu-_
rado pel~ opposição. E' isto o que se praticá
em todos os corpos deliberantes •. Eu citarei as
palavras de um deputado celebre 11a tribuqa
franceia, Mr. de Lamartine, cujos discursos
devem ser familiares aos illustres .deputados,
em que elle levou muito além o direilo de de·
feim a respeito de laes criminosos, sem q1~e,
todavia, por isso fosse elle nunca taxado de
anarchista ..
Eu não adopto, sem duvida, os .pri ncipios
por elle emitlidos; não os adopto, cito apeuas
suas palavras para mostrar a franqueza e liberdade com que se discutem na tribuna franceia
as materias as mais graves, as mais importantes.
Tratava-se do processo de Abril, desse celebre
processo de que os nobres deputados tém noticia. A respeito. desses criminosos, como se
exprimio o deputado a que me refiro? - « Na
politica, entre as paixões e as facções, entre os
governos e _os partidos nll.O ha processo possivel, nlio ha julgamento necessario, nlio ha
sentença que seja justa e imparcial." Entre estes
grandes e terríveis adver$arios, o julgamento é
a batalha, o processo é a victoria. »
Eu declarei com antecipaçãO que· nãO com•
partia estes princípios; apenas os exprimo, para
que os nobres deputados respeitem mais, nao
só todas as convicções da operaçao, como
tambem que fação justiça aos seus princípios.
A opposíça.o deseja que as leis sejão execudas, que a vontade da autoridade, que o arbi io de um ministro qualquer não seja su·
pe ·ornem á constituição do estado, nem ás
.
leis.
1 pretendia ainda occupar-me da definição
E~de r resso que, antes de hontem, aqlli nos
ofiere u o nobre ministi·o da justiça ; mas, não
deseja do tomar mais tempo á camara, termi·
narei ne.i;te ponto o meu discurso, e reservo-me
pa~a mã!or desenvolvimento nos artigos se•
gmntes. \
O SB. P'1;tESIDENTE: - O Sr. Paula Candido
tem a palavl•a.
O SR, PAefLA CAND!Do :-Desisto da-palavra,
O SR. PRESIDENTE: -O Sr. Vasconcellos.
O Sr, Va.11001i-çellos (minúlro do imperio):_;_ ·
Sr. presidente, ~edi a palavra para algumas
declaraç0es~do fallava o nobre deputado
pela provitíéfa do Ceará : como tenho de ler
. os apon.tamentos, peço licença para fallar sen.
tadct
ó SR. PRESIDENTE : -Póde sentar-se.
·· O SR. VASC<lNCELLOS (1ninisw-o do ,;nperio):,O nobre deputado pela provincia do Ceará
propõz-se a convencer ao ministro do imperio
e da justiça, de muitas violações da constituição
e das leis; mas principiou por Llma escusa de

não vir bem preparado tiara esta discussão, e
consistia a sua escusa em dize.r que se tinha
esoripto para a sua província que o governo
pretendia a1mullar as eleições, em virtude das
quaes el!e a representa, e que muito desanimado ficou, quando vio que, da maioria que
sustenta o governo, forãO eleitas tres pessoas
para a corllmisstíO de poderes. Ora, antes de
entrar na analyse do discurso do nobre deputado, seja-me permittido fazer uma declarnçao :
eu p~rtenci á maioria que sustenlára a adminisb·aça.o do nobre deputado, era então ministerial, e nunca me prostitui, nem consta
que os meus collegas da maioria de então se
prostituíssem a pontó de satisfazer, quaesquer
que fossem, todas as paixões dos ministros ;
mas o nobre deputado, que foi ministro, que
suppõe a actual maioria capaz de tal prostituiça.o, como que oliende esta maioria que o
sustentára. Quando o nobre ex-ministro se levanta ne:;ta casa e diz: - a maioria ha de
favorecei· taes e taes pretenções dos ministros,
-quando se entende que é indispensavel pro·
hibir a_os membros da maioria o aceitar graças
e marcês ; quando estas proposições srio proferidaa pelos ex-ministros; não é para suppór
que elles entendem que a maioria actual será
capaz de grandes excessos? Que queirão, de
certo modo, dar a entender que assitn procedião essas maiorias qti'e os sustentava.o ? Se
essas palavras sahissem da boca de algum
outro Sr. deputado que não tivesse $Utlicientemente praticado com maiorias brazileiras, eu
nã_o faria estas reflexões ; mas quem as proferio .forão dous -nobres ex-ministros, e muito
me magoou· ter sido este ferrete lançado sobr.e
uma rnaioria de que fiz parte. Cabe-me de.clarar e1n resposta ao nobr~ deputado que eu ·
·e nenhum de mens collegas manifestQu jámais
o intento de annullar as eleições do Ceará,
nem o nobre deputado póde produzir' provas
de ta1 asserção.
Muitas violações da constituição e das leis
enxergou. o nobre deputado em alguns regulamentos e avisos do ministro !,lo. in1perio. Notou
que o regulamento do 1º de_ Janeiro obrigasse
àos ministros a rever as provas dos actos que
fossem enviados para a typographia. (Sou obrigado a descer a particularidades para que nãO
se concJua de meu. silencio ser verdade o que
arguio ao ministerio esse nobre deputado. )
Ora,. consultando eu os arts. -7° e 8° desse re. gulamento, não encontro nelles tal disposição ;
o que esses artigos determinão é que a. nu_meração e summario dos aetos sejão feito:i sob
inspecção dos respectivos ministros ; esta disposição é de certo muito dill'erente do que
disse o nobre depntado conterem esses artigos.
Se o nobre deputado quizesse dar-se ao trabalho de ler todo o regulamento, veria no art.
10 incumbir-se essa revisão aos otliciaes
maiores das respectivas secretai·ias de estado.
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Mas, disse o nobre deputado, como o ministro manda a outros seus collegas ? Declararei
ao nobre deputado que esse acto foi concertado, discutido, e deliberado em conselho, que
assentámos que assim convinha, se é erro,
culpe a nossa intelligencia.
Sr. presidente, não ha collecçaes completas
de nossa legislação, ao menos na.o ha meios de
. se verificar se as collecçaes que possaimos
contétn ou não todos os, actos; nao tem havido
tambem medida efficaz para conservar as collecções dos . aclos legislativos, e do poder executivo quando estabelecem regras nas diversas
repartições pelas quaes são elles distribuidos ;
daqui veio entender o ministerio que convinha
· regular. a numeiaç9.o dos actos legislativos, e
de decretos do poder executivo, de maneira que
facil fosse esta verificãço.o, que qualquer pessoa
que possuisse uma collecça.o de leis impressas
depois deste aclo, estivesse certa que nenhuma
outra havia que fizesse regra; eis as razoes que
levarão o governo a promulgar esse regulamento. Como o governo está convencido de
que, baldada será a· distribuição, se não houve1·
providencias para que se na.o extraviem os
actos distribuídos, ordenou que Iodas as auto·
ridades que recebessem esses actos que lhes
erão gr!ltuilamente remettidos, fizessem de seus
exlractos e numeraç9.o ·Ulll registro em livro
competente. Da lei das cama1·as e estylos antiquissimos deduzio o governo a obrigaç9.o que
lhes competia fazer este registro á sua custa"'!
a despeza é insignificantissima: e se houver
repugnancia ou opposiçllo a essa insignificante
despeza, àpezar de serem esses actos gratui•
tamente distribuídos p11lo governo, a assembiéa geral poderá -decidir, ou resol.ver o que
· entender mais acertado. Se precedentes fôrem
necessarios para apadrinhar o g_overno, irei
invocar o da portaria que mandou assignar
o Corre·io Official pelas camaras municipaes.
Passou- depois ·o nobre deputado a mostrar
os defeitos que achou nr,s regulamentos sobre
archivo publico, collegio de Pedro II; etc. Eile
vio no regulamento do archivo publico in·
fracçGes do acto addicional, inCracções das_ leis
do thesouro, infracções de quasi toda a legis·
lação. Ora, eu peço ao nobre deputado que
se d& ao trabalho de lêr attenlamente ·esse re·
guiamento do archivo publico e se convencerá
de que a 1•apidez com que o leu, ,ou talvez o
pouco interesse que lomava no 'exame dàs
materias, ameaçado pelo ministerio, pela grande
maioria de na.o tomar assento nesla casa,
fossem talvez as causas que fizessem com que
o illastre deputado cahisse em lllo visiveis equivocaçGes.
Disse o nobre deputado: -Na.o deve mandar·
se ,bara o archivo çs actos legislativos das asse~bléas provinciaes, porque, segundo o acto
adãicional, devem ser enviado;;; ao governo e
i\$) çamaras.Jegislativas.-Ora, eu peço licença

I

,
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ao nobre deputado para lhe pedir que lêa o
regulamento, e verá que o regulamento determina que sejllo remettidas para o archivo
publico cópias dos actos legislativos das· assembléas provinciaes, porque, sendo um dos
fins do archivo conservar os documentos interessantes, não só á legislação, na.o só á administraça.o, mas tarnbem á historia do paiz, importava que taes actos lhe fosse111 remettidos ;
assim como importa que esta augusta camara e
o senado, envie lambem seus documéntos para
o a1·chivo publico, afim de que não se extraviem; porque, não posso affirmar, mas assevera-se ser verdade o facto de não existir o
autographo da constituição do imperio, Outros
muitos documentos importantes têm sido perdidos. Eis uma das r11zões, pelasquaes o governo
entendeu que devia dar regulamento ao archivo
publico que a constituição presuppõe.
Entendt!u o nobre deputado que _era excessivo o regulamento, quando estabelecia emolumentos das certidões, que fossem passadas no
archivo publico ; mas esses actos sll._o das secretarias ; não ha nova legislaçao ; cohrão-se os
emolumentos que o regimento das secretarias
de estado tem estabelecido ; como, pois, diz o
nobre deputado que isto é um imposto lan·
çado pela adminislraçllo, no regulamento do
archivo publfoo ? Mas lambem o ministro do
imperio, ou da justiça, declarou aos juízes de
direito que lhes competia.o emolumentos nas
causas civis, quando o codigo çriminal o prohibio ou o não autorisa I Ora, o enunciado da
arguição dó nobre deputado lhe offerece a
refutação do seu parecer; O codigo criminal
não antorisou a percepç9.o de emolumentos, ao
menos expressamente ; o governo declarou aos·
juízes de direito qne lhes não competia.o emo•
Jumentos nas causas criminaes ; mas não tendo
elle feito igual declaração nas causas civis, e
estando esses emolumentos estabelecidos em
um regulamento que vive, o que devia fazer
o gnverno?
O nobre deputado notou, estranhou o procedimento do governo na creação do collegio
Pedro II : vio tambem nesse facto muitas iafracções da constituição, e das leis. Mas o
nobre deputado na.o procurou inteirar-se bem
dos factos : é por isso que fez essa accusaça.o ao
governo. Se me tivesse pedido alguns esclarecimentos, eu lhe teria poupado o trabalho de
arguir-me, e a- mim tambem o de. respondei·.
Eu na.o sei onde o nobre deputado encontrou
um decreto, ou acto algum, para encorporaremse na coroa os bens desse seminario. Se o
nobre deputado tivesse consultado os decretos
de Novembro de 1818, e de Abril de 1821 ;
se tivesse procurado informar-se do que existe
a ·este respeito, ler-se-ia convencido de que
taes bens não forão incorporados na coroa ; se
tivesse procedido a outras averiguaçoes,-ter-se-ia
convencido tambem de que os im1tituidores dl\:
,,
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quelle_ i:ollegiÔ nllo o destinárao para o eni;ino e os rnelhodos por elle· adoptados, eu teria
de artes mecanicas ; era onlro o seu fim. Se _summo prazer -em empenhar-me nesse deqate
tivesse consultado, emfim, quaritos actos existem
Despedio-se, emfim, o. nobre deputado do
a ,$Sle respeito, nAo se persuadiria tão facilministro do imperio com uma censura sobre a
mente de que alli se creárão empregos ; e que farinha (risadae) que mandou para a província
sendo a creaça.o de empregos da exclusiva com- do Ceará. Disse elle que esta farinha chegou
petencia do corpo legish1tivo, o. governo in- lá cheia de..... não sei se disse pixe e brêu.
fringira a constituição na creaçllo de tae!l emALGUN!i! SENHORES : -,- Sim, sim. (~is~4aa.)
pregos.
--~······ .,- cc.Se o nobre deputado quizesse dax,se ao tra•
o Sa. 'VASCONCELLOS (ministro_ do impe1·io) :.,....
balho de examinar esse regulamento, parece- Que muitos saccos linha.o quartas e m eio_s alme que não confundiria 1·et1-ibuição com im- queires de menos. Não me consta a verdade
postos : não diria que o governo estabeleceu deste facto. O que collijo dos officios recebidos
semelhante imposto de matricula· ila palavra ~ que o auic.ilio, ou a remessa foi muito opporretribuição : elle conheceria a significação dos tuna, .e que muito servio; e que, se me· nJo
termos no regul.1.mento, que muito sinto não engano já linha sido vendid_a toda a farinha.
ter· merecido a_ sua approvação .... Mas, em fim,
Se,. porém, ha alguma falta, o -nobre deputado,
nem o regulamento, nem o discurso, com que se a sabe, faz· serviço á sua provincia em
o ministro 1;1.brio o collegio, rnerecêrão a appro- a communicar, afim de que eu faça com que
vaç:to do nobre deputado. Concordo com elle o mestre da embarcação, que se obrigou pelo
· que o discurso não_ foi bem concebido ; que a transporte deste genero, indemnise o tllesouro
materia que o ministro escolheu, isto é, que as· publico. ·(Àpoiados.) Esquecia-me ainda outra
recommendações que entend_eu que devia· nell.~ arguição do ministerio do imper10. Consiste ella
fazer, para que fossem .pontualmente obser- em que, tendo o ministerio do imperio ordenado
vados os estatutos, e para que severa disciplina . que fosse a religião catholica apostolica rose estabelecesse naquella casa de educação, não mana ensinada no collegio, consultára ao vifossem as que as circumstancias do paiz mos· gario capitulaL· sobre qual o autor, ou comtrassem, ou iudicassem como as mais necespendio elle con1Merava -mais apropriado para
sarias ; concordo, em uma palavra, em que o uso das escolas. O nobre deputado admil'ou-se
o discurso foi máo. M:is daqui segue-se que de que o ministro, mandando ensina,r a religião
o orador nao merecia tal nome, e nao devia do estado, quizesse indicar aos mestres qµaes as
ter-se arrojado a fazer este di_scurso, e não se obras, quaes os escriplos que· continhão essas
segue que o ministro do imperio commettesse doutrinas. em melhor methodo, e mais adaptadas
á inte}ligencia da· mocidade. Eü direi que a
um crime, e abusasse de sua autoridade.
Quanto, pol'.ém, ao juizo do nobre deputado razão que me moveu a..fê_lzer ~ta requisição,
sobre o regulamento do collegio de Pedro foi a ignor,rncia em que estou d_e qual -seja o
II, ha de permittir que eu o não appràve. melhor tratado sobre a mate1fa ; foi o desejç
O discurso era meu ; mas o 1-egulamento é que tinha de ver escripta no .papel .ordem, disalheio : em quasi todas as suas disposições é posiçn.o para o ensino da religíllQ ; foi o desejo
copiado do regulamento dos rollegi_os de de nao deixal' ao ai:bitrio de quem quer que
França, apenas !,llodificado por homens· que fos~e materia de tanta importal).çia.
gozão da ·reputação de sabios, e entendem c;i que
No ministerio da justiça, o Sr. deputado não
deve alterar-se nas disposições desses estatutos. deixou de encontrar muitos ert·os e infracções
O nobre deputado entendeu que a educação (e
da constituiça.o e das leis. O gnverno reintegrou
não sei tnmbern se os estudos) tinhao resaibo a um desembargador, e deu-lhe o ordenado
de fradescos .... l (Risa.das.) Sr. presidE;inle, eu que deixou ge perceber. Declaro que o governo.
na.o entro na analyse do procedimento e dos reintegrou um desembargador pela manejra por
serviços, que possao ter feito os frades ; o que que asseverou o illuslre deputado. O governo
me parece é que esse defeito nao cabe, ou não entendeu que procedia acertadamente ; . e
quadra ao regulamento. Segundo tenho ouvido,
ql\ando n~nhumas outras razões _lhe assistisse~,
ou tenho lido, foi elle concebido, ou restaurado seria de pequena monta precedentes tão sab1os
por Napole!lo Bonaparte, e o empenho desse como de honrados predecessores? Demillio o
legislador não .era crear frades (risa.das), mas juiz de direito de Cuyabá I Aqui ha equivocação
crear militares. Entepdia eu, pois, que o reguem o nobre deputado. O juiz d~ direito dio
lamento ~e_ra mais vulneravel, ou podia ser
Cuyabá não foi demittido : desappar,.;ob
vulneravel pelo lado da disciplina, por dispo(ApoiadoB,)
,disi.iço.es que pudessem ser. attribuidas ao espírito
1
Q_
SR.
NAVARRO:
I;là
qua_tro
~nnos.
-~is~
militar : mas nunca o ter sido obra de frades,
c,u tendente a cousas fr_adescias. Se o nobre deO S_R, VAscoNq~LLos (m_in,i8tro ~- #nperio)'·aputado quizesse instituir uma discussão em
Não se sabe em que parte eiiltá; desapparet..t,
geral so]?re as dísp.osições desse regulamento,
ha annos, Mas o qµe_ l;lei qe pe_dir 110' noh5
~C?bre as materias que aJli'se mandão ensinar,
deputado, é que mé-não atlribua opini(!es q·
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en nunc.'l proferi nesta casa, que talvez fossem
proferidas por algum membro da passada
opposiç:10. Eu nunca entrei na discussão
sobre a ques!!lo se os juizes de direito era.o
e;npregados geraes ou empregados provinciaes;
nolei sómente qne algumas remoções feitas
para lugares mui distantes me parecião equivalentes a demissões : eis as reflexões que
então fiz. (ApoiadoR.) Com estas palavras,
julgo ter desfeito a grande contradicçào que
o nobre deputado notou entre as opiniões de
quem não esposava lodo o systema da administração passada, e do actual , ministro da
.iusliça.
Onlr'l facto enlenden o nohre depntado riue
era ofTensivo do poder judiciaria e foi, se me
na.o engano, uma portaria ao chefe da policia
para revogar as fianças indevidamente concedidas
pelos juízes de paz. Como se nllO requer para a
nomeação de ji1izes de paz a qualidade de jurisconsulto, acontece que elles não poucas ve:!es
errem na classificação dos delictos e por consequencia no decidir se ha lugar ou n:i.o a fiança.
Tendo o govt!rno eneor,trado alguns factos semelhantes e escusando-se os juizes de paz com
a sua ignorancia, re$Olveu que o juiz de direito
criminal revogasse as fianças indevidamente
concedidas pelos juizes de paz independentemente de recarsos. Pa:-ece que o nobre rleputado
disputa ao governo o direito de fazer esta recommendaçao, ou eu não concebo em que consistia
a força de sua argniçM. Entendi qlle me
cumpria fazer executar as leis. Ent<:ndi que pelo
§ 8° do artigo 46 do codigo criminal, é incumbido aos juizes de direito conceder fianças
aos réos pronunciados perante o jury, e revogar
aquellas que os juizes de paz tiverem indevidamente concedido. Pela generalidade da disposição do codigo, e pelo titulo juiz de direito,
debaixo do qual se inclue, entendo q11e não
fazendo o artigo referencia alguma ao artigo 294,
aos juizes de direito cnmpria revogar as fianças
indevidamente concedidas, muito principalmente
sendo de sen dever inspeccionar o procedimento
dos juízes de paz. Ainda mais me corroborou
nesta opinião a expressao do codigo, que me
pareceu ser esta: - conceder, ou re,•ogar. Se este artigo do codigo estivesse limitado pelo
arligo 29,1, nllo se exprimiria o co:iigo pela
palavro cnncede1·, porque no caso de revogar a
fiança, havendo recurso, ou no caso de conceder
o jniz de direito, n!lo concede nem revoga,
manda qne o juiz de paz conceda, ou revogue.
Assim entendi eu o co,iigo. Póde ser qt1e não
seja a verdadeira inlelligencia. Razões de utilidade publica tamhem ahonào o pt"Ocedimento
do governo. · Entendo portanto que ao n•>bre
rlcpulado não assistio razao snflicienle para
faz .. r-me tal argniçao.
Oi1tra argniçao fez o nobre depu!.ado, que me
pareceu lambem pouco razoavcl. Elle disse : 0 governo prohihio a distrihuiçll.O de terras
TOIIIO 1

161

pelos índios na provincia das Alagôas até que a
assembléa geral resolva a este respeito ; e accrcscentou : Não é isto oppôr obstaculo á industria e agricultura? Deixando de parte a
questão-se nas act1.1aes circumslancias é um
obstaculo á agricultura ou industria, profusão
no distribuir as terras, parece-me que o governo
nll.o merece essa censura. O governo tomou essa
resolnçao á vista de nm oflicio do presidente
das Alagôas, em qne noticiava que algumas desordens acabavão de ter lugar no termo da nlla
da Atalaia, e erll.o deridas á dislribuiçao das
!erras dos ·indios ; porqne persuadidos elles de
que ninguem linha direito ás terras denominadas suas, e continuando o direclor dos índios
a distribuil-as, elles q ucirnavão edificios, quantos
engenhos alli se levantarão. Entendia o presidente que medida proveitosa e justa era prohihir a dislribuiçao dos terrenos ; até porque,
segundo a sua opinião, essa distribuição estava
vedada na medida legislativa que prohibia a
concessão de sesmarias : o governo era ·do
mesmo sentimento, e que se não podiao distribuir sem aulorisaçao do corpo legislativo essas
terras, que se denominavão dos indios. Como
pois póde o nobre deputado considerar como
um abuso de poder, como uma infracção de
lei, essa determinaÇllo do governo?
Continuou o nobre deputado a fazer algumas
observações sobre diversos regulamentos. Apenas
me farei cargo de responder a tres : uma sobre
o despacho dos feitos pelos juizes de direito em
qualquer termo de sua comarca, cm que se
elles achassem ; outra sobre os recursos ecclesiasticos ; e a terceira sobre as revistas.
Foi presente ao governo que se demoravllO
muito os processos, porque, não sentenciando
os jnizes de direito senilo quando se achav:to
nas vi lias em qne elles tinh.rto sido feitos, porque
não indo alguma vez, nem ainda ás mesmas
ses,ões orclinarias, a que devem assistir, o processo o mais sumrnario, o mais simples, tinha
larga duraçll.o. O governo tinha diante dos
olhos, o alvará <la rainha D.. Maria I, sobre o
expediente dos processos nas villas annexas ;
consultou lambem o decreto de 1833, e convenceu-se d!! que estas disposições nllo tinhão sido
bem comprehendidas no fôro; e para esGC fim
expcdio este decreto, declarando que os juizes
de direito houvessem de sentenciar os feitos
civis ainda fóra dos termos a que elles pertenci/lo,
uma vez que estivessem dentro da comarca.
Ora, eu nao pediria ao nobre crador elogio pela
medida, mas esperava que, ao rnenos, me nllo
censnrasse. Appello para os senhores qne têm
pratica do fôro: digão clles se a medida era ou
n:io mua necessida,le publica ? (lvumerosos
apoiados.). Que lei ferio? Que ju::isdicção creou?
Eu não sei se o regulamento por este lado póde
ser censurado : não leve outro fim sen:lo dar
providencias para- boa execução da. lei.
Quanto ao rec11rso ecclcsiastico, o nobre de-
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suspender-se o processo, de maneira que éra
indifferente vencer ou nno vencer.
O governo reflectindo sobre estn materia, entendeu que as nullidades ou injustiças podião
prejudicar, ou não prejudicar ao conhecimento
da verdade. Quando as nulliclades, ou injustiças,
prejt1dicavão ao conhecimento da verdade, por
exemplo, quando se não recebino uns embargos
attribuições que por esta. lei não jtJi·em distribuídas que, provados, podfüo relevar da condemnação,
não era possível que a relação sentenciasse
pelas d-iJferentes autoridades, froão e:ctinr:ta.~. Mas perguntarei eu :-Era nttribuição da mesa senil.o sobre as nu11idades, e não sobre o medo desembargo do paço, da mesa da consciencia rito da causa ; e não era possivel que deixasse
de continuar o processo : quando porém 11s nule ordens, o conhecimento dos rect1rsos de autoridades ecclesiasticas? Parece-me que nb.o ; ao lidades ou injustiças, não prejudicavão ao con·hccimenlo da verdade,' declarou o governo
menos pelas idéas que "eu tenho de direito n resque, neste caso, devia a sentença decidir a causa
peito dos recursos ecclesiasticos, Se o nobre deputado quizesse ler o paragrapl10 6º do artigo 2º cm ultima instancia. Eis· o objecto desse redessa lei, outra havia de ser a sun convicção. gulamento. Perguntarei ao nobre deputado, que
Nelle veria continuados esses recmsos. Quem lei offendeu·elle? Nao teve pelo contrario por
conhecin destes recur~os erno as relações e juntas fim promover a boa execução das leis ? Parece
incontestavel.
da corôa. Foi esse caso omisso ; e, entretanto,
senlio-se o. necessidade de regular os recursos.
Tenho mais reflexões sobre o discurso
Houve caso de violencia commellida por audo nobre deputado, Se V. Ex. que1· inte1·toridade ecclesiasticn, e nenhuma providencia romper-me....
_
encontrav!\O os advogados nem os juízes, na leO
SR.
PRESIDENTE
:
Acha-se
o
ministro
da
gislação nem na relação. O governo pois 11M fez
mais do que regular a maneira e tempo cm que fazenda na ante-sala.
o SR. VASCONCELLOS (ministro do iniperio): esses recursos devill.O ser interpostos é apresenEu conlinuarfi depois.
tados no juizo competente.
Recebido o Sr. ministro da fazenda á 1 hora
Vamos á terceira arguii,ão, ou aos reparos do
nobre deputado contra o regulamento das re- . e 10 minutçf:I com as formalidades do costume,
vistas. Entendeu o nobre deputado que, tendo-se toma assento á direita do Sr. pre&idente, e lê
·
já iniciado ne, camara dos Srs. deputados pro- as seguintes propostas :
« Augustos e dignissimos senhores represenjeeto sobre as revistas, que continha medidas
muito semelhantes ás que o governo adoptou; tantes da nação.
« Só uma nação como a nossa, senhora
não cabia na autoridade do governo expedir regulamento a esse respeito. Ora, eu peço licença _de um solo novo, tão rico em producções, potambem, nesta océasiD.o, para dizer ao illustre deria, como tem podido, soffrer as perdas que
deputado que não disputo ao corpo legislativo a
lhe provém do pagamento annual dos juros. e ·
autoridade de incluir nas suas leis materia reamortisação dos emprestimos externos. A ·imgulamentar; mas quando o corpo legislativo não . periosa necessidade de realisarmos annnal·
tem ainda sanccionado por lei artigos regult1mente aquelle pagamento por meio dP. remessas
mentaies, estará o ministerio inbibido de cumforçadas, não só concorre para a vacillaçilo e
prir com o dever conslitucional, de expedir re- baixa dos cambios e descredito de nossa propria ·
gulamentos para a boa execuçao das. leis, só
moed.a, como em ultima analyse tem-nos obriporque foi já iniciado projecto a semelhante resgado a despender sommas c.onsideraveis no
peito no corpo legislativo ?
.
dobro e triplo da obrigação primitiva. Sendo,
O _governo foi força~o a tornar essa provipois, de evidente utilidade o emprego de
dencia pelo que occorrrn no fôro. As relações
qualquer ineio que possa diminuir o computo
nll.o concordavão entre si na marcha que devião
das ditas remessas : e não se offerecendo ·outro
seguir no julga111ento das ca11sas de revista.
mais effica:.1, que o· da lenta conversão dos reUmas erão de opinião que sempre devião deferidos.emprestimos em apoiices da divida incidir o feito : outras não entendião que devesterna, tive ordem do regente interino, em nome.,
sem decidir o feito, por umas palavras que se do iniperador, para apresentar-vos a seguinte
. lêm no art. 7º do regimento do tribunal su- . proposta:
premo de justíça. O governo julgou que era
« Ar!. l.° O governo fica autorisado para
absurdo que aquelle que tinlia obtido uma senconv.erter a divi<la externa em apoiices ·da
tença em seu favor do tribunal supremo de interna, sempre que possa fazer, sem oifensa
justiça, ficasse privado do dirP.ito que lhe comelos respectivos contractos.
pelia ; porque o resultado das sentenças, ou de
cc Art. 2.° Para levar a effeito esta conversao,
grande parte das sentenças preferidas nas reo governo poderá :
.
lações, era não ter a1Hl~mento o processo, era
cc § I .. Admittir propostas dos possuidores de
putado entendeu que o ministro da justiça linha
creado. uma especie de recurso ecclesiastico, que
elle vio expressamente abolido na lei de 22 de
Setembro de'1828, que extinguio o desembargo
do paço, e mesa da,consciencia e ordens! Ora,
como podia o nobre deputado convencer-se desta
proposição? Se me rilla engano, pela leitura da
segDinte disposição da mes;ma lei : - Todas Ct8
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apoiices externas, que qucirãÓ converlêl-as em
internas.
« § II. Impõr ás companhias que f6rem sujeitas a cauções a obrigação de realisal:as em
apolices externas com a clausula da conversão
em internas.
cc § .III. Emittir apolices da divida interna
para o pagamento das externas que devilo ser
amortisadas ; marcando-se a1:fnualmente na lei
da fixação das despezas o maximo da quantia
em apolices que deva.o ser para esse fim
emittidas. »
,e Augustos e dignissimos senhores representantes da naçao.
« A conveniencia de alargar, sem perigo do
credito publico, a esphera da circulação das
apoiices da nossa divida interna, não póde ser
'desconhecida a quem reflcctir nas vantagens
que o governo e os particulares hão de colher
do mais facil e seguro emprego dos capitaes, nos
mercados mais abundantes, onde elles possao
achar-se menos bem collocados.
·
« Além dessas vantagens, que são obvias e
de mui subido quilate, a medida que tiver por
fim facilitar o pagamento e transferencias dos
nossos titulos de divida, em diversas cidades
commerciaes, abrirá um novo canal para a animação da industria local, promoverá o espirita
de economia entre as classes productivas, servirá de base no estabelecimenlo de sociedades
uteis, e ligará o maior possivel numero de
cidadãos ao credito do esta!lo pelos vinculos do
interesse privado.
cc Apoiados no exemplo da França, qt1e já
tem os abonos da experiencia, o_governo entende
que a adopçll.o de semelhante medida, com. as
modificações exigidas pelas cir.::umslancias do
nosso paiz, contribuirá, sem duvida, · para o
aagmento do credito nacional. E nesta persuação, ordenou-me o regente interino em nonie
do imperador que vos apresentasse a seguinte
proposta :
.
_
« Artigo unico. O governo fica autorisado para
fazer pagar-os juros das apolices· da divida inte1·na em qualquer das thesourarias das provincias da Bahià, Pernambuco e· M,rnmhão, a
- requerimento dos respectivos possuidores ; e
para regular dentro .de cada uma das referidas
provincias a transferencia das mei;mas apolices, ·
e a passagem destas de uma para outra thesouraria, onde sejà permittido o pagamento dos
juros ; dando as instrucções uecessarins pará
a segurança e facilidade ,dessas operações; ,,
« Augustos e dignissimos senhores representantes da nação.
··
·
« A experiencia tem demonstrado que a circu~ lação geral do papel-moeda em todo o imperio é
nociva ao credito da nossa moeda corrente. A
difliculdade de verificar-se com promptidao as
notas, sobre cuja lt..-ga]idade occorra duvidi,,
mesmo infundada, é bastante para entorpecer a
~archa das fransacções ordinarias da vida social,
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e produzir nos animes certa desconfiança sobre a
validade dos litulos elo haver de cada um. A providellcia de substitui1·-se a classe de valores em
que appareçll.o notas falsas, é, além de morosa,
muito inerticaz para remediar o damno que, em_
toda a extens!í.O do imp·erio, deve causar o desconceito _da mesma elas.se ; ficando, demais;
aberta a po_1·ta á fraude e immoralidade, e o paiz
exposto a ser exhaurido de seus valores reaes,
pela introducção de papel contrafeito nos seus
varias e distantes mercados. Nenhum dos arbih-ios· lerobmdos para allenuar lão grave damno
pareceu ·mais conveniente que o de tornar provincial o curso do papel que é actualmen te geral-.
E sendo certo que dos males inseparaveis da
cil'culaçãci aclual, o menor de todos, ou o menos
prejudicial á nação, é o que póde resultar do
mesmo arbitrio; tive. ordem do regente interino, em nome do imperador, para ol'ferecer á
vossa consideração a seguinte proposta :
« Art. l.'' O thesouro publico nacional remetterá a cada uma das thesourarias das provincias a porçl\O de notas da nova estampa que
julgar sufficiente para a substituição das_. que
actual mente circulão nellas , levando as m!lsmas
notas imprel!SO no reverso o nome da província,
a cuja circulaçao fôtem destinadas.
.
« Art. 2.0 As notas da nova estampa só terão ·
curso obrigado nas estações públicas das províncias, cujo nome tiverem.
« Art. 8.º Fic:to em vigor as disposições da
lei de 6 de Outubro de 1835, numero 53, que
fôrem applicaveis á presente substituição. »
• cc August(?.s e dignissimos s~nhores representantes da naçao.
·
cc O governo mal cumpriria seus deveres se
fôra indifferente uma das necessidades mais
imperiosas do paiz, a do melhoramento da nossa
-~
.circulação monetaria.
« Elle nll.o considera impopular medida, ou
sacrificio algum, que possa remediar os males
provenientes do. calamitoso estado da mesma
circulação; e confia que, neste e outros empenhos de reconhecida utilidade publica, achará
nos representantes do Brazil na.o só a m·ais
frànca cooperação,· como a mais sincera dedicação:
·
« Sendo· a estimação do papel-moeda sempre
abaixo da dos valores reaes que representa, e a
fluctuaÇão do_seu preço -no mercado, a causa dos
referidos males, evidente é que, para removêl-os;
deveremos e_mpregar aquella inedida que com
mais suavidade, ou menor abalo das fortunas
publica e privá.da, faça cessar a depreciação, e
'fixar o valor do mesmo· papel. A medida, senhores, que na opini,11.o mais seguida melhorpreenche as condições indicadas; é sem duvida
a do lento resgate do referido papel ou a do seu
pagamento gradual, porém certo e definido,
como exige a boa fé e a rigorosa justiça : e para
leval-a a cfl'eito sem mó1· gravame do estado,
cumpre que nos sirvamos dos meios _actuaes do
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thesouro publico e de outros, qlle dispensando
o recurso a novol:' impostos, afiancem e facilitem
a opemção do mesmo resgate.
« O estabelecimento do banco nacional, já autorisado pela lei de 8 de Outubro de 1833, além
de ser de inconleslavel utilidade para o commercio e industria do paiz, nlio deixa1·á de proporcionai·-nos alguns desses meios que não pesando sobre os contribuintes, concorreráõ para
facilitar aquclla operação.
" Convindo, porém, emendar algumas disposições da citada lei para que não continue
a malograr-se a sua execução, e possa o estado
colhei· algum fructo da inslituiçãO do banco,
sem todavia compromêtler o credito nem diminuir os interesses da companhia que o estabelecer ; tive ordem · do regente interino em
nome do imperador para offerecer á vossa deliberação a seguinte proposta :
« Art. l.º A lei de 8 de Outub1·0 de 1833 será
executada com as seguintes alterações :
« Arl. 2. 0 O govemo fica aulorisado para
conlracta1· .P estabelecimento do banco com
qualquer companhia que lhe ofl'erecer condições mais vanl.ajosas para o mclhol'amenlo
do meio circulante.
« Al't. 3.º O capital do banco será de 16,000
contos. O governo entrará, como accionista,
com a quarta parte do mesmo capital em apolices de juro de 6 por cento pelo preço que fôr
convencionado.
" O capital 'poderá ser elevado a maior·
somma, se assim o resolver a assembléa do
banco, com approvação do governo;
<( Ar!. 4.º O banco realisará as suas notas
na moeda em que se fizerem os pagamentos
•.
lcgaes.
« :Art. 5, 0 Os dinheiros do governo serão
gratuitamente passados pelo banco de um para·
outro lugar do imperio em que tiver caixa-filial.
,, Art. 6.• O producto dos dividendos do
banco que pertencerem ao governo, depois de
deduúda u imporlancia dos jul'Os das apolices
da sua entrada, fica exclusivameule applicàdo
resgate do papel-moeda, bem como o total
dos impostos que ora tem a mesma applicação.
" Art. 7." Ficá sem ell'eito o ar!. 36 da referida lei de 8 de Outubro, e todas as disposições em contrario. "
« Augustos e digníssimos senhores repre-.
sentantes da naçlío.
. " Os interesses da fazenda nacional, ora menosprezados, quando a sua promoçao e apuramento depende . do processo e julgamento
judiciario, exigem do poder legislativo uma
·
adequada e prompta providencia.
« Tendo, por virtude da lei de 4 de Outubro
de 1831 e disposição provisoria, deixado de
existir o juízo privativo dos feitos, e cassado e
perdido o privilegio da fazenda nacional, sujeitou-se ella a demandar, e ser demandada perante os juízes do fôro commum, com grave

ªº

prejnizo, principalmant e no que pertence á cobrança de suas dividas. Nem mesmo era de esperar, sendo os juízes territoriaes, os unicos
compelentes, para.processiir e julgar as causas
da fazenda, e execuçoes fiscaes, e devendo todas
estas ser tratadas, em diversos termos e co.:
marcas, fóra do alcance dos procuradores fiscaes.
do thesoUl·o publico nacional e das thesourarias
.
das províncias.
« A providencia do artigo 92 da lei de 4 de
Ouiubro de 1831 de nenhuma sorte satisfez á
necessidade de cuidar-se activa e acertadamente
no progresso de taes feitos ; porquanto nil.o era
licito esperar que em todos os termos houvessem
pessoas babeis e profissionaes para o desempenho das funcções a cargo desses fiscaes, nem
mesmo era difficil antever que homens propostos . por parte dos juízes terriloriaes, e des.titllidos de vencimentos pecuniarios, carecessem
de incentivo para empregar todo o seu tempo
seu trabalho no penoso encargo da arrecadaÇl!.o
da fazenda. E quando bastantes não fossem
estas razoes para demonstrar a quasi impossibilidade de alcançar o prompto e regnlar exito
das causas e ex:ecuções fiscaes, sobejo era ter
em attençao ás distancias em que ficão as thesourarias para ministrar os esclarecimentos· nccessarios a seus agentes, e resolver duvidas
que occorrem a cada pasi;o ; distancias que se
devem ainda contemplar pelo lado do prejuízo
que causão a expedição dos recursos, e segu~
rança da remessa dos autos e documentos.
" A estas difficuldades cumpre juntar outras
de não menos importancia, e que provém já
de não ser bastante em algumas provincias o
serviço de um só procurador-fiséal, co111 um
só solicitado·r, para que devididamente seja
promovido o andamento dos processos ; e já
de não ser animado o zelo dos juizes, escrivães,
e officiaes de justiça, de que depende em grande
parte a prompla cobrança ,!as dividlls.
<e Em consequencia da~ reflexões, que - fieão
expendidas, recebi 'ordem do regente interino
em nome do finperador, para iazer a segninte
proposta:
« Arl. l.º Fica restabelecido o privilegio do
fôro para as causas da fazenda nacional, e
creado o juizo privativo dos feito:i da fazenda
· da 1ª instancia. ·
" Art. 2°. No juízo privativo dos feitos da
fazendà se processaráõ e julgaráõ .em 1• instancia d'ora em diante, todas as causas civeis
da fazenda nacional, em que ella fôr interessada
por qualquer.modo, e em que por cor.seguinte,
houverem de intervfr os seus procuradores
como autores, réos, assistentes e opponentes;
« Art. 8°. Neste juízo, se continuará a seguir
e observar a ordem do processo estabelecida
pelas leis em vigor, com as alterações decretadas
na disposição provisoria ácerca da administração
·
da justiça civil.
• Art. 4º. A jurisdicçllO privativa, e improro-
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gavel do.juizo dos feitos da fazenda, será exercida na côrte, por um juiz de direito especial,
com a denominação de-juiz dos feitos da fa.
zenda - nas cidades capitaes das províncias,
pelos juízes do cível, e onde houverem dous, ou
mais, por aquelle que o governo designar.
a Art. 5°. Em cada um dos juízos dos feitos da
fazenda haverá um escrivão, um procurador, um
· ou mais solicitadores nomeados pelo governo,
e dous ofiiciaes ele justiça nomeados pelos juizes.
cc Art. 6º. Nas capitaes das provincias serão os
procuraàõres da fazenda em 1• inslancia, para
a promoçao e defeza de todas as causas da fa.
zenda nacional, os mesmos que fôrem procuradores fiscaes das thesourarias, e seus aju·
dantes.
tt Na côrte h11verá um procurador especial,
denominado procurador da fazenda, nos juízos
de 1ª instancia nomeado pelo governo.
" Art. 7º. O juiz dos feitos da fazenda nacional
da côrte, vencerá um ordenado igual ao dos
jnizes do civel ; os juizes do civel das capitaes
das províncias, que fôrern juizes dos feitos da
fazenda, n:lo ter:i.o por este e11cargo mais algum
vencimento ; e todos perceberúõ das partes os
emolumentos, que lhes competirem na conformidade do regimento, pelos actos que praticarem, e ela fazenda nacional a commissao
que lhes fôr arbitrada das quantias que se arrecadarem por suas diligencias, além ãas que lhes
competirem na conformidade das leis das execuções vivas.
rc Art. 8º. O procurador da fazenda nacional
nos juizos de 1• instancia da côrte vencerá o
ordenado annual de 1:600$000, e não terá
emolumentos, ou salario algum das parles, ou
da fazenda nacional, á excepçao das com missões
na conformidade do artigo antP.cedente. ·Os procurados fiscaes das thesourarias terão pelo
angmento do trabalho um accrescimo de ordenado igual á inetade do que jú perceberem
pelo seu emprego ; e as commissôes que lhes
fôrem arbitradas.
, Art. 9º. O solicitador da fazenda nos juiws
da 1• instancia da côrte vencerá o ordenado de
800$000 e as respectivas commissões; os das
capitaes das províncias terll.o um ordenado
ignal á metade dos vencimentos dos procura-·
dores fiscaes, e as commissões na fórma dos
artigos antecedentes.
« Art. 10. Os escrivães dos juízos dos feitos,
tanto na côt·te como nas provincias venceráõ
11m ordenado i~ual ao dos amanuenses das
secretarias do tl1esouro, e das thesourarias das
provincias, haverão das partes os emolumentos,
e salarios, que lhes competirem pelo regimento,
e da fazenda nacional as commissões que tiverem

lugar.

cc Art. 11. Os officiaes de justiça, do juizo dos
' feitos da fazenda, venceráõ na côrte e nas províncias, um ordenado igual no dos continuas
do tl1esourn publico nacional e dás thesourarias,
.

J(i5

e haYerão das parles e da fazenda nacional, o
que lhes tocar nos termos do artigo antecedente.
« Art. 12. Para.os juizos dos feitos da fazenda
se remelleráõ, e serão avocadas todas as causas
mencionadas no artigo 2º, que actualmente penderem em outros juízos de 1" insbncia, e os que
para o futuro nestes se intentarem indevidamente.
,, Art. 13. Serão appelladas ex-officio para
as relações do dislricto todas as sentenças, que
fôrem proferidas contra a fazenda nacional em
l8 instancia, qualquer que seja a natureza dellas,
e o valor excedente a 100$, não se entendendo
contra a fazenda nacional ss sentenças, que se
proferirem em causas d·e particulares, a que os
procuradores da fazenda nacional sómente
tenhão assistido ; porque desta só se appellará
por parte da fazenda, se os procuradores della o
julgarem preciso.
cc Art. 14. Das sentenças que se proferirem
contra as parles, ellas poderáa appellar, quando
excederem a alçada designada no artigo antecedente parn as mesmas relações; e em um e
outro caso se observaráõ, na sua interposição,
recebimento, e expediç!lo as disposições das leis
em vigor, hem como no processo e julgamento
das relações que será sem differença do das
mais appellações civeis, com audiencia, e assistencia do procurador da fazenda nacional.
<r Art. 15. Nos jnizos de 2" instancia serão as
causas da fazenda nacional promovidas e defenãidas pelos procuradores da fazenda de. 1• instancia, e enviaráõ officialmente todas as informaç.ões, e documentos que julgarem necessarios,
Oll por elles lhe f6rem exigidos.
<< Art. 16. O governo fica autorisado:
« § l.º A 110111ear ajudantes permanentes ou
pt;ovisorios, conforme o exigirem as circumstancias, aos procuradores de fazenda de 1ª instancia, tanto na côrle como nas provincias,
arbitrando-lhes gratificações convenientes comtanto que n!l.o excedll.o 3/4 do ordenacto daqnelles.
aos procuradores da
<< § 2.º A permittir
fazenda de 1ª instancia, em geral, ou occasionalmente, a faculdade de delegarem em pessoas
idoneas os poderes necessarios para as diligencias.
que se J1ou\·erem de fazer nas diITerentes comarcas e termos das provincias, a beni das
causas e execÚções da fazenda nacional, arbitrando-lhes gratificações razoaveis.
<< § 3.° A conceder commissões, que nll.o
excedão a 10 por cento das som mas arrecadadas
aos jt1izes, escrivães, fiscaes e officiaes de justiça
que se occuparem na cobrança da divida
publica activa; regulando-se a divisão dellas da
maneira seguinte, considerando-se a quota,
qualquer que seja, sempre dividida em 10
partes:
« Ao juiz, 3 partes; ao procurador, 2 ditas; ao
escrivão, 1 e meia dita ; ao solicitador, 1 e meia
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<lita; ao official de justiça, 1 dita ; ,ao dito, 1
.
dita.
"Palacio do Rio de Jflneiro, em 19 ele Maio
de 1838.--.iriiguel Oil11i'on d11 Pin e Almeitlci. "
O SR. PRESIDENTE: diz ao Sr. ministro que a
camara tornará em devida consideração as propostas do poder executivo, e S. Ex. se retira
com as mesmas formalidades.
Presta juramento o Sr. José da Costa Car·
valho, deputado por S. Paulo.

O SR. VASCONCELLOS (ministro elo iinperio)
(continuando): -Notou o nobre deputado con·
tradicçno no procedimento do miníslt·o com as
opiniões por elle emittidas na casa. Disse o
nobre deputado :-quando os membros da
actual administraçao div:ergiao da administração
passada, entendião que o governo n&.o podia annullar eleições ; mas hoje que são ministros,
considerfio-se autorisados para annullar eleições. -Para prova desta cónsideraçtw, o nobre
deputado citou uma portaria dirigida ao presidente da Parahyba ; e não sei lambem se se
lembrou de outra dirigid'-1 ao presidente de Sergipe, nas quaes· o governo tnandava que se apurassem as eleições n que alli se havia procedido, e que se remeltessem todas as aclas para
serem presentes á cumara dos Srs. deputados.
Nilo sei como desta portaria pôde o nobre deputado concluir que o governo se ·considerava
com direito de approvar ou reprov;ir eleições
feitas.· O governo teve em vista fazer vir á camara dos Sl's. deputados todos os esclarecimentos precisos. Ex:igir esclarecimentos para
habilitar a respectiva caman, para conhecer da
validade ou nullidade das eleições, será equivalente a approvar ou an11ullat· eleições? Ao
menos não foi esse o intento do governo. Conseguia elle, em virtude dessa ordem, que ::tlgumas actas lhe fossem remettidas, e que já
vierão para esta camara.
Citou o nobre deputado um facto, ou uma
decisão sobre a eleição de uma camara municipal. Um presidente representou ao governo
· que, entendendo-se nulla a eleição de uma
camara municipal, tinha mandado proceder a
nov_a cleiçM. Esse negocio havia-se complicado
mm~o. O governo resolveu que, como nao
podia dar-se legal decisão sobre a mate•-ia sem
grave perigo, por ter essa camàra lia muito
t~mpo servido, espel'asse o presidente pela dec1s!ío da assembléa geral. Primeiramente não
posso concordar com o nobre deputado, quando
disse que á assemhléa geral, ou não sei a
quem, competia o direito de annullar eleições
locaes. Parece-me que nem a lei do l° de Outubro de 1828, nem as outras que se lhe têm
seguido tanto para explicar a mesma lei, como
sobre juizes de paz, inhibem ao governo o conhecer da validade ou nullidacle de taes eleições ; ao menos é esse o jt1izo que tenho fot·mado na presença o ~stndo dessas leis. Em

segundo lugar, o governo não tomou delihc: ·
ração sobre rnateria lãa importante, segundo
minha lembrança, porque não foi passivei revolver esses papeis. Dedarou que, devendo
sr.guir-se de qualquer medida a revogação de
muitos actos praticados pela camara municipal,
ti assembléa geral competia dar as providencias. Se o nobre deputado quizesse consultar
os documentos, convencer-se-ia da legalidade
com que o governo procedeu.
Continúa o nobL·e deputado a fuzer outras
censuras fi adminislraç1\o, e a instituir uma
comparação entre o actual governo e .os
transactos. Eu já, por muitas vezes, tenho declarado, e repetirei ainda, que não é minha
intenção fazer comparações, e menos ainda,
de elevar a reputação da adrninistraçil.o actual
, sobre as ru inas de alheia gloria. O nosso intento, o nosso em penha é servir o pair.
gundo nossas apoucadas forças. Pedil'ei ao ils
lusLL·e deputado que não nos attribua opiniões
que não emittimos, p1·incipalmente quando
ella:s podem interessar a reputi.çào de pessoas
que exercem empregos eminentes. O nobre depullldo disse que os membros da actual administrnção Linh110 stigmalisado o general que
prnside a provin"cia do Rio Grande do Sul,
quando a administraçao passada o nomeou para
aquella pre~ideucia.
Ora, eu peço outra vez licença ao nobre deputado para asseverar-lhe que está. enganado
(nwnerosos apoiados), nem uma só palavra dissemos offensiva do Sr. Elzeario. (Apoiados.)
Condernnámos, reprovámos a política do ministerio, que tirava do seu posto um presidente
qlle elle declarava não ter ainda desmerecido
a sua confiança (apoiados), e, pelo contrario,
tinha adquirido mais titulas a ella na sua
marcha adrninisb.'ativa. Embora a administração
q11izesse· nessa occasião cohonestnr seus ac.:tos,
aliegando a necessidade de um presidente militar, entendemos qne uãó era acertada. a.
marcha da administraç!lo; porquanto, ou
tiresidente era comrnandante das armas, ou
não : se o presidente não fosse ao mesmo
tempo commandante das armas, talvéz que
duas Rutoridades militares, .. duas grandes pa<
tentes no· governo da provincia produzissem
mais males do que .bens;· nilo sei se a experie11cia confirmou esle vaticínio e se tinha de
lhe confiar o governo das armas; as circum- _
stancias da província não justificavão esta medicl:l. Um illustre deputado pela província do
Rio Grnnde, disse que apenas tinha chegado
:iq_uella provincia o Sr. Elzeario, Bento Manoel
dispersou logo a sm, tropa; Bento Manoel
ameaçou. Seria então muito conveniente a
medida que se pretendia tomar? Nilo declarou
o ministerio que uão queria demittir o commandante das armas? Que conlinuaria Benfo
Manoel a com mandar as armas da provi11cia?
Foi este o procedimento que censurámos, "

"e-
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ficando. Seinpre livre a reputação do Sr. Elzeario. · (dpviados.)
Sr. presidente, tem-se clamado muito contra
o ministerio por causa dos abusos da jmprensa;
mas esta censura tem já sido rebatida. Máo é
que tantas insinuações haja sobre esta materia ; que com ta.n!a facilidade se acreditem
boatos ...... ! Se nós quizerrnos dar credito a
boatos, pessoas muito consideradas, e qne nos
accusão, serão tidas como autoras de algumas
producções em que se cnconlrãü tambem abusos.
Parecia-me conveniente e preferível que a discussão versasse sobre os actos do ministerio ;
e que cousas sobre que não bouvessem documentos na casa, não fossem aqui produzidas
como accusações, ou como argumentos. Faço
ntista occasiao o mesmo reqL1erimento que na
sessão passada dirigia á camarn o illustre Sr.
deputado Limpo de Abreu : elle pedia que, na
fórma do regimento, se nlío admittissem accusações e allegações, para cuja prova não exis·
tissem documentos: Eu já disse em oulrn. occasião : - o governo enlend.en que nrlo devi'a
lançar pêas á imprensa. Os actuaes ministros
aceilárão o governo representativo com todos os
seus próes e precalços : resignou-se até a soffrer
os furores da imprensa : appellou sempre em
todas as occasiões, como já disse, para as discussões, para a publicidade, para toda a Hberdade. Não approva os excei;sos, os abusos
da, imprensa; e talvez ... lf1lvez que, se nos
propuzessemos a regular essa liberdade, nuo
tivessemas o apoio de alguns que tanto clam~o
. contra os abusos d:,. imprensa ..... !
Devo porém explicar a minha opinião émiltid::t em ontra sessão. Eu não disse que a imprensa uão tinha commettido abusos ; pelo
contrario, eu rlisse que nos tínhamos resignado
á lil.>erdade illimitada da.imprensa. Desta expressào não se conclua que entendemos que a
imprensa não tenha commettido excessos ; mas
estamos convencidos de que é uma das liberâades que se não podem exercer, ou que até ao
presente nem um legislador tem conseguidoque se exerç.a, sem algt1m excesso, sr.m algum
abuso. Foi o íjíie eu disse na sessão passada.
Tem-se continuado a censnrar o governo pela
entrada dos rebeldes na villa de Lages. Nós
temos dado todas as providencias que cabião em
nossas forças : nem aquelles ponto~ estavão
de$guarnecidos, como entenderão alguns Srs.
deputados ; mas a verdade é que um paii despovoado não póde ser defendido como mn
paiz, cuja povoação está concentrada em diversos proximos pontos. E' uma verdade que
a historia, e a razãQ demonstrão convincentemente. Como será possi:vel em lugar tão despovoa?º conservar força, e força baslan te para
repelhr qualquer aggressl\o? Suppõnharnos
porém que houve desustre; por um desastre se
ha de julgar, se ha de condernnar o procedimento politico rle mn general ? N;io podia ter
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esse general empregado todas as medidas as
mais apropriadas para conseguir a victoria ?
Qnalqner peqLrnna circumstancia não poderia
lraristornal-a? Quantos g<>neraes, e generaes
eminentes nfio soffrem revezes ? Ou snppoem
algnns senhores que a administraçilo act1:1al e
os seus delegados, devem ser, ou são -tão aptos,
lllo ill11s!mdos, tlío previd~ntes que nlío podem
soffrer qualquer desastre, senfio por culpa sua?
Um Sr. deputado pela provincia de Minas
Geraes, que acaba de sentar-se, emittio algumas .
opiniões, que me parecêrão pouco adaptadas,
pouco exactas. Ha de permiltir .. me este distincto
orador que lhe falle com loda franqueza. Elle
disse que a politica seguida pelo general, no
Rio Gmnde do Sul, não era a· mais conveniente ; mas não quiz fazer-nos a graça de
moslrar a sua inconveniencia .. Não faria elle
u1n serviço ao pai,,;, se nos comrnun}casse suas
idéas a este r<ispeito ? Se nos apresentasse o
seu systema? Na.o poderiam os mudar, e mesmo
renunciar ás nossas idéas ? Nn.o é essa a obrigação de um deputado ? Diverge da polilica do
go1•erno : entende que não presta ; mas nn.o
moslrn crn que essa politica pecca, e nem ao
menos nos acena com o seu systema ! ! ! Eu
quizera que o i1obre deputado se recordasse de
suas opinioes a esse respeito, em outro tempo,
quando os membros da actual adminislraçs.o
divergião da administraçao passada, enlao demonstravão como c~bia em ,:uas forças, os
erros, os enganos dt::ssa administração ; e se
alguma vez não apresenlavão logo o remedia,
o nobre deputado entendia que procediamos
contra os interesses do paiz.
Quiz o nobte deputado justificar o seu voto
negativo ás medidas de suspensão de garantias,
e de autorisaçll.O para a amnistia que a actual
administraçil.o obteve na ultima sess!l.O. Disse
elle : - Tão inuteis (e parece-me que accre_scentou ), tao prejudiciaes for!lo essas medidas,
que o ministro da jnstiça nos assevera em seu
relatorio que o presidente do Rio Grande, as
não tem posto em pratica. - Esqueceu-se o
nobre deputado de que dellas tem usado o
presidente do Pará : desta vez esqueceu-se
daquella província. Conclue de não ter o
presidente, ou de n!lo constar ainda que o
presidente da província do . Rio Grande do
Sul, tenha usado da faculdade, qúe por
essa lei e decreto. do governo lhe fôra conferida ; conclue, digo; que nilo erao essas medidas necessarias. Esta conclusão, ha de me
perdoar o illustre deputado, não é das mais logicas. Se não existisse essa autorisação, talvez
fosse mais sensivel a sua necessidade. O conhecimento que os divergentes têm da autoridade
do presidente, os tem contido. NãO é pois por
que não fossem necessarias as medidas, qne
ellas n!lo têm sido alli postas em pratica : n!l.o,
tem-se sentido o resultado dellas ; os rebeldes ·
se têm contido, porque ellas existem, porque
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,~1b,ein qúé ~ovifrno; se tiver ~ecessidade, póde
:usar ,do d1re1lo · de fazer sah,r para fóra da
:proviricia, 'de preiicler sem culpa formada~ de
corisérvat· os qlle fôrcm presos sem processo
di;,ranle um certo tempo, etc.
O nobre d~pntado nos disse: - queremos
examinar· o procedimento da adrninislr11ção;
queremos saber se ;\ administração tem com·
prido as leis ; se ella tem deixado alguma aufoi-idade ou indiviuno qualquer abusar dellas,
segundo seus capl'ir.hos; não queremos augmenlar a affiicçilO dos affiictoc; ; queremos exa· minar se na província da Bahia se tem commeltido excessos conlm os rebeldes, depois de
presos; - e deixou entrever o nobre deputado
que· alguem se opp11nha a este exame ; invocou
exemplos estranhos; lembrou o Sr. de Lamartine, a quem parepe ler particular aft'eição (,·isadas), e pronunciou soas palavras :-Em occasiões de conflictos; e de facções, entre parlidos,
facções, e governo, nllo ha julgamento possivel;
aii batalhas são os processos, as victorias, as
sentenças.-lmpedimos nós que o nobre deputaºdo interponha o seu parecer a respeito dos
acontecimentos com a liberdade, com que o fez
na camara dos deputados de França, o Sr. de
Lamarline? O que queremos é que nos fique a
mesma liberdade que ficou aos deputados do
governo de repellh· as proposições do Sr. de
Lamartine. Mas essa liberdade parece que se
nos quer recusar. O que· ouvio o Sr. de Larnartme, quando proferio essas palavras ?-Vós
sois da escola do scepticismo em moral, e po-.
litica; segnndo a vossa moral e a vossa polilica,
não ha em taes contestações vel'dade nem falsidade, justiça nem injustiça: lei, nem direito.
- Dissérão ao Sr. de Lamartine.-Semelhante
opinill.o justificava todos os excessos, todos os
crimes das facçoes. -Se o nobre deputado quer
usar desse direito que tão eloquentemente exerceu o Sr. de Lamartine na camara dos depntados de França, porque razão não quê.- que
r:om a mesma liberdade respondamos a seus
argumentos?
Sr. presidente, não pr€.lendemos instituir
exame sobre as diversas administrações, ou a
tendencia das diversas administrações que têm
existido; mas permitta o nobre deputado que
eu note uma differença entre a sua opinião de
hoje, e o nosso procedimento de outro tempo,
quando divergiamos de sua marcha administrativa. Na capital do Pará entrarão tropas sem
que houvesse combate; os rebeldes tinhilo evacuado a cidade havia tres dias; excessos e excessos horríveis forão commettidos; entretanto, entendendo nós que em circumslancias
taes não era possivel evitar essas desgraças,
não interpellámos ao Sr. Limpo de Abreu se
e]Je tinha aâoptado medidas, e qunes erãa ellas,
para as prevenir; porque tinha havido sangne
quando _já não era necessario combater para
entrar nu cidade, pois que já fôra evacuada

MAIO DE 1838

havia tres dias. Faço esta reflexão ao nobre de·
pulado para qoe elle se lembre de que alguma_
vez foi aspero com aquelles que não esposa vão
todas as suas opiniões. Eu repito -nll.o é nosso
intento levantar a reputação da administração
actual sobre as rui nas da alheia gloria. Ninguem respeita mais do qne eu os meus honrados predecessores. Desejamo;;, sim, que se
examinem nossos actos; mas.que nas censuras
se lembrem ·de que a infallibilidi\de nao é par!ilha do geoero humano : que nelles acharáú
defeitos, talvez, infracções ele leis, mas nao
ae!in!emen!e commettidas. Peço-lhes que nos
fação a justiça de acreditar que ninguem mais
qoe nós se interessa pelas instituições do paiz.
(Nmne:rosoa apoiad?s.) Ao menos o individuo
que falla tem· o maior empenho, põe toda asna
gloria em que ellas floresção. Eu invoco o testem unho de deputados desta casa, que não são
suspeitos; eu invoco o testemunho do nobre
deputado que acabou de Callar, membro da commissão que propôz o projecto das reformas n
constiluiçao.
A este respeito se me accusou tanto, que
força é dizer alguma cousa em proprio abono.
Eu apresentei o p1·ojecto. Passou com a díffercnça dos artigos que tratao da divis1lo civil
judiciaria e ecc!esiastica; com a adrlição do § 7°
do art. lº, e com a disposiçao que isenta da
sancção, não as posturas das camaras municipaes, como entendeu um illustre deputado,
mas muitos acto2 mui importantes, em que se
póde violar a conslituiç!io e os lralados exislentes, e ofTender os direitos das outras provincias.
Ora, sendo o acto addicional · um dos penhores da felicidade do nosso paiz, merecendo
elle tantos elogios, nao querel'e.i eu que flore:;ça
uma producção que pela maxima parle me
deve ser attribuida? Nilo qll'erei-ei eu que um
dia, â sombra de suas salutares dispõsições,
digno os brazileiros :·- Eis a obra•de Vasconcellos ?- - Que maio1· prazer podem ter os can°
sados restos desta cad11ca exislencia? O que
podem ambicionar. aindu? O mais ambicioso
de todo;; os homens não se contentaria com
tal gloria? Cuidemos com. o mesmo empenho
qne eu .tenho em fazer arr.1igor, florescer filo
importante institt1iç110. Embora se entenda que
eu tenha rondado de opiniã.o .... En nll.o mudei·
de opinião, eu quero o aclo addicional enten"'
<lido literalmente: só me desviarei de. sua ·letrn quando as regras da hermeneutica, quando:
o bem. publico exigirem que seja interpretado, ,
afim de que nlio seja, como algum dia sns- ...
peitei, em vez de carta de liberdade, carla de. ··
auarchia. (J.Vmne1·osoe,apoiados.)
Hontem (en agradeço muito ao Sr>deputado)
defendeu-me de umn maneira mnito honrosa,
mas destitui da de alguns esclarecimentos. ·Disse o nohre deputado :-Como o 111inistroº,, .
da jnstiçn tem mudado de. opini:10, doii:lhe·;JJ/:.-_

.-; -/;~7~~;
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ineu apoio.- Devo certificar ao nobre deputado
que o ministro da justiça nao ·mudou; esteve
e está sempre com o progresso: a differença
que ha entre o ministro da justiça de hoje e o
deputado em outro tempo, é que a experiencia,
a observ,1ção dos resultados de alguns actos
para que elle contribuio, algumas idéas mais
que com o e~tudo tem grangeado, o têm convencido de que deve pFoceder como aconselhava Washington, autor sem· nota - com pé
firme, mas lento, ...
O SR. CLEMENTE P.EREIRA: - E' isto mesmo.
O SR. VAscoNCELLOS ( ministro do irnperio) : Perguntarei, quem professa taes idéas é ou não
progressista? O que póde desejar o amigo do
progresso? Nilo s_erá o que venho de expender ?
Diz. o :.migo do progresso: - quem nos deve
governar é o paiz, o governo de si mesmo é o
unice governo que convém a homens civilisados: e o que desejo eu? E' que quando se
apresente algum boato arreado com o nome de
opiniau publica, que procuremos examinai-o,
consultemos . todos os sentimentos, todas ü.S
opiniões, todos os interesses, e depois de termos
procurado chegar ao verdadeiro conliecimento
dos verdadeiros interesses do paiz, tanto pela
discussão espontanea, como pela discussão ·of!icial, conheçamos então a opinião publica, então
obedeçamos a seus decretos. Nao me parece,
pois, fundada a accusação que se me tem feito,
de que eu não desejo o acto addicional, muito
mais quando apparece todo o interesse da
minha · parte para que elle floresça, e não descubro beneficio algum na sua annullação.
Mas eu torno a pedir q11e se apontem os
factos que demonstrão que a adrninistraçao
aclual atténta contra as instituições do paiz.
Sr. presidente, a hora é dada, e eu devo terminar. Concluo respondendo a um Sr. depu·
tado,. que ainda insiste ern que o goveJ.'.110
alardêa a victoria da Bahia, como e!le a intitulou.
Houve quem dissesse que os festejos por
occasiãc:í dessa grande vantagem da legalidade
tinhao sido excessivo,; e que o governo ós
tinha presenciado; até tendo parte nelles. Senhores, ninguem deplorou mais a cegueira, a
obstinaçll.o dos rebeldes, do que o governo:
ninguem desejou mais evitar o derramamento
· de sangue : foi por isso que, apezar do ·vicepresidente da Bahia ter afiançado ao governo
que se podia terminar, ou ter esperançado o
gov~rno que a revolta se podia terminar só
com a força dos bahianos, · como um nobre
deputado disse em otltra sessão, que igual
promessa fizera o presidente do Rio Grande
do .Sul ; foi por isso, digo, que o governo
assim mesmo mandou furçc1 de mar e lena,
para à._ Bahia. Mas, senhores, o· governo deve
.. :'.,ser'frilnco : nir1g~1em lhe deve exceder em
_ ,·.franquéza e sinceridade. 0 governo füUJtou
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muito com a derrota .dos· rebeldes da''Bàhiã,;
porque pôz termo a milha1·es de atrôcid~llis,
qlle estavão commettei1do .(numerosos apoia,,~·
dos) na cidade da Bahia : o governo ex'1Íi6Ú'/
e exultou muito, porque a derrota dc:ís rebeldes foi um triumpho da lei (nufherosos
apoiados), da civilisaç1t0 (nume1·osos apoiados),
da humanidade, sobre o crirüe, sobre a b:fr-·
baridade. (Niiinetosos cipuiados. ) O governo
teve um jubilo inexplica:vel com a d_er_tofa
dos rebeldes da Bahia, porque pensa que foihi
dias mais tt·anquillos â capital da proviri:éià:'~a
Bahia·; e que lambem desta tranquillirlade participaráõ as outras províncias (numerosos apoiados); um futuro mais sereno ·se nos antolha.
Eis a razão porque o governo teve jubilo. Póde
se d_izer que o governo foi interprete dos
timentosde toda a nação (nu1nerosos apoiados);
não houve ·uma povoação nó imperio que tiao
tenha festejado este acto ; que' não tenha r~hdido gn,ças ao Ente Suprerilo por tão cbnsideravel vantagem.
·
.·
Sr. presidente. Eu termino: em ot1tra occasiao satisfarei a diversás outras arguiçoes, qrie
se tem feito contra a administração.
O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma.de hoje, e levanta a sessão pelas 2 horas
e meia da tarde.
0

sen'-.

Sessão em ~l. de lUaio
PRESIDENCIA DO SR.

ARAUJ0

VIANNA

SmtMARio.
Expediente. - Licença para o
conselheiro Aragão.~Admissão do Sr·. Innoceneio da Rocha Galvão.-Ordem do dia.Discussão do lº pe,riodo da resposta áfalla do
throno. Discursos dosSrs. Peixoio de Alencar

e Ottoni.

Pelas 10 horas da manhã, procede-se á chamada, e logo que se reune numero legal ,de _Srs.
dep'utados, abre-se a sessao;. lê-se e approva-se a
acta dà antecedente.
Faltao com participação os Srs. Lima e
Silva, Ferreira dos Santos, Cajueiro, Maciel
Monteiro e Vasconcellos.
EXPEDIENTE
O SR. 1º SECRETARIO dá conta do expediente,
lendo os seguintes oflicios : ,
1.º Do $ecretario do senado, remettendo a
proposição do. mesmo senado ácerca das gratificações que se concéaem. aos lentes dos cursos
juridicos de S. Paulo e Olinda, e aos da. fa_culdade de medicina do Rio de Janeiro ·e Bahia.A imprimir.
2.• Do mesmo secretario, enviando uma
emenda á resoluçllo desta camara, qne declara
que o arl. 10 da lei de 15 de Outubro de 1827,
comprehende o serviço dos professores de
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primeiras .letl'as, prestados antes da publicação
da mesma lei.-A imprimir.
Vão a imprimir os seguintes pareceres da
commissão de justiça criminal, sobre as duas
propostas do governo, apresentadas pelei ministro da justiça :
.
« A commissao de justiça criminal examinou
a proposta do poder executivo apresentada á
esta camara em sessao de 17 do corrente mez,
supp1·imindo as palavras -aos cabeças-dos
arts. 110 e 111 do codigo cr\minal : e é de parecer que seja tomada em consideraçao, réduzida ao seguinte projecto :
.
<< A assembléa geral legislativa decreta :
« Artigo unico. Ficao supprimidas as palavras-aos cabeças. - O mais como na proposta.
« Paço da camara dos deputados, 21 de
Maio de 1838.-.Fhincisco Gomes de Oa,npos.Pranoisco Gonçalves Martins.-Joaqi,im Mar•
cellino de Brito. »
···
· « A commissao de justiça criminal examinou
as emendas propostas a esta camara pelo poder
executivo ao projecto de lei em discussão, formado sobre a proposta do mesmo poder executivo na sessao de 1836, 1·elativo ao processo
dos comprehendidos nos crimes de conspiração,
rebelliao e sediçao : e é de parecer que as mencionadas emendas se imprimllo, para entrarem
em discussao com o respectiv.o proje<ilo.
cc Paço da cama• a do~ deputados, 21 de Maio
de 1838.-Francisco . Gon.çalv& Ma,·tina.Joaquim Marcellino de· Brito. - F,·ancisco
Gomea de Campos. »
Faz-se menção de requerimentos de partes,
que têm o conveniente destino.
Remette-se á comniissao de justiça civil uma representaçao da camara municipal da villa das
Lavras, pedindo a c1·eaçllo de uma relação na
província de Minas Geraes.
C,mtinúa a discussao da resolução não im·
pressa, apresentada pela commissllo de justiça
civil, ácerca de se au lorisar o governo para con.
ceder ao.conselheiro Francisco Alberto Teixeira
de Aragão, membro do supremo tribunal de
justiça, a licença que julgar necessaria, para
restabelecimento de sua saude, além dos seis
mezes marcados pol· lei.
OSr. Ottoni oppõe-se á resolução, sendo de
parecer que, se acaso, se julga necessaria uma
_medida sobre este objecto, entao deve élle ser
para lodos os individaos que estiverem no
mesmo caso, e por isso é de opinião que se faça
a tal respei_to_ uma lei geral; vota portanto,
contra a resolução por ella ser individual.
Sr. Limpo de A.breu declara não poder
deixar de fallar sobre esta materia, para responder a um illustre deputado da provincia da
Bahia (o Sr. Tosta), que teve a bondade de
CQmbater os seus argumentos em outra sessao.
orillior diz.que tem combatido e continúa a

9
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combater a resolução; porque entende que· ella,
propriamente fallando, nao é uma lei, mas um
privilegio ; pois que existe uma lei sobre li·
cP.nc;ias que se concedem aos empregados publicas ; e assim como ao individuo de que se
trata. convém ir para a Europa, tendo licença
por mais de seis mezes, muitos outros empregados podem-se achar nas mesmas circumstàncías, e não. sabe qual é a razão porque esta
resolução nao se ha de fazer geral para todos
os casos: porque , podem haver ·muitos casos
iguaes a este, e convém que o ·governo este.ia
autol'isado para os decidir por uma lei geral.
Não trata agora se convém ou não convém revogar a lei em vigor, porque esta questão será
ventilada quando se tratar de uma resoluç110
geral. Depois de outras reflexões, continúa a
insistir em como a resoluçao, tal qual se apre·
senta, é rigorosamente fallando, um privilegio.
Alguns empregados publicos têm precisado ir á
Europa, e têm-se sujeitado á disposição da lei;
logo, qual é a razão por que se ha de fazer uma
excepçao a favor deste individuo ? Nao parece
conforme com os princípios da igualdade que
se faça uma excepçao tao odiosa, e por isso vota
contra a resoluçao~
. OSr. Monte.zuma. declara que, como o seu
nobre amigo que acabà de fallar, pareceu dar a
entender que a resolução deverià voltará commissão, e pa1·a esse fim não própoz o adiamento,
elle lhe pede licença para o propôr, e remet·
.
lei-o por escripto á mesa.
O orador envia á mesa o seguinte requerimento:
~ Proponho que o projecto volte á commissão
para que, tornando em consideraçao o principio
emittido na discussão de se fazer geral ·a disposição da resolução, apresente um projecto
sobre o assumpto. »
·.
O adiamento é apoiado, e entra -em discussão.
·-

OSr. :Montezuma. sustenta o adiamento, par·ecendos lhe qne essa idéa _tem merecido mais
apoio na casa, do que a da.resolução, .e declara ·
que uma das razões por que não p6de ser approvada a·resoluçn.o, é o privilegio estabelecido
por ella, isto ·é, a differença que se faz deste
empregádo dos outros empregados publicas.
Verdade é que elle, deputado, podia apresentar
um projecto sobre este assumpto; mas não o-·
faz porque paga demasiado tributo de respeito á
illustre commissão.
Julga-se discutida a materià do. adiamento, e
posto a votos, nao se approva.
O Sa. PRESIDENTE declara ficar a discussão
adiada.·
·
Lê-se o seguinte . parecer que entra em discussão :
cc A comrnissil.o de constituição e poderes,·
tendo ·examinado o .diploma apresentado pelo
Sr. Innocencio da Rocha Galvão, e tenào-Q con~ .
. . ... ~: .:· -
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frontàdo com a acta geral da eleição da provincia declarado deputado pela provincia cja·Bahia, e
da Bahia, achou que ao dito Sr: Gal vil.o com-· como tal chamado a prestar juramento, e tomar
petia hoje um lugar de deputado ordínario da assento.·,,
dita provincia, em razão de ter sido nomeado
E' apoiada ê posta. em discussão.
senador o Sr. Paraisa, e de ser o Sr. Innocencio
O Sr. Carneiro Leão demonstra que a comda Rocha Galvão o primeiro na ordem do.s supplentes ; porém, podendo-~e entrar em duvida missão não teve em. vista inhibir o Sr. Innoa respeito da eHgibilidade do Sr. GnMto, pelo cencio da Rocha. Galvão de tomar assento na
faclo de- ler o Sr; deputado, Francisco .Gonçalves casa; ella , nãó tem sciencia se este ou
Martins, apresentado nesta camara, aos 24 de aque11e membro da casa está ou nll.o pronunciado __ no imperio do Brazil, uma vez que
Julho de 1834, uma resolução em que se declarava ao Sr. Galv!lo comprehendido no decreto na cas_a. nll.o exista denuncia ou documento que
9 de Abril de 1831, que amnistiou aos cida- o ·prove : é isto o que occorreu a respeito da
dllos que alé essa data havillo sido pronunciados, commissão. Se não houvesse a resoluçll.O do
Sr, Gonçalves Martins, que demonstrou exison condemnados. por crimes polilicos, vê-se a
commissão na necessidade de solicitar esclare- tencia de crime, a commissão lhe concederia
cimentos, para poder decidir a dila questão, o assento na casa sem objecçll.o alguma, por
-.. visto que -não consta na ca.sa yue o seriado ap- isso que, na casa, não existia denuncia ou do~
prova-sc a referida resolução que nella passou cumento contra o ~r. Innocencio.
no dia em quo foi offerecida, álterando-se sóO Sr. Gomes :Ribeiro. tem de votar contra
mente a redacção, que foi concebida em termos o parecer da com missão, por julgar que a dugeraes.
,
vida que p6de haver em se negar o assento
1 A' vista, pois, do exposto, é a commissão
ao Sr. .lnnocencio, provém de um julgamento
de parecer que se peção ao governo as seguintes feito por uma- com missão militar: sendo este
informações :
·
senhor julgado por um tal tribunal, entende
« 1.0 Se o Sr. Innocencio da Rocha Galvão
que foi illegal a sua condemnaÇão, e incompefoi pronunciado pelos acontecimentos que ti-_ tentemente dada a. sua sentença.
·
verão- lugar na Bahia aos 25 de Outubro de
O.
Sr.
Nunes
Macha.d.o
justifica o p1·oceder
1824.
da commissão, e demonstra que nenhuma du« 2.º Se elle foi condemnado ou absolvido vida devia ter havido em se haver applicado
desse crime, e, caso tenha _sido absclvido, a data a amnistia ao Sr. Innocencio da Rocha Galvão :
da sentença de absolvição.
·
se duvidas a commissão teve sobre a ad_ « 3.º Se os lril>unaes, ou quaesquer autorimissão do Sr.· Galv!lo, ellas provêm da apre•
dades judiciarias competentes, julgárão ou não sentação da resoluç~o iio Sr.· Gonçalves Marao· Sr. -Galvão comprehendido na amnistia con° t~L.
.
cedida pelo decreto de 9 de Abril de 1831. ·
O
Sr.
·Pacheco
apresenta às mesmas :idéas
« Paço da camara dos deputados, 19 de Maio of!'erecidas pelo Sr. Gomes Ribeiro, sustentando
de 1831.-H. H. Carneiro Leão.~.Antonio - fortemente que !)ão.deve passar na casa'a idéa
<Jarlos- Ri.beiro de Andrada Machado e Silva. » de se neg~r ou demorar asseri to na casa a um
OSr. MÔntezuma. (pela ordem) observa que, Sr. deputado eleito, em consequencia de haver
como o principal" fundamento da commissllo sido condemnado por ua;ia -commissãC1 militar,
é uma resoluçllo apresentaqa na casa pelo Sr.
o que l).ada mais é que ·querer~se dar imporGonçalves Martins, parece que a diAcussão dev~ tancia e valor a uma sentença nulla..
•
começar pelos esclarecimentos dados por esse_
O
Sr.
Morite.zuma,
posto que deseje vêr acasenhor, por cuja razão roga ao Sr. presidente· bada esta discussão. para se entrar- na do voto_
haja de convidar o mesmo Sr. deputado II dar de graças, afim de ouvir ao Exm. ministro 'da .
alguns esclarecimentos· a· este respeito.
guerra sobre:negocios do Rio Grande, todavia
- O Sr. Gonçalves Martins declara. que não exige saber se o Sr. Francisco Joaquim Gomes
póde adaptar o parecer· da commissãO; Dá àl- .Ribeiro estava realmenle pronunciado. ·
gumas explicações ao Sr. Montezuma, ~xpondo
9 Sa. ÚtEMENTE PEREIRA. :-'Estava ; Dias esta
os motivos que.· teve para' apresentar a reso- pronuncia não o podià prejudicar.
lução no anno de 1834, a qual não prejudicava
O S11.: CARNEIRO LEXo.· :-Direi mais precisa• de ser considerado na amnistia o Sr. Galvão,
antes, pelo contrario, lhe era favoravel, porque . mente : ao tempo dn eleição; o Sr. Gomes Ritendo estabelecido a commissão que a casa é beiro tinha sido _pronunciado por essejufa;-de
um, grande jury que decide constantemente, paz a que nos referimos no parecer da come logo que esta mesma casa tenha entendido missão; esse processo foi avocado pela relação
que_ está comprehendido na amn'istia1 segue-se de Pernambuco, mas como havião outros proque deve dar assento ao dito senhor, e por isso nunciados, sendo apresentado ao jury, este de. cidio não haver riiateria para a accusação.
offerece a seguinte emenda ;
· « O Sr. -lnnocencío da Rocha Galvão seja .
O SR. MoNTEZUMA :-.Antes -da ~lejçno, por-
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tanto, o Sr. Gomes. Ribeiro achava-se pronun- havia conloio, homogeneidade de pl'incipios
entre elle Sr. Galvão e os facciosos.
ciadC>, pelo juiz de paz...
Conclue dizendo que n!lo póde deixa1• de
OSr. Gomes :Ribeiro informa que ainda que
o juiz de paz o tivesse pronunciado por crime louvar á commissão peln prudencia, e madureza
ordinario, segundo a classificação que }'1e dcn, com que procedeu não estando informada.
comtudo antes da eleição houve appellação
OSr. Clemente Pereira. lembra .Que a compara a relação que julgou o juiz de _puz missão nenhum interesse te1n na não
admissão
autoridade incompelente; porque se o crime do Sr. Galvão, mas só quiz cumprir um dever,
era de responsabilidade, a essa autoridade não sabendo existir na casa uma resolução declacompelia a pronuncia. Embora o jury não rando o Sr. Galvão e outros, comprehendidos
achasse mataria para accusação, elle orador não na amnistia ; facto que póz em duvida se o Sr.
agradece o favor, porque sempre o julgou in- Galvão estava ou não amnistiado ; porquanto
competente, e a relação que era a competente se esta duvida não existisse, a camara regeiautoridade, decidio por um acordão, que seme- taria in lim,ine esta resoluçao, a qual deu lugar
lhante accusaçll.o nao tinha lugar, que o juiz de ao parecer da cornmissão, que ainda não disse
paz era incompetente, e assim póde elle orador se o Sr. Galvão está ou não pronunriado.
dizer que não. estava pronunciado,
Conclue observando que a commissão não
OSr. liontezuma ainda deseja ser infor- está em ,:ontradicção com os seus princípios, pormado se a commissao julgou legal a admissão que ha de continuar a 11ao se importar com
do Sr. Gomes Ribeiro, por um seu juizo, ou em p1·onuncias, quando fôrem por autoridades invfrtude de um documento que lhe disse que, competentes e dolosamente feitas para embacom effeito.este senhor não estava pronunciado, raçar as eleições.
·OSr. Clemente Pereira refere-se ao parecer
OSr. Carneiro Leão moslra que ainda supda commissão, lembra que a esta foi presente pondo que não existisse no casa a resolução do
documento por onde se mostra qµe.o Sr, Gomes Sr. Gonçalves .Martins, a commissllo não,deRibeiro fóra pronunciado dolosamente por au- cidio o negocio, apenas pede esclarecimentos.
toridade incompelente, poucos dias antes das
O orador. responde II diversos .argumentos
eleições para o remover deHas, imputando-se- emittidos na casa sobre a nullidade da sentença
lhe factos nao criminosos, e isto no· entender da que condemnou o Sr. Galvão; faz .ver que o caso
commissão em nada prejudicava a admissão não é tão liquido como parece, porque a constideste senhor.
tuiçãO autorisa a suspensD.o de certas formulas,
OSr, Montezuma,. á vista das info1·mações, e .por essa autorisação, o poder moderador
vota contra o parecer e pela admissão do Sr. julgou em outro tempo. que podia crear comGalvão, porquanto demonstrou-se que este se- missões militares, . prescrevendo os delictos que
nhor não foi criminoso, não foi sentenciado ; ellas devião julgar; e não ha uma ,decisão do
finalmente porque a camara . póde .neste :caso, po.der a quem competia contestar essa faculcomo grànde· jury,· decidir se este senhot· -dade.
póde, ou não, ser admittido. Que elle não foi
A não existir a resoluQll0 de que. se fez
criminoso, póde-se asseverar por não existir na menção, podia a camara jnlgar como grande
casa·do~umentb que isto prove :· e porque ·cada jury, contentando 0 se com as informações parum: lem ·direito á sua boa reputação elliquanto ciaes dos Srs. deputados ; mns ainda assim, era
se não 'provar que é criminoso: ·que elle 'não neéessario que os Srs, deputados declarassem
foi sentenciado, prova-se pelo• que · dizem ·os a data dessa sentença do ju1·y. porque se ella
Srs, deputados da Bahia, que o jury julgou sem fôr posterior á eleiçao, não sabe como seja apcriminalidade, além de que a commissão mi- plicavel.
litar não era competente para julgar em caso
Depois de mais algumas consideraçoes, diz
tal. .
·
que o Sr. lnn9ooncio da Rocha Galvão p6de ser
O orador, entrando na resposta· a outros ar- . admittido na casa se: .por ventura foi compregumentos, observa que se o crime de que fóra hendido, na amnistia, mas é isto que resta mosaccusado o Sr. Galvão era político, elle . foi trar. Declara que a,sua duvida nas.ceu da resoamnistiado pela amnistia de que se fez menção ; lução .do. Sr. ,:Gonçalves Martins,. porque seo
·se particular, o jury' já déciâio igualmente, Sr. Galvão estivesse:comprehendido na amnisfia,
assim:· nllo "'é nect:Ssario pedir doéu mentos ao tal. resolução.era ociosa, e até contraria aos ingoverno;· se finalmente, o unico abice á admissão teresses deste senhor. -·
.
do·Sr.·Gálvãõ é a resolução apresentada·pelo Sr.
Conclue observando que tem escrupulo sobre
Gonça:l vesMartins,a camarajá se .declarou ácerca esta materia, porque tendo a <:amara mandado
deste.·objecto·quanto basta, Mostra que a crirni- esta -resolução para o senado, devendo ella ter
nilidade imputada ao Sr. Galvão, foi o ter sido effeito depois de merecer a approvaçllo daquella
nomeado seéretal'io do comm:mdante das armas camara, e a sancção do, poder mod.erador, a
que se seguio ao que foi morto, facto que, junto camara · principia de alguma sorte a menos
ao de escrever uma folha, fez persuadir que considerar o senado, admittindo o Sr._Galvão
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sein isto, e só se justilicaria se houvesse uma
sentença do poder judicia1•io que julgasse O
Sr. Galvao comprehendido na amnistia, o contrario _será pouca consideraçno pelo senado,
onde existem tantas luzes, e de quem, ha poucos
diás, se fez um bem merecido elogio, o que elle
orador muito estimgu, por não estar acostu...___füâdo a ouvil-os nesta casa.

OSr. Andrada. Ma.oba.do declara levantar-se
simplesmente para dizer que nem elle, nem
seus illustres collegas têm interesse . neste ne:.
gocio. Observa que a com.missão não podia
tomar ·uma decisão, sem estar instruida pa!a o
fazer, nem podia adivinhar de modo algmn
factos ainda não conhecidos.
Elle, orador, concorda em que o Sr. Galvão
foi condemnado illegalissimamente, porque embora o temor da camara em um tempo, e razões políticas em outro, o puzessem em duvida,
é. il?questionavel que nunca o governo teve
d1re1to algum para estabelecer commissões
militares ; porque a isto se oppõe clara e explicitamente a constituiçao, que, fullando das suspensões de garantias, entende-se com as formulas do precesso, e não de arrancar ninguern
do seu fóro proprio, o que não é sen!lo violencia.
Diz que foi guiado pela l'esoluçao do Sr. deputado da Bahia·, por onde podia-\le reputar criminoso o Sr. Inuocencio da Rocha Galvão ; mas
dizendo-se agora que este senhor foi julgado
pel_o tribunal proprio, o que resta saber é se a
camara se julga com isto sufficientemente instrgida pari\ decidir a questão; se julgar que
sini, deve ad.mittir o Sr. Galvão, se, porém, entender que essa sentença dos jurados não é a
propi;i~,.para o livrar da impt1lação do crime,
terá ainda de pedir esllarecimentos.
.Ju!ga-se a· materia sufficientemente discutida,
e posta ~ votos é approvada a emenda .e regeitado o parecer da commissão, e, por consequencia,. decla1·ado deputado pela Bahia o
Sr. Innocencio da Rocha Galvão,
ORDEM DO DIA
Continúa a discussil_o do primeiro periodo da
respostà á falia do th1·ono. .
O.'sr; ,Peixoto de Alencar diz que n,ão _tomaria maii; parte na discussão a· naó ser obris
gado a dirigir-se ao nobre ministro do irnperio,
pela exigencia que este senhor lhe fez ácerca do
presidente do Ceuá, em que elle orador loco11
de passagem na sessão de 11 do corrente. Declara que só quiz provar, então, ;;i. um illustre
deputado dq Maranhao, que arguia a administ~a9ao passada pela no!neação de alguns presidentes, que esta argmção tamhem cabia ao
actual m~~is_terio. Para isso, entre outras, elle
_orador, _citou a nomeação do presidente do
Cear~, que para a maioria da província não
po~1a sei'. m_a,is· fúnesta. Aventou esta idéà, não
se fazendo cargo da apresentar factos, e, no em~
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tanto, para prova1: o descontentamento do Ceará
pela nomeaçll.o do Sr. Manoel Felhiardo de
Souza e Mello, julga ter bastantes razoes.
Lembl'a que um illúsh-e deputado do Ceará
já tocou· no recrutamento ordenado pelo Sr.
Manoel Felizardo ; mas como este illustre· deputado, ha annos, está fóra da provincia, talvez
alguma cousa lhe escapasse a este respeito.
O orador sabe que existe lei de recrutamento,
e que o governó imperial ordenou a execuçao
. desta lei ; mas daqui não se segue que 111'10 se
deva procurar a occasião mais opportuna, nem
que se deixe de consultar o bem e prosperidade
das provipdas, e estas duas considerações não
ti verão. peso para com o Sr. Manoel Feliza1•do;
porquanto, apézar da secca que no anno passado houve em toda província do Ceará, por
cuja rnzão muitó gado mo1-reu, ·e desapparecêrilo
os generos de primeira necessidade, obrigando
o presidente de então a requisitar supprimeritos
de farinha ao governo supremo, requisição ratificada pelo Sr. Manoel Felizardo, apezar de
t~do_ isto, e de conhecer-se que naquella provmc1a os mezes de Fevereiro· e Março são os
proprios para se tratar da. criação e lavoura, o
presidente ordenou neste tempo o recrutamento,
não só na capital, mas em toda a província. Ora,
tendo o Ceará passado ·por esta crise,· e sendo
alli a idéa .de recrutáb1~nto · aterradora, resultou dessa ordem que ·nem a classe. pobre
podia plantar, nein os grandes proprietarios
servir-se desta ·classe: assim padeéeu a lavoura
. e a criaçao, e a província está clamando contra
essa medida do governo.
Outro racto se póde arguir ao _Sr. Manoel
Felizardo, que, á primeira ·vista, parece mostral-o zeloso pelas rendas nacionàes, é o de
mandar executar os devedores da fazenda publica. O orador mostra que esta medida não
produz o fim que S. Ex. teve em ·vista, nem é
prolicua. Faz vêr que esses devedores paga vão á
fazenda publica com o producto do gado cujo
dizimo arremàtavão, e que ·não receberão por
causa· da secca e· da peste _que houve, o que a
nao ser, sàtisfarião a sua divida, como sempre
fizerão,. e que devião ·ser· preferidos na nova arrematação, pará melhor satisfazerem â fazenda
nacional.
O orador passa a encarar c1 administração do
novo presidente do Ceará debaixo de outro
ponto de vista, o das demissões; Nao ignora que
o governo telll a: "seu favor o poder discricionarici de demittir, ', suspender e remover empreg.ados; oque ell_e, orador; jülga nééessarlo, mas
dahi _nao s_e ·segue que o presidente· não deva
ser mtiito circui:nspecto e justo nesses actos, não
se dirigindó sóme~te por circumstar1cias · _particulares. Mosti·a que o preiiidente nao f~I_P~Udente·. nas demissões que deu, nem drng1do
pelós principios ·de j~stiça; porquanto deriiittio
o c~ronel d!l legião da guarda nacional da capital,. po1· motivo que se ignora : diz-se que por.
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àesavença que teve esse coronel com o filho de tenha conhecimentos franséendentes e abálium homem que segue o partido de S. Ex., !!ados ; mas affil'lna que, p,ua bem . exercer o
co11sa inte\rainente particular, injusta e sem cargo de secretario, tem tanta aptidão e conhe-'
razão. Demittio o major. de !egino da guarda cimentos, quanto o Sr. Manoel Felizardo para
nacional de ..... , e nomeou, em se11 lugar, um servir o emprego de presidente .da pt·ovincia.
moço que linha commeltido insubordinação e Apoia esta affirmativa no fãcto de ter o dilo
desobediencia em frente do batalhM, não que- Brazil desempenhado si.tisfüctoriamente o cargo
rendo conhecer como officiaes. os que havião de secretario.
sido nomeados, assignando uma representação
Entende lambem que o presidente do Ceará
insultante contra o enlao presidente, pedindo a exorbitou quando aposentou a este empregado·
cassação dessas nomeaçOes, a qual o Sr. Manoel no lugar que antes exercia ; pois não consta
Felizat·do indeferia, conhecendo a injustiça e in- que lei alguma geral ou provincial, autorise OS!
subordinação ; mas passados poucos dias, em presilttnles de provincias para aposentar emvez de cas.tigar, os insubordino.dos e desobedientes, pregados; e se um professor de primeiras letras
nomeou o chefe delles para major de legião : o da capital do Ceará, obteve sua aposentadoria
que prova que S. Ex. protege a insubordinação, no anno passado, foi por. uma resolução da resnão antevendà que assim cava um abysmo sob pectiva assembléa provincial. O orador, porém,
seus pés: 011h·o official da guarda nacional da descobre nesta aposentadoria uma r.onfissão exvilla do Sobral desobedeceu publicamente, na pressa da convicção do presidente, da injustiça
frente da r.ua companhia, ao coronel de legiD.o desta aposentadoria .dada por capricho ; injusque cjueixou-se a S. Ex. desta desobediencia ; tiça que de alg11m modo procurou attenuar, de-.
diz-se que S. Ex. deu ordem para serem presos cl:1rando que em allençao aos longos annos de.
os officiaes desobedientes, e serem castigados na serviço por elle prestados á naçãO, conservava
confórmjdade das leis ; mas dirigindo-se dous parte dos vencimentos do antigo emprego ao
delles á capital, S. Ex. accommodou o negocio, dito Brazil, que mesmo com o ordenado do de
creando dessa companhia de infantaria um secretario, mal podia alimenlat• sua numerosa
corpo de cavallaria, inteiramente desligado da familia, seus tenros filhinhos, em numero de 8
obediencia ao coronel, e sujeito tão sómente ao ou 9 que, pela reducçt10 soffrida em consepresidente da provincia. Assim S. Ex. fazendo quencia da demissão, es!ll.o reduzidos á miuma desfeita tão formal ao coronel de legião,
seria.
auxilia de uma maneira tão escandalosa a
Não quer fallar _na demissão do promotor,
homens desordeiros e desobedientes! Persuade 0 se
elle, orador, que nenhuma lei autÕrisa o pre- pois que,.a lei exige que este cargo seja exercido
sidente a converter uma companhia de in- por homem formado; notn, porém, a circumfantaria em corpo de cavallaria. Mostra que o stancia de ser demittido um homem que servia
com mandante de legiao de que estavll fallando ha muitos annos, para se dar o emprego a um
era bom pai de famila, probo e merecia, com bacharel que alli appareceú de passagem, que
justiça, a consideraçllo e respeito da provincia ; ha pouco acabava de sahit41o curso jurídico.
Censura lambem à demissão dada ao capataz
e qUe a sua dernissl10 fôra uma completa des,
_feita ao antecessor do actual prl!sidente, de da companhia de trabalhadores. O objecto é
tão pequeno, que não mereceria que delle se
quem·eri\ amigo intimo ..
Censura tambem a demissão do secretario do fizesse mençt10, a nlio occorrer a circumstancia
governo, João Gomes Brazil. Reconhece que é de ter sido nomeado para o substituir um peda attribuição dos presidentes demittir taes se- ralta, velhaco, etc., que foi de criado com o
cretarios ; mas affirma que esta demissão foi actual presidente ; como se este emprego, que
injusta ; e que s!io infundadas as causas que exige energia e certos conhecimentos, pudesse
den o presidente na portaria _pela qual o de- ser desempenhado por um homem de tão más
mettio : injusta, porque o secretario do governo qualidades ; e como se ainda quando pudesse ser
não commetteu e1·ro alg11m ; não desobedeceu . bem exercido por um tal homem, .elle de·
ao presidente ; não se declarou seu inimigo, vesse ser preferido a um velho honrado- que
antes procurou agradal-o ; não trahio o segredá servia bem.
.da secretaria ; e é homem muito honrado : inDeixa dl! tocar em. outros factos, reserfundadas as :razões da demissão:. 1°, porque, vando;se para, ta1vez, fallar uelles em outra
posto tenha molestia clwonica, não o inhabi·
occasião.
lita .P~~a continuar a servir ; e à lei pi·evio a
Não accusa ao governo pela nomeação do Sr.
poss1b1hdade de os empregados adoecerem, pois
autorisa o licenciamento com meio ordenadó, Manoel Felizardo para presidente da provincia
por um limitado esp1tÇll de tempo; 2º, por ser do Ceará : o governo entendeu que o antecessor
falsit;sima a asserção contida na portaria de que na.o servia bem ; a lei dá plena autoridade para
ó governo nomear e demittir presidentes : este
o secretario era inhabil, ou tinha falta de conhedmentos necessarios para bem servir o respeito nao tem, pois, que dizer; mas o orador
1ngar. O orador não quer dizer que Gomes Brazil muito terá de queixar-se e a província de

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:32 - Página 7 de 9

. sissÃO. EM 2i· DÉ

MAío DE 1838

lam.cntat·-se se o governo, sciente destes .e outros clusão. daquelles que mais tlireito têm de
factos, nllo der providencia~ ; e se, a despeito figurar.
dos clamores da provincía, conservai· alli um
Sr. presidente, a província vai apresentando
presidente que se tem inteil'amente p1·onun- um aspecto bem triste : as ultimas noticias reciado chefe de partido ; que tem tomado a ini- cebidas nllo silo nada agradavei11 : ha um desciativa nas vinganças, e vinganças a pessoas que contentamento geral. Eu peço ao governo que
lhe erão estranhas, e que lhe não tinhão feito a nll.o considere est:.s minhas reflexões como
menor offensa ; pois que o presidente actual filhas de paixoes, desejos de vingança, ou vistas
nãO era CO!!hecido na província, n11.o· tinha nella particu_lares ;" mas que as tome em consideraQllo,
relações, nll.o tinha antipalhias .a vencer, e, e nao éonsidere o Ceará em um gráo tão baixo,
se tivesse seguido difl'erenle vereda, estava no e os cearenses tll.o escravos, como talvez supcaso de fazer um governo inteiramente impar- ponhão, Os cearenses não são escravos, elles
cial ; sem se·· lançar nos braços de um partido · silo obedientes á lei; estão acostumados a susde desordeiros, que alli sempre incommodou tentar a or_dem ; mas lambem os· cearenses não
os· povos e perturbou a tranquillidade publica.. querem consentir sobre seus pescoços o pé de
~Refere que á chegada do Sr. Manoel Felizat·do um despota; ·de um tyranno, que vai vingar
no Ceará, o partido desordeiro tratou de re- paixões alheias....
.
·
ceber a S. Ex. com os maiores applausos e ob- · . Fiz estas reflexões, apontei estes factos, porsequíos ; e que o partido da gente sltdà provincia, . que ci Sr. ministro do imperio o exigio. Eu peço
da gente de mais represenl:lção, e que maiiil instantemente ao governo, que dê as providireito tem de a representar, rodeára o presi· dencias ao seu alcance; e se as não der, nll.o se
. dente, disposto a coadjuval-o se marchasse pelos queixe depois o Sr. ministro do que poderá
·'princípios que devia, e procurasse -sustentar acontecer; porque o presidente actual vai mara ordem publica, firme no principio, e doutrina chando desabridamente; não tem contemplação
apregoada pelo antecesso1· do actual presidente com alguem : as suas sympathias, às suas tcn-d!l que um homem que sustenta o governo
dencias, as suas relações, tudo é por espirita de
nunca coll\mette erró, quando o governo sus- · pa1tido. Quero conceder que todas as demissões
tenta a ordem.
dadas pelo actual presidente erão justas e razoaO mesmo antecessor do actua:l presidente, diz veis, que Q.hem publico exigia que fossem feitas;
o orador, pedio a seus amigos que sustentassem mas o presidente não achou. para·substituír aos
ao Sr. Manoel Felizardo, se elle _marchasse como demiltidos pessoas do numero daquellas que
devia, desprezando todos Oil offerecimentos merecião a consideração e estima de seu anteque teve, todas as- rogativas para não enfregar cessor ? Só achou dignos de serem nomeados os
a presidencia ; nãQ fallo já dos officiaes de que não merecin.o a estima e consideração de
primeira linh:i, que se poderia dizer que. erão seu antecessor, e de ·serem demittidos os do
influidos por elle, mas de diversas áutoridades, outro lado.! ... Isto prova que o aetual preside proprietarios e da melhor gente _do Ceará, dente se dirige pelas p11ixões e pelo espírito de
que lhe dizia; em cartas particulares: -V. Ex. vfogançà; mas taes arbitrariedades nll.o é posnos restituio ·á vida e á liberdade; receiam os que, sivel que os cearenses soft'rão.
cem a nova mudança,. os faccinorosos vil.o de
Tenho de. pedir desculpa á camara de lhe ter
cima ; que sejão sacrificadas as nossas vidas e roubado tempo, que talvez pudesse ser emliberdades; conserve-se, pois, V:_Ex. ná pre- pregado em negocio mais importante; mas eu
sideneia, que nós o sustentàremos.- Mas, o queria, ao menos, que o;; meus amigos, que a
antecessor do actual presidente responde11-qu~ provincia do Ceará - conheça que não sou indifnão 1:ra- conforme com o seu caracter, e que, ferente aos seus 'soffrir.nentos. Sinto bastante
uma vez que o governo, não confiando nelle, que o ministro não esteja prese',lte ; mas como
julgára melhor mandar-lhe successor, este devia espero que as mil'.lhas idéas serão publicadas
ser recebido, e que tudo o mais era anarchia. com a necessaria exactidao, ellas chegarão ao
Um presidente que tem a seu favor todas estás conhecimento de S.. Ex. ; e assim ficarei
disposições; e de mais era e~tranbo aos partidos satisfeito.
da provineia ; que era recebido com cartas de
E' introduzido o Sr. R·ocha Galvão, presta
parabens de todos os partidos,_ b~tava no caso·
de fazer um governo inteiramente imparcial. juramento como deputado pela Bahia, e toma
·
NM se exigia delle sacrifioió; o que se queria asseri to.
sómente é que conservasse as cousas ria estado
· O Sr. OUoni, q\Je~endo tomar o conselho
am que estavão; mas esse outro partido, que dado por oradores de ambos os lados da casa, a
nll.O se contentava eom entrar na gerencia dos respeito da conveniencia e necessidade de desapnegocios publicos, mas queria tirar a influencia parecerem da discussão expressões acerbas de
das pessoas mais gradas· da provincia, e que parte a parte, deixa de dar resposta mais termais direito têm de a representar, fizeriio com · roi na nte a certas proposições; limitando-se a
que o presidente obrasse como tenho expendido, observ_ar que quando um orador explica . o
concorrendo para que figurem homens com ex- s_entido de uma palavra, qne não exprime fi~t
.,(.·~._~
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satisfações que possllo ser necessarias, ninguem vincias.e g,uantir.is que o acto· addic.iciiial · cp(lml!is tem direito de interprP.tar as suas in- cede. Ora, os princípios do nohre mi.nist.ro .nllo
tenções ; mas quando, não se querendo aHen- são sómente entendidos por mirn do irio4,o
der ás explicações dadas, se continua a inter- que acab!)i de enunciar: nobres orad.ores> élô
pl'elar a palavra do modo que se quer, o orador lado da maioria assim o têm · declarado nesta
que ·a proferia tem o direito · de · dizer : -:-- Nao ~sa. Pedirei licença ao Sr: deputado Clemente
cL·ês o sentido que vos dou, interp1·etai as mi- Pereira para o citar em testemunho · do que
nhas palavras como vos parecer. - O orador nao p.cabo ~e dizer. O nobre deputado exp~z cow a
quer fazer applicàção desta sua reflexão ; .mas franqueza, que lhe é propria, quaes são os seus
quando quizesse, ella diria respeito sómente sentim~ntos: elle nos disse que no leÔ.1po que
áquelles senhores que explicitamente declara1·11.o s.ervio nos con.selhos do Sr. D. Pedro I, alli se
que nlío eslavl\o satisfeit9s com a explicação discutira, a conveniencia de se reformar a corid:ida por elle, orador, das palavras de que usára. stituiçll.O . . . .
Passa a considerar a pergunta feita po_r vezes
o SR. CLEMENTE PEREIRA : _ Eu não disse
de qual é ~ .ponto de ddie1·e~ça de opm1ao, de isto: não é verdade.
···
crença pohllca entre a oppos1çao e o governo.
O SR. ÜTTONI : - Então el!,tendi mal ; mas
Pusto que seja de lastimar que entre nós as
cr;mças e opiniões políticas, não estejãO tão ex- não fui eu só, porém igualmente o Jorna( do
Cominereio, do qual consta que o nobre· depútremadas como em outros pafaes, onde logo se
co11hece o principio que dirige o lado que sus- tado disse que o impe1·ador Pedro I submet•
têra á discussão do· seu conselho, a convetenta o ministerio e aquelle que lhe faz oppo·
sição, como acontece na Inglaterra, a respeito niencia de ser ou não mo1iai-chisada a consti·· ·
do partido whig e tQry ; comtudo lhe pa1·ece tuição.
nll.<1 ser difficil conhecer que no - regresso O Sa. CLEMENTE PEREIRA : - Eu nao disse
estú o grande ponto de difierença e.ntre a .opi- isto. Peço a palavra.
nião da opposição e do governo. Para o provar,
O Sa. ÜTTONI :-Queixe-se de sua memoria,
procurará demonstrar que as explicações, que
ou do Jomal do Co,mnercio.
'
a e.sle respeito têm sido feitas, nao sao satis~
O SR. CLEMENTE PEREIRA.: - O Jomal do
fücto1ias. Aceitando a definição grammatical,
Co,mnercio lambem não diz isto ; lá vem um.:.:..
que se deu á palavra re!Jre8Bo do lado da maioria,
· .
mostrará que nella existe a differença da tafoez.
opinião da opposição.
O SR. ÜTTONI : - Quer explicar-se?
Depois de notar os dilferentes modos, por
0 SR. CLEMENTE PEREIRA : - Tenl10 explique lh~ parece que _o Sr. ministro.· da justiça
_tem explicado o magico systema do regresso, cado: entenda o Sr. deputado como quizer.
O SR. ÜTTON1: - Então continuarei a exobsel'Va que se - regressar - é voltar . para
traz, e nao podendo o syslema do. regresso plicar-me segundo entendi. Parece~rne que · o
deixar de comprehender as leis regulam.ent1;1res; nobre deputa.d.o disse _qu.e o ex-iiµperador havia .
e as instituições politicas, tal systema . evi'den- proposto ao conselh!', de seils ministros êoritemente comprehende o cerceamento, golpe vinha ou nao · nümarchjsai: a conslitüiçáo. Fiel
nas garantias que a constituição e o acto addi- ao principio. ~onstilucional, 11:ão posso já~àis
cional têm concedido ás províncias. Julga esta achar culpab1hdade ~o chefe da nação : eptei1do
no conselho da corôa
sua opinião baseada ainda no discurso do Sr. que tudô"quànto se
ministro na sessao de 19 do corrente, quando, deve-se imputar aos mh1istros : e do gabinete
parecendo abanrlonar o seu predilecto regresso, daquelle tempo, ci nobre deputado, o .Sr. Cleou querer fazer paz com o progresso, disse ménte Pereira, era talvez o principal ornamento,
que era progressista ; mas tratando de procla- e aportado como chefe. Nesse gabinete diséut)omar-se defensor, e sustentaculo do acto addi- se a conveniencia de; se 1rionarchisar a consticional, disse que apenas queria - que se in~ t~ição do império: é esta pois a. opinião, são estes
terpretasse algum artigo duvidoso; e que queria os principios do Sr. Clemente .Pereii·a ; qra; o Sr.
litteral execução dos artigos do acto addicional ".a~concellos mud.ou de opillil,l.o; está nos .prin. entendidos Jitteralmente, e que só se afastaria c1p1os do· nobre deputado. Tenho · pois mais
um testemunho meu favor para me .confirinar
do sentido .litleral, quando a boa hcrmeneutica
.ou o.bem publico o exigirem.
' na opinião de que o Sr. ministro da justiça
Logo, diz o orador, ,segu1_1do a .col)fissno do quer retrogradar, quer cercear as g.ai·antias· e
nobre ministro, al.ém da interpretação do acto as nossas intiluições.
.
addicional, além da boa hermeneutica, ha uma
Tenho ainda outro argumento para suppôr
_coqsa, a que o min.islro .chama bem publico, que o nobre deputado conserva este .prinque o auto.risa para tro.nsfor.mar o aclo addi- . cipio que. µmito conscienciosamente póde susc(onal. Acho, pois, nestas expressões 'do nobre · tentar.
J).).i~is!rº a confissão de que ainda quer o re- .
O nobre deputado disse que,. se acaso, al-

se
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"guniá< collisllo houvessé entre o syslema monai·chico eorepublicano, era pela monarchia
.que" se decidiria sempre de prnferencia. Espero
, que a Providencia nllo permittirá que jamais um
. destes elementos se ponha para com outro em
estado de collisão, de modo que seja preciso
· optar por um ou outro ; mas se acaso preferencia se houvesse de dar ; se acaso se nos
apresentasse (o que nao julgo possivel) de um
lado a _monnrchia pura, sem alguma destas instituições, o que de ordinario se chama tram·
bolho, sem corpo legislativo, sem eleições populares, sem imprensa, emfim a rnonarchia pura
CCJm todas as suas consequenci;is ; e de outro
lado a democracia, eu na.o sei para que lado se
decidiria; mas, pela minha parte, declaro com
toda a franqueza que nesta collisão me decidiria pela democracia.
- O orador, continuando, sustenta a primeira
parte de sua emenda, reproduzindo razões por
elle emitlidas em outra occasill.o. Insiste em que
é fóra dos eslylos das nações civilisadas o dar
nas foJlas do lhrnno parle da sande do monarcha, salvo em casos extraordinarios , como
quando, por occasi!'lo da enfermidade de Jorge
III, o príncipe regente abrindo o· parlamento,
lhe communicou a indisposiç!l.O do monarcha:
e no Braiil, por occasiao da infausta morte da
Sra. D. Paula; e do grave incommodo que
soffrêra S. M. o Imperador, e de que felizmente se restabelecêra.
Posto que seja.o muito do]oroBas as impu·
lações que se fazem á opposiçllo de ser republicana e anarchica, o nobre deputado se resigna a todos os baldões que sobre elle-queirão
lançar por pertencer á opposição; pois que sl!.o
.habituaes: julga comtudo conveniente observar
que, em todos os corpos legislativos os senhores_
que se incommod!lo com as opposiçúes, começão sempre por conceder que as opposições
são necessarias ; que é indispensavel que_ haja
sentinellas vigilantes sobre os actos do poder,
mas que a .opposição aclual é caprichosa, injusta, anarchica, etc. Lembra a este respeito o
dito de Bruwer no parlamento inglez.
Posto o nobre orador se limitasse, a primeira vez que fallou, a fazer reflexões sobre
objeclos que tinh!l.o ligação com o periodo em
discussão, comtndo, como certas reflexões apresentadas pelo Sr. Alvares Machado, a respeito
da Bahia, _havião sido tratadas de programmas
e invectivas lançadas contra a administraçãO,
julga dever explicar o motivo por qne dera
alguns apoiados emquanto ~quelle Sr. depu·
tado estava fallando ; e vinha a ser a necessidade cm que considerava estai· o governo, de
se justificar das imputações que se lhe. fazem a
respeito dos negocios da Bt1hia; pois que havia
lugar a suppôr que muitos horrores e actos de
barbaridade se haviãO commettido por occasiao da restauração da cidade da Bahia, nilo só
pelas recommendações de um jornal legalista
'J,'OMO l

ums
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de uma das villas do Reconcavo daquella provinciu, para que as tropas da legalidade nAo
poupassem os rebeldes ; como pel/J que consta
a respeito dos dias 14 e 15 de Março, do Jornal
do Commercio ele 9 de Abril, n. 80, jornal
tanto mais _digno de credito, quanto não tem
côr alguma política. O orador ainda mais se
firma nesta supposição, quando considera que
o Sr. ministro da justiça não deu ainda uma
resposta clara e definitiva ás perguntas que a
este respeito lhe têm sido dirigidas. Parece-lhe
que pela eXperiencia do que aconteceu no Pará,
S. Ex. deverá ter reconhecido a necessidade
de providenciar contra a desnecessaria effusão ·
de sangue; tanto mais quanto, sendo grande a
indignaçao publica contra os rebeldes, era de
receiur que, sem estas providencias, rnuito sangtle se derramaria sem necessidade. Quanto
aos ossos achados em casas queimadas, limitase a lembrar que o facto fôra affirmado por um
Sr. deputado, que fez grandes serviços para a
restauração da Bahia.
Reserva-se para interpellar o Sr. ministro
quando entrarem em discussão outros topices
da resposta, Ora, ni'ío quer tomar mais tempo
á camara, por já terem dado duas horas.
MurTAS VozES :-Votos, votos.
O SR. PRESJDENTE ;-Ha ainda dous senhores
que têm a palavra, o Sr. Navarro e o Sr. Clemente Pereira.
O SR. NAVARRO :-Eu cedo a palavra.
Mu~TAS VozES :-Votos, valos.
O SR. CLEMENTE PEREIRA :--Eu nfl.O ceélo: a
materia é importante.
MurTAS VozEs :-Ha outros topices em que
póde responder.
O Sa. CLEMENTE PEREIRA :-Nada, o lugar
proprio é este ; não cedo.
O SR, PRESIDENTE :-Ainda temos dez minutos
de sessào, póde fallar.
O SR. ÜTTONI :-Então, se ainda temos dez
minutos, eu.quero continuar.
O SR. PRESIDENTE : - O Sr. deputado póde

fallar.
O SR. ÜTTONI deseja ser informado·se a fragata Bahiana, quando recebeu prisioneiros, fa_:iia
agua ; e se os prisioneiros, que a dla fõrã~ recolhidos, estavão 11a proporção da capacidade
da fragata ; pois lhe dizem que muitos delles
morrêrno, e farão lançados ao mar_ Sendo prova,rnl que houvessem representações a este
respeito, e da falta de alimento e agua, quer
ter delles conhecimento.
.,
_Affirma que a barbaridade por occasião da
restauração da. Bahia fôra tanta que, na r_ua da
Piedade, as janeUas de algum~s casas mcendiadas ·farão ornadas com caveiras da;; cabeças
dos rebeldes ....
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»o· AMARAL : - E' falso.
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~~ de Maio
O SR. MARIA
O SR. ÜTTONI attribue esta negativa a.o amoi::
PRESIDEl'ICIA DO SR. ARAUJO VIAN.NA
provincial, ao desejo de não ver manchada a
guarniÇão, que tão importantes serviços fez ao StrMMARIO. - Expediente.-Regeição da lice,iça
restabelecimento da ordem ; mas affirma que o .
para o aonsellwi,1·0 Aragão-Ordem do dia.facto é verdadeiro.
Di-scussão do 1º periodo da resposta á falla
do tJ1rono. lJi,scurso do Sr. Monteauma. Oartas
O SR. MARIA no AMARAL:-NãO, senhor: é falso.
de Bento Gonçalves.
ver·
é
facto
o
que
em
O SR. ÜTTONI insiste
dadeiro, pois lhe foi referido por uma pessoa
A's 10 b,oras da manha. procede-se á cha·
que vio, na rua da Piedade, caveiras de rebeldes mada, e .achando-se presente numero legal de
ornando janellas de uma llilSa, cujos interiores Srs. deputados, abre-se a sessão, lê·se e approtinhão sido queimados:
va-se a acta da antecedente.
Faltao com causa os Sr. Cajueiro e Lima e
O SR, MARIA DO AMARAL: - E' falso, prin·
cipalmente nessa rua. Eu sou testemunha Silva.
ocular, e aflirmo ao Sr. deputado que este facto
E~PEDIENTE
é falso.
O Sa. 1º SECRETARIO dá conta do expediente,
O SR. ÜTTONI á vista do que acaba de ouvir,
quasi que se vê forçado a suppôr que foi mal lendo os seguintes officios :
1". Do ministro do imperio, remetlendo o
informado. (.Apoiados.)
Pergunta se é verdade que· um official re- officio do presidente da província de Sergipe, e
belde, tendo-se ido apresentar apadrinhado, os reqnerimentos que o acompanhão dos cifôra .levado para uma prisão, e dahi a 2 horas dadãos moradores na villa de Nossa Senhora da
Purificação da Capella, queixando-se de haassassiuado em occasião que fugia.
verem sido annulladas, sem razao, as eleiçdes
O Sa. GONÇALVES MARTINS: - E' verdade.
em que forão nomeados para 011 cargos de -ve·
O SR. OrroNI não reconhece no voncedor di- readores e juizes de paz : e be~ assim o aviso
reito para assassinar o vencido -quando foge. junto, por copia, que a tal respéito o governo
Deste facto infere que outros muitos excessos expedia áquelle presidente, na data de l 5 de
forllo praticados.
Janeiro ultimo.-A' commissão de constituiçll.o e
Pergunta se é lambem verdade que o temor poderes.
dos vencidos era tao grande que querião antes
2.º Do secretario do senado, participando que
suicidar-se do que entregar-se. ·
o mesmo senado adoptou, afim de enviár á
O SR. GONÇALVES l\lARTINS : - Pelo contrario. sancção imperial, a resolução desta ca,mara, au·
de
O SR. ÜTroNI, uara provar este seu dito, re- . torisaodo o governo a mandar -passár::~at:ta
de
fere que -sendo um pescador que navegava para naturalisação a João Guilhertµf .âe Bruce,
sueca.-Fica acamara inteirada.
o Reconcavo da Bahia, cliarnado por uma em- nação
3. 0 Do mesmo secreta.rio, enviando uma probarcação de guerra, que lhe parece ter sido a
a
corvete Beto àe Abril, vendo que . ficaria pri- posição desta camara, autorisando o governo
no
sioneiro, puxou pçr uma navalha, cortou o reintegrar ao sueco Guilherme Luiz Taube
posto de capitão de 1• linha d.o exercito,· a qual
pescoço, e se arrojou ao mar.
senado não tem podido dar o seu consentio
official,
do
assassinato
do
confessado
O facto
este de que acabou de fallar, e outros muitos, mento. -Fica a camara inteirada.
Recebe-se com especial agrado uma felicitação
indicão que os vencedores na Bahia parecem
da camara mun,icipal da villa de Paraty, pela
t~r poucas idéas de perdão ; e justificAo a oppos1ção em perguntar ao governo quaes as pro- presente reunião desta camara.
Remette,se á commissão respectiva um ofiicio
videncias que deu para poupar sangue brazileiro.
· ·Cita a sedição havida em Minas-Geraes em do t~tor .de S. M. Imperial e augustas princezas,
1888, lembra que, por occasião do lriumpho, enviando as contas.
Continúa a discus_são adiada na sessão antehouvera a maior moderação pelas sabias provirior, sobre a resolução que autorisa o governo
dencias dadas pelo marechal José Maria Pinto
com.mandante do exercito da legalidade, que; a conceder .licença ao ·conselheiro Francisco
proclamandQ á tropa, procurou por todos os Alberto. Teixeira de Aragão, etc., e .emenda do
meiQs conter o animo dos soldados, e infundir- Sr. Henriques de Rezendé, para que a licença
lhes sentimentos d·e generosidade e perdao ; di- seja concedida por dous annos.
zendo-lhes que sendo muito-superior o exercito
OSr. Montezuma. manda á mesa uma emenda
da legalidade, só c.umpria p1·ender os rebeldes á resoluçilo, para que seja p,or um anno a licença,
para-os entregar á vindicta da lei.
em vez de dons, como está na outra emenda.
E' apoiado e entra em discussão.
a
dia
do
ordem
para
dá
PRESIDENTE
SR.
O
mesma de hoje, e levanta a sessão ás 2 horas
Os Srs. Monte !Z.Uma. e Bezende fazem algumas
~
observaçtles sobre a materia.
~ 1 quarto ..
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0 Sr. And.rad.a Ma.ohado pronuncia-se contra
a resolução, diz que é inimigo tle privilegios, e
que se ha de declaral· elernnmentc contra elles:
o governo Já tem uma lei para concederas licenças
que ella lhe pe1·mille dar: e para que é, pois,
ir fazer brecha ·nas leisge1·aes? ... (Apoiados.)
Para que são estas cousas em que parece haver
patronato?... (Apoiados.) Por isso se. ha de
opp6r a todas estas emendas e á resolução.
(Apoiados.)
Julga-se a materia sufficientemente discutida.
. Põe-se a votos a resolução, salvas as emen~
.
das, ·e não se a:pprova.
Põe-se a votos a emenda do Sr. Henriques de
Rezende, e é regeitada.
. Põe-se á votação a emenda do Sr. Montezuma•
e é ig_ualmente regeitada.
O SR, MoNTEZUMA declara que vota contra a
sua emenda.
ORDEM DO DIA
Continúa a discussn.o do primeiro período da
resposta á falia do lhron~.
O Sr. Navarro concorda que se nao deve
agora faz!!r o processo da administraçno passada,
.mas accrescenta que lambem não se devem
fazer declamações·vagas contra a administração
actual. Passa a demonstrar que a opposiçào nllo
tem um programrna em que se possa basear para
travar-se qm c~mb~te formal, querendo alguns
membros da minoria uma cousa e outros outra.
deve reguiar por
Observa que a camara só
factos e não por declamações, .e por isso, elle
orador, passa a fazer a comparâ1:ll.o da administraça.o passada e da actual.
A administração passada reconheceu que nllo
podia fa:cer a felicidade do paiz ; a a<;iininistração actual não disse que a faria, ·mas tem
apresen'tado desejos disso. A · adminIStração
- nao soccorreu ás provinciiJS en:viantlo recursos
áquellas que delles precisavãO. Dir-se-ha que
se lhe negou o que ella j:>edio ; mas isso prova
que ella não tinha credito,. e assim não devia
. continuar na diiecçn.o dos negocios, ó que foi
por ella· reconhecido,. cedendo o passo âquella
que lhe. succedeu, que, tendei .credito, teve
meios para proinptamente óccqrrer ás necessidades das provincias. _Além. disto, .~ adminislraçM passada pt·ocuro~ o mais que _lhe foi possiveJ empregar seus esforços para destruir as
garantias do paiz, a.principal 'dellàs, a Jiberdâde
de imprensa foi por ella ·oppr,imida; a administração ac.tual na.o a opprime,: consente que
muitos jornaes da opposição sejllo publicados.
A adminis.traçao actual crea um estabeleci. mehto de instrucçao publica ; a passada nem
um só creou .. Daqui conclue. que se a admi:
nistração aclu!ll n!lO é a melhor possível, todavia
é uma ~dminislraçAo que, com a coadjuvação do

se
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voto nacional póde fazer a felicidade do paiz; e
por isso se persuade que sem escrupulo algum
póde prestar o seLl voto á administração aclual.
O orado1· concluo fazendo breves observações
ao que disser1lo os Srs. Olloni e Alencar.
O Sr. Clemente Pereira: - Pedi a palavra
unicamente para contestar a falta de exactidao
com que o Sr. Oltoni me quiz attribuir uma
proposiçao, que eu enunciei pot fórma muito
diversa : e pois que se referio aos extractos do
Jornal do Oommereio de 19 do corrente, delles
·
·
mti servirei para o convencer.
disse
lerei,
que
jornal,
mesmo
o
Segundo
eu: «- Talvez seja apenas verdade que o Sr.
D. Pedro l consultasse os seus conselheiros
sobre a possibilidade (eu estou certo de ter dit~
antes - sobre a conveniencia) de reformar-se a
constituição, em um sentido · mais monarchico :
mas isto nao era querer derrubar a constituição : - » O nobre deputado traduzio estas
minhas palavras substituindo-as pelas seguintes :
« - Elle (referindo-se a mim) nos disse que
no tempo em que servio nos conselhos do Sr.
D. Pedro I, alli se· discutira a conveniencia de
se reformar a constituição ... - » E mais adiante
disse o mesmo nobre deputado : - « Que o ex- . ·
imperador havia proposto, no conselho de seus
ministros; se convinha oil não monarchisar a
constituição.... » Compare agora o Sr. deputado
as minhas palavras com as suas, e ha de reconhecer que nesta occasião a sua memoria o
não ajudou.
E', pois, evidente que eu não· affirmei um
facto positivo, disse unicamente que talvez fosse .
verdade que o ex-imperador consultasse a
alguem se seria conveniente reformar á con- .
stituição em um sentido mais monarcbico : e de
taei; . palavras não podia concluir-se que eu-: ·
quizesse dizer, qúe uma· tal proposta foi discutida · no conselho dos ministros de 1828 e
1829. Nem mesmo eu podia isso dizer, por ser,
verdade que nunca o imperador fallou a seus'
minist_ros daquelle tempo sobre .a .convenieucia
de uma tal ref9rma. Nem podia ser mais po~ · '·
sitivo-; porém posso affirmar á camara, que o
veio , .
unico conhecimento que tenho do facto
periõdico .'
da publicaç!i.o de certos artigos em
. desta côrte, . e por sie ter dito que no gabinete ·. ·
do ex-imperador se tinhã.o ach11do os votos de --::
alguns cc,>nselheiros sobre os mesmos artigos. ·
Os ministros âe 1829 · nunca forão sobre elles
ouvidos : mas se o tivessem sido, a sua· resp9sta
não podia cleixàr de ser CC?'1ÍOrm~ ao voto que
dei ao ex-imperador no mesmo anno; o -qual,
o nobre deputado póde consultar porque se
acha nesta casa junto -a u_ma representação que
em 1830 dirigi á camara dos Srs. deputados,
. por occasião de uma ind).cação que propoz que
·
eu f'osse excluído ae tomar assento.
Tambem foi· pouco · exacto ó mesmo nobre
'deputado, quando affirmou haver eu dito-que

um

me
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se acaso alguma collisllo houvesse entre o systcma monarchico e o republicano, era pela
monarchia que eu me decidiria sempre de preferencia. - Eu disse simplesmente - que se
houvesse de dnr preferencia ao principio democratico ou ao monal'chico talvez fosse a este.
-E 11esle 111odo de follai· ba nolavel differcnça;
en fallei de p1·incipios e não de fórmas de governo. E porque os palavras de qualquer discurso
não devem ser interpretadas isoladamente, mas
antes pela lrnrmonia em que se achll.o com as
anlecede11tes e com as subsequentes; cumpria
qne o Sr. deputado comparasse todo o meu
discurso para poder tirar delle illações neces•
sarias.
Eu eslava fallando de principios e não de
systemas de governo, "Como já disse: e vinha
dizendo : - « SJrá acaso porque aquelle
principio (o democratico) pretenda ser ·mais
nobre do que o monarchico ? Conle11tem-se
ambos com o lugar que occupllo na consliluiçno;
u1n nllo é melhor que o outro : » - depois
accresceutei: - ambos sao igualmente nobres:
e já: antes linhu dilo:-« Nós quereu10s á con·
slituiçao tul qual ella se acha, e na.o liuvemos
de consentir que ella se reforme no nosso
•
tempo.,,
Fica pois bem claro que eu fallei de prefe1·encia na applicaçll.o dos principias, e na.o de
prefe1·encia entre os dous systemas de governo.
Os exemplos aclarllo muito as questões : supponha-se que se trntava de determinar a quem
devia comµelir o direito de nomear os vicept·esidentes das provincias: uma lei (note-se que
. n_Ao foi a lei do acto addicional) determinou que
·/ competisse ás :1ssembléas legislativas provin'' ciaes : nesta disposição deu-se preferencia ao
· principio democratico, e ett quizera antes que
a nomeação fosse do poder executivo, dando
por esta fórrna preferencía ao principio monarchico, (Apoiados.)
Concluio o nobre deputado declarnndo que,
no caso da collisllo de te1· de escolher entre o
governo absoluto e o republicano, se decidiria
pela democracia : - muito bem. O Sr. deputado figurou uma hypolhese impossível de
acontecer no Brazil (apoiados) ; mas, se ella
se déssc, eu por nenhum dos dous me deci- dil'ia ; na.o porque qeixe de os respeitar nas
nações onde ~e achão estabelecidos, mas porque
~ntendo na mmha consciencia que ambos fariao
igualmente a desgraça do Brazil : em tal caso
~~· ou. s~hi~ia para fóra do imperio, ou me
1r1a reumr as forças que se preparassem para
batei· esses rebeldes. O absolotismo tratou-me
mal, e por iss~ nao posso gostar delle, e receio
que a republica me não trate bem ; por isso
me nao agrada.
O SR, PRESIDENTE : - O Sr. Amaral tem a
palavra.
Mumui VozEs: -Votos, votos!

•

O SR. MARIA no AMARAL : - Se os mais
senhores cedem, eu lambem cedo para yotar-se.
O SR. ALENCAR : - Eu tenho a palavra para
dizer só duas palavras, porém 11110 cedo.
O Sr. Ma.ria do Amaral : - Sou obrigado
a dizer alguma cousa em consequencia do discurso do Sr. Oltoni na parte relativa á provincia da Bahia ; mas antes de o fazer tenJ10 a
dizer á camara que pretendo, logo que se vote
sobre este primeiro topico, J!1andar á mesa um
requerimento para que os demais topicos se
disculão englobadamente. Sr. presidente, assento-me nesta casa ha oito annm;, e até hoje
nao tenho reconhecido que se tenha tirado
vantagem de tal systema de discussão : seria
melhor que os dias que se têm gasto em consequencia de tal systema de discussao, e que
ainda se tem de gastar, fossem empregados ein
se tomar contas aos ministros, que é esse um
dos !'andamentos do systema constitucional
(apoiados) ; todavia a camara desde o anno de
1827 até f1oje 1 não tem tomado uma conta, não
tem l'esponsabilisado nem um só ministro.
Sr. presidente, eu desejaria que o Sr. minisb·o da justiça e do imperio me informasse
quaes sao os passos que se têm da<!,o relativamente ao ex-presidente da província da Bahia
(o Sr. Paraisa); desejava saber se o ministro o
julga livre d.e· toda e qualquer responsabilidade
em consequencia daJ! desgraças porque vimos
passar a Bahia P Porque eu estou persuadido
que a maior parte das desgraças da Bahia são
devillas á ineptidao e imbecilidade daquelle
presidente; dous factos me fazem ·crêr isto: o
pril)leiro, senhores, é o ter esse ex-presidente
deixado entregue aos rebeldes mais de 1,000
contos de réis com que nos fizerão a guerra: o
2° facto é o ficar o Reconcavo sem uma arma,
porque deste- modo é que se deu azo a qúe os
rebeldes fizessem a desgraça da Bahia !
Sr. presidente, a impunidade é quem é a
causa das desgraças do Brazil ! A impunidade
dos revoltosos e dos empregados publicos, é" a
caµsa de nossos n:iales: nao ha responsabilidade nem para uns, nem para outros. Nao
'quero fazer comparações; mas perguntarei, nao
foi a impunidade de um criminoso, como esse
malvaqo ,que fez a revolução da Bahia, que deu
causa ás desgraças que nós vimos alli praticadas? Foi a impunidade desse malvado, foi
a impunidade dos mais atrozes crimes que deu
incremento a novas atrocidades ! Esse monstro
mata a sua consorte ; abusa da_ sua profissão
para matar um amigo, e além desses crimes
_ainda commetle um assassinio !..... Porém,
qual é o seu ·castigo ? Tendo sempre os fac
vores da admmistraçao passada, foi esse monstro
mérecedor de que o poder moderador lhe·lançasse os olhos de beneficencia, e fosse perdoado..... E isto quando ? Quando a parle
accusadorà do enorine cdmé de assassínio ainda
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não tinha esgota.do todos os recursos da lei! .....
E foi já por ventura responsabilisado o ministro
que praticou tal acto? Pretenderemos continuar
na mesma marcha? 1 O facto é, que o criminoso foi perdoaJo, veio para·a c6rte, foi acariciado, encarregado da redacção de um jornal
do goqerno, e conti~uou a exercer o seu ministeria publico de lente da escola de medicina ela
· Bahia ; alli apparccendo, vai tramar para fazer
a desgraça daquella provincia. Sr. presidente,
poderia aqui dizer mui boas cousas ... talvez
ainda as diga depois que algum Sr. ministro
me tiver informado qual é a marcha da administraçno a respeito do ex-presidente daquella
provincia.
Sr. presidente, o Sr. Ottoni hontem ·pedio.
uma explicação e apresentou um facto: quanto á
primeira parte em que elle exige ser informado
de como forão tratados os presos, como fiz parte
da brigada que entrou na cidade, dir-lhe-hei
que fui testemunha ocular, e que todos os
presos feitos no forte de S. Pedro nll.o soffreráo
nem um beliscão; forão aprisionados pelos
Srs. Rocha Galv!lo e Accioli, homens de disciplina e coragem que não são capazes de consentir actos que estejão rnal á huma nidade.
Estes presos em numero de 200 e tantos, evacuarllo a fortaleza, no dia 15, acompanhados
por dous batalhões, e forao entregues nas es_tações compelentes sem nada soffl-erem. Quanto
ao facto de se haverem lançado corpos nas
chammas, quer vivos, quer mortos, devo dizerlhe que está mal informado: eu achei-me no
campo da Piedade no dia 16, de madrugada,
tendo sido occupado pelo bravo general Calado
na noite de 14 ás 10 1/2 horas; e só cadaveres
forAo lançados nas chammas, e talvez seu numero não chegue a dez desde o theafro até ao
campo da Piedade, e não rua da Piedade. Tambem é falsa a asserção de se pôrem caveiras nas
janellas das casas queimadas; como ir pôr ·caveJras em edifi_cios queimadós dos quaes só
res.~avão paredes rachadas ameaçando ruina,
ao ponto de ser necessario mandai-os destruil'?!
Senhores, não é possível deslustrar o merito
das tropas da legalidade. (.A.poiado8.) Os factos
fallllo ... Nada mais direi por ora. .
O Sr. Carneiro Leã.o em resposta ao. Sr.
Alêncar mostra qual tem sido o procedimento
do actual presidente do Ceará, · com o· que se
tem feito digno de todos os elogios dos cearenses ; e os mesmos factos apresentados pelo
Sr. Alencar nada mais fazem do que provar a
acertada conducta com que aquelle presidente
procede para evitar que aquella provincia caia
~os horrores, IJOr que tem vistô passar suas··
1rma.s.
O orador responde á comparaça.o que se
fizera entre a sedição que hou_vEl. em Minas em
1833, e a revolta da Bahia, .n_-iostra que ..ha fªctos
que se nao podem de fórn1a alguma comparar :

181

e

1º, porque em Minas houve uma sedição, não
rebelliao ; 2°, porque nesta provincia não forão
roubados os cofres publicos, nem forão queimadas ·as propriedades ; 3º, os legalistas que se
deixárão ficar na cidade não fot·ão perseguidos,
e comtndo apezar desta gra_nde differença,
apezar daquella sedição ter :i sua testa. um
homem tao pouco revolucional'io, que mandando-se-lhe um troço de homens armados que
reqúerêrão seu pagamento, elle os indeferio,
porque esta despeza não estava na lei do or-·
çamento, toda\'ia não póde dizer que não houverllo vexames, não se puderão obstar absolutamente a algumas violencias particulares
commettidas em despeito das autoridades.
Ainda mais, depois de presos, a maior parle
dos sediciosos, não se pôde reprimir o espirito
de perseguição, que fez com que [)inguem pudesse reclamar etn favor de nenhum homem
. comprometlido naquella sediçllo, e reclamar
mesmo nos justos limites em que as pessoas da
opposiçllo estão em circumstancias de o fazer.
Envolverão em processos pessoas inteiramente
alheias á sediçll.o, algumas mesmo existentes
no Rio muito autes, e muito depois da sedição,
só po1• serem puentes ou amigos de um ou
·outro compromellido,
Cnm o qne tem dito quer mostrar que é de
admirar realmente que, na provincia da Bahia,
depois de uma rebellill.o til.o cheia de attentados,
mortes e biu·baridades, houvesse tanta moderação que os pl'incipaes chefes dos rebeldes
fossem presos sem soffrer nenhum insulto,
principalmente á vista do que disse o nobre
deputado o Sr. Amaral ácerca de um desses
chefes.
,
Desculpa a opposição quando reclama a·:i\
favor de quaesquer homens que sejão oppri- ·:?
midos ; é esta urna das principaes tarefas da ·· ··.
opposição (apoiados); mas julga que outra ta1·efa ainda existe igualmente nobre. Sabe-se
que na Bahia existem muitas familias reduzidas á miseria, porque os rebeldes lhes queimár!lo as propriedades, roubárão-as ; existem
innumeraveis orphãos que perdêrão seus pais,
viuvas que perdêrllo seus maridos defendendo
a legalidade , estes tambem têi:n soffrido miserias, e parece que a sua causa lambem é
digna de que a opposiçao chame sobre · ella as
vistas do governo. (Numerosos apoiados.)
O $a. MoNrEZUMA : - Concordo completamente.
O Sa. lli.RNEIRo LEÃo : - E não se limite
simplesmente a chamar as vistas do governo
sobre attentados e perseguições imaginarias,
que por ora não existem.

O Sr. Va.soonoellos (miiii8tro do imperio):

- Peço a palavra para dar uma explicação.
Não ouvi_ todo o discurso do ·nobre deputado
o Sr. Amaral: se elle qui:i:es·se fazer o obsequio de fazer de novo a pergunta que dirigio
ao ministro do imperio ... ,
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Ó SR. AMARAL : -E' sobre o presidente Paraiso :. quizera saber quaes são as vistas do gõverno sobre aquelle presidente, se pretende
mandar processal-o.
O Sa. VAscoNcELLos (ministro do imperio):
- Vou satisfazer ao illustre deputado. Nao
existe na secretaria ainda todas as informações necessarias para se instruir um pro·
cesso ao ex.:Presidente da provincia da Bahia :
foi-me apresentado um extracto de quanto
podia prejudicar ao presidente : um impresso
foi publicado na Bahia por um dos nossos col·
legas, que póde servir para esse processo, mas
o que existe na secretaria pouco explica, por
que reduz-se a communicações ao presidente,
de que se trainava contra a ordem publica,
para separar aquella província da união. O ·
governo procura· todos os ésclarecimentos afim
de.que este processo não seja considerado como
uma formalidade vil, afim de que se conheç.a
que o governo quer fazer punir o·s criminosos.
Já existe um requerimento do nosso collega
e Sr. Gonçalves Martins, por cuja causa foi
expedida ordem ao presidente da província da
Bahia, para colher todas as informações a respeito do ex-presidente e do chefe de policia, e
para que communicasse ao governo o resultado
das suas averiguações.
.
O governo está colhendo lodos os documentos, como. lhe cumpre ; e não pretende
deixar impune a este ex-presidente, lego que
lhe forem presentes todos os esclarecimentos
precisos.
O Sr, Gonça.lves Ma.mns principia expli·
cando um facto citado na camara, quanto á
pl'isão de um dos chefes rebeldes. Em res·
posta ao Sr. Ottoni mostra que foi cumpri-·
menta dé dever militar, e nll.o um assassinato
o ter a sentinella atirado sobre um prisioneiro
que· fugia, mas dado o caso que fosse, ne-.
. nhuma cµlpa tem a àdministraça.o actual deste
facto.
.
Lembra que a maior parte da cidade foi lo·
mada á noite, o que, na opinião delle orador,
é uma das acções. mais gloriosas do general.
O Sr. Callado vendo de noite a cidade de repente illuminada, mandou levantar os soldados
- do terreno onde estavão deitados a descansar
das fadigas de um combate de dous dias. Ftll'.os
entranharem -se nestas ruas escuras onde podia
haver alguma cilàda, e despresando todos os
perigos correrao a extinguir o incendio.
Nestas. circumstaucias, não podendo os chefes
estar em todas as pratas, em todas as ruas,
poderio.o de certo os soldados· commetter alguma violencia; mas entretanto, nada apparece. Não nega o facto de se deitarem cadaveres ás chammas, o que não deve ser censnravel, não havendo occasião de os enterrar
immediatamente: concluc mostrando que esse
fa~to _apontado de pregar caveiras nas janellas
é 10te1ramente falso.

MAIO

DE'.1838

O Sr. Peixoto d.e Alenoa.r diz que deve corrigir àlgumas expressões que apparecerao nó
Jornal do Gommercio de hoje, e que na.o são e:r.actas. Na.o disse que o presidente do Ceará tinha
convertido uma companhia de infantaria em
corpo de cavallaria, porque não fallou na palavra
infantaria. NIio disse·que fôra demittido o coronel da legiao do Sobral, porque esse não
foi demittido, mas sim outros. Nao disse que
o secretario a·o governo soffria molestias chronicas, sim que, apezar de soffrer algumas alterações. na sua saude, estas nao o impossibilitavão do serviço. Não disse que o promotor
servia já ha muitos annos, sim que desempenhava bem o seu lugar. Quando fallou na injustiça da demissão do secretario não fallou da
injustiça da aposentadoria.
Depois de ter assim corrigido' estas inex·
actidões, responde ao Sr. Carneiro Lell.b no que
disse ácerca do presidente do Ceará, e sustenta
as idéas já por elle emittidas na sessão ante·
~~n~
O Sr. Montezuma. diz que pedira a palavra
para responder ao que se disse ácerca de Bento
Gonçalves, e que no emtanlo aproveita a occasião para tocar em outros objecios. Suppunha
que se havia deixado de apresentar queixas
contra a discussão do voto de graças, e que
·.os Srs, deputados da maioria. já estavllo con·
vencidos da necessidade della, e que concedil!,o á opposição a facüldade de discutir tudo
quanto fosse preciso para esclarecimento da
nação, e islo á vista da declaração formal de
um illustre deputado, de que á opposiçllo devêra ser licito discutir, ora com _energia, ora
com vehemencia aquelles objectos que julgasse
conveniente para seu esclarecimento, e para
persuadir.ao governo; mas a despeito desta
persil.as!lo um seu nobre amigo, deputado pela
Bahia, ainda hoje quiz estigmatisar o procedimento da opposição, estigma que não lançou
só sobre esta porque· a maioria tem tomado
muito mais parte na discussão · do votG de
·graças.
Julga pouco gene1·oso ó nobre deputado ·
quem se refere, na declaraça.o que fez de pretender. offerecer um·. réquerimento para que,
1i,gÓ que passasse o periõdo da resposta á .falla
do throno, se continue a discussão .em globo,
desculpai-o-ia se tivesse exprimido esta opinill.o
no começo da discussa.o, e nao agora, porque
enta.o a opposição. talvez tivesse esmerilhado
mais o primeiro periodo, tivesse medido mais
prudentemente o seu terreno, tivesse marchado
passo a passo, polegada por polegada. Declara
na.o ter susto algun:_i <la idiqsidade. que se tem
querido lançar sobre ·a opposiçao na actual
discussll.o ; pois julga-se no seu direito, e com
toda a liberdade para discutir tanto quanló
pretender; para fallar tantas vezes quantas o
regimento lhe permittir ; e se acaso· a nobre

a
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maioria quizer pbr pêas á opposição, esla-pro- paiz, hoje em que ta_nto se fali~ em crédo ·e em
curará meios de as quebrar, e se o n11.o puder regresso, ser-me-ha permittido lembrar á caconseguir, appellará para a nação, que lhe fará mara dos deputados que houve este attentado
justiça.
horrível, e sua continuação por homens que
O orador passa a responder a um nobre de- ainda hoje figurão na nossa patria, e que t~m
putado ácerca do credo politico da opposição, influencia nos destinos do Brazil. Não confio
mostrando que a materia já foi quasi esgotada na actual administração, não por falta de saber
pelo Sr. Limpo de Abreu. Como a maioria tem e de luzes, se fossem }wmens novos dar-lhes~hia
feito crer que a opposição nãO se dirige por · a minha confiança ; mas emquanto não
factos, observa que alguns já se têm apresen- os vir jnstificados, emquanto no cadinho. da
tado, e que, por economia, a opposição tem opinião publica não fôrem purificados, não
deixado de exprimir todos quantos pudera, pois posso nelles confiar, nem a camara o póde
que, na discussão dos paragraphos seguintes, fazer S!!m tomar sobre_ si um certo gráo de
.póde demonstrar tudo quanto julga censuravel complicidade. Ainda nl!.o houve rehabilitaçl!.o
na actual administração, já pelo _que respeita á alguma, o crime existe; a innocencia foi oppri.justiça civil e criminal, já pelo que respeita á mida, o sanctuario da representação nacional
repartiç11.o dos estrangeiros, pelo que diz res- foi deshonestado, e por consequencia o Brazil
peitõ á fazenda, e finalmente ao acto addicional. inteiro, recordando-se de um ·ta1 facto, pede saE, quanto a fé nas instituições do paiz de que tisfaçl!.o. Nestes termos pois, julgo justificada a
tanto alardêa o nobre ministro da justiça, com- opposição que se faz a estes senhores, e lambem
paradas as suas palavras com o discurso da justificada a razao que tenho para ser demacorôa, acha, elle orador, que ainda não tem siado susceptivel e receioso, quando vejo uma
havido uma adminisl1·açllo que menos con- das noss!lll notabilidades fallar tanto em ré·
fiasse nas instituições do paiz.
gresso, explicar tanto o regresso, fallar tanto
A opposição não póde ser inculpada de li- em interpretação do acto addicional, e al~ por
geira, ou de injusta : ha factos· anteriores ao que segundo disse já um senhor senador que
dia 7 de Abril que lhe devem merecer grande o acto açldicional não era legal se se atlender
peso, ao menos para elle, orador, que nllo se- á sua origem, o que obrigou a outro senhor
gue a opinillo emittida na casa de que nl!.o se senador redarguindo tão insidiosa proposição a
deve re~uecher nos actos das ádministrações dizer que, se fossemos procurar a origem das
passadas.
cousas para decidir de sua legalidade, taro bem
Existe hoje na administração, continua_ o a constitniçlio' actual nll.o se podia dizer demaorador, um ministro que já o foi nos annos de siado legal.
_
· 1828 e 1829 ; sustentllo esta administraçao
Quanto a dizer-se que a opposição deve for•
pessoas que tiverão grande influencia n~ poli- mular com bem _clareza o seu credo politiéo,
tica dessa época, politica que o paiz inteiro re- o orador observa q11e nenhuma opposiçao de
provou, o que basta para fazer-me recuar e 1835 para cá formulou o seu credo político
levantar um pequeno muro entre mim e estes CO!Il essa clar.eza. Lembra-se que em 1832 . e
seI,1hores ; muito mais, tendo eu sido victima 1833 a opposição formulou o seu credo politico
desta política, porque em 1828 e 1829 ·as ad- tal qual, e nessa occasião ·havia nl!cessidade de
ministrações de então sabiao que existia. uma ser demasiado explicito,- pois que tratava-se de
victima do actõ tyranníco e horroroso, praticado um objecto· de grave importancia, qual a reem 1823 contra representantes, legalmente forma da constituiçao, e todos aquelles que
reuni'âos para fazer a constituição do paiz. E~t.as tárão contra ella manifestamente declarárão o
administrações, deixando de reparar esta falta, seu credito político j este· anuo porém 1 0 caso
tomarão .sobre si como coniplices este crime é diverso, e comtudo a opposiçã.o tem_ decla~
horroroso, e a responsabilidade que. delle di- rado francàmente o seu pensamento adaptando
mana : assim;_ não posso_ sympathisar com a emenda .á respo~ta .. á falla do throno.
aquelles que me viril.o comer o pão do .desNotá que · ião éxplicito não foi o nobre deterro, com ·aquelíes que se . e.:quecêrã.o . que putado o Sr. Andrada Machadó, formulando o
existia um ·deputado da constituinte deportado, seu credo politico,. e quando o nobre ministro
a quem era necessario enviar uma ordem para da justiça pedio a palavra na ultima sessão,
voltar ao irnperio, e que nio só isto deixárão de elle orador lembrou-se da parle do discurso
fazer, como até fizerll.o com que o diplomata bra- deste senhor, quando o anno passado exigio
zileiro em Paris, negasse a esse deputado ·de-· delle orador, então ministro da justiça, a deportado um passaporte para viajar pela Suissa, claração de principias. S, Ex. neste tempo,
como que querendo deixal-o prisioneiro dentro membro da opposição, pronunciou-se, bem
dos muros daquella cidade.
como outros senhores, contra essa declaração
Nunca toquei neste topico parll que não se como incerta, duvidosa, incapaz, em uma padissesse que queria excitar os espiritos : hoje lavra, de apresentar um sentido definitivo dos
porém, que as çircumstancias são_ diversas, e princípios que região a,administraçM de então.
que as antigas influencias: vão tomando pé no Suppondo S. Ex. coherente1 e constante: em

vo- •
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Passa a observar que, pelo que respeita a
sua opinill.o, suppôz elle orador, que .lambem
contestasse essa declaração de principtos como elle orador, individ'ualmente fallando, nao se
vaga, incerta e óca. Tudo é nobre, ludo é i:na- lhe poderá exprobrar acto algum, donde se
gestoso, tudo é consentaneo com as nossas ins- possa colligir adopça.o decidida do principio
tituições políticas; porém isto nilo hasta. Não republicano, desde que na Bahia se lutava
tem havido ministerio, ou homem politico que contra as forças republicanas ; pois que mesmo
. dissesse o contrario, nenhum se atreveria a nessa occasião proclamava o systema monardizer á face da' ,nação inteira que nno quer a chico constitucional como o mais proprio para
maior somma de liherdadH possível com a fazer a felicidade do Brazil, como. consta por
ordem, o maior desenvolvimento das forças documentos. Mas porque foi constantemente
maleriaes do paiz, que a sua industria floresça, monarchisla, não se segue que fosse monarque a sua riqueza se augruente, etc., assim o chísta fanatico, ou supersticioso ; pois que sendo
credo polilico do Sr. Andrada Machadó é o calholico, apostolico romano, despreza a su de todos os homens de estado, não representa perstição e o fanatismo.
uma cousa, na.o fixa uma opinião, nao l1astêa
Quanto á proposição de que a republica é
uma bandeira. E' comludo com eJle que se mais propria para a juventude, pede que se
quer combater um credo polilico, o mais es- lance os olhos sobre a maioria, e ver-se-ha que
merilhado que se possa dar, qual o que se nella se contão muitos jovens, talvez já concontém na emenda do Sr. Otloni.
vencidos, ou . fanatisados pelos veteranos da
O orador lembra que já em outra occasião monarchia. Para provar, porém, que o sysdeclarára que o seu fim é aperfeiçoar a ad- tema republicano nao é só proprio. da juventude,
ministraçll.o segundo o seu modo de entender. lembra que Rolland tinha 62 annos, em 1792,
Cada homem tem suas regras, suas maximas e todavia foi um dos sustentaculos·mais fortes
· de politica administrativa, centralisa as suas, do systema republicano. Parece-lhe, portanto,
compara os seus principias com a marcha da dever ser licito a alguns jovens que parlilbão
adminislraçao, com os principios adoplados os principias da minoria o não serem repupelo governo ; se elles não quadrão absoluta- . . blicanos ; e que por consequencia a proposição
mente diz : - é necessario que a administração do Sr. deputado por S. Paulo nao prova tanto
emende nesta, ou naqnella parte a sua con- como elle se persuadia.
ducta, e desde que ella emendar, o homem de
Uma accusação grave, continua o orador, fez
boa fé se declara immediatamenlc pela admi- o meu nobre amigo á opposiçllo, por ter atanistração. Eis o que elle orador pratica, e todos cado, ou pretender pô1· pêas á liberdade de imfazem, por isso é que fallando da illustre prensa ; elle disse que este procedimento não
maioria, foi o primeiro a reconhecer os seus era proprio da oppusição. O meu nobre amigo
talentos, o seu patriotismo, as suas luzes ; foi ha de:.me perdoar ; não percebeu a opposição
o primeiro a dar-ll1e todo o elogio necessario, quando se exprimio ácerca deste topico : seria
porque ella suppõe que a administraçll.o actual talvez por falta de sufficiente clareza nas expóde fazer. a felicidade do paiz; a opposiçao pressões da minoria. Sr. presidente, a .minoria
porém, entende o contrario, onde está pois nl\o quiz pôr pêas á liberdade da imprensa, mns
aqui, o crime P Para que pois o' desejo de in- aos abusos della ; quiz que o governo não esvectivar? Para que pois o desejo de lançar a cravisasse a liberdade da imprensa, levant.ando
odiosidade. sobre o outro · 1ado? O orador está um monnmento de immoralidade e de crime ;
longe disto, segue nesta parte a doutrina do seu a minoria quer que a liberdade da imprensa
honrado amigo o Sr. Andrada Mac:l1ado, ainda exisla no nosso paiz ; que se não aeohardem
que nota· que este senhor passou de leve sobre os escriplores publicos com invectivas nojentas,
o que a este respeito tem praticado a maioria. com calumnias horrorosas, que devem sem
Acha que o nobre deputado por S.. Paulo, duvida acobardar o mais valente defensor das
quando tratou· da minoria, foi pouco generoso institui_ções livres, o maior inimigo das arbiem exigir que ella não só convencesse, mas trariedades, dos desvarios da publica admipersuadisse; pois que pouco generoso é dizer ao nistraçt!.O. Esse genero novo, Sr. presidente
fraco que se suhmella, fallar ao fraco de per- (conceba-me bem o meu nobre amigo), esse
suasão, idéa que elle repelle. Parece-lhe que o genero novo de dar garrote á liberdade de imnobre deputado deveria antes 'ler carregado prensa era, sem duvida, reservado para· o ta·
sobre a maioria. E tanto mais se admira desta lento exlraordinario do nobre actual ministro
opinião, quanto o dilo Sr. deputado disse que da justiça ! Elle não quer o decreto de 18 de
a opposição devia ser alentada, que era ne- Março ; mas n!to quer tambem que escriptor
cessaria, e fazia importanti$simos serviços ao algum escreva, censure os actos da aclual adpaiz ; chamando-lhe até sagrada missão da ministração, para que não veja a sua familia
opposiçno. Se a missão dll. opposíç!l.o é sagrada, calumniada ; a sua vida publica e particular
como não deve ella ser alentada com a força do coberta de opprobrio e infamada, a ponto de se
nobre deputado ? Como 11ão vem coadjuval-a cobrir o cidadão de pejo, ao passar pelas 1·uas
. no desemp~nho de sua missão ?
pt1blicas.
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E' isto, Sr. p1;esidente, o que a opposição não
Lembra tambem qúe não forão respondidas
quer: ella. n!lo quer que se ponhão pêas á li-. as contestações que fez ás proposições de S. Ex.

herdade de imprensa ; pelo contrario, quer que a respeito da i11telligencia da fülla do ence1·raa liberdade da imprensa seja tal qual deve
ramento, quanto aos recursos dados pelo· podeiexistir em um paiz civilisado ; a opposição con- legislativo; e por esta or.casião observa que da
corda em que o empregado publico soffra al- falia da abertuz·a se deprehende que a adminisguma cousa dos abusos da liberdade de imtraçao actual não tem nas instituições fé ai.
prensa ; mas não quer que tomem a apparecer guma, quando o· orador está· certo, e não tem a
no n~o paiz os Analyetae e as Gazetae Costa.
menor duvida de qlle as instituições se achão
Essas gazetas não servirão seul\O de derrubar consolidadas; e que lendo o throno o arnor, e
o poder, que sotireu a vindicta publica no dia apoio dos povos, e estando o principio monar7 de Abi-il ; e quem sabe, senhores, se PSSe dia chico constitucional incarnado, por assim dizer
na.o foi occasionado pelos excessos ilesse ge- no espírito dos brazileiros, não necessita d~
nero novo de offender a moral publica.... ?
outro apoio, de outra c<insolidaf}llO. Além do
Fa1·ei uma iate1·pellação formal ao ministerio,
perigo de uma pruposiçllO desta ordem emiltida
para que me responda categoricamente, se é
pelo governo, quando em um e outro ponto do
verdade o boato que corre, que o n'iinisterio imperio apparecem centelhas de Jlescontenta_.
nesta parte tem tido seus desconcertos e choques; m.ento e desordem; parece-lhe· que a propouns querendo que de maneira nerihuma con- sição n!lO é exacta, pois que porque em · um
tinuem esses jornaes que mais infames. são, paiz apparece uma ou outra facção, n_llo se póde para que não pareça que esses ab11sos são susdizer que as instituições não eslão nelle consotentados pelo governo : e outro sustentando que lidadas. Deseja uma ·explicação sobre este toa titulo de liberdai!e de impr~nsa se deve suppico da falia do throno, isto é, sobre a falta de
portar tudo, nada reprimir! Este . boato, Sr.
confiança, de fé que o governo pz·oclama ter nas
p1·esidente, se tem por tal maneira · consolidado instituições do paiz. · .
nn opinião publica, que ha hoje pouca gente
Julga digna de discussao a proposição emitque duvide· delle .... ! Chega-se ao ponte, de· lida pelo Sr. Clemente Pereira, de que - todos
indicar os nomes do~ ministros que assim
os males e desordens publicas vinhão de não
obrár!lo; o que, sendo verdade, lhes merecerá· ter \ido administração algum~, na camara mna
bem tia palrja. Eu sou justo, e desejaria por maiol'ia decidida e compacta- compacta natuisso poder render-lhes nesta occasião mil ralmente pelas opiniões, e decidida .em suselogios ; assim como lambem poder indicar tentar todos os actos da ad·ministraçno. Parece
o nome desse ministro da corôa _que sustenta ao nobre orado1• que a proposição· emittida por
opinião opposta. Se nllo é impertinencia de esta maneira deve ser .regeitada pela maioria, e
que todos os senhores que .pertencem a este
minha parte, espero que SS .. EEx. s-e expliquem, bem que até agora o ministerio . nao !ado devem declarar quê a não esposão ; pois,
do contrario, inculcaria a idéà de existir na. case .tenha dignado responder ás minhas interpellações.
m&ra uma maioria cegai caprichosa, systemaO Sa. VAscoNCELLOs (mini~flro do imp~o): tica e, por coosequencia, iojusl:!1-; pois que se a
maioria tem ern vista o bem do paiz, ver-se-ha
-Ainda nenhuma ouvi.
·. vezes na necessidade de negar o seu,
O Sa. MoNTEzUMA : - Como a respeito das muitas
voto á. administração.
observações que fiz para provar que o minis~·
· Assim .como se exi.ge a.decl;iração da politica
terio nno é solidariamente constituído.
.,
.
da minoria, o seu pensamento e declaração de
0 SR. VASCONCELLOS (mini8tro do i111,pe1io)': principias;_ assim lambem considera que a mi-Peço a palavra.
.
noria tem direito de exigir da maioria que diga
O Sá. MoNTEZUMA., continuando a responder o que quer, não s6 a respeito da politica, mas a
ao discurso do •Sr. Antouio Carlos, entende que respeito de tudo quanto importa á àdministrnçãO ;. S!lndo unicamente desle moM que a
este senhor deveria -ter provãdo que a mudança
do actual Sr:'.i,ministro da justiça era de todo o maioria poderá ganhàr a minoria, cujos mein·
bt'Os não é força que existão sempre na micoração candida. e sincera ; mas não o tendo
feito, e referindo-se tudo quanto 'disse a res- . no ria ; podend9 deixar de pertencer a ella desde
peito da opposição· a actos .pr-.iticados pelo dito que a nia.ioria os convencer de que os se1.1s
principias são mais conformes ao bem do paiz.
S.r: ministro, em !agar de provar que.a oppoinça.o fôra republicana, provou perfeitamente
O Sa. PA.tJLA CANDIDO : - Não ha exemplo
que o dito Sr._ r:ninisfro foi o maior republica110 na historia.
que temos tido; tanto mais, quanto o dito
O Sa. MoNTEZUMA lastima que isto não tenl1 a
Sr. ministro regeitou t·ompletamente a defeza, acoutecido; mas espera que
a ca~1ara do Brazil
o perdao que se lhe offerecia ; o que p1:ova que
dê.o.exemplo.
S. Ex, não mudou, não alterou suas maximas,
O Sa. ANDRADA MACHADO : - E' impossivel.
que concorrerão para chamar ao Brazil o dia 7
âe Abril de 1831.
·
O S,R. MoNTEZUMA1 continuando,. diz que ,
:i:-0110 l

24
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como lem prc,~a em acabar o seu discurso (risodus), toc,,C':Í sómente nos UJJOntame11tos mais
iu, pol'lanlt,s.
C,ê que a d,,fesa apresentada pelo Sr. José
Clemente ao gabinete de 1828 e 1829, não é
suflícienle para desculpal' a adrnini~lração desse
tempo das justas observações do Sr. Ottoni, ou
p0r outras pal:1 vras, que ainda hoje
na.o pó de
::is~c,·erar q11e, f'.Om effoilo, em )828 a 1829 não
se procurou reformat· a constituição no sentido
rnonarcl1ico, alterando e modificando muito o
principio democratico ; desejo de aHeração e
modifi<;açno, de que se podem achar provas nos
escriptos daquelle tempo: chegando um dos
mais influentes a citar o celebre dilo do general
Foy-quem quizer rnais do que a constituiçno, e
menos do que a constituiç!I.O é traidor ao paiz.Nn.o deseja remecher as cinzas dos mortos, está
no principio de-7JUrce sepultis-, mas não
levado a tal extremo que a lição do passado
nllo sirva de alguma cousa. Nao considera que
pudesse resultar o menor desar. ao Sr. Clemente de dizer com franqueza que elle entendêra qne a salvaçn.o do paiz dependia de ser reformada a constituiçao, no sentido monarchico ; se o facto fosse \'erdadeiro, do mesmo
rnodo que ellc, orador, em 1832 e 1833 se prnnunciou contra as reformas, oppondo-se ao
espírito da época, declarando-se estacionaria, e
sustentando a vitalicidade do senado, o que lhe
valeu nao ser reeleito pela província da Bahia ;
e a accusai;:ão, no tempo cm que era ministro,
de falta de consciencia de princípios; accusação
de que se defendeu, provando que conservára
sempre a mc~ma opi_níno, não sendo estacionaria no sentido em que alguns o linho.o entendido, mas silll seguindo o principio de retrogradar para melhor avançar, oppondo-se a
reformas, quando a constituição ainda nM estava
bem conhecida pelos povos: mas sustentando
a victoria dos vencedores, porque deseja conservai-a. Esta ultima reflexllo diz respeito ao
acto addicional.
Nada quer dizer sobre n censura feita ás
administrações passadas ácerca do perdão concedido ao rebelde Sabino, pelo respeito e·veneraçll.o que tributa aos actos de um poder que a
consliluiça.o declara inteiramente i1H'iolavel.
(.Apoiados.) Nega que fosse dada ao dito Sabino
a redacçllo de uma folha para defeuder o poder;
e quanto á censura de o governo ter ordenado
que fosse reger a sua cadeira, ob,crva que elle
era professor da escola de medicina, e não era
justo que fosse suspenso de sua cadeira, assim
como o dito Sr. depntado não gostaria de ser
suspenso do exercido da que tem no cürso jLl·
ridico de Pernambuco.
O Sr. depntado Carneiro Lell.O, disse que
mostrou a difforença entre a revoh11ão daqllf,lla
provincia e 3 da Bahia, dizendo que uma lrnha
sido sedi\Jlo, e a outra rebellião. Eu, á vista
!los factos occorridos em uma e outra provincia,

se

perdôe-me o nobre dl,plilado t1ue o diga, n~.o
posso bem conhecer a differença; e pelo que
respeita aos de~alinos praticados em uma e
outra, elles nos ensinão que devemos ter o
1rniior dos horrores á guerra civil; que é pre·
ci~o que lodo:;; os cidadilos brazileiros, que
podem ler influencia no paiz, trabalhem para
consolidar a µaz, para arrefecer os espíritos e
desvanecer lodos os frenezis, que em épocas
se apoderil.O elas nações. (Apoiados.) Em
Minas, senho.1:es, se praticãrão horrores ; confessarei lambem que na Bahia se não foi tão
justo e bt1ma110, como eu desejára que ÍO$se o
povo, entre o qual tive a fortuna de nascer.O orador passa depois a fallar a respeito da
remoção de Bento Gonçalves para a Bahia, manifestando o desejo de sérem as suas palavras
exactame·nte escriptas pelo tachygrapho.
Sr. presidente, diz o orador; uma das folhas
publicas desta capital exige de mim maiores explicai;:ões a respeito do acto de minha administração, enviando Bento Gonçalves para a província da Bahia. Ell já me expliquei a este respeito na camara: mas esta folha publica diz
que eu nao tinha .ainda explicado sufficientemente, e censurou-me por não o ter feito antes.
01·a, nunca se me fez uma censura em fórma.
- Estas palavras-em fórma- acamara entende.
Quando se me ataca com insultos, eu nao respondo; quando se me dirigem .perguntas decentemente, hei de responder, se puder. As
accusações e censnras, que se me havião feito
antes, viuliao sempre borrifadas com o fel da
calt1mnia ; desprezei-as. Tocou-se na camara
ne~te objecto, e apparecen esta folha que me
interpellou. Eu podia immediatamente enviarlhe a minha eorrespondencia para ªi'ublicar
nas suas columnas ; mas julguei que as minhas
explicações nesta casa sa.tisfarião melhor a expectação publica e daquelles senhores que ti·
verão a bondade de se occupar de mim.
.
Já mostrei á camara que o ministro da justiça de então teve toda a razãO para enviar
Bento Goni;:alves par.i a Bahia, ou mesmo para
Pernambuco, se acaso o presidente da Bahia
acl1asse que elle não esta,,a alli bém guardado;
tanto que o commandante · das armas da provi11cia de Pernambuco teve ordem de apromptar
pri~ões para Bento Gonçalves, suppondo·-se que
elle poderia ir para lá. Mandando eu dous
presos daqui para fóra, não os 1:n.uider para a
mesma provincia, por isso me.,mo que o meu
grande fim. era separai-os : juntos poderia.o concordar com n1ais facilidade sobre os meios de
fuga ; separadns não se podia.o ajudar reciprocamente. Se a administraç.ão tivesse o menor
intuito de promo,er a foga de um dos presos,
porque n:to ieria tambem interesse em promover
a foga do outro? Porque ni\o remetteria, por
exemplo, ambos para a mesma provincia? Mas
dir-se-lu que a p~ssoa do Bento Gonçalves era
m~is importa.nte: isto é, se pudesse haver con:
O
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n ivencia, desejo rli p:u·te do governo, de faVOL'ecer a rebellia.o do Rio Grande do S111, era
melhor, e mais vantajoso mandar Bento Gonçalves para lugar onde lhe fosse facil a fuga, ào
que Pedro Botica rio. Sr. presidente, não é esta
a primeira vez que entre nós, aqni mesmo na
capital têm acontecido fngas. A camara está
!em brada de que, no tempo ào irnperado1·,
Caldas fugio daqui: é ,.'e crer que o Sr. D.
Pedro I, não seria connivente com Caldas, nem
desejaria que elle se evadisse. Ora, isto posto,
en disse 1:_2a camara que a politica do governo
se encerrava em do11s pontoi;: lº, as fr;,quentes
denuncias de que Bento Gonçalves projectava
evadir-se por todos os. meios da f,,rtaleza da
Lage, e 2º, tirar .Bento Gonçalves desta capital,
onde, tendo numerosos amigos, e grandes meios,
estava como auxiliando com seus conselhos os
projectos, os planos, e até mesmo a eslrategía
dos rebeldes do Rio Grande; o que nil.o aconteceria, estando em uma provincia mais ao
norte.
Eu ntlo- podia conlnr que Bento Gonçalves
fosse posto na fortaleza do mar ; pelo conll'ario,
devia contar que seria posto em prisào mais
segura, onde, sem se destruir o principio da
communicabilidade, se achasse privado desse
concurso de conselheiros para fazer mal á causa
da legalidade.... (Sti.!surro na sala.) Eu quizera
que os Srs. 'deputados que se oppuzerem a isto
que acabo de dizer, longe de íallarem baixo,
fallem alto ; decforem se querem mais explicações, que estou prompto a dál-as ....
Não podendo contar que Bento Gonçalves
fosse posto ua fortaleza do mar, mas em í.lma
prisão que mais segura fosse e melhor preenchesse as vistas do governo, mandei um dos
presos para a Bahia, e o outro para Pernambuco.
Vejamos se com effeíto havia motivo para o
govern<J receiar que Bento Gonçalves fugisse
desta capital; e em segundo lugar se realmente
a fuga foi auxiliada na provincia da Bahia. Aqui
se fez culpa ao governo de nao ler mudado a
Bento Gonçalves da fortaleza da Lage para
outra. Ora, todos sabem como estava cheia a
fortaleza de Santa Cruz, onde nll.o cabiu. mais
um só preso.
De mais, as prisões de Santa Cruz nllo s&o
taes que se possa contar cc,rn ellas corno na for·
taleia da Lage, portanto, tirando-se este preso da
fortaleza da Lage, e mandando-o para a de
Santa Cruz, erfl. mandal-o de uma fortaleza mais
segura para uma menos segura ; o que poderia
tamb~m ser objeclo de censura, pois que de
Santa Cruz tinhao fugido Onofre e outros. Pot··
tanto, o governo praticando isso, dava um passo
que inculcava pouco cuidado, pouca attenção
no désempenho de seus deveres.
Cuidemos de provar o primeiro ponto, isto é,
se ha\,ia motivo para crer que B1:::nto Gonçalves
fugiria da capital: e o segundo ponto, se a sua
fuga foi f'rotegida na província da Bahia,
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Tenho cartas do mesmo Bento Gonçalves,
que me persuado que serão os melhores documentos para justificar a minha proposiçllo. Nllo
demonstrarei á camara como me chegarão ás
mãos: eu creio que falia perante o Sr. ministro
da justiça, e ontros ex-ministros da jnstiça, e
por conseqnencia sabem pouco mais 011 menos
corno taes documentos chegllo ás ma.os do
ministro da justiça .•
Passo a ler as cartas:
cc 15 de Maio de 1837.-0 portado~, meu so·
brinho, lhe informará quanto tem oc.corrido, e
o motivo de se haver transtornado, por algum
modo quanto eu esperava ; portanto espero
prosiga em diligenciar o negocio que tinha entre
mãos, corno me fez ver o mesmo meu sobrinho,
bem que este me diz que ainda tem esperança
de qne se possa levar a efleito alguma cousa,
comtudo eu nada quero que se ponha em execução sem sua arprovação, etc. "
« 8 de Agosto de 1837.-Tudo vai muito bem,
e esperan ço-rne de conseguir. Resta que tenha
ludo prompto, devendo ser dous boles, afim ele
não haver transtorno. Depois d'amanhll virá o
Jnca, e ent!lü levará a decisão do dia e hora, e
mais esclarecimentos. N:10 haja falta, e muito
segredo 1 é quanto vos pede vosso, etc. "
O SR. NUNES MACHADO :-Póde dizer para
quem era.o? (RiaadWJ.)
O SR. MoNTEZUMA :-Corno ?
O SR. NuNES MACHADO :-Para quem erão as
cartas ?

O SR. MoNTEzuMA (continuando a ler) :

" 10 de Agosto do 1837.-Acaba de intimar-se-me qne amanb:l muito cedo devo ser
removido para bordo do brigue Constança, e
como devo suppôr que é para viajar .... lhe rogo
de assistir a meu sobrinho com o que lhe fôr
preciso para se transportar para s~nta CaJharina. Toda. a despeza que fizer eu me obrigo
por ella, etc. »
"Bahia, 27 de Ago_sto de 1837.-Hontem
cheguei a esta com 15 di,1s de viagem, sendo
muito bem. tratado pelo commandaõte do brigue,
e mais olliciaes. Hontem mesmo fui transportado para este forte, denominado do Mar, junto
á cidade, aonde estava até o présente muito bem
tratado, e mor::i.ndo com o izommandante, que
me trata com urbanidade.
rr As cartas para Pernarnbuco as conservarei
em meu poder, e só farei u~o de lias, se para
alli fôr, o que se me segura que nll.o. Algumas
pessoas me têm visitado e otferecido, · o qne
muito tem suavisado meus desgostos, e se con·
tinuar a ser assim tratado concorrerá para o me·
lhoramento de minha saude já bastante deteriorada. Seja como fôr, eu tenho resignaçao, e
estava disposto a soffrer, ainda que me persuado, rnúito melhorei de sórte com esta mu·
dança. Esta vai pelo mesmo commandante do
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bl'igue, Joaquim José lgnacio, que m_e promelte
entregar-lh'u em mllo, inda que terá alguma
demora em razão delle ter de ir a Pen1:3mbuco.
" Pelo coneio 1 º que seguir, 1·epelirei,Jl serei
mais ex.tenso. As adjuntas lhe rogo encarecidainente sejão entregues com segurança. E.s;·
creva-me para esla, daudo-me noticias suas, e
de m inlia cara palria.
« Torno-lhe a rccommenda1· a meu amigo .....
e todu a di:speza que fizer com elle .lhe abonarei
com seu aviso ; pois desejo que elle ao menos
não soffra falta para sua subsíslencia e commodo. Saudades á familia de .... e assim a todos
os amigos, ele. ,,
.
« Bahia, 1° de Setembt·o de 1837.- Pelo
brigue Constançâ e por um outro vos escrevi,
participalido-vos minha chegada a esta, creio
que com data de 27 e 28 do proxímo passado.
Nellas vos cõmmuniguei qne aqni fui recebido
com muita urbanidade, e agora .vos repito. o
mesmo que vos disse naquellas, etc. ,,
" Bahia, 7 de Outubro de 1837.-Já saberá
que no dia 10 do proximo passado, logrei eva·
dir-me elo forte do Mar ás 10 horas da manha.,
deitando-me a nado (em um descuido que ti·
ver!io) e ganha:1do uma canôa de pescadores,
na qual 1,iz levar-me para a ltaparica, e ainda
qne fui logo perseguido, consegui pôr pé em
tetra naquella ilha, onde cercado e perse·
guído por muitos dias, nada conseguirão os ly·
r1mnos. Dalli passei para esta e fazendo éspalhar
a voz tle que havia embarcado para o NorteArn~l'Íca em uma corveta de guerra que sahio
no dia 19 do proximo passado, logrei fazer o
governo acreditar e -cessarem as perseguições ;
hoje, porém, embarco em direitura a BuenosAyres e em buque estrangeiro e conto ir livre.
Os malvados procurárãO envel_!enar:m'e no forte,
e por nm acaso raro me livrei, sendo victima
dous pob1·es aniroaes, um gato e um cachorro.
Poiém como livrar-me eu. de outra cilada
sem o meu escravo e servido pelo;; escravos
dos lyrannos ? Só arrostando a morte como
fiz e se1u plano algum, consegui livrar-me.
Tenho vos escripto, incluindo outras a meus
amigos, nao sei se lerao vos ido á milo. As inclusas vos 1·ogo as entregueis em mão e torno
a recommendar-vos o amigo, pedindo-vos que
nadà lhe falte no seu infortunió e contai
que qualquer despeza, sem reparar em quantia
que elle precise, vos abonarei, com vosso aviso ·
e ordem. Logo que chegue a meu destino vos

avisarei.»

(Estas cartas vêm assignadas com o nome de
Bento Gonçalves da Silva.)
O SR. CARNEIRO LEÃO :-Peço a palavra pela
ordem para depois.
O Sa. MoNTEZUMA :-Pelo que acabo de lêr a
. camara vê que o mesmo Bento Gonçalves cont'essa que as autoridades da Bahia não forno
conniveutes, não favorecêrao a sua fuga. Elle

diz que, no pL'incipio, o tralárão com urbanidade : não duvido que essa urbanidade existisse ; é muito natural, entre militares, o acre~ilarem-se recipt·ocamenle nn palavra de honra.
Bento Gonçalves nao foi auxiliado na Bahia
pelas aulol'idades publicas ; as mesmas cal'las
delle o provno ; elle evadio-sc, quasi que o posso
asseverar, com os recul'sos que tinha ; e dillicil
seria no estado das prisões brazileit·as o seg11•
ral-o de modo que se nãO evadisse, salvo se se
quizesse ter Bento Gonçalves de uma maneira
sem duvida contraria .. aos principios constilucionaes a<loptados no paiz, conservando-o em
ferros. A não se querer têl-o assim, com as
prisões que temos; a sua foga era muito pro'
vavel.
Provada, pois, a primeira parle, isto é, a necessidade que havia de remelter para a Bahia·
Bento Gonçalves, para o separar do foco, conselhos e amigos que tinha aqui; provada tambem
a segunda, isto é, que as autoridades da Bahia
na.o tiverao parle na sua ,fuga, como elle confessa ; parece que não só está tirada a respon· ·
sabilidade, quanto ao facto, mas mesmo aquella
que póde resultar do poder discricionario que
sempre é deixado ao poder executivo, para obrar
segundo elle entende melhor. Pelas palavras.
que acabo de enunciai· se vê qtie-um ministro
póde incorrer em duas responsabilidades, a pri•
meira da lei, e a segunda do poder discricionario, que a lei deixa ao.-poder executivo. NIJ.o
incorri nem em uma nem em outra, acpnteceu
um facto que eu na.o podia: prever; pol'lanto a
responsabilidade moral, resultante do poder discriciouario, não póde cahir sobre mim, porque
a impossíveis ninguem póde ser sujeito. Demais
tive motivos importantissimos para obrar assim;
e na.o podia pensar ser responsavel pelo resul~
tado daquilfo que fiz, conforme a utilidade que
estava forçado' a pensar que resultaria, Eis
quanto me parece necessario dizer a respeito
de~te topico.
'
O orador conclue m.anifüstando o desejo de
que o Sr. ministro da guerra dissesse algumas
cousas.sobre os acontecimentos do Rio Grande,
para socegar o espirita publico.
.
. OSr. Carneiro Leão (pela ordem.) :-Sr. presidente, o nobre deputado que acaba de fallar,
quando apresentou as cartas, de que leu uma
parfe, fez menção de que as tinha adquirido
pela maneira, por que os ministros da justiça
salie1n que se podem adquirir taes documentos.
Eu penso que o nobre ex-ministro as adquirio
de uma maneira honesta e decorosa, porqlie entendo que de outro modo não se reíeriria á ma-..
neira, por que diz que um ministro da justiça ·
póde adquirir taes cartas. Confesso que, ou
porque fosse assás improvidente, ou porque nao
l:!Oubesse destes modos de adquirii- as cartas,
nunca tive cartas alheias em rueu poder. Mas.
penso que o Sr. ex-ministro da justiça adquiria
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as cartàs _em questão por maneira: honesta e decartas, disse que escusava entrar na explicação
corosa, digna de um ministro: neste sentido, dos meios por que lhe tinllllo vindo â mão,
como me parece que é dos artigos do regimento porque o Sr. minisl.ro da justiça, e os deputados
que, pl'Oduzindo-sealguns documentos, se devem
que forilo ministros da justiça, .sabillo como
pôr sobre a mesa. (numerosos apoiados), para estes documentos erão obtidos. O que devia
poderem ser inspeccionados, porque podem dar deduzir destas palavras ? Que estas carias haalguns esclarecimentos, rogo ao Sr. deputado
via.o sido obtidas pelo nobre deputado COII)O
que, se isto não é contra o decoro, se nao póde ministro da justiça que foi, e que-por isso eu
offender alguma especie de delicadeza, que eu
eslava nas circumstancias de exigir a apresennão tenha podido prever, haja de d'ar .:mmpri
tação de taes documentos, principalmente funmenta a este artigo do regimento, enviando as dando-se nelles o nqbre ex-ministro da justiça
cal'tas á mesa para_poderem ser lidas, e se po~
para explicar a maneira por que se havia eva·
· derem colher escla1·ecirnentos a este respeito.
dido um criminoso, cuja guarda era Ião imporOSr. Montezuma. está persuadido de que não tante, que deveria lei· sido feita de modo que
é necessario explicar por que meios lhe vierão nao tivesse escapado. Apezar porém do direito
que tenho de exigir a apresentação destes doá mão estas cartas.
-.cumentos obtidos pelo Sr. deputado na qualiO SR. CARNEIRO, LEÃO declara que está per: dade de ministro da justiça, documentos
a quE.<
suadido de que foi por meios honestos.
o · Sr. deputado principiou __ a dar publicidade
O Sa. MoN'fEZU.MA á vista desta declaração, parcial, -e a que eu querin dar publicidade in-.
julga escusado dizer mais nada sobre este ponto.
leira, todavia nll.o insistirei se o Sr. deputado
Declara que, quando lell as cartas, era para entender que é contra o decoro, que offende
lhes dar publicidude, recommendando por isso alguma delicadeza a sua apresentaçao.
aos tachygraphos que escrevessem exactamente
O orador conc!ue declarando que não duvias soas palavras, Desejaria lambem que cada dára de que estivl!ssem escriptas nas cartas as
um Sr. deputado as visse, porque era o meio palavras que o Sr, Monlezuma lêra; mas
que
de verificar se· coru effeito é a letra de Bento o orador havia reparado que não tinha
lido,
Gonçalves. Sr. presidente (exclama o orador em
ne!U os nomes do principio nem do fim.
tom mL1ito energico), quando sustentamos a
OSr. Montezum.a, á vista da explicação do
honra de um membro aa casa, sustentamos a
propria honra. (Àpoiado8.) Quando eu disse Sr. Carneiro Leão, mostra-se convencido das
que a letra era de Bento Gonçalves, estava intenções com que fizera o requerimento.dito : quando li as CHrlas nesta casa, ~ porque Quanto aos documentos, mandando-me V. Ex.
uma penna para riscar certos nomes ..•
as lia como silo concebidas. Nao podia por consequencia ler o qu~ não estava nas cartas, nem
O SR, MouRA MAGALH1Es ri~se. ·
asseverar que as cnrtas erao do punho de Bento
O SR. MoNTEZU3fA1 (com força): -Fique o
Gonçalves nã.O o sendo. Sou incapaz disso, assim Sr. tieputado na intelligencia de que não ~esejo
como cada um dos Srs. deputados é incapaz... comprometter porque não sou clenunc1a_nte.
Senhores, a proposição do Sr. Honorio nao se Mandarei" as cartas taes quaes estão aqm, se
assemelha com el!e ...
algum Sr. deputado as quer ler, riscand.o os
O Sa. CARNEIRO LE.Xo :-E' uma cspecie de nomes tjUe aqui. existem.
req0erimento que fiz...
·
ALGUNS SENHORES :-Não somos curiosos.
O SR. MoNTE?.UMA :- Sim, a ·proposiçao do
O SR. MoNTEZUll!A :-Sr. presidente, rogo a
Sr. Honorio não se parece com elle: eu estou _ V. Ex. que não
consin_ta de maneira alg~ma
persuadido de que não hu de querer pôr estes que as cartas deixem
de 1r para a mesa: queiradocumentos na ordem dos documentos ordime perdoar de me .não aproveitar da opinião
narios ; e se o quer fazer, estou persuadido de . de V.
Ex. : quero que estas cartas vão para a
que pretende um absurdo ...Todavia eu pedirei â mesa ; mas fiquem na intelligencia
os Srs. demesa tinta pa1·a borrar alguns nomes que aqt.i~ putados de que
documentos desta natureza,
existem, porque não· desejarei fazer viétimas. que silo sempre ~ec1·etos,
nunca !le publiçárã~
Remetterei as cartas á mesa depois de borrar pela maneira por
que se quer que se pubhos nomes.
o Sa. PRESIDENTE declara que,. pelo- regi- qu.em.
O SR. PRESIDENTE di?. que havendo o Sr. Carmento, o Sr. deputado não é obrigado a mandar neiro
LeãO desistido de seu requerimento, nllo
os papeis para a mesa.
póde mandar buscar as cartas.
O Sr. Carneiro Leão :-Se o nobre deputado
O Sa. Mo.NTEZUJIA pede a alguns · senhores
tivesse apresentado os documentos como obtidos por elle depois de sua sahida do minis- que as leão.
O SR. CARNEIRO LEÃO lembra que basta_q0;e
lerio, ou como particulu·; apezar dos artigos do
regimento, _eu nll.o requereria _a sua publicação; o actual Sr. ministro da justiça .as lêa; pnnc1inas o nobre deputádu, antes de produzir as palmente se contêm segredo,
0
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O Sa. MoNTEZUJlrA pergunta se S. Ex. as
quer ler.
o S1:t

VASCONCELLOS (miniatt·o do imperio e
da justiça) responde que, se o Sr. Montezuma

Fall!io com causa participada os Srs. Cajueiro e Cerqneira Leite, e sem ella o Sr.
Toledo.

0

as mandar, aceital-as-ha, mas que u11.o as exige.
O SR. MoNTEzmrA lembra que na secretaria
da justiça ha mais documentos relativos a este
negocio, qne já havia pedido que fossem pre• sentes á casa, como as partes semanarlas da
fortaleza de Santa Cruz, das quaes consta o
grande numero de pessoas que ião visitar
Bento Gonçalves todas as semanas.
.OSr. Rego Barros (ministro da guerra):_Smto não poder responder cousa alguma á mterpellação feita pelo Sr. deputado, a respeito
do Rio Grande do Sul, porque o governo não
teve officíos sobre isto , mas, logo que os receba, os fará presentes á camara, Qt1anlo a
tranquillisar o espirito publico, é natural que os
bons brazileiros sintão qµalquer revez que
possno ter tido as arir.as imperines : mas nem
por isso póde o Brazil e o governo desesperar
da causa da legalidade. (Numerosos apoiados.)
OSr. Vasconcellos (miniBtro do impe1-io) de· clara que não tem duvida de satisfazer:a todas
as interpellaçOes que o Sr. Montezuma fez e
possa julgar necessarias. Como porém estas respostas podem ser dadas quando se tratai· de
qualquer outro topieo da falia, e é escusado
ficar hoje adiada a votação, reserva-se para
responder amanha.
MUITAS VozES :-Votos, votos.
O SR. MAllCELLINO DE BR1To :-Cedo a palavra para se votar.
O S1t. ALVARES MACHADO :-Não cedo a palavra.
Em conseqt1encia disto fica a mataria adiada.
O SR. Pt\ESJDENTE dá para o-çdem do dia a
mesma de hoje, e levanta a sessão perto das
tres horas.
Sel!l&ào élll ~3 de Maio
PRES!DENCIA DO SR. ARAUJO

VIANNA

SuMMARIO. - Expediente. - Requerimento de
João Pedro Vinag,·e.-Pen.são para a,3 fUhas
d.o conselheiro José Bonifaeio de Andi·ada e
Silva. - Ordem do dia. - .Discussão do 1°

perlodo da, resposta á falla do throno. .Discvrso1 dos Srs. Vasconcellos, Àndrada Machado, Limpo de À.breu e Marcellino de Brito.
- Pormenores soóre a fuga. de Bento Gonçalvea.

Pelas 10 horas da manhã procede-se á chamada, e achando-se presente numero legal
de Srs. deputados, abre-se a sessão ; lê-se e
a pprova-se a acta da antecedente.

EXPEDIENTE

O SR. 1 º SECRETARIO dá conta do expediente
lendo os seguintes officios :
l.º Do ministro do imperio, remettendo a
copia do decreto de 14 de Setembro do anno
proximo passado, pelo qu.il foi concedido á
companhia de omnibus o pl'ivilegio exclusivo
pelo tempo de dez annos, para estabelecer nesta
côrle, por meio de coches, a carreira regalar e
invariavel de communicação e transporte, etc.A' commiss!lo de commercio, agricultura, industria e artes.
2_• Do secretario do senado, participando que
o mesmo senado adaptou, e vai dirigirá sancçãO
imperial, ais resoluções approvando as tencas
concedidas ás filhas do marechal de campo,
José Joaquim da Costa Gavio.o Peixoto ; as
pensões concedid!,s a D. Eufrasia Mada da
Silva, D. Maria Adelaide Pinto Navarro e João
Fer.-eira Bittancourt e Sá ; e as aposentadorias
concedidas a Domingos dos Santos e a Joaquim
fosé dos Santos.-Fica a camara intei~ada_
Remette-se á commissãO de justiça criminal
uma representação d.a assembléa provincial do
Rio ele . Janeiro, em que expõe a urgente ne·
cessidade de uma prompta revognção da lei de
·
7 de Novembro de 1831.
Faz-se menção de uma representação de
Hercules Octcviano Mt1zzi, que é remettida á
commissão a que está af(ecto o seu négocio.
Lê-se, e entra em dis~uss!lo, o seguinte parecer:
cc Francisco Pedro Vinagre, natural do .Pará,
preso nesta côrte, representa estar, ha perto de
lres annos, recluso, sem culpa formada, havendo sido remettido daquella provincia debaixo
de prisão, na qual é conservado, apezar das
suas rr:olestias e das leis em contrario : e pede
que a assembléa geral legislativa proveja sobre
a reclamação qt1e faz para ser reslituido ~ sua
liberdade, allegando nllo serem criminosos os
factos que elle praticára, para salvar a provincia
do Pa;-á-contra o plano e esforços de Malcher
qne havia proclamado a independencia e separação da mesma provincia; e que, nas mesmas
circum:Stancias em que o súpplicnnte se acha,
est!l.o mt1il.'\s outras pessoas, que o presidente
Andréa remettetl presos para esta côrte, e que,
ou immediatamente ou pouço depoi,;, Corão relaxados da prisão e postos em liberdade. Accrescen ta, finalmente, qt1e o governo publicára uma
portaria mandando soltar todos aquelles presos
que têm sido remettidos das provincias, e que
.não tenhão forn1ada a culpa, favor este de que
o supplicante não participára.
cc A commissào de justiça criminal é de parecer que se peção ao governo com urgencia
todas ás informações que possa fomecer a este

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:33 - Página 2 de 14

$ESSÂO fil:M 23 DE MA10 DE 1838""''
respeito, vi~lo que o requerimento .nenhmna
outra particularidade apresenta, nem inclue
documento algum.
« Paço da camara dos deputados, 17 de Maio
de 1838. - F-rancisco Gomes de Campos. Fmncisco Gonçalves Martins. "
O SR. HENRIQUES DE REZENDE offerece o seguinte additamento ao 'parecer :
« Que se peça lambem ao governo que decisão tem tomado a respeito do officio do presidente do Pará, ácerca do julgamento dos réos
comprehendidos na revol11ção que alli teve
lugar, e a que se refere o relatorío do ministro
da justiça. "
E' apoiado e entra em discussão.
O Sr. Souza. Fra.noo oppoe-se ao parecer da
commissll.O, declarando que é. desnecessario
pedir esclarecimentos ao governo sobre a pt·etenção de Francisco Pedro Vinagre, uma vez
que o seu requerimento nl!.o veio documentado:
nota que o individuo de que se trata é um criminoso, que não tem contra si só um vrocesso
ou dous, e sim mais de oito ou dez ; que, emfim, o seu requerimento deve ser indeferido in
limine.
O Sr. Gomes de Campos justifica. o procedimento da commissão, a qual na.o podia deixar
de pedir informações ao governo, porque o
individuo se queixa do governo, por estar preso
sem culpa formada, e, nestas circumstancias, acommissão não fez mais que seguir o caminho
qne esta camara tem seguido, a qual :imnca
indeferio in limine a requerimentos de· tal
natureza. Finalmente, com ·estes · esclarecimentos que se pedem, nem se ataca a justiça
que o supplicante. possa ter, nem se differe o
negocio. (Ll.poiados.)
O Sr, Henriques de iezende sustenta o se"u
additamento, declarando que convém muito
saber, se acas_o o govérno pretende fazer julgar
esse réo por um tribunal especial, afim de se
illustrar a camara sobre qualquer decisão que
possa tomar. ,
O Sr. Souza Franco torna a insistir na sua
opiniao em se indeferir ao requerimento, pelo
motivo delle não. vir documentado, sendo esta
sua opinião, não só a respeito deste requerimento, como de outro qualquer, que do,
mesmo modo se apresente ; poi:que esta marcha
de se pedirem informações sobre negocios particulares, segundo lhe parece, virá embaraçar
muito os trabalhos da camara.
o illuske deputado manda á mesa o seguinte:
« lndr::fira-se o requerimento com a razao de
não vir documentado. »
E' apoiado, e enlra em discussão.
Depois de breves reflexões produzidas pelo
Sr. Gomes de Campos, julga-se disct1tida a
materia, e posto o pat·ecer a votos, é approvado_.
Q ~ddilamrmto do Sr. Henriques de_ Rezende,

Ui

é ignalmeute _approvado, e a emenda ,do Sr.
.
Souza Franco fica prejudicada.
Lê-se e Julga-se objecto de deliberaçao a
_
seguinte resoluçao :
,,A commiss!IO de pensões e ordenados examinou o decreto de 26 de Abril deste anno,
pelo qual o governo, em remuneração dos serviços prestados pelo fallecido conselheiro José
Bonifacio de Andrada e Silva á causa da independencia de_ste imperio, confere a pensão annual
de dous contos e oitocentos mil réis, repartida·
mente ás suas duas filhas legitimas D. Gabrielti
Fredcrica Ribeiro de Andrada, e D. Carlota
Emília de Andrada Vandelli ; assim como a de
um conto e duzentos mil réis tam bem ann ual, á
filha legitimada do mesmo conselheiro D. Nar-eis!! Candida_de Andrada ; ficando porém estas
mercês dependentes de approvação da assembléa
geral.
«A com missão reconhecendo com o governo
os distinctos, e mui revelantes serviços, que
preslára á causa da palria com o mais nob1·e
desinteresse e elevado patriotismo um tão illuslre cidadão, a qüem o Brazil, em maxima
parte deve a grande obra da sua independencia,
é de parecer, que se adopte a seguinte reso·
·
lução :
« A assembléa geral legislativa decreta :
«Artigo nnico. Fica approvada a pensllo annual
de 2:800$, conferida por decreto de 26 de Abril
de 1838, re.partidamente ás duas filhas legitimas do füllecido conselheirG José Bonifaeio de
Andrada e Silva, D. Gabriela Frederica Jlibeiro
de Andrada, e D. Carlota Emilia de Andrada
Vandelli ; assim como a de 1:200$1 lambem an·
nuaes, á filha legitimada do mesmo conselheiro,
D. Narcisá Candida de Andrada, em remunes
raça.o dos relevantes s~rviços prestados á causa·
da independencia deste imperio pelo referido
conselheiro.
« Paço da camara dos deputados, 17 de Maio
de 1838.-0avaleanti de Lacerda.-Vieira de

Mello.-Lima Suoupi'.a. »
OSr. Nunes Ma.oh~do requer a. dispensa da

impressão da resolução, e, consultada a camara,
. decide que sim. O .mesmo SI'. Nunes Machado
propõe a urgencia para que a resoluçã.o entre
já em discussao, visto ser por sua natureza
·
muito simples.
A urgencia é apoiada, e entra em discussão. ·
. OSr. Limpo de Abreu oppoe~se á urgencia,
no.o porque elle deputado se queira oppõr á re•
muneraçao de serviços, mas porque a concessão
nM se fez com igualdade, e porque este objecto
deve ser dado para ordem do dia : espera por·
tanlo. que esta urgencia não seja approvada a
beueficio me~mo elas pessoas que forllo agraciadas. Declara que este obejecto não é tão
simples, como pareceu ao Sr. primeiro secre·
tario, e por isso se deve dar pai·a a orde01 do
dia.
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OSr. Nunes :Macha.d.o responde á:: obser- reforma no sentido mais rnonarchico;

porém,
ao mesn:io passo, um partido reactor appareceu
O Sr. Oastro e Silva. pede a observancia dei defendendo as liberdades, defendendo a consti'uiçào do estado, e o resultado desta luta ínregimento da cnsn.
fallivelmente devia ser a reforma da comtituiç!I.O
O Sr. Andrada. Ma.ohad.o nrio concot·d:mdo em sentido mais democratico.
em que e'5li! negocio tenha compnraçao com
Tem-se declarado que se apoia o aclual mio que se apresentou a respeito do conselheiro
nisterio por ser patente os esforços com que os
Aragàú, vota comtudo conll·a h urgencia, e S1·s. minish·os da gnerra e marinha têm manvotará contra todas as Ul'gencins q\l e se apredado reCUl'Sos para as provindas em desordem,
sentarem sobre requerime11tos de partes.
o que nll.o foi praticado pela passada .idminisO Sr. Nunes Macha.do pedi, licença para traç:10; a este respeito 1J. orador lembra que a
retirar o seu .requerimento de nrgencia, e, conactual administraç~o foi autorisad11 a destacar
4,000 homens da guarda nacional, e a adminis- sultada a camara, decide que nao.
tração pãssada nem 400; além distõ o aclual
A discussão da urgencia fka adiada para se
passar á ordem do dia.
ministerio está àutorbado com a lei do recrutamento, ou boa ou má, sempre melhor que a
ORDEM DO DIA
que linha a adminislrnçllo passada: os louvores
- pois devem ser dados á maioria da casa, que $Ó
Continúa a discussão sobve o primeiro pequiz i.lar forças e meios á actual administrnçllo,
riodo do voto de graças.
e nll.O á passada.
O Sr. Alvares Machado nàO fazia tençll.o
O orador conclue dando mais algumas breves
de tornar a fallar sobre este topico ; porém,
explieaçõcs, e declara que sobre este topico nada
acontecendo que nào fosse bem entendido por
mais dirá.
alguns oradores que fallarão depois delle, está
por isso na necessidade de fazer algumas expliO Sr. Vasconcellos (rninistro do imperio)
(profundo 8ilencio) :-Sr. presidente, vou dar
cações do que havia dito.
algumas explicações ao illustre deputado pela
Nada responderá ao Sr. deputado pela proprpvincia da Bahia; possa eu satisfazei-o como
vincia do Pará que procurou provar que ha
desejo. O illustre · deputado quer saber se. o
grandes luzes naquella provinc:ia, porque o
minis!erio actual é solidaria: nl\o sei se aresQrador em seu discurso se não referio ao Pará,
posta a esta queslao é muito parlamentat·; ao
fallou da provincia da Bahia, e por essa occamenos é a primeira vez que lem sido proposta
sill.O disse que os elementos que entrar:!o na
ao ministerio nesta casa: toJavia, corno a ffánrevoluçil.o da Bahia n!io erão proprios para conqueza e a sinceridade é a nossa divisa, 'nll.O duserv.ar aqoelle estado de cousas ; e, por esta
vidamos ... (digo nil,o duvidamos, porque espero
occasillo, um Sr. deputado fez lembrar os aconque meus collegas, quando tomarem a palavra
teci rnentos do Pará ; e o orador fei ver a esse
Sr. deputado, como que de passagem, que as uão deixaráõ de o fazei-), não duvidamos, digo,
de expOr tudo quanto ha sobre este objecto.
circumstancias do Pará relativamente ás da
Bahia erllo diversas, e julga que o nobre depuEstou certo que o nobre depulàdo cornpretado não contestará que a provincia da Bahia
hencle perfeitamente em qne consiste a solidaem relaçll._o ao Pará se acha muito mais adianriedade de um ministerio, qLie a nll.o confunde
tada na escala da civilisaçao.
com o concerto, harmonia e unidade em !odas
O ori.dor declara não haver chamado aos leas suas medidas, e ainda ás mcrumente admigafalas da Bahia, Cossacos ;. mas existem monistrativas ; isto, posto, declaro ao nobre deputivos de pensar-se que horrores havi:10 sido alli
tado, que em todas as medidas governativas,
praticados, é fundado ern taes princípios que
em todas as medidas em que a unidade é inpedio ser informado.
_
dispemsavel, os ministros existem de accordo
Quanto ás reformas da constituiçao que se
(apoiados) ; nao ha entre nós essa divergencia .
- pretenderll.o fazer nos annos tle 1828 e 1829, o
que se suppõe, e que se inculca como preorador deciara que ouvira, dizer que os conse~
cmsora da dissoluçao do gabinete actual ;. nll.o,
lheiros da corôa forllo sobre tal objecto consul- não tenho noticia desses factos que se putados; assim como que foril.o consultados alguns
blic~,o. Pela minh,i parte· nao estou resolvido
que nao fazíão parte da administraçào; pareceres
a abandonar o posto emquanto merecer a
forão dados por escripto ; e que entre os que
qonfiança do eleitor dos ministros, e emqnanto
se apresentarão havião os dos Srs. marquez de
o paiz official .i::ontinuar a ministrar-me o seu
Paranaguá e bispo de Anemuria, os quaes forão
voto.
de opinião que se não tocasse na constituiçao,
Um nobre deputado quiz explicações-sobre
porque de qualquer alteraç1io que nella se fizesse
a supposta dcsintelligencia que houve no mipoderião vir grandes males ao estado. Entrenislerio por causa da imprensa, ou de periotanto sociedades se I~vantarão em muitas prodicos que se dizem ser dirigidos por alguns dos
vincias com o fim de .talvez se levar. a effeilo a ministros, entendendo uns q_ue se n!io devia,

v~ ('.ôes do Sr. Limpo de Abreu.
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continuar com periodicos, a que o nobre deputado chamou minisleriaes, e que em sua opinião.
são excessivos, e outt·os entenden1\o que esses
periodicos longe de serem contestados devino
ser protegidos. Eu já disse. que ignorava tal
facto, que nunca isso tinha sido objecto de debate no conselho dos ministros, e estou bem
convencido de que nenhurn de meus collegas
approva esses excessos da im pretisa ; pudessemas nós ·conservai-a livre e pura dos contactos da licença periodica ! Entende o nobre
deputado que o ministro da justiça tenha o
particular talento de dirigir a todos os escriptores dos periodicos a que outros chamão minisleriaes e assalariados pelo governo ? Ora, o
nobre deputado que pede sempre justiça não
terá reconhecido- a temeridade dessa sua asserç!l.o, de que o ministro da justiça, como que
por meios ignobeis da imprensa acobarda os
escl'iptot'es que devem censurar o governo ?
Que prova lct'l't desse facto o illuslre deputado?
Boato~? Ah! Se boatos fossem bastantes provas,
enl!l.o poder·iamos nós lambem suppôr que dous
ornamentos da tribuna brazileira s:i.o co-réos
(apo-ii,.dos) !. ... Se boatos são sufficientes para
se acreditar que o minisll·o da justiça protege
periodicos que calumnião, que infamão, que
injuri::ío, entao procederaõ lambem contra os
dignos varões a quem me refiro, e o nome de
um dos quaes não posso repelir ainda sem
grande satisfação, embora os debates politicos
·
nos tenhão separado.
Um nobre deputado asseverou, e outros confirmárão que a imprensa estava assalariada pelo
governo. Que os senhores que não têm formado
parte de administração alguma, e que não conhecem a mesquinhez dos recursos dos ministros, se abalançassem a dizer taes asserções,
não merece reparo ; mas quando dous ex-mi.nistros da justiça n:la duvidárão asseverai-o,
então, eu sou· obt·igado a perguntarolhes, julgai-nos por vús? Assalaria veis periodicos?
Tinheis fundos para isso?· Tínheis dinheiros
para esses empregos? Dizei-nos, explicai:nos
como o fazíeis, nós o ignoramos ! Aonde, aonde
vai o govemo busc'lr dinheiro para assalariar a
imprensa ? Os nobres ex-minis.lros, devem demonstrai-o, elles que o asseverno' nesta casa,
sabem a maneira porque póde isso ser feito ;
por mim declaro que o ignoro !
Senhores, algL1m&s vezes lambem. rpe animo
a dar o meu conselho. A nobre ·opposiç1l.o, de
que os dous distinctos parlamentares a que me
referi são os chefes, aspira o poder: é essa a condição de toda a opposição politica, é esse o
unico termo de sua ambiç1l.o, e cu não a considero neste caso, corno uma paixão menos nobre;
ella é propria de homens politicos que arnão
o seu paiz. Convencidos de que sua idéa, ou sua
politica o póde felici:tar, procm·no o poder com
o unico intuito de a pôr por obi-a. Mas, por que
fatalidade haveis, senhot·es,- aviltat· o objecto de
TOMO l

vossos ardentes desejos? Por que rnotivo haveis
de rebaixar, aniquillar o poder, o governo,
que procurais obter? Talvez vos arrependais
depois do que hoje estais pl'aticando : não é
esse o procedimento de quem deseja servir com
frnclo ao seu paiz.
Parece, Sr. presidente, que lenho satisfeito a
uma das interpelb;:ões do nobt·e deputado, e
passarei a outra em que se disse qne havia
contradicção · entre o topico do discurso do
throno, que invoca o concurso das camaras
legislativa~ para consolidat· pat·a sem pt·e as instituições do paiz, e a folia do ministro da justiça quando outro dia disse !lesta casa, que um
dos seus caracleristiros e1·,1 fé na:, instituições
do paiz, e confiança no patriotismo elos bmzileiros. Eu direi ao nobre deputado qlle nflo lia
a mais leve sombra de contrndicc;au :· nem a
cousas que melliol' se possao haemonisar do
que estas. Ji;u posso t~r fé nas insliluiçõcs do
paiz, ainda antes que ellas te11lt:lo siuo precisamente postas cm pratka. Acre,lilo qne a monarchfa constitucional representativa e hereditaria, conforme o tem estabelecido o nosso
codigo funciamental, satisfaz a todas as necessidades ·ao paiz: creio, e Greio firmemente que
a maioria dos brazileiros é dtstes sentimentos.
(Apoiados.) Portanto, pórle haver esta fé antes
de estarem consolidadas as instituições. Ora,
permitta-se-me produzir um exemplo para fazer
mais sensível a minha idéa.
· O nobre deputado disse'.hontem, eu sou catholico apostolico romano ; e eu pergun lar-lhe-hei,
se por alguma fatalidade essa religiao deixar de
ser religião dos brazileiros, deixará por isso o
nobre deputado de ser calholico apostolico romano? Deixará elle de ter fé na religião de
nossos pais? Estas poucas palavras me parece que respondem salisfüctoriarnente ao
nobre deputado. Demais, nD.o se conspira contra
a integridade do imperio em algm1s pontos,
não estilo as nossas instituiç_(les ameaçadas,
como já outr'ora foi demonstrado ? E demais
não se deve receiar pelas instituições quando
um ornamento desta casa enthusiasmado com o
poeta Lamartine repete a sua ·maxima que·
rida :-« Na política, entre as paixõe~. e as facções, entre os governos e os partidos não ha processo possível, não ha julgamento necessario,
não ha sentença que seja justa e imparcial.
Entre estes grand'es e terríveis adversarias, o
juigamento é a batalha, o processo é a viciaria. » •••
O SR. LIMPO DE ABREU :~Peço a palavra
para me explicar.
Sr. VASCONC~LLOS (ministro do imperio) :Quando um Uio dislincto orador apregôa, insinúa maximas taes, poderemos estar muilo
tranq11illos, deixat· de pedit· o concurso do
corpo legislativo por c~sas_ n~eclid.1s que_ canso•
lidem para sempre as msltlmçoes do pa1z?

o

0_i)
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Conlinuoli o illustre deputado a pedir e:ic.pli- trelanto poder-se-ha dizer que o governo nilo
cações por outra contr-,1dicçllo que notou, não deu providencias a respeito do :flio Grande do
entre a falia do throno e o discurso do ministro Sul ? Que nno mandou dinheiro, que não
da justiça, mas entre a falia deste e o relato rio do mandou fo1·ças consideraveis para o Rio Grande
Sr. ministro dos negocios estrangeiros, dizendo do Sul ? Que nl\o expedio perto, ou mais de
que aquillo que dir. o Sr. ministro dos estran- 1,500 homens para alli ?
geiros em seu relatorio não vai de accordo com o
O nobre deputado que ha pouco fallou, disse
discurso do ministro da justiça. Eu ainda níio que o governo nao tinha declarado as provi]i o relatorio depois que foi impresso ; mas
dencias que tomára para poupar o derramaassevero que a maneira pela qual devia ser mento de sangue na província da Bahia.
communicado ao co1·po legislativo o estado da Parece·me que houve equivocação no nobre
provir,tcia do Pará, foi discutida em conselho, deputado ; o governo recommendou que se
á vista das informações officiaes que o governo poupasse quanto fosse possível o sangue dos
tinha, e asse_ntáru.os de declarar que a provincia rebeldes, o sangue brazileiro. Não desceu a
ainda não gozava da tranquillidade, que a muitas particularidades pela confiança que deordem ainda nao estava restabelecida, bem que pqsitava no seu digno delegado; '1!ste digno
os rebeldes se achassem·disseminados ; por- delegado procurou por todos os meios chamar
tanto parece que não p6de haver contradicção á razão e obediencia ôs rebeldes ; quiz rednzil-os
alguma.
até pelo bloqueio ; mas nenhuma razão perJulgou-se pouco razoavel sympathisar coiia suadio aos rebeldes de que não podiao resistir
uma administraçao em que existia um ministro ãs forças imperiaes.
que tinha·em outro tempo consentido que de·
Quanto a politica em geral que o governo
portados politicos se conservassem em paiz segue na pacificação das provinc1as, eu a expuz
estrangeiro, comendo o pão do desterro. Penso em outro discurso -muito claramente, até apreque, ou eu ou o nobre deputado, estã equivo- sentaudo por exemplo o Rio Grande do Sul. Se
cado. Em 1828 forão expedidas ordem cha- na província da Bahia foi derramado muito
mando os deportados politicos, ou permit· sangue era pela obstinação dos rebeldes, pela
tindo-lhes o retorno ao seu paiz, afim de se posição em que se elles achavao.
justificarem dos processos que bem ou mal
Sr. presidente, notou-se tambem que os mi(questão a parte) se tinhão formado. Fiz·me nistros á excepção do da justiça não tinhão
cargo de responder a este lopico, bem que nao tomado parle nos debates ; ora, queira Deus,
fosse apresentado como interpellação,
que o nobre deputado se não enfade com os
Observou mais o nobre deputado que nao discursos dos ministros ! Elles estão habilitados
havia coherencia, ou que o governo -não tinha para satisfazerem suas interpellações, e eu me
cumprido a promessa que fizera de vencer a animo a declarar que em todos os topicos 'que
rebellião na província do Rio Grande do Sul. occorrerem á illuminada mente do nobre deO discurso do throno no encerramento da as· putado (ahi estao os relatorios, ahi e.~t!l.o as
sembléa geral, declarava que o governo se propostas), o nobre deputado conhecerá que os
achava habilitado com os meios suffi.cientes ministres não guardãO silencio. Se o minist,ro
para restabelecer a ordem nas duas provincias da jus liça é quem tem tomado mais parte na
rebelladas ; não marcou prazo ; e quando o discussll.O, não é culpa dos outros ministros, é
marcasse podia.se razoavelmente cénsurar a culpa sim de quem se dirige sempre ao ministro
administração por nao ter cumprido essa qne da justiça, ·de quem tanto deseja vêl-o longe
gratuitamente charn11.o promessa? Não rebentou do mitiisterio, quando o mesmo ministró não
depois do encerramento da assembléa geral a tem tido até o presente tal pretenção. (Muitas
rebellião da Bahia ? NilO leve o governo de 1·u;ada8.)
mandar para aquelle ponto, entre homens de
Sr. presidente, terminarei com algumas pamar e terra, mais de 2,700 praças, muito ar- lavras sobr'e esta discussão, sobre alguns arguiµamento, muita muniçao, e muitos vasos de mentos que me parecem não muito coherenles.
guerra? Não devi!l.o dividir as forças e a attenção Um Sr. deputado nota que o ministro da justiça,
do governo os recursos prestados aos bahianos ou tem tençao ou é realmente absolutista ;
para desafrontarem a lei na sua capital ? Por outre Sr. deputado não dá o seu assentique razão se não dá apreço algum aos es- mento a esta opinião, e diz:,-nao, o ministro
forços feitos pelo governo para restabelecer a da justiça não é absolutista , o ministro da
ordem na capital da provincia da Bahia ? Nao justiça é republicano.-Se eu posso attestar de
se lembra ao ~enos o nobre deputado de que, mim, se posso dizer alguma cousa a meu respor esta rebelhao, o governo não só mandou
peito, declaro que eu sou amigo ieal das instipa_ra a Bahia_ din~eiro e forças ; mas que ficou tuições _do meu pai:r., da constituição, do aclo
privado do dmhe1ro, das forças e dos valiosos addicional, i.nterpretado litteralmente, menos no
auxilios que aquena provincia presta á união ? que a boa hermeneutica, e o bem publico (faço
Nenhuma destas considerações fez peso no esta declaração porque o nobre deputado outro
espirilo esclarecido do nobre: deputado ! E en- dia foz obsequio de usai• em lugar da partícula
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e, da particula ou, é por isso que faço esta de- pretendem grande nomeada; mas eu não
claração, e es limarei que os lachygrnphos não a aprecio tanto essa inculcada firmeza de caracter
pe1·cão), do acto addicional interpt·etado litte- el!a serve tanto á liberdade, como á tyrannia:
ralmente, salvo quando a boa hermeneutica, o ella fez martyres de Carlos X, como da repubem publico, a indole do espirito, ou do reblica.
gimen ,que dictou aquelle acto outra couea exi_Eu, se!1~ores, ~eclaro pela ultima vez esta
girem.
mmha op1mão. Existe ern mim uma forca irreUm nobre deputado invocou as actas da casa sisti vel á verdade ; logo que ella se me aprepara mostrar qüe o ministro da justiça, foi
senta, dou-lhe franca entrada no meu espirita,
sempre republicano, sempre· desmoronador.
dJu-lhe a posse e o dominio delle : eis o que
Senhores, !e.ao-se as actas, nellas acharáõ entendo a respeito. de involubilidade, de firmuitas pro1•as do· contrario; Tambem não desmeza de caracter, etc.
conheço (com grande pezar confesso) que á
Ora, é necessario 9ue eu diga ainda algumas
escassez dos meus conhecimentos, á nullidade
palavras sobre a discussão. Sr. presidente, eu
dos meus talentos, a estas causas, e não a
outras, devem ser attribuidos alguns excessos sou deputado ha 12 annos ; eu tenho-me
commettidos r,or esse deputado que é hoje mi- s~mpre o.::c_~pad,o pouco de personalidades nas
nistro da justiça. Entendia eu (mal haja a lei- discussões, _ae ~1lar factos, cuja ·prova desviaria
tura dos politicos, que taes idéas me inspi- o corpo !eg1slahvo das suas funcções ; pois tornar-se-h1a esta casa em casa de accusadores e
rárão), entendia eu que o meio de derrotar o absolutismo era cercear as attribuições accusados ; não tenho feito uso de semelhante
mane~i-a de_ ar~umentar ; o m~u estado physico,
do· poder, indispensaveis para que elle mantivesse a ordtlm publica. Esta opinião tem sido e l_10Je prmc1palm.ente a mmha posição, me
desgraçadamente compartida por muitos poli- obr1gão, ou me recommendão que ouça com
resignação todas as personalidades, que nllo
ticos, m6rmente pelos da naÇão de quem o
Brazil fez parte, e que eu ·consultava mais entre em nenhuma discussão a este respeito
porque lambem a experiencia me tem mos~
vezes. Excessos talvez existllo, mas bem contrado que taes personalidades prejudicão menos
sullados, bem examinados, se conhecerá que a
unica causa delles foi a que já apontei. Mas, ás pessoas a quem sao dirigidas do que
senhores, o ministro da justiça nao ha • de áquellas que .as dirigem. Uma só van'tagem poderão tirar os adversarias, e é que os provomudar ? Ha de ser invariavel? Ha de professar em 1838 as mesmas idéas de 1822 e 23? cados a este combate desçilo á arena : mas
essa vantagem até o presente eu nao estou re·
Todos os Srs. deputados podem mudar de opinião:. um illustre deputado pedio juizos priva- solvido a dar-lhes ; entretanto peço a V. Ex:.
tivos o anno passado pa1·a serem julgàdos os . que tome em consideração este objecto. Nao
rebeldes, este anno elle s·e horrorisa com esta sei se se deferia ao requerimento do· nobre depretenção do governo, elle invoca a maxima de p~ tado, o Sr. Limpo d~. Abreu, quando miLama1·tine-os processos são batalhas, as sen- mstro de estado ; elle d1z1a :-não se admittllo
tenças, as victorias.- Outro Sr. deputado, eu arguições, de que não houverem documentos na
o declaro sempre ornamento da tribuna brazi- casa. -Parece-me que foi este o seu requerileira, disse hontem :-Oppuz-me ás reformas, me~to. Se me ~ão en~ano, o nobre deputado
fui vencido, e passei para o partido vencedor.- até 1!1vocou ? citou_ artigos do regimento ; eu
E' permittido ao nobre deputado passar de Um füço igual pet1ção, ahás nao podem proseguir os
para outro partido, mas ao ministro da justiça,· nossos trabalhos, a discussão da falia do throno
não; ha de ser invariavel, embora a natu1·eza nàci terá termQ. E' requerimento que faço a V.
Ex., se elle é do regimento, espero que V. Ex. o
tenha prescripto ao ministro da justiça, como a
outros seres da especie humana susceptiveis de defira benignamente, quando não o seja, o pro·
aperfeiçoamento, que suas idéas, seus senti- porei como addi!amento.
mentos mudem com ·a idade, e com outras
OSr. Marcellino d.e Brito pedira a palavra
muitas circumstanciàs ! Não ! O ministro da para responder ao Sr. Montezuma sobre arejustiça nao ha de seguir, não ha de obedecer á messa de Bento ~onçalves. Não pretendia re. lei da natureza ; ha de te1· a consistencià que mech~r este facto, por nao ser da sua intençno
tanto recommendava Demosthenes ! Estas idéas censurar de maneira alguma a administração
passada, antes deseja ver esquecidos todos os
podem ser professadas com louvor por um
factos della, tratando-se sómente de curàr os
chefe de partido : um chefe de partido tem todo
males do Brazil, applicando-se remedias conveo interesse em estigmatisar como voluvel o
nientes ; cqmo, po1·ém, o Sr. deputado, a quem
h01.aem que modifica suas idéas, porque a douse refere, dfose em altas vozes que era necessario
trina contraria vai enfraquecer as suas fileiras,
autorisando- a deserção de todos aquelles que
remecher-se este . facto, que era . necessario
que .os· Srs. deputados, que estavão fallando
entenderem, que os principies absolutos do parbaixo,-pedissem a palavra é fallassem alto, julga
tido não quadra.o. Essa firmeza de caracter, a
de seu dever esclarecer·a camara sobre todas as·
que eu chamarei · ob$tinação, serve aos que
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·circumslancias deste facto q~1e ·repula um dos
mais escàndalosos da ,1drniuish·ução passada,
facto que nl!.o imporlou menos que accelerar a
fuga do presidente da republica de Piratinim,
promover a revolução ela Bahh1, e dar incremento
e novas forças á rebelliao do Rio Grande.
.
Nilo havia duvida, continua o orado1·, que
exislia na cidade da Bahia um parlido que
queda hastear o eslandal'te da revolta no mesmo
sentido da do Rio Grande ; isto não podia ser
ôcculto, porque existia um periodico (o Novo
Diario) que era orgão deste partido. Muitas denuncias se fizerno ao presidente da pl'Ovincia,
designarão-se até os dias para a revolução, a
qnal se não appareceu nestes dias, foi porque,
segundo se dizia, não havia chefe que pudesse
dirigil-a; eis senão quando entra Bento.Gonçalves pela barra da Bahia, e então se disse logo:
-eis o chefe mandado pelo ministerio para
fazer a revolução !-Eu não lhe attribuo isto, mas
julgou-se que em falta de um chefe nenhum
podia ser melhor que o da republica de "Piralinim. Este homem, chegando á Bahia, foi para
a fortalexa do Mar, e 6 facto que apresentou-se
com um ª"iso sem assignalura, e o mais é, parece que ia informado desta eircumstancia. Elle
o declarou a alguns que o farão visitar na forlalezJ., e até mesmo requereu logo ao presidente
da provincia uma certidão desta ordem, para
com ella requerer uma de habeas.-corpus, afim
ele ser solto, certidão que lhe foi denegada pelo
presidente, por isso que o aviso vinha com caracter secreto, não obstante a falta de assignatura. O Sr. deputado que então era ministro da
justiça, e que deu esta ordem, quiz justi.ficar-se
dizendo hontem que foi engano (estou por isso),
e que o porteiro da secretaria, em lugar de
mandar o officio para assignar fechou-o, e remetlen-o sem assignalura, mas que logo se remetteu outro aviso assignado. Remetteu-se outro
aviso, é verdade; mas á requisição do presidente
d& província que declarou essa falta do primeiro.
O Sr. ex-ministro não se ju~tificou bem desse
engano : por ventura mandou elle responsabilisa1· o porteiro quando remetteu um aviso
desta natureza sem assignatura ? Poderia escapará perspicacia de S. Ex. o_ nao ter assignado este aviso ?.... Emfim, já tligo, não quero
afüibuit· ao Sr. ministro o proposito de assim o
fazer, mas este ·foi o facto.
A chegada de Bento Gonçalves á Bahia não
po~ia ~e!xar de se~ applaudida pelo partido que
alh existia no sentido do de Rio Grande, e desde
então comecou-se a traçar o plano de sua fuga,
que de facto realisou-se ás 10 horas do dia l
Disse ·o Sr. ex-ministro que não tinha havido
pla110 uenhum para a fuga ; eu ..direi ao Sr.
deputado que houve este plano, porque como
podia elle sahír da fortaleza a tomar banho, e
Jogo achar uma canôa a sua disposição ? Os
homens que entra1·ão na rebellião da Bahia
tinhão-lhe p1·oporcionado os meios, uma canôa

com 6 remos estava neste lugar á . espera
de Bento Gonçalves, o commandante do
destacamento da fortaleza estava sciente do
plano, tanto assim que aproveitando-se da
occasill.o em que o commandanle da fortaleza
tinha ido para terra, para dar licença ·a Bento
Gonçalves para se banhar; mandot1 sr.hir a
senlinella de um lugnr aonde o preso podia ser
observado por ella, e pôz-se elle nesse lugar.
Entretanto, Bento Gonçaives foi observado por
outro soldado que vai avisar ao commandante,
o qual respondeu que o preso não iria daquelle
lugar pal'B diaute, nem se deixaria 11fogai-; e
Bento Gonçalves tomou a direcção da canôa.
Tanto havia plano, tanto este commandante do
destacamento estava nelle, que nenhum aviso
fez da fuga de Bento Gonçalves, nem para as
embarcações de gucrm que cxistião no po1·lo,
nem para parte alguma, de sorte que quando
foi em sua perseguiçll.o um escaler já era tarde,
nno o pôde apanhar, porque elle ia n'uma em·
barcação ligeira. Bento Gonçalves foi para lta,
parica, onde tinha cavallos promptos, propo1··
cionando-lhe todos os meios para a sua fuga
um celebre juiz de paz daquelle lugar, um Tupinambá, que entrou na revolução, e que hoje
se acha preso.
.
Disse o mesmo Sr. ex-minisfro,-, que se eHe
estivesse no ministerio havin de -inandar res·
ponsabilisar ao presidente da. -Bahia por esle
facto. Sr. presidente, o presidente da Bahia
não teve culpa nenhuma disto, elle defendeu-se,
e defende-se; esteve embaraçado quando se foi
denunciar que Bento Gonçalves queria fugir,
deu todas as providencias que estavilo ao seu
alcance, requisitou do commandante das arm~
um official de confiança para commandante da
fortaleza, fez toda,;; as recornmendaçoes neces~
sarias ao eommantlante desta, lembrou•llie que
mandasse fazer trancas e ferrolhos para o quar-to
onde estava Bento Gonçalves.
Disse mais o Sr. deputado que não podia
prever que Bento Gonçalves fosse para a- fortaleza do Mar. Se o Sr. deputado não fosse da
Bahia, não conhecesse as circumstancias -da
cidade, poderia ser tolerada esta expressão ;
mas o Sr. ex-ministro da justiça devia sabei·
que na provincia da Bahia não ha prisão mais
segura qye .o forle do Mar, das prisões de terra
todos os dias se evadem preso~, e existindo alli
o partido que queria fazer a revolução, não se
devia consentir que o preso estivesse em comm unicação com estes rel>eldes da cidade.
O orador, continuando a fallar neste sentido,
observa que mesmo elle oradot lembrára outra
prisão ao presidente, qual a de uma embar.cação
de guerra, mas que depois da chegada de Bento
Gonçalves, o governo mandou para a. Bahia o
brigue-barca Vinte Nove de Agmito, onde existia
um official da armada que tinha sido remettido
do Rio Grande como iniciado nos planos de
Bento Gonçalves, e onde havia um official d11, .
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paiz. A respeito de progresso e regresso só.artilharia de marinha na mesma circunl'õtancia;
~ assim via-se o Sr. pr_esidenle forçado a não
mente dirá que. toda a vez que se dê um passo
remover Bento Gonçalves da fortaleza para precipitado e imprudente, e seja preciso recuar
bordo dessa embarcação, da qual com facilipara fazer a felicidade do paiz, este regresso é
dade se poderia evadir em occasiao em que fiverdadeiro progresso (apoiados), e são 1·egres- .
.
sistas os que quei·em conservar todas as cousas
zesse quarto esse official.
Julga que o "presidente é culpado nest~ ne- que estãO feitas ainda quando dellas resultem
gocio un'icamenle por ter dado execuçãO a esse immensos males ao paiz.
aviso do governo. Declara que muitas vezes
O SR. PRESIDEN'l'E : - O Sr. Andrada Maaconselhára áquelle presidente q11e remettesse chado tem a palavra.
Bento Gonçalves ·para oull"a parte; mas elle
(Sensação : muitos deputados, e entre elles o
respeitava ·as ordens do governo, não obstante
exclamar muitas vezes que o ministerio o que- Sr. Vasconcellos, abandonão os seus lugares
ria compromelter, remellendo-lhe uquelle ho- para approximarem-se do nobre orador, afim
mem, cuja sollurn estava vendo a cada mo- de não pe1·derem palavra do seu discurso.)
mento.
OSr. Andrada, Machado (profundo silencio) :
Parece-lhe.que o Sr. ex-ministro defendendo ~ ~r. presidente, não tencionava tomar mais
a sua causa tornou-a peior; porque se o pri- parte na discussão, já assás renhida e sobejameiro motivo· que deu para a remessa de Beuto mente demorada ; mas palavras hontem esGonçalves foi o não esta~ aqui seguro, á vista capadas com precipitaçil.o talvez ao meu nobre
dos meios que podia encontrar para evadir-se ; amigo, membro da opposição, forção-me a
conhecéndo S. Ex. que este preso tinha tantos . sahir de novo a campo. Perdôe-me pois a cameios para isso, não o devêra pôr fóra das mara ; n!lo attribua a egotismo a· actual falia
vistas do governo e remettel-o para uma pro- minha ; póde ser que de envolta com a minha
víncia onde nao ha as prisúes que tem o Rio de justa defeza, lambem diga alguma cousa em
Janeiro, e onde o preso encontrava os mesmos proveito da nação. Eu.passo a medir-me com .
meios, pois que para alli foi coro muitas cartas o prestante campeão da opposição, e justo me
·de recommendação, e tinha dinheiros á sua pareceu lambem quebrar alguma lança em leal
disposição ; além de existir alli um partido no torneio com outros illustres membros da oppomesmo sentido do dos revolucionarias do Rio sição, representantes pela província de Minas.
O nobre depulado de Minas e ex-ministro,
Grande, que o podia tirar das prisões de terra,
caso pal;'a algtfmas dellas fosse enviado como se equivocou-se dizeudo que a opposição tinha
formulado a sua politica na emenda que otTepersuadia o Sr. ex-ministro.
Quanto ás cartas apresentadas por· S. Ex., recêra, e que por con_sequencia era injusta é
elle orador, não sabe para que servem (apoia-. desnecessaria a rogativa que lhe fiz. Parece-me
. dos), se para provar que não houve plano na que não me entendeu bem. A minha rogativa
fuga de Bento Gonçalves. Observa que nessas era oulra: na.o só pedi que formulasse a sua
carlàs Bento Gonçáh·es nao havia de compro- política, como lambem que dissesse· qual era
a politica que altribuia ao ministerio, afim de
metter os seus ·amigos.
Nota que, dizendo S. Ex. que "teve essas cartas que o deputado consciencioso pudesse rP.solverpelos meios que costumão ter os ministros SEl em que bandeira deviá alistar-se : porque,
da justiça, todavia, uma dellas é diitada de disse elle, na fazenda a opposição formulou a
8 de Outubro, tempo em que S. Ex. já não economia e fiscalisação ; é o mesmo que tam bem
estava no minh;terio. Mostra que a remessa ,formulou a commissão. Na verdade a oppode Bento Gonçalves concorreu para a -revo- sição só se differença de nós nisto - nada de
mudanças na constituição e nas leis. - Advirto
lução da . Bahia, porquanto faltava aos rebeldes dinheiro, não podendo arranjar uma que tamliem quanto á constituição e ·mesmo
subscripção que tentá1·ão, faltava um chefe quanto aos artigos addicionaes não formulou
que pudesse !'eduzii' toda a provincia seguir nada de novo que a commissao não formulasse,
o · seu pari,;do ; tudo is!'> tinha desanimado porque a commissão não quer nem pretende
aos rebeldes, mas a chegada de Bento Gon- alterar a constituição, nem mesmo quer alterar
çalves acceadeu de novo o fa,cho da revo- · os artigos addicionaes (muitos apoiados) ; por
luça.o, é o tl'Íumpho que tiveril.o na soltura consequencia ·a formula do nobre deputado até
desse homero mais os animou, até por causa aqui não vai senão de accordo com a formula
das grande!! promessas que Bento Gonçalves da commissao. ·Mas nem nas leis? Isto não é
lhes fazia de m::mdar soccorros de Montevidéo, formula, porque de certo creio que enl!io ao
menos uma ·parte da tarefa a que viemos aqui
Buenos-Ayres e Rio Grande.
O orador conclne dizendo que, a respeito do é dl!snecessaria. Nós viemos aqui, não só para
mais, · bastante já se tem dito, e assim se con· fazer leis novas, mas para revogar as velhas e
más (m1titos apoiados) ; e se o nobre deputado
tenta em declarar que vota pelo parecer da con1missao. Qua1ito ao credo político, o seu é ser não. quer mudança algúma nas leis, então despeça-nos daqui.
guiado pela razão, justiça e conveniencia do
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Advirto mais que sendo o nobre deputado·
sectario e crente na perfectibilid~de da especie
humana, e por consetjuencia lendo apregoado
o systema do progresso, não compl'ehendo
como queira agora Se\· estacionario (apoiados) :
estacionaria por algum tempo, concedo eu, a
prudencia o aconselha e a sabedol'ia o ordena,
mas estacionario em todo o tempo, não entendo. (Muitos apoiados.)
O Sa. MoNTEZU.MA. : - Ningu~m disse isto..
O SR. ·ANDRADA. MACHADO : - Sr. presidente,
a natureza viva está sempre em movimento
continuo, tirar-lhe este movimento é petrifical·a, é reduzil-a á morta.; isto não está em
nossas ml'lOs, ainda que o queiramos, ella se
recusa, é refractaria a semelhonles desejos;
por consequencia tambem creio, ou que entendi mal esta formula, ou que ella não póde
ser a do nobre deputado a quem agora me
opponho.
O nobre deputado queixou-se de ter eu- dito
que.a opposiçao se não era republicana, tinha-o
sido : eu o repito ainda. Ptelendeu mostrar a
fraqueza de miuhas provas e apenas tocou em
duas. Eu apresentei uma proposição anthropologica : mostrei que a opposiçao no seu começo, sendo formada de jovens enthusiastas, e
inexpertos, era natural que propendesse para
a opinião republicana ; a mocidade é a idade das
utopias, e idealidades. Declarei que não o lançava
como convicio. Para confutar-me disse o nobre
deputado 11ue tambem está hoje nas opiniões
monarchicas gente moça ; mas a mocidade não
é só. de individuos, é do systema ; hoje a gente
moça que vem para as fileiras monarchicas,
vem se misturar com as opiniões velhas ; mas
quando se entrou no começo da revolução, tudo
era novo, tudo era enthusiasmo, e então a
mocidade-não propendia senãO para a opinião
republicana.
O nobre deputado, meu respeitavel amigo,
querendo combater esta . observação, trouxe o
exemplo (peço-lhe permissão de dizer, muito
mal escolhido alérn de que uma cxcepção nao
destróe, antes firma a regra geral, foi máo, até
porque foi um argumento . contraproducente),
trou~e o exemplo do bom velho Rolland de la
Platiére que, na revoluçao franceza, era grande
republicano. Rolland de la Platiéi-e era casado
com a ·bella mademoiselle Philipon, a celehre
madame Rolland, repuhlicana nutrida com as
virtudes dos romanos, que tinhn apr-endido com
a leitura assidua <le Tacito, Plutai;cho, como o
meu nobre amigo havia de ter lido, mlllher,
por quem seu marido pensava, vivia e obrava,
rnulher· de quem até ·todos os actos ministeriaes
que elle fez, er_!lo obras della, mulher _tno amada
por elle que quando a cruel guilhotina separou
do. seu bello corpo sua alma mais bella, o bom
velho Rolland suicidou-se : eis, por consequencia1 maqame flollancl dii-igindo l\fr. Rollaml

(inuitoB apoiados) ; aqui temos a rnocidª-de
inclinada á republica. (Apoiados ge:raes.)
Outro argumento em que fundei a minha·
suspeita era a proposição de uma convi:lnçao
nacional. O respeilavel Sr. deputado apenas
defende11-se dizendo ; - Nas fileiras boje monarchicas esU.io pessoas que isto quizerão. Muito bem : daqui o que se segue? Que mudarão
felizmente, e isto destróe o argumento d~ nobre
deputado j porque se os que pedirao acorivençllo
nacional modârão, erão republicanos então.
Mais dous outros argumentos meus ficarão
no escuro, que era a índole, a natureza da imprensa periodica daquelle tempo, dirigida por
esta opposição ; a imprensa que toda ella
pregava o elemento republicano, como o unico
salvador do imperio: isto ficou de fóra, ficarão
tambem em silencio os continuados trabalhos,
mi assíduos esforços, com que aéintemente se
prelend1:u destruir o poder executivo para
facilitar deste modo a queda do governo imperial.
Sr. presidente, fallemos claro, a opposição foi
por mim considerada como os bramanes consider!i.o os seus avatares : o· primeiro avatar mais
fraco foi a minoria de 11326 por diante ; o
segundo avatar, em toda a sua força, a maioria
de 1831 ; o terceiro avatar. já mais debil, a
maioria da terceira legislatura : nesta não sei
si ha um quarto avatar, quasi moribundo ;
talvez o acreditafse na aclual minoria ; elle
porém recusa; e eu nunca soube negar o meu
assenso ás asserções de meus illustres co1legas,
se assim rião fosse, eu creria que a divindade
de Budhá tinha passado da minoria ás maiorias,
e destas á minoria actual, assim como crem no
Thibet que o espirita de um Dalay-Lama passa
a seu successor.
Como sou um tanto extravagante, e tenho
mesmo opiniões excentricas, permitia-me o
nobre deputado que apezar de conhecer o
prestimo que tem tido o senado, apezar de tributar-lhe os mesmos respeitos, todavia diffir;1
delle; creio que na fórraa porque o senado é
organisado na actual constituição de pouco
preslimo poderá servir para o futuro ; afinal a
experiencia ha de mostrar · que ou elle ba de
acabar em olygarchia venesiaoa, ou ha de ser
de novo fµudido no molde electivo ; não sou por
consequencia muito affeiçoado a este senado.
Sou franco, o que penso digo.
N'uma cousa concordo eu com o illustre
deputado. Sei que é muito melindrosa a situação
da opposição quando lem de advogar por um
partido veneido, mórmente quando esse partido
comportou-se atro:.:mente para com o vencedor ;
faço-lhe justiça, não lhe nego o direito ; sou
porém de opinião que no exercício delle deve.
ter muito cuidado em só usar das armas da
sabia razllo, e nunca procurar o auxilio de
paixões que podem fazer suppôr que quem
assim advoga tem interesse na advocacia. Em
verdade couheço que a posiça.o é delicada; não
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mim duvidosa a justiça dos principios, e selho de estado se tinha tencionado propôr rea boa fé dos que advogão ; mas suspeitas na- formas á constituição no sentido monarchico.
turaes se elevão coutra elles, as melhores in- Não desejo nionarchisar de mais o Brazil; mas
tenções podem ser maculadas.
não considero ·criminoso a quem seguindo os
Quando o nobre ex-ministro da justiça fallou
tramites marcados na constituiçao, quizesse que
na opinião de um celebre esct·iptor francez,
ella fosse reformada ; da nossa parte estava não
apenas a apontou; não se obrigou por ella:
admíttir a proposiçao se não fosse a bem do paiz;
repr·ovou-a. E lambem não sei se devia fazer
mas imputar como crime, o que a lei permitte,
outra cousa ; elle é assás instruído pata ignorar é dureza, é notüria injustiça.
que essa opiniao quando muito poderia ter lugar
Passarei agora ao meu nobre amigo, e mui
no caso raríssimo de estar a nação dividida prestante · deputi.ldo pela Bahia. Elle disse
entre duas facções, iguaes em numero; então hontem que se nós na questão de se discutirem
se daria sem duvida o caso de Lamartine, que ou não em globo os artigos da resposta á falla
o processo era a batalha, e a sentença a víctoria ; 'do throno, nl\o concedessemos a discussão por
porque onde não existisse maioria, a quem só artigos, elle appellaria para o povo! O que quer
cabe a soberania, e não havendo soberania, nM
dizer isto r Entenderá que das decisões desta
haveria lei expressa da soberania, pela qual se casa ha appellação para o povo? Cuido que nao,
pudesse julgar; mas em todos os outros casos, (Niirnerosos apoiados.) O povo do Brazil é soonde é notaria e conhecida a maioria dos que bei'ano só quando elege (numerosos apoiados),
seguem a ordem, e se encarreg11o da execução depois nada mais é do que subdito obrigado a
das leis, o julgamento deve ser pelas leis exisobedecer. Se acaso nós servirmos mal, emende
tentes, que julgarão, e ninguem tem de que se a mão nas futuras eleições ; nao nos escolha ;
queixar.
mas emquanto aqui estivermos, nós ~omos os
Voltando-me agora para um joven deputado, soberanos. (Àpo·iados geraes.) Mas talvez quicujos talentos respeito muito, e que promelte zesse dizer o meu nobre amigo, ou entendesse
ser para o futuro um habil orador, terei de dizer- que appellar era interpôr algum recurso por
lhe poucas cousas sobre a palavra regresso.
meio da imprensa~ Ora, recorre!' da justiça, ou
Sr. presidente, tem-se dito muitas vezes, e injustiça das nossas decisões ; procurar pôr da
não era talvez preciso repelir, que não estamos sua parte a força da opinião publica, é licito ;
no tempo dos escolasticos: que não ha aqui a ninguem lhe disputa este direito ; mas não é
seita de nominaes, e reae_s. Palavras nao -sao bom usar de equívocos: os equívocos são peentidades. Se o regresso nos approxima da mela rigosos, mórmente no tempo critico em que nos
desejada, é um verdadeiro progresso (numei·osos achamos.
apoiados); se nos arreda desta meta, então é um , O meu nobre amigo disse bem que examinar
regresso que se nao deve admittir, porque nós a marcha das administrações passadas é sempre
somos entes perfectíveis, desejamos toda a felilicito : e que dahi se tirilo mui tas vantagens ; o
cidade do pai;,;.... para o que tudo caminha e conhecimento do passado ajuda a promover o
para o que as instituições nos abrem a estrada. melhoramento do futuro. Não o disputo; mas
(Apoiados.)
sempre me parece pouco generoso fazer este
Mas como sabe o nobre deputado que nós exame 1,em necessidade, mórmente quando se
queremos arredar do caminho da felicidade e lhe tem. dado do outro lado um exemplo de
da justiça? Talvez por um immundo papel, que surnma generosidade.
ahi appareceu : mas qual de nós escreveu nelle?
Queiirnu-se o meu nobre amigo, e mostrou
A administração? De certo que não ; é muito lambem uma sensibilidade um pouco moratilada para escrever ou fazer escrever tal bida nas queixas que fez contra um membro
rapsodia· (apoiados), porque não é ri.1ais do que da administraçao acJual ; queixou-se, digo,
isso, e de nada serve:
de ter sido victima, e disse que nao podia
Mas teima o nobre deputado que nesse hor- ·snnpathisar com elle por ser complice da perrivel monstro chamado regresso, se compre- seguição que soffreu, deixando-o comer o pão
hende o aniquillamento das garantias e liberdo desterro em terrã alheia, e porque o não
dade, o cerceamento dos direitos das provincias. chamára para gozar dos direitos que lhe com·
Nesta sua opinil\o ha seguramente summa inpetião. Queixe-se o meu nobre amigo da ca•
justiça. Semellianle aos vedcres, que apezar das
mara, mas ·não do nobre ministro. Quando eu
camadas de terreno, que estão de permeio, e e elle soft'remos esta horrível injustiça, o nobre
lhe vedão a visão, vêm até thesouros escondidos ministro n:i.o estava ainda no ministerio, e es·
nas entranhas ela terra, assim o nobre deputado
capou tambem ele boa. (Apoiados e risadas.)
vê no seio de uma simples palavra entidade que
Quando, porém, pudesse haver queixa de
só a seus olhos silo visíveis, mas eu que não alguem, então seria da camara inteira d". 18~6 ;
tenho tão bons olhos, nada ahí vejo;
um nobre deputado, o Sr. José Custod10 Dias,
Atacou-se tambem -a um nobre collega da lembrando que se pergunta,se ao governo pela
commissão, e parece-me que com muita, in- sorte dos membros da assembléa constituinte,
justiça, porque dissera que outt·'ora em um con°
qne tinhi'ío sido deportados, foi de repente
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chamado á ordem. Comtudo, o meu i!lustre
amigo não se lem_bra de se queixar da ~a~ara
daquel!e temi;o, e vai atacar ao nobre muustro,
que então nãa fazia parte da administração,
..
para ond~ entrou em 1828 .. ·
Mais disse o mell nobre amigo : este m1mstro
fazia parle da administração, e nilo me chámi:m,
e até os agentes do governo me estorvavao as
viu1;ens - é um facto, e um fact0 verdadeiro :
eu soffri ainda mais, mas nno me queixo. Eu
fui chamado por uma celebre carta de editos,
conio se estivesse em paiz estranho, ou desconhecido do governo ; o governo bem sabia
que eu estava em França, para onde me tinha
deportado. Querendo eu acudir para vir defender-me . em tempo, o ministro, que então
estava em Paris, me recusou o passaporte, e foi
preciso que a administração franceza o désse,
porque de outro modo· eu te1'Ía deixado correr
á revelia o n:,eu processo. De tudo islo me
tenho esquecido, e nunca me queixei do nobre
ministro, que então fazia parte tla administração
porque só, elle nada podia fazer. (Numeroso~
apoiaaos.) O mesmo esperava eu do meu nobl'e
amigo, olvido e silencio : todos temos as nossas
mazelas. (Su.sBU7"l'O de apprO'l!ação.)
.Agora passarei a tratar de urna cousa, que é
um pouco delicada. O meu nobre amigo disse
que a minha formula politica nao era explicita,
mas sim vaga, incerta, geral a todo o governo,
e 2em sentido ; decisão rude e desabrida; sentença severa eni. demasia. Eu não esperava delle
semelhante sentença ; farei ver por fins de não
receber que passo a· apresentar, que ella não
póde subsistir. Iremos palavra por palavra.
A'jormula ~ sem sentido. Poderá o meu nobre
nobre amigo, apezar de seus talentos; fazer crer
que um velho, encanecido nas sciencias, que
tem gasto o seu tempo no estudo da poliUca,
da melaphysica, da ideologia, e mesmo da phílologia e grammatica não tenha idéas senao
confusas e obscuras, e não saiba · escolh~r
termos, com que se faça entender pelos-outros?
Não conseguirá fazer com que . alguem o
acredite. Não o fará acreditar a esta casa :
não o fará acreditar ao Brazil intei1·0.
Se é absurdo que eu me não soubesse fazer
entender, é tambem absurdo,· que elle me não
m
entendesse. O meu nobre amigo é v
todos estes ramos : elle efl'te! eu o que eu
queria dizer ; e por consequencia de um argumento ex-absurdo deve confessar o meu
nobre amigo que nao s0L1be o que disse
nessa ocoasi!lo ( ,-isadas ) ; foi uma inexactidão, em que :não reparou no fogo da discussão.
O Sa. l'lfo?JTEzun1A: - Não.
O Sa. ANDRADA MACHADO : - Porque de outra
sorte set'Ía grandemente criminoso, ou mostrarse-hia supinamente ignorante (risadas), do con·
ti·ario do que estou convencido.

O SR. MoNTEzun1A : - Nem uma, nem outra
.~
cousa.
O SR. ANDRADA MACHADO: - Continuemos,
ruinha formula é geral a todo o governo, disse
men nobre amigo .. Se por geral entende meu
nobre amigo, que todos os governos formnlã.O
sua politica como eu formulei a minha, enU!.o
engana-se redondamente. Todos os governos
dizem que procurão a felicidade dos povos ;
mas 1111s a baseão sobre a ignorancia,
e semelhante formula não póde sei· igualá
minha. Outros a basello sobre a obediencia
passiva, e excluem a menor centelha de liberdade. Esta formula nllo póde ser como a minha.
Enganou-se pois m2u nobre amigo quando
disse que todos os governos fol'lnul!io sua po·
litica da mesma fórma que eu : todos os 5tovernos querem' a prosperidade do povo, mas
varião no modo. Agora, se quiz entender a
formula geral, por se applicar aos ca~os particulares, disse verdade, nem outra é a significação de formula senão a de ·regra, porque se
resolvem os casos singulares.
Disse mais meu nobre .amigo, que a minha
formula era incerta, o que me assombrou. Eu
cuidei que uma formula onde as palavras sn.o
apropriadas, onde as expressões são marcadas,
definidas e intelligiveis, onde emfitn hn genero
e differença, não podia deixar de reconhecer-se
pot· certa: agradeço a meu nobre amigo· tirar-me
deste erro.
Disse o nobre deputado que o meu credo não
era explicito : cou~a nova :iara mim ; ou não
entendo o que é explicilo-, ou elle nrio se explicou
bem. Parecia-me que tinha explicitamente marcado a minha opinião declarnndo querer a maior
clóse de liberdade conciliavel com a ordem.
Quem.diz liberdade, na minha opinião, Sr. présidente, diz lodt\s as garantias do homem social,
porque na liberdade se reune a humanidade
inteira, nella se con1prehende todo o direito : o
direito é della inseparavel, abrange pois o que
se chamãó garantias em geral : abrange a liberdade de pensar, a liberdade do culto, a segurança de pessoa ; a segurança de propriedade :
abrange tudo, é pois explícito; salvo se meu
tem applicado muito á
:
nobre
·
c nol,o~a ·da scienm politica.
O meu nobre amigo me. fez uma imputação
injnslissima, dizendo que eu tinha poupado á
maioria, e obrado ·injustamente com a minoria.
A vivacidade do Sr. deputado não lhe
deixa muitas vezes tempo para discriminar. Se
reparasse nas differentes posições da mr.io1·ia e
minoria, diria que eu tenho razllo. A maíorfa
nllo precisa de persuadir; basta-lhe ser ronsistente, vence pela força compacta do numero ;
muito pouco lhe importa arrancar da 1'ninoria
um ou dous votos, pois que já é dominante ; a
minoria pelo contrario tem interesse em ganhar ·
pouco a pouco ·os membros da maioria ; pro-
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curando-os persuadir de que a razão a escuda,
O que ha de fazer o governo ? E' certo que se
e convidando-os para que venhao para seu
diz que o governo pr_otege algum jornnl : eu não
partido, que offerecem vanta~ens; e ond_e a so~
o creio. O governo está.em posição mui lo elevada
ciedade é boa. Isto nAo pode conseguir, sem
para que se abaixe a rastejar pela lama ; para
aménidade, sem urbanidade. A maioria, porém,· lançar dous ou tres salpicos de lôdo em um inconfiada em sua forço. despreza os artificias da
dividuo ; arriscar-se-ia a derr::imar sobre si nma
carrada inteira de lama.
persuasão ; aconselhal-a seria ocioso.
Em um grande topico locou o meu nobre
O SR. MoNUZUMA :- Isso é verdade.
amigo, que é a liberdade da imprens.a. A este
O SR. ANDR..ttu, MACHADO :-Tambcm tomarei
topice ainda se não respondeu. Eu disse que a
a meu cargo a de~eza do nobre ministro da jusliberdatle da imprensa no· meu_ conceifo, é de
tiça, não porque careça della, mas porque me
tal transcendencia que, por evitar o risco de
tocou, e eu fui especialmente atacado.
tolhêl-a, lhe sofl'ria os proprios abusos : e que
Eu disse que, nao sympalhisando com as
tem!lo
com
nella
tocar
era muito perigoso
opiniões que oulr'ora teve o Sr. ministro da
meraria, podia o desejo de e11:tirpar _os. abus_os, justiça, estou convencido de que elle mudou ;
acabar com o uso. Agora amda d1re1 mais:
e por conseguinte agora vou com elle. Qu_e ~Jle
permitta-me V. Ex. que en_ me explique por
mudou prova-o a sua conducla e a sua opm1ão.
meio de um exemplo. Se eu tivesse de fazer pão
Ora, o que responde_u o _meu nobre ami~o ?_ Que
de trigo, e não tivesse senão trigo co1? !'1ªi~o
não provei nada. Primeiramente devo dizer que
joio, e eu fosse muito pouco destro em ~1stmgmr não ha para mim precisão de pr~va, basta _qne
o joio do trigo verdadeiro, antes quereria pã,o do
eu o creia: o nobre depu lado não ignora a d1ffetrigo tal qual tinha vindo, para me nao arriscar
1·ença que ha entre crença e convicção._ A
a em vez de joio, tirar trigo e ter veneno em vez
crença tem só validade subjectiva, quando para
d~ pao. Tenho muito medo de tocar na liberdade
a sciencia precisa é a validade objecliva. Para
da imprensa. O correctivo de seus abusos está
mim bastava crer, eu embora não pudesse fazer
nella mesma ; e de n:iais (lS!á no adiantamento
participar aos outros ~a minha conv!cça.~, tenho,
,
.
da ci vilisação.
porém, mais do que 1s~o, tenho pr1me1ramen~e
Mas queixou-se o meu nobre amigo, ·vociferou
o conhecimento do attlamento do nobre micontra' as atrevidas personalidades, co_ntr:t os
nistro, para persuadir-m~ que tendo consegui~o
abusos insúpportaveis da imprensa per1od1ca : a consideraçãO a que Visava, lhe não podia
quem os conhece melhor do que eu ? Quem tem
convir continunr na carreira que encetára; em
mais asco a tll.o nojentos abusos.? Qu_em tem
segundo lugar tenho a conducta do nobre
mais do que ett soffrido as suas v10lencias ? São
ministro, não de agora, mas _desd~ .~ ~assada
II)ales que se não po?em deix~r . de aturar, a · minoria onde elle desenvolveu prmc1p10s de
paciencia é seu umco remedia: durum, sed
ordem ~ onde se mostrou verdadeiro monarfi,t patientia, quidqu~d oorrigere est nefas; chista.1 Por que motivo, pois, lhe ~ei de recus~1·
no Brazil a imprensa, defeituosa, como é, presta a minha crença? Ao meu amigo competia
mais serviços do que sendo indiscretamente
mostrar qne a mudança do nobre ministro na.o
, .
peada.
é sincera : eu devo crei· que o é, devo .estar _por
Queixou-se o meu nobre amigo dos terr1veis
ella. Verdade é que o meu nobre am1Po du;se
ataques que se lhe tem feito, ataques, diz elle,
que o nobre ministro da justiça na ultima falla
que até aco]?ardarião ao pat_riota. Que idéa faz . que fez desmente isto : eu cuido que na.o.
do patriota o meu nobr~ a~1go ? 1 ~ão é o paO SR. VAsCONCELLOS (rnini\tro do imperio) : triota quem se acobarda assim : patl'lola é o .
juslWJ et tenax propositi vir de Horacio1 ~ ql!e.m Apoiado.
O SR. ANDRADA MACHADO: - O nobre rm·
não acobardão ameaças de tyrannos, mi_ust1ças
nistro disse sómente que nunca linha mudado ;
da patria, nem mesmo a morte. a mais t?r·
·semp1'e quizera o bem de seu paiz, mas
que
mentosa quando se trata de servir a seu pa1z ;
que mudára no modo de promo!er este b:m.
o patriota no meio das. ruinas do mundo 9ue
Ora isto nao é mudar de fim. Disse que qmz o
desaba, fica impavido, e de ca_beça ergmd_a
ben: do paiz, mas enganou-se nos meios; muitos
zomba da fortuna - tJt si fractus illabatur orbis
outros se têm enganado ; que voltou alraz e
impa:vidiim f erieiit ruinre.
está agora no · caminho, no unico caminh? que
·
Ora, um semelhante homem in~ommodarse-ha das picadellas de alfinetes (1·~adaB) de julga mais proprio para conseguir a prosperidade
publica. Logo, não fui tão falto de provas como
follicularios ? Na.o eu : tenho soffr1do como o
disse o nobre deputado.
meu nobre amigo, mas lenho me . cala.d~, noTambem escapou ao meu amigo, . que fallll
ticiar a injuria, seria honrar os m1serave1s que
Hgeiro uma indiscriçao : elle disse que a
mui
m'a irrogárãO. Não darei este. gosto, nunca me
maioria actt1al era caprichosa e syst.ematica.
hei de queixar.
O Sa. MoNTEZUMA: - Eu disse que seria caAccresce que nl.lo sei que bem . possa fazer o
prichosa se adaptasse o syslema aqui apresen:
governo neste caso. Aos Srs. deputad~s, que se
queixllo, está vedada a entrada dos lr1bunaes ? tado.

·zwius

TOMO l
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O SR. ÁNbRADA MACHADO: - O que eu q11ero
mostrar é que o meu nobre amigo -commetteu
um pequeno descuido em logica : capricho e
systema são cousas oppostas .: capricho exclue
razll.o, systema quer dizer ordem ila razao ; se
ha capricho nãO ha systema, se ha systema Mo
ha capricho. (Nmnerosos apoiados.)
Perguntarei se é possível haver maioria systematica. Para mim póde haver maioria que
sustente o governo, ainda com defeitos, olhando
para o grosso da conducta do ministerio, e im·
portan,do-se pouco com cousas de pequena
importancia. A este respeito contarei um caso.
Os contry-gentlemen, na Inglaterra, todo o
mundo sabe, que são a favor de todos os govel'!los. Estando um d'elles para morrer disse a
um amigo : sempre apoiei o governo, mas infelizmente eu ia trahindo o meu dever uma vez,
porque os argumentos · apresentados por Fox
forllO tao fortes, as suas razões tao convincenles, que eu ia votando por elle, mas
felizmente morro sem ter cornmetlido uma acção
má. Conheceu que Fox tinha razll.o naquelle
caso ; mas o principio de ordem o obrig:íra
a votar ainda neste caso contra Fox. Por
consequencia a honrada maioria póde fie achar
neste caso.
Senhores, o que deve uma maioria exiiir do
governo ? O que deve pedir que possua a administração ? Eu respondo ; q11e observe as leis
do paiz ; que comprehenda as necessidades
delle, eque :.s satisfaça com actividade e energia.
Eis-aqui o que eu exijo, e que os senhores da opposiçllo devem exigir. Se os senhores da opposição provarem que a administração não comprehende as necessidades do paiz ; que viola as
leis acintemente; que nao tem a,necessaria energia
e actividade; eu desde já lhe retiro o meu apoio;
mas ernquanto o não provarem, nllo é por meras
exclamações que eu retirarei o apoio que lhe
dou.
Ultimamente tenho de tocar em uma cousa
assás delicada. Já me afflige ouvir tanto fa11ar
na Bahia. Senhores, eu cuidava com os romanos
que nestes casos melhor era o silencio. Demos
graças a Deus pelo bom successo das nossas
. armas victoriosas ; não fallemos mais nisso, por
que infelizmente a victoria não podia deixar de
ser conseguida á custa de sangue brazileiro. Mas
o gue admira é que a nobre opposiçll.o venha
sempre a esse topico, e queira assim exacerbar
as paixões. Assás se tem fallado sobre a Bahia :
fique o mais cm silencio.
O nobre deputado me convidou a reunir-me á
opposição que eu muito respeito. Convidou-me
por eu ter dito que a rniss!lo da opposição era
sagrada : eu o repito ain<la ; mas a minlrn adhesllo, ou não. adhes!lo dependerá do modo por
que se desempenhar esta missão, A missao a
mais sagrada, póde ser descmpcnlrnda rnuilo
profanamente. (Nwniet·osos apoiados.)
pisse igualmente o nieu nobre amigo, que se

fossemos a entrar na qnestá'o da legaiidade do
acto addicional, a conslituição laborava lambem
em nullidades.
O SR. MoNTEZUMA :-Eu disse que um senador
o havia dito.
•
O SR. ANDRADAMACHADO :-Mas o meu nobre
amigo ni:to. reparou que entre constituição e acto
addiccional, a differença é muito grande. A
nossa constituiç,10 repousa sobre o direito o mais
sagrado, que é o assentimento unanime dos
povos, embora a legalidade da origem primaria
pudesse ser disputada: ha muitos annos que
ella existe, e ninguem ainda tem reclamado
contra ella, pelo contrario, todos adherem es·
crupulosamente a seus preceitos. Logo, é sacratíssima. Não se póde dizer o mesmo a respeito
do acto addicional, ha pouco tempo que está em
andamento, e nao sei se acaso ha todo o respeito
religioso para com elle ; pareceu-me que nM.
O Sr. Limpo d.e Abreu :-Sr. presidente,
tendo a palavra sómente para explicar,[não posso
combater todos os argumentos, que hoje expendeu em sua <lefeza o nobre ministro da justiça ; porém, explicando um dos argumentos,
que elle apresentou, para combater uma das
minhas proposições, eu terei mostrado até certo
ponto que o nobre ministro da justiça, para com·
bater seus adversarios, inverte de ordinario ás
suas palavras, (apoiado), procurando assim offnscar,· debilitar a força dos argumentos. Além de
inverter as palavras e os argumentos de seus adversarias, é muito para sentir que o nobre ministro continue a querer lançar sobre el!es o
odioso de proposições que elles não emittirão.
(Apoiado.) Nll.o tem o nobre ministro, em seus
reconhecidos _talentos, recurso para demonstrar
que setis ad versarios não têm razão ?
· Senhores, eu citei as palavras de Lamartine,·
proferidas na tribuna franceza, quando alli se
pedio amnistia a favor dos criminosos das desordens de Lyon; tanto antes de proferir estas
palavras, como depois de as ter enunciado, eu
d1cclarei alto e bom ;;om, que não compartia semelhante principio ; como, pois, assevera hoje
o nobre deputado, por duas vezes, que eu tinha
invoc[>do a autoridade de Lamartine, inculcando
que entre os partidos e os governos não ha juiz,
sen11.o os combates, e sentença senil.o a victoria ?
Devo protestar muito aftamente contra semelhante modo de argumentar ; e peço ao nobre
ministro da justiça que tenha mais confiança
nos recursos de seu espirita, e na v'alidade de
de seus argumentos, pal'a desistir de um meio,
que julgo tll.o pouco proprio de um ministro da
corôa.
O nobre ministro da justiça fez mençil.D de um
requerimento, que eu apresentára no anno passado, para se nao accüsar pessoa alguma nesta
camara, sem ~ue o deputado que fizesse a accusaçao apresentasse documentos a respeito. Eu
não me lembro de ter· feito requerimento algum
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em tal sentido, mas se o fiz, é porque do lado
a que pertencia o nobre ministro da justiça, se
faziD.o semelhantes accusações infundadas. No
anno passado forão accusados, pela então opposiçM, diversos presitientes ele provincia, a respeito dos'quaes; longe de h:wer nas secretarias
de estado representação alguma que os pudesse
offender, pelo contrario havill.o documentos, e
documentos .ofíiciaes, que comprovavao os servir,:os desses presidentes. Não sei se na occasiM
em que alguns desses altos funccionarios do estado forll.O accusados, e accusados de crimes gra- vi!;simos, eu pedi ao nobre ministro da justiça
que ntio fizesse semelhantes accusações,sem que
tivesse documentos ; que não acreditasse em
boatos, e mesmo em ca.rtas particulares, que
dirigidas, muitas vezes, pelos inimigos mais declarados desses empregados publicas.
Mas cl'eio que n:to passaria disto o que eu
disse nessa occasiào, creio que nll.o cheguei a
fazer requerimento que fosse á mesa. Eu pela
minha parte julgo que me tenho cingido ás disposições do regimento, e que até agora n!\O
tenho feito accusaçl!.o alguma nem aos nobres
ministros da corôa, nem a algum alto funccionario do estado, para que taes palavras,
possão ter relaç!l.o commigo, e para que possa
consideral-o como um conselho, que me desse
o nobre ministro da justiça, que eu sem duvida
estaria prompto a receber, se _nao reconhecesse
ha muito tempo a necessidade de acabarmos
com taes - accusações infundadas. Na minha
opiniao uma das causas, porque as autoridades
n:to goza.o de consideração alguma, e porque
estao expostas até ao punhal dos· assassinos,
como infelizmente temos visto, é por serem
arguidas sem fundamento ; é por serem vilipendiadas sem que prova alguma se _apresente
de tantas censuras, que se lhes fazem. Como
pois deixaria eu de receber o conselho do
nobre ministro da justiça, se por ventura,, na
occasião
que .me refiro, elle ni\o precisasse
delle mais do que eu hoje preciso ?
O nobre ministro, respondendo-me, censurou
as minhas- opiniões sobre a liberdade da imprensa, ...
O Sa. Pa.:smENTE :-:t'{ão sei se o Sr. deputado está muito na ordem. Pedio a palavra
para explicar.
O SR. LIMPO DE ABREU :-Estou-me explicando : vou explicar o que disse sobre a
liberdade da imprensa.
O SR. PRESIDENTE :-=--0 Sr. deputado permittirá que eu mande ler os artigos do regimento.
-O SR. LrMPo· DE Á.BREU :-Eu estou rn uito
certo nelles.
O Sn. lº SEcREl'AE\JO lê o regimento na parte
relativa ás explicações.
O SR. LmPo DE ABREU ::-Tenlw explicado

a
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o que disse a respeito da proposição emi ttida
por Lamartine :--vou explicar agora uma proposiçn.o sobre a liberdade da irnprens~, que n!lo
foi tomada em seu verdadeiro sentido.
O Sn. PRESIDENTE :-Bem : o Sr. deputado
póde continuar.
O Sa. LIMPO DE ABREU :-Sobre a liberdade
da in:prensa (appello para o testemunho da.
camara), eu não disse - uma só palavra. Nao
tenho eu sido nestes ultimas lempos dos mais
favorecidos por esta liberdade ; porém .eu nada
disse a seu respeito, nem pró, nem contra.
Aqui o orador explica ao Sr. Andrada Machado que elle nunca disse que a oppo5içao
nno queria que se tocasse nem mesmo na legislação, e concluc assim o seu discurso :
Portanto, Sr. presidente, nao emilti a opinião qne me attl'ibue o nobre rninistro da justiça, dizendo que eu approvára os principias· de
Lamartine, a respeito do julgamento dos rebeldes da Bahia. Eu nao posso deixar de lembrar á camara que tanto n~o s!lo essas as
minhas opiniões, que eu emitci outras ·muito
contrarias ; em· um documento official que deve
existir no poder do Sr. ministro da guerra,
que sinto que n!lo esteja presente. Em certo .
tempo houve duvida no conselho supremo militar; se po1· ventura a província do Rio Grande
do Sul devia considerar-se em estado de guerra,
ou estado de paz. O conselho supremo militar, nao podendo sentenciar alguns réos, entendeu que devia perguntar ao governo se o
Rio Grande do Sul estava em estado de guerra,
em estado t!e paz, posto que eu francamente, quando entrei para este tribunal, dissesse que se devia considerar aquella provincia
em estado de paz, para se applicarem ns
penas da lei. Indo esta consulta ao governo, o
Sr. ministro da guerra perguntou quaes erllo as
circumstancias em que um territorio, ou parte
delle, se devesse considerar em estado de guerra
ou de paz. Esta questão, na minha opiniao,
era gravíssima, porque a considerar a provincia
em estado de g11erra, no sentido em que que1iào alguns membros do tribunal, era innegavel
que se devia considerar o partido rebelde
como um partido independente ; e que elle
devia, em conseque11cia disto, gozar dos mesmos
ou de quasi todos os direitos entre nações
belligerantes. Foi esta a principal razão porque
cu insisti e defendi que a província do Rio
Grande do Sul se ntto podia considerar em
estado de guerra, mas de paz, para se poderem
applicar aos rebeldes todas as leis existentes,
todas aquellas que a assembléa geral decretasse a seu respeito. Eu invoco o testemunho
do Sr. ministro da_guerra : isto deve estar em
seu poder ; n/l.o sei se o govemo já deu alguma
decis_llo. Isto é uma prova official que dou ~o
Sr. ministro da justiça, que não sei porque qu1z
hoje inverter as minhas palavras, quando não

ou
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comparto, nem levemente, as opiniões de Lamarline, cuja leitura é e foi sempre Ião familiar ao nobre ministro dil justrça.
O Sn. MoN1'E"tU!tA para poder fazer algumas
exi-,licilções, pede que o Sr. presidente mande
vir os relatorios.
O SR. PRESIDENTE ordena qué se vão buscar
·.á secretaria ; e entretanto c!á a palavra ao Sr.
Cnslro e Silva, que fnz breves reflex:.ões em
sustentação das observações que em outra occasião fizera a respeito da administraçao.
Dada a hora, o Sr. presidente marca para
ordem do dia a discussão das resoluções, approvando as pensões concedidas ás filhas do Sr.
conselheiro fosé Bonifacio de Andrada, e continuaçil.o da discussão adiada.
Lovanta-sti a sessão ás 2 horas.
Sessão em ~U

de Maio

PRESIDENCIA DO SR. ARAllJO VIANNA

Sui1MARIO. - Expediente. - Pareem·es de eoinmil!llões, eté. - Ordem do dia. - Pensão á8

fillws do c,msellieiro José Bonifacio. - Dis<:itS8ão do 1° período da resposta á. fulla. do
·
th,·ono.

Pelas 10 horas da manhã procede-se á chamada, e logo que se reune numero legal de Srs.
ueputados, abre-se a sessão, lê-se e app1·ovase a acta da antecedente.
Falta.o com participação os Srs. Sollza
Franco, Cajueiro, Cerqueira Leite, Pedro de
Alcanlara, Encarnação e Maciel Monteiro, e sem
ella os Srs. Albuquerque Cavalcantí e Toledo.
Não havendo expediente passa-se á leitllra
dos seguintes pareceres :
« A assembléa legislativa da província do
Ceará, altendendo á pobreza dos utensis indispensaveis para a adrninistraçllo dos Sacraml·nlos, e esplendor do culto da igreja matriz
da sua capitul, pede para a 1·eforida igreja uma
alampada de prata, que fôra dos antigos jesuítas, e segundo ex:actas informações a que
procedêra, ainda existente naquella provincia.
A commissão 3ª de fazenda, embora da re· lação dos proprios nacionaes dá mencionada
provinoía, que pára no thesouro, não conste a
existencia da dita alampada, não desconhecendo
todavia a inexactidão, descuidos e 01nissões,
qlle as thesourarias das provindas commettem
em taes relações, e por isso, querendo, ou
suppondo a assembléa provincial melhor informada, é de parecer, que a existir a alampada
pedida, esta seja entregue á matriz da capital
da provincia cio Cearâ, e que para esla fim se
ofíicie ao governo pela repartiçil.o competente,
para .que sobre este objecto liaja de expedir as
ordens necessarias.
« Paço da carnara, 10 de Maio de 1838.-

,.

•~fort·im Francisco Ribefro de Andrada. ,fom1wi111 José Pacheco. - João José de Moiwa
"ftfa_qalháes.»
Em consequencia de se pedir a palavra sobre
o parecer, fica este adiado.
O Sr, Henriques d.e Bezend.e ·pede a palavra,
e declara que não é para se oppôr ao parecer,
mas sin\ para observar á camara que, com a
sua approvaçfü:, se vai dispôr de um objecto
que é proprio nacional ; e por consequencia
não é este o methodo, Devêra isto fazer-se por
uma resolução, pela qual nãO duvidará votar.
O Sr. Andi•ada Macha.do, pela ordem, tem a
palavra e pede ao Sr. presidente que, na discussão de que a camara está occupada sobre o
voto de graças, se execute fielmente o regimento, pois que não é da intenção da casa que
os Srs. deputados fallem mais vei.:es do qµe
devem fallar, porque elle deputado entende que·
explicar não é mais que rectificar um facto, isto
é, se elle existio ou não existia, se houve ou
não engano. O illustre or11dor foz esta rogativa
ao Sr. presidente, porque quer que se não gaste
mais tempo em discutir do queaquelle que a
·
. lei ordena.
O Sr, :Montezuma., tendo a palavra pela
ordem, observa que pela pressa que o sen nobre
amigo, que acaba de fallar, se deu para se
enunciar, da maneira que se enunciou, ·se referio a elle deputado, porque é elle quem tem
a palavra para explicar. Agradece-lhe, pois, a
pressa a que se deu, e lhe declara que pretende
seguir em tudo e por tudo o regimento da
casa. Fique, portanto, o seu illustre amigo bem
socegado com a sua consciencia que elle deputado ha de conformar-se com o regimento.
OSr, Andra.da. :Macha.do declara que não se
referio ao nobre deputado, e pedio tão sómente
a execução do regimento para hem da ordem.
Lêm-se mais os seguintes pareceres :
« lgnacio G?mes Cardia, José. Rodrigues
Mendes, Francisco Lopes da Costa Miranda,
Manoel da Cunha Santos e Francisco José de
Souza, pedem a esta augusta camara um acto
legislativo,· que obrigue ao governo a indemnisal-os das quantias, que na melhor boa fé
despendêrão em favor dos colonos allemães da
colonia de S. Leopoldo na província de S.
Pedro do Rio Grande do Sul. Ponderão, que
em seu poder existem alguns vales no valor
approximado de 18 contos, os quaes forão assignados por José Thornaz de Lima e o medico
Heldebrand, por ordem da junta da fazenda
· daquella província, e que os colonos negociavllo
com esses mes_mos vales, que giravão em
todas as transacções, e que nenhum obstaculo
encontra.vil.o em seu pagamento, concluindo,
que o governo está obrigado á solução da divida contrahida. A 3ª commissão de fazenda,
a quem foi presente o requerimento do sup·
plicante, para melhor avaliar a sua pretenção,
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é de parecer que se peçll.o infoQ'IJar,ões ao governo a semelhante respeito.
« Paço da camara dos deputados, 11 de Maio
de 1838. - João José de Moura Magalhães. -

.Joaquim José Pacb.eco. Ribei1·0 de Andradc1. »

JJ1artim Francisco

Approvado.
<< A' commissao de constituição foi presente
um officio do Sr. ministro do imperio, acompanhando a remessa dn resolução que approvou
a pensão annual de 900$000, concedida por
decreto de 10 de Outubro de 1835 aos filhos
do visconde de Alcanlara, em remuneração dos
serviços por este prestados, á qual o ex-regente
deixou de dar a sua sancção, sem que dos respectivos autogràphos constem os motivos : nllo
podendo julgar-se supprida esta falta pela declaração de que a sancção foi negada, por terem
sido sufficientemente remunerados em sua vida
os· serviços do pai dos agraciados, feita em
uma carta do ex-ministro do imperio o Sr. senador Manoel Alves Branco, datado de 7 do
cm-rente, pol'.que a lei exige, que os motivos
sejão declarados nos autographos. .
"A mesma commissao entendendo, que o
caso se acha comprehendido na disposição do
art. 14 da lei de 14 de Junho de 1831, é de parecer, que a sobredita resolnçllo deve ser remettida ao senado, para entrar novamente em
discussão, na conformidade do art. 18 da
mesma lei, por haver tido naquella camara a
•
sua iniciativa.
« Paço da camara . dos deputados, 21 de
Maio de 1838. - José Clemente Pereira. Antonio Oarloa Ribeiro de Andrada Machado

e Silva.- H. H. Carneiro Leão.»
Adiado tambem por se pedir a palavra.
Entra em discussão o seguinte:
« Requeiro que, na conformidade do art. 111
da constituição, se exija dos mestres da familia
imperial uma conta do estado de adiantamento
de seus augustos discipulos. -M N. Castro e
.
Silva. »
O Sr. Montezuma observa á camara uma
idéa que já appareceu, de se nomear uma commissão especial, pnru indagar ácerca do estado
da casa imperial: e não quer mandar requerimento sem saber se existe alguma cousa a este
respeito.
O Sr. Limpo de Abreu declara que fôra elle
deputado que, no discurso que fizera sobre o
VQlo de graças, dissera que havia de fazer um
requerimento para que se nomeasse uma commissão especial para tratar sobre o estado da
casa imperial; mas como existe na casa uma
commissão de contas do tutor, a qual deve dar
o seu parecer, e11tendeu que ·era melhor reservar para essa occasião o seu requerimento,
e por isso pede ao Sr. presidente que recommende á commisslio de contas que apresente
o. seu parecer, com a brevidade q_ue fôr pos-
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sivel ; porque só á vi!ita das conclusões que se
apresentarem nesse parecer, é que entao verá
se deve ou não apresentar o seu requerimento ;
sendo essa occasiao que acha mais opportuna
para o fazer.
o SR. PRESIDENTE : - Satisfaz a exigencia do
Sr. deputado, convidando a illuslre commissão
a dar o seu parecer.
Dá-se por discutido o requerimento do Sr.
Castro e Silva, e é approvado,

ORDEM DO DIA
· Continúa a discussao da resoluça.o que approva as pensões concedidas ás filhas do conselheiro José Bonifacio 'de Andrada e Silvá.
O Sr.· Alvares Macha.d.o entende que n110
póde entrar em duvida que a nação brazileira
não deve ser ingrata para com a familia de
t1m tão.grande, fl!lllo b~nemerito cidadão, e cuja
probidade fe-,1 com que sua familia não ficasse
com fortuna sufficiente para manter-se, ainda
mesmo sem lúxo ; porém, para que possa votar
com conhecimento de causa, é mister sabei· se
o Sr. conselheiro José Bonifacio morreu com
testamento, e se nelle se acha alguma verba
em que declare que deixa os seus serviços a
alguma ·pessoa: talvez que o nobre ministro
da corôa qne referendou o decreto da recom·
pensa dos serviços, possa informar a este res·
peito. Deseja obter esta informação, porque não
acha mui conforme a desigualdade que se nota
no agraciamento.
OSr. Cavalcanti de Lacerda estava persuadido que esta materia passaria sem discusslio.
(Àpoi.ados.) Dirá duas palavras sobre a des·
igualdade de que se lern fallado na distribuição
d:Í pensão pelas filhas de tl!.O 'henemerilo cidadão. E' preciso que se note que, pelos principios de jurisprudencia, ha differença entre
filhos legitimas e filhos legitimados : os filhos
legítimos são herdeiros necessarios, os legitimados porém não estão no mesmo caso. Se
pois se attendesse .aos princípios de jurisprudencia, talvez ainda se désse maior desigualdade ; porém attend.eu-se á vontade do conselheiro que declarou, em verba de testamento,
que deixava os seus serviços á sua filha legitimada, o que não pódeler lugar, porque elle não
podia dispôr de seus serviços com prejuizo de ·
seus herdeiros necessnrios. Se se provar que os
serviços não fazem parte de sua herança, então
poderáõ elles ser considerados repartidos por
todas as filhas ; mus está persuadido que ne·
nhuma lei existe a tal respeito.
OSr. Castro e Silva. declara que, quando se
tratou da urgencia da discussão desta resolução,
requereu a leitura do regimento, porque nelle
apoiava o seu voto, fundado em que tal urgencia não estava comprebendida na disposição
do regimento, o qual nll.o permitte que assim se
altere a ordem dos trabalhos ; quanto á materia,
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tom a observar á cama1·a que nas actas se encontrará uma emenda sua, offerecida por occasillo de uma resoluçl\o dando uma pcmil.o ao
finado conselheiro José Bonifacio de Andl'ada e
Silva ; nella declara que, por· sua morte, a
pensão revertesse em beneficio de suas filhas ;
o que mostra o quanto· apreciava, como ainda
aprecia, os serviços de tão beneme1·ito patriota.
OSr. Andra.d~Maohado declara que o finado
conselheiro fez testamento, o qual hn de estar
no juizo respectivo, e nelle declara· que deixa os
seus _ serviços á sua filha legitimada ; mas·
todo o mundo sabe que o finado nlio podia fazer
uma tal declaraçno, e que elle já nll.o sabia bem
o que fazia ; porque é- incontestavel que em seu
estado' p_erfeit9 nunca teria querido deshe.rdl.tr
suas filhas legitimas. Tambem foi moilo assisado
o trabalho do nobre ministro da justiça, intro·
duzindo a filha legitimada no numero dos agraciados, comquanto o estylo da secretaria das
mercês fosse sempre o nllo fazer · caso de
filhas legitimadas ; e quando o nobre ministro da justiça assim procedeu, teve a delicadeza de ouvir a opinill.o dos interessados,
os quaes nll.O tiverao duvida em dar o seu consentimento.
O Sr, Paula Candido diz que 11ontew votára
cont~a a regeneia, . isto_ é, contt·a a urv;encia por
deseJar que quanto antes esta materia seja
remettida ao senado, porque muitas vezes uma
hora de demora p6rle ser causa de se não obter
a sancção neste anno; são estas as razões por-.
qne votou pela urgencia. Entrando em matei ia ·
· ·
julga que ....se nll.o p6de.... .
Sr. presidente, exclama o orador, _tenho de
pedir desculpa a V. Ex. por haver perdido o fio
de minhas idéas; mas acabão de soar a meus
ouvidos noticias tão agradaveis que facilmente
posso ser desculpado. Dizem que a noticia do
revez experimentado no Rio Pardo é falsa ....
. (Beusação); a agitaçll.o portanto qDe ora se veio
apoderar de mim é muito desculpavel porque .é
propria de um ~raÇll.o hrazileiro, extasiado por
lão satisfactorias noticias. Peço portanto desculpa á camara.
- O orador, continuando suas idéas, julga que
e~ta recompens11. de serviços não deve ser considerada_ pelo lado dos princípios de jurisprudenc1a1 no que confessa não ser versado
mas sim pelo lado do quanto n nação deve ~
tllo benem,erito c\dadll.o ; á camara cumpre dar
pela maneira mais ampla que lhe fôr possivel
um testemu_nho publico da alta conta em que
tem os serviços prestados por este beneme1'iti>
~idadão á éausa da independencia ; e por isso
Julga que toda e qualquer recompensa que se
conceda, é nada em comparação aos serviços
prestados : e assim votará por qualquer emenda
que augmente esta pensao; porque está certo
que taes serviços jámais serão satisfactoriamente
·
pa~os. (Apoiados.)

O Sr. ieze11;1.e. julga que o negocio não está
muito• corrente, e por isso cu·mpre tomar-se
uma decisão clara para que depois na.o succeda
o ser a camara illaqueada, como já aconteceu
em. caso identieo, tratando-se ácerca de uma
pensão concedida ao bispo de Anemuria e suas
irmãs. Seu voto tem de ser a favor da resolução
porque não duvida, antes reconhece os relevantes serviçÔs prestados ao paiz por til.o benemerito cidadão.
OSr. Oliveira. fundamenta a seguinte emenda
que manda á mesa, que é apoiada, e entra em
·
discussão.
« Que a pensão de 4:000$ seja concedida
repartidaruente tis Ires filhás do conselheiro José·
Bonifacio d'Andrada e Silva.-»
O Sr. Clemente Pereira -: - Felizmente
ninguem se tem opposto a que sejão remune·
rados os serviços do Sr. conselheiro José Bonifacio de Aridrada e Silva : todavia tem-se
enunciado principio!! que forçoso é contestar.
Disse-se hontem, que a remuneração dos serviços de que se trata n!i.o era fundada em direito ; e parece ser dos mesmos princípios outro
nobre deputado, que hoje motiyando o seu voto,
declarou qoe convinha na remuneração po_rqµe
a vida honrada do Sr.José Bonifacio de Andrada
e Si! va, fôra causa de que suas filhas ficassem
pouca abundantes de bens da fortuna , esta declaração, aliás moito honrosa á memoria do
grande homem a quem se ,refere pai:ece, por
alguma fórnia, concordar em que a remune·
raçao nll.o é fundada em direito e rigorosa justiça, e nisso não posso convir.. Todos os cidadãos brazileiros têm direito á
remuneraçao de serviços prestados á ·· patria, e
este direito é. garantido pelo ·art. 179 § 18 da
constituiçllo do imperio, que não posso dis·
pensar 0 me de lêr : cc Fiello garant_idas as recompensas conferidas por_ serviços feitos ao estado,
quer civis, quer militares ; assim como ó direito adquirido a ellas na f6rma das leis. » O
primeiro período falia de serviços extraordinarios, que não podem set· prevenidos '1ª lei, e_
o segundo comprehende os ordinarios que têm
reinnneraçli.o determinada em leis especiaes. E
'quem n!i.o sabe que o Sr. conselheiro José Bo·
nifacio de Andrada e Silva. prestou serviços relevantes nll.o só ordinarios como lente, e como
desembargador, mas lambem extraordinarios,
muito mais iinportantes por outros diversos titulas ? Não se diga pois que a remuneração é
·
de favor, sem assento na lei.
Disse o mesmo Sr. deputado a quem me refiro, que se pretendia illaquear acamara-: con·
fesso que não sei como ...
o Sn. REzENDE :-Citei o facto da pensllo
concedida ao bispo de Anemuria, e não ffa ap- _
·
plicação ao caso presente.
O SR. CLEMENTE PEREÍRA : -Embora -o Sr.
· deputado não fizesse a applicaçM, disse que se
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- prete~dia iltaquear a camara, e citou um prece·
O Sr. Iv.tontezuma. (pela ordem) crê que é
dente, e como nllo posso fazer-lhe a injustiça de esta a melhor occasilto que se póde offerecer ao
suppôr que fallou sem um fim, devo entender nobre Sr. ministro da guerra para dizer alguma
que teve em vista fazer applicaçlto ao caso pre- cousa a respeito do Rio Grande. Quando teve
sente. Mas eu, que estou acostumado a não sus- em outra occasili.o a fortuna de dirigir a S. Ex.
peitar das-intenções dos outros, não posr.o ad- uma inferpellação a este respeito, então S. Ex.
millir que se quizesse illaquear a assembléa disse que não tinha recebido noticias olliciaes,
geral naquelle caso, nem vejo que isso se pre· e que o que corria era.o noticias dadas por
tenda no presente.
cartas particulares. O orador julgil hoje que a
E menos concordo na restriciçlto que o nobre occasiao .é opportuna para fazer algumas ob~
deputado pretende oppôr a maiores _remune· servações a S. Ex. afim de elle ter a. bondade
rações dos serviços do Sr. José Bonifacio pela de dar mais ,algumas explicações, depois da
fórma com que respondeu ao Sr. Paula Can· agradavel noticia dada pelo Sr. Paula Candido,
dido, que se mostrou inclinado a conceder mais noticia que encheu de satisfação a todos os
se se propuzer. Os serviços deste grande homem Srs. deputados. Pergurrta portanto a S. Ex. :
nurica poderáõ ser assás, remunerados ; l,onrou 1º, se as_· noticias _anteriormente espalhadas
com seus talentos a sua·patria no paiz e no es· forão verdadeiras no facto? 2º, se não o sendo
trangeiro, e o seu nome serâ sempre insepa· no facto, o farão em parte, e em que parte p·
ravel da independencia do Brazil, a qual lhe é 3°, se tendo soffrido algum desastre as armas
- devida em grande parte. (M'U1'.toa apoiadoa.) Eu da legalidade, se esse excesso foi mero acaso
espero portanto que seus serviços sejão ainda da guerra, ou se os empregados pelo governo
mais re.nunerados, não com dinh<:iro, que isso naquella campanha não satisfizerão em tudo, e
fôra offender a sua gloria, que sempre consistia por tudo· ás instrucçoes do governo, ou ao plano
em desprezar fortuna (apoiado), mas com adaptado pelo governo?
honras ao seu nome, que são a rernuneraçlto
OSr. Sebastião do :Rego (ministro da guerra):
mais propria delle.
- Nao tendo ainda chegado communicações ·
Disse-finalmente o mesmo nobre deputado, algumas officiaes ao governo sobre os ultimas
que apesar de não saber direito, conhecia haver acontecimentos do Rio Grande, nada posso ininjui:;tiça na desigualdade da remuneração, formar a tal respeito : nada mais ha do que
porque se dava só 1:200$ á. filha legitimada, boatos, e o que chega aos ouvidos do governo
emquanto a cada uma das legitimas se concedia é o mesmo que tem chegado aos ouvidos do
1:400$000. Não ha nisto injustiça, antes algum illustre deputa.do ou de qualquer outro senhor.
favor, por ser certo em direito ·que os filhos le·
O Sa. VASCONCELLos·(minútro do imperia): gitimados dos nobres não podem herdar de seus Apoiado.
pais, e serviços são verdadeira herança, salvo se
o SR. SEBASTIÃO DO REGO (miniBlro àct
os herdeiros legitimos nisso concordlto ; daqui
vem que ha duas classes_ de cartas de. legiti- guerra): - Portanto não posso informar de
mação, umae passadas em fórma ordinaria, quanto quer saber o illustre deputado a- este
e estas não dãl:l direito de herança, e outras -respeito. Quanto á informação. que exige do com clausula de poder herdar, a qual ·só plano de_ c;impanha, permitta que- lhe diga
se conctide se os herdeiros nella · concordão. que o governo o não póde dizer. (Apoiadoo.)
Ora, no presente caso, segundo informou um Nada mais tenho a obse"ar.
honrado deputado, as filhas legitimas concor·
OSr. :M:ontemuma. responde aó que, na sess1to
dárão em que a legitimada fosse contemplada, passadã, -diss~ o Sr. Màrcellino de_ Brito. Mostra
e por cobsequencia a mercê está no caso de ser que a censura que o illusfre deputado fez á
approvada. Voto pela resolução, e contra a adminis_tração passada não é razuavel, e n1uito
emenda.
·
desejaria que se não fallasse tanto eni abstracto ;
Tend_o de passar-se_ á outra parte d_a ordem quizêra que ·em uma materia desta natúréza os_
do dia, e achando-se._ainda com a palavra sobre factos fossem apresenta_do,s e bem examinados
à resoluÇão o Sr. Alvares Machado, e pedindo· _ pará que sobre elle, orador, recahisse a censura,
ou a justiça.
_
se votos, este senhor cede para votar-se.
O orador _depois:de lembrar todos os motivos
O SR. PRESIDENTE : - , O Sr. Montezuma
ial'I!bem tem a palavra, porém se cede põe-se a q1,1e teve o governo para remetter para a Bahia __
a Bento .Gonçalves, e_ tle refutar a,idéa de ·con-_
votos.
oi vencia que tanfo se propalou, co-ntinua assim :
O SR. Assrs MASCARENHAS :-Pois não : elle
Devo explicar, em terceiro lngar, ao meu
cede, cedé.
nobre collega, quanto á data de 8 de Outubro,
O Sa. MoNTEZUHA :-Não, senhor, nno cedo.
em uma das cartas que, _posto seja fóra do
Fica a discussão adiada.
tempo do meu ministerio, não prova o que roeu
Continúa a discussão do primeil"o pcriodo do nobre collega quiz. Em primeiro lugar, nQo disse
nesta casa, quando apresentei essas cartas, que
yoto- de graç11s;
_
_
. -
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•todas tinhrto sido recebidas durante o meu minislerio. Perguntarei ao meu nobre collega se
acaso é imposS!vel que um ex-ministro possa
receber ou adquirir um documento qne lhe é
necessario para demonstraçãO de urna proposiç!lo semelhante áquella que apresentei aqui
na casa? Deduz-se das cartas, S1;. presidente,
que urnas forrio recebidas durante o meu ministerio, outras recebidas depois do meu ministerio; mas o que se pet·gunta é: - estaf:l
cartas provão o que realmente prelendi provar?
-Que ellas o prov1\o não admittc duvida.
O meu digno collega, para destruir a força de
cada uma de minhas proposições, teve a bondade de perguntar-me, se era possível que esse
rebelde quizesse comprometter os seus amigos?
Mas elle n!lo escrevia para publicar ; e se
· escrevia a ·seus proprios amigos, como poderia
passar-lhe pela idéa os querer compromelter?
Este facto é que desejei ver verificado e explicado. Esta questão, Sr. presidente, ainda, naturalmente, ha de ser trazida na casa ; póde ser
mesmo que eu a traga, porque, como é um dos
factos de minha administração que se trouxe
aqui· para se me lançar em rosto um críme horroroso que nunca existia, eu terei lambem occasi!lO de me explicar ainda mais sobre elle,
desenvolvêl-o-hei ; hoje não occuparei mais a
camara com isto.
Sr. presidente, termino a minha explicação
dizendo ao meu nobre collega que tenha a
bondade de julgar o homem pelos factos constantes de sua vida publ_ica ; que olhe para elles,
para sua conducta em todas as época:s de sua
vida, para então ver se elle era capaz nem
mesmo de pensar em ser traidor.
O Sa. PRESIDENTE : - Nao havendo mais
quem falle, vou pôr a votos ....
O SR. MoNTEZUMA: - v.·Ex. faz com que eu
peça a palavra outra vez. (Risadas.)
Os SRs. CASTRO E SrLvA·E REZENDE pedem a
palavra,

O Sr. Castro a Silva. (m1iito

1·1mwr na sala

e galeri(f,Jj) explica algumas proposições que
emittira na sessão de 18 do corrente, e que
forão redarguidas pelo Sr. ministro da justiça.
Sustenta que a ser levada a effeito a venda· de•
algumas propriedades do extincto seminario de
S. Joaquim, é isto uma usurpaçllo do poder executivo, e que S. Ex. creou empregos no esta•
belecin1ento do collcgio de Pedro II, sendo isto
da privativa atlribuiçllo do· poder legislativo.
Tambem julga que S. Ex. exorbitou de suas
atlribuições nas retribuições dos alurnnos.
Apoia o que dissera sobre o aviso de S. Ex.
110 chefe da policia, mandando annullar as
fianças dadas por juizes de p:iz. Sustenta que
houve rxorbitancia de podor no decreto de 17
de Fevereiro ácerea dos feitos, cuja revista é
~?ncedida em virtude da lei de 18 de Setembro;

que é illegal o decreto de 2 de Janeiro ull1mo,
que declara que os juizes de direito podem
julgar os feitos civeis, ainda fóra dos termos a
que pertencem; assim. como o aviso que trata
da percepç!lo de emolumentos pelos juízes de
direito.
Q11anlo :í suspensão da distribuiç1ío dos terrenos dos índios na província das Alagôas, faz
v<'.,r que estes in dios estão debaixo da tutela dos
juízes de ot·phaos, e assim não tinha o governo
geral qt1e intrometter-se no que é privativo
desses magistrados. Mostra que S.-Ex., accusando a administraçi:iü passada por intervir em
eleições, cahio neste mesmo defeito. Observa
que quando fallára ácerca de alguns actos do
presidente do Ceará, quiz, censurando este presidente por mandar recrutar em occasião em
que a provincia estava ameaçada de fome e
secca, aproveitar a occasi!io de infurmar a
S. Ex. do que acontecêra com a remessa de
farinha .para alli: mas S. Ex. esqueceu-se de
que era p.1inistro da corôa, e só se lembrou de
que era, o ·sr. Vasconcellos, sempre acostumado a pulverisar os seus adversarias, ridicularisando-os; o orlldor pois lembra que não
quiz censurar a S. Ex., mas só informal-o do
facto, para que mandasse examinar se era verdadeiro. Quanto ao presidente do Ceará, não
quiz censurai-o por ter posto em execução a lei
<lo recrutamento e mandar executar os devedores da fazenda publica, sim, por escolher o
tempo mais crittco para dar execução áquella
lei.
Observa ao Sr. Carneiro Leão que disse que
sempre obrão bem as autoridades quando procedem em conformidade das leis, que, na actual
administração, o Sr. ministro da fazenda mandou
suspender a execução da lei de 11 de Outubro
de 1837 na província do Rio Grande, por não
serem convenientes alli as operações daquella
lei : se pois esse poder discricionario é p('rmittido, tambem o deverá ser relativamente ao recrutamento no estado em que a província do
Ceará estava. E já que tocou neste acto de
S. Ex. o Sr. ministro da füzenda,obscrva que este
senhor tambem devêra ser mais indulgente com
a proviucia de Minas, qlle lhe supplicou o demorar por algum tempo a execuçi!o dessa lei de
· 11 de Outubro de 1837, por alli haver principiado o troco do cobre muito tarde, e por vir
enorme p1·ejuizo á província o executar-se lit!eralrnenle a lei.
Lembra que dur:inle a passada admi11islraç1i.o
mostrando, elle orador, no seu relatorio os motivos por quo alguns presidentes de provincias
li avião exhorbitado, mandando -cunhai· moeda,
e commel!endo onlros excessos_, a opposição
diúa que o governo não se devêra importar
com as justificações destes presidentes, por competir isto ao poder judiciurio, mas só chamal-os
á responsabilidade; agora, porém, quando se
accusa o governo por n!lo t':'r mandado re~-
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. ponsaliilisar o presidente du Bahia, pela fuga
ide Bento Gonçalves, o Sr. ministro _da justiça
· responde que esse presidente apresenlára documentos· pelos quaes o governo o julgou justificado este facto. Lembra ·finalmente que a
opposição á pass11da adininistração dizia que o
governo queria defender-se com-os erro$ alheios,
e entretanto vê que S. Ex. o Sr. ministro do
imperio se quer defender por estes mesmos
meios· de algumas censuras que se lhe faz.
OSr, Silva Pontes diz que nll.o tomaria temp~
á camara, se nllo fosse_ envolvido na censm·a
dirigida pelo Sr. Castro e Silva ao Sr. ministro
do imperio ácerca da suspensao da distribuiç!l.o
dos terrenos dos índios, havendo S. Ex., o Sr.
ministro, dito que tomára aquella deliberaçã.o
em consequencia · de requisição delle orador,
parece-lhe que expondo todo o facto, defende-se
sufficientemen te.
·
·
Em meiados de Setembro do ami.o passado
recebêra, elle orador, participação oflicial do
juiz· de direito da Atalaia, communicando que
os indios acabav:i.o de destruir um engenho que
se estava levantando, e que ameaçavao destruir· outras propriedades levantadas nas terras
chamadas dos indios, allegando estes que ninguem podia levantar engenhos em terras suas ;
tendo já · em tempos anteriores commettido excessos de semelhante natureza. Dérão-se todas
• as providencias, mas ju)gou o orador que era
necessario cortar o mal pela raiz. Meditou sobre
o caso, e como vi.sse que este mal estava na
distribuição das terras, entendesse que a legisJação existente, pela qual ·se dérão as datas de
sesmarias, comprehendia no seu espirilo as
terras dos indios, e que, posto que pelo acto
addicional às assembléas provinciaes podem
legislar sobre os bens provinciaes,. comtudo,
esta attribuição está suspensa até que a assembiéa geral declare quaes são os bens geraes, e
qua:es os provinciaes, pareceu-lhe que emquanlo
n!l.o ·existisse esta declaração não se poderia
fazer distribuição, nem dispôr das terras que
fazém parle do patrimonio· dos indios. Estas
razões farão attendidas pelo Sr. ministro do
imperio, e a deliberaçao que tomou em consequencia del!as, vai de accordo com o espirita da
legislação, e conducente ao socego publico,

O Sr. Vasooncellos (minilltro do imperio),

respondendo ao Sr. Castro -e Silya, obijerva que
· o nobre deputado foi ministro tres annos, e que,
durante os dóus·primeiros, elle orador deu-lhe
o seu voto,.e que foi só n,à ultimo que negou-lh'o
conscienciosamente ; mas sempre acatára o
nobre deputado como cumpria. Entretanto pede
perdao, se sempre nllo tratou, como convinha,
a um tão illus!re deputado.
Declaro, diz o orador, não me estender mais
sobre outros objeclos de que tratou o nobre
deputado.; sao actos em que talvez eu esteja em
erro, mas se se fôr ventilar estes negocios pela
TOllO I

200

maneira por que o têm sido, _de certo a sessão
deste .anno não será sufficiente. Já em outra
sessão. dei as principaes razões, pelas quaes
pratiquei alguns actQs que nllo .me!'ecerão a
approvaçiio do nobre deputado; mas estou persuadido ter.em elles sido muito legaes, muito
constitucionaes.
Quanto á remessa da farinl1a, declat·o que
esta )!ledida nao foi tomada .. espontaneamente
pelo ministerio. A :::.ssembléa provincial do "
Ceará havia decretado fundos para ·se comprar
farinha, visto que a provincia estava ameaçada
de fome; o governo a mandou comprar, e remetteu-a. O nobre deputado diz que, a farinha
foi cheia de piche e breu, que os saccos foriio
desfalc!ldos. Como tenho recibo do capitão do
conteúdo da farinha que recebeu, podia o nobre
deputado, se alguma cousa soubesse a este respeito, communicar-m'o para· eu mandar responsabilisar o capilao. Nilo era preciso que o nobre
deputado o dissesse nesta casa para. que eu me
resolvesse à dar as· providencias que julgasse
convenientes.
·Eu nao percebi a obscrvaçao que fez o nobre
deputaµo sobre censuras aos presidenlés. A
minha opiniao a este respeito é que as censuras
das nomeações e dos !1Ctos dos presidentes,
devem ser muito raras. Uma· nomeação não
póde agradar a todos ; se me nao agrada hei_ de
julgar que foi má e prejudicial ao paiz, só porque não é da minha escolha? Eu disse sempre
que taes censuras nao erão muito parlamentares,
enll·etanto, eu a este respeito nada apresentei
que pudesse offender ao nobre deputado.
O nobre deputado desceu ao exame de actos
em que quiz mostrar alguns abusos de aut.:>ridade
no presidente do Ceará. Eu não sei se houve
abuso ; o nobre deputado apresentou actos de
pequena importancia, como demissão do secretario do governo, nllo sei se demissão .de um
official da guarda nacional, recrutamento, etc.;
estas censuras não me parecem razoaveis. Eu
nito me faço cargo de responder ao nobre deputado, porque, por exemplo, não preciso_ dizer
a respeito do recrutamento que o presidente
entendeu que o podia fazer neste tempo para
mandar tropa para a Bahia, que foi no tempo
da revolta que principiou a fazer o recrutamento,
por te_r de mandar a tropa de linha para Pernambuco.·
.
Sr. presidente, não continuo, desejo que o
nobre deputado se -persuada que eu o tenho
tratado sempre, e continuo a tratal-o com muito
respeito.
O Sn. PREsIDE1'TE : - Vou pôr a· yotos.
O SR. MoNTEiulllA: - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: - Tem a palavra.
·O Sr. Montezuma principia queixando-se do
Jornal do Commercio. Diz que os discursos dos
outros Srs. deputados sabem com exactidao , no
jornal, e. que .só para. 01:1 d.~lle1 Ol'!!dor, é que ha
'
27
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incxaclidM, só os seus discursos é que são tão
nobre ministro, esse não apoiou, talvez por de:s·
extensos que, nllü podem ser lnmscriptos.
cuido. O que é verdade é que a opposi~o Dão
Falia da rcclarnar;llo que dirigira au redactor,
póde designar a S. Ex. quaes sao os meios de
vendo o seu discurso lodo eslrangu1ado, proqne se póde lançar m!'io para assalariar jornaes.
posiçucs unidas quando tinl1110 sido proferidas
Creio mesmo que a opposição ainda nao se
separadamente, CJlc. Queixa-se de que, cm vez
exprimia nestes termos: mas quando o fizesse,
de publicar a sua carlu ....
a palavra -assalariar-tem muitas significações
O S11. PnES!DEN'J'E: - Parece-me que o Sr· que S. Ex. ccrihece melhor do que eu; sabe
bem a significaça.o dessa palavra, isto é, os
deputado cslá fúru da ordem.
meios de que se póde lançar
O Sn. MoNTEZUMA: - Vejo V. Ex. agoniar-se. que a imprensa tenha antes mão para comeguir
e~tado que aquella
O S11. PRESIDENTi: - Nao, senhor, digo sódirecção ; empregue antes este do qne aquelle
mente 11ue me parece que esta queslllo é f6ra da meio, ele.
ordem,
Declaro porém a S. Ex. que emquanto a
O Sn. MoN'fEZUMA : - E' uma das liberdades mim, visto que se dirigia ao tempo em que fui
ministro, nunca empreguei tal meio. S. Ex. sabe
da casa, é um dos direitos mais importantes do
representante da naçao, o ser lido em publico perfeitamente que a minha duração foi curtal qual se exprime ; esla garantia é irnportan- , tissima: apenas tinha tido tempo para examinar
o estado da administração ; eu tinha demais
tissima para qualquer naçno.
tido a desvantagem de me achar fóra de todos
O Sn. ·PnESIDEN'rE: - Se o Jornal do Com- os partidos
era verdadeiramente um cidadãô
inercio fosse da casa, o Sr. deputado teria direito; retirado da :vida
publica, que me occupava da
mns nllo o sendo, julgo que está fóra da ordem.
minba profissão. Entrando para a administração,
O ~n. MoNTEZUMA : - Não tenho desejo de força era, antes de tomar uma vereda, examinar
que meus discursos sejao lidos ou se geneprimeiro com passo lento e circurnspeclo o esralísem; mas quando se publicão, quero que tado da administração : era necessario mesmo
sejao taes e quaes os profiro.
impetrar do corpo legislativo os meios que ha vião ·
O orador, entrando na rnateria, nllo se con- de servir de base a qualquer plano de administenta coin as expressões do Sr." ministro da tração, que eu pudesse ter em vista. Sahi do
justiça, em resposta á interpellação feila por elle ministerio antes do encerramento da sessão ; por
sobre a solidariedade do ministerio. Entende consequencia não se póde dizer que durante a
que ellas n!l.o exprimem hem essa idéa, aliás minha administração, eu pudesse lançar mão
capital, da fundaç!l.o do gabinete actual, e sobre de meios para assalariar, ou por outra maneira
a qual o mesmo gabinete muito insistia quando
dirigir a marcha dos jornaes ministeriaes. Poros seus membros se sentavt\o nos bancos da tanto permitta S. Ex. que diga que nao posso dar
opposiçlio. Se, pois, o Sr. ministro quizer dar de oulra fórma a resposta, que de mim exige.
verdadeiro conhecimento da actual adminisSe entrar outra vez para a administração, e
traçao, se quizer pintar a sua physionomia, é estiver o tempo preciso para conhecer o estado
necessario que S. Ex. se ex.plique de uma della e formar um plano, então saberei, commaneira mais explicita.
parando os meios que· o corpo legislativo me
Lembrei a S. Ex., diz o orador, que havia der com as minhas opiniões, se acaso convém
um boato, e boato tão forte que apresentava ou não adoptar este, ou aquelle meio para con ·
particularidades taes, que tomarllO a consis- seguir isto, que S. Ex. parece que entende
tencia da verdade. Desse boato havia concluido
praprio de todos os minislerios. Esta proque, entre os Srs. ministros actrrnes, havia posição como que foi estranhada pelo Sr.
alguns que não querião que a liberdade da imministro da justiça e do imperio ; mas se
prensa, fosse exercida pela fórma por que se eu recordasse a S. Ex. as suas opiniões
achava actualmente: que regeitavão a defeza antecedentes, parece-me que po'dia convencel-o
dos jornaes que por taes meios se dec]aravao em
de que nu.nca se declarou opposto a que a
apoio do governo. As folhas publicas tocarão administraçiio dirigisse a imprensa publica. Vernesta materia, e indicarão mesmo os nomes de dade é que declara que agora assim não obra ;
alguns membros do gabinete : declararão que,
mas permitta S. Ex. que, dando todo o credito
no gabinete, tinha havido questões sobre isto ; ás suas palavras, ainda espere por mais factos
e pelo modo por que as folhas se exprimirão, para poder ficar convencido. Custa muito a um
os Srs. ministros da guerra, dos negocios esrepresentante consciencioso da naçno ver que a
trangeiros e da marinha, como que se sentarão, imprensa, que sustent(l a administração, emnessa occasião, em lado opposto ao dos Srs, miprega calumnias, invectivas e meios que são ira·
nistros da justiça e da fazenda, S. Ex. é verdade,
proprios de um escriplot• publico e de quem
respondendo, declarou que não era exacto, e raciocina, para sustentar os actos da admique nllo havia taes divisões. Deus permitta, Sr. nistração.
presi~ente ; alguns apoiados houve nesta
O orador no que acaba de expender diz que
occas1110 1 mas reparei que estando presenle um vai do accordo com as suas opiniões constante-
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mente sustentadas na camara ; e demais, prova acobardar todos os sediciosos, combater as desque longe de querer derrocar a autoridade ~rd~n~ publicas, e levantar mn monumento de
publica, deseja dar-lhe a maior força possível, mst1tu1ção monarchica, que sirva de exemplo a
comtanlo que a liberdade seja sustentada as todas as nações, e de cimentar a felicidade de
instituições do paiz defendidas e garantidas. todos os brazileiros.
·
Mostra o nenhum receio que o minislerio deve
Passando
a
outro
topico
do
discurso
de S. Ex.
ter da opposiçno, com cujo apoio aliás póde mostra
que se houve ordem em 1828 para re·
contar, se a administração não ultrapassar a
meta da constituição, do acto addicional e das verterem para o Brazil os deportados politicos,
"ª. não fo1. para ser executada ou não foi cumleis.
prida ; pms que para elle orador obter passaNão julga que fossem de todo combatidas portf:!_
para. _Inglaterra da policia. franceza, que
pelo Sr. ministro da justiça, as razões em que o n ?l'io
dar sem o vi8to da legação braziorador se fundou para dizer que ha ccntradicção le_ira, queria
que lh'o denegára, foi necessario maentre a ultima parte da falla do throno, e a fé
festar a dP.liberação em que estava de recorrer
que o ministerio dizia ter na instituições ; pois 111
/t,; ::amaras de França ; e assim mesmo foi obriq!le S. Ex. na.o mostrou que não havia conlra· g?do a sujeitar-se ás condições
com que os nadicção em querer consolid~r as instituições, e c1onaes obtêm passaportes,
sendo uma dellas a
te1· fé nellas. Se o orador tivesse presentes os apresentação
de duas testemunhas.
discursos proferidos 'pela opposição na 'admiAguarda para quando se tratar de outro tonistração passada, provaria que a opposição
achava entãa que as instituições erão um sus• pico, o mostrar a contradicçli.O que acha entre o
tentaculo. tão forte, garantia tal que tornava des- estado em que S. Ex. disse achar-se a província
necessar1a qualquer medida administrativa que do Rio Grande do Sul, e o topico da falla do
viesse ~a.r f~rça ao governo. Parece-lhe,' por· throno. Posto que seja verdade que não foi marcndo pt·aso para·a pacificação daquella provincia
tanto, hc1to, interpretar essa fé nas insliluiçoes
de maneira que a ache em contradicçl\o com ~ comtudo nno lhe parece isto motivo sulücient:
paragrapho da falia do thrcno, ontle se pede que para que a opposição deixe de censurar a
os representantes da nação conslilullo solida· admjni~tração! vendo o esta~o em que está a
mente as instituições do paiz, e o throno de provmc1a, pois que a oppos1çn.o actual deve
S. M. o Imperador. Julga improcedente o exemplo ter ~ mesmo direito que a passada, que não
apresentado por S. Ex. Se, por alguma fatali- queria dar espaço, mas clamava que mesmo
dade, a religião catholica apostolica romana depois da notavel victo1·ia do Fanfa, o Rio
deixasse-de ser a religião do Brazil, o orador Grande do Sul devia pacificar-se em urn mo·
continuaria a ter fé na religião que professou e menta, sustentando que havia desleixo ou conprofessa, por estar convencido de sua solidez, ni vencia, Pergunta que victorias tem conde s_ua verdad~, por ter no seu coração todo o seguido a legalidade naquella provincia. Reapoio ne~essa~10 para ter tanta duração quanta serva para o lugar competente, o examinar se
a rebellião da Bahia obstou á promettida paa sua ex1stenc1a.
O orador respeita e venera a monarchia, mas cificação do Rio. Grande. Faz reflexões sobre
desejava vêl-a extremada do fanatismo e su- os motivos dos desastres que se diz terem
perstição, bem como não approva a superstição occorrido ultimamente na dita província, e ad·
e fanatismo religioso. Do facto de cm aro ou .mira-se do segredo, que se tem guardado a
outro ponto do imperio ter sido interrompida a este e outros respeitos.
paz, oµ ter apparecido alguma commoção, não
O SR. VASCONCELLos': - Peço a palavra.
lhe parece que se possa concluir, como fez S.
O Sa. MoNTEZUMA continuará a não fallar sobre
. Ex. que as instituições não estejão · solidamente os acontecimentos da Bahia, reservapdo-se
esta?elecid_as, nem que seja o throno ameaçado, para quando se chegar ao topico respectivo.
e seJa preciso tocar na arca santa, para accresNega que a opposição dissesse formalm ~nte
centar uma disposição, uma maxima ás instituições politicas. Cita .a este respeito a. maxima que o ministerio. actual era absolutista : não
de Fox que, por occasião de os ministros da poderia ter .soltado uma proposição tal, sem
corôa. qu~rerem que se tocasse nos princípios que immediatamente accusasse com as formaconslltuc1onaes adoptados, e que se suspen- lidades proprias, o gabinete ou os conselheiros
da corôa. Concluio sim de seus actos comdessem mesmo algumas_ das suas disposições
lhes. resp~ndeu :-A constituição do estado dev~ parados entre si e com a sua politica, que o gaservir mais para as épocas exlraordinarias do binete não é aquelle que deseja. Parece-lhe
que para as ordinarias ; ella deve servir d~ ga· pois que - S. Ex. lançou mão de um lugar
rante aos cidadãos quando as desordens se apre- commum, quando disse que a opposiçao affirsentão_ antes ·de que quando tudo marcha nos mava que a admiµistraçllo era absolutista.
seus eixos e ro,das : ·e a administracão não soffre
Chegado á passagem do discurso de S. Ex.
embates.-Continua portanto na persuasão de sobre a mudança dei crença politica, manique as instituições são sufficientissimas para festa o desejo de que S. Eir. não ·lêa l~vros, . que

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:34 - Página 9 de 9

212

SESSÃO EM 25 DE MAIO DE 1838

o tornem a illudir, e o fação mudar de novo do
syst(!ma em que se acl1a.
Depois de mostrar que lambem nunca usou
de personalidades, passa a responder ao discurso do Sr. Andrada Machado. Não julga que
exista u contrudicção que achou o dito Sr. deputado em ser a opposiçi:l.o estacionaria, pelo
que respeita â constiluiçno e ás leis, e adoptar
o principio de um progresso r°ãzoavel. Parece
que ou a opposição não foi bem entendida, ou
se exprimia mal, pois que o que elle deseja é
na.o ver alteradas, e muito menos modificadas
as intifoiçaes1 polilicas, deixando que a nação
se instrua pela experiencia. Affirma que é
exacto tudo quando- o Sr. Andrada Machado
eloquentemente exp'endeu a respeito do movimento necessario para a vida do homem, ou
da natureza creada ·; mas julga que a sua proposição justifica completamente o progresso
adoptado pela opposição, e condemna o principio do regresso que vai levar a naçno a pontos
inteiramente difl'ercnlcs daquelles em qlle deve
eslal' uma naçao que, no scculo aclual, nao
póde deixai· de pal'lieiptu• dos urnlhoramenlos
da época.
·
Insiste ainda em que ns insliluiçaes repu·
blicanas nllo são II pal'lillrn da juventude.
Lemhl'a que apresenlou de passagem o ex·
emplo de Rolland que, sendo velho de 6:a
annos, foi grande republicano; e ainda quando
fosse incontestavel que elle tivesse sido movido pela sua esposa, outros muitos velhos poderia citnr que, tenazmente, sustentárao o systerna republicano; como, por exemplo, os 680
membros da convenção, entre os quaes muitos
velhos haveria : Henrique Vani, que foi decapitado por republicano no tempo de Cromwell ....
O Sn. ANDRADA MACHADO :-Era rapaz, tinha
menos de 40 annos. Na.o foi decapitado no
tempo de Cromwell, mas de Carlos Il: é um
pequeno eugano de historia.
O Sn. MoNt'EZU!IIA insiste em que tinha perto
de 40 annos, e foi decapitado no tempo de
C1·omwell, referindo-se a Godwin.
O Sn. ANDRADA MACHADO: - Se Godwin o
diz é muito ignorante.
O Sa. MoNTEZUAtA continúa a apresentar os
nomes de diversos que, sendo velhos, farão re. publicanos, como Henrique Grégoire, Barras,
Condorcet, a naçao inteira dos Estados-Unidos,
etc. Defende a opposiçao, affirmando que nao
é republicana; mas sustenta a constituiçao e o
acto addicional. Igual defeza faz a favor das
opposições que têm havido desde 1826.
Explica o sentido em que emittio a sua proposição de que appellaria para o povo-; mostrando que teve cm vista dizer que a naçao
faria justiça quer á maioria, quer á minoria,
que poderá mui bem tornar-se maioria sendo

sustentada pela nação, como - aconteceu na
França.
Quanto á observação de que o orador mostrava uma sensibilidade um pouco morbida
nas queixas que fez contra um· dos actuaes
ministros ; observa que 11110 tendo fallado neste
topico desde 1831, era uma prova de grande
resiguaçao, e nenhuma susceptibilidade, e que
se não continuou a gua1;dar o silencio, foi por
ver na administraçao homens que já puzerao
a patria em perigo -por seus desatinos, etc. E
já que fallou a este respeito pede licença para
respunder â observação do · Sr. Andrada Machado, quando disse que a· missão a mais sagrada póde ser desempenhada profanamente.
Se .o Sr. Andrada Machado receia que a opposição não empregue o~ meios mais justos,
parece· ao orador que d~vll vir dar-lhe o seu
apoio para instruil-a· com suas; luzes, animal-a
com seus conselhos, e dirigil-a com seus exemplos de desinteressse e magnanimidade. Sustenta que a formula politica do Sr. deputado a
quem responde, não era explicita, mas sim
vaga, incerta, sem sentido, e geral a todos os
governos. A esle respeito apresenta varios ·ex,
emplos. Manifesta o desejo de que o Sr. An~
dradn Machado desenvolva as suas expressões,
se o julgar conveniente, para o nobre orador
ficar convencido, ou contestai-as. Conclue com
algumas observações a favor do topico em discussão.
(O discurso do nobre orador dura duas horas
e 23 minutos: muitos senhores deputados se retirão da camara ; o numero dos que perma·
necem nos seus lugares na.o .passa de 20 e
tantos.)
O Sr. Andra.da. Machado declara nao aceitar
o convite, por já ter fallado as :vezes que permitte o regimento; se não hcmver quem responda aó nobre deputado, nã!) faltará occasiao
em que possa mostrar que na.o fez senão so 7
phisticar. Pede ao Sr. presidente que faça observar strictamente o regimento a respeito de
todos os senhores deputados, não consentindo
que fallem mais do que el!e permitte.
O Sn.. PRESIDENTE dá para ordem do dia leitura de projectos e indicações ; e levanta a
sessão ás 8 horas da tarde..
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muitos annos a ella apresentados, pedindo :
1°, dispensa das leis de amortisaçllo para po~er:
PRESIDENGIA DO SR, ARAUJO VIANNA
possuir os bens . de raiz que tem adquirido·
depois do decreto de 16 de Março de 1800, e
SuWIARIO. - Expediente - Ordem do dia. poder adquiril' no futuro bens de igual
Pen8ão á., filhas, do co11stJlh.eiro Jo8é Bo· para
natureza, at~ o valor de 400 contos de réis ;
nifaeio. -Adopção do 1~ periodo do 'IJoto 2°, a confirmação do terreno pertencente ao
dtJ graças, - Adopção de um requerimento l;iospita'l militar de que estão de posse, por
para que os ·outros periodos se discutão em . autorisação dependente da approvação da asglobo.
sembléa geral legislativa ; 3º, a. concessão de
A's 10 horas da manhã procede-se á cha- loterias especiaes a favor do hospital da mesma
santa casa.
mada, e logo que se reune numero legal de Srs.
« A primefra parte elo primeiro requerimento,
deputado"s, abre-se a sessão; lê-se e approva-se
e a inateria da. segunda jâ forão tomadas em
a acta da antecedente.
.
consideraç11.o· pelos projectos ns. 156 e 158 de
Fallão com causa participada os Srs. Ca- 1832 e a terceira foi a outra commissão.
«
commissão de constituição entende que
jueiro, Souza Franco, Pedro de Alcantara e
a dispens1:1- das leis de amortisaçao pe~ida, não
Cerqueira Leite.
póde ser negada, por ser a consequenc1a ne~esEXPEDIENT!l
saria âas leis que autorisao ~~ casas de m1~~ricordia para poderem adqumr bens de raiz
O Sa. 1º SECRETARIO dá conta do expediente que lhes fôrem deixados ell?- herança ou ~elendo os seguinte§! ol'ficios :
gados com as beneficas vistas de espemal
Do ministro da fazenda, remettendo a copia prote~çilo ; não só porq_ue sendo obrigadas a
authentica da parte da acta da sessão do tri- alienai-os, nunca poder1ão chegar a obter um
bunal do thesouro de 11 de Novembro de 1836, patrimonio solido e permanente, mas lambem
relativa ao pagamento dps novos direilos das porque uma grande parte desses. bens sao letenças, acompanhada de· cópias tambem an- gados com a clausula de n11.o poderem ser
thenticas de todos os papéis que lhe derão alienados · e como, attcnta a natureza de tao
origem, e correspondencia anteriormente ha• . pios estab'elecinienlos, a casa da mis~ricordia
vida, ficando deste modo satisfeita a exigencia desta cidade se faça credor~ de especial pro•
desta camara de 14 do corrente. - A quem fez lecção do p:)der legislaliv~, protecção q~e t~na requisiÇão.
derá a melhorar a cond1Ç110 de um mfimto
· Do secretario do eenado, tornando a enviar a numero de expostas e de~validas. orphãs qu~ al~i
• proposição desfa camara, declarando compre·
encontrão verdadeiros pais, de m~mensos md1hendidos no decreto de 13 de Setembro de gentes que alli vão achar remed1os nas suas
1831, os officiaes que fizerão a campanha da inenfermidades de muitos presoia. finalmente,
dependencia na provincia da Bahia, e farão
pobres qúe dalli tirão os seus alimentos ; a
promovidos_ pel~ proposta do coronel. ~osé
mesma commissão é de parecer que os refede Barros Falcão, commandante da d1m,ão 1·idos projectos que já passárão em primeira
do uorte, á c1ual o senado não pôde dar discussã.o na sessão de 1832, em que forão apreo seu consentimento. - Fica a camara insentados entrem em segunda discussão, com
teirada.
preferen~ia a ·outro qualquer objecto · de iii teDo ministro do imperio, ·participando que resse particular ; additàndo-se ao~dito n. 156 a
forão expedidas as convenientes __ ordens -á caseguinte emenda :
.
mara municipal da capital da província do Ma« Art. · 2.º A mesmà santa casa é autor1sada
ranhão, para que exigindo do deputado eleito para poder possuir t~d~s os ~ens de .raiz que
pela mesma provincia, Joaquim Vieira d,a Silva no ·futuro vier a adqumr por titulo de herança,
e Souza, a declaraÇão do seu impedimento, legado, ou doação, dispensadas para . este fim
dirija o competente diploma• ao que deve sub·. · sómente as leis de amortisação.
stituil-o na conformidade da lei. ~ rica a caic Paço da camara dos deputados, 21 de
mara inteirada.
Maio de 1888. - J. Clemente P(!T'e:ira. - An·
Remette-se á commissão de instrucçllo tonio Carlos Ribeiro de - Anàrada Machado tJ
publica o requerimento de Daniel Augusto Silva. - H. H. Carneiro Leão. »
Machado, e á de petições os requerimentos de
Pr~jecto n. 156 de 1882, a que se refere o
Antonio José de Souza Pereira, Bartholomeu
parecer:
.
Ravena e de Paulo Pedro Gomes.
cc A assembléa geral legislativa de_creta :
Lê-se, e vai a imprimir, o seguinte :
e< Ficão· garantidas como legitimas, todas as
« O provedor da santa casa da misericordia
da cidade do Rio de Janeiro pede a esta augusta acquisições- de propriedad~s feitas _pela santa
. camara que se digne tomar em consideração casa da misericordia do Rio de Janeiro desde _o
tres requerimentos da més~a santa casa, ha. anno de 1806.

A
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« Paço .da camara dos deputados, 25 . de
Continua a discussão do 1 ºperíodo.da res•
Agosto de 1832.-Rebouças.-Mu niz Barreto.» posta á falla do. throno.
Julga-se objecto de deliberação, e vai a imTêm a palavra os Srs. Vasconcellos (,ninistro
primir um projecto de resolução apresentado do imperio) e Martim
Francisco, que fallão
pela commissll.o de commercio, agricultura, in- largamente sobre a materia.(*)
dustria e artes, e é o seguinte :
O Sr, Rocha, Galvio :-Como ha pouco
« A assembléa geral legislativa resolve :
tempo tenho a honra de tomar assento nesta
« Art. 1.0 O governo fica autorisado a conceder ao padre .Antonio Pinto Carneiro privi, casa, como não visse o artigo do voto de graça'!!
legio exclusivo pelo espaço de vinte annos para que se acha em discussão, desejaria que o
imp·ortar abelhas da Europa, ou da costa nobre Sr. secretario tivesse a bondade de o ler.
d'Africa, para. o municipio da côrte e província
Lê-se tanto o artigo, como a emenda; .
do Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE :-Se o Sr. deputado quer
« Art. 2.º Este privilegio cessará, se, dentr_o
sobre a materia em tempo competente,
de um anno não tiver· principio o estabeleci- fallar
dar-lhe-hei a palavra.
mento das colmêas no município da córte.
O SR. GALVÃO :-:Sim, senhor
<< Paço da camara dos deputados, 25 de Maio
de 1838. - J. À. de Lem08. - A. O. OorrSa.
O Sr Ma.rcellino ·de :Brito toma a palavra
- Basílio Quaresma Torréão. »
para contestar ao Sr: .Montezuma os motivos
que deu, ácerca da remessti de Bento GonLê-se mais o seguinte parecer :
« Pensa a commissão de justiça civil, que o . çalves para a Bahia, insistindo ainda em que
officio ·ao ex-ministro do imperio, acompa- este acto do governo foi precipitado, foi imprunhado do outro do presidente do Pará, solici- dente, facilitou a fuga deste rebelde, fez appatando a prestação de 20 a 30 contos de réis reccr a revolução na Bahia, e deu novo inpara edificar na capital daquella província cremento á do Rio Grande. Defende o presiuma casa que sirva de recolhimento ás meninas dente da Bahia por esse facto, devido unicadesamparadas, deve ser remettido á illustre mente, na sua opinião, á administração de
commissão de orçamento, para o considerar então.
como fôr conveniente.
OSr. Ca.lmon (mini&tt·o da fazenda) :-Serei
muito breve, Sr. presidente. Um nobre depu·
« Paço da camara dqs deputados, 17 de Maio
de 1837. - J. L Vaz Vieira. - To8ta. - À. tado (o Sr. Monteiuma), querendo justificar a
sua antipathia para com a administração actual,
de Souza e Oliveira Ooutitiho. "
allegou um facto, e posto que este facto tenha
E' approvado.
sido suffi.cientemenle explicado, todavia estas
O SR. VAZ VIEIRA manda á mesa o seguinte explicações não relevão a necessidade de dizer
requerim.ento :
duas palavras. .
« Requeiro que pelo ministetio da fazenda se
A um ministro, que o fôra em 182R, attrisaiba da thesouraria da provincia do Rio de buio o nobre deputado, a quem me eu refiro,
Janeiro qual é actualmente o saldo das con- o haver-lhe elle deixado comer. o pao do.déssignações dad!)s á mesma provincia pelas res- terro, sem que fosse lembrado desse ministro.
pectivas leis de orÇ11mento para os annos O meu illustre collega da repartição da justiça,
financeiros de 1834 a 1836, e 1835 a 1836, já lhe deu. resposta, asseverando que o ~inis-·
vindo designado em aeparado a sobra propria- terio de 1828'nilo vedou; não embaraçou que
mente dita das mencionadas consignações, 1Pa os deputados da con·stituinte, que se achavão
importancia das dividas passivas da pro,-incia, em França, regressassem ao seu paiz : cumpre:.
pertencentes aos .dous referidos annos, e ainda me apresentar á camar~ essas ordens em ju_sti- .
nao satisfeitas.
· '
ficação do que disse o.1llustre collega. Aqui se
« Paço da camara dos deputados, 23 de ach~ um aviso do ministro dos negocios estranMaio de 1838. - J. I. Vaz Vieira. »
geiros expedido em Novembro de 1827; poucos
dias ante.s se havia organisado o primeiro miE' approvado sem debate.
nisterio de que eu fiz parte. Era então questão
ORDEM DO DIA
se se devia, ou não, dar passaporte ao Sr. deputado que acompanhára aos illustres ·membros
Continua a discussão da resolução, não im- da constituinte, que
se achavão em França, o
pressa, que approva as pensões concedidas ás
padre Belchior; q encarregado de negocios
filhas do conselheiro José Bonifacio de Andrada. Sr.
Depois de breves reflexões produzidas pelos aft'ectou a resolução deste ·negocio ao ministerio;
Srs. Montezuma, Cavalcanti de Lacerda, Car- estava entã~, como_ disse, organisado o prineiro Leão e Andrada Machado, julga-se a ma· (*) Por causa de incommodo re:eentino de que foi
teria sufficientemente discutida.
o tachygrapho que tinha escripto estes
A resolu~o é unanimemente approvada accommettido
dous discursos, não nos o possivel apresentai-os.
e adoptada, e passa á commissão de redacção.
Nota do JO.RNAL PO 001\Wllll.ClO,.
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meiro ministerio de que fiz parte ; a resposta
que o encarregado de negocios recebeu, aqui
se acha neste despacho-que n110· negasse pas-·
saportes ao Sr. padre Belchior, nem áquelles
que se achassem nas circumstancias delle. Entretanto alguns dos nobres deputados da
constituinte que se achavão em França requererll.O passaportes ao encarregado de negocios ;
elle hesitou, pensal)J:ID, ou querendo achar differença entre o Sr. Belchior, e outros illustres
membros da constituinte, talvez porque alguns
se ·achavao pronunciados e outros não. Esta
duvida veio outra vez a ser submettida á resolução do ministerio, e eis-aqui o despacho de
1828, em que se responde nestes lermos:
« E a este respeito me cumpre dizer que,
quando no meu despacho n. 40, em data de 20
de Novembro passado, communiquei ao antécessor de· V. Ex. que não havia duvida em
poder elle conceder passaportes aos ditos brazileiros, que quizessem viajar dentro desse reino,
não era de minha intenção que se entendesse
que aquella determinaçao contivesse restricçllo
alguma. Para tirar, pois, qualquer duvida a
este respeito, cumpre-me dizer expressamente a
V. Ex. que nenhum brazileiro que resida,. quer
dentro, quer fóra do imperio, póde ser tolhido
daqui!lo que a constituição lhe faculta: e que
todas as vezes que as leis policiaes do paiz a
isto se não opponhil.o, V. Ex. deverá conceder
sem restricçao os passaportes que se lhe pedirem. Desta maneira ficão respondidos os officios de. V. Ex., ns., etc. ,,
· Este despacho é datado de 22 de Setembro
· de 1828, e desde es~es despachos, assevero á
camara que a legação de Pariz concedeu passaportes. O ilJustre deputado, a quem eu me
refiro, obteve os seus ; viajou pela Belgica : foi
viaja'r pela Inglateri·a, onde se demorou· longo
tempo. O illustre deputado em 1828 pudéra
ter-se recolhido ao seu paiz natal, pudéra ter
vindo, mas elle preferia (e preferio bem) viajar,
instruir-se e estudar. O ministerio de entao, o
ministerio de 1828 não lhe cassou sua pensao
de 1:200$000 em moeda forte que, ao cambio
de 67 1/2 nessa época, custavão bem perto de
3;000$000. O ,Sr. deputado se demorou quanto
quiz na Europa, e foi-lhe paga exactamenle a
sua pensão. Se, por ventura, ao ministerio de
1828 se podia imputar algum esquecimento,
porque não lhe levou em conta unicamente
aquelle de lhe mandar pagar a sua pensão durante Ires annos? (Apoiados.)
· Não ha, portanto, senhores, uma raz!lo fundada, permitta-me o nobre deputado que lhe eu
diga, para querer pretextar a sua antipathia á
administração actual pela presença de um ministro que o fóra em 1828 ; procure o nobre
deputado outras razões, elle as encontrará sem
duvida ; allegue-as, mas esta me parece tão
leve que, em verdade, não vale a pena prolfuzil-a.
,.

Por este facto levantei-me, mas, como tenho
a palavra, quero observar esta ve:Z por todas ao
nobre deputado, que taxou os ministros de
mudos, que os acluaes ministros estão resignados a preencher aqui a sua rnissao como
devem·: elles se limitaráõ a explicar os factos,
elles se limitaraõ a sustentar as medidas
que propuzerem á camara : se limitaráõ a
combater. quaesquer medidas que supponhao
contral'ias aos interesses do paiz ; em quaes- ·
quer outros debates, ou discassões, elles se·
absteraõ de tomar tempo á casa.
Um nobre ministro deu as explicações que
julgou necessarias, ou que forao precisas du~
rante a longa discussllo que tem havido ; para
que pois seus collegas tomarião a palavra ?
Eu tenho a allegar ao Sr. deputado uma raz~o
particular de ser mui parcó em meus discursos.
Além de ministro, tenho a honra de representar
nesta casa a provincia da Bahia ; não desejarei
que a província da Bahia nas circamstancias
em que se acha, em vez de medidas do corpo
legislativo, receba discursos meus de tres horas.
(Muitos apoiados.) A província da Bahia sabe
que se eu quizesse tomar tempo á casa, po·
dêl-o·ia fazer, mas eu quero medidas, e não
discursos. Falia da provincia da Bahia, Sr.
presidente, porque a camara sabe que, se
alguma tem hoje direito de esperar, e esperar
com toda a instancia e promptidão, medidas
que, talvez, não possão cicatrizar as feridas
abertas, mas ao menos previnao novas catastropbes (apoiado~) ; se alguma tem direito de exigir, é sem duvida a da Bahia,
Não c':nsumirei, portanto, tempo á camara.
Tenho justificado a mudez que tenho guardado ; mas já que estou fallando, cumpre ainda
dirigir duas palavras ao nobre deputado, ácerca
do que elle tem querido insinuar, e se tem procurado insinuar, não só nesta, mas em outras
provincia:a remotas, isto é, a divisão do ministerio, e que esta divisao procede de que uns
ministros protegem a licença da imprensa, e
outros repugnao, silo-lhe avessos. Sr. presidente,
nunca accusações desta ôrdem poderião ser
feitas contra uma administraçao, só, porque
alguem se lembrou de· espalhar este boato ; e é
sobre boatos que o nobre deputado quer na
tribuna dar corpo a isto que se tem querido
insinuar no e.i;pirito da população ? Ora, o
i1lustre deputado sabe perfeitamente que não é
com boatos que lhe é licito provar asserções
desta natureza ; estou persuadido que o illustrc
deputado, victima como tem sido de tantos
boatos, poderá a este respeito dizer alguma
vez : non ignara mali. Para que pois dar
corpo a estes boatos ? Divisão no ministerio ? !... O nobre deputado se convencerá
por factos que esta divisao nao existe, que
o minis!erio actual terá o prazer de ver lambem
destruído este cavallo de batalha, que me pà-
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recc que é o unico que por ora e"xiste na il.. Justre minoria ; é o unico que lhe resta.
Mais poderia eu dizer, mas emfim concluirei
declarando aci nobre deputado que os ministros aceitl!o toda especie de combate, que não
recusão entrar em todas as discussões, respeitão·· â cada urn dos membros da illustre minoria, ou da opposição desta casa, respeitão-os
muito, mas não temem suas armas. Nós aceitamos todos os combates. com lealdado e fran·
queza, sem entrar no.canipo das personalidades,
porque na.o só. como individuos particulares
devemos evitar esta arena, como porque a
nossa qualidade de ministros nos leva a dar_-o
exemplo de comedimento ; mas na.o fugimos
de combater, não rec_eiamos a discussl!o. Pelo
que me pertence, declaro á illustre opposiça.o,
que não·receio qúe esmerilhe minha conducta,
não temo responder pelos meus actos perante
a assembléa geral, e direi mesmo, perante
qualquer assembléa em que me achar.
O Sr. I!.ocha Galvão diz que será breve, mas.
não quer que, com o seu voto, saia da camara
um documento tão authentico com· uma locuçn.o viciosa : assim não concorda em que, no
periodo em discussão, se use do termo - prometter, -que não tem a força que os illustres
membros da commissão julgão ; mas votará
pelo periodo com uma pequena emenda de
--fedacção. .
Concorda com o antecedente orador, $Obre
o tempo que se tem consumido; pois que, de
certo, é para lamentar que elle se tenha perdido com uma tal discussão, podendo se aproveitar para cortar abusos, remediar males e
fazer aquelles melhorame11tos que. tanto reclamão as necessidades do nosso paiz.
. Observa que muita fé tem nas nossas instituiçôes politicas, sabe que ellas_ são as. mais
adaptadas a fazer a felicidade, não só da naçao
brazileira, mas de outra qualquer ; entretanto
não póde crer que ellas se achem ainda con •
solidadas, discordando nesta parte de um;t.(!istincto orador ·que hontem fallára. Mostra que
é obra do tempo e ardua tarefa inocular em
um paiz, que gemeu· debaixo .do peso do depotismo, instituições livres, em um paiz onde
ha falta de .fuzão de luzes, onde se repugna a
todos os melhoramentos ainda de mais obvia
utilidade. Disto nos offerecem um exemplo os
hespanhóes, que preferem o absolutis1110 de D.
Carlos e as fogueiras dá inquisição á conslituiçao de Christina ; disto nos offerecem um
exemplo os portuguezes, que preferem á carta
de D. Pedro, ou á conslituiçllo de D.. Maria II,
o absolutismo de D. Miguel, armado de cacetes e de cães de fila. Assim, observa que de
nada servem boas leis sem execução, que de
nada servem quando o povo não lhes presta
adhesão, respeito e obeqiencia, e nenhum sys!ema se poderá d~zer firmadq em bases solidas

e consolidado, emquanto não houver perfeita
homogeneidade entre a indole do povo e este
systema.
.
Longe, pois (continúa o orador), de acreditar
que nossas intituiçoes politicas se acl1ão baseadas cm ·firmes fundamentos, ouso dizer, Sr.
presidente, com bastante maguà de meu co-.
ração, ouso dizer (e não se precisa grande perspicacia para o conhecer) que ellàs se ach!io
ameaçadas por perigos imminentes que as rodei!io por toda a parte ; que existem mil elementos de discordia e destruiçno, que, a n!lo
serem comprimidos e neulralisados a tempo,
produzirão explosão tal que as faça voar. em
diversos fragmentos.
E é n'urna conjunctura til.o critica que es·
perdiçamos o· tempo em discutir o voto de
.,graças? E' á borda de um pricipicio que se
acha aberto ·debaixo dos nossos pés que somos
prodigos do tempo de que ·nos cumpre ser tão
·avaros?
O orador diz que não 0crimina a nenhum dos
lados da casa por esta perda de tempo, porque
·de um e de outro lado póde ser que exislão
faltas. Declara que nn.o é, nem será daquelles
que .adorão o sol nascente, e o apedrejão no
occaso; que n!lo tenciona queimar servil incenso nas aras do poder, nem negar a sua ap·
provação áquellcs actos que forem baseados na
justiça e na fe1icidade publica. Parece-lhe que
os olhos da civilisação· dos dous mundos se
achão fitos no imperio ; cumpre pois no principio .da carreira da aclual legis1atur13 fazer o
que prescreve a honra e dignidade do nome
brazileiro ; apresse-se ella a consolidar o edificio
de nossas instituições politicas, fortaleça .os
· muros que defendem o alcaçar da nossa liberdade, afim de provar aos a_migos .da mesma
liberdade que nos .acompanhão ccini. as suas
sympathias, que suas hem fundadas esper&nças
nao são malogradas, que na.o damos o gosto ás
nações que nos desejão ver nas garra~ da discôrdia de que desgraçadamente. têm sido victimas as antigas provincias hespanhol11s.
•
O orador manda á mesa a sua; emenda.
O SR. PRESIDENTE : - A emenda de que falla
Q nobre deputado é de redacção : cuido que a
commissão poderá dat"-lhe altenção, no emlanto
vou lêl-a - « Proponho que em lugar de prometto - diga-se ~ garante ao Bl"azil. »
O SR. GALVÃO : - Ou qualquer outro termo,
'
a emenda é salva a redacção,
. O Sn. PRESIDENTE : - Eu porei o artigo á votação sàlva a redacção desta '"palavra. Os· senhores que julgão a materia sufficientemente
discutida, queirllo levantar-se.
Julga-se a materia discutida quasi unaniroemente.
O SR. Assrs MASCARENHAS : - Ora; graças a

Deus f
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Suscita-se. tJma. pequena. questão de ordem
sobre a maneh·a de., s_e pôr á v.olaçã,o o ai-ligo, e
afinal se sublI)ette á votação tal. e qual, e é elle
appr.ovado p_or 69 votos.
O SR. MARIA DO A11ARAL. propõe o seguinte :
K Requeiro que os art_igos que se seguem, da
resposta á falia do throno, seja() discutidos em
globo.»
·
O. Sr, Paula Candido approva o requerimeJ1lo.
Apresenta as, razões em que se funda, para
provar que se não enganou nos calculas que
em outra occasião apresentou a respeito da
som ma em que viria a importar a resposta á
falia do throno.
E' apoiado o requerimento do Sr. Maria do
Amaral.
OSr. Alvares Macha.do requer que o requcl'i- ·
mento fique adiad_o para ser apresentado na
sessão seguinte na hora µropria. Reclama a execuçao do· regimento.
·
•
O SR. PnESIDE:NTE responde que, segundo o
regimento, qualquer Sr. :deputado, por occasiAo de entrar algum objecto ·em discussão,
póde p~opôr o meio que julgar mais conveniente para a discuss110. · Lembra que assim
se praticou a !'espeito do primeiro topico.
O SR. ALVARES MACHADO insiste em que o requerimento deve ficar adindo.
QSr. raoheoo :-.Para evitar questões, peço
a urgencia do requerimento.
·
O SR. CARNEIRO LE$.o :- Não é preciso.
OSr. I.impo d.e Abreu pede· que o esclareção se no regimento existe tim _artigo que
prescreve que se não possa votar contra o ve.ncido; porque, 11 existir, não póde ser admitlido
o requerimento do Sr. Amaral, que estabelece
o contrario do que em outro sessão se venceu
na camara, a respeito ~a discussão da resposta
á falia do throno.
·
Creio, Sl'. pres.idente, diz o orador, que se
não póde censurar que a discussão seja longa,
porque o regimento a permilte, e nenhum de
nós creio que tenlia fallado mais vezes do que o
regimento perinitte ; portanto se ha vicio é no
rC?gimento ; e, para iler cohel'entes, devem os
Srs. deputados propõr a reforma do regimento
(apqiados) ; de outro modo o remediei não é
efficaz. Com o requerimento proposto os Srs.
deputados não conseguirá(! o fim a q11e se
propoem ; talvez eu pudesse formar nm calculo
para provar qiie o effeito hn de ser. o mesmo ;
n discussão ha de se dem01·ar do mesmo mC1do
que agora se tern demorado, porquê, tendQ
os Srs. deputados de fallar sobre todos os
periodos, em lugar de duas fallaráO. seis ou oito
horas...
· ·
O Sa. CARNEIRO LEIO : - Dormiremfls um
somno.
TOMú l.

.

~17

O Sa. l°. SECRETARIO l~ o seg!,linte a1·t. 84 do.
regimenlo: -.Nenhum deputado na discussão
fallará em, sentido contrario 'ªº que já estiver.
dccicfüto pela camara:
·
O SR. PRESIDENTE declara que, á vista da disposição do artigo supra, o requerimento não
é opposto ao regimento, pois que a cada um Sr.
deputado é livre propõr o meio q~~ julga mais
convenienle para a discussão de qualquer
objecto,. ao entrar _nella, como no presente caso
a respeito dos lop1cos que fallão para discutir ;
e a cama1·a o alterar a sua ·primeira decisl!.o.
O Sr. Ca.rneiro Leão : - Sr. presidente, V.
Ex. prevenia-me; creio que o regimento nno
prohibe senl.lo qne os Srs. dt>putados se pro·
nunciern contra o vencido, mas não que pro·
ponhao a revogação do vencido, quando se
prova que é rnáo: esse direito tem cada um
dos Srs. deputados, e nós o. podemos exercer
agora.
.
Tem-se provado qne o vencido 4 máo, por
que a discussão nos tem levado o tempó ne_cessario para outras cousas de mais utilidade ;
porque, pois, n!l.o alteraremos o v_encido ?
Eu aceito o convite qne fez .o Sr. Limpo· de
Abreu para se reformar o regimento; mas estou
persuadido de que; apezar do convite, o nobre
deputado tratará ~e impedir a reforma quanto
p11der.._. .
·
O SR. Lr111Po DE ABREU : - Apoiado.
O SR. CARNEIRO LEXo : - Mas como é do interesse de todas as maiorias provar que sabem
servir bem o paiz, estará lambem no interesse
da maioria rillo estar pelo que o Sr. depu_tado
dissera, e decidi_r que sej11. permittido. claus\]rar
a dis.cuss!l.o · todns as vezes que, tend_o falia do
um certo numero de deputad9s, a camara julgar
que a materia está discutidl\, disposiç!!o esta
· que se acha incluída nos regimentos de outros
paizes.
·
·
E~pero que a camara adaptará esta medida,
,R,osto que seja combatida pelo Sr. deputado que
já prometteu empecer-nos em todos os trabalhos ..• ,
O Sa. Lll4PO DE ABREU : .,-- Nl!.o é verdade.
O SR.1CARNE1RO LEÃO:-... como me affirmou
pessoa que ouvio .dizer_ ao IJobre de<:lutado que,
não podendo convencer a maioria, tr;itaria ao
menos de privar o paiz....
O SEI. LIMPO DE ABREU: - Nao é verdade.
O SR, CARNEIRO LEÃO : - ... dos bens de qµe
ca1·ece para mostrar, ·ao xnenos nesta parte, que
a maioria era inepta, e não sabia servir o paiz
como devia.
_ O SR, L1111Po DE AsaEu: - NM é verdade
nllo é verdade, n!!o everdade.
'
O Ss. CARNEIRO LE!o : ..:... Por isso hei de
aceitar convite d9 Sr, deputado, própoi:ído a,

28 .
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espíritos trienos justos a supposiçli.o de -quE! so
rel'orma <lo . regimento ; mas para o caso l!m
quer pôr pêas. á minoria. Mostra que cada um
· questão não é necessaria esta reforma.
O SR. LIMPO DE ABREU: - Nao é verdade, dos Srs. deputados, quer da maioria, quer da
minoria, posto que se trate· do voto de graças
não é verdade.
em globo, podení fallar em tod9s os artigos.
O Sn. CARNEIRO LEÃO (sentado) : - E' ver· Entende que a proposição de que a resposta á
dade ; você o disse a. José Carlos.
falia do throno podia ser apresentada no dia do
O SR. LIMPO DE ABREU : - E' falso, eu o encerramento, equivale a dizer-se que a camara póde empregar todo o seu tempo nesta
desminto.
discussão, caso que se verificárá, se continuar a
O SR. CARNEIRO LEÃO: -Não é cnpaz.
discussão pela maneira encetada; pois. qne o 1°
O SR. ALVARES MACHADO pede que seja
topico levou 20 dias, e é de suppôr que _cada
apoiado o adiamento por elle proposto.
um dós-9 restantes leve outro tanto tempo. E é
O SR. PRESIDENTE declara que não · póde a isto, exclama o orador, qne se chama direito?
Pois terei o direito de pôr cm pratica o dam·
propôr adiamento a uma qoastão de ordem.
desejo de impedir qlle 1101a pessoa, que
O· Sr. Montezuma. responde que o 1·equeri- . nado
mento do Sr. Mal'ia do AmaJ'al nllo tem por pensa .differenteme·nte do que eu penso, faça
ao publico, e promova o
objecto unla simp\es questão de ordem, m_as um bem que aproveite
; eu não considero isto
Não
?
nação
da
bem
tende a transformar, alterar a marcha tia d1s·
cussão, e a estabelecer um aresto que póde direito. A minoria está no seu direito quando
comprc,metter quaesquer discussões, mesmo im- tem, como a màioria, ll'es vezes para fallar
englobadamente sobre o projecto do voto de
portanlissimas na cai;a. Julga que a propo·
A approvaçllo do requerimento de ordem
graças.
verda·
um
é
Amaral
do
siçllo do Sr. Maria
deiro requerimento, ou antes indicação, ou não priva portanto a minoria de direi!& algum;
com força ou com a natureza da indicação. Não não lhe põe pêas, não lhe mette rolha na boca.
Conclue mostrando que, com a approvaçao
quer, porém, entrar no exame de sua natureza,
antes de a camara tomar uma- deliberação a• do requerimento, não ha inversão de ordem ;
, respeito do adiamento pedido, e pede seja pro- pois que a cada Sr. deputado é livre propor
nova fórma de se proceder a discussão, e á
posto âo apoiamento.
camara alterar o vencido,
O SR. PRESIDENTE sustenta que, na fórma do
O·sr. Paula Cand.id.o mostra que o calculo
regimento, não póde propôr o adiamento 1·e· que fizera em outra sessão vai sendo exacto e
·
querido.
que, . a continuar assim, o voto de graças ha de
Consulta a camara, que decide que não custar 100 contos de réis. Sustenta o requeri·
tem lugar propôr-se ·o adiamento ao apoia- . mento. do Sr. Amaral, e en~ende que elle não
mento.
priva -a·. oppo,sição de direito algum ; mas,
· · OSr. :Rellend.e faz varias reflexões contra o quando nllo passe, ha de propôr que se discgta
requerimento do Sr. Maria .do Amaral, o o voto de graças depois das duas horas, para
qual já foi lembrado pela imprensa, pois que qne ·a. camara trate das medidas que a nação ,
delle trata o Eelw Francez de hoje. Lembra reclama com urgencia; medidas que são mais
o que aconteceu no anno passado por occasião constitucipnaes do que o voto de graças, por··
da discussão do voto de graças. Não .lhe pa- que são exigidas pelo interesse publico, ao
rece que valha ·o argumento fundado no tempo . mesmo tempo que a constituição não marca
que se gasta, pois que o regimento não maréa voto·.de graças, que não passa · de uma politica,
dia e hora para se apresentar o voto de graç·as, .ou simples cumprimento. Se não passar esta
qne póde ser apresentado · ainda mesmo no sua proposição, o orador proporá que ·se discuta
dia do encerramento da camará. Pede que se o vofo de graças · depois de se ter tratado ·das
não prive a opposiçl1o do se(! direito.
propostas do poder executivo, e quando ainda
se
0 Sr, Castro e Silva. lambem vota contra o' · isto não· passar, proP.orá que, .emquanto não
requerimento. Descobre contradicção no pro- discutir o voto dê graças, os Srs. deputaJos
cedimento da maioria actual com as opiniões recebao subsidio, para que, ao mal do r~lardapor -ella .sustentadas no anno passado : nll.O mento das medidas, de que a nação carece,
acha justo que queira metler uma rolha na nllO se ajunte aiQda o da percepção dos subsidios
durante o tempo de uma discussao, de que o
boca, da actual ópposição.
·
paiz não tira o menor beneficio.
O SR, CARNEIRO LE.ilo:-Nada, não é rolha,
julga a discussão" de tão vital
Ottoni
Sr,
O
·
está enganado.
interesse que não póde deixar de. tomar parte
OSr, Nunes Màchad.o entende que não deve 11.ella ; porque pela direcção que tem tomado
deiitar passar sem observação a proposição de a discussão, receia que talvez alguns Srs. deque a maioria que,; metter · rolha na boca da . pulados (não quer dfaer a maioria) pretendão
· . minoria, ou pôr-lhe pêas; pois que estas idéas cercear garantias que julga indispen·saveis, e
r~sjm soltas, sem repul_sa, podem deixar nos que sno concedidas a tod11s as minorias,
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Nilo lhe parece jus\, que se queira privar a nem ao governo, nem a maioria que a pro·
mi,;ioria do direito que adquirio com a pri- puzer.
_ Sendo dada a· hora, e indo o Sr. president~meira votação havida, só porque a maioria tem
abusado; pois que, da opposiç!lo, apenas têm propôr se a matel"ia estava discutida, pede a
sahido 16 ou 18 discursos, alguns dos quaes não palavra o Sr. Albuquerque Cavalcanti.
têm tomado um quarto de hora, entretanto que
OSr. Moura. M?,galhães pede a prorogàç!lo
lêm sahido da maioria mais de 30, e entre elles da sessão, até acabar a discussão do requerialguns que vão alént de 1 hora. A' vista disto mento.
nAo- lhe parece que se possa lançar sobre a
E' approvada a prorogação pedida.
opposição a pe~h~ de que quer atrapalhar ; porOSr, Oa.valca.nti de .Albuquerque faz varias
quan_lo a maioria tem em sua rriao não responder á minoria sentlo no que julgar indis- rdle;e~es para mostrar o perigo de deliberações
pensa'l'el , não sendo necessario que se leva11tem p1·ec1p1tadas. Não póde concordar em que se
10 ou '12 orado1·es para coinbaterem o discurso approve _sern dis?ussao o voto de graças, apezar,1,, respe~tar muito a commissão que o redigio.
de um membro da opposiçao.
l'ro~uncia-se contra_ o desejo que julga desDeclara que tremeu quando vio a disposiçao cobrtr, de _se . dar tudo quanto o governo quer,
em que se mostrou estar o Sr. Carneiro Leão sem se exammar sua con-ducta, na crise peride propôr _reforma no regimento pará se clau. gosa, em que o orador considera o paiz, não
surar a discussão 9uando a camara quizer, tendo a_ camara info_tmações officiaes a respeito
porque uma tal medida poderia trazer a conse- dos ult1mos acontecnnentos do Rio Grande do
quencia de impedir que os da minoria fal- Sul, -que lhe parecem que não podem deixar,
lassem.
de desacreditar a quem dirigio as operações do
Pondera a difliculdade de se tratar em globo_ nosso exercito. V'ota contra o requerimento.
dos differentes topicos do vqto de graças, prin_O Sr. Montezuma. pede que se mande ex:acipalmente dos mais importantes, e reprova,
portanto, o requerimento do Sr. Maria . do mmar a acta de uma das sessões do anno de
1831 ou 1832, em que lhe parece ,que se
Amaral.
, Não póde terminar o seu discurso sem dizer decidio que se discutisse a resposta á falla do
ao Sr. Paula Candido que, com a apresentação throno, fallando-se uma só vez sobre cada um
de seus calculos, lambem tem gasto tempo á dos artigos.
Emquanto o Sr. presidente manda proceder
nação, que poderá mui bem ser computado em
300$000. Quanto á cessão do subsidio, não du~ ao exame necessario, o orador offerece a sevida affirmar que a opposição seguirá nesta . guinte emenda :
« Proponho que, em vez de se discutir em
parte o exemplo que lhe der a maioria.
globo o restante da resposta á falia do throno
O~r. Limp~ dé A.breu jnlga achar-se 1i,oje se continue a votar por artigos ; mas que cad~
em mrcuinstanc1as um pouco melhores, do que um Sr. deputado falle sómente uma vez sobre
algons_ outros Srs. deputados, para se oppõr ·ao a materia de cada um delles. » ·
requerunento, porque em 1836, sendo ministro
~· apoiada.
da corôa, e vendo que se rião · encetava disSr. Montezuma faz um longo discurso, em
O
cussão ácerca do voto de graças, foi quem a
provoco11 _; e em consequencia do convite que que mostra ª' conveniencia de a falla do throno
fez a opposição desse tempo, discutio por ser minuciosamente discutida, para se aplàinar
largos, dias o voto de graças ; e- nem da boca o caminho para a discussão de todos os outros
da maioria, que sustentava o ministerio; nem oõjectos em que a camara tem de se occupar.
da __ do orador, nem da de algum dos então mi- Defende a emenda que apresentou, mostrando
nistros sahio uma ex.préssão que não tivesse _a vantagem de sua adopção. Defende _a oppopor fim desafiar a oppósição para ce·nsurar a sição da accusaç!lo que lhe fôra feita de querer
,
·
conducta do governo, afim de que melhor pu: atrapalhar.
o ··orador,
interrompe
SECRETARIO
1v
SR.
O
_
desse dirigir os negocios do estado. Parece-lhe
portanto, que a ninguem poderá sorprende; para dizer que nllo achára nas actas o preéeque e~le, orador, queira lambem agora qne a dente apontado, nem se·Ieinbra de que existisse,
oppos1ção de então, maioria hoje, deixe exercer mas sim _consta das mesmas actas que o Sr.
Monteznma, em UIIJ.a das sessões de.1833, pro,
livremente este direito.
-puzera. que se discutisse de uma só vêz a resPonde~a o peri~o das discussões em globo posta á falia do throno.
pelas muitas calamidades que podem trazer ao
O SR. MoNTEZUMA, depois desta informação,
paiz, semelhantes ás que o governo de hoje
reconhece -a respeito do codigo criminal e do expõe as razões por que se vangloria de ter
proposto esta medida naquelle tempo.
processo, que forão votados por aéclainação .
O Sr, Maria. d.o Amaral declara que proa
toda
que.
provar
para_
. Faz. varias reflex~es
d1spos1ção que tender a tolher a liberdade da púzera o seu requerimento na melhor boa fé
palavra na tribuna,_ 11.ell) pódc ser ulil ao paiz, passivei ; e nem descobre na J.neJlida que .
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" Paço da cnmara, 21 de Maio de 1838. propôz o menor ataque aos dil'eitos da minoria,
]ia1·ti'.m ·Franci,$co Ribeiro de À:ndrada. - J.
· pois · que as suas disposições c:omprehendem
J. Pacheco.-J. J. de Mom•a /JJo,galhães. »
tambem a maioria.
E' approvado,
Sr. presidente, diz o orador, nós estamos
« A camara municipal da villa da Barr~,
aqui para utili,lade publica, e eu desejo ser escomarca do Rio de S, Fràncisco da província
clarecido pelos senhores que se oppoem ao rc•
qnerimenlo, sobre qunes sno as vantagens que da Bahia, pede á esta camara uma resoluçllo
para saber regular-se quanto ao pagamento
tem tirado o Brazil com a disc11ssã0 do voto de
exigido 1Jelos sncerdotes, que por occasino das
gruçM. A' exéepçM de meia duzia de pessoas,
que · fre1111enla.o as galerias, os brazileiros em eleições geraes fazem as orações analogas, re· geral não têm tirado vantagem ; pelo contrario commendadas pelas intrucções de 26 de Março
têm soffrido rctarrlamenlo no progresso da de 1824.
« A 3ª commissão de fazenda, a quem foi
civili,m,;110 e industria por falta de meios apropriados. Ora, quando urge tomar medidas sobre presente a representação da referida . camara,
considerando que as instrucçoes citadas de 26
a adininistraçll.o da jusliçtt ; quando llrge informar a lei da guarda nacional para se curar de Março de 1824, no capitulo 3" § 6", ·deterda segurança publica, é quando se gasta tão minll.o que as despezas feitas por. motivo das
longo espaç~ na discussão de um topico til.o. eleições, estejão á cargo dos parochos, e ca1naras
municipaes, é de parecer que· nenhuma medida
simples ! ! f ulgue por isto a camara quanto
tempo consumirá a discussão dos outros topicos. legislativa se torna necessari11, e que neste sentido se officie ao governo, para· fazer co·nstar á
· O orador continna mostrando a utilidade
que deve resul!ar de se discutir antes a lei do camara da villa da Barra.
« Paço da camara dos deputados, 15 de Maio
orçamento, para ·que não contenlta as imperde 1838. - J. J. de Mourà. Magalhães. - ilf.
feições.que se descobrem nas passadas,
Julgada a materia discutida, é approvada a F. Ribeiro de Andrada.-J. J. Pacheco. »
(( A IDPSa da. irmandade da santa casa ela
emenda do Sr. Maria do Amaral, por 42 votos,
e ,iulgada prejudicada a do Sr. Montezuma por' misericordia da cidade de Campos de Goy: tacazes, depois de expôr as circumstancias, em
votaçl10 da camara.
pede a conr.essllo de 10
O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia:.con- ·que se acha collocada,
cada uma, para o fim de
tinuação da discussão do voto de graças, e le•' lotei:ias de 100:000$
· completar um hospital, que ·se acha come9ado,
vanta à sesslo ás·tres e meia horas da tarde.
e de munil-o de todos os arranjos necessarios.
« A 3• ·commissão de fazenda, tendo em
vista a ·decisão desta augus~a camara, que ás
'·s·essão ··em· ~8 de Halo
·assembléas, provinciâes, pertence decretar, e
conceder loterias nas respectivas pro'vilicias,
VIANNA
ARAUJO
sa:
DO
PRESJDENCIA
julga conveniente nllo emittir sua opinião a resExpediente. - .Parecere., de· com- . peilo, sendo de parecer, q11e se defira· 110 ·requeSUMMARIO, ,ni8~õee. - Ordem do dia. - DúJ<rUSsão do rimento dizendo-que podem requerer á as.
semhléa provincial respectiva.
voto de g1'i1,ças.
« Paço da camara dos deputados, 12 de Maio
Depois das dez horas da ·manhã· procede-se · de 18_38.- Joaqiiiwi Jos6 Pacheco. - J. J. de
. á cl:iarilada, achà'ndo-se prese·rlte numero legal JJ,foura Magalhi1ea.-Martim FranmBco. Ribeiro
de S!·~- depuliulos, abre-se a sess!lo, ·Iê0sir e de Andrada. »
approva-se a acta da antecedente.
São ·approvados· estes dous pareceres :
«· As commissões de justiça civil e criminal
O ~R. 1º ·SECRETARIO decla1·a que · não ha
são de parecer, que as representações da as.
expediente. .
semlfléâ legislativa do Rici de Janeiro, e das
a
·commissões
de
pareceres
Lê os seguintes
camaras· municipaes de Vassouras, .Parahyba do
·
:
saber : tres da 3• commissão de fazenda
Sul ~. Valença, pedindo a derogaÇão da lei de
.. « O cirürgião José Pilla; havende perdido uma 7 de Novembro de 18.31, se tomem na consiced~la de 100$000, e por isso inhibido de a
deração devida, quando se discutir nesta o pl'o. ~roca,r n~ pr~zo marcado' 'pelo'governo, teve ao jecto de lei sobre identico objecto, que foi ini· depois a fortuna de achai-a ; e requerendo· se ·ciad9 no senado, e se acha revisto pela illuslre
lhe man.dasse trocar, foi indeferido · por um com.missão· de diplomacia desta mesma casa.
despac~o do mesmo governo, e por isso recone
« Peço dl.\ camara dos deputádos, 17 MMaio
a ~sta augus!a camara, para que haja de deter~ · de 1838. ;_ J. I. Vaz Vieira. - Aureliano de
mrnur a realisação do troco· da referida cedula
Souza e Oliveira Coutinho. - Franciaco &onA 3• co1;11~issão d~. fazenda para poder exhibi; çalves Martins.-Flrancisco Çomes de Campos.»
nma oprn110 defimbva ~ tal' respeito, é 4e pa« Foi presente á cotnmissão _de justiça cri- ·
.recer que. se peça<> ao ministro da repa'rtiçllo mina! ~: ·in'clusa' representáção' da âssembléa
·
competente as mic:éssnrias infôi·maçõcs.
lêgislativá pi:oviricial dó'Rio de·Janeiro, pedindo

e
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a ·revogação· da lei de 7 de Novembro de 1831,
sobre o trafico dos africanos, pelas i'az(!es expendidas na mesma rep~esentavão. Con10, porém,
já se · acha nesta camara um projeclo de lei
vindo do senado, relativo á mateda da representação, entende a commissão estai·. já prevenido· em parle o requerimento da assembléa
provincial com à apresentação desle µrojecto ;
e que por isso a representação fique sobre a
mesa, para que na respectiva discussão se lhe
dê a consideração que merecer. ·
« Paço da camara dos deputados, 27 de Maio
de 1838. - Joaquim Marcellino de Brito. -
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· ORDEM DO DIA

Entra em éliscussãO o resto da resposta á falla ·
do throno .apresentadn pela commissão, e .a
seguinte emend_n do Sr. Oltoni :
« Senhor, o Brazil, respeitando sempre para
com os governos estrangeiros os principíos ímmutaveis dn lei rtas nações, jámais consentirá
que a inn/lerahili<lade de suas relações de boa
intelligencia e amizade seja obtida com quebra
da honra nacional; e esper11 que o governo de
V. M. Imperial; guiado por 1,1ma polilica sabia,
pela consciencia de sua força e apreço de sua
.F'rancisoo Gon9alvll8 MartinB. - Francisco dignidade, sustentará, como convém, os direitos
de uma nação livre e independente, e.a justiça
Gomes de Cam,pos. »
.
E' julgado objecto de deliberação, e vai a im- de suas pretenções. Sob (aes condições, iguaim_ente espera· a camara vêr em breve esvaecida
primir, o seguinte parecer, com uma resoluçllo
qualquer idéa de desintelligencia com a SanJa
da co11.1missll"ci- de c:ionstituiçllo e poderes :
Sé, satisfeitos por este modo os votos da igreja
« Antonio José Pereira Duarte, natural do ·brazileira.
reino de Portngal,-maior de 21 annos, domiciu A camara dos deputados, senhor, deplora
liado com sna mulher na cidade do Rio de Jacom V. M. Imperial nllo poder ainda saudar o
neiro desde Junho de 1830 até o presente, e nella
restabelecimento da -paz em todos os pontos
eslab.elecido com uma fabrica de chapéos, como do imperio. Más, se ainda lhe. cabe a dôr
se prova por documentos legaes, pede á asqne punge todo o coraç!lo brazileiro ao .. mesembléa . geral legislativa dispensá no art. 1° <Jonho aspecto das dissensões civis, ella se feli- ·
§ 8º da lei de 28 de Outubro de 1882, afim de cit9 com V. M. Imperial pelo triumpho da lei
poder obter caria de naturalisação de cidadão
na cidade da Bahia, e desde já agradece ao
brazileiro, allegando que sempre fôra sua inexercito e á marinha brazileira o distincto
tenção naluralisar-se, e que deixára de assignar. valor com que, auxiliando os patrioticos esna ca1uara municipal o termo desta declaração
forços dos habitantes da provincia que ~mapor :ignorar a disposição da dila lei ; o qual nill)es combaterão a rebellião, restituirão ão·
todavia assignára, logo que della leve conheimperio a capital da mesma provincia.
cimento, . em Março do corrente anno, de que
« A camara, senhor, confia que o prôgresso
apresenta competente certidão.
·
da razllo publica, ajudado por uma ;1dministraça.o firme, liberal e prudente, severa com o
« A com missão de constituição, considerando,
que uma 1·esidencia effectiva de quasi oito crime e indulget1te com . o. erro, acalmará a
violencia dás paixõr.s, e firmará a obediencia
annos, • sempre no mesmo domicilio, com
1.egal. E' principalmente dà escolha de delemúlher e um estabelecimento fabril, são razões
muito attendiveis para se ·conceder a dispensa gado:>. esclarecidos e fieis, que __muito depende a
da lei pedida; é de parecer que se defira favo· asceridencia moral do govern-õ nas províncias.
O Brnzil quer o desenvolvimento progressivo das
ravelmenle ao supplicante : e para este fim
offerece ·á deliberação desta augusta camara o · instituições constitucionaes, quer ver respeitados
todos os direitos, e cumpridos com fidelidade
seguinte projecto de resolução :
·
todos os deveres. O Brazil, · senhor, ama a li·
«.A assembléa geral legisiativa resolve :
herdade e a ordem.
« Artigo unico. O - poder executivo poderá
cc A camara dos deputados,--.fiel aos. seus ju. conceder carta de naluralis1;1çilo de ,cidadão . ramentos, está firmemente ~ecidida a sustentar
brazileiro a Antonio _José Pereira Duarte, nao. acto addicional; hoje, parte . integrànte da
tural · do reino .de Portugal, domiciliadp com
consliluíç10· do estado, e não se recusará,
sua mulher na cidade do Rio de Janeiro : desde
senhor, a fixar a intelligencia de algum artigo
o mez de Junho de 1880, e nella esta:belecido
delle, quando depois de maduro exame, se
com uma fabrica .de chapéos, nao ob!!tante não
convencer ser duvidoso o·seu litteral sentido.
ter residido quatro_ annos dentro. do imperio
« O estado deploravel da faz~nda publica e
depois ,que assignciu o lermo de · declaração da circulação monetaria, merecerá da camara
o
. iixigido no art. 1º § 3º da lei de 28 de Outubro
mais rigoroso exame, e as providencias· que
. de 1832,- que fica paro. este fim sómente .delhe parecerem adequadas ao seu tão indispenog ada.
savel. melhoramento. Nenhuma medida, porém,
senhor,. será proficuo, sem que os ministros de
K Paço da camara dos deputados, 26 de Maio
de 1838. - JO$é Clemente Perei,•a. - Antonio V. M. Imperial, unindo-se ao voto geral da nação,
Carlos Ribeiro de Andrada ·'Machado e 8iltia. e convencidos da necessiãade de uma .. severa e
intelli~e11lc economia. na ~estão dos· dinheiros
...:.1Jonorio H~i·meto .Oarnei,·1i Leão. »
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llllCiOnliCS 1 limitem IIS despCZIIS pubJiCUS ás tomasse a altitude que lhe competia, repellindo
rcntlub ordinurius, e tomem a iniciritiva em .tentativas - tão indignas, não se leria_ augmen·
tod11s·11s rcducçacs passiveis, esmerando-se em lado a nossa -divida para pagar indemnisaçoes_
de presas a quantas nações as qnizerão refazer <:Otn que n nrrccud.açllo de modo algum
clamar, nlio teríamos de soffrer insultos, como
·
~t:ja negligenciada.
o de vir officiaes da marinha franceza desem·
«,.A camarn, senhor, i1prcciando. os serviços
1·ek:vunles prestados ú ordem e á. liberdade pelo bart::arem nas nossas coslas, e açoitarem um ci•
dadão. brazileiro, e finalmente de vermos ha
tixe1·cito e murinha, e convencida de que uma
pouco uma e.mbarcaça.o de guerra ingleza fazer
hou orgnnisa\::.to n lul respeilo, fundada nos
a policia do nosso porto, e atirar sob.re emprep1·i11cipios hoje ndoplados pelas nações civíligados publicas que ill.o n 'um escaler do arsadas, muito concorrerá para essa rigorosa disciplina, absolul11111enlc indispensável ao nobre senal em serviço da nação. Deseja sobre este
destino do exercito e marinha, se 11pressa1·á a último facto saber do ministro, qual a especie
tomar na mais se1·ia- consi'llerarão as proposfas .de satisfação dada {>elo governo inglez. Desejára
que a illust.re commissão fosse mais explicita
que o goyerno de V. M. Imperial fizer sobre lllO
na resposta que deu a este lopico do discurso
importante àssumpto.
do. th"rono, que declarasse que o Brazil deve re« A camara pl'Ofundamente penetrada corn
V·. M. Imperial da . necessidade de alliar a n1aiol' pellir todas essas aggressões infundadas, todas
essas occupações indevidas do lerritorio brasomma de libe1·dade com o maior grâo de puzileiro.
blica e individual segurança, aguarda as proQuanto aos negocios da Santa '.Sé, parece-lhe
postas do governo sobre a nossa legislaçllo
que os meios que o governo diz pretender ·em·
criminal.
pregar para esvaecer qualquer idéà de desinlel« Acamara dos deputados, senhor, profünligencia, e que não daemereceráõ a aquiescencin
1\amenle convencida de que, na religiosa obserd,:,s espiritps ainda os mais zelosos, são taes,
vancia da constil11iç11.o do estado e no amor 40s que satisfarao até os mais decididos ultra-mon·
povos para com a monarchia, existem as contnnos. Havendo opiniões tão escm pulqsas que
dições essenciaes da integl'idade do imperio e levão os direitos da Santa Sé muito além do
da comolidação do throno de V. M. lmpe1-ial, que a nossa constituiça.o permi!te, deseja saber
assegura, emfim, a V. M. Imperial a sua leal se esses meios satisfal'ão ainda a essa gente, pois
cooperação para tornar effectivos e sensiveis que no relataria do Sr. ministro dos negocios
todos os beneficias que aquella promeltc ao estrangeiros, nada encontra de terminante a esse
cidadão brazileii·o, e para perpetuar as affeiçoes respeito. Nao sabe se esses meios do governo
e syinpathias que liga.o o Brazil á pessoa augusta são, por exemplo, nomear outro bisP.o para a
de V. M. Imperial, sendo esta, ~enhor;a mais diocese do Rio de Janeiro. Persuadido .da pru·
nobre recompensa a que póde aspirar o modencia com que este negoció deve ser tratado, do
narcha de uma naçll.o livre. »
respeito. e acatamento com que o governo d'um
Sr. Ottoni, obrigado pela votação de paiz catholico deve tratar o chefe da. igreja uni•
versal, não dará comtudo o seu voto ací go_verno,
ante,hontem, vai dar a razão de todos os pepara que elle sacrifique as prerogativas que tem
ríodos da sua emenda que se achao em discomo chefe do esta:do. Tanto mais deseja inforcussão.
mações a este respeito, .quanto vê pelo relatol'io
Quanto ao segnndo periodo dafalla do throno,
do Sr. ministro da justiça, que o governo reparece-lhe que o pensamento do throno ácerc11
da inalterabilidade de nossas relações, e boa cuára da marcha seguida pelas anteriores adamizade com _as· potencias estrangeiras não ê ministrações, cessando o governo imperial de
negar licença aos subditos brazileiro~ para iminteiramente exacto, á vista do que diz o Sr.
petrarem certas gi:aças da curia romana:
ministro dos negocios estrangeiros no seu relaEntrando no terceiro periodo da resposta á
torio a respeito da oicupação do 0yapoch. Sente
que S. Ex., no seu relatorio, tratando dos meios fall'a do throno, diz; que lhe parece. conter.-se
neste periodo a declaraçn.o de. que a. autoridade
que o governo tem tentado para marcar os limites do nosso territorio, usasse para: com os legal tem recuperado hoje muito mais teneno,
do que quando. o ministerio tomou conta da diestados do sul de uma · uoguagem diversa da
que empregou quando falloU: dos nossos visinhos recçao dos negocios, do estad91 o que lhe parece
inexacto, porque a commoção da Bahia veri_
pelo lado do- norte.
Observa a S. Ex. qne a-franquezà, da. parte das ficou-se depois da entrada do actual governo ; o
Parâ está no mesmo ·estado, e quanto ao Rio
nações p.:ienos forles,- acarreta sobre ellas mil
ministro
calamidades, e multiplicão as prelenções !los Grande do S111, posto qu~ S. Ex. o
governos que se julgllo mais fortes. Disto ·temos.- da justiça declare no seu relalorio, que têm alli .
e:xperif·ncias , se, quando o governo francez háviuo a$signalados, e uão interrompidos tri~
umphos, e mesmo qué a ligalidatle tem commandou o almirante Roussin insultar-no~,
entrando no nosl!() porto com marrões acce&os, quistado 50 legnas de terreno; comtudo pa- _
para exigir indcmnisaçao das presas, o Brazil rece-lhe que esses triumphos a nada s~ reduzem; :·

·o

Sr.
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pois que os rC'bC'ldes, nn sun retirada, illmlirno
as forçns legnes pnrn melhot· ris sorpl'C'IHler.
Deseja saber se e cerlo o que se dii, que nlguns
homens engajados no Estndo Ül'Íenlu l ,\ rnsln
do governo do Brazil, co111 grnnde sneriíl1·io de
dinheiro forti.o cornpletamcnle dcrrnlnclus.
Continuando a fo.lla1· dos lll)gncios do Hio
Grande1 lembra qne um hoato circuln de que o
presidente daquella provincia lcvnrn terminantes ordens de ganhar terreno, afim de que
houvesse mais certeza de o governo alcançar a
victoria na campanha eleitoral, podendo reunir
maior nurnero de collegios. Este facto p:u·ece
verificar-se, vendo ·se o general Eliziario, Hlo
bravo, t!l.o conhecedor das localidades e forças
dos rebeldes, abandonar Porto Alegre, dividir·
suas forças, ·e, entranhar-se pela campanha,
afim de ocçnpar vil las onde já se sabe se reú~
nirao os·collegios el-eitoraes.
Torna a pedil' informações sobre a Bahia,
exige que se informe a camara do estado da
fragata, · em cujo porão se lançárão centenares
de prisioneiros, quantos desses prisioneiros
· morrêrão. em consequencia de estarem suffocados, etc., qual o numero dos mortos de parte
a parte nos combates que houverão, o numero
dos prisioneiros, quaes as providencias que o
governo deu para evitar as desgraças que costuma.o apparecer em taes occasiões.
Fallando do additamento que existe na sua
emenda em resposta a este lopico do discurso
do thruno, diz que julga occasiil.o de fazer ala
gumas censuras ao governo sobre nomeações
de presidentes, e corno já se tenha tratado dos
do Ceará e S. Paulo, vai fallar tào srimente a
respeito da nomeação do presidente de Minas,
ainda que com bâstante magua entra nesta_
questão.
No momento da formação do gabinete de 19
d.i Setembro; a província ôe Minas' gozava da·
da JDais perfeita paz, e completa segurança,
devidas á esclarecida administração do enta.o
presidente. Faz ver o zelo incansavel desse presidente, pelos melhoramentos materiaes d!t pro- ·
vincia, a imparcialidade que seguia na nomeação dos empregados, chamand<J já homens
do regresso, já do progresso. A' vista do r,on~
tentamen lo de toda a provincia, todos alli
esperavão que S. Ex. o Sr. ministro do imperio
n:io privaria a Minas, sua patria, de um administrador tão probo, tão esclarecido, etc. Mas
S. Ex. não procedeu assim. O. presidente era
incapaz de servir por quaesquer meios ás vistas
do nobre ministro do imperio, não nomearia
chefes de legião -ad hoe para trabalhar na reeleiçao do nobre ministro que se julgava ameaça do de não vir tomàr assento na representação
nacional, como deputado por Minas, eis o
porque foi demittido I O orador. nno negn as
brilhantes qualidades do Sr. Miranda Ribeiro ;
mas nota, que ellas não são bastantes para
~drninistrar urna provincia, em qne se dno
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algumas circ11mstancias locaes. Lembra que
esse nobre deputado tem alliurna familia consirlenwel e preponderante,-que é accnsada. de
lo111ar parte 110 rompimento que teve lugar
1wq11ella provincia. Esta circnmstancia tornnvn im prnprio o nobre depulHdo para aqnella
111·~sidcncin, podendo os seus talentos serem
nproveitados em oulra ; mns esta mesnrn ciri!T1m~ta11cia obrigou S. Ex. o Sr. ministro do
irnpcrio u mandal·o para alli, cont,:rndo com a
bonlio111ia do 11obre deputado 110 negocio da sua
rcclciçao, porque de certo se nn.o fosse a influencia dessa familia, o Sr. 1ninistro do impet'io não tomada assento na camara como
deputado. Logo que o Sr. Miranda Ribeil'O
tomou posse, a paz desappareceu da provincia,
e a intriga resurgio de toda a pal'!e ; S. Ex. só
attendia ás pessoas de um partido, nao fez uma
nomeação que n11o fosse de pes~oa inteiramente
hostil á administraçti.o que acabava.
O orador falla úos acontecimentos que. tiver!lo
lugar na capital da provincia, 11a noite de 19
de Fevereiro, em que gente armada se reunia
no l)alucio do governo, e· obrigott o presidente
a fa.::er algumas demissões, sendo uma dellas a
do comrnandante da força policial, cuja con·
duela está rehabilitada pPla nomeação que· teve
do successor de S. Ex. para t1m emprego de
confiança.
Censura a maneira porque se houve o Sr.
. Miranda Ribeiro na organisaçao do batalhll.o
destacado das guardas nacionaes, creado com
um apparaloso e inutil estado-maior, e cujos
officiaes foril.o escolhidos entre os mais influentes
dessa reunião sediciosa que teve lugar 110 palacio do governo, sendo o seu commandante o
bem conhecido Snnches Brandao. Faz ver qt;e
a existencia desse batalhão daria lugar a scénas
bem desagradaveis se nll.o fosse a nimia prudencia que distingue cs mineiros ; mas no em.tanto as cousas chegarão a tal· ponto que a
assembléa provincial dirigia, por votaçào unanime, uma reprebentJçllo ao governo geral
sobi·e a necessidade da dissolÚvào desse batalhão que, pela maneira por que estava organisado, ameaçava altamente. a tranquillidade
publica.
Outro facto pelo qual censura o Sr. ministro
do imperio e o Sr.- Miranda Ribeiro, é o rela·
tivo ás eleições que tivera.o lugar na provincia
de Minas no dia 25 de Abril para preencher
duas vagas no senado. Esperava-se que o governo marcasse um prazo razoa vel em atlençao
ás distancias : talve:r. mesmo seria rigorosa justiça, marcar-se esse prazo, não para se fazerem
J.>ropriamente cabalas, mas .para que os eleitores
tivessem de consnltar uns com os outros, sobre
os diffcrentes .candidatos. S. Ex:. marcou no
dia 9 de Março as eleições para o dia 23 de
Abril; immediatamente exoedirão-se circulares
da capital para os coilegios mais remo~os, mas
em segredo : · expedirão 0 ~e se~nndas _vias da~
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circulares com o mesmo segredo para outros
collegios, e só no dia em que S. Ex. se <l~miltio
da- prcsidencia, é que se publicou na camara da
capital, o dia designado para a eleiçno, de
sorte que ainda que os eleitores se quizessem
combinar, era impossível, no emtanto qne a
chapa do governo já estava organisada. O
orador julga este acto ta11to mais censuravel,
qnanto SS. EEx. o Sr. ·ministro, do imperio e
o Sr. Miranda Ribeiro erao êandidatos; fizerao
pois para si o monopolio da cabala, e recusarão
á opposiçao o direito de fazer chegar os nomes
de seus candidatos aos collegios mais remotos.
O orador passa a censurar a S. Ex. o
Sr. mi_nistro do imperio. pela nomeaç~ü do
snccessor do Sr. Miranda Ribeiro. Nao desconhecendo as boas qualidades do aclual presiden le de Min:is, sua probidade, sua honradez ; não desconhecendo que na gest:to dos
negocios se tem dirigido com algum tino,
procurando abafar as intrigas que alli havi:to,
desfazendo alguns actos do seu antecessor,
toda via, na época aetual, depois do acto addi·cional, todos sabem qne n'um prC'sidente de
província se devem dar maiores e mais variados
conhecimentos.
Passanô.o . a tratar da resposta ao quarto
periodo da falia do throno, o orador diz que
procurára saber do relatorio do Sr. min'istro d'a
justiça, quaes erao as duvidas .graves que se
h!'io suscitado sobre a lei constitucional de 12
de Agosto do 1834, mas S. Ex. ahi nada e:x.clareceu a respeito, o que espera que faça nesta
discussao.
Não se satisfaz com o período da commissão,
ainda com a suppressllo da palavra-essencia-a
qual realmente lhe cansou alguma sensaçaq, e
que podia. ser ijumrnamente perigosa.
Mostra que o art.- 25 do acto audicional
autorisa o corpo legislativo para resolver quando
houver alguma duvida sobre um ou outro
artigo do mesmo acto; assim emquanlo documentos officiaes nao apparecerem mostrando
que se têm suscitado taes e taes duvidas, n!lo
póde passar __ no corpo legislativo uma emenda
a respeito do aclo adcjjcional. Observa que duas
especies ha de interpretações, a grnminalical ou
logica, e a authentica ; e guiado pelo art. 25 do
acto addicional, é sua opinião que o poder constituinte não leve em vista outra cousa,. senão
Jar ao poder legislativo o direito de fa·zer essa
primeira interpretaç!ío, isto é, qual ern o sentido logico e grammatical <las doutrinas constilucionaes que alli se achão; não se póde pois
dar a interpretaçao que se chama aulhentica,
por meio da .qual se póde modificar a disposiç!ío da legislaç!lo anterior.
Parece-lhe que a illustre wmmissao no seu
periodo promelte interpretar reformando. Tudo
quanto lemler a modificar os priacipios conslitucio11aes 1:JUe são gàrantidos no acto addiçional é Ulllà reforma, que está fóra da esphera

do poder ordinal'Ío, e nao póde ser decretada
senão por um poder coubtituinte eornpelenlemenle antorisado. Se alguma dns disposições
do acto addicional prejudicno, entendidas, no
i;eu sentido logico e grammatical, ao que- a
comrniss!ío chama principias constitucionaes,
enlao não compete ao corpo legislativo ordinario, senão, referimio-se ao artigo 174 da eonsliluição, decretar que os eleitores da legislatura
seguinle autorisern os deputados para esta
reforma. O orador julga esta questão de summa
transcendencia, e expõe as funestas consequencias que podem resultar se se entender que,
pela faculdade de intcrpretur, explicando-se no
sentido logico e grammatical, póde-se estender
a mais interp_retações.
. O orador, passando a tratar da resposla ao 5º
período da falia do tl1rono, diz que, lendo este
periodo, julgou que o governo tivesse de aprc·sentar propostas em sentido contrario ao da
legislaçao em vigor. Entristeceu-se lendo o
reliltorio do nobre ministro .da fazenda por
encontrar um deficit de mais de 1,000 contos
para as despezas ordinarias. Ora, lendo-se
votado dous credites supplementares nestes
dous ullimos annos, pouco restando do .ultimo
credito, e annunciando-se-nos já um tal deficit;
o que será de nós! A divida publica em vez de
amortisar irá em creseimento espantoso. O
orador assustou-se ainda mais lembrando-se
do ministerio elll que sel'vio S. Ex., em que
appareceu um grande deficit. Lembra que nesse
tempo o nobre ministro do imperio mostrou os
erros de calculo de S. Ex., e que o governo
queria dinheiro para esperdiçar.
Para cobrir o deficit, lia dous meios : em a
preslimos, ou irnµostos. 'feinos exµcriéucia dos
primeiros, -e , sabemos que sao a maior das
calamidades, quando applicadas para as despezas ordinarias, s6 sendo proveitosos quando
applicaveis aos inelhoramentos materiáes do
paiz. Quanto a impostos, o orador antecipadamente d~clara não -ver ramo algum da industria, ou commercio ·em que elles se possão
lançar. Assim outro recurso não n,sta senão a
economia, que é o que propõe na.sua emenda.
Dê o governo a iniciativà em todas as reducçoes,
deixe-se de dar tantas tenças, pensões e aposentaqorias; que só detila maneira se poderá fazer
face ao deficit.
O orador passa a fazer algumas observações
ácerca do que diz o Sr. n::iinislrn da fazenr.la
no seu rclatorio sobre a nossa divida publica; n!ío podendo consolar-se com o futuro
esperançoso que S. Ex. promette, pois julga
que o nosso estado nesta parte, nl!.o é Úl.o ·
risonho como se quer figurnr. Lembra que .
ha um queixume universal nao só contra o'':;.'
governo, m"s contra o corpo legislativu,. peloS·-'
modo extraordinario com que se desperdiçrrn
os dinheiros public:os, com ess,1 allt1~i11.ô -ML\,:
pensoes e tenças indevidas. Assim, a
0, :
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emenda deve ser adoptada como declarando conceder taes reformas, pois que as tem dado;
previamente que acamara na actual legislatura e_o orador muito deseja que S. Ex declare em
recuará deste caminho de desperdício que até que leis se fundou.
aqui se tem seguido.
Declara que o Sr. ministro da marinha
Não póde concordar com a opinillo da c,om- tem sua parte · nas reflexões que acaba de
miss!l.O, quando declara que os meios postos expender; merecendo particular menção a conaté aqui á disposição do governo têm tido tinnação da pratica antigamente estabelecida
a <levida applicaçilo, e neste tem havido a de se dar a patente de guarda-marinha a um
mais stricta economia, pois que ainda nllo estudante, logo que entra, por ser filho de
forão presentes as contas dos annos ante- pai nobre, ou oftieial general, emquanto outros,
riores. Não partilha essa opini11.0 da com missão, que não têm a fortuna de terem nascido
mesmo á vista do facto ha poucos dias pre- de páis nobres, só podem adquirir este posto
sente na camara, qual o de ter o nobre mi- depois de mostrar assiduidade e aproveitanistro do imperio com um rasgo de penna, n1cnto ; contra a expressa determinação da
dado alguns contos de réis a um desem- constituição, art. 79, § 14, que diz que lodos
bargador que havia sido aposentado ha muitos os cidadãos têm direito aos empregos publicos,
annos.
sem outra distincção que não seja a dos taParece-lhe que, pelo dilo do Sr. ministro lentos e virtudes. Censura tambem o - desejo
do imperio, ainda se prova que os dinheiros manifestado por S. Ex. de limitar o numero
publicos não são distribuídos com stricta dos alumnos da academia ; pois que desta
economia. S. Ex. disse que estava nos princi- medida poderáõ resultar muitos males, admitpias que sempre teve, relativos á imprensa, tindo-se @s menos idoneos com exclusão dos
que o governo deve ter uma imprensa; mas mais aptos,
que o actual n1!.0 a possue, porque não tem
Posto que lhe pareça espinhosa a tarefa de
com que a pague. Factos, ha, porém, que alliar a maior somma de liberdade com a mais
provão o contrario disto. Em Minas havia um perfeita conservação da .. ordem, não póde com-.
jornal pertencente á ex:-opposiçao que hoje go- tudo . deixar de approvar esta expressão, cujo
verna: este jornal julgou preenchida a sua vacuo sómente censura, e lhe parece que com
missao com a elevaçllo do gabinete de 19 tanto mais razão, quanto em uma proposta
de Setembro, e por isso interrompeu a sua do Sr. m'inistro da justiça se supprime o juizo
publicação; mas, logo depois, cm vez de um, por jurados em certos casos, contra disposição
apparecerao tres. Dizia-se que o jornal tinha dos arts. 151 e 152 da- constituição, disposição
acabado, porque as pessoas que concorriao que por- nenhuma lei regulamentar póde ser,
na.o estavao mais dispostas a gastar dinheiro alterada. Contesta o facto affirmado pela compara servir ao espirita que dirigia a folha ; missão, em resposta a este topico da falia do
mas de repente o jornal reappareeeu íio mesmo throno, de que a immoralidade tenha tido esespírito de. um desta côrte. Dizia-se geral- pantoso incremento no Brazil. Por falta de
mente que o compositor, que fôra admittido, estatisticà. criminal não está habilitado para
fôra mandado pelo nobre ministro do imperio_ fazer a comparação entre o numero de crimes
Julga, pois, menos sincera a asserç1!.o do nobt·e que hoje se commettem com os de tempos
ministro. Que o governo tem uma imprensa anteriores ; · mas não tem duvida em affirmar
sua, todo o mundo o sabe, e mesmo qual que nao ha esse augmento monstruoso, que a
ella é.
comrnissão suppõe. Ainda entrando as sedições
Entende que a proposiçllo da falia do throno, políticas qne dependem de factos extraordia respeito do exercito e marinho, sendo tão narios, filhos da oscillação_em que está o paiz,
geral, não" · póde merecer a menor censura ; em consequencia da revolução que teve lugar
mas não assim as .propostas que o governo pela passagem do governo absoluto para o
tem apresentado na casa, nas quaes pede auto- constitucional, o orador poderia mostrar á
risação. para reformar com terceira parte do commissao que o maior rigor nas leis não póde
l?Oldo uma parte do exercito, isto é, pede o fazer de modo algum diminuir exemplos esmaior arbítrio que se póde conceder a um tranhos. Para o provar não recorre a exemplos
ministro. Pela constituição em que sao garan- estranhos : havia legislação bastantemente forte
tidas as patentes militares, se declara que uma · a respeito do crimes politicos, quando no fim
ordenanç11 militar marcará as promoções e do seculo passado os mineiros erguerão a voz da
reformas ; á vista disto
orador nao se póde liberdade ; n1!.0 forão os .cadafalsos levantados
persuadir de que as reformas sejão- meios de naquelle tempo para se tingirem com o sangue
_castigo ; mas de premio : e quando fosse cas- dos patriotas que ousárão levantar-se contra o
tigo, apezar de o orador confiar muito na pro- despotismo ? A legislação daquelle tempo não
bidade, intelligencia e patriotismo do Sr. mi- obstou a isto Não vigorava a mesma legislaçao
,.,):1istro da guerra, não eslá, com ludo, ·disposto a barbara quando os pernambucanos erguerão
@:nfiar· lhe esta arma. De mais, lhe parece lambem a voz contra o governo absoluto ? Se a
'f qúe o governo se tem julgado autorisado. para apparição das sedições politicas fosse motivo
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para aggravar a legislação criminal, talvez o
resultado fosse diverso ; porque, irritados os
animos com a barbaridade das penas, tQlvez
que os sediciosos se empenhassem com mais
tenacidade, tomassem melhor suas medidas,
para nao cahirem ; na certeza de que sofl'reriao
puniçao barbara e rigorosa. Compara a estatística dos crimes annexa ao relatorio do Sr.
ministro da justiça, e conclue que estao na
razão de 803 crimes por. 97,000 habitantes, ou
na razão de 1 para 320; razão muito mais
favorave1 ao Bra1.il, do que á França, onde
guardao a proporção de 1 para 240, segundo
uma e11tatistioa de 1828, que o orador consultou.
Pas.iando a outro topico da falia do throno,
declara que 'nllo póde convencer-se de que o
throno constitucional, e as intituiçaes do paiz
estejão em perigo ; e julga mesmo que uma
declaraÇAo desta natureza é summamente pe·
rigosa. Crê que as instituições estão consolidadas, como os factos demonstrão, pois nllo ha
poucos annos que o systema monarchico representativo constitucional foi proclamado, e
apezar de todos os embates das facç(les, as
instituições têm triumphado ; e o bom senso
nacional as tem sanccionado por tal maneira,
que nao podem soffrer o mais pequeno abalo.
Censura lambem o governo, porque em toda
a falia do tbrono, falia uma só vez em consti•
tuição. Funda este seu reparo em qae, com
razão ou sem ella, quando a actual administração assumio o poder; os homens dos princípios velhos, das cebolas do Egypto, se alegrárão summamente, embora não tivessem
razão, e não tencionasse a administração actual
servir a esse partido, que queria levar o Brazil
para o bom velho tempo. Parece-lhe que, na
falla do throno, devia declarar mui explicitamente o seu alferro á constituição, e não fallar
em liberdade em geral, e em termos vagos
de que usao todos os governos que nao gostao
de constituição. O orador tem muito susto
quando os governos não são os primeiros em
apresentar o pacto fundamental da nação_ ao
respeito e consideraçao publica : lembra as
palavras de Napoleão no dia 18 de Brumaire,
no acto de garrotear a constituição. A' vista
pois deste exemplo, tem receio quando vê um
governo apresentar-se em occasiões ~olemnes,
sem d~clarar explicitamente a sua adhesão e
respeito pelo pacto fundamental.
OSr. José Cesa.rio não se perturbacom as
inçrepações que acaba de ouvir, antes está ·com
seu animo muito tranquillo, pela ·convicção em
que está de serem todas ellas . infundadas.
Prova que é ioexacto · que houvesse desgosto
na província pela sua nomeação para presid.ente ; não só porque o nobre orador nenhum
fácto julga ter praticado, pelo _qual desmereça
c;ló · bom conceito que delle formão seus pa-

tricios, que por I~mitas vezes o têm honradu
com a: missão de os representar na camara dos
Srs. deputados ; como porque, quando tiverão
lugar as_ occurrencias a que o Sr. Oltoni se
referio, ainda não se tinha passado tempo
sufflciente para provar que a escolha do governo
geral fôra má, e que o presidente da província
não preenchia as vistas do mesmo governo.
Quauto ao fim que o Sr. Oltoni quiz descobrir
na nomeação do nobre orador para presidente
de Minas, isto é, a reeleição do Sr. ministro do
imperio, responde que nllO considera o Sr. Vasconcellos tão destituído de amor proprio que
não conheça· no seu nome a .recommendação
mais forte e mais poderosa para a sua reeleiçao;
e está, demais, persuadido que para isso não
era necessario empregar esforços : se os relacionados com o nobre orador, por laços de parentesco, votárão no Sr. Vasconcellos, rtao foi
nem porque lhes fosse recommendado, nem
porque tivessem em mira interesse algum pessoal. O Sr. Ottoni bem os conhece : elles têm
com que se mantenhão ; ,;ião necessitão de com prometter suas consciencias,- praticando factos
que desapprovao, só por obedecer ao governo de
que nlio dependem ; se votárão no Sr. Vascon·
cellos, como tem. praticado sempre, até ·em
épocas em que o Sr. deputado nao julgaria provavel, é porque sabem fazer. justiça ao merecimento, e separar devidamente as cous.?-s·publicas das particulares.
·
Quanto ao sentimento dó nobre orador a este
respeito, está persuadido d~ que a nao reeleição
do Sr. Vasêoncellos cobririà- de;oppr_obrio a provincià de Minas, porque riegando assento na·
representação nacional a uma das suas primeiras notabilidades, mostraria desprezo ao desenvolvimento intellectual deste seu publicista
que tem um direito perfeito á consideração de
seus patricios, pelos talentos de que é ornado, e
serviços que tem prestadó ao seu pai;_; e lambem
dava um passo nimiamente impolitico, porque
assim fechava a porta aos homens .como elle
distinctos, para se incumbirem da direcção dos
negocios publicas nas occasiões 'criticas, como a
em que elle se encarregou das duas pastas que
estão a seu cargo.
· Tambem não concorda com a il1ação que tirára o Sr. Ottoni de que a nomeação do nobre
orador fôra má, porque certas pessoas lhe farão ·
aconselhar vinganças particulares, perseguições,
etc. Quando o nobre orador chegou a Minas
Geraes, achou a provin~ia tranquilla, e sendo
naturalmente indisposto para tratar mal a
alguem, dobrou seus cuidados para que a sua
conducta tirasse a todos o menor escrupúlo a
este respeito,.
Invoca o testemunho de alguns dos Srs. deputados, e de todos. os seus patricios, sem. receio de ser desmenHdo. Chegadas, porém, as más
noticias da Bahia, as cousas mudárao de face,
ellas forão recebidas com espedal agrado; forllo
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recebidas com girandolas,não sabe o nobre orador
por quem, mas sabe que este facto âcrramou
profundo desgosto em todos os honrados ouro·
pretanos. A unica força que o nobre orador
tinha á sua disposição, não tinha direito algum
á sua confiança. Por maior que fosse a urbanidade com. que o nobre orador tra!ára áos chefes
- e officiaes da mesma força, não mereceu delles
a menor demonstração de sincero affecto ao governo. Posto que pareça menos proprio descer
a minuosidade s, '.lomtudo, para provar esta ultima asserçM, julga conveniente comrnemora r,
por exemplo, um facto que, sendo em si pequeno, prova bastante. Entrando o nobre orador
. em uma casa para assistir aos exames publicas
de latim, todos os cidadãos, sem que o exigisse,
mas por officiosos, o vierão receber, menos o
chefe da ·força policial qLre, devendo estar ao
lado elo presidente, se deixou ficar no lugar em
que estava.
Logo que chegou ao Ouro-Preto, considerand o
o estado das cousas, e a pequena força, com a
qual de mais n1lo podia contar, e que, além
disto, os chejis desta fot"ça não erão de conhecimento do nobre orador, cl!e propôz ao governo, em ve:i do recrutament o de que estava
encarregadó, a creaçllo de um corpo de cavallaria ou infantaria no Ouro-Preto ; e depois
dos festejos referidos, expóz ao governo o estado
das cousas, e recebeu ordem para chamar SOO
praças da'. guarda nacional, com o que o governo deu ao presidente da província um apoio
extraordinario, porque, se as cousas tomassem
má face, o governo da província tinha meios
para manter a ordem publica.
·
Estas providencias farão recebidas com a
maior satisfação dos amigos da or.dem, e com
ellas o governo adquirio um. direito perfeito á
sua gratidão ; mas, indo o nobre orador dar ·
execução a ellas, encherão-se as portas da cidade· com proclamações incendiarias , conci·
!ando a guarda nacional para resistir ás ordens
do governo, não havendo mêios que se não em·
pregassem contra a administraçã o, espalhando- se
que se queria mandar a guarda nacional para o
sul, e até, o que parece incrível, que a guarda
nacional seria vendida pa,ra amortisar papel-

moeda;(Ris adas e apoiados.)

ALGUNS SRs. DEPUTA.Dos : -'- E' verdade, é
verdade, o mesmo se espalhou em outra provincia. ·
O SR. JosE' Cr;;zARro ; - E pedindo-se a morte
do presidente. Verdade é que, a par destas proclamações incendiadas, e o manejo que se
empregava, para não serem obedecidas as ordens
do governo, a guarda nacional se reunia, as
ordens superiores erão cumpridas, e a tranquillidade publica mantida ; o que não podia
deixar de vexar ·muito aos desordeiros, pois
que o destacamento foi composto, pela maior
.parte, ,de voluntarios.

22'7

Po•r estes e outros factos conheceu o nobre
orador que o parlido que existia nao tinha
chefe, força e dinheiro ; mas apezar. disto foi
tomando as medidas que julgou necessarias
para que a tranquillida de publica não fosse
perturbada, principalmen te depois que occorreu
certo facto.... Transpirand o porém o segredo,
com que estas medidas erão tomadas, á tarde
elo dia 19, pela noite, se encheu o palacio de
i1mumeraveis pessoas armadas, das mais gradas
do paiz, e forão cercadas as portas com ínnurneravel povo, offerecendo-se todos no caso de
rompimento , a sustentar a ordem publica, que
cnnsideravll.o ameaçada. O -nobre orador não
;;;, be corno· poderia proceder contra homens que
se reunião para um fim tão justo e tão desejado
por todos os brar.ileiros, amantes do seu paiz f
todavia esforçou-se quanto pôde para que se
accommoda ssem, mostrando:l hes que não havia
razão para terem susto, e· o alento que trazia ao
partido desordeiro a noticia, ainda que infundada, de ter sido perturbada a ordem em uma
província tão importante, como a de Minas
Geraes. Ao mesmo tempo que empregava estas
medidas persuasivas, as patrulhas dobradas
que rondavão, davão parte de que nada havia,
e as noticias recebidas depois dos dífferentes
pontos da província, confirmár:i.o que em nenhum delles foi perturbada a ordem publica.
Concorda em que deu algumas demissões a
empregados de mera confiança, pelas occurrencias daquelle dia : julga, porém, que não
podem ser injuriosas aos respectivos empregados, e nem que possa entender-se que houvesse da parte do orador a menor intenção de
hostilisar.
Rebate a censura feita a elle ·orador por ter
nomeado para o destacamento de 600 _g(Jardas
nacionaes, numero que nl!.o julgou neccssario
preencher, officiaes de primeim Unha; · nesta
medida não s6 attendeu ás disposições da lei
que expressame nte autorisa ao governo para
a nomeação de officiaes para taes destacament os,
como á conveniencia e melhor des1:impenho do
serviço. O nobre orador defende os ditos officiaes das imputações que lhes forao feitas;
reconhece nelles cidadãos muito honrados,
muito estimaveis, sem que estas qualidades
possão ser menol3cabadas por factos passados.
Se forãO criminosos não o são hoje ;- forão amnistiados ; são homens de bem, e não considera
que alguem tenha direito de insultar, desprezar
a outrem por crimes, sobre os quaes a lei
mandou correr um véo. E para ainda mais
provar a confiança que merecem taes officiaes,
lembra que têm sido constanteme nte empregados pelo governo na conducçao de avultadas
. sommas pelos sertões, e têm dado exacta conta
de si.
Neste lugar ntlo p6de deixar de fazer a. devida justiça ao con1mandante nomeado para o
destacament o, Sanches Brandão ; o · nobre
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orador· não o nomeou só por ser um homem quanto á essencia da resposta á falla do tbrono,
Corte, mas. por ser de uma probid::.de a toda' a descobre, comtudo, na redacção do segundo
periodo, alguma falta de energia, qu~ de certo
prova, muito rccto, e incapaz de praticar um
aclo que nao fosse conforme ás ordens e ás leis. modo continúa a comprometter a honra e
Tendo o nobre orador tomado estas medidas dignidade nacional, embora fiquem inalteraveis
as nossas relações com nações estrangeiras.
para prevenfr quaesquer desordens que pudessem haver, posto que conhecesse a fraqueza Parece-lhe tempo de mudar de linguagem, e
do partido que as promovia, não deu, comtudo. fazer sentir ás potencias que o governo ictual
conla á assembléa provinci.al de que tivesse escorado pela confiança nacional, fará respeitar
havido na província pel'lurbaçllo alguma, pois os seus direitos como nação livre·e independente; que a nação 11110 é tão fraca que soffra
que realmente nao exislio ; o que, com admiração sua, desagradou a alguns deputados insultos; e, quando o fosse, os seus habitantes
provinciaes que querillo persuadir que desordens preferirião sepultar-se debaixo de suas ruínas
tinhão occorrido : deputados que tivera.o in- (apoiados) do que serem menoscabados.
Entende que por· isso mesmo que a nação
flucn cia bastaote para fazer a mesma assembléa
"'exigir que o governo dissolvesse o destamento, franceza é uma nação preponderante , deve res"1:omo se uma tal medida pudesse ser objer.to peitar em toda a sua plenitude o direito das
das deliberações da assembléa provincial. Mas outras naçõe~. Não se contenta com ter a dita
quando a nssembléa p1·ovincial se julgasse com naçl!.o manifestado desejos de ver concluida a
demarcação de limites em boa harmonia ; padireito de l'epresentar contra aquillo que pre·
sumia hostil á província, contenta-se o orador rece-lhe que , ella nno podia introduzir no
Oyapoch força armada sem consentimento do
porque tal represe11(açno não seria fundada em
Brazil; e que o Brazil nao póde consentir hoje
., factos.
O nobre orador, não querendo servir de pre- que se faça a demarcação sem qul estas forças
texto a desordens no seu paiz natal, requereu ao evacuem o terreno que occupao.
Conclue mostrando que nestas suas refle.
governo a sua demissão, mas não por alguin
dos infundados motivos pretextados pelos dis- xões nllo procura cercear a confiança de que
goza a administração actual : longe de ter taes
sidentes para s.e pronunciarem contra elle.
Quanto á eleição para senadores em lugar de desejos, o nobre orador a apoiará com todas as
dous fallecidos, mostra que, se o partido da op- sua:s forças, emquanto ena corresponder ao
voto nacional, promover os melhoramento s de
posição não pôde desenvolver plano, 'não deve
attribuil-o ao govemo, mas á persuasão em que que a nação carece, e salvar o paiz dos horeslava de que a eleição seria feita pelos novos rores da anarchia.
quando na fórma da lei deveria sêl-o pelos
OBr. Maciel Monteiro ('f!l,ini8tro dos eBm-anvelhos eleitores; e prova mais que devendo esta geiroB) observa que o termo-inalte raveiseleição ser feita pelos mesmos eleitores, que explica perfeitamente o sentido em que o gotinhno de eleger o regente, o governo sem ofverno delle usou, pois que mostra que nefender a lei, lhes poupou muitos incommodos, nhuma alteração tem occorrido quanto ás reladele1-minando que fossem eleitos os senadores ções externas, por isso que a existencia de
em o dia seguinte, e se nllo expedia com mais. uma força militar nas margens do Oyapoch não
antecedencia esta ordem, que comtudo chegou é nova, mas já existia; e desde 1816 ou 1817
muito a tempo, é porque não podia ordenar a ha ~Ili um ponto litigioso.
eleição de senadores em substituição a outros,
O governo não tem deixado de empregar
de cuja morte não linha ainda conhecimento.. ·
os seus cuidados, e esforços· a respeito do
todos
·
.a
para
partira
Conclue declarando que, quando
e tem a satisfação de poder dar ao
Oyapoch,
pro~incia, o governo lhe recommendára unicaa resposta categorica de que em ·
deputado
Sr.
mente que cumprisse exactamente a constiespera vêr esta questão terminada
tuição e as leis ; e depois recebêra mais uma pouco. tempo que fez Ci governo francez de que
promessa
rccom mendação do Sr.. ministro da guerra para pelá
que o Pará estivesse pacificado, faria evalogo
reforçar
para
que procedesse ao recrutamento
daquelle ponto as tropas que o têm occucuar
as fileiras da legalidade no sul.
pado para evitar o contagio dos revolucionarios
OSr. Costa. Pinto explica que no recruta- do Pará ; promessa para cujo cumprimento o
meolo~ na parle em que ficou a seu cargo, governo imperial se dirigio ao governo francei
cumpr10 ·exactamente as ordens que lhe forlio logo- que o Pará se· pacificou.
dadas.
Julga ter dado assim a explicação pedida, e
OSr. José Cesario responde que as suas re- tambem ao Sr. Montezuma, que á vista do exposto ficará convencido de que não existe a
flexões dizem respeito ao recrutamento autorisado para preencher a força decretada para contradicção que quiz descobrir entre o rela· ·
torio da repartição tlos negocios estrangeiros, e
1838 a 1839.
discurso do Sr. ministro da justiça.
o
OSr. Angelo Custodio, posto que se conDeclara que o _governo está disposto a man.ter
(oi-me com as idéas ela illuslre commiss!I.O,
0

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:36 - Página 1 de 14

SESSÃO EM 29 DE MAlO DE 1838
a

honra e dignidade

nacional

( nwnerosos

apoiados), repellindo a força com a força, se
necessario fôr ; mas que nao descobre razão
alguma de se recorrer á força para decidir questões, sobre que pendem negociações diplomati cas, por meio das quaes podem ser decididas.

(.Apoiados,)

·

OSr. Montezuma, pela ordem, pergunta se
a deliberaçll.O havida na sess!!.O anterior a respeito do modo porque se deve proceder á discussll.O do restante dos topicos do voto de graças,
diminuio alguma cousa as prerogativas dadas
pelo Sr. presidente aos Srs. ministros da corôa
para poderem fallar na casa as vezes que quizerem. Se assim fôr assentado, acha justo que
quando um membro da opposição interpellar
aos Srs. ministros sobre algum facto, o Sr.
presidente haja de os convidar para que respondão: pois que entende que um discurso da
opposição não póde ficar sem resposta quando
·
contém factos.
que os Srs. miresponde
O SR. PRESIDENTE
nistros podem fallar mais vezes do que os Srs.
deputados, na fórma do. regimento : e que n!lo
·. póde obrigal-os a fallar,. quando não queirtto
satisfazêl•o.
O SR. MoNTEZUMA adverte que usára dó
termo - convidar - que affirma ser muito
parlamentar ; e que exigia o cumprimento de
·
um estylo igualmente parlamentar.
O SR. PRESIDENTE responde que na camara
nll.o ha o estylo de se convidar aos Srs. ministros para fallarem ; mas que fallno quando
querem,
OSr, And.rada,. Maehad.o acha um pouco
perigoso o precedente de o Sr. presidente ser
incumbido de convidar sempre os Srs, ministros
para fallarem .... (Apoiados.)
O SR. MoNTEZl!MA : - Commigo era assim.
O SR, ANDRADA MACHADO julga mesmo desnecessario fazer este· convite, pois que os Srs.
· ministros·não deixaráõ de fallar todas as vezes
que sua honra o exigir. (Numerosos apoiados.)
O SR, PRESIDENTE da para ordem do dia a
mesma de hoje e levanta a sessão ás 21/2 hGras
da tarde,
Sessão em 29 de Maio
PRESJDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA

Expediente. - Parecei·es de coinmisaão.-Ordem do' dia. - Diacussão do voto

Suiu.1ARIO. -

de graças.
Pelas 10 horas da manhã procede-se á chamada, e achando-se presente numero legal de
Srs. deputados, abre-se a sessão, lê-se e ap·
prova-se a acta da antecedente,

229

Fal!ao com causa participada os Srs. Cajueiro, Casado, Calmon e Cerqueira Leite; e
sem ella os Srs. Costa Miranda e Coelho.
EXPED!EN1'E

O SR.. 1° SECRETARIO dá conta do expediente
lendo os seguintes officios :
Do ministro da fazenda, remettendo os autos
originaes em que a fazenda nacional, foi condemnada a pagar a Caetano José da Cunha,
os prejuizos soffridos em gados tomados para o·
consumo do· exercito da índependencia, satisfazendo ao que fôra requisitado por esta
camara, em officio de 28 de Julho do anno.
tf.
passado. - A quem fez a requisiçíl.o.
Do 1nesmo ministro, enviando uma representação da assembléa provincial de Santa
Ca!harina, para que seja.o postos :i disposição do presidente da mesma província,
cem contos de réis para os mais Ul'genles reparos dos estragos causados pelo temporal de
10 e 11 de Março ultimo. - A' com missão dt?
orçamento.
Do mesmo ministro, acompanhado de uma
representaçn.o da assembléa le~islativa provincial de Sergipe; datado de 18 de Março ultimo sobre a insufficiencia d~ rendas pro·
vinciaes para occo!'rer ás despezas respectivas.
- A' mesma com missão do orçamento.
Remette-se á terceira commissM de fazenda
o requerimento do provedor, e da mesa da
santa casa da misericordia da cidade da Victoria, capital da provincia do Espirita Santo ..
Lê-se e approva-se a redacção da resoluçao
que approva as pensões concedidas ás filhas do
conselheiro José Bonifacio de Andrada e Silva.
-Para ser dirigida li outra camara.
O Sr. Feixoto de Alencar tem a palavra
pela ordem, e diz que, na segunda legislatura
e na sessão de 1830, foi offerecido um projecto
de lei, creando uma nova provincia, na província do . Ceará, com a denominação deprovincia do Cariry Novo : - e como este
negocio tem estado parado desde essa época,
elle deputado tem a honra de apresentar a
S, Ex. o Sr. presidente, o referido projecto,
pedindo-lhe. que o faça entrar na ordem dos
trabalhos, mandando de novo imprimir, como
se tem feito a outros projectos da casa.
O projecto em questão vai a imprimir.
LEITURA

DE

PARECERES

,r Antonio Manoel Fernandes, porteiro da academia juridica da cidade de Olit1d3:, por decreto
de 22 de Janeiro de 1828, recorre á esta augusta
camam impetrando a graça de conceder-se-lhe
a aposentadoria do refe1'ido emprego, allegando
em abono de sua pretenção a impossibBid~~e
de continuar a viver com sua onerosa fam1ha
naquella cidade, aonde tendo já consumido
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alguma fortuna, que para alli levára, acha-se Joaquini José Pacheco. - M. F. Ribeiro de
hoje reduzido ao tenue e insufficienle ordenado Anclrada. >i
de 400$. Sobre o que é de parecer a commissão
Adisdo por se pedir a palavra.
de pensões e ordenados, á quem foi encaÇ)RDEM DO DIA
minhada a sobredita petição, que estando
regulados por lei em vigor os casos, as fórmas,
Conlinúa a discussão do voto de graças e
e ·as condições para as concessões de aposenemenda apoiada.
tadorias, não é ao poder legislativo, e sim ao
O Se Souza Franco; -Tenbo_de votar, Sr.·
executivo, á quem o supplicante deverá recorrer
presidente, pela resposta da comrnissão á falla
sobre o objecto presente, cuja dccis1io é só dependente da execuçfio das mesmas leis; portanto do Lhrono, que prefiro á emenda substituitiva
do Sr. Ottoni, e darei as razões porque o faço,
neste sentido se defira ao supplicanle.
·
e de envolta exporei meus princípios politicos,
<e Paço da camara dos deputados, aos 29 de
Maio de 1838. - J . .JJ.f. T'ieira de Mello. - Ca- e as razões porque estou determinado a votar
com a actual administração sempre que envalcanti de r,.acerrla. - Lima Sucupira. ii
tender que precisa de meu voto e fraco apoio,
E' approvado.
para boa direcçllo dos negocios publicos, e que
« N'um requerimentú dirigido ao (!Overno se
queixa Bouifac1o Ferreira de Carvalho de ter sido lh'os posso prestar sem offensa dos dictames de
esbulhado do lugar de servente da mesa das minha, consciencia, e dos interesses de meus
diversas rendas da provincia da Bahia, em con- constituintes.
Embora distante desta côrte, Sr. presidente,
sequencia da reforma que houve nestas administrações fiscaes pelo regulamento de 26 de eu nllo tenho sido alheio á política dos ultimas
• Março de 1833, e pede que cm attenção a seus · dez ou doze :i.nnos, e constante e curioso observiços, se lhe conserve o sen diminuto or- servador, tenho seguido em todas as suas
denado de 320 réis di,arios, que lhe fôra ar- phases as administrações, as camaras e· o jorbitrado pela portaria da junta da fazenda de 29 nalismo, e visto com magua succederem-se administrações a administrações, opposições a opde Julho de 1830. _
" A 3ª co~nissao de fazenda, a quem foi posições, sem que o· paiz tenha ganho um só
remeltido o requerimento do supplicante, depois verdadeiro passo no caminho dos progressos,
de exaIQinar a informaçn.o do presidente da e antes perdido consideravelmente a muitos
respeitos. Tem estado á testa da direcção dos
Bahia, que fôra ouvido por ordem do gov;erno,
b"m como a opiniM do procurador da corôa, negocios publicas a quasi totalidade das capaveio no conhecimento de que o supplicante por cidades recor:ihecidas do paiz ; a mediocridade
sua avançada idade, e pouca aptidão deixou de tem tido occasiãO de fazer seu tirocínio, e o
ser attendido, quando pelo citado regulamento proprio idiotismo e sandice se vio já empoleise reformou a repartição das diversas rendas, rado nesse alto posto de honra só devido ao
passando a ser considerado, como empregado saber e á virtude, e . como era de esperar
avulso ; razllo que exclue a pretença.o do supnestes, porém, não naquelle caso, o paiz tem
plicante, além de n11.o apresentar documento
voado de desgraças em desgraças. ·
algum dos serviços allegados. E' portanto a
Ao ouvir os partidistas das administrações,
commissll.o de parecer que não tem . lugar o os males do Brazil têm vindo sempre da oprequerido.
posiçno que, sem que algum bem real lhe procc Paço da camara dos deputados, 28 de Maio
cure, sem que se tenha jámais querido prestar
de 1838. - J. J. de Moura Magalhães. -J. J.
a coadjuvar o governo na remoça.o dos innuPacheco. - M. F. Ribeiro de Andrndci. »
meros obstaculos, que naturalmente encontra
E' lambem approvado.
em sua marcha, novos lhe snscita todos os
« O prior, e mesadas da veneravel ordem
dias, censura-o porque os não prevenio, ou re~
terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo
l}lediou ern tempo : embaraça e retard,i as proda cidade da Bahia, pedem á esta augusta
videncias, que tenta empregar, censurando-as
camara a abolição da segunda decima, que
depois de empregadas ; folga por fim com o·
por deéreto de 23 de Outubro de 1833 se
descredito e desgraça da administração para as
estabeleceu sobre os predios urbanos das . quaes muito concorreu ; e ufana se cinge de
corporações de mão-morta, allegando ser este louros que repetidos acarretaráõ comsigo a
imposto qdioso, e contrario· aos §§ 13 e 15
ruina do imperio.
do art. 179 da constituição do imperio,
Ao ouvir os partidistas das opposições, iniA 3' commissão de fazenda, sem emiltir
migos natos de todos os governos, os nossos
juizo sobre as razões em que se fundão os
males todos vêm dos governos que havemos
pelicionarios, é de. parecer que esta materia seja tido, desleaes, ineptos, anti-nacionaes todos :
tomada em consideração, quando se discutir a governos de quem n,mhum bem lia a esperar ;
le-i do orçamento.
governos contra quem são serviços ao paiz
cc Paço da camara dos deputados, 28 de Maio
todos quantos actos · possço produzir o effeito
de 1838. - João José" de Moura Magcilhães ..de o retirar do poder.
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~u não tomarei a meu · cargo decidir · quaes novo, não tenho precedentes a defender, ou
destes contrarios tem razão ; não me julgo combater nesta casa, e que nem ainda poderei
mesmo habilitado para tanto ; nem creio seja chamar a meu favor essa censura vel desculpa
possivel fazêl-o. com justiça em these ; porém de - fui b.igorna, serei agora martello. - Tive
como para toda e qualquer opposiçM é sempre paciencia de ouvir-vos, soffri que inutilmente
anti-nacional, inhabil, etc. a administraç:l.O, que empregasseis o tempo que eu queria applicado
debella, e nenhuma houve ou haverá jámais, a dar providencias a bem do Brazil, soffrei que
que deixasse de ter logo oppos'içao, eu me de·
vos faça agora o mesmo - invertestes, desfiterminei, Sr. presidente, immedialamente que gurastes meus.actos para os censurar, soffrei a
fui eleito deputado, e que estudei a política que pena de talillo. - Taes razões, se algum peso
devia seguir nesta camara, a vir antes votar têm, do que duvido, seriil.o descollocadas em
com a administração que encontrasse, do que meus labios, e que outras dar? Tomo as cousas
a seguir as opposições no intermínavel ensaio taes quaes existem ; satisfaço-me com o governo
de um melhor governo, em tempo, em que que ternos : receio esses ensaios de uni novo
ladeado de perigos o imperio urge por medidas melhor que nunca findaráõ, e jámais darão o
energicas e prompfos, e ha mister a· mais in- resultado de encontrar um que a todos agrade ·it,
teir..i e decidida cooperaçao de todos os poderes quer o actual tentar os meios d e rn el horar
politícos para sahir delles salvo ; cm tempo·, nossa sorte, e pódc fazêl-o, sendo ajudado, como
em que minha província, o malfadado Pará, qualquer outro· que lhe venha substituir, irei
chora ainda lagrimas de sangue sobre as des- com elle, dar-lhe-hei meu voto, ·e comtanto
graças por que ha passado, e pede com urgencia maior razão que a minha província uno supdo corpo legislativo medidas punitivas, que inha- porta demora.
bilitem, ou desalentem de novas tentativas, os
Mas nao são estas as unicas razões que
malvados que a sacrificár11o, medidas de segu- me separão da actual opposição ; seus prinrança que a ponhão a coberlo de novas des- cípios dão-me algumas não menos fortes.
ordens ; medidas emfim, que cicatrizem suas A opposição teme o regresso, e porque o
chagas, e a habilitem par:a tomar ·no imperio o teme nllo quer que se toque, nem ainda de leve,
lugar que lhe compete por suas immensas pro- nas instituições do paiz. A opposição vê os
porções naturaes.
males que atassalhao o Brazil ; porém ainda
Felizmente, a actual administração satisfaz incerta sobre suas causas, quer examinar, quer
em grande parte minhas vistas polilicas, e pres- esperar para lhes dar entao remedia.
tando-lhe meu voto, eu combino meus prinEu não direi muito sobre o regresso tantas
cipiós geraes de política com aquelles que as vezes explicado e cada vez menos entendido :
circumstancias criticas do meu paíz me têm em minha opini:Lo regresso e progresso não sao
feito adoptar. Mas nao se diga que, a ser i:neu mais que duas novas bandeiras sem divisa
voto geral, nao haveria mais opposiç:Lo parla- certa, hasteadas para reunir gente em seu torno,
mentar, nem ineio algum de oppôr barreira ás e.orno se já não tivessem tantos motivos ou desusurpações do poder : na.o, Sr. presidente, a culpas as facções. Sempre acustumado a suborminha politíca nao exclue a opposiçao occa- dinar os meios aos fins, eu considero progresso
sional a todos os actos do poder, que o mere- ·todas as reformas que produzão vantagens ao
cerem, e eu que tenho declarado, que votarei, paiz, embora tragllo comsigo modificação nas
com a administração, declaro lambem que a instituições, e vice-versa. Mas para que é fallar
não seguirei ás cegas, mas lerei por guia a e temer tanto o regresso ou o progresso, nós
minha convicção e os interesses nacionaes ; a em cujas mãos está a elles nos oppôrmos ?
• minha política não exclue mesmo essa oppo- Venhao, appareçll.O nas propostas, nos projectos,
sição systematica e em globo a todos os actos então será tempo delles nos occuparmos. Eu
de uma âdministtação maniíestamente hostil á confio muito na actual legislatura. para temer
naçãO. Exclue sómente, e na época presente de della essas reformas exageradas que alguem
eminente perigo dó estado, essas opposições, tanto finge receiar.
·
.A segunda proposição emittida nesta casa
cuja bandeira hastêa no momento em que,
apenas subida ao poder, a nova administração por alguns nobres deputados, e que ressumbra
não tem ainda dado motivos a elogio ou cen- toda da emenda do Sr. Ottoni, é quem marca a
sura : essas opposições cujo pessoal se fórma mais infranqueavel linha divisaria entre mim e
dos membros e amigos da administraçllo substi- a actual opposição. Esperar, Sr. presidente, em
tui_da ; e mui principalmente essas opposições tempo em que bambaleando de todas as pa~tes
cu10 programma se reduz a empregar todos o edifício social, ameaça sepultar-nos debaixo
. quan_to_s meios forem necessario3 para apear a de suas ruinas ! QLiando de todos os an~ulos _do
Brazil vozes em grita nos pedem prov1denm~s
admm1straç:Lo antagonista.
Declaro francamente, Sr. presidente, que contra a anarchia social administl'ativa e Judinão pretendo censurar alguem, e que só tenho ciaria que assola · umas 'províncias e de perto
por fim justificar m.eu voto e principios. E que ameaça outras! Concordar em esperar;,eu a
outrà política podia e,u seguir, eu que, deputado cuja província apenas sahida e livre da mais des:
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enf~eada, anarchia, pede com instancia promplas
e energicas providencias, que de todo a salvem
e garantao de nova quéda !
Nn.o , Sr. presidente, eu não me unirei
áquelles que, incertos, como dizem, sobre a
causa de nossas desgraças, parecem dizer ás
provincias :-Nós vemos vossos males, mas incertos ainda sobre suas causas, as vamos examinar, afim de vos dar remedio, embora tardio
elle venha a chegar-vos já quando desgraçados
e perdidos de todo vos não possa ser util.Nao, Sr. presidente, eu nllo me unirei a estes :
porém sim áquelles que, satisfeitos com a experiencia porque. havemos passado, estilo- firmemente determinados a tentar (bem, entendido
que com pru4encia e cautela) todas quantas
· medidas . legislativas fôrem necessarias para
conservar a uniao das provincias .em socego,
para pacificar inteiramente as anarchisadas, e
para sustentar o throno cons.titucional do . Sr.
D. Pedro II, e a integridade do imperio, sem
que para isso seja preciso recuar ás antigas
éras da monarchia, nem mesmo perder a
menor das verdadeiras vantagens que tenhamos
ganho na carreira constitucional.
Expostos, como estão, meus principios, está
visto que eu •não posso adoptar a emenda do
Sr. Ottoni,que a elles muito se oppoem, e sim
á resposta apresentada. pela illus_tre ~ommissao.
E' mister, po_rém, observar qúe°'""'eu a nlio adopto
no todo, e sem reslricçao. Concorde com o meu
nobre amigo, deputado pelo Pará, eu quizera
que a camara· s.e pronunciasse mais energicamente a respeito dos negocios do Oyapoch.
Estou muitó satisCeito com as explicações
hontem dadas pelo nobre ministro dos estrangeiros, creio que nada se podia fazer de melhor
do que elle tem feito : mas nao obsta isto, ou
antes aproveitaria ~uito ás nossas· negociações,
que esta_ camara fizesse patente áo publico, e ao
mundo inteiro, que deve a administraçllo contar
com sua mais inteira e decidida cooperação,
sempre que a houver mister para sustentação
da honra e brio nacional, e integridade do imperio.
Tambem não adopto muito a expressão usada
pela nobre commissão, em que dá como approvadas as contas dos ministerios. Esta especie de approvaçao é para mim extemporanea,
quando ellae têm·ainda de ser revistas e examinadas, e estilo sujeitas á approvação ou repro·
vação ; eu diria antes que a camara prestará
os subsídios. n~cessarios na persuasão que elles
terão a devida applicaçao, e serão dispendidos
com economia, e neste sentido enviarei uma
emenda á mesa.
Releva, finalmente, dizer alguma cousa sobre
essa tão repelida fonte de-graças que, na opinião dos senhores da opposiçao, tantos convida
para os banc,,s ministeriaes, onde tudo sa.o vantagens, ao passo que a opposiç!io está erriçada
de difficuldades, e só occupão seus· bancos ho-

mens de caracter independente. Em minha
opinião tão honrosa é a carreira de um deputado
da opposição, como a de um deputado da
maioria, e a differença está nos seus motivos :
e . se os deputados da maioria pretenderem
graças, alguns da opposiçao querem_- mais alguma cousa, querem o direito de as 'dist_ribuir,
querem o ministerio. Eu que mesmo ,q,~e
a carreira de deputado da maioria é menó,s
vantajosa que a outra: a pecha ordinaria de
aspirar ás graças, a falta desse campo vasto de
declamações e censuras, por onde começárão
sempre os grandes politicos de todos os paizes
e onde brilhárao os Sheridans, os Chantams,
Pitts e Perriers, antes de subirem ao poder,
serião n'lotivos sufficientes para apartar da
maioria os jovens d<~ esperanças, que nao estivessem hem possuidos do sentimento profundo
de procurar o bem dé'seu paiz. De mim o digo,
que a não sei• as circumstancias criticas do meu
paiz, eu preferiria ir espreitar imtes dos bancos
da opposição as oéca,,,iões de distinguir-me,
censurando o poder; e inculcando independencia
de caracter, do que vir desapparecer nesta
grande maioria, e tomar o lugar secundario de
simples approvador.
Muitas cousas teria ainda a dizer, e muitas
asserções a combater, mas o tempo urge, e eu
me çalo persuadido que nada apr9veito combatendo opiniões alheias, e orando longo tempo
sem que dalii venha algum bom resultado ao
paiz. Medidas, providencias e nao falias, é o que
ora muito precisamos.
OSr. Alvares Ma.ohado, a julgar pela tactica
parlamentar: que tem observá.do na casa, deveria suppõr que a emenda do Sr. Oltoni iai
ser approvada pela maioria, porque até agora
nem -os Exms. ministros da corôa, nem os
membros da maioria combatêrão às razões
apresentadas pelo Sr. Ottoni.
Entrando na materia; _o orador r~sponde ao
que hontem disse o Sr. ministro ao;; negocios
estrangeiros, ácerca das relações de amizade
entre a França e o Brazil. Parece-lhe que esta
proposição não é exacta, porque não concebe
como se possão julgar inalteraveis as relações
de amizade quand9 ha invasão de terrilorio. Não
julga, pois, político que a assembléa concorra
com o seu voto para u~a tal declaraçãQ, porque
della podem resultar desvantagens para qualquer
negociação que se haj:,l de entabolar, mesmo
com alguma outra naçao.
- O Sr. ministro disse que não podia a administração ser censurada pela violação do territorio
brazileiro, em coasequencia de .tal violaçao ter
tido lugar no tempo de administrações transactas; o orador, porém, declara que a opposição não censura a administração por aquella
violação, mas sim pelos uenhuns resultados da
diplomacia do Sr. ministro actual, que foi um
daquelles que, na sessão passada, tomou t\
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occupaçao do Oyapoch · por seu cavallo de · Declara que, como.o seu nm nil.o é procrasbatalha.
tinai' a: ,discussão, .mas sim limitar-se a .res· Disse-se lambem, e parece que pàra conso• ponder a algumas observações, desejaria ·que
lar-nos, que a França tinha declarado haver in- alguns dofSrs. ministros.respondessem ás .intervàdido o territorio brazileiro, para prevenir. que pellações que, hontem foraofeitas j e iair\hem
o contagio da anarchja se não propagasse além que .os.nobres .membros da com missão fizessem
dos limites do Brnzil. Póde ser que houvesse favor de combater as. razoes apresentadas pelo
uma tal declaração da parte da França, mas ella Sr. Ottoni para a opposiçll.O orientar sua voé contraria ao$ principios por ella proclamados tação ....... Pelo silencio q1,1e vejo guardar ·s e na
na Europa, de que nenhnma naçno tem direito casa, continua o orador depois .de alguma pausa,
de se intrometter nos negocios internos de uma me parece que ludo. está resolvido a votar, pela
naçao visinha.
emenda do Sr. Ottoni; mas. por outro làdo . eu
. · Disse UUJ Sr. deputado pela provincia do · suspeito que assim não seja; e por isso ,àdvirto
Pará, que a opposição privava o paiz das me- que se a minoria tem obrigação de condidas salutares e altamente reclamadas pelo vencer com razões, a maioria lambem lem a
governo: o orador .não vê que haja medida. al- obrigação de. mostrar á naçao que ella se de•
guma salutar, recommendada pelo governo, de clara pelos princípios. mais razóaveis. Se a
que a assembléa se deva occupar. Os projecl~ maioria se pers1:1ade que nllo tem precisao de
ou propostas, que se apresentarão na casa, bem convencer ~ .m~noria com razões, porque tem
longe de attingirem a esse fim, ·silo contrarios , por si o numero, devé,. todavia, por horira sua
aos interesses do paiz, e por isso entende que a d~sfazcr 011 árguinentos da minoria, para moslrar
opposição, em sua consciencia, não s6 tem direito á nação' que a justiça e a ràzão estão do seu
de combater taes proposlàs, co'mo mesmo é do lado, e que O partido da minoria é OJ>poslo ao
seu dever procurar afastar,. quanto puder em .modo de pensar da naçll.o. Quando assim · não
suas forças, e discuss!lO de .taes propostas, . proceda, a naÇão suspenderá o seu juir.o, e até
empregando para tal fim os meios que o regi- julgará que a maioria se julga fracà dianté dos
mento da çasa facilita; Quaes sera.o esses_ pro- argumento.s da mi.noria:
·
·
jectos tão interessantes para a. nação, de que
O
Sr.
Torres
(mfaistro
da
marinha)
(pela
fallon o Sr. deputado ? Será a creação de um
tribunal ex,:epcionario, para julgar .certos e de- o,·dem): - Pedi a palavra para dar uma
terminados crimes, os quaes, segundo· a lei, explicação de um facto que foi apresentado na
devem ser· julgados pelos jurados, que a consti- casa por um illustre deputado pela provincía
tuiçllo tem garantido ? Não será tal projecto de Minas Geraes.
urna violação da constituição ? 1 Em vez de
Hontem, fazendo censuras á .adqiinistração,
uma tal medida ser salutar, ella_é perigosissima disse que o ministro, da mar,inha cori~ip.uavà na
e anli-ronstitucional.
antiga pratic?- de dar P\l,tentes ,de guardas-mo.Disse o mesmo Sr. deputado pela província . rinba aos estudantes. que entrito pàra a acado Pará, que sendo a primeira vez que .tomava demia, · pór serem ou, ;filhos,.,dii pai~· nob~es, ou
assento na casa, na.o tinha sympathias, nem' · filhos de officiaes generaes, entretanto· que
antipathias para com a administração, e que a aquelles que não têiii eefsa fortuJ?,á,'só sao·.a'dmitsua convicção é qnem o havia· collocado na tidos a esse posto quando. lêm estudàclo os
maioria, ·bem como o desejo. de fazer todo· o annos que marca a lei, e se ach11.o coinpetentebem ·· 110 paiz. O orador diz que nll.o sl!.o neces- mente. habilitados. Como esta proposição foi
•sarius sympathias. para qualquer. députado se ·enunciada com um facto,· enten·do ser de m'foha
declarar minislerial ou da opposiçao; ~ostra obrigação dar a)gumas explicações · a esta
que o governo tem muitos meios para chamar .camara, asseverando que o nobre deputado a
deputados ao seu partido, entretanto que a este respeito se acl1a mal informado ; e, desde
opposição n~o tem outros elementos mais que já, peço ao nobre depll.tado que apresente um
a verdade e a razão. Muitas vezes basta a. recita. · facto, um facto· só que possa justificar asna
de um ministro na vespera.para dar no out1·0 ..proposição. Desde que tive a honra de.entrar
.
para o minislerio, não me consta que tenh·a tal
dia eloquenc:ia a um deputado.
Está certo dos protestos de indep.endencia dos .acontecido, nenhum individuo tem recebido a
Srs. deputados, e ·para afastar estas contesta, nomeaÇão de guardacmarinha> senll.o depois de
çõe;; pediria ao Sr. deputado Montezuma quando ter estudado na academia de marinh~ os annos
apresentasse o seu projecto,. que .inliibe os que a lei tem estabelecido necesi!al'ios para obter
deputádos de receber graças do governo, du- essa nomeação; sem que se entre no exame de
ran te o tempo da legislatura, e mesmo dous se o individuo é, ou não, filho de pa,is n.ohres,
ali nos depois, que fosse
pouco minucioso, ·OU, officiaes. generaes, ou de outro qualquer
porque ainda assim ficãO muitos meios ao go- cidadão. Tambem.se não tem dado a nomeação
verno de que possa lançar mão, porque se. os de aspirante sena,q .áquelles individuas que têm
deputados não podem receber favores; comt\)do o .pri,meiro anno de academia, sem que ,t\\mbem
podem recebêl-os· seus parentes; seus.amigos.
se examine se é filho deste, ou daquelle c1dadão,
~

a

' -1

um

.
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Esta é a pratica dos anteriores ministros, e que

na.o podia deixar de ser s~guida, ·porque é essa
a disposição d'l lei. O nobre deputado está
lambem mal informado a respeito da pratica
antiga, porque conforme as disposições ·da lei
organica da academia não podião ser guardasmarinha senão aquelles .individ~tos que tinhão
primeiro anno de estudos; não podendo ser
admittidós alumnos senão aquelles indivíduos
que, ou tinhao certos titulos de nobreza, ou
erão filhos de officiaes generaes. Esta disposiço.o,
porém, na minha opinião caducou desde que se
jurou a constituição do imperio que extinguia
taes privilegios (apo-la,dos); e mesmo durante a
administração dos meus ·antecessores, jámais
teve lngar uma tal pratica.
Quanto a uma censura que se fez de uma ·
opinião enunciada, no meu relatoi-io, creio não
ser esta a occasião opporluna de a ventilar: é
ella o ter eu dito que conviria que se limitasse
o numero dos alumnos que se tem de matricular no primeiró anno da academia de
marinha ; e que conviria que, em identicas
circumstancias, fossem preferidos os filhos
daqnelles officiaés, quer do exercito, quer
da armada, que tivessem prestado mais
sel'.viços ao estado. Eu entendo que isto
será conveniente como um estimulo para
os cidadaos fazerem esforços· no serviço do
estado. Mas esta proposição foi enunciada
meramente com uma opinião, a qual entendo
não é agora occasiao de se desenvolver, mas
sim quando se tratar da discussão da proposta
que fixa as forças de mar, O· que por ora se
tem praticado, é aquillo que a lei manda ; nem
se poderia obrar de outra maneira. Foi para
estas explicações que pedi a pa'lavra, e a que
julgo por ora dever limitar-me
O.Sr. Alvares Machado: - Como S. Ex.
parece disposto a dar-nos informaç0es, que•
rendo aproveitar este ensejo, desejaria que S.
~x. nos désse ~lgumas informações circumstan,
c1adas a -respeito dos presos que estiverllo a
bordo de uma fragata na Babia, qual o seu numero, a arqueação da embarcação, etc,
O Sr. Castro e Silva pedió a palavra, mais
para fazer algumas observações do que para
entrar na mliteria. Segundo ouvio ao Sr. Ottoni,
persuade-se que este senhor não fez censura ao
no~re ministro da marinha, disso que julgava
mais conforme que S. Ex, apresentasse uma
ordenação, em a qual se estabelecésse o modo
.
·
das promoções.
O orador passa a fazer algumas observações
ácerca dos diversos minislerios. A 'cerca do dos
neg9cios estrangeiros, nota que havendo o Sr.
minislr_o !eito gl'aves cer1suras no anno passado
á admmrstração, em consequencia de um diplomata que não havia, como curnpriR, desempenhado suas funcções•· não póde deixar
~e ~cr taxl',do clil mais re;ollante conlradicção

o proceder de S. •Ex., quando se observa que
esse empregado merece as suas graças. Nota
lambem que S. Ex. se havia pronunciado contra
a pratica dos empregados do corpo diplomatico
receberem commissões dos negocios de transacções ou·compras de que erao encar1·egados ;
entretanto é hoje S. Ex. quem pretende estabelecer estas mesmas commissoes,
Tàmbem S. Ex, tendo-se referido, em seu relatorio, ao de seus collegas, nada disse a -respeito do que houve ácerca do processo de Paulo'
Fortunato, por causa àa descoberta das chapas
de notas falsas ; entretanto que só o Sr. ministro da fazenda em seu relatorio é que alguma
cousa disse a este respeito.
Julga necessarias algumas informações ácerca
da sabida, para fóra do imperio, de tres estrangeiros determinada pelo governo ; bem comó
sobre a conservatoria ingleza, cuja conservação -.
S, Ex. tambeqi censurou. Deseja saber se o
consul francez na Bahia, que deu apoio a
Sabino, ai.nda continua no exercicio de suas
funcções, ou o que tem havido da parte do governo a este respeito ; e, bem assim, se é verdade que o nosso énca1Tegado de negocios em
Buenos-Ayres tem negado certificados a subditos brazileiros; Deseja que o Sr. ministro da
marinha o informe sobre o uso que se tem feito
da autol'isação para reforma_r alguns arsenaes ;
se S. Ex. entende que, findo o prazo que Ih.e era
dado para esse fim, ainda p6de continuar com
a mesma reforma ; qual é a pratica do fornecimento dos navios de guerra nos portos estrangeiros; se o governo interveio no desembarque da tropa da náo franceza Hercules, que
v~io fazer cumprimento a S, M. o Imperador.
Pdrece-Ihe que este facto não é muito simples,
porque a constituição não permitte desembarque
de tropa estrangeira sem licença da assembléa
geral. E" verdade que o desembarque nllo foi
feito com o fim de· conquistar; mas comtudo
pisou militarmente no territorio brazileiro.
Pede informações ácerca do chefe de divisao
Mariat, por occasião dos acontecim·entos da
Bahia ; qual o resultado dos acontecimentos que
liverão lugar na ilha das Cobras, praticados por
solda1ios de artilharia de marinha : se se tenciona tlar andamento á obra·. do dique, onde
consta se lanção corpos mortos, onde homens
· máos se .desfazem de seus contendores, e
onde, por falta de desvios, desgraças têm ha·
vido de pessoas que inadvertidamente no dique
se tem precípitado !....
Tendo de continuar a fazer algumas observações ácerca das repartições · de marinha e
guerra, reserva-se para outra occasiao em-consequencia dos doús Srs. ministros- respectiyos,.
em razao ele seus empregos, lerem de sahir
da sala.
O Sa. PRESIDEN~'E :-Se não ha mais quem queira a palavra vou pôr a votos; · ·
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O Sr, Castro e Silva. .torna a tornar a pa- posso convir em que esta solidariedade consista
la vl'a e observa que, estando o ministerio soli- em defender um ministro todos os actos de seus
uario, o Sr. ministL"o da justiça, que se acha collegas, em explicar todas as particularidades
presente, púde responder R algumas interpel- das diversas repartições. Nao· posso aceitar
1ações feitas a seus collegas.
tanta responsabilidade, parece-me que nenhum
O Sr. Vasccncellos (ministi·o do iinpBrio), rninisterio do mundo foi solidario neste sendepois de algumas palavras que não pudemos tido.
ouvir, diz :·-Na opinião do nobre deputado,
O SR. ANDRADA MACHADO :-Apoiado, não ha.
deve um ministro. de.estado saber · ludo quanto
O SR. VAscoNCEttos (ministro do .imperio) : 1·espeita ás artes, sciencias politicas e adminis- A's vezes responde-se; mas quando é necestrativas, guerra, finanças, marinha, religião, etn. sario ter presente as particularidades de alheias
(Risadas.) Ora, Sr. presidente, eu não entendo repartições, assim çomo agora, não se póde
que nisto consista a solidariedade_de um minis- respónder : eà, pois, peço ao nobre deputado
terio : póde ser que algueril. se encar1·egue de 'file deixe voltar á casa os meus collegas, e
tllo ardua ta1·efa ; mas, peJa minha parte, não então terá resposta. Entretanto, se quer assim
me lembra ter visto ministerio algum, por mais mesnio experimentar (madas), diga as suas
solidario que seja, que pos~a qualquer .membro censuras.
delle, como quer o illustre deputado, responder
Eu tenho por vezes insistido em que se fixe · por todas as miudezas das repartições estranhas. um sentido á palavra- solidariedade-ministe.Apenas percebi que o nobre deputado censu- rial-=-: até o presente não se tem cuidado de derava actos do ministerio da marinha....
finir o que isto seja. Nao sei ... não sei que direito
O Sa. MoJSTEZU.MA :-Hontem referimo-nos a têm alguns nobres deputados da opposiçllo de
V. Ex. ; póde V. Ex. responder ao que se disse. pedir solidariedade no actual roinisterio. A
- O Sa, VAscoNCEttos (ministro do impe'l'io) : - maioria parece ter todo o direito, porque paSr. presidente, eu respeito muito os homens ha· rece que tomou sobre si o grande peso dessa
heis, fraquPjados na tactica parlamentar, conhe- solidariedade ; mas o mesmo nobre deputado,
cedores do regimen representativo. Lembra-me que me parece não ler reconhecido a utilidade
que, ap1·esentando-se nesta casa · o nobre depu· de um mi nisterio solidario, nao se pó de queixar
tudo, o Sr. Montezuma, como ministro da justiça, de que não o sejamos, ou de que nao sejamos
sendo interpellado por alguns Srs. deputados, solidaricu, a seu modo.
Declaro como comprehendo a solidariedade
1·espondeu : - Quando acabarem os seus dis-·
cm·sos responderei.- Eu poderei errar, mas ministerial, e já em oútra occasião eu me ex· neste caso, permitia-se-me dizer, erro ..com pliquei claramente respondendo ao nobre deprnzer, eno com um honiem notavél. (Risp,das.) putado, o Sr. Montezuma. Eu entendia que a
Eu lenho de mais uma .razão para não occupar solidariedade ministerial collsistia em serem
acamara com repetidos discursos; na verdade, tomadas de commum accordo as medidas goeu desejo satisfazer o·nobre deputado, e ha de vernativas, ou mesmo as admin_istrativas de
se lhe responder com todos os :ff e 1-r; mas ...• grande transcendencia nos destinos do paiz,
já 11m nobre ·deputado, em ·uma occasiao, Era ao que eu limitava a solidariedade II)inisdisse :-.O Sr. ministro da justiça' que discursos terial, isto é, eu considerava que· devia ser
lao compridos não tem feito! Quanto tempo solidario o minislerio em Iodas as materias ela
nao tem elle tomado com a explicação de su.1 que a unidade era indispeosavel ; quando, pois,
politica ! -E não me recordo de roais outras houver uma medida ·desta natureza; podeobservações que fez esse nobre deputàdo. Ora, remos explicai-a, ·ali*s onobre deputado, . que
nllo desejo incorrer nó desagrado do .nobre de.- tem de dirigir as suas interpellações, poderá
pulado ; pelo contrario, procuro com todas as fazei-o em occasill.o em .que estejão na casa
minhas forças conciliar a sua estima, o seu va• os nobres ministros, a quem ell~s se dirigem.
lioso apoio.. P-0r esfo motivo também entendo
(Entra nesta occasião o Sr. ministro da maque nao deyo tomar a palavra, senao depois que rinha.)
tiverem todos os senhores· feito a censura da
Ü SR. VASCONCELLOS (ministro do ·imperio):
actual administração. Até o presente, a dizer a ·
verdade, não acho que se tenha dito contra ella - Eu não continúo ; é chegado o nobre micousas mui grav-es; ao que se tem dito até nistro da marinha e elle satisfará o 11obre deanle-honlem já se tem respondido cabalmente ; putado, o Sr. Manoel do Nascimento.
OSr. Castro e Silva nota que- a passada
mas declaro ao nobre deputado, o Sr. Castro e
Silva, quanto ás censuras que dirigio ao minis- · opposiçao interpellava cada um dos ministros
terio da marinha e da guerra, que ·não posso sobre actos alheios da sua respectiva repartiçao,
informar, menos as razões geraes, a politica do· e quando não era satisfeita, dirigia ao minisgoverno nessas materias que não· 2gradárão ao terio as mais amargas censuras, accusava-o de
nobre deputado. Eu desejo que.se fixe bem em falta de solidariedade, não se contentava com
que consiste a solidariedade ministerial : não a explicação ·qu~ acaba de dar o nobre mi-
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nistro da justiça, e alé julgou-se que nM era·. que pr,screve os uniformes dos corpos do ·exerparlamentar o governo quando alguns de seus cito ; é por isso que elle, orador, censura essa
membros deix.ivão de comparecer na camara, continuada mudança de uniforme, o que já foi
quando todos os ministros n!l.o viessem ves- bastante censurado na camara, e é · contra a
economia.
tidos com as mesmas casacas, ele.
Parece 0lhe que pelo codigo do processo ficou
O orador passa a fallar de alguns actos dos
minisll:os da ·marinha e guerra. Deseja saber extincto o lugar de audilor da gente de guerra,
se é c,erto te.1-, sido promovido a capitã.o-te- entretanto lê um aviso de S. Ex. mandando..
nente, o commandahte do'brigue Tr-ovão, pelo puga1· o ordenado de 60$000 ao auditor de
presidente da Bàhía, ·o que lhe pai'ece cousa ex- guerra da província lle S. Paulo. Lê um aviso·
traordimu-ia, pois até agora nenhum presidente de S. Ex. o conim'andanle das' armas da côrte;
dando a cidade por homenagem a um ·tenente•
teve semelhante autorisação.
Censura. a nomeação de official-maior· para a coronel ; mas parece a elle, orador, que depois
secretaria da marinha, não só porque lhe pa- do codigo do pt;ocesso, os réos se livrão, ou
rece que este lugàr devera ser preenchido por presos ou afiançados, ou soltos, quando os séns
alguns dos 50 officiaes das .diversas secretarias crimes são lã.o justificaveis que na.o merecein
de estado, entre os quaes.haveria quem pudesse a pena de prisão, assim julga não ser permitdesempenhal;o, como porque S. Ex. o Sr. mi• ti<lo o dar a cidade por homenagein depois
nistro da n-iarinha foi nomear a quem já tinha dess·e codigo.
Faliu do decrllto de 9 de 'Múrço do corrente
outros empregos que se. tomarão incompàtiveis
com os de· official-maior da secretaria da ma- anno, sobre os officiues da guarda nacional em
1foha, sendo demais ve~ada por lei a accumu- serviço de campanha. Parece-lhe que a lei da
guarda nacional não estabeleceu a regra que
lação de ordenados.
Quanto á repartição d_a guerra, deseja saber S. Ex. fixa no seu· decreto, devendo, por isso,
se é certo o que as folhas publicas disserll.o, que S. Ex. ofl'erecer uma proposta, ou declarar no
o governo havia engajado colonos para os re- relatorio a necessidade de uma tal medida.
met!er para o Rio Grande, o que, a ser ver·
Chari1a a âttençllo de S. Ex. sobre a reforma
dade, toma-se tanto mais consideravel, quanto que deu ao brigadeiro Leitao. Segundo leu nos
a 1::x-opposiç110 fortemente arguio a · adri1inis· papeis publicas, houve arbitrio da parte de S.
tração passada, po1· exigir batalhões cstran• Ex: N'uma cofrespondencia desse official. gegeiros.
neral, ha uma circurilstancia de bastante peso,
Censura a portaria do ministerio, que per- qual o ter dilo o Correia Official que o governo,
mittio aos officiaes da guarda de honra· o uso procurando 'um official general para commandos seus uniformes. Parece-lhe· isto c·ontrario á danfe em chefe na Bahia, e lembrando-se de
lei, porqhe tendo a de 18 de Agosto de 1831, que Ires ou quatro, só o marechal Callado estava
extingu_io os corpos de milicias e ordenanças, nas eircumstancias de desempenhar esta commandado que elles continuassem a .gozar dos missão, visto nao estar impedido como os
·seus. unif~rm~s, como n!io comprehendesse o outros. Ora, l!B. o governo reconheceu isto;
corp·o da gúarda· de honra, a foi de 25 de Ou~ porque _reformou o brigadeiro Leitão, que s·e
tubro de 1832 e:xtinguio ~stc corpo, e se qui- havia recusadô pàrtii:ularmeute· a este serviço ?
zesse permillir aos of.ficiaês delle o mesmo E demais não foi S. Ex. parcial quándo só a
privilegio e honfa que se éoncedeu ás milicias elle l'eformoµ, havendo outros que se recusãrao?
e ordenanças, têl-o-ia declarado. Lembra a este
O Sl,'. ltego Barros (ministt-o da g~rra) diz
respeito o que aconteceu com o conselho de
do
estado abolido pelo acto addicioiial, que foi que nã.o_ ouvio béin todas as intérpellações·
necessario, para que .os seus ruembros usassem noijre deputad~, e por isso· talvez nã'o poslia resaa
· . . poridér a todas. )'.'fota que muito 'se tem fàllado
da farda, um acto legislativo.
.,., Deixará. de censurar outro acto do mesmo S1·. respeito da, Bahia ,e Rio Gra~de ; mas· n'ã.o
ministro da gue'rra, posto que lhe pareça *chànifo a n'óbre opposição niuitos factos para
a a:ctos da
. m~ga,l ·º que diz. respeito á etape dos ~ilrpós, corriliàter a adininistt·açao, quíz descér
répártição· da_guerra, e iilfelizmente os' ~oatos es 0
P,O~q ti.e, tal yez, S .. Kx: fosse fevado por CirCÚ Ín •
vierilo dàr-lhe
s~à_n~ias extraordi.na.rias. E é lambem ·por . este palhados a respeito do Rio Gmnde
niotivo.'que não censura a portaria de S. Ex. mais expansãó. Nã:o quer com isto dizer que
que dispensa .operarias do arsenal de guerra ella se alegrasse com seinelhàntes acontecimentos, a serem veridicós ; mas precisando de
do serviço de guarda nacional.
Censura a medida de mandar pôr á dispo- · factos para firmar a sua opinião, para debellar
sição do encarregado do recrutamento os di- o ministerio, .aproveitou a occasiao para dinheiros precisos para elle. Louvando o zelo de rigir bastantes arguições á repartiç!10 da guerra.
Disse-se que a administração na da havia
S. Ex. para com os menores do arsenal, julga
comtudo nao estar ecri harmonia com a lei feito, quanto aos negocios do Ri o-.Grande. O ·
geral o art. 4° do regulamento dado por S. Ex. orador lembra o estado daquella província,
Julga que a lei, e não o arbítrio do ministro é quando a administração actual tomou conta.

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:36 - Página 9 de 14

SESSÃO EM 29 DE MAIO DE 1838

237

da direcção dos negocios publicos. Alli as presidente o fizesse Jessa maneira, e o governo
forças não eslavão organ iso.das, o desalento viesse apresentar .uma tal participação á camara.
parecia ser a partilha dos seus habilantl's ; a se depois viessem outras, mostrando que a priadministração, logo que entrou, mandou soc- meira nll.o era verídica, não poderia a illuslre
corros .de gente e de munições, escolheu um opposição dizer que o governo trouxe á camara
presidente que bastante contribuio para dar participações inexactas, aterradoras, para ex.a,lgilm alento. áquella 'provincia, organisando torquir força, dinheiro e arbitrio ? Qualquer
corpos, reedificando as fortificações, _pondo-as _participaçl10, pois, que o govemo tivesse do
em estadà de repellir qualquer ataque, e depois presidente nesse sentido, não podia preencher
de algum tempo entrou em campanha. A fome as vistas nem da nação, nem do governo, nem
desàlava aquelles lugares ; o general presidente dos illustres deputados que as desejao : e por
lançou mão de todos os meios para obstar a isso julga que foi sensato o presidente, e muito
esse flugelló, e conseguio que a fartura ahi pflUdente em não dar ainda participação alguma,
apparecesse ; finalmente pôz o exercito em Demais, a derrota do Rio Pardo nao seria favoestado de manobrar, e começou as suas (\pe· ravel à nobre opposiçllo.
rações.
Depois de algum!l,s considerações, que não
O orador, respondendo ao Sr. Ottoni, diz que pudemos· ouvir, o orador passa a responder a
este illustre deputado duvidava que victoria um illustre deputado de S. Paulo. Faz vêr que a
alguma fosse alcançada. no Ri.o-Grande, porque, administraçao tratou de fortificar todos os pontos
ainda quando se diga que a legalidade avançãra que podião set· v11lneraveis pelos rebeldes, e que
cincoenta· lt>guas, comtudo, como se perdeu , se não fosse a traição de uma parte e a neglium só homem, se podia duvidar dessa victoria. gencia de outra, nao teria lugar a invasão da
Pensa que o illustre deputado quiz dar a en- villa de Lages.·
tender que, para haver uma victoria, necessario
Fallando sobre o que se tem dito ácerca de
é que haja bastante sangue ; mas, se tal· é o reformas e promoções, observa que o governo
pensamento do illustre deputado, é de admirar nà seu r-elatorio mui claramente diz porque deque elle mesrho cl"iminasse o governo, porque seja reformar alguns officiaes. Contesta que se
na Bahia houve 'bastante sangue derramado, tenha reformado alguns officiaes com menos de
· (Apoiados.) A' vista distG, não sabe o que quer 20 annos de _serviço, excepto se algum pedio,
a opposição ; crimina o govemo porque na comprovando que havia adquirido molestias no
Bahia se derramou sangue, crimina~o porque no serviço, que o impossibilita vão para. continuar.
Rio-Grande o sangue foi poupado !
.. Faz vêr que o governo deseja promoveraquelles
Nota ao mesmo illustre deputado (que disse officiaes que fizerao relevantes se1·viços em
que a victoria, alli alcàriçadã,. fôra plano dos qualquer ponto do imperio, e isto se deduz da
·
rebeldes que recuárao para melhor sorprender proposta apresentada,
as tropas impériaes) que os rebeldes se ·havião
Quanto. ás cénsuras apresentadas hoje po~
retirado em' debandàda, deixando bagagens, um nobre ex-ministro, observa que-nao teve
cavalhadas, carretas ; e que, se ha exemplo de· lugar engajamento de estrangeiros pela reparhaver algum exercito, em retirada, deixado tiçliO dà guerra. :A'eerea da mudança. de fardabag~geI)s, é guarido elle vai ao encontro do mento, nota que ex-iste uma lei que marçou a
maneira do fardamento, que foi alterada por um
inimigo ; o que nll.o aconteceu no Rio-Grande.
Se este acontecimento não é uma victoria al- seu antecessor, e o governo actual, julgando esse
cançada pelas armas imperiaes, elle, orador, acto inconstitucional, o desfez, nao só por·isso,
como lambem por economia,
·
não sabe o que seja'victoria.
A respeito da portaria que permittio o uso
Quanto ao facto- do Rio Pardo, o orador nota
que, se alli houve u~a sorpreza, não é de ad- dos uniformes da guarda de honra, diz que a
mirar, porque isto tem acontecido em muitas lei da guarda nacional, extinguindo as milicias,
partes ; mas, o que é necessario provar é que ordenanças e guardas .de honra, deixou a todas
ésse revez se deva á cobardia ou á traição ; o as suas honras e uniforme.
.A'cerca da reforma do brigadeiro Leilão, deque nenhu~ dos illusfres deputados ainda disse,
nem poderá provar. Poderã ter h_avido algum clara que o governo julgou prudente que um
revez ; mas póde elle orador, assegurar que as. semelhante offieial não estivesse mais nas
tropas que estavão no Rio · Pardo e seu com- fileiras do· exercito brazileiro. E' certo que o
mandante rião imitarão a traiçà.o e cobardia dos governo chamou alguns officiaes ; alguns erao
incapazes, mas esse ·perdeu do governo toda a
de Caçapavá,
Crimiria-se o gov!!rno j:>or nllo ter recebido confiança que deve ter um official de linha ;
participações officiaes do que houve em o Rio firm.ado nesse pensamento, e na lei que não
prohibe ao governo reformar, · tendo o ol1lcial
Pardo. O orador Jem bra que não é de admais de 20 annos de serviço, direito que lem
·mirar que.o governo ~ão tenha tido taes noticias por ora. Uín comrnandante prudente nn.o sido exercido por todos os ministros,. mandou
poderia jámais fazer· uma participação sobre a este descansar de suas fadigas. Quanto aos
um facto
qué nito estivesse sciente, Sé o outros qu~ o illuslrc. deputado _disse que não

de ,

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:36 - Página 10 de 14

238

SESSÃO EM 29 D.E .MAIO DE 1838

forão reformados, lembra que o que foi nomeado para conimanda~1te das armas de Matto:
Grosso lambem o governo mandou descansar,
e, finalmente, um outro que foi nomeado, e gue
ainda não pa1tio, espera que parta: quando
t,ão, o governo usará do mesmo direito.
A'cerca. de deixar de serem abonados os
50 réis para fardamento, o orador nota gue a lei
determina que cada soldado dê 50 réis para
fardamento : dinheiro que se accumula nus
caixas, e como o gove1·no visse que no thealro
· da guefra não podia ser o fardamento bem
feito, nem a arrecafoçao boa, nilo indo. conllw.
a lei, julgou conveniente e mais economico que
es;.e fardamento fosse reme~tido daqui.
Quanto á isenção do 'recrutamento aos operarias do arsenal, observa que a mór parle
delles são guardas nacíonaes, e aquellcs que o
uão são <:stão sujeitos ao recrutamento, e perm illindo a lei ao governo recrutar uns e outl'Ds,
as ci1·cu111s~ancias do Rio:Grande, a necessidaue
de remetter do arsenal para alli certos artigos,
fizerão com que o governo lançasse ml\o desse
melo.
Quanto á dispensa do serviço da guarda nacional, é ella · µermittida apresentando o iudi viduo justo motivo.
O orador ainda falla a respeito dos colonos
engajados, declara que, de corpos estrangeiros,
ha essa companhia de allemães da colonia de
S. Leopoldo, e que lambem já existio outra
no Pará do tempo da passada administração,
havendo-se mandado dispensar outros estrangeiros que havi1io sido· engajados em Pernambuco.
Informa que o governo expedira ordem, pélo
ministerio da fazenda, autorisando alguns collectol'es de rendas para pagarem despezas feitas
com destacamentos da guarda nacional em serviço activo, que vencem soldo como tropa de
primeira linha, e ig1Jalmente somnrns q1Je os
recruladores mostrassem ter despendido no
serviço a seu cargo ; não só peh difíic1Jldadr. de
se moverem fundos para lugares mui distantes,
mas para maior commodidade dos destacamentos e recrutas. Observa, porém, que estes
dinheiros são pagos depois de deviàamente examinadas as contas, muitas das quacs vêm legalisadas pelos juízes de direito do lugar. NaQ
lhe parece, portarito, que possa caber ao governo a menor censura por ler posto em pr~tica urna medida da qual resulta melhor desempenho do serviço, sem prejuízo da· fazenda, e
sem vexame das partes.
Q1.1erendo o govemo que o rtgulame.uto dos
meninos do arsenal de 6uerra preenchesse
melhor as vistas da. assembléa geral, que ainda
o nao apµrovou, julgou conveniente estabelecer,
entre elles, emulaçilo por meio de pequenas.
gratificações, confel'idas áquellcs que mais se
adiantassem; gratificações que mandou que
fossem recolhidas á caixa cconomica para que

os meninos se aproveitassem dellas, quando c·hegassem a ser maiores, ou seus parentes, no caso
de morrerem. S. Ex. entende que esta medida
não só é economica, mas vantajosa á nação e aos
meninos que nao são sómente orphãos, mas
alguns delles filhos de pais misera veis.
Explica que, qL1ando sahe criminoso em um
conselho de invesligaçll.o um official militar,
indiciado de crimes a que esta.o estabelecidas
certas penas, o individno é logo p1·eso, mesmo
antes de passar por conselho de guerra : gue
verdade é que nll.o se havia praticado assim. a
respeito de João Chrysostomo, que, tendo sido
julg11do criminoso de prisll.o, linl1a a cidade por
homenagem ; mas que este abuso cessou logo
que entt·ou a administrãçM actual,- gue fez
effectiva a lei, mandando-o recolher á pris!lO.
Observa, porém, que é muito differente o caso
do individuo que fôra objecto da inl.erpellaç!lo
do nobre deputado, pois que o conselho de investigaçti.o a respeito delle tinba sido formado contra
a lei, tanto que o conselho de guerra não quiz
Jelle tornar conhecimento. Ora, estando o processo nullo, e apresentando o individuo justificações de que -a(é tinha feito serviços á lega- ·
!idade, o orador não descobre -razão pela qual
o governo o devesse conservar preso. Julga,
porém conveniente lembrar que o crime de que
era accusado er-, inteiramente militar, e por
por isso nada tinha com o ministerio da ju$tiça .
. Determinando a lei que os guardas nacionaes, empt·egados em serviço acli vo e de campanha, gozei.ó dos mesmos vencimentos da
tropa de linha, e nada determinando a respeito
dos chefes de legião, pois que não diz a que
patente devão ·con·esponder, o governo, ouvido
o conselho supremo militar, ordenou que,
quando estivessem em serviço activo, gosassem
do mesmos vencimentos, de que gosào Os coml'nandantes, ou officiaes da tropa de linha. Entende-pois que, com esta medida, se attendeu
· perfeitamente ao que determina a lei e a maior
economia da fazenda nacional, porque os ptesideotes de provincia abona vão vencimentos um
pouco mais avultados; e demais convinha generalisar a medida.
Rebate a censura feita ao governo de ter cÓncorrido para que sómente ministeriaes. fossem
nomeados para as cornmissões, mostrando que
se fossem mioisteriaes- lodos os tilembros das
commissões, ·a de guerra não teria supprimido
um artigo, aliás justo, da proposta do governo e
que o mesmo governo julgava ser o mais interessante.Sãü esta~ as explicações que o orador teul a
dar, folgará de poder em ôreve informar a camara sobre .9s acontecimentos do Rio Grande,
e tranquillisar um pouco os espiritos a. tal respeito : entretanto affirma que o governo nao se
assusta (numerosos: apoiado8) com qualquer
rnvez que, por ventura, possa ter _acontecido,
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qu6 talvez n11o seria tamanho, como se diz;
alguma cousa se havia de ler salvado, providencias ellicazes havia ele ter dado o presidente·
da provinda; e o mesmo governo, fiado em que
a camara o cooperará em tudo quanto puder
restabelecer a ordem na provinc:ia . do Rio
Grande do Sul (niiine1·osos apoiados), continuará a tornar as necessarias medidas.
O Sr. Torres (minútro da marinha): N!lo tendo podido estar na. casa na occasião de
algumas- interpellações que me farão dirigidas,
náo sei se poderei satisfazer ao que o Sr. de-.
putado exige ; mas darei aquellas explicações
que ouvi; e rogar-lhe-hei o obsequio de tornar
a pedir quaesquer outras que julgue deverem
ser dadas, na certeza de que promptamente satisfarei.
Antes de passar a dar as infor111ações, seja·
me permittido fazer uma reflexa.<J. Um Sr.
deputado para censurar um acto do ministerio da guerra, reforio-se a. um artigo do
Cor1'eio Official; e parec,m attribuir á adininiatraçM algumas das asserções do redactor
em um artigo impresso naquella folha. Devo
dizer que o governo se responsabilisa e está
prompto a responder por tudo aquillo que é
transcripto na parte official da mesma folha; mas
que o, governo nll.o quer tomar sobre si a responsabilidade de responder por quaesquer doutrinas, que allí appareçao debaixo de titulo n1t0
official ; posto que as doutrinas, naquella folha
emittidas, nao sejao contrarias aos princípios
que a administraç11o professa. ,
Terei ainda de fazer outra observação sobre
a guarda de honra. Um nobre deputado censurou o governo, parece-me, por consentir que
os officiaes da guarda de honra apparecessem nos
dias de gala, e de festa nacional, com seus uniformes; e censurou este acto como ema.nado immediatamente do governo; como se este neto
fosse em consequencia de ordem do governo. Eu
devo observar ao nobre deputado, que, be bem
me recordo, os officiaes da guarda de honra,
ou alguns delles, fizerão ao governo um requerimento, pedindo autorisaça.o para usarem
de seus u11iformes, e que o ·governo lhes deu
por despacho que n!l.o havia lei algum.a que
os vedasse de usar dos uniformes. ~'oi este o
unico acto do governo a este respeito ; e portanto, a censura só poderia ser fundada, se o
nobre deputado mostrasse que ha lei que véde
aos officiaes da extincta guarda · de honra o
poderem usar de seus uniformes ; e qL1e, apezar
·aa lei, o governo tenha feito esta declaraça.o.
Tambern rne não -recordo, Sr. presidente, de
·que uó~, os membros da actual administração,
fizessemos em tempo algum censura, ou julgassemos que indicava falta de solidariedade, no
ministerio, um ou outro membro das admi.nistraçoes passadas nao ter querido . upre:;;enta.r·se nest::1 casa _quando erão convidados
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para assistirem ás discussões que diziao respeito ás repartições que dirigill.o ; parece-me
sill! f{Ue foi enUl.o censurado, ou estranhado de
algnma sorte, que os ministros da corôJ nao
quizessem aproveitar-se destas occasiões para
comparecerem, e nos darem as informações de
que pudessemas necessitar para votar, ou deixar
<le votar a favor de alguma · disposição legislativa ; mas nunca fizemos consistir a solidaries
dade, ou nunca ligamos á palavra-solidariedaúe-um tal· sentido, que julgassem os indispensa vel e necessario, para que tivesse lugar,
que os ministros comparc::cessem nesta casa
todas as vezes que fossem convidados.
O nobre deputado, me parece, pedia urna
. informação, ou fez censura ao governo, porque
promoveu ao posto de primeiro-tenente, o commandante _do brigue Trovão, que estando ao serviço elos rebeldes da capital da pro vincia da
Bahia passou-se com o seu brigue para as forças
da legalidade. O nobre deputado se fez uma censura por este acto, foi um pouco injusto (queira
perdoar a expressão); e se foi informaç11.o que
pedio, e,itao devo declarar que este cidadão nno
foi promovido ao posto de primeiro-tenente. O
governo está persuadido de que e~te cidadao
importantes serviços prestou ã cama nacional
(apoiados), e de que certamente merece recompei1sa (apoiados); mas não se julga antorisado.
para lhe dar o p,Jsto de primeiro-tenente : por
conseq1,Jencia este facto não existe.
Censnra·me lambem o nobre deputado por
ter nomeado para official-maior da secretaria
de estado dos negocios da marinha a um cidadão que nao era official nem desta, nem· de
qualquer das outras secretarias de estado. E'
preciso,_ Sr. presidente, responder, ou justificar-me de semelha11te censura. O .governo
tem, pelas leis em vigor, o arbitrio de nomear
par.a esses lugares pessoas, que julgar capazes
para bem- õs desempenhar ; ora, na convicção
de que o cidada.o que foi' nomeado tinha todas
as qualidades que ·erão ·exigidas para desempenhar "tllo importante lugar, é que o governo
fez esta nomeaçllo. Se o nobre deputado e,tá
persuadido de quE- no cidadão nomeado l}í\O
concorrem est\lS grnilidades,, entil.o certamente
póde fazer a sL1a censura ; mas nào porque
entre muitos cidadãos, que podiM igualm_e:rite ter
-os requisitos necessarios, o governo escolheu
um que lambem os tinha.
Mas, disse ainda o nobre deputado, que esse
cidadão era já .membro de um tribunal, e por
consequencia empregado publico ; e por isso
que tinha um ordenado, o governo o na.o devia
nomear para outro lugar, que lambem tem
ordenado. Eu nao sei, ao menos na.o m·e consta,
qlle exista lei que prohiba essa accumulaçno de
emprego (apoiado) ; ó que entendo é que o governo nunca de,;e nomear, para exercer um lúgar, a um cidadao que, e~tando servindo
outro .lugar, nao 110ssa bem desempenhar r.s
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obrigações da.!Jue1le, para que vai novamen te
ser nomeado . Mas isto certamen te é o que se
nao dá no caso presente : o cidada.o que ~u nomeei para desempe nhar o lugar de officiolmaíor da secl'etaria de marinha, tem preencl1ido
os seus deveres conforme as vistas do governo.
Nao vejo, pois, razão para ser censurad a esta
nomeação , nem me posso arrepende r de a ler
feito.
Fa1\ou tamhem o nobre deputado nos factos
oceorrido s ultimame nte na ilha das Cobn1s; isto
é, ern algumas desordens que lhe parece que
forão commeH idas por alguns individua s da arlilharía de marinha ; e nao sei tambem, porque
não pude bem ouvir ao nobre deputado , se
censurou ao governo por conserva r nos seus
lugares os respectivos officiaes ; ou se pedio
explicaçõ es ou informações sobre o estado ern
que se acha · este negocio. Devo informar ao
nobre deputado que o govemo, logo que teve
conhecim ento desses factos, m:i.ndou proceder
como devia, a conselho de invesligaç!lo, para
procedei· contra os individuas qne tivessem
tomado parte nessas desorden s .. Alguns desse
corpo forão pronnncia dos, e o governo, á vista
do resultado do conselho de investigaç:i.o,
mandou prender áquelles que deviào responder
a conselho de guerra, e proceder effcctivamenle
a este conselho. O conselho, porém, airnJa nãO
finalisnu; e, por conseque ncia, o governo nao
póde dar ontras informaçõ es ao nobre deputado : o negocio está em andamen to.
Fez-se ainda oulra censura ao governo, e foi
de ter concedido a cidade por homenag em a
alguns cidada.os que estão responden do a conselho de guerra ; e disse o nobre deputado que
este procedim ento do governo é illegal, visto
que depois da publicação do codigo do processo criminal, nenhum individuo pronunciado,
se p6de defender solto sem ler fiança. Perdôeme o nobre deputado , creio que ha engano da
sua parte. Os presos, a qu,~m o governo tem
concedido a· cidade por homenag em, estão respondendo em juizo competen te, nllo por cl'imes
civis, mas por crimes militares (apoiados): ora,
como o codigo do processo criminal não alterou
a legislação militai· (apoiados), entende o
governo que não obra contra as leis quando -concede a cidade por homenag em áquelles
individua s que entende poderem ju;;;tificat·~se
soltos. Eu julguei-m e tanto mais obrigado a
fazer estas considerações; quanto tenho tarnbem
concedido, bem que rarament e, a cidade por
homenag em a alguns militares que tinh~o de
responde r por crimes militares.
Não sei que o nobre deputado pedisse outras
informaçõ es, porque 11:i.o pude ter a honra de
assislir a todo o' seu discurso : mas se julgar
necessat·ias mais algumas informações, fará
favor de as indicar, porque eu terei todo o
-praier em o satisfazer, bem como a qLialquer
outro i Ilustre deputado .

Mu11·As voz.:s : - Votos, votos.
O SR. PRESIDENT E : - Vou pôr a votos. Os
senhores que julgno a maleria discutida .. ,..
O SR. MoNTEzu11A : - Peço a palavra. (Risadas.)
O SR. PRESIDEN TE: -Tem a palavrn.
O Sr. Montezum.n. já teria fallado, se nll.o desejasse fundamen tar-se IJas informações dos Srs.
ministros, e nos esclarecim entos que fossem
dados pelos senhores da opinião contraria :
porque não tem voto caprichos o, mas consciencioso.
ReRponclerá ao que disserào os Srs. ministros, e apresenta rá lambem algumas considerações-sobre a resposta á falia do throno, sem
entrar na sua comparaçllo, por já a ter feito
em outrn occasin.o, e ser portanto inutil cansar

a

camara.

Parece-lh e em tudo preferivel a emenda do
Sl'. Ottoni:
lº, porqu~, no topico que trata das relações
externas, apresenta justamen te aquillo que a .
camara deve levar ao conhecim ento do governo,
offerecendo os pontos cardeaes da politica, que
julga dignos da camara dos represent antes da
nação ; isto é, que a palitica externa seja forte,
guiada pela prudencia, e pela 1:onvicçao em que
deve estar o governo de que achará apoio no
espírito publico, Iodas as vezes que sustentar a
dignidade da nação, a integ,•idade elo impetio,
e o throno de Sna Magestade. Desenvolverá a
· necessida de de uma declaração tão solemne
quando tratar do topico resper:tirn da emenda.
2º, porque deseja que o governo saiba que
a camara está disposta a manter a ordem, sustentar a lei, e a integridade do imperio ; porém,
que lambem está disposta- a sustenlar as instituições do paiz ; e rnuito disposta a faier dif•
ferença entre o crime e o erro, parn o qual
deseja olhar corn indulgeDcia. Adverte que a
emenda, quando trata da legislação em vigor,
não de.vc ser entendida de modo que exclua a
idéa de quâlquer alteração na legislação actual,
mas com a declaração de que só se procederá a
ellas segundo as circumsta ncias justificarem semelhante procedim ento ; sendo o bem publico.
e a felicidade da oação, os unícos guias que in_dicaní.õ O' . 1minho que a camara adoptará,
quando tiver de approvar um a ou outra legislação revogand o a actnal. E po1·que uma das primeiras garantias da nação, um dos primeiros
elemento s do systema que jurámos, é que a
legislnçll.o criminal tenha sempre por base o
principio de casar a maior somma de liberdade
com o mai.or gráo de segurança publica ; este
principio se acha exarado na emenda do Sr.
Ottoni, que a foi beber na falla do .lhrono ;
principio, que ii opposição francamente aceita.
3.º Porque as reformas constitucionacs devem
ser feitas sómente quando a interpreta ção litleral apresenta ! difficuldades. Lembra a opiniao
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de Burk, no parlamento inglez, a respeilo da
depois se discuta, e examine se a posse .era
necessidade de procurar conservar os insliou nno bem fundada. Q11izcra q1rn S. Ex.,
luiçoes do pai;,..
quando fallou do estado desta parte de sna
4.° Porque a emendll e:,prirne urna idéa
administraçno, s11stentasse de um mo,lo mriis
grande e magcslosn, mais que aprnpriacla :Is
cxpliuilo o direito qne tem o Brazil fl exigir
circumstancias ; porque descreve o esl::idu fido governo fr:rncc;r, a realisnçi'\o d1!sl.e principio
nanceiro em que a carnara presume que se
- a restituição du posse em que c~tnvarnos, acha a nação ; e exprime lambem os princípios
Acrcdila r111e S. Ex. jit pOlkria diicr á canrnrn
que guiaráõ a eamara, quando tornar em conalgllma cousa mais do que disse, se livcssc insideração as_ proposh,s que apresenlarem os
sistido 11a reslituiçao, á vista da realisuçlío do
Srs. ministros, tendo em atlenç1\o a mais resresfahelecimento do socego, questão- lomnda
tricta economia; e, finalmente, ·porque aponta a
como preliminar pelo governo francez. Faz
necessidade de urna fiscali;;ação mais ex'\cta 11a
reflexões sobre a necessidade de se usar de
arrccadaçno dos dinheiros publicas. Acha estes
ling1rngem forte e energica, porque os governos
topices impor-tantíssimos, porque, apez,11' do
estrangeiros têm o!Jrado para com o :Brnzil de
desejo que tem de nno considerar a naçt10 hramaneira que mais inculcão desconhecer os
zileira em crise financeÍl'a, nllo póde esr,usar-se,
nossos direito!:!, do qne sustentar ig11aldade entre
nas circurnstancias em que est~mos, 1le julgat·
nações civilisadns e independentes. Nao recor·
que clifficillinrn será qualquer reforma, q1ialquer
dará factos que lastime; -mas apenns aquelles
decisllo ácerca de finanças, lendo em vista o
que menos serisaçil.o poderáõ produzir no esgrande compromettimento que vai resultar do
pirita pali'iotico, e são as qneslõcs fin:rnceirns
estado já precario em que nos achamos. Não que existem entre o governo do Brazil e a Inavançará, antes de entrar no exame das proglaterra, sobre presas feitns na costu d'Africa,
postas e orçamento, que a naçllo se acha á no valor de mais de 6,000 contos de réis, sobre
porta de uma banca-rota ; mas está muito inos q1rnes não consla que se tenh::, terminado
clinado a crer que as cxigencias do governo
negociaçil.o algl!ma; ao mesmo tempo que, do
devem ser mtiito e muito limitadas.
relatorio da repartição dos negocios estran ·
Sustenta que as instituições estll.o cstaveis,
geiros, consta que o Brazil ainda tem reclamafaltando sómente dar-lhes andamento. A este
ções a pagar.
respeito reproduz idéas já erniltidas em sü,:lenManifesta o desejo de que S. Ex. desenvolbçllo :i esta parte ela emenda elo Sr. Ottoni.
vesse com mais amplidão as snas icléas ares·
Nao lhe agrada o 2º artigo. ela resposta ela
peito das relações do governo do Brazil, com
com missão·: - cr A mesma camara appt·ovará · as potencias do sul d'America. Expõe os mo« os meios que o governo empregar para fazer
tivos porque lhe não satisfaz o relatorio dos
e<" desapparecer qualqner desintelligencia que,
estrangeiros, que n!lo passa de um amphigury
,, infelizmente, exista para com a Santa Sé_ >>
ainda que habilmente feito.
Entende que um deputado con~ciencioso nno
Aqui o orador observa q1le a hora está muito
póde prometler seu voto senão depois de ter
aoiantada (são tres horas menos um quarto) e
pleno conhecimento do objecto ; ainda nesta
que lalvez esteja cansando a carnara ; mas perparte acha mellior a emenda do· Sr. Olloni,
gnnta o que póde fazer? Dirigir-se ao Sr. pre-porque, além d_e se explicar a camara dos desidente, dizendo-lhe que se lhe quer conservar
putados, segnndo os principias que devem rea palavra para continuar amanhã, é f1vor de
gular as transacções entre nação e naçRo,
qne lhe será credor.
termina dando um apoio decidido, toda a. vez
O SR. PRESIDENTE: - Não pretendo interque o governo se não apartar das regras da
romper o Sr. deputado ;'-póde continuar. Já sahonra e da justiça.
·
himos daqui roais tarde.
Neste lllgar pede ao Sr. minisiro dos neO" SR. MoNTEZUMA: -Receio causar demasiagocios estrangeiros que, sem aventar o segredo
damente acamara; parece-me que devo desistir
da negociação, S. Ex. haja de declarar se os
da palavra.
meios offereddos á consideraçao ele Sua Santidade, forão recebidos ou desprezados. O seu
· O Sa. PRESJ11ENTE: -:-Isto 6 outrn cousa_; mas
fim unico, nesta pergnnta, é j11stificar-se peo Sr. deputado póde continuar; está no _sen
rante a camara a respeito do qlié disse quando
direito.
·
·
ministro dos negocios estrangeiros. l\foito folO SR. MoNTEZUMA : - Então V. Ex. tenha a
garia que S. Ex., com a prudcncia que lhe é
bçrndadc de mandar-me dar um copo d'ag11a
propria, pudesse tambem, na óccasião ele respara molhar a boca. (Risaclas.)
ponder, dar algumas espernnças que satisfação
O SR. PRESIDENTE ordena a um continuo de
ao desejo qne todos lêm de ver terminado este
levar agua. ao nobre orador.
negocio.
A queslf!.o do Pará lhe parece simplissirna;
O Sa. MoNTEzumÃ, continuar.do, jn]ga inclise muito deseja que se nfto complique, o Bra,zil
pensavel que a camara faça sentit· ao tlirono
tinha posse, deve ser-lhe restituído; embora
quaes os meios, em geral, que entende que
TOMO l
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devem ser seguidos pela· administração para
po(4lr oc~ommoda1• as dissenções politicas,. que
todos lasllmãO; e que nessa parte a comnnssão
foi demasiadamenle estedl, limitanclo·SP. tão
sómente ll emillfr um pensamento, de qne cada
um dos Srs. deputados está possuído; mas que
não dá esperança alguma ao Brazil do restabelecimento da ordem ; nao aprest:tita. uma
idéa que socegue o desgosto de todos os patciotas ; defeito que nao descobre na emenda,
que expende os fundamentos, em que a camara
quer que se basêe o edificio da ordem publica.
Passando ao -topico da província da Bahia,
lastima que não esteja presente o Sr. Barreto
Pedroso, a quem aliás perguntaria se são verídicos os officios, que se publicarão nesta
côrte, dos quaes se deprehende que havia pouca
vontade do chefe da força para atacar os rebeldes, e fuzer entrai• as forças na cidade ; porque o ex-presidente insta em que ataque, e tanto
que lança mllo da arma da 1·esponsabilidade,
arma raras vezes empregada para co111 autoridade de tal magnilude. O ex-presidet1le da
Bahia achava-se naquella província desde o
começo da revolução, ou logo depois: o general
Callado parlio em Fevereiro : devia pois lei· instrucções mais recentes do governo: se as vistas
do governo erão fazer atacar quanto antes os
rebeldes, o orador pergunta porque motivo
houve tão grande relutancia da parte do general?
Lembra que, desde que appareceu aquella
rebellião, duas necessidades se manifestárão : a
maior somma possível da armas e a remessa
de um chefe, · pois que naquella província
nenhum existia que P.Udesse manter a disciplina,
tão necessaria em occasiões tão criticas: as
armas, affirma o orador, que o govemo remetteu
em pequenas porções, e o chefe só em Fevereiro,
quando deveria ter ido immediatamente. Daqui
conclue que o governo nenhum serviço fez á
.provincia da Bahia; que dar_-lhe elogios por um
semelhante motivo seria prostituil-os : que a
Bahia nada deve ao governo actual, mas tudo a
si, ao seu patriotismo, ao seu valor, á sua coragem, ao unanime sentimento de lealdade
impresso no coração de todos os seus habitantes,
distinctos pelo honroso titulo de leaes. Os serviços prestados pelo governo lhe· parece que não
merecem a menor consideração ; pois que se
mandou 4 cartuxos e 4 espingardas......
O SR. PAULA CANDIDO: - Sempre forão mais
de quatro.
·
O Sa. MoNTEZUMA : - E' porque nilo podia
fazer menos, pois que não seria surdo ás queixas
de uma provincia inteira, e tão notavel, victima
de uma rebellião daquella ordem.
Não póde deixar de fazer a devida justiça ao
presidente de Pernambuco, pelo relevantíssimo
serviço que prestou, enviando tropas para a
Bahia, que forão auxiliai· o valor e coragem dos
Jlahianos.

O SR. ToRRES (11iiiiistro da marinha) : - Foi
por ordem do governo.
o SR. MoNTEZUllA deseja ver elpcidado este
ponto historieo, se o governo mandou que o
presidente de Pernambuco remeltesse essa fo1·ça,
ou se, sabendo da desordem occorrida na Bahia,
o dito presidente ordenou que tocassem na
Bahia forças que iào para o sul; mas ainda
quando o presidente de Pernambu~o remel!esse
as forças, por ordem do governo, amda assim o
orador duvida fazer ovação ao governo actual
por um serviço tão mesquinho que, entrando
no curso ordinario das cousas, não merece·
senão dizer que o governo obrou aquillo que
qualquer outro governo, _ainda não te~1do meri~o
algum, ainda taxado de mepto, obraria. DeseJa
dar ao governo elogios dign?s delle, de q~e.m
elogia; e não quer que se diga que a. admm1stração actual é tão fraca, e merece Ião pouco da
nação, que tudo procura, tudo esquadrinha P,ara
obter elogio pelas menores cousas.
.
Falia ainda sobre o augmento da 1mmora- ·
lidade em que falia a eommissão, reproduzindo
argumentos já expendidos em outra sessao,
baseados na falta de dados estatísticos; e vota
pela emenda do Sr. Oltoni.
Passa a responder ao Sr. minislro da guerra,
que sente não estar na casa, e por isso pede ao
tachygrapho que publique ao menos o extracto
do que ouvit·, para chegar ao conhecimento de
S. Ex. Muito . deseja responder hoje a S. Ex.,
para que se convença de que o orador antes de
fallar havia examinado a maleria, e que está
habilitado para responder ~e improviso.
Disse o Sr. ministro da guerra que a oppôsiçllo havia guardado o silencio $Obre os
negocios do Rio Grande, e só co~eçou a f~l!ar ,
nelles depois que chegarão_as .ultimas noticias
da denota do Rio Pardo. O nobre ministro nesta
mesma occasi!lo salvou logo a honra da opposiç!lo, dizendo que na.o queria faz?r crer com.ª
sua observação qu~
oppos1çã~ . se. _havia
alegrado. com a noticia, mas fm ms1d1osa·a
observação do Sr. ministro, e p~rmitta S. Ex.
que· todos nós, sendo tão comedidos para com
S. Ex. , não recebamos da sua mão um labéo
que, nos deve muito magoar. Continua mostrando que_a opposição se não podia alegrar com
a derrotá .do Rio Gtande ; e que se não fallára
antes nos negocios daquella provinc:i!!, fôra por
na.o querer perturbar a ordem da discussão.
Do qúe S. Ex. disse a respeito do estado. das
forças naquella província, conclue que o plano
estrategiéo seguido pela administração passada
havia sido mais pela defensiva, por falta de . recursos, e porque a pollca duração da · mesma
administração não havia dado lugar a que _formasse seu plano,
. . .
.
Declara que a opposição não qmz considerar
o levantamento .do bloqueio de Porto Ale~re
como uina vicloria, 011.0 porque se tivesse perdido

.ª
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apenas um h,ime_m, pois que longe de considerar
que .o maior derramamento de sangue constitue
a victoria, está persuadido de que o n9.o derramament.o conslitue o mais precioso louro que
póde obter aquelle que se diz victorioso ; mas
porque essa manobra fõra mal calculada, fóra
das regl'as eslrategicas, mesmo adopladas pela
administraçM actual, como a experiencia vai
mostrando,
O orador não exigio o plano de campanha,
mas pedio sómente que S. Ex. lhe declarasse
as causas a que se podia attribuir a derrota.
N9.o se contenta com as razões dadas por S.
Ex., .a respeito da falta de noticias officiaes,
pois que o delegado do governo, assim como
chegár9.o cartas de particulares, assim lambem
podia ter dado conta da acção, ainda quando
não entrasse em Pl!rticularidades, com temor
de ser inexa9to ; tanto mais quando consta
que o commandante da força naval officiou ao
governo,-, ••
O SR, TORRES (ministro da 11ia1•inha): N9.o; e nem mesmo P.Stava no Rio Pardo.
O Sa. MoNTEzuitA: - ... 011 1 ao menos, es·
creveu cartas particulares.
Como simples paisano, nllo pllrece ao orador
desail·oso nllo levantar a luva para entrar em
lice com S. Ex. em materillS de guerra.
Quanto a dizer S. Ex. que a derrota do Rio
Pardo não seria favoravel á opposiç9.o, o orador
observa que sendo a opposiçllo composta de
brazileiros, na.o póde deixar de amat· igualmente a patria, a monarchia, as instituições do
paiz, e assim não póde alegrar-se com a derrota
das forças da legalidade.
O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje; e levanta a sessão ás 3 horas e
um quarto da tarde.

--------

Sessão elll

PRESIDENCIA
SUJ11MAruo.' -

DO

ao

de JH;alo

SR, ARAUJO VIANNA

Pareee7·es - Ordem do dia. -

Diseuasão do voto de graç1JJJ. Di,sC1Urso do Sr.
Ramiro,

_

Pelas 10 horas·da manhã, procede-se á chamada, e logo· que se reune numero legal de Srs.
deputados, abre-se a sess9.o ; lê-se e approva-se a
acta da antecedente.
.
Fallao com causa participada os Srs. Souza
Franco, Cajueiro, Carvalho de Mendonça, Casado, Freitas, Cerqueira Leite, Costa de Miranda,
José Muianno, Vicente Ferreira, Almeida Albuquerque, Visgueiro, Silva Pontes, Aureliano,
Carneiro de Campos, Costa Carvalho e Mello e
Matlos.
·
O SR. 1° SECRETARIO declara que não ha
expediente:
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Lê-se o seguinte parecer :
(e A terceira commissão de fazenda examinou
o oflicio junto do Exm. ministro da fazenda,
acompanhado dos doc11mentos que provão haver
o coronel Henrique Garcez Pinto de Madureira,
obtido nos tribunaes judiciarios, sentença que
obriga a fazenda nacional a indemnisal-o da
quantia de 6:463$, valor de gados e outros objectos que lhe for9.o tomados para o serviço do
exercito pacificador, por occa11ião da guerra da
independencia na província dá Bahia, e porque
o art. 31 da' lei de 24 de Outubro de 1832
prohibe que se inscreva, e pague divida alguma
que respeite á perda de particulares, por mo! i,vo de guerra interna ou externa, sem - autorisaçno da assembléa geral, pede o ministro uma
deliberação a respeito.
<< A terceira commiss9.o de fazenda reconhecendo ajustiça em qne se baseão taes indemnisações, quando competentemente provadas e
legitimndas; e não encontrando duvida alguma
a respeito por terem sido exhauridos os meios
judiciarios que, em resultado, dértlo uma sentença passada em julgado, contm a qual nada
allegtlo nem o ministro e nem o procurador·
fiscal da Bahia que, em sua resposta, declara
ter o processo regularmente seguido os tramites
da praxe, e nem o procurador da corôa que, só
encontrou o obstaculo da lei citada, é de parecer
que se verifique o pagamento, in~ependente de
resolnçtlo especial, por ser o direito da parte ré·
conhecido judicialmente, remettendo-se os papeis á commissao do orçamento, para que neste
se autorise o governo para o dito fim.
" Paço da camara dos Srs. deputados, 29 de
Maio de 1838.-Joaqu im José Pacheco. -;:-J. J.
de Moura Magalhães. - M. F. Ribeii·o de
Andrada. »
Fica adiado por se pedir a palavra.
Lê-se outro parecer da mesma commissão,
sobre o requerimento de Jaimes Dentop, Roberto Guilherme Butterner é oulros, comocessionarios de Custodio· Pereira de Carvalho,
Jorge- Hobson, Alfred Robisson e outros, como
cessionarios lambem de · Domingos Aleixo
Trench, aquelle e estes subdilos portuguezes, em
que otl'erecem a esta at1gusta camara as seillenças obtidas a seu favor da commissão mixta
brazileira e portugucza, e pedem o pagamento
das quantias julgadas pela dita commissll.O,
· como indemnisaçao das perdas soffridas, e por
elles pagas relativamente aos navios Carvalho
Se:i,io e Nova Piedade. A terceira commissa.o
de fazenda certa de que taes pagamentos, depois ·
de ex:hauridos todos os recursos da lei, pertencem ou competem ao governo, o qual, na
falta de meios, póde pedil-os ou propõl-os a
· esta augusta camara, entende que este requerimento deve ser remetlido ao ministro da
repartição· competente para lhe deferir como
entender de justiça, ele.
E' approvado sem debate,
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existe, que, levado por sentimentos de ambição
e de elevação, procura incutir no publico idéas
subversivas da ordem publica. QL1ando partidos
appurecem pronunciando-se conlra as insliluiçõcs do paiz, _e negando obediencia e re·
conhecimento ao Sr. D. Pedro II, póde-se dizer
que a tranquillidade publica existe inalteravel,
e qne as instituições do paiz se achãõ consolidadas ?(Apoiadc,a,) Não se deveria dizer antes
qué a integridade do im pcl'Ío se acha ameaçada,
quando se observa que uma prnvincia nega obediencia ao governo do S1·. D. Pedro II ? Não se
deveria dizer que us instituições do paiz neces·
sitão de ser consolidadas, qnando uma pro·
vinci~ do imperio tem proclamado a republica?
Se ainda no anno passado se dizia que o Brazil
ORDEM DO DIA.
eslava em uma convulsão, como é que se que1·
Continua a discussão do · voto de 'graças, e que em quah-o ou seis mezcs se tenha conse,
1::wenda apoiado.
guido consolida,· as instituições do paiz e o
O Sr. Maciel Monteiro (iii:ia·ist-i-o dos estraii- lhrono do S1·. D. Pedro II? E' por certo querer
geiros) entra na discussilo forçado a refutar fazei• muita honra á administração, deposilur
nella muita confiança, o querei· que, em quatro
alguurns urguições qu·e ouvia fazerem-se na
ou seis mczes, consolidasse as instituições e o
casa contra o governo, e a 1·cspo11der a algumas
throno de S. M. ltnperfal. As instituições do
inlerpella~ões que lhe forão dirigidas.
paiz 111lo estão consolidadas na verdade ; mas
Observa qnc os Srs. deputados da oµposiçll.o
é certo tambern que a maioria dos brazileiros
têm estranhado o dize1·-se, na falia do lhl'0110,
continúa a fazer esforços para as suslentur
que as relações com as naçõ~s estrangeh·as se
achavào inallcrave;s. Não tende occorrido at:on-~ (apoiados) : cujo governo escndmlo com os birns
bt·azileh-os, empregão todos os meius para se
lecimenlo algllm extraordino.rio, qne tenha
conseguir tal fim. (Apoiados.)
perturbado a amizade que deve existir entre
Uma outra arguição se fez á falia do throno,
as nações allindas ; não se lendo recorrido a
meios ext!'aordinarios, para dispulat· direitos a qm1l é de uma uatureza bem p~1:ticular ; e é
que na falia do throno não ven1 a palavracom nação alguma, nilo vê quaes sejão os molivos que possa.o haver para que o governo conslituição,-Mas acaso as palavras lihei:dade,.
_dissesse, no falia do lhrono, que as 1·elações de instituições do paiz, etc., nao importão a.mesma,
idéa que a palavra canstituiçã.o. Por el!'ta ocamizadê, com algumas -nações, se acha.vllo
casill.o um nobre deputado citou o procedimento
alteradas. Não ha nação alguma que, nas suas
de Napoleão; mas o orador tarnbem poderá
relações ordinarias ou habituaes, não tenha
citar factos da mesma cqnvenção franceza.
mais ou menos suas contestações ; mas nem
pot· isso se julga as suas relações alteradas. Não Não erao, por exemplo, aquelles que mais prose segue, por exemplo, que, porque a Inglaterra clamayã.o a liberdade, que mais fallavãci em.
questiona com a França sobre os meios de se instituições livres, que commetterao as maiores
atrocidades? Aquellesque muitas e amiudadas
dar execuçãO ao tratado da quadrupla alliança,
se possa dizer que suas .relações externas es• . vezes fallão nas instituições do paiz, s11.0 os
mesmos que lil!'nos as amll.o, .011 que querem
tejão alteradas.. O governo imperial, portanto,
o seu aniquiUamento. (Muitos apoiados.)
não usou de uma linguagem incon1petente, ou
Nota que tim nobre deputado arguio a elle
menos sincerª, quando disse á asse11Jhléa que
orador em particular, por ser demasiado silena.s relações de am.izade com as demais nações
cioso em seu relataria, e por encpbrir com o
.
se al!havão inalteradas.
manto do mysterio certas negociaçõe;,. Appella
Disse lambem que o governo não teve razao
em resposta ·para as luzes· e conhecimentos
para affirmar ao corpo legislativo que as nossas
institnições se não achavao consolidadas, e que admiuistrativos desse nobre deputado, e espera
o governo , fazia uma · injustiça aos brazileil'os que lhe fará a justiça de reconl1ecer que nllo
deve1u ser publicadas negociaçõc;; que apenas
quando ·dizia que haviao commoi;oes que abalavã.o as instituições ,,rjo paiz. A isto responde se achão encetadas, e sobre as quaes o governo
·
que o go~erno está persuadido que a maioria devêra guardar silencio.
'l'ambem' foi o ministro dos estrangeiros cen·
dos brazileiros quer a ordem, e professa sentisurado por nada haver feito ; por não ter dado
mentos de r,.dhesao ao lhrouo augu_sto do Sr.
um só passo. Mas deve-se observar que a gestão
D. Pedro II, assim como ama e quer a estabidos negocios externos ntlo - póde ser· conclui da
lidade das instituições do paiz ; o governo,
porém, lambem reconhece (e es~á convencido com tanta brevidade como a dos negocios in'.
ternos. O governo neste negocio não póde dizer
que disto se não póde duvidar) que um partido

Lê-se e approva-se o seguinte :
do governo se exija, pela
reparlic;no da justiça; que envie a esta at1gusta
camara :1s plantas, rclalorios e quaesquer outras
in{orm,u;ões, que livercm sido remeltidas peio
presidente da· província de Minas Geraes, ácerca
da colonia de desgraçados e vagabundos, que se
pretende fundai· entre os rios Mucury e de.
Todos os Santos, e que o mesH10 summario
dechu·e se tem dado quaesquer ordens para
kvar-se a effeito essa fundação , e, no caso contrario, quaes ós õbstaculos qlle a isso se oppoem.
« Paço da dá camara dos tlepulados, 80 de
Maio de 1838.-H. FerrcimPemia. »
« Requeiro <11?,e
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que decida o:que é mais vasio, se o relatorio do
que qu@r ser obedecido ; o resultado das negociações depende da conctitTencia de outros .1· ministro dos estrangeiros, se o discurso que o
Sr. Montezuma proferio na séssão'de hontem.
gabinetes, e de gabinetes que se achão a duas e
·
(Apoiados e risadas.)
tres mil ]eguas de distancia. Por cst.1 occasião
Quanto aos negocios da Santa Sé, a admiobserva que, pelo ultimo paquete, é que recebeu
nistração apenas tomou a direcção dos negocios,
o governo noticia de liaver chegado á Paris o
procedeu a um rigoroso exame sobre o que
nos,o enviado extraordinam, o Sr. .José ele
havia a este respeito desde sua origem, e reunia
Arm1jo Ribeira: Podia exigir-se deste empretodos os documentos que podião 1llustral-a, e
gado que, semelhante a Cesar, · chegasse,
tem a declarar que nlo forão de pouca u tilídade
visse e vencesse.
ao governo todos os passos que ha viao sido
O orador passa a demonstrar q11e, apezar do
dados pelo nobre deputado o Sr. Montezuma
pouco tempo de existencia que tem a adminisquando esteve na administração. O governo
tração, alguma cousa tem conseguido, Lembra
que o estado da nossa fronteira meridional era ~continua a empregar todos os meios para se
alcançar o desejado fim. Com isto p::irece ha·1er
summamente critico até 19 de Setembro ; que
satisfeito á exigencià do nobre deputado,
tanto nos relatorios das passadas administrações,
Fallar~i agora, continua o orador, da questao
como mesmo em outras communicações offido Oyapoch : desde alguns seculos se suscitárão
ciaes, o governo havia exposto as duvidas que
duvidas relativamente ao limite septentrional
se tinhflo suscitado a tal respeito ; e que os
do imperio, e quundo Luiz XIV concl11io com
rebeiÜl.'S do Rio Grande erno auxiliados pela
D. Pedro II rei de Portugal, o tratado de 1700
republica do Urllguay com meios· de toda a
em Lisboa, já se Leve em vista remover taes
s01·te, etc., ele. Hoje cabe ao ornuor a fortuna
embaraços. "Pelo tratado da quadrupla alliança
de poder asseverar á camara, que taes obassignado pela raiuha Anna de I11glaterra, que
staculos se ac11ao l'emovidos, touas as ililliculo havia promovido, o imperador Leopoldo, os
dadts superadas, e que portanto a rebeldia se
estados geraes, e Portugal, celebrado em Lisbon
acha limitada aos :;eus proprios recursos.
em 1703, fic,ou sem e!Ieito aquella negociaçno ;
Commemora o facto de haver cessado a
mas concluída a paz, tratou Portugal com a
occupaçao tio nosso territodo na raia occidental
assistencia do governo britannico de concluir
do imperio; de se acharem evacuadas as seso tratado assignado em Utrecht em 1713 por
marias concedidas pelo governo de Chiquitos
Luiz XIV e D. Jono V, aonde se regulárao os
nas margens do rio .Jaurú e Paraguay no Matfo,
limites do Brazil e da Guyana Franceza, esta·
· Grosso ; cessanào as depredações feitas nas
belecendo-se como linha divisaria o rio Oyapoch
fazendas nacionaes de Salinas ; trancando-se
ou Vicente Pinçon.
as vias particulares de communicação : resNovas duvidas apparecendo sobre o limite
tabelecendo-se a estrada de Casalvasco, e organisando-se um correio de Matlo-Grosso a Clnt , em questão procurou a republica franceza ne. gociar um novo tratado, que foi concluido em
quisaca.
1797 entre o plenipotenciario francez e o
Mostra que o governo tem presta.do atlenção
cavalleiro Araujo, o qual tratado não sendo raa muitos negocios, dos quaes alguns estão detificado pelo governo portuguet, procurou-se
cididos, e outros ainda pendentes, Nno exafazer em Badajoz uma nova convençao que teve
minou, e não regeitou as presas ultimamente
lugar em 1801, a qual ficou lambem sem effeito,
feitas, e que o encarregado de negocios de Inassim corno o tratado assignado no mesmo anno
glaterra queria pôr á disµosição do governo
em Madrid, e até a paz de Amiens e o tratado
imperial ? O governo no.o tem prestado attenç_ão
de 1802.
ás intimações que lhe forão feitas a respeito de
Occupada a Guyana pelas forças portuguezas,
reclamações qlle tiverao lugar por occasião dus
feita a paz em 1814, e reunidos os plenipo·
acontecimentos do Pará ? N110 tem elle deixado
tenciarios das nações alliadas em 1815 em
de acquiescer a essas reclamações, porque elle
profossa os principio, de que nno é responsavel · Vicnna, para o fim de regularem-se os negocios
dos governos da Europa e fazer-se a grande
por excessos provenientes de um partido qualpartilha dos estados, no art. 107 das confequer que se insurja contra a ordem de cousas
rencias de Vienna se estipulou, que Portugal
-estabelecida no paiz? Se se quízesse cnt1•or no
restituiria a Guyana á França, considerando-se
exame dos actos da administração·, mostrar-se-ia
os seus limites até a embocadura do rio Oyapoch,
que nella nem tem havido desleixo, nem falta
que fica eritl'e 4 e 5 gráos de latitude scpten•
de patriotismo. (Apoiados.)
I'fada quet• 1·esponder ao que disse hontem o trional, como sempre o entendera o governo
portuguà; estabelecendo-se igualmente que
Sr. l\fontezuma que o relatorio dos negocios esmn tratado definitivo de limites seria netrangeiros nada ·Continha, e que seu estylo não
gociado entre. as duas corôas amigavelmente.
passava de phrases alambicadas, etc.; nada
Em 1817 restituía-se effectivamente a Guyana,
quer· respondér porque o estylo do relatorio · é
mas sem_aHerar as disposições das citadas conde1Ie, orador, e esta accusação é-lhe pessoal.
ferencias.
Entretanto appella para o juizo da camara ; ella
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A' vista do que se acha deduzido, é evidente

que, emq11anto não ·se concluir o tratado definitivo dos limites, o territorio brazileiro estende-se alé 4 ou 5 gráos ao norte. Mas o governo de S. M. o Rei dos francezes, procurando
evitar o contagio' das commoções qne affligirão
a província do Pará, estabeleceu um posto militar na mai·gem do rio Oyapoch, e, havendo o ·
governo imperial reclamado contra aquella violação do territorio brazileiro, o mesmo governo
francez apressou-se a dar a explicaçllo expendida.
Agora, porém, que a tranquillidade publica
se acha restabelecida naquella província, e que
a autoridade legitima tem recobrado toda
sua acção, procurei encetar aqui mesmo no
imperio a negociação relativa ~ evacuação
do posto militar; mas não se achando o en·
viado extraordinario de S. M. El-Rei dos francezes. suflicientemcnte autorisado para entrar
em taes transaccões, visto que só ad refel'endurn
podia receber as proposições ds governo imperial, forçoso foi confiar esta delicada missão.
ao· enviado ex.traordinario do Bl'azil junto ao
gabinete francez, para promover a evacuaç!l.o
do posto militar, como medida prévia a toda
ulterior negociaçãO. Daqui já vê o nobre deputado que não teve razão quando pareceu estabelecer que o governo havia englobado 11s
duas questões, quapdo, aliás, em meu relatorio,
que eu poderia ler novamente á camara, mui
expressamente extremei os dous pontos, expedindo as minhas instrucções no sentido que
acabo de expôr.
Pelo que respeita ao estado material da
questão, eu lisongeio-me..de asseverar á camara
que alguma modificação favoravel se tem ope·
rado neste objecto ; sendo certo que alguns
pontos occupados nas visinhanças do Amapá
já se achllo evacuados, ·não eiristindo senão o
porto circumscripto -do Amapá.
Quanto ás informações pedidas sobre as
presas feitas pelo cruzeiro inglez, ao norte da
Equinoccial, dir~ que por um tratado feito
entre Portugal e Inglaterra, se estabeleceu esse
cruzeiro, eq11e, em 181-7, se estabeleceu a commissão mixta de Serra Leôi : das embarcações
brazileiras tomada$ por aquella commissão,
seis ou sete s6men,te, forão julgadas más presas,
e das reclamações que tem feito o governo
imperial para as indemnisações, até hoje ainda
não tem 1:1,avido rest1ltado, bem que o. governo
não tenha deixado de -tomar este negocio na
mais séria consideração.
··
Sobre o estado de nossas relações com os
governos visinhos, ·declara que o governo está
na firme convicção de que muito convém es·
tabelecer relações de amizade com os estados
visinhos, e fazer mesmo constar a sua cxistencia nas capitaes desses estados. Nota que
foi argµido pelo Sr. Castro e Silva de
Jiaver publicado uma tarifa dos emolumentos

consulares, e de ter sido cont,~stado o direito
que o ·governo possa ter para o· fazer; po.rém,
esta argtiiçno não lhe cabe, porque nada mais
pôz em pratica do que aquillo mesmo que se
achava ern uso no tempo de seus antecessores.
Quanto á interpellação que lhe foi dirigida a
respeito de haverem alguns periodicos publiC'ado que o encarregado dos negocios do Brazil
em Buenos-Ayres havia negado certificado a
subditos brai:ileiros, observa que não lhe consta
que os periodicos tratassem de tal. materia, nem
sabe que tenhão havido taes duvidas. O encarregado de negocios em Montevidéo, pedio
ao governo imperial explicações a este respeito,
e o governo disse-lhe que concedesse certifi·
cados áquelles individuos que mostrassem
ser cidadãos brazileiros.
Quanto ao occorrido a respeito da fragata ingleza ·R(l'l)or, declara que o governo imperial,
apenas teve noticia do occorrido, se dirigio ao
encarregado de negocios do· governo inglez,
exigindo uma satisfaçno em fórma. Esta foi
dada ; exigio o. encarregado um exame sobre
o facto ; o official. que · havia praticado o desacato foi preso, e preso á·disposiçllo do governo
imperial. Est.i satisf)lção portanto foi condigna
do decoro nacional.
Sobre o facto praticado pelo cons,d francez
na Bahia, observa que logo que o governo
teve noticia de tal successo, ainda antes que
se dirigisse á legação franceza, o enviado extraordinario daquella nação, mandou suspender
o mesmo consul do exercício de suas funcções
e ·instituir uma devassa. Elogia nesta parte a
eonducta do ministro francez.
Quanto ao successo da falsificação das notas
brazileiras nos Estados-Unidos, declara que o
facto se acha expendido no relatorio do Sr.
ministro da fazenda ; consta que os indivíduos
implicados já forão julgados no primeiro jury
onde se julgou haver materia de criminalidade,
e daqui se póde deduzir qne lerão de ser punidos .. Sobre os pormenores do facto, invoca o
testemunho do Sr. · Galvão que, por occasião
desta occnrrencia, muitos serviços prestoµ
naquelle paiz ao Brazil.
Em resposta ao Sr. Montezuma, mostra que
não poqem ser desconhecidos os serviços do go 0 .
vernô a respeito da Bahia, já mandando em
uma barca de vapor mnnições e armamentos,
já remettendo forças de Pernambuco, e emfim
todos os outros soccorros que não são desconhecidos dosbons._hrazileiros. Appella para os Srs.
d1;1putados ~a 'Bahia que farão testemunhas
oculares dos esforços do governo, os quaes todos
fazem a justiça de dizer que o governo cumpria
com os seus deveres. (Muitos apoicidos.) Conclue declarando que vota pela parte do projecto
do voto de graças apresentado pela commissão,
porque lhe parece mais cui·ial, mais franco e
mais digno do patri_otis1uo da camara e do go,
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verno do que o do Sr. Ottoni, o qual, comquanto
nada tenha a dizer contra elle, lhe parece limitado, condicional e hypothetico. E por esta
occasião tem a dizer que a commissão deve
consolar-se da pecha que lhe foi lançada de
haver queimado um. podre incenso ao governo :
a nação aprecia em gráo subido a independencia de caracter de · seus membros : e o
go.verno é muito nobre .para aceitar .o incenso
podre· que se lhe dedica, e a commissão é
muito nobre para lh'o dedicar. (M-uitos apoia-

dos.)

·

OSr, Montezuma. começa o seu discurso por

onde acabou S. Ex.: S. Ex. combateu a.emenda
offerecida .pelo Sr. Oltoni, dizendo que ella era
demasiado hypothetica, e que votava pelo pro·
jecto da commissão por ser mais franco, mais
leal ; mas S. Ex. não explicou em que é que a
emenda offerecida pelo Sr. Oltoni era hypothetica, nem em· que o projecto da commissão
era franco e leal.
A emenda do Sr. Ottoni é inteirame11te hypothetica todas as vezes que nllo havendo os
factos necessarios para provar uma inteira desconfiança na administração, suspende o seu
juizo, e espera que appareção os factos para
melhor firmar a sua opiniao : mas é franca todas
as vezes que, certa dos factos e convencida
por elles, vê-se na necessidade de declarar ao
governo de S. M. o Imperador os intimos sentimentos em que se acha a respeito· das importantissimas questões aventadas na falia do
throno. A commissão, é sem duvida nenhuma,
franca e leal : mas a quem ? Ao minislerio.
Duvida que a nação declare que~essa resposta
á falia do lhrono foi tão franca e leal para com
os seus interesses, como o foi pará· com os interesses da administração. actual. Que quer
dizer essa concessão illimitada de subsidias ?
Que quer dizer essa concessão de .uma confiança sem limites ? Que quer dizer, por
exemplo, asseverar a commissão que a nação
se acha em um monstruoso augmento de
crimes, nessa des!lloralisação que presagia uma
dissoluÇ!lo social ? E' nesta parte que a com·
míssil.o foi leal e franca; mas sómente com o
ministerio, cujas iqtenções (bem que, elle
orador, preste toda a consideração e respeito
aos membros da commissão) forno cabalmente
interpretadas.
Passa a respon~er ás observações feitas pelo
Sr. ministro dos negocios eslr'angeiros, e declara que S. Ex. não ouvio bem as suas pa·
lav.ras, e por isso lhe attribuio algumas que não
proferia, e mesmo alguns pensament-0s contrarias á opinião que elle orador sustenta:
Julga lambem propria a occasião de declarar
que, no seu discurso de hontem, foi publicada
um~ proposiÇ!lo que não enunciou ; pois que
.__ n!lo se referira ao levantamento do cerco de
· Porto-Alegre; como apparece nesse discurso,
n1as sim á. tomada do_ Rio Patdo.
·

247

Observa ao Sr. ministro de estrar1geiros que
nem sempre S. Ex. ha de mostrar que os governos, fallando ao corpo legislativo, deixem de
especiticar aquelles acontecimentos que, posto
não recentemente occorridos, todavia pela continuação delles se tornão dignos de especial
menção, e o negocio do Oyapoch é um delles.
As nossas negociações a este respeito têm sido
demasiadamente atropelladas; não quer com
esta p:ilavra fazer uma censura á actual adn:iinistraçil.o, mas ao governo com quem discutimos esta materia, porque, até certo ponto,
tem alropellado a decisão desle negocio. Julga
que cumpria á administraçao procurar o devido
apoio no corpo legislativo, e, assim, uma especial menção sobre este topico era impor·
tantissima.
Congrn'tula-se com a administração actual,
se, como disse S. Ex., as negociações a este
respeito se achão presentemente em melhor
estado, e se algum dos pontos que estavão occupados deixárll.o de o ser, existindo apenas um.
Nota, comtudo, que houve demasiada condescendencia com o governo francez, pois que se
accedeu a que as negociações se terminem na
França, sómente porque o governo francez;
assim entendeu, -e não se terminém aqui,
como _parece a elle, orador, ter sido o primeiro intento e desejo da actual administração.
Persiste em dh:er que as nossas instituições
estão consolidadas. Pergunta aos senhores que
têm negado a consolidação das· nossas instituições politicas, o que falta para· que ellas o
seja.o politicamente· fallando, qual dos lres ele'·
mentos que formão a base da nossa fórma política não está em harmonia com o outro P
Qual o que deve ser augmen.tado, qual o que
deve ser diminuido para se conseguir esta harmonia? E' por ventura o principio monarchico
qne n!lo está sufficientemente instituido ? E' o
principio democratico P Será talvez esse principia aristocratico que apenas entra nas nossas
instituições políticas P Será, emfim, preciso uma
nobreza hereditaria para salvar as nossas institniçoes? O nobre ministro do imperio creio,
diz o 01·ador, que já teve a bondade de, com a
franqueza que lhe é propria, em occasião diversa,
exprimir o seu pensamento (se não estou en·
ganado) sobre a nobreza hereditaria . . .•
O SR. VASGONGEtr.os ( mini.stro do impei-w) :
- Nego.
·
·
o Sa. MoNTEZUMA: - ... ou sobre outros op:
jectos de tal ·natureza•. Se elle rse quizesse explicar· sobre esta materia _sem duvida que faria
importantissimo serviço á camara e ao paiz.
O SR. VAscoNGELtos (miniwro do Ílll}Jerio):
- Hei de me explicar.
O SR. MoNTEzunrA, continuando a responder
ao nobre. ministro dos eslrangeiros, observa
que S. Ex. lhe emprestár~ urna proposivão
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que não enunciârn. NãO disse que a adminis- modelàr. Os principios p"olilicos emittidos por
um membro do gabinete no corpo legislativo,
tração nenhuns esforços havia fejto no que
nao podem deixar de merecer grande peso no
dizia respeilo' â repartição dos negocios estranespirito publico.
geiros, e sim que nada ha,via féito. Para susO 01·ad01·, continnando ainda a responder ao
tentar esta proposição recorre ao relatorio de
S ..Ex. Disséra que.não podia pretender de S. Sr. ministro dos negocios estrangeiros, diz que
· Ex: a explicação de negq_ciações pendentes, S. Ex. ncriplificára uma das proposições delle
orador, e por isso declara que não disse que ·
salvo as que, no juizo de S. Ex., piídessem
a administração tratára com toda a incurin os
ser declaradas na camara. Agradece ,a S. Ex.
negocios do ministerio dos eslrangeiros.
a declaração franca que fez pelo que respeita
Observa que altribuio a falta de decisao dos
a negociações com a côrte de Roma. Nota que
negocios nesta reparliçlln a um rompimento
muitas das questões a cargo do S.r. ministro
que, se diz, existira entre bs membros do gabi· estavao quasi a terminar-se, e sente que S. !J;x.
nete. Não acreditára nesta noticia, quando e\la
no seu relatorio, nllo dissesse que já estava.o
correu ; mas vendo o relatot·io da repartiçao
acabadas.
dos estrangeiros tãO pouco explicito, sendo
. Emquanto aos limites meridionaes do imperio, desejava que S. Ex. dissesse quaes silo as S. Ex. um dos que erão indicados como nao ·
contentes com o todo da administração, · acredifficuldades que encontrou. Declar:1 que n administração passada lambem nao dormio a este
ditou que alguma cousa havia. Nno foi só em
razão dei modo por que alguns ministros da
respeito, procurou acabar ,com todas estas difficuld11,des, procurou levantar uma barreira enh'e corôa cntendiao a liberdade · da imprensa, ou
Montevidéo e a provincia do R,io Grande, e se como a opposição devêra ser süITocada, que se
taes difâculdades estão aplainadas, bom seria attribuio esta dissensao ·do gabinete, mas
que S. Ex. isto communicasse, para mostrar a lambem se deu como causa della a supremacia
extensao dos serviços· prestados . pela admi- ;extraordinaria que um dos ministros se queria
nistraçao actual nesta parte. Quanto âs ses,
arrogar, despoti§ando, ou qnerendo fazêl-o na·
marias de Chiquitos, observa que não são nequillo que era con~rnente ás óulras repar·
gociações novam.ente encetadas. - Assim não é tições.
O orador pede que os Srs. minish·os dos ne:
muito que dissesse que a administração actual
nada fer., nada concluio.
gocios estrangeiros e da justiça, o informem
sobre o conll'abando de carne humana que, no
. Lembra que, nem no relatorio, nem no seu
discurso de hoje, disse cousa alguma sobre rerelatorio, ·se diz que c,Jnl_inú;\ de uma m.aneira
clamaçao de presas, nem .sobre o juízo que es.pantosa, npez9.r de o governo ler- empregado
deve substituir a conservatoria britannica; portodos os meios para o cohibir. Deseja ser intanto. aind.a por esta- parle lhe parece que o formado dos meios que o goy_emo tem erriprenobre ministro não provou que a adminisgado, para cumprir o tratado, e executar-se uma
tração tivesse feifo os serviços de que S•. Ex.
lei nossa ; e corno os contrabandistas têm esfallou. ·
cogitado, descoberto, e empregado meios· de
Julga não tér sido beni' entenqido pelo nobre iliutilisar as sabias, eschtrecidas, energicas e
ministro quando elle, orador, fallou ácerca de _ fortes me.didas adaptadas pela administração.
nossas relações com as potencias americanas;
Tocando neste topico nao entra na questao in·
o que dissera foi que a sua opinião era que não
dustrial de falta, ot1 não falta de braços ; e
nos devemos circumscrever com essas potenpede gue SS. Exs. tenhao a bondade de não
cias a simples relações de governo_ a governo,
complicar uma questão com outra. Julga nemas considerar o Brazil como um centro de
<:essario que a declaração seja feita com fo~mapolítica americana ; quer que ci. Brazil, sem pre,Jidade na casa; porque respeita,_ e honra detender dominar as potencias estrangeiras nossàs
masiadamente a administração do seu paiz
conterraneas, preste aquelles bons officios que para querer )aval-a da negra nodoa, e desejar
um governo forte e sa!:>io póde presta,· a naque seja respeitada nos paizes. estrangeit-os,
. ções ainda nao tão fortes, nem, talvez, tão es•
cujas folhas, não só as inglezas, mas da Ameclarecidas no man,ejo da política. Esperava que •riêa do Norte como que se recusllo a aceitar
S. Ex. emittisse sua opiniao sobre este asdesculpas, que salvem as mitorirlades brazileiras
sumpto, dissesse quaes' as vistas _do governo a da accusaçllo de connivencia.....
.
este respeito dessa guerra que existe hoje entre
Ü S11. V.~SCONCELLOS (ininisf'l'-o d~ imperio): o Perú e Buénos-Ayres.
A administração é connivente? .
Não segue a opiniao daquelles senhores que
O SR. MoNTEZU!!A responde que nã.o é elle
entendem que os ministros da corôa, apenas
orador, mas as folhas estrangeiras que attribuem
se devem levantar para emitth- a proposição
a connivencia á _administl'aç!lo.
simples de sim, on não, para explicar fact0s,
e nno entrar na explicação da politica ;· por
Constando-lhe que um estrangeiro, fulano
que a nação toda olha . para o seu governo Vauzou, fôra expellido pára.fôra do imperio por
como para um espelho, pelo qual tem de se in·dém da reparliçao da justiça, apezar das re-
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clamações dos credores, victimas do fallimento
que tinha o dito Vauzou feito poucos dias antes,
julga que S. Ex.. deve ex.plicar-se, primeiro,
sobre a coherencia de seus principias...
O Sa. VAsCONCELLOS (ministro do imperio):-

Apoiado.
O Sa. MoNTEZUlrlA :-... anteriormente sustentados com o facto praticado por S. Ex.. e, se·
gundo, sobre o perigo que correria o estado com
a demora do estrangeiro, até dar contas á praça
dos fundos com que havia fallidó.
Respondendo ao Sr. ministro da fazenda,
affirma que não sahio de Paris com passapo1·te
irregular porque quizesse, mas por lhe ter sido
negado o visto pela legaçao brazileira. Repele
o que disse em outra occasillo, concluindo que
não lhe pa1·ece exacta a asserção de S. Ex. a tal
respeito ; pois que, já estando em Inglaterra, é
que recebeu uma carta de João Antonio Pereira da Cunha, datada de 19 de Dezembro de ·
1828, annunciando que acabára de receber
autorisaç!lo do governo para lhe dar passaporte
para onde quizesse ; autorisaçll.o de que se
aproveitou quando foi outra vez á França e a
outros paizes da Europa por onde viajou. Não
agradece o ter-se-lhe mandado abonar a pensão
dada pela tyrannia e despotismo ; nem julga
que isto possa attenuar o crime daquelles que o
deslerrárllo, e conservá1·11.o no desterro por
mezes.
Tendo sido informado de que silo veridicos
os officios do ex-presidente da Bahia, publicados aqui, repete as reflexões que fez na sessão
antecedente sobre a relutancia do general em
cheíe das .forças da legalidade em atacar a
cidade; julga que a administração é obrigada a
dar explicações a este respeito, e igualtnente
repete quando disse, nessa ,occasião, ácerca do '
nenhum titulo que lhe parece que tem a administração a:o reconhecimento nacional.
A' pergunta do Sr. ministro dos negocios estrangeiros :-Se a marinha e exercito não merecia ao menos elogio-; responde que estes
elogios se contêm ua einenda do Sr. Ottoni,
nem de.mobre contradicçll.o em se darem elogios
á tropa e marinha, e nao ao governo, por cujas
ordens estas forças operárão ; pois que se o
.governo não tivesse dado taes ordens, teria
praticado· uru acto de traição, uma perfidia,
·contra a qual clamarião todos os representantes
da Bahia.
•
Quanto· á contradicção que lhe parece ter
achado S. Ex. em elle, orador, julgar importantíssimo o serviço prestado pelo· presidente
de Pernambuco, mandando tocar na Bahia as
:forças que se de;;tinavão- para o sul, emquanto
suppôz que esta· inedida fôra tomada sem ordem
,do governo ; e de achar este mesmo ·serviço de
nenhuma importancia, logo que foi informado ·
de que, para este fim, o governo havia expedido
ordens.. ;,
'TOMO I

DE 1838
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O Sa. MACIEL MONTEIRO (ministro dos est1·angeiros) reclama que o sim pensamento foi inteiramente transtornado pelo Sr. Monlezuma:
oft'erece-se para dar a necessaria explicação.
O Sa. MoNTEZUMA1 receiando que S. Ex. com sua explicação faça novo discurso, não aceitá o
offerecimento ; parecendo-lhe demais impossivel que não estejão exactos os apo1itamentos
que tomou. Referindo-se -a e!les diz que, no
caso de ter sido o presidente de Pernambuco
quem, sem ordem, tivesse mandado, tocar as
forças na, Bahia, teria sido previdente e patriotico, encarando os objectos como devê1·a,
animado pelo zelo da causa publica, e desejo de
ver a legalidade triumphante lia Bahia ;, mas
que,. sendo a ordem dada pela administração,
ella não faria mais do que dar uma providencia
ta.o commum e vulgar, que nllO merecia nem a
honra de recordação, quanto mais do elogio.
A estas considerações accrescenta que a administração tem de mais a justificar que não
foi prodiga ; que não despendeu demasiados
fundos : que não comprometteu as finanças da
nução, lançando mão de recursos de que não
havin necessidade ; pois qne a força naval, mandada para a Bahia, pareceu a elle, orador, tão numerosa, que acreditou que se ia fazer o bloqueio
de todo o Brazil. Parece-lhe que este facto
indica que S. ·Ex. não tinha muila confiança
nos offlciaes encarregados daquella expediçao ;
e que, da accumulação de força, dependeu em
grande parte a realisação de boatos que corrêrao
aqui, de pouca união e alguma dissidencia, que
penetrár!!,o na marinha encarregada do bloqueio
da. Bahia. Deseja ser esclarecido a este respeito,
se S. Ex. entender que estes objectos são dignos
de sua consideração. Não insiste, porém, na
ultima parte, se S. Ex. julgar que nao vale a
pena, depois da.restauração da Bahia, ir desenterrar essas pequenas di~cussões.
Conclue pedindo esclarecimentqs ao Sr. ministro da fazenda, a respeito da execução do
artigo 18 da lei de 11 de Outubro de 1837,
que autorisou o governo para emittir biihetes
do thesotiro.
O Sr. ia.miro : - Sr. presidente, ·o sentir:n.ento de justiça, a que nã.o sei, nem posso
recusar-me, levou-me a pedit hontem a pal~vra
para emittir a minha opinião ácerca do periodo
terceiro _do voto de que nos occupamos. Eu
examinarei o que nos propõe a illustre com.missão, bem,como examinarei o que nos o'fl'erece
a emenda substituitiva; e examinarei com tanto
roais imparcialidade quanto é para mim indifferente que a verdade saia deste ou d~quelle
banco. (.Apoiados.) Eu entendo, Sr. pr?s1denle,
que seria it:nproprio de seres razoave1s o regeitar, condemnar, pro;;crever u verda~e em
razão de ,sua origem ; por consequenc1a em
qualquer dos lados da· cainara em que,se achar
a verdade, hei de abraçai-a,
32
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ÂLGUHA.S VoZEa : - Muito bem, muito bem.
· O SR. RAMIRO: - Assim se entenda a minha
profissão de fé : pertenço ás idéas médias, porque entendo que só ellas podem salvar o paiz.

(Apoiados.)

_

apoia.dos) ; persuado-me q~e os deputados, qüe ·
s& acharão no theatro da Bahia, onde. as operações forao visíveis, estão mais habilitados para
ajuizar do procedfmento do governo .....
O SR. MoN·rEZUMA :-Nno : ... são partes.
o SR. RAMIRO :-Piu·tes !! .... o nobre deputado está enganaclti: s!lO juize,:;, julgando do
procedimento do governo, e vêm aqui nno como
parles .... aliás .._.. quem sabe se algum nobre deputado poderia talvez incorrer em alguma
sombra de suspeita de parte !.... (Niimerosos
apoiados:) Se eu sou parte, parqué, por minhas·
sympathias, desenvolvo um lado, por que- razão
não será parte quom se propõe a mostrar o
quadro por·outro h,do ?...
O SR. MoNTEWIIA : - Não ··sei se se refere a

Comparei o que diz a emenda substituiliva:
com o que diz a resposta que. nos propõe a
illustre commissão ; e, desta comparação, o
resultado foi convencer-me de que se na emenda
substiluitiva existe algum periodo, como creio
que existe, que seja preferível á resposta da
illustre commissão, esse período seguramente
não é o terceiro.
A illustre commis;;ão, Sr. presidente, no
período terceiro nos propoe que emittamos tres
p!!nsamentos distinctos entre si, todos importantes. Um pensamento se refere á magua, de
que a camara se possue diante das dissensões
mim.
civis, que aindadilacerao algumas das províncias
·O Sa. RAMIRO :-A ninguem : n!lO faço refe_do imperio ; qutro pensamento reduz-se a exprimir as esperanças, em que está ·a camara, rencia individual : se os Srs .. deputados, que
de que em breve essas dis!ilenções possão ter seu .dizem que o governo bem merece do paíz, são
terno : !> terceiro pensamento se reduz á ex- suspeitos, são partes : aquelles que dizem que
pressa.o do voto do paiz pelo que respeita á o governo desmerece do paiz,: não serao susconducta do governo relativa aos negocios da peitos, nll.o serão partes? (Numerosos apoiados.)
Parece qu<'.o raciocinio é logico. (ApoiadoB,-··
Bahia.
Quanto ao primeiro, seria para mim indiffe- risadas.)
rente adoplar a emenda, e substituil-a á res· ·
Todos os que testemunhárão os aconteciposta qua nos propõe a illuslre commissao ; mentos que tivera.o lugar na província d11 Bahia,
mas nao assim quanto ao seg11ndo pensamento.
~abem quaes erao as necessidades, que tinha
O throno, Sr. presidente, veio annunciar--nos a naquella occasillo : a província precisou de aresperança em que está, de que em breve as dismamento, armas forao remettidas pelo governo
sensões internas hão de ter em seu termo. Se imperial; a provincia precisou de munições de
para o throno existem estas esperanças tao ;mi- guerra : munições de guerra fora.o reniettidas
madoras, porque razao as nao compartiremos? pelo govemo imperial : a província _precisou
E se nós as compartimos, porque razão o occulde que as aguas da Bahia fossem occupadas
taremos nós ao throno ? Mas esta declaração de por emb:ucações de guerra que fo~sem bloquear
uma esperança tão firme, é·tao lisoogeira para aquelle. porto ; embarcações de guerra forao
. nós,essa declaração, digo, não se acha na emenda fazer o bloqueio. Nem sei que haja motivo para
substituitiva ; e se acaso algum ~spirito mais censurar o governo, porque nllo -foi m_esquinho
penetrante qoizer descobrir, o que duvido, na na remessa. (Nmnerosos apoiados.) Eu nunca
emenda substituitiva, a exp1·essão deste pensa- censurarei o governo porque presta um auxilio
·menlo, declaro que acho nesta parte falta de mais -valioso do que a alguem parece necessario.
clareza nas palavras, e confusao no estylo ; e (Numerosos apoiados.) Mas por um ladc existe
por isso prefiro a respostd da commissão á uma contradicção. Ora, o governo.é censurado
emenda substituitiva.
porque com mão larga mandou embarcações para
Mas uma consideração ainda maior me leva fazerêm o bloqueio ; e, por outro lado, é censo·
a esta_preferencia que dou, e é o silencio que rado, porque foi mesquinho em outros objectos ! !
guarda a emenda substitnitiva sobre a conduc:la Mas não ha motivo : para bloquear um litoral
do governo peio que respeita a"os negocios da tão extenso, o governo devia mandar qualquer
Bahia.
·
numero do vasos de que pudesse dispôr. (ApoiaSr. presidente, eu me persuadia de que valia dos.) Mas não.sei se vale a pena teimar nesta
a pena de exprimir ao throno o voto do .paiz passagem do discurso do nobre deputado .. , ...
sobre objecto de tanta importancia. Nao deparei Houve-necessidade de que homens do mar aucom o motivo por qr.e ·a emenda substituitiva xiliassem as operações do exercito : mil e Jrecalasse uma circurnstancia !ao essencial ; Ilias zentos homens de mar(creio que me nao engano
·um nobre deputado, que hontem fallou, pa- no numero) forao enviados. Houve necessidade
receu dar a razao. Esse nobre deputado ( o Sr. de auxiliar o patriotismo '.dos bahia nos com mais
Monlezuma) disse que o governo imperial nada algum contingente de força regular ; eis · que
_, tinha feito pelo que respeita aos negocios da chega o bravo commandanle da expedição de
· ·Bahia 1.... Persuado-me que-gravíssima injuria Pernambuco, e com seus bravqs officiaes- e soliie tem feito ao governo impei'ial_ (m,11itwoaos dados, toma par_te na "gloria de pacificar tão im,_
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portante provincia. Foi necessario, segundo a
patriotismo ; mas o tempo nl!.o seria o mesmo,
intelligencia de alguns homens pralicos na mae as desgraças n~o serião tl!.o poucas. como
teria, que um general fosse estabelecer a disciforao, se é que posso dizer que for1l.u poucas ... !!
plina do campo ; um general foi daqui manEm relação ao futuro acho-me autorisado para
dado ainda ·a tempo de fazer serviços valiosos, o entendet· as~im.
corno fez. Se pois vejo auxilias desta natui-eza,
Disse-se que o governo só cumpria deveres !
poderei dizer que o governo nada fez .... ?
E, por venturn, será thcoria nova que agora
Mas ainda se. disse que os agradecimentos estabeleçamos, que quem cumpre deveres, quem
devem ser dados it marinha e ao exercito.
conhece a sua misso.o, quem a leva a eft'dt.o,
nao merece do paiz? Ignoro que principio seja
O Ss. MoNTEZU!!A :-Ao povo babiano,
osse ; mas nl!.o póde ser fundado. (Apoiados.)
O SR. RAMiRo :-Ao povo bahiano, segundo a
Gu entendo que o governo tem sua rnissao a .
replica do Sr. deputado, eu lhe responderei.
preencher, isto é, o voto do paiz, e qué preen•
Mas disse o nobre deputado que ao exercito chendo hem, bem merece do paiz. Póde-se
e -marinha erão unicamente devidos agradeci:.foutamente dizer que a camara não se prosmentos, Primeiramente o nobre ministro dos . titue; que o voto da camara neste caso é o voto
negocios estrangeiros já tócou neste ponto de do paiz (numerosos apoiados); esta é a m\nha
maneira que desnecessario é dizer cousa al-. opinia.o.
. .
guma sobre a materia. Não comprehendo bem
Ora, Si·. presidente, eu ainda n!io toquei em
a theoria que parece desligar o exercito e maum ponto ... em um auxilio, que não vi ainda
rinha da acçao do governo. Entendo que a
bem desenvolvido : eu fallo naquelle prestante
marinha e exercito n!lo tem acçil.o propria, mas · auxilio, que a Bahia recebeu em serem os seus
tem o movimento e acçao que lhe dá o godestinos depositados nas mãos de um cidadão
verno imperial (apoiados); se assim é, como
til.o rcspeitavel como o ex-presidente da propoderia a marinha apresentar-se nas aguas da vincia da Bahia. Este serviço n!iO foi ainda bem
Bahia sem ordem do governo ? Como poderia o
de.;envolvidô ; eu aguardava ensejo favoravel
exercito prestar os serviços que prestou, sem
para render ao ex-presidente da Bahia a ho- ·
ordem do govern.o. E se acaso os calculas forào · menagem que lhe é devida, pelo muito que
tão bem combinados, as medidas tao bem toservio, pela sua actividade e devotaçao á causa
madas, as instrucções por tal maneira conceda lei, e em desafronta ~ella eu esperava esta
bidas, que se conseguia levar a effeito a resoccasino.... eu receiava de alguma maneira ferir
tauração, restabelecendo-se o imperio da lei , a sua modestia... eu desejava que nao estivesse
se nesta acção se cobria de gl'oria o exercito e
na casa... Mas depois que a assembléa legisla·
marinha, porque nno compartirá da mesma tiva de minha provincia me deu o exemplo de
gloria o governo, cujas ordens, cuj,1s in15trucções, levar perante o ex-presidente da provincia da
levarão o exercito e marinha ao combate ; le- . Bahia uma deputação tirada de seu seio, com
várão o exercito e marinha ao campo da seu voto de felicitação e graças, em nome da progloria ! ! Nao sei como o nobre deputado pôde
víncia, pela conducta, dedicação, zelb e intelliconcluir da maneira porque o tem feito ; salvo gencia, que tinha desenvolvido na pacificação.
se entende que o exercito e marinha se movem
da minha provincia ; eu, em secundar o voto
por si, tem acçao propria, e obr9.0 sem inda -assembléa provincial, nil.o faço senil.o o
strucções ; nrns creio que o nobre deputado
dever de um representante. Póde-c ser lido o
não quererá fazer esta injuria ao exercito e
voto de graças, da fclicitaçao que a assembléa
marinha, lançando- lhe a pecha de insuborprovincial dirigio ao presidente de então, eltã
dinação, o maior dos opprobrios que poderia
existe na camara em que estou fallando.
·
· lançar sobre o nosso exercito e marinha. (NuPor esta occasião, fallando eu desse documerosos apoíado8.)
·
mento, desse voto solemne da assembléa legisMas disse-se que os esforços, e só os esforços
lativa da provincia da Bahia, parece-me que
dos bahianos, pudérãO coq:iprimir a rebellitto.
estou autorisado para remover alguns escruFaço justiça aos meus comprovincianos: e!les
pulos da melindrosa consciencia de alguns Srs.
têm bastante coragem, bastante patriotismo,
deputados, que se têm mostrado receiosos de
bastante amor á ordem e legalidade, para sufque os louros da restanração da Bahia fossem
focar a anarchia ; mas entendo, ou posso
salp.icados com sangue innocente. Parece-me
affirmar que os bahianos, entregues sómente aos que podem repousar tranquillos na fé desse
p1·oprios recursos, sem armamento; como esdocumento .: se acaso as medidas do governo
tava.o, destituidos do auxilio do governo, não
pudessem ter originado, ou dado .lugar a abusos
poderin.o em tao pouco tempo levar a effoito a
taes corno se tem dito, a consternação teria
pacificação da capital da provincia da ·Bahia : calado no animo dos representantes da proa anarchia seria supplantada, como foi, mas vincia ; e elles não terirto exprimido.; o voto da
não em til.o pouco tempo : desgraças e muitas
província, A conducta do governo fica pois assim
desgr~ças havião de cobrir· a infeli;: provincia
justificada : ningu'ein é mais autorisado do que
da Bahia : por fim o triumpho seria da lei e do .a assembléa provincial, para affirrnar que taes
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1;1busos se não praticarao na província : representantes do sentimento do povo bahiano, elles
· devem ser cridos, e não podem ser suspeitos
(numerosos apoiados) ; forão os deputarias provinciaes da Bahia que adoptárao as medidas do
governo, e lhe rendêrll.o graças, e approvàrão a
sua polilica.
Esle documento, pois, me parece b11stante
para dc:ivanecet· as a1·guiçoes que pr,r algum
mom!!nlo posso.o pait·ar sobre o ex·presidente
da Bahia, que está completamente justificado
por este voto solemne da assembléa provincial ;
assim nã·o fossem verdadeiras as noticias que
temos dos horrores que forão praticados na
capital da Bahia ; assim fossem meros boatos,
como sãO e.sses dos horrores da victoria ! !......
M'as como posso eu recttsar a minha crença ao
testemunho de tao immmeravcis victimas que
jazem na provincia..... ? Como posso recusar
a minha crença ao testemunho dessas ru.inas
eloquentes, que em toda a capital da Bahia se
achão aqui e alli...... ? Provera a Deus que eu
pudesse duvidai· de taes factos ...... ? Mas infelizmente não é passivei. ..... P Por esta occasiao eu
lamento que a philantropia ;de tito dignos, de
tão patL-ioticos deputados, não tenha antes des·
pertado ao som dos canhões disparados mais
qL1c barbaramente, contra um brigue, onde não
achou asylo nem a innoceneia da infaucia, nem
o sacerdocio da velhice, nem o desvalimento da
orphandade, nem a delicadeza do sexo ! ! !......

(Nmnerosos apoiados: grandB atUU'l'To na sala.)
Lamentei, Sr. presidente, lastimo, e lastimo

- esperançada em vez de - certa - porque

a certeza não póde resultar sómente de precedentes.
Quanto ao 6° artigo, persuado-me que é
preferivel o da emenda ao da illustre commissão ; pois que crença se póde ter ainda sem
motivo, sem razão ; porque nao é da cssencia
da crença que seja baseada em motivo, ou
razll.o : póde-se crer independentemente disto :
e eu me persuado lambem de que crença póde
ser até com renuncia da mzao. Ora, eu entendo
que os representantes do paiz não podem lançar
sobre o povo encargos que não sejao firmados
em razão, e razão esclareéida pela discussão.
Parece-me, portanto; que é um pouco adiantado
o declarar a camara que, na crença em que·
está, decretará todos ôs subsidios, de que o
governo carecer ; e que melhor fôra fazer dependente a concessão de meios da convicção
de sua necessidade.
Parece-me, portanto, prefürivel a emenda da
opposição...... não sei se ha opposição, ou se
nao ha.
O SR. MoNTEZTJMA : - Nao ha, não.
() SR. RillrRo : - Porque eu vejo que os
pl'incipios da opposição, ás vezes se parecem
com os da maioria (apoiadiJB) ; e que os prin- ·
cipios da maioria ás vezes se parecem com os
da opposição (apoiado&); porque nao vejo uma
linha dívisoria tal, que mostre que as cousas não
sã.o concilillveis. Devem-se conciliar. (Apoiados.)
O SR. VA~CONCELLOS (ministro do imptn·io):
- A differença existe no progresso e regresso.
O SR, R.,\1,11Ro .: - Mas se . a explicação é a
mesma, se apenas é questão de palavras, não
terei esperança de que hão de desapparecer as
desintelligencias, e ha de apparecer a conciliação?
Não tenho mais a dizer. O meu principal .
objecto foi amparar o governo contra uma censura que aqui se lhe fez, que elle não tinha
bem merecido da paiz. Por esta ·occasiao aventei
a minha opinião sobre o 2° e 6° artigo : entretanto a camara votará coma entender, e eu
votarei do ,modo que me enunciei.
·
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje e levanta a sessão ás 2 horas e
· meia da tarde.

muito que os nobres deputados tenhão dado
mais lagdmas aos autores da rehellião, do que
ás victimas delfas, (Numerosos apoiados.) Isto é
lastimoso para mim ; mas eu espero que ainda
esses nobres deputados l1ao de espalhar flores
sobre o tumulo dos que morrêrão nessa gloriosa luta ; ainda espero que esses Srs. depu·
tados darão as suas lagrimas antes ás victimas
da rebellião, do que áquelles que contribuirão
para taes desg1·aças.
Tendo manifestado o meu voto pelo que respeita ao. terceiro pe1·iodo, não posso lambem
deixar de apresentar meu voto pelo que respeita ao segundo artigo, e declarar porque dou
preferencia aos artigos offerecidos na emenda
do nobre membro da oppasição.
No topico da commissão se diz, a respeito da
Santa.Sé, que acamara approvará os meios que
o governp empregar.- Parece-me, Sr. presidente,
que dos precedentes que a camara tem ácerca dos nobres membros da administração, póde-lhe
resultar a esperança.de que a dignidade nacional será consultada ; mas cei·teza, Sr. presidente ? Me parece que a camara . nesta
expressão se excede um pouco. Eu desejaria
antes que acamara não. fizesse o engajamento
tão solemne de ,- approvar certa, etc. - e1Jpe1·a,~çada, sim ; mas certa me pare,~e termo maior
dó que cabia..Estimaria que .a camara dissesse
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Sessão em 31 de Maio
PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA

SuMMARIO.- Expediente.- .Pai·ecere8 de conimissão. - Ordem do dia.- Gratificação aos
lentes dos .cursos jurídicos.- .Dism1s8ão do
voto de graças. Ducu1·so do &. Limpo de
Abreu.
Pelas dez horas da manhã procede-se á cha·
mada, e logo que se reune numero legal de Srs.
deputados, abre-se a sess!lO, lê-se e approva-se a
actà da antecedente.
Fallão com causa participada os Srs. Franco,
Cajueiro, Costa Miranda, Vergueiro, Freitas e
Miranda Ribeiro.
EXPEDIENTE

O SR. 1° SECRETARIO dá conta do expediente,
lendo um officio do ministro do imperio, participando que, na data de 29 do corrente, se
expedira aviso ao marquez tutor, para que os
respectivos mestres prestem as convenientes
informaçõeli sobre os progressos da educação de
Sua Mageslade e altezas.-Fica a camara inteirada.
Rernette-se á co111missão de petições o requerimento de Joaquim Felix de Souza Botelho.
São .lidos estes dous pareceres de commissões, a saber :
·
O lº da terceira cornmissão de fazenda :
« Antonio Pedro de Alencastro, ex-presidente
da província de ~latto Grosso representa que;
achando-se á testa da administração daquella
provincia, fôra della exone1·ado, e chamado in
continenti á esta côrte . a bem do seeviço publico : em obediencia do :que puzera-se em
marcha despendendo na viagem 3:360$000.
Mas que apresentando-se ao governo,. que então
meneava o leme do estado, não só nllo se lhe
déra destino algum, como lambem não se lhe
quizera indemnisar da dita quantia, e por isso
reqtierêra á assembléa geral seu pagamento,
sendo por esta remettido ao governo, o quál
depois de denegar-lhe justo ·defllrimento debaixo do pretexto de não haver na lei do orçamento fqndos . consignados para taes pagamen.tos, reconhecera ultimamente o direito
delle representante, mandando dar-lhe a quantia
.
de 6{0$000.
« Depois de fazer o representante esta exposição, que se acabn de substanciar,. conclue
instando, e pedindo a indenrnisaçn.o reclamada
de 8:360$000.
<e A 8ª commissllo de fazenda, attentaudo maduramente para tão g<ave assumpto, reconhece
ser veridica, e attendivel a exposiçao supra, por·
quanto acha-se comprovado com o aviso de 19
de Novembro de 1835, que tendo o governo
deaiittido o representante, 11em o empregára,
nem se limitára ··á demissão, como em casos

taes é costume,. e sim obrigou-o pelo 'dito ,viso '
a recolher-!le á côrtc, por assim convi.r ao.
serviço publico, como se expressa o citad9
aviso, e desta arte compellio o ex~presidente
{e compelliria a qualquer, que sentisse verdàdeiro amor da patria) a pôr-se em marcha, e a
fazer içiemediavelmente aquella dcspeza, sendo
o mesmo governo o causador della, por que se
houvera simplesmente dado a demissão, de
que se lrata, era .ao representante livre regressar, ou ficar na província, como melhor lhe
aprouvesse, sem que á alguem pudesse imput11,r
seus prejuizo.s, aos quaes de .certo modo se
comprometleu, aceitando um 'lugar de commissão. Mas Yisto como outro ai fez o governo,
presume- a commissao, que o não faria sem
razao sufficiente: e que graves razoes de conveniencia politica aconsclharião a medida que
tomou, salvo se se quizer confessar, que a êsmo
se invocou o serviço publico, e neste caso força
é. indemnisar as despezas feitas por quem
promptamenle obedeceu ao chamamenlp do governo. E' para estas, e outras medidas não cogitadas, que no orçamento se consignão despezas
eventuaes.
·
«A com missão raciocina assim favoravelmente
ao governo, não só por que o contrario seria op·
probrioso ao mesmo governo, como mesmo
porque não póde ella entrar nas razoes par·
ticulares, que o induzirão a tal procedimento.
Mas ainda mesmo que o representante fosse
instinctivamenle chamado â corte sem -razão
sufticienJe, cuida a commissllo, que deve. se-lhe a indemnisaçn.o, porque quando direito expresso não haja, ao menos é isto
de manifesta equidade, que não petmitte,
que seja alguem prejudicado por culpa alheia ;
nesta ultima hypolhese entende a commissao
que a equidade pedia, que se indemnisassé ao
representante, e a justiça mandava, que se responsabilisa!:>se o ruini.stro, . e delle como causador de tal despeza á uaçllo se houvesse satisfação.
«A com missão. dispensando-se de entrar nesta
questao, e conformando-se com as razões expendidas, e voto-do procurad01· da corôa, .é de
parecer, que se deve ao representànte uma indemnisação.
· «Resta agora vêr a quanto deve esta montar,
A commissão nao acha· exhorbitante a quantia
pedida, que crê ter sido despendidà ; para o que
funda-se nestes dous dados : 1º, no arbitra·
mento ))elo governo feito, quando ao Dr. José
Antonio Pimenta Bueno, presidente que sub·
stituio ao representante deu.se a quantia de
4:000$000 para seguir á Matfo Grosso. Presume
a commissão, que o Sovemo daria uma tal
ajuda de custo com conhecimento de causa : e
2°, na longa disíancia, e na ditliculdade. da
viagem, conhecidamente despen(,iiosa, n1ax1me
para quem conduz familiá, A' vista-de tudo, e
de outras razões, q11e a commissllo se:dispeI!sa
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o não pôde fazer em consequencia da revolução
apparecida naquella cidade, que fez interromper
as relações com a província de Pemaxnbuco,
sendo raríssimas as embarcáções que para alli
então se di1·igiao, e como chegasse depois do
encerramento das matriculas, adaptou o e:icpediente de matricularsse no mesmo annó, em
que. fôra habilitado, e de frequentar as aulas
do 4º anno, como ouvinte, · conforme praticárãó
·
outros seus collegas.
« A commissão de instrucçil.o publica exaJoaé de .Motm1, Magalhã~.-JJ:lcwtim Fmnoisco minou os documentos, com que os supplicantes
provão o que allegão, e veio no conhecimento
Ribeiro de Andrada. »
A resoluçao vai a imprimir, e bem assim o de que por motivos de molestias deixárão de
parecer da cummissão, em consequencia da fazer acto no fim do anno lectivo, e que o nao
observaçno que faz o Sr. Limpo de Abreu, pe- fizerão no anno seguinte, antes do encerradindo a slla iwprcssllo, ·pois que quér responder mento das matriculas, como exigem os estatutos,
ás razoes que expoe a commissao ; e para que, em razão de causas, que elles não podião
na occasião em que se discutir esta resolução, p1·ever, e nem se lhes póde imputar ; e consipossa defender um acto do governo tão acre- derando a oommissllo que cm tal caso seria
mente censurado pela commissão, é que faz este injusto que os supplicantes perdessem o seu
requerimento, e não para se oppôr á resolução. anno, em cujas materias se achão habilitados,
O 2n da commissão de instrucçno publica : é de parecer que se defira á pretençao dos sup·
plicantes por meio da seguinte resolução :
« Candido José de Moura, Francisco Joaquim
Pereira Caldas e Autouio Duarte Silva Valença,
« A assembléa gerul legislativa resolve:
estudantes do curso juridico de Olinda, pedem
(< Art. 1.0 O director do curso juridico de
a esta augusta camara uma resolução que anto- Olinda fica autorisado para adniittir a fazer
rise o director do dito curso a admittiI-os ao acto do 3° anno os estudantes Candido José de
acto do 3~ anno, em cujas materias se achao Moura, Francisco Joaquim Pereira Caldas e
habilitados, e que deixárão de fazer no tempo Antonio Duarte Silva Valença, e á matricula do
prescripto pelos estatutos ern consequencia das• 4º anno, uma vez qüe como ouvintes mostrem
razões expendidas em seus· requerimentos . O . ter satisfeito ás obrigaçoes das respectivas aulas,
primeÍl'o estudante allega e prova que por moe não tenbao faltas que, segundo os estatutos,
tivo de molestia se retirou para as Alagôas, . fazem perder o anuo.
do
materias
das
acto
fazer
sua patria, antes de
da camara dos deputados, 30 de Maio
Paço
«
de
1°
no
3° anno, em que fôra habilitado, e que
de.1838.-J. J'. de Moura Magalhães.-Jo~o
Março se retirára daquella província para PerOupútrano Bandeira de Mello. - :Bispo de
nambuco, onde chegára no dia 17 do dito mez,
.
Ouyabá.»
tempo em que as matriculas jft se acbav!lo enEste.foi a imprimir com a resohJção, sendo
de
privado
ficou
cerradas, e por conseguinte
ambos julgados objecto de deliberação.
fazer acto, visto que pelo cap. 6º art. 8º dos
estatutos das academias JUridicas, os estudantes
ORDEM DO DIA
que inwossibilitado s deixao de fazer seµs actos
Entra em discussão a seguinte resolução :
antes de férias, só sã.o admillidos depois dellas
antes do encerramento das matriculas, 1omando
« A asserobléa geral legislativa resolve:
emfim o accordo de matricular-se segúnda vez
A:rtigo. unico. Os lentes dos cursos juri«
no 3º anno juridico, e de frequentar como oudicos, de S. Paulo e Olinda, e os das faculdades
vinte as materias do 4º anno.
de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia,
11 Q segundo estudante igualmente moslra que
vencerá<!, além· do seu ordenado, a gratificação por motivo de molestias deix.ára do fazer acto
annual de 800$: os substitutos 400$. A gratino tempo competente, e. tendo sahido da Bahia
ficação do directar fica elevada a 1:200$. ·
em 19 de Feverei1·0, ·roi arribado a S. M:üheus,
Quando recahir a direcloria em algum dos
o que o impedia de chegar a Pernambuco
nao poderà este accum ular os ordenados,
lentes,
mesmo
o
tomando
Março,
antes do dia 15 de
nem as gratificaçoes. Havendo falta de substi·
accordo de matricular-se de novo no 3° anno, e
lutos para o regimen de 4ualquer cadeira,. a
de frequentai· como ouvinte as materias do 4º
congregaç~o designará o lente ou substituto
auno.
da
. cc O terceiro estudante allega que por conselho que a reja, o qual, além dos vencimentos50$
_de
mensal
gratificação
a
terá
·cadeira,
sua
em
alteração
grande
!}os· médicos, soffrendo
·
sua saude, se vio na necessidade de retirar-se· durante este exercício.
. ·« Ficão revogadas as disposições em con•
pará a Bahià. antes de fazer acto das disciplinas
trario.
do 3º anno, e querendo voltar no devido tempo,

de escrever, tem a honra de offerecer a seguinte
resolução:
« A asse1nbléa geral legislativa resolve : _
1< Artigo uniéo. O governo fica aulorisado a
pRgat· a Antonio Pedro de Alencastro it quantia
de 8:360$000, que o mesmo despendeu na
viagem que fez da capital de Matto Grosso á
esta ct'lrle, em virtude do aviso de 19 de Novembro de 1835.
11 Paço da camara dos deputndos, 30 de
Maio de-1888.-Joa qttim José Pacheeo.-Joã o
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bem inteirado das circurnslancias do paiz; o pres idenle, porém, que estava mais ao facto dessas
circumstancias, que ~econhecia a impossibilidade de se conservar o exercito desalojado no
O Sr. Peixoto de Alencar declara que, para tempo· de inverno, q·ue eslava proximo, etc.,
se orientar nesta questão, ·necessita de alguns instou com o general, e tanto mais rai:a.o teve
esclarecimentos .. s_obre esta resolução. Julga que para assim o exigir, quando acabava de obo àuglI!ento dos ordenados que se pede para os sel"Var. que um troço de rebeldes se tinhl! polentes dos c11rsos jurídicos, é concedido pela ne- dido evadir. para fóra da cidade e receiava que
cessidade que ha, que elles se possão manter esse ti·oço tomasse forças e depois viesse atacar
com deoencia no tempo do seu exercicio, e a a retaguarda do exercito, ou mesmo fazer aleste re~peito segue o principio geralmente guma sublevaçao em outro ponto da província.
admittido que, com pequenos ordenados não se Julgou por isso que o uni"co recgrso de. que se
podem ter bons empregados. Como deputado devia lar1çar mao, era procurar tomar a cidade,
provincial na assembléa legislativa da s11a pro- uma vez que as forças erao. para isso suffivincia, sempre se deéidio pelo augmento de or- cientes.
O orador demonstra que o governo é digno
denado ; mas n!lo póde votar por um áugmento
de ordenado, exagerado, que só serve pal"II sus- dos maiores elogios pelos esforços qne emtentar o luxo. O orador, depois de outras obser- pregou em soccorro da Bahia ; a administraçao
vações, conclu·e offerecendo as seguintes emen- actual tomando conta dos. negocios do estado,
logo dahi a p~ucos· dias leve de lutar com mil
das:
emba_raços : porém, apezar de os encontrar,
« Depois da palavra annual, diga-se_:_ de
prestou lodos os soccorros á Bahia, e soccorros
·400$. Depois da palavra substitutos, diga-se ·
200$. Depois das palavras - de qualquer .até extrnordinarios.
Não póde deixar passar a arguição que se fez
cadeira, - diga-se - o director - e depois das
palavras, que a reja - supprima-se o resto do ás armas da legalidade, de se haverem ornado
de louros manchados de sangue brazileiro; e,
artigo. ·n
por esta occasião. roga aos nobres deputados
E' apoiada e entra em discuss!J.o.
que 51presentem factos, e n!U> meros boatos.
« Artigo additivo. -Quando, porém o~ lentes,
Não é em boatos que se deve fundamentar uma
ou substitutos, nao estiverem no exercício de accusaç!lo de tanta gravidade. A' vista dos
· suas cadeiras, seja qual fô1· a causa de suas excessos praticados ·pelos rebeldes, que nao
faltas, nM perceberão as gratificações de que respeitavão n_em sexo, nem. idade, poderião
trata o artigo 1º, e tão sómente terão direito aos certamente ser desculpados alguns actbs de
seus ordenados. "
vingança que, do lado da legalidad·e., .tivessem
E' igualmente apoiado, e entra em discussão. àpparecido ; mas, felizmente, para a gloria da
tropa legalista nenhum só acto desta natureza
O SR. PRESIDENTE declara que, em conformidade do regimento, fica esta Iilateria adiada se praticou : e a este respeito o orador ÍJ!VOca
para se passar- á outra parte da ordem do dia. o testemunho· dos. Srs. deputados da Bahia,
Continua a discussão do resto do voto de que forão presentes á tomada da cidade. Quanto á pergunta -=que medidas tomou o
graças com a emenda offerecida.
governo para p1·evenir vinganças particulares,
O Sr. Nunes :Macha.do faz a analyse do pro-. - o orador declara que melhor responderia se
jecto da commissão, e da emenda otl'erecida se perguntasse que medidas tomou o governo
pelo Sr. Ottoni, dá as razões porque lhe parece . para impedir os aç:tos de barbaridade praticados
preferível .o projecto 'da commiss!J.o, e conclue pelos rev.olucionarios. Lembra que victimas,
votando por elle.
que sahião da cidade mortas á fome e miseria,
O Sr. :Barrete ·:t>edroso pedia a palavra para. achavão na gente da legalidade toda a especie
.·
.
dizer alguma cousa a respeito dos acontecimentos de prolecção.
da Bahia, em resposta· ás arguições que por
Quanto ás outras pergünfas que se lhe fizerll.o
alguns Srs. deputados têm . sido dirigidas ao sobre o numero de prisioneiros amontoados na
governo.
fragata- J3ahiana, quantos delles morrerllo, se
· Declara que são verdadeiros os officios.que esse vaso fazia agria ; responde que não sabe
aqui farão publicados e dos quaes já por vezes se a fragata estava neste estado, que não teve
se falloo na. casa; nega porém, que o governo participação . alguma- a este respeito. Nlio sabe
tivesse dado instrucções particulares ao marechal o numero exacto dos prisioneiros mettidos â
Callado. Mosti-a qrie o general chegou á Bahia e bordo da fragata Bahiana ; concorda em que
tomou posse no _dia 23 ou 24 de Feve.reiro; podia ser maior. do qL1e àquelle que se metpor consequencia teve apenas quinze dias para teria etn cJrcumstancias ordinarias, mas, périns_tl'llir-se do estado do exercito, formar os gunta o. que queria que se · fizesse desta gente,
seus planos de ataque e stijeital-os á approvação · quando se temia uma reacçao, quando ainda
· do presidente. O general portanto se n!lo a.chava se seduzia para isso. Não forão só os rebelde$

- Marquez de Baepe:ndy, presidente. - Conde
de Valença, 1° secretario. - Luiz- José de
Ofiveira, 2° secretario. »
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que soffrerao incommodos, tambem os solfreu
a tropa da legalidade, os feridos rebeldes i1í0
para os hospilaes juntamente com os da legalidade, e ahi recebiM o mesmo tratamento. Se
os rebeldes solfrerno incommodos, a necessi·
dade, a impel'Íosa lei da necessidade foi disto
causa.
Observa que muito se póde dizer hoje a res·
peito lla revolução da Bahia e do modo por
que foi esta proviacia pacificada, hoje que já
este problema está resolvido. Entretanto, por·
que é que, em vez de declamações vagas, nao
se diz: - O presidente da provinda podia
fazer isto, o governo central podia ordenar
aquillo, para que com menos sacrificio de
sangue se pudesse conseguir o mesmo fim ?
Perguntou-se que medidas tornou o ex·pre6idente para conservar estes presos sem os amontoar em emhal'cações de guerra ; a isto, elle,
orador, responde com outra perglll1ta : - Poderia :i,promptar-se prisões de guerra dentro da
cidade occupada pelos rebeldes ? As da cidade
eslavão todas estragadas ; devia formar cadêas
em outro ponto da provincia ? Lembra que se
alguns presos morrerão a bordo das embarcações de guerra, foi em consequencia de mQ·
lestias, que já tinhao, ou adquirirllo ; mas não
por causa da sua accumulaçil.o a bordo.
Pede que o julguem com imparcialidade, está
prompto a defender-se das accusações que lhe
fizerem: mas tenbil.o estas accusações algum
fundamento, venhllo documentos. Pre,m sobremaneira a reputaçao com que .o honrao seus
concidadãos, e por isso deseja que appareçllo os
factos sobre que o accusao. Nas circumstancias
em que se achava, nllo sabe como poderia obrar
rom melhores meios. A sua justificação, a justificação da legalidade está no voto da assembléa
provincial. Se os nobres deputados da provinciá
da Bahia, testemunhas oculares e imparciaes,
se as camaras, se o corpo do. commercio nacional e estrangeiro, se tudo isto faz uma facção,
elle orador muito se honra de ter sido prPsidente de uma tal facção. (Muitoa apoiados.) E
oxalá que no Brazil não appareçao senao facções
~
semelhantes 1
O Sr, LimFO d.e A.breu: - Muito pouco me
demorarei em mostrar as razões por que prefiro
a emenda offerecida por um nobre deputado pela
província de Minas ao voto da commissao. Estas .
razões já se tem sufficientemente desenvolvido,
e· eu nada poderei accresccntar que possa convencer aquellas · pessoas que quizerem antes
votar pelo projecto da commissao. Procurarei,
porém, em geral considerar Ires ponlos que
julgo de summa importancia; lº, as nossas relações exteriores; 2°, as nossas relações internas;
3º o final.· da falia do throno, em que pede
medidas para consolidár as nossas instituições
políticas. Eu tomarei o conselho que acaboa de
dar-nos o illustre deputado pela província da

Bahia; não argumentarei senão sobre factos
que possa comprovar corn docurnenlos ; eu
pl'oduzirei aquelles corollarios que me parecerem que se contem nos princípios que puder estabelecer. Supponho que poderei errar na minha
argumentação, mas que, a:o menos não incorrerei na censura de proferir factos que não possa
provar; esta foi sempre a opiniil.o que tive, e
que pret1cndo seguir em todo o decurso desta e
de outrit qualque1· sessao : oxalá que os adversarias que tive, quando occupei o ministerio,
me fizessem sempre a mesma justiça que estou
disposto a fazer-lhes.
A falia do throno nos declara, Sr. presidente,
que as nossas relações se conservão inalteradas;
o nobre ministro dos negocios estrangeiros estranhou hon!em muito que nós tivessemas feito
algumas respeitosas observações a este topico
da falia do th rono ; eu reconheço que a inalterabilidade de nossas relações é um facto
existente ; não se notou, por consequencia,
que os conselheiros da corôa o revelassem
á camara ; mas o que se estranhou foi que,
havendo questões de summa importancia,
os conselheiros da corôa nM julgassem
conveniente tocar nellas, para poderem reconhecer qual era sobre taes objectos a opinião
da camara, qual seria, por consequencia, a
politica que o governo deveria seguir, se uma
política espectativa, se uma politicu illustrada e
energica. Não querendo o ministerio tocar nestas
questões, nada se dizendo na resposta que offerece a illustre com missilo ; qual será a marcha
que o governo ha de seguir P Qual será a sua política? Eu suppunho, Sr. presidente, que os ministros da corôa, no seu -proprio interesse,. deveriao nesta parte preferir a emenda substitnítiva
ao voto da cornmissão, salvo s-e elles entendem
que as nossas reclamações, que o ·direito que
nós temos para isso deve ser indeterminado, se
não deve haver um tem·po em que isto se decida.
Sr. presidente, entre as questões importantes
que temos, já se tocou hontem na do Oyapoch,
O nobre ministro dos negocios estrangeiros
concebe as mais Jisongeiras, os mais favoraveis
esperanÇ.as .de que esta questão se decida quanto
antes ; élle nos disse que, talvez no decurso
desta sessão ainda poderia trazer á camara 'ta.o
grata communicaçll.o ; eu me lisongeal'ei igualmente com o nobre ministro dos negocios estrangeiros ; mas permilta-me elle que eu duvide
um pouco, não, porque nll.o esteja convencido
que S. Ex. ha de empregar lodos os meios que
estiverem á sua· disposição ; mas porque elle
mesmo tem creado difficuldades tão extraordi,.
narias, que supponbo qne as r:::to poderá vencer.
Pelo relalorio de S. Ex se conhece que o Sr.
ministro dos negocios estrangeiros affectou
tambem á côrte de França o decidir se o Paráeslá
ou nll.o pacificado, quando devia esta declaração
ser um acto exclusivo do governo do Brazil,
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Quando o governo, do Brázil expuzesse, ou de· seguramen'te hão set· lidos e meditados pelo
,, .. ,clarasse solemnemente que o Pará estava pà· governo fraxicez, creio que ni\o faço desserrn;o
cificado, deveria ter lugar a evacuação do posto algum ao paiz·em notar a SS. EEx. esta conque os francezes tomárao na margem direita tradicçao, contratlicçao de que, talvez, nao haja
do Oyapoch ; mas, segundo as palavras de S. Ei. exemplo algum em nenhum ministerio, nem
no seu relatorio, creio que S. Ex. entendeu naquelle que pudesse aborrecer a solidariedade ;
que a esta declaração dará: o seu assentimento e quanto não é ella extraurdinaria n'um mio governo francez. Ora, eis-aqui uma das diffi- nisterio .que subio ao poder apresentando a
culdades que S; Ex. creou, da qual eu supponho solidariedade como uma das condições de sua
que se não poderá sahir com tanta facilidade, existencia i Não direi n1ais cousa alguma sobre
.
como elle acredita. ·
este objeclo, desejarei que SS. EEx. se expliquem, que mostrem que eu estou c'nganado ;
ministerio,
pelo
creada
foi
Outra difficuldade
por esse ministerio solidario, q.t1e em objectós mas, na verdade, temo muito que as· notas do
de_ ~rande transcendencia. nos atfüma que os Sr. ministro dos. negocios estrangeiros sej!l.o
respondidas com o relatorio do Sr. ministro dos
mm1stros pensão do mesmo modo, decidem
todos do meamo modo. Não procurarei a contra· negocios da justiça.
O mesmo Sr. ministro dos negocios eslran-.
dicçilo entre o Sr. ministro dos negocios estrangeiros, e o Sr. ministro dos negocios da justiça geiro~ nos disse honlem qun elle tinha conseem um dos discursos que elle proferio, procu- guido ultimar negociaçõe~ importantes qnanto
rarei esta contradicçao no relatorio do Sr. mi· aos limites com o estado de Bolívia; que tinha
nistro dos nogocios estrangeiros, e no do Sr. mi- feito evacuar as 'datas de sesmarias que o governo de Chiquitos havia darlo em terrenos
nistJ·~ dos negocios da justiça.
pertencentes á provincia de Malto Grosso. Eu
Exp~z-se, qile era uma condição especial para não disputarei, sem duvida nenhuma, os !;;.se ex1g1r a desoccupação do posto na margem lentos do nobre ministro dos negocios estranesquerda do Oyapoch, a pacificação do Pará. O geiros, nem tão pouco serviços que el!e faça ou
Sr. ministro dos negocios estrangeiros declarou .que tenha feito ; mas sej~-me permillido obque o Pará estava pacificado, e por consequencia- servar a S. Ex. que a ultimaçao de taes negoprogredia nesta negociação ;. é isto o que elle ciaçõ.!ls.(suppondo-as iniciadas e ultimadas por
nos refere no seu relatorio ; mas o Sr. ministro S. Ex) foi extraordinariamente 1·apida. J.l'oi em
dos negocios da justiça é o propriô que con- uma das administr,ições passadas que se notradiz o .Sr. ministro dos negocios estrangeiros. meou um encarregado de negocios para Boli via ;
· Diz S. Ex. o Sr. ministro dos negocios da justiça: S. Ex., se consultar. os archivos da secretaria,.
-« No Pará continu!lo alguns bandos _de facha de ver que um dos artigos das instrucçi1es
ciosos, a quem mais propriamente cabe·a deno- que se dérãO a· esse encarregado de negocios,
minação de salteadores, a infés~r o interior da foi q1.1e reclamasse muito positivamente contra
província ; mas continua.o lambem a ser batidos o procedimento do governador de Chiquitos ;
. por toda a parte, e .brevemente a pm: e a tran- ·portanto;· poderá caber toda.a gloria ao nobre
quillidade lhe será ;restituída, muito principal- ministro dos negocios estrangdros, de ter ulmente recebendo os auxilias que a redicção da timado esta negociação ; mas ella foi iniciada
capita_l da Bahia permilte ao governo·· en- por administração~muito anterior.
viar-lhe.»
Esse objecto da data de sesmarias em terreno
Ora, á vista das proposições cootidas no-re- de que nós estamos· de posse, fórma até uma
lalorio do Sr. tniriistro dos estrangeiros; e das parte a mais importante, a mais digna do expalavras que eu acabo de lêr, ·nlio teve S. Ex. . presidente da província de :Matto Grosso, o Sr.
réceio de ser contradictàdo pe]o governo francez José Antonio Pimenta Bueno. Não P.Osso, nesta
com o relatorio de um dos mini~tros da corôa oceasill.O; apresenlat· aos nobres deputados t~dos
do Brazil? Eú não duvido que aconteça 110 nobre os· documentos que comprovem, quanto digo ;
ministro dos negocios_ estrangeiros o que, em mas além de não ser.. deiliilsiadamente provavel
certo tempo, se asseverou que acontecêra a· que uma negociação tal fosse iniciada e ultill;lada
outro que exigira a abolição do lug:i.r de coo· em tão pouco tempo, accresce que eu, segum~o
servador de nação bdtannica, a quem se res· o conselho que deu o nobre deputado da Balua,
pondeu com o relatorio do 'ministerio da justiça já . disse q11e taes documentos existem na sedesse tempo, em qm, dizia tanto 1nal ·ao jm·y, cretaria ; por consequeucia, ainda nesta . parte,
que o governo ingle:i respondeu qffe o jury eu · não vajo que a repa1·tiçao dos negoCJos es·
nao podia ser ó s~bstituto sati~fai:torio de que trangeiros tenha, ou deva; merecer um _vo~o
se faltava- no tralildo. Ora, se acaso a contra· de confiança. Esloú µelas desculpas atlend1ve1s
dicção que um meu nobre amigo notou estivesse que deu o nobre ministl'O; ha muito pouco
sómente no discurso do Sr. ministro da justiça, tempo que elle dirige a repartiç!l.0 1 mas o :n.eu
eu ~lvez não frvesse tanto receio; rnas como fim. pl'incipalrnente é mostl'ál" que as admm1sella existe muito claramente expressada no traç!les, à quem eUe succe<leu! não forno tão.
h:latol'io de un1 e outro ~inislro1 relatorios que esquecidas dos interesses tlo pa1z, que nao · tra. 33
TOM0 l
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tassPm , delles, ainda .quando. difficuldades e
diflh:uldades rnnilo grnves a cercavão •. _ · .
PdQ q11e respoita _á ,questão, de limi_tes com
estado ·11e · Mon tevidéo, o nobre ministro dos
negocios estrangeiros continuou a dar-nos
grandes esperanças, e até disse qne tudo isto
estava concluido. Fallou-seem.ses:Sões secretas:
eu· noo posso hoje r~cordar-me de, que se passou
nestas ses~ões. Lisongeio-me muilo de que
S. Ex. acredite q-ue. 116s nada temos li receiar
desse estado, quanto á protecçll.O que se dizia
que elle dava aos t'ebeldes .da. província ele S.
Pedro. Se o nobre 111 in·islro dos negocios es. t1·a ngeiros se refere a protestações, eu creio que
S. Ex. acharia muitas .na secretaria dos niigocios eslra11geiros. Recordoa me de um. celebre
me11i01midum, assignado pelo ministro que
enll\o era das relações eslrangeil'ns, Dr. Llamhi,
c1ue foi npsso ·collega na sessão. de. 1826 ; ahi
vct·á. S. Ex:. a promplidào, o cuidado 1: a1·gnme11taçao com que esse ministro das relnçoes
exteriores pretendeu provar que, em n.enhurna
occasi9.o-, havia o gover110 de Monlcvidéo protegido dit•ecta, ou indirectamenle a rebe!lião da
província do Rio Grande do Sul. Eu rP.speito a
persuasão em que S. Ex. está, Jisongeio-m e com
elle ; desejarei que não· lenha em occasiM alguma, motivo para persuadir-s~ ,que na.o foi'l!l.o ,
.c_ircumspecto em taes declarações_ quanto dever.ia sêl-o, principalmente s.e .S. F;x:. nllO se
p6de referir a outros.documentos, além dos que
tenho mencionado ; quero dizer, se $. Ex. não
fez convenio algum, não deu andamento, ou_nllo
julgou necessario dál-o a proposições que havião
·da parle de um e outro governo.
Sr. presidente, eu devo. ser franco como
. sempre fui; Se .a.camara_ está disposta a 11110 dar ·
mais torça 1~oral a<> governo, inc.licando-lhe.oiJ
lembrando-lhe imia politica dift'ei:ente, . a respeito das relações ~xteriores, áquella que .até
agora se tem segµido ;,se os aSrs, ministros da
. corôa não estao dispostos a receber nesta parte
:a emenda substituitiva que eu julgo muito .ruais
. favoravel, · eu enle_ndêria · que, por honra da.
· :naç!l.o brazileira; o. Sr. ministro dõ€ ·negocios
estrangeiros dev.ia ser dispensado de apresentar
rellltorio.; que.o segredo dessa repartição ,;devia
_ser levado a ponto que nella não se tocasse em
occasião· alguma, .e muito menos perante os .
· representantes da naçtto; porém se os Srs .. mi.. nistros: aceitarem ,a. emenda sub;;lituitiva, se
aceitando-a puderem c_ontar, nllo só cci111 o
apoio._da ~inoria,, mas com o da maioria, se a
. naç!l.o selev~ntar em massa, otivindo os seus
representantes .dizer. aos Srs. ministros que
tenhll.o urna política energica, que defendao os
. direitos do paiz, que não cedllo em cousa alguma á f.Jrç;i., eu creio que essa repartiçao qué
é, ·sem .duvida, a, mais importante. do esta.do,
poderá fazer grandes serviço~ ao paiz. . . , .
Permilta•me .. S. Ex. óS1-,_ mjni~tro dos ,negocios estrangeiros que e11- C9p_ie, repila. aqui o

r,

programm_a_ que çoncebo _a respeito das .relaç\'.!e~
exteriores. (nilo é rneu, já o disse): -Fazer, e
exigir jµstiças em todos Qs,casos ; dar, e pedir
direitos iguaes, privilegios identicos ;-apresentar
reclnmações aos governos, discutil-as com brandura, (!()lll cit'cumspecção, e . com sinceridade:
appellar sempre para a 1·ai1M, 'inas nunca .ceder
á força, nem procurar por meio· della adquirir •
vantagens nov'ls, eis-aqui o -- programroa que
adópto ~ respeito de relações exteriores,. eis
aqui o programma que eu me .persuado· .esta_r
desenvolvido na emenda substiluiliva. O nohre
ministro dos negocios eslrang~ir~s se <J'regiiita,
regeita Q progràmma que é a'dm_iltidonos paizes
ui ais civilisados.
·
··
· ·· ·
Quanio; Sr. presidente, á política interna, o
throno nos asseguri,l que a autoridad_e vai adquirir força em Lodos aquelles !uga1·es e!ll que
u havia perdido. Quarito mais leio este periodo
da folia do lhrorio, mais admiro a sabedoria do
governo!_ ll:u procurei escogitar quaes · podiao ser
os meios com que il actual admiili_straçll.olem
conseguido que a autoridade vã recobrando a
sua, força~ e ainda não os pode encontrar: quaes
sno ·estas 111edidas'mysteriosas, que ainda uno
fol'11o reveladas,· por meio das: quàes · a aclual
· adminislraçll.o tem conseguido tao desejado fim ;
esta decl_aiaç!l.o dó- throno. porém ·servirá para
regular o m:eu voto". Se em tao pouco· tempo, se
cercada de tantas difficuldiides, a adminislráç!l.o
· actual tem obtido que a autoridade recobre a
sua força por toda a parte, eu estou dispensado
de lhe conceder medidas ·extraordinarias, 'eu
me julgo _dispensado de lhe conceder· àrbilrio,
força· e dinheiro. Mas eu :creio que tudo-' isto é
uma· illusão·; e' dessa illusã.O queni me tira; é
· o proprio governo.· Eu tenho lido com dissabor
as suas propostas (é preciso que o· declare com
franqueià); principalmente as dos Srs. ministros
· da· gúerra; e da marinha; que per si sós:, seri!l.o
capazes de tocar o alarmá em todos os ·pontos .
do imperio. O que nos dizem os Srs. ministros
da guerra, . e da marinha em suas ,propostas p·
Pedem_ , ambos autorisação ,para. ,premiar,:, n!l.o
. serviços·feitos a bem da ordem .einlegridade, do
irnpt:!('.io, sim ser.viços que se houverem de fazer
a. _b_em .da ordem e· integridade
imperjo. Os
nobres mipistros, ainda esperão no_yas:. commoções em todos os ponto!! -do imperio, ,pois
que, com uma antecipação tão ~x.traordinaria,
querem_ estar munidos desta autoris!!çao. ·
Sr. presidente, admira que um governo .'SO·
lidar(o. tenl1a-se mostrado perante a, nação, o
menos ~oli4ario qué te1p havido erp ._todo o
.B1·azil !. Os mil)istt-os em .contradieção uns com
outros,. os ministros-. em . contradi_cção: co.r:n. a ·
fal]a do throno ; não ·ha contradicçM.em que-nll.o
'caia esse mini!:iterio solidario. !
. ; .. . . ,
Se; por ·verit~1ra, é verdade que a. autoridade,
no ·curto ~spaço de. 7. ou 8. !Ilezes-, sem medidas
. extriiordin~rias., de .qlle.: _nós :,lenhamos, eqnhe:ci men tC>,_,se com·. 11-tixe!l1Jçao .~as. mesmas -leis

do.

:,;,""'.
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contra que tanto se tem clamado·, ten{ podido dos mélhores officiaes 4ue neste tempo comrecobrar· quasi toda a sua força, eu creio que batifto . pela legalidade, creio que foi o coronel
o tempo, e só o tempo será u. melh'lr medida· Albano ; S. Ex. tambem se ha de recordar da
que eu posso offei-ecer aos nobres ministros da deploravel perda qne soffrêmos em C:açapava,
corôa, para élles poderem pacificar inteiramente nesse ponto que ficou distante, e isolado da
todo o imperio. Eu lhes dou tanto de mais bom
base das operações. E' verdade _que S. Ex_ nos
grado .este voto, quanto desejo que as capacidades asseverou ha dons dias, que essa de.ploravel
que hoje dil'igem a náo do estado não se re- perda tinha sido filha da covardia e da traíç11Q;
tirem til.o cedo dessa direcção.
mas eli que a explico pelos erros praticados
: Se olho para.os factos, para os acontecimentos contra princípios certos da sciencia militar, ou
que têm . occorrido no Brazil, por ellcs me in- ;:i.orqlie emfim n~o tenbo os conhecimentos proclino a crêr que a falla do throno não exprirnio fissionaes de S. Ex., não me atreveria a dizer
verdadeiramente os sentimentos. dos _conse- que essa perda fôra o r_esultado da covardia e
lheiros da corôa. Olho para o Rio Grande e vejo-o da traição, principalmente porque o infeliz
no mesmo estado. Eu digo no mesmo estado, tl'ficial que commandou esse ponto; ainda nno
Sr. presidente, porque em verdade, por inais me consta que esteja definitivamente julgado.
qtrn eu estude o relatorio do nobre ministro da Oxalá que as palavras de S. Ex, nao vM ainda
guerra, por. mais qt1e eu queira capacitar-se que aggravar a sorte dr!st:1 victima.
Sr. presidente, já que fallei no desgraçado
foi uma assignalada vic!oria essa marcha das
forças da legalidade de Porto Alegre para o Rio . commandante das forças que perdemos em CaPardo, tenho grande difficuldade em ter esta çapava, nao possn deixar de fallar· sobre uma
resposta que deu S. Ex. quando foi arguido de
convicçao.
Sr. presidente, n!lo me referirei a boatos que ter concedido homenagem a um official que
t.inha vindo presn. Julgo que é a occasião mais
ultimamente se espalhár~o ácerca desse revez
propria para fallar sobre isto, porque ainda me.
do Rio Pardo ; não; .em primeiro lugar sao lembro das asperrimas
censnras que se foz a
boatos, e os Srs. ministros sabem muito bem
uma das administrações passadas á qual nao
que não sou dos que acrcditão com facilidade,
pertencia, porque concedeu hoinenage_m a esse
nem em boatos, nem em cartas particulares ; official de Caçapava,
digo-lhes com toda a convicção de meu espirita, julgado.em conselho emquanto elle nao era
ele guerra. Eu r:rrii)_'que[I
nao sei se tal revez existia, até estou intimaopinino de S. Ex. é qne. o governo está autorimente eonv:encido que se existio n!lo foi t!lo
sado para conceder homenagem aos officiaes
deplorayel. como aqui se tem. espalhado, Mas, pronunciados pot
crimes .· militares. _Recorre
presciiidindo desse revez, eu qnizera que S. Ex. para isto ás ordenanças
militares, dizendo que
o Sr, ,ministro. da guerra me con vence~s'e de. as disposições do
codígô do processo criminal
que . essa 1U1!rcha, essa ocqupação pod1_a ser
nao podem ern crimes r:ii!itares ser applicaveis
util. Eu não entendo, ou muito pouco enten_do aos officiaes de
mal' e ferra. Eu contesto esta
da arte da guerra ; mas eu me persllado que não opini11o>Eu. entendo que o gôverno
não ~stá.
era ulil, pelo que vou expôr a·s. Ex. - Uma autorisado pára cóiicecler honienagem
j quem
guarnição, isolada inteiramente é uma neces 0 o prohibe não
é o codigo do processo,
considade, · mas· uma necessidade que só póde ser stittiiçao, que não reconhece senão
o meio de
justificada por motivo de uma natureza muito fiança, para que um réo se possa
lívrnr_solt.o, e
especial. S. Ex. sabe muito bem e muito m_elhor expressamente excluio quaesq11e!' disposições
do que eu, til.o bem como o melhor entendedor, da .ordenança militar em semelhante cAso.; eu
quaes são os poucos casos em que, segllndo os lerei a S. Ex. o artigo da constituiçito. (Lê a ar'
prirícipios . da arte da guemi, se admitte. urna tigo da constituição.) Isto n!lo serve
ainda _para
guarnição· isolada ; quizera, pois, dever a S. contrariar a opinião de S. Ex.
; serve unicaEx., além de outros muitos favot"es, o obs~quio mente de lembrança para nós discnlirmos mais
de· demonstrar que essa guarniçrt0 preenchia um amplamente este objecto, ou na lei de fixação
dos .especiaes e nrnito poucos fins ,em que se de forças, ou na do orçamento, visto que na.o
exige uma guarhição isolada.
. desejo com laes assumptos, que consid_ero de
Ora,. uma dolorosa: experiencia de nossa importaricia secundaria, tDlnar tempo á camara,
parte já i:los,tem feito sentir quanto é perigosa Sirva tambem a S. Ex. de lembrança a reflexão
a occupação de urn ponto · que se acha. dis- qL1e respeitosamente lhe offel'eço, de que na.o
tante, ·e muito· distante da base das operações. concordo com S. Ex., quando se per,uude que
A base das operações na provincia do Rio está autorisado par:a reformar os officiaes do
Grande tem sido Porto :Alegre e a cidàde exercito, tendo elles mais de 20 annos de serdo Rio Grande: S. Ex. se ha de .1:ecordal' que viço. Lendo a leide 16 de Dezembro de ~790,
em uma occasill.o en1
o president~ da pro- t\S - SÚas disposições. me parecem 1iuffic1entevinéia . accecteu -ª :qúe houvesse 'uma · guar- , mifote elaras, . j)arà que, óombinadii,s. ellas, se
niçãd · na cídade' dif Pelotas, está· riiedida nos ' possa,de.dnzir_Í:l c0t·ollat:io,_de,qi1e.é sempre ne. trnuie tini grartCÍe cÍesàstre e à ffiOJ'[e de Ulll . ces't,ario que ·o official requeií·a. para que a re·

éa

que
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forma
lhe conceda quando tiver mais de 20
teriJ imposto ? Será uma fortuna, Sr. presidente;
a11nos de serviço.
q11e os rebeldes não sejã.o julgados pelo edital
Sl-', da provincia do Rio Grande do Sul, eu
dessa autoridade, porque se o forem, será na
passo os olhos para outrns, ve.jo que um presiverdnde desgraça que, até certo ponto, a legalidente acaba de ser ass:issinnclo, dizem que eiu
dud,. queira imitar os rebeldes.
rnzll.o de seu. olíicio. Ora, isto seguramente nao
Não entrando 110 exame, nã~_ dando niesmo
é p1·ova, mr,s é um argumento contraproducente credito a ludo quanto se tem. dito ; julgando
pal'H [lquelles qne affim1ão que a autoridade vai
mesmo inevitaveis alguns excessos em casos
recobrando n sna força onde a tinha perdido. Pasemelhantes....
·
rece-me que será cousa mui difficil a SS. EEx.,
O SR. BARRETO PEDROSO : - Não os houve. '.i
apezar. de toda a perspicacia, de todos os ta.:::.
lentos que eu reconheço em cada um, provarem
O SR.· L1.11Po DE ABREU : - NllO' ent1·arei neste
por .meio :\e facto;_ a veracidade da proposiçll.o exame: passarei a examinar se o ··governo é
que aconselharão no throno no período que
digno desses elogios que se lhe quer dar, por
tenho censurailo.
ter restabelecido a segurança e ordem publica,
Não füllai·ei na Bahia para àttribuir a quem
na capital da provincia da Bahia. As razões em
quer que seja este deplóravel acontecimento.
que me vou fundar, irei tambem procurar no
Nno desejarei examinar se houverão excesso~
relalol'io do Sr. ministro dos negocios estranentl'C a tropa vencedora, e c.,s rebeldes vencidos; geiros, e do Sr. ministro dos negocios da guerra.
· mas que houverão excessos da parte de alguma O governo !'econheceu.... O. governo.... ? Não
autnridnde, certamente.
digo bem : quasi todos reconhecerão que havia
Sr. prêsidenle. eu li um edital... (nós temos
a satisfazer duas grandes necessidades, desde
sido chamados a estas provas, é por isso que ao Rio de Janeiro chegou a noticia da
qne as exp1·imo : estou muito longe de querer revoltn da Bahia.; uma o bloqueio do porto, e
que isto se attribua a outros ílns), eu li a outra a remessa de um official general, que
um etlilal de 20 de Março deste anno, em
tomasse conta do commando das tropas. Estas
q1ie essa autoridade nrnllllava recolher todas duas necessidades, que desde logo se conhecerilo,
as armas que tivessem servido aos rebeldes, o ministerio nll.o as conheceu senllo muito
e pudessem estar em alguma casa particular.
tempo depois; o Sr. ministro dos negocios esDizia qne todas aquellas pessoas que, no tran,,.eiros nos decl::ira que só em Janeiro·
termo de 24 horas, não viessem entregar as mandou fazer o bloqueio do porto. Diz S. Ex.
armas, serião processadas como complices da
no relatorio (ll a passageni r118pecti'lia).,.Espero
rebellillo de 7 de Novembro. Ora, pergunto eu, que S. Ex. nos declarará !:orno é que novas
n!l.o é excesso ex:traordinario este ?
e!Ilergencias exigirão depois o que nllo se
Essa autoridade, em primeiro lngar, creou exigia até 9 de Janeiro ; e que nos prove lambem
t.im crime novo. Suppof!do, porém, que a rebelq11e, se o bloqueio tivesse sido determinado
lião admittia complicidade, podia ser qualifi(!ado immediatamente....
como tal o facto de se esconder, de não se.
,,.
entregar uma· arma que tivesse pertencido ao · O SR. MoNTEZU:MA: -Apoiado.
O SR. LIMPO DE ABREU: - ...não se teria conuso dos rebeldes P E', na verdade, uma jurisprudencia nova; é,. naverdade, o excesso maior seguido com mais presteza a restituição da
cidade da Bahia á união do imperio.
de que tenho noticia. (Sus8'11rro.)
·
O SR. MoNTEZUMA: - Apoiado.
O SR. PRESIDENTE : - Attençã.o.·
O .SR. LIMPO DE ABREU : E sendo uma
O SR. LIMPO DE ABREU : - Eis-aqui pois que,
autoridade da Bahia aquella que dá o exemplo pelo relatorio do
m.inish-o dos neg~9~os esde uma til.o monstrüosa violencfa, poderiamas trangeiros, de'lo entender que se deixou de
nós duvidar de que outras se praticassem? Será tornar em occasião opportuna....
uma. fortuna, Sr. presidente, que os rebeldes
O SR. MoNTEZUMA : - Apoiado.
não sejll.O julgados·autes de passar a proposta do
O
SR. LnirPo DE ABREU : - ... uma das medi~as
Sr. ministro da justiça; porque, o que sobremais cfficazes, que devia contribuir para ter·
tudo acho peior é, que as autoridades queirã.o
julgar os rebeldes por esse edital. Sr. presidente, minar o. anarchia na província da Bahia. Ora, o
que direi eu do Sr. ministro da guerra? Quem
o que i:nenos .fariã.o os rebeldes?
0 SR. TORRES (ministi·o da ina1·inlia) : - Ü é que não se persuadia desde logo, se exceptuarmos os nobres ministros. qile convinha
qne mais.
mandar para a Bahia _um official general que
O Sa. LIMPO DE ÁBREU : - O que mais fariãÓ commandasse o exercito ?
os rebeldes? J ulgàr sem lei ; julgar por actos
O Sa. MoNTEZO~A : - Apoiado.
particulares; não é isto o que elles fizerão? Não
O S:a. L1111Po DE ABREU : - Eu .pão sou
arrancai-ão, não usurparão ll propriedade alheia
por nm acto pa rticn lar? E nã_o é isto o mesmo daquelles qu~ mais são inclinados a argume.ntar ·
que _jnlgl1-r, .impondo uma pena que a lei não · pelos resultados ; ma.s S. E;x. n~o póde des- ·

sr:

·J.
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C<5nhecer, o que todos virão e presenciarão, que
O SR. faypo·ng ABREU :-Creio que a nobre
a entrada.das forças da legalidade na Bahia teve
commissão está obrigada, por um dever sa•
lugar immedialamen te qne chr.gou áquella progrado, a man· ar ~sle additamento ; mas se o
víncia o marechal Callado. Mas poderá S. Ex.
não mandar, eu espero ainda que a deputaçllo
provar-nos, 1º, que até Fevereiro n!lo havia
da provincia da Bahia principalmente se levannecessidade desse commandante. : e 2°, que, se
tará antes a favor dà emenda substituitiva do
elle tivesse idoci nos primeiros dias depois da
que a favor do voto de graças, nesta parle·.
chegada da notiea, não se leria _conseguido em
O SR. MoNTEZUMA :-Apoiado.
menor çspaço d tempo a restauração da Bahia?
O
SR. L1111Po DE ABREU :~Os serviços que o go,... Eu desejo que S. Ex. demonstre uma e outra
verno fez podem razoavelmente ser contestados ;
:··.cousa; porque ninguem, ou poucas pessoas lhe
mas neuhuma contestaçao admittem os serviços,
· serao tao affeiçoadas como eu sou ; e por isso
os sacrificios, que fez toda a provincia da Bahia
de.seja vêl-o bem defendido de qualquer censura
(com rarissima ex.cepçao das pessoas que fi.
que seus· adversarios lhe queirao fazer. Eu até,
cãrão na capit~l), para supplantar a anarchia e
póde acreditar-me, ihe dirijo estas expressões,
rebellino que alli appareceu no dia 7 de No•
não tanlo para o censurar, como para lhe dar
vembro.
·
· uma. occasiao solemne ele se defender,, como S:
S1•. presidente, já mostrei que estavão em
Ex. -costuma.
contradicçllo as propostas do nobre ministro da
· Ora, á vista destes factos, que ninguem dirá
guerra, e do 'nobre ministro da marinha ; e
que nllo são {nndados em documentos, corno é,
lambem me pai·ece que estao em conll·adicçllo
Sr. pn:sidente, .que eu hei de votar pelo voto de
grllças como o _apresenta a illustre commiss~o P com isso não só uma das propostas do Sr. ministro da justiça, como tambem alguns de seus
Era motivo mais que sufficiente para eu o repactos.
provar. Mas ainda ha ontro : eu ainda. o apro·
Uma das propostas do Sr. ministro da justiça
varia que aquelles que têm depositado uma contem por fim a creaçno de uµ:i tribunal excefiança plena, . uma fé implicita no ministerio
pcionario : S. Ex., por consequencia não confia
actual, dêm louvores a serviços que não fez,
nas justiças do paiz ; quer que os criminosos
. mas que póde compensar com outros, que ha de
de rebellillo e de outros crimes politicos, sejão
fazer ; porém, qual seria o motivo por que a
nobre commisslto não se dignou lambem elo- julgados por uwa commissao · propriamente do
governo. Ora, isto é um testemunho triste que
giar, além do exercito e armada, os habitantes
se dá do estado do paiz. Estes tribunaes exceda p.rovincia da Bahia.? Nesta parle -eu faço
pcionarios nãoforll.o ainda conhecidos entre nós,
. justiça ao nobre ministro do imperio : S. ,Ex.
recommenda os habitantes da província da Bahia senao em uma das épocas. mais desgraçadas do
Brazil. Além disto, S. Ex. tem iniciado um diao agradecimento do paiz. Talvez a nobre com·
reito terdvel, de que hontem se fez menção. S.
missão, dão .tendo lido ainda este relatorio....
Ex. tem deportado, e deportado- contra· prinO Sa. MoNTEzmu :..,.:.Apoiado.
cípios que me pareceu S. Ex. seguir até certa
O $a. Li111PO DE ABREU : -...omittisse uma cir• época, quandofez algumas reclamações a alguns
cumsfancia, que na verdade creio que nãp deve
de seus antecessores em uma das discussões da
ser omillida : creio que à nobre commissao ha sessao passada. Eu nao sei mesmo.como S. Ex.
de convir ao menos niato com a opposição- entende conciliar a administraçaod a justiça, que
que se dêm agradecimentos _aos habitantes da
a constituição confere a juizes determinados
_Bahia, que mais que muito os merecem ; e se com a deferencia, para me servir das palavras
os não merecem por serem pedidos pela minba
de S. Ex. , que os tribunaes têm mostrado para
fraca _voz, !Dercçao-os ·porque o Sr. ministro da
com o governo. S. Ex. põe· em triste conjunctui-a
justiça lambem os pede. Eis-aqui o. que diz,
os juizes que não deséjão ·revogar os actos do
S. Ex ..-« A noticia ·de tao melancolico, qul\l1to
governo. Não havendo lei que autorise, nem
desastroso acontecimento (fallando da Bahia)
sendo do systema constitucional, que um -miexcitou ao mesmo tempo a indign~ç!lo mais
nistro da corôa possa, sem lei, deportar ainda
vivà, e o maior enthusia~mo em todos os haos. estrangeiros, como S. Ex. demonstrou a
hianos, que amllo a lei, a honra e. o lhrono do
ponto de convencer-me na_ sessao passada; ullo
sei como o;; tribunaes hão de deixar de conceder
Sr. D. Pedro II, ele., ele. "
Ora, á vista desta parle do relalorio do nobre
a esses individuas, . arrancados do lugar onde
ministro da justiça, ainda a nobre commissão
residem por ·um ministro da corôa, o remedia
se 'recusará a mandar á rnesa um. additaní-ento, . que o codigo tem estabelecido para as prisões
que consigne na resposta á falia do lhrono os
injustas.
agradecimentos, que merecem .os habitantes da
. o Sa. VASCONCELLOS (ministro do impeiio) : província da Bahia? Ainda os nobres deputados
E porque é que o nobre deputado, sendo juiz,
por e~sa província dirão que preferem o voto da
foi o que mais pugnou para que se conservasse
commissã(? á emend!i substituitiva ?
o Mto do governo P
'o MoNTEZUMA :-De certo que-nao.
O Sa. LiMPO DE ABREU: - O. nobre ministro

sa:
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da justiça, me pergunta porque deixei. de conconvencido pel~s mesmas· razões, que ouvi a
ceçler este remedia. Eu sou, na verdade, um dos
S. E-x., e pela leitura do que 8e costuma prajuizes a quem cabem as palavras que o nobre
ticar nos paizes conslitucionaes, que nos servem
ministro. pôz 110 relatorio, quando disse que a
de mouelo, que S. Ex .. commetteu uma das
relaçflo do Rio de Janeiro tratou sempre o gomaiores arbitrariedades; e que seus effeitos
verno com respeito e deferencia. Eu sou um dos
podem comprometter muito a prosperidade do
juízes que neguei habeas-corpus em dous ou
paiz. Espero que S. Ex. não use mais dessa
tl'es casos em que S. Ex. deportou tres estra1~medida ; ou que, se a julga 11ecessaria, inicie
geiros; porque, _ainda que; hoje estou na mi:
uma lei; se me convencer, votarei por ella ..
noria, nernaqm, nem no tnbunal de que fui
Perguntarei a S. Ex. - se os homens que
membro,;I!em no tribmial de que sou membro,
farão deportados por sua prepotencia, voltarem
deixei~rem occasião alguma de respeitar o goao paiz, que pena ha de crear para lhes apvernó>Mas, eu j1\. disse que S. Ex. põe os juízes
plicar? D irá S. Ex. que os tornará a deportar;
em tristíssimas e difficeis circumstancias, e que
mas 11110 é isso o que se pratica para o bom
S. Ex. ,· podendo nil.o achar sempre juiz. que exercicio desse direito : é tanto mais necessaria
tenha essa defercncia .para com o go,erno,.póde
uma lei que costuma ser annua, quanto sempre
expôr o thtorio a cuusas pouco agrndaveis.
.
se estabeleceu uma pena para o caso, em ·que
Ora, além disto, se S. Ex. julga que o estado
os individuas deportados voltem ao paiz.
do Brazil está em taes circumstancias que Ires
O SR. VASCONCELr,os (ministro do ·iinperio) :
ou quatro estrangeiros sno capazes· de perturbar
-Senipre nao.
·
o socego. a ponto de deverem ser deportados,
não dou o conselho, mas peço que S. Ex. inicie
O SR, LrnPo DE A1mEu :-Quasi sempre.
uma lei que autc>rise para tal fim, e que pratique
Sr. presidente, ba ainda uma circn mstancia,
aquillo mesmo que se costuma prati<>ar nos
por onde eu prefiro a emenda substitutiva ao
paizes, onde é conhecida a indole do syi;h;ma
voto de graças da illustl'e commissão. Esta
representafüo. Demais o !\Obre ministro arcircurnstaucia é a que se refere a negocios da farancou do castigo da lei a criminosos que o
zenda. Sr .. presidente, não é aqui lugar proprio
terião recebido, se · por ventura S. Ex. os não
para eu desenvolver este assurnpto. _Limito-me
tivesse feito sahir do· paiz. Segundo li, depois a fazer unicamente à
censura do top1co do voto.
que sahirão do imperio ·esses ·tres estrangeiros,
de graças ·apresrnt~do pela ·i!lu::;tre commi_ss!lo.
·apparecerll.O. provas de que elles tinhão comDiz a nobre com missão:
metlido o roubo na casa do relojoeiro Meyrat.
" Quanto á necessidade de ·medidas efficazes,
Ora, se estivessem no paiz, poder-se-lhes-ia ter
respectivas á fazenda publica e circulaçil.O moformado processo, e teriM recebido o castigo de
netaria, . não póde ser desconheéida á ·camara
que S. Ex. privou a justiça. · Além disso, com
dos deputados; e!la n!l.o faltará ao sagrado
taes procedimentos, S. Ex. mostra que não
dever de contribuir com o que esth,er de-sua
confia na policia que está· debaixo de st1a- diparte para o mell1.oramento de tão -impor.t~nte
recça.o. Embõra S. Ex. nllo .confiasse na policia,
ramo da publica administração ; e tomará. em
mas não désse ao menos ao mundo o tesdevida consideração as propostas qüe fôrem
temunho de que a policia é til.o ·miseravel que
feitas pelo governo, ao qual prestará ossubnao pôde descobrir os autores de um roubo.· sidios necessarios, na
crença em que está, de .
Em segundo lugar, · teme S, Ex. que dous ou
que os postos á sua disposição, tê~ tido a d_etres estrangeiros. perturbem' o socego publico
vid a applicaç:10, · e com a nec.essana. econonua,
na capital do imperio? E para que então uma
etc., e que os que de novo se·concederem, ser!lo
medida 'tão· extraordinaria, . como é a de deapplicados da mesma fórma, etc, ,, , ·
..
portai'; não pelo ·que póde soffrer esse, ou·esses
Sr. presidente, se por ventura a illusti·e comindivíduos deportados, mas pelo suste em que
mi 5são, l1â ultima parle deste período, se refeficão · todos os estrangeiros, que dahi por diante . risse unicamente. aos subsídios ordinarios,
eu
se devem considerar á mercê do nobre··ministro
não duvidaria vofar com ella ; parqué posto
da justiça ?:
que um nobre deputado que hoje é'ministro da
A faculdade de deportar n!\o póde ser exercorôa, dissesse em outra · occasiãú, que nll.o
cida senil.o·. quando o paiz está de tal· maneira
daria à mim; então ministro da corôa,, ;n,em
perturbado· que. alguns ,indivíduos possilo ser pão, nem agua (risadas), tod~via eu
sou nesta
muito· prejudiciaes . ao socego. publico. Creio
parte mais generoso do que elle.
.
que S. Ex;, .1111.0· quiz calcular, como calculou
O SR. MoNTEZUMA :~Apoiado.
na sessao -anterior, todos os effeitos moraes de
uma medida 111.o pouco propria das luzes de
O SR. LIMPO DE A.aREU :-E estou resolvidó
S. Ex. Qual será o estrangeiro honesto e in- a dar ao governo todos os meios que· lhe fore'.1,
dustrioso, aquelle que póde ser util ao pai,., que absolutamente neéessarios para bem do pa1z.
venha para o Brazil, sabendo que ao aceno de
Portanto hei·.de velar por· todos os subsidias
um ministro elle póde ser lançado fórn do imordinari~s. Mas a illustre commiss!l.O indica
perio? P,ortanto, Sr. presigénte, eu estou hoje
mais do que isto, avança a prometter,lh.e ainda
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subsidios extraordirÍarios. Orá, ~ -nobre comANDRADA' MACBAD o :-'- Para "Dão enmiss110 sabe muito bem , que á disposição do ganar : não é possível.
actual mioisterio-se puzerao, além dos stibsi•
O Sa. Lni:éó DE ABREU :_;;_Sr. pfoside_ille; diz
-'dios ordinurios, 4,558 contos de _reis; e o direito--de àvailçar as rendas do estado, comtanto o nobre 'deputado que é impossível : _illlo me
que não excedesse á metade dà,despeza orçada, atrevo a dizei-o. Eu ainda nao examinei esse
nem·º' prazo de 8 mezes ós hilhetes-que emit- grunde · labyririlhu de finanças para que possa
tisse. E coino eu ci·eio que, ao menos ·neste emitlit- uma pt·óposição tal .. Eu ai11da não vi
ministro algum (quero_ rrie éomprehender na
- anno . o ,voto de· graças nllo -ha de .. ser -um
censu1·a)
que, procu1·asse redu1.ir as d~spezas ;
-docu:nento ou testemunho esteril que. se leve
lodos tralilo de augrnental-11,s.: a nólL)nç-,rnbe
á :presença do lhrono, eu creio que deve haver
mais alguma circumspecçao nas promessaJl! que ser tanto mais circumspectos na decr:f!,,_àç_!lo das
-se fizerem; ou para que o ministerio nllo exija despezas, quanto o ministerio costuma.ser promuifo de nós, e diga depois que faltámos á digo em fazêl'.as ; .e por uma 1·azão. bem napalavra, co_mo . tem direito de dizer; -ou- não . lura], porque não é o ministerio que ha de vir
sacrifiquemos inteiramente as rendas do estado, iniciar impostos: não é o minislerio que ha de
e as ponhamos ã disposiçao dos Srs; ministros. · tomar sobre seus hombros a odiosidade, - que
_qu~si ·sempre ,resulta ,;le uma,semelhan te ini•
Creio qu_e ligando um~s pala!r:is. com oulrns,
ainda quándo n!lo seJa- exphc1to, ao menos ciativa. Se nós queremos, pois, dar ao povo
. póde deduv.ir-se que a,commissão promette ao alguma esperança,_ alguma. triste consoluçãO,
fallemos-lhe ao menos em· economia;, diga·
goveruo subsidios ~xtraordinarios,' na. cren_ça de
que aquel\es_ que Já lhe forão .concedidos forão mos-lhe. ao menos. que nós .havemos .de embem despendidos. Ora, ist<> ,ta.m~em está ainda . pregar todos os esforços para que as. despezas se
redu~o._
.
em conlradicçll.o com aparte Ja. falia doJµrono,
· Sr. presidente, se felizmente fosse vercjadeira
em que tenho repis'adó,- porque a ac.ho importante. Pois, s_e o estado do paiz é mell101·, se a · à_ prop9sição enunciada pelo th~ono· de que o
autoridade publica vai' recobrando forças em .~stado .do paiz tem, _m,elhorado : de que a autoi:idade pnblica vai reco_brando.a sua força em
todos os pontos~em que a havia perdido, n~s
haveinos de dar um testemunho que contradiz lodos os lugares onde á . lenha. p_erdido : de
' certo. que' fiéu,ria- desde já' convencido de que,
absolutamente tudo quim~o o throno nos .af, firma? Sr. presidente, se, por ventura, 1>as- longe de ser impossivél, seria i;nuito, facil re-.-sarem todos os períodos do voto de graças, como cjuzir a despeza a ponto de que pudessemas _dise acha concebido, principalmente · pelo que u,inuir àlguns _impostos...
o sii.. }J:ONTEZLll!A :-Apoiado.
- respei!a as finanças, já se vê qu~, _na ~ei d~ .
orçamento e nas_ propo~ta-s do mrn1~terio;he1
'o •Sa. LIMPO DE ABREU. :c--:-Não' teria mos nede votar peJa- mais restncta economrn.;.:.
' ce~sidade de 'rima força de .12,000 ·éombatentes,
como aq11L nos tem pedido o Sr.. ministro da
: MuiT.is VOZES :..;.;:A poiadg, ; e to_dos 'nós: '
guerra : nao teriamps necessidade dé' uma:,fürça
O SR. LÍMPO DE ABREU ::-... ;. em beneficio extraordinaria ··de ·i1iarinha, · qüal a _qt.ià tem
d~- ~inislerio e do paiz ; e para dar ao paiz pedido o nobre ministro· d.esta repartiçll.O. · ·
em testemunho d.e' que r~ahi:Jehle o seu . es,
o s~. MoNTEZUMÀ :~ ApÓiado.
. '
iado é .melhor ; porque, a _não se dar este
SR.' L;~~o DE ÃBRE;::__::_:·um~ -r~ducção
testérri'uiiho real, 'todos hão de acreditar, ou
que Ó . que a c~mara diz São . pàlavi:as, '1).aS nest~s . 4uas repartiçõeli! ; , uma ,reducção não
. qUe não reduz a_ factos; ou q_ue o_es~ado do rn~ito grande. e. e:x;tr~c,rdinaria, mas .que pudesse
pàiz não tem, melhorado: Mas deseJa~1a antes justi_ficar .as palavras _da falla dQ. thl'.ono, ;b!iStaria para que um_a, grande reducç~o -na desque não se 67.esse ~ma tal promess~.....
peza pudesse .t~r lugar. .
.
· · O SR. Moi1TEZUMA :'~Apoiado.
O Sa. TORRES (ministro da marinlia) :o, Sa. LbÚPo· ·DE ABREU :-'-Ou que essa pro- - Houve reducção na forçada·mariaha., etambem
, measa se fizesse por· um modo tal que ·a ca- na de guerra.
.
,
.
. ,_,·
-- rnara que·nll.o fosse obrigada. a conceder esses
, O SR. LIMPO DE ABREU : --Portanto -ainda
. -·subsidios extraordinarios só sob a crença de que nesta
parte à emenda stibstituitiva é prefe_rivel
se nos faz·menção.
ao voto de graças da illustre· cómmi~são. ProOra, Sr. presidente, por· q1ie molivC> en) !_ugar J.11ettão-se -ao governo todos,· os meios de que
de nós .darmos toda a confiança ao rilini_sterio, elle- possa precisar para · manter o paiz -como
-por que razão ._nllo ha vern'os de da_r tari1_bem deve'· mas a -par disto tambem se -promelta ao
alguma esperança,- alguma con_solaçao ao_
? povo,'que seus represe~tantes mais immediatos
Porque rlizi\o a- _nobre comrnissão _não _i,ie !em- hão de· examinar- mm escrupulosame nte tod~s
. brou de usai· em alguns dos per1odos·da pa- · as despezas -do estado ; ·e ~sp~rn? que os m1lavra- Economia- dimimiição ·_de i•éndà-"- -O\I -nistros da - cor6a to.m.em. a 1mc1ativa em to_das
diiliinui7Mde. 1:mpo8f.os?
aquellas ·rer'l.ticç0e~ que fôrem -comp~tiveis COlll

o sa:.

o'

Pº"º
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o serviço publico. (Apoiados.) Mas isto n:i.o se
acha no voto de grAça~ apresentado pela
nobre commissllo : e, por constlquencia, eu
ainda convido a nobre com missão do voto de
graças, e principalménte o seu illuslre. relator,
que supponho ser o digno deputado por
s. Paulo, CUJO patriatismo n:i.o póde ser posto
nem levemente em duvida ...
O Sa. MoNTEZUHA :-Apoiado.
O SR. LrnPo DE ABREU : -... para qu!), se,· por
ventura, não quer adoptar nesta parte o periodo
da· emenda subslituitiva, ao menos redija ó
artigo que tenho censurado, de tal maneira,
que appareç!lo as idéas de economia e de
reducçl!.o de impo~tos, sem que, todavia, deixe
de conceder ao ministerio os meios gue fõrem
absolutamente indispensaveis para o desempenho do serviço publico.
Eu creio, Sr. presidente, que em tudo quanto
tenho. dito, ew todas as ic.léns que tenho sustentado, não tenho feito mais do que respeitar
a· falia do throno ; tenho querido ser coherente
com os princípios que ella estabeleceu : tenho
querido Cazer honra aos nobres conselheiros
da corôa: estou prompto a duvidar de todos os
factos que lenho citado, de todos os actos que
tenho censurado, para, nesta parle, acreditar
unicamente na palavra. dos conselheiros da
corôa, Nno poder~õ elles dizer, portanto, ainda
qne eu deixe de ser ministerial. Ell entendo que
nisto sou mais ministerial, tendo sido muito
mais ministerial do que os nobres membros da
commissao, que redigirão o voto de graças.
Elles duvidão de uma verdade emanada do
throno ; eu acredito nella, e duvido de tudos os
acontecimentos, de todos os factos, de lodos_ os
aclos que existem na casa.
Eu terminarei o m·eu discurso, porque estou
um_ pouco fatigado : ainda queria dizer algumas
palavras sobre a interprétaçao.....
ALGUNS SENHORES :-Póde continuar; acabe a
hora.
O SR. LIMPO DE ABREU :-Direi, Sr, presidente,
ainda algumas poucas palanas sobre outro
topico importante. A camara já vê que quero
rt!ferir:me á interpretação do acto addicional.
Esta materia tem sido largamente debatida.
Conheço que todos os ministros devem ter
encontrado maiores ou menores difficuldades
em suas repartições rio cumprimento do grande
_acto que hoje fa_z parte da constituição do
imperio : todavia, Sr, presidente, não estou
cohvencido de que todas ns difficuldades seja.o
igu11es : se _houver da parte do ministerio boa
vontade da cumprir. o acto addicional, eu creio
qne. a muito poucas se reduúráõ as duvidas.
Mas quando no acto addicion:,l hournssen1
gra~des absurdos, que não pudessem explicar-se
pelas regras da lrermeneutica, eu faria sempre
differença entre _revogação do neto addicional,
e interpretação desse artigo. (Apoia~os,) A .in-

terpretaç!io de um ou outro 11.rtigo do acto addicional é permillida &o corpo legislativo pela
dis·posição de um de seus at·tigos ; mas a revogaçlio de um artigo que seja, de uma palavra
que seja do acto addillional, não é permittido
fazer-se pelos meios ordinarios.
Na minha opinião não se póde fazer hoje
differença para se revogar um arligo do acto
11ddicional, do que a constituição determina que se faça para se revogàr um artigo da constituição. (Apoiados.) E' necessnrio qne passe
pelos mesmos tramites ; é necessario que precedno as mesmas formalidades. Isto, eu- digo,
Sr. presidente, sómente por interesse do paiz ;
sómente no interesse de consolidação de nossas
instituições, que o throno. recommenda.
Portanto, ainda que se demonstre qne a
disposição de um artigo, ou outro do acto
addicional é mesmo contrario ao interesse publico, todavia a minha profunda convicção é que
tal artigo se conserve até que seja reformado ....
O Sa.ANDRADA MAcwoo:-Co mpetentemen te.
O SR. LIMPO DE ABRsu:-Com petentemente,
como a constituição determina ácerca dos
artigos della, que se queirllo reformar.
O Sr. ANDRADA MACHADO: - Apoiado,
O Sa. LmPo DE ABREU : - Sr. pt·esidente,
não ha pessoa sensata, que nllo saiba fazer
differença entre interpretaçao e revogaçAo. O
nobrn ministro da justiça insiste na palavra
- interpretaçao - mas eu creio que nllo elle,
mas algumas. pt1ssoas, nã.o pouco desaffectas ao
aclo addicional, desejM dar á palavra - inter•
prefai;ão - os privilegios de - revogação,
Mu1Tos SENHORES: - Não, uno.
O Sa. Lu1po DE ABREU : - E' isto o qne
eu acho um.pouco perigoso.
UM S:a. DEPUTADO : - E de facto é perigoso •.
O SR. LIMPO DE , ABREU : - Quando esta
interpretação possa ser abraçada _uas províncias,
os pobres deputados não terãO sempre as
eleições em suas mãos, ptu·a que uão se substitua a esta outra camara que, a· Lilulo de interpretação, revogue o acto addieional em sentido
diverso çlaquelle que todos nós desejamos.
Ora, sendo isto assim, Sr. presidente, eu creio
que tambem a emenda substiluiliva indica
melhor este pensamento. Este pensamento a
respeito do acto addicional, e todos os princípios
que tenho emittido, applicados ao meu credo,.
politico, moslrão que desejo 111anler aK instituições do po.iz; conter ns e::-:.cessos, e promover
por todos os meios a prospel'idade do paiz. Voto
pela emenda substiluiliva.
O SR. PRESIDENTE dá pura ordem do dia, discussão da resoluçâO nuinet·o 10, vinda do senado,
sobre gratificações a lentes das _academiaij
juridicas e de mtldicina, e continuação da dis.
cussão do voto de graças.
Levanta â sessão ás 2 horas da tarde,
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CAMAHA DOS SRS. DEPUTADOS
Sessão

em

I. de Junllo

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA

Sull!IIARio. -Expediente. -Parecf//'ea, -Ordem
do dia. -GTati,fi,eação aos len~.s. -DiscUBBão
do wta de graçaa. Discu.raos dos Sra. À.n·
drada Maclw.do e Maciel Monteiro.
Pelas 10 · horas da manha procede-se á cha·
mada, e, achando-se presente numero legal de
Srs. deputados abre-se a sessão; lê-se e approvase a acta da antecedente.
. Faltllo com caúsa participada os Srs. : Ca- .
jueiro, Costa Miranda, Barreto Pedroso, Freitas,
Visgueiro, Mendes dos Santos e Condido de
Brito.
EXPEDIENTE

entretanto, da referida provincia estes dous individuas, que lllo acliva parte tiverllo nos tristes
acontecimentos que a dissolárllo.
« Deus guarde á V. Ex. Paço, em 80 de
Maio de 1838. -Bemardo Pereira de Vasconcellos. »
Remetle,se á cominissao de justiça criminal,
.
que fez a requisição.
Lê-se e approva-se, sem debate, o seguinte requerimento:
·
.
« Os negociantes Birckhead e Comp. e lnglis
C:airn!l e Comp., havendo depositado no cofre da
mesa de diversas rendas, o primeiro a quantia de
558$360, pelo despacho de quinze mil patacões
e tres mil pesos, desta província para a do Rio
Grande ; e o segundo a de 1:506$9;34, por
moeda de prata exportada para a provincia de
Pernambuco, com a clausula expressa de serem
indemnisa~os dos mencionados depositos logo
. que, por documentos authenticos, provassem-o
effectivo desembarque daquelle dinheiro nas
províncias para onde havia sido despachado ;
e tendo ao depois. requerido, com os doeu. mentos exigidos ao governo, o levantamento
e entrega dos ditos depositos, tiverllo por éJespacho que os fossem haver ou do- thesou.reiro
que fallio, ou de seus fiadores. A 3ª cómmissão
de fazenda, não podendo atinar com. principio
algum valioso -em direito, que abonasse semelhante deferimento, é de parecer que se peçao
ao governo, pela repartição· competente, as\necessarias informações ; e, outrosim, as razOes
que poderia.o l!!r fundamentado o seu despacho,
al~m das lembradas pelo procurador-fiscal, se
-as ha.
« Paço da camara, 21 de Maio de 1838. - ·
M. F. Ribeiro de Andrada. -J. J. Pa~o.-

O Sa. 1º SECRETARIO dá conta do expediente,
lendo o seguinte officio :
cc Illm. e Exm. Sr. -Accusando a recep~llo
do olli.cio de V. Ex., datado de 26 do corrente,
solicitando, por ordem da camara ~os Srs. deputado_s, informações sobre o requerunento que
á mesma camara dirigio Francisco Pedro Vinagre, queixando-se de achar-se preso, sem
culpa fo1·mada, h_a perto de tres annos, cumprerr.e reenviar a V. Ex. o requerimento do supplicante, e com elle as cópias inclusas dos officios dos presidentes das provincias do Mara·
nhão e Pernambuco, pelos quaes se reconhece .
a cau~& porque este preso, e o outro Eduardo.
Francisco Nogueira -Angelim, f.or!lo para est.a
côrte enviados, accrescentando, para conhecimento da mesma eainara, que o governo aqui
os conserva,- até que o p::-esidente do Pará julgúe
acertado, segundo o est~do daq~e\la provincia, J. J. d6· Moura Magalkãf!I, »
que elles sejllo para alh remett1dos, para resp.onderem pelos crim~s de qu_e silo accusa~Qs,
ORDEM· DO DIA·,,,,
e que o mesmo presidente, quantlo ·01;1 env1ár.a
Continua a discusSão adiada na"'sessllo. ante:
para o ~aranhão, fõra justamente com o fim
rior sobre a resoli1ção vinda do senado, que
<le os ter alli _· 1nais proximos, e. para arredar,
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nngrnenta os vencimentos dos lentes dos cursos de ordenados, apresentar as mais que rec]amão
jurídicos e d11s fnculdndes de medicina do Rio os nossos cm·so3 juridicos, etc. ,,
E' lambem apoiado este requerimento, que
de Janeiro e Bahfo, e emendas apoiadas.
E' apoiada uma outra emencla do Sr. Peixoto envolve um adiamento.
O Sr. Pacheco declara· que tinha pede Alencar, que diz :-depois da palavra-eledido a palavra para se oppôr ás razões aprevada,-diga-se-a 400$, ern lugar de 1:200$.
OSr. Henriques de Rezende âiz que fallaria sentadas na sessilo de hontem, pelo Sr. Peimais pela ordem, que sobre a materia eni xoto de Alencar ; mas como hoje a questão
quesl!to ; e nota que de urna resolução como tem mudado de face, tem de se oppôr ao adiaesta, se tratou o anno passado nesta casa, e mento, e votar contra elle, porque o n!lo acha
que do senado volta agot•a com uma resolução justo ; pois que encarando este negocio, isto é,
o augmento que offerece a resolução, como um
nova ; exige, portanto, sabel' a differença que
acto da mais rigorosa justiça, nno deseja que
ha de uma a outra resolução.
elle seja demorado. Parece-lhe que é de muita
OSr, Alvares Machado diz que está incli- justiça que os empregados publicas sej!l.o suffinado a votar a fuvo1· da. resolução vinda do se- cienlemente pagos, porque a nação lhes deve
nado, porque está persuadido que o ordenado o-ratificar torlo o sett trabalho. Concorda com o
dado até agora aos lentes, nno lhes chega para Sr. Alvares Machado na opinião que emittio,
as suas necessidades, attendendo i\s• despezas de que não é passivei que os lentes possão
indispensaveis que têm a fazer na compra de passar com o ordenado que têm com aquella
livros, e de outros instrumentos proprios da sua decencia que lhes é devida: e se acaso se comfaculdade ; mas deseja qne toda a decisão que parar os seus ordenados, com os ordenados que
houver a este respeito, isto é, a respeito de aug- recebem a maior parte dos empregados publicas,
mento de despeza , seja tomada com a maior ver-se;ha que é muito justo o augmento que se
prndencia passivei. Quizera, pois, qne, em vez propõe, e para isto basta comparai-o com os
de se votar agora pelo augmento de ordenados, ordenados que recebem os juizés de direito,
se deixasse antes esta questnó para depois que · accreacendo que estes, além do ordenado, têm
se discutisse o orçamento ; desde já compro·- emolumentos e accesso ao lugares da magismette o seu voto a favor desta resolução, se acaso tratura, e os lentes continuão, permanecem na
achar que as rendas ordinarias são bastantes mesma carreira, e nella acab!lo, sem ter mais
para fazer face ás despezas ordinarias ; e neste vàntage111 alguma do que aque11a que lhe possa
caso é de opinião que não se augmente já o or- provir de suas cadeiras: lógo, porque se não lhi:s
denado aos lentes, e se faça 1 sim esse augmento ha de du um order191do com que elles poss!lo
logo que as nossas rendas nol-o permittão. viver decentemente? Se o estadq · das nossas_
Supp·oe ser necessario fazer este augml!nto, mas rendas fosse outro, muito mais lhes daria.
lião julga que isso seja de ,1ma necessidade t!lo Observa que sempre que se tem tratado desta
urgente; e assenta que as circumstancias actuaes materia, ella, por infelicidade, tem encontra-do
são muito pouco proprias para isso ; portanto · escolhos : lembra, porém, que é natural que
adie-se a discussão desta resolução até depois a resolução fosse beiµ pensada no . senado, _e_
da discussão do orçamento.
conclue dizendo que sem que tenha o mais
O orador conclue remettendo á mesa o se- pequeno interesse nesta materia, porque nao é
guinte requerimento para que a presente dis- lente nem o pretende ser, vota para que se dê
cussão fique adiada para depois da discussão do este 1augmento aÓs léntes, o qual já t_em sido
orçamento:
muito demorado ; e vota contra o adiamento.
,, Requeiro que a presente discussão fique
O Sr. Peixoto de- Alencar não duvida que
adiada para -ao depois da discussão do orça- o acto seja• de justiça, e tanto assim o conmenlo.-A lvarea Macl1,0,do.»
siderou que offereceu uma emenda á resoluçãç;
O adiamento assim proposto é apoiado e com o que não co,;icorda é. que este..acto de
justiça seja de 1 tanta necessidade, exija _tanta
entra em discussão.
pressa que se não possa esperar um dia ou
OSr, Via.nna.· deseja ser esclarecido sobre se dous
pará sua decisão. Acha muito justas as
este projecto, por vir do senado, deve ou não ir
a uma commissão, primeirãmente que entre em razões apresentadas pelo Sr. 1\lvarcs Machado,
e julga qm, nllo deve dar-se este aug~ento sem
discussão.
se olhar para o estado da nossa receita, e por
O SR. PRESIDEN'!'E dedara que o regimento da isso vota pelo adiamento.
casa não obriga a que- vá a uma commissão ;
Julga-se sufficientemente discutida a materia
mas por isso não se segue que não possa ir.
· do adiamento.
·
O adiamento proposto pel<> Sr. Alvares_ Mao SR. VIANNA mandàá mesa a seguinte:
« Qu_e o projeclo em discussão seja remettido á chado é posto a votos, e não se approva.
O adiamento proposto pelo Sr. Vianna é
illustre commissão de instr_ucçã.o para, conjuna
elamente com a medida proposta de augmento
igualmente regeitado.
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Continua a discussão sobre a resolução.
OSr. Andraêla. Machado :- Eu não ignoro,
pronuncia-se conlrt1 a reso- Sr. presidente, que tomando a palavra na prelução, emquanto se não tomaretn medidàs sente discussão, ciue já tem estado tão demorada,
sobre os nossos cursos iuridicos, á vista do es- talvez me sujeite á arguição de falta de tacto, de
tado em que elles estao. Declara qae nao sabe finura : e mesmo de até favorecer por simpleza
qual seja o motivo por que se ha de augmentar o estratagema que se altribue á nobre oppoo ordenado dos lentes de medicina que têm siç!lo de refarda1· a presente discussão quanto
uma clinica, e se não ha de augrnentar aos lhe fôr possivel. Mas nem a lealdade de meu
lentes das academias militares. Observa á ca- caracter, nem o sentimento de decoro que julgo
rnara as grandes despezas a que se deve acudir, devido á commissM de que faço parte me cone espera que os senhores ministrns hao de con· sentem o silencio. Fallarei pois; buscarei ser
cardar em que se faça alguma r!)ducçno na des- o .mais ~reve que puder na resposta ao diluvio
peza ; e é de parecer que nãO é nestas circu1n- de palavras que se tem apresentado ; rebaterei
stancias que se devem augmentar os ordenados as reflexões plausiveis que me parecem t'azer
dos lentes de medicina, que têm outi·os rec11rsos mal n resposta á falia do throno ; pesai-as-hei,
que nãa têm mi" lentes dos cursos juridicos. e creio que mostrarei que não a atacão. Não
Oft'erece por isso a seguinte emenda, que é poderei obrar de outro modo. Se a commissão
apoiada:
de que faço pRrte ficasse muda espectadora, im·
« Se passar a idéa do augmenlo para as passivei á torrente de declamações que contra
academias medicas, seja o augmenlo de 400$ a resposta se tem dito, faltada ao seu decoro,
sómeute.
faltaria ao decoro da casa.
« Augmentem-se as matriculus, elevando as
Seguirei · na presente falia a ordem chrodos cursos juridicos a 100$, e de medicina a nologica : irei respondendo ás objecções que
40$, que fal'ãO parte da renda ge1·al. Contem- ·alguns nobres deputados tiverão a bondade de
·plem-se os lentes de matllematicas de ambas as offerecer contra a resposta á falla do throno :
academi11s com os mesmos vencimentos que os mas primeiro que tndo direi humildemente ao
dos cursos juridico,11, se passar aug1nento para nobre deputado do Ceará que se digne julgar que
·aquelles.
não existe a criminalidade, o novo crime que pre·
« Paço da camara .:los deputados, 1 de Junho tendeu fo1·jar á commissão de que. faço parte,
de 1838. ·- Vianna. "
isto é insulto, á nação por não ter respondido á
Depois de fallar o Sr. Alvares Machado fica nobre opposição; pois que ella vai responder,
a materia adiada para se - passar á outra parte e por consequencia espero d·e til.o justo juiz que
da ordem do dia.
.
a Javé de todo dessa imputação.
Continua a discussão do voto de graças : vêm
Um nobre députado por Minas (o Sr. Ottoni},
· á mesa as seguintes emendas :
cujo caracter já outro dia disse que resp.e.ita va,
« 1•. Para depois das palavras : - restabe- e de cujas luzes. agourei pará elle um brilhante
lecimento da ordem - no período terceiro : O futuro, oft'ereceu as seguintes objecções aos argoverno de V: M. Imperia-1 bem: mereceu do tigos da falia: 1°, que o artigo 2" lhe parecia
Brazil pela efficacia dos meios com que se rouco especifico, e que era preciso declarar a
apressou a auxiliar o patriotismo e lealdade da natureza da politica estrangeira, que queria que
província da Bahia na pacificação de sua ca· fosse forte, energica e justa ; e que a _respeito
das negociações com a Santa Sé, mister lhe
p_ital.
.
parecia que se declarasse que não se consen;, Sala das sessões, 1° de Junho de 1838. Assis <Joelho, - J. J. Pacheco. - C<,,1·valho de tiria em usurpação dofl direitos temporaes.
Mendonça. - Coelho. - Dantae. - Bandeira Creio que quanto o nobre deputado queria que
de MeUo. - Gomes Ribeiro. -Rego .Monteiro. se declarasse acha-se declarado ; nem sei que
- Nunes Machado. - Henriques do Rezende. outra cousa seja o que se acha no período da
- J. PedreÍl'U,, -Cazado À.Tna,ud: - J. J. de com missão. (.U.) Isto por outra linguagem é o
Oliveira. - Bastos de Oliveira. - Lima Su- mesmo que quer o nobre deputado, politica
· forte, energica e justa, polilica que nllo traga
cupira. - A. C. Oorri!a. »
comsigo nem quebra, nem mingua da honra
« 3•. Emenda suppress:iva: - No periodo nacional.
_
sexto , supprirnãoése as palavras : - Ao qual
Quanto á ·outra obje_cçao lambem creio ·que
prestará - até o fim.
·
nesta peça não se toca em miudezas ; mas que
implicitamente o não consentimento de usur« Sala das sessões da caro.ara dos deputados,
1 cte Junho de 1838. - J. J. Pacheco. - Assis pação dos direitos lemporaes.se acha compreCoelho. - Gomes Ribeiro. - Rego Monteiro. hendido nó mesmo artigo. (L8.) Ora, póde
- Oai·vallio Meiidonça. - Br,iideira de Mello. conservar-se_ a u1anutençao dos direitos da
-Henriquea de Rez:ende. ~ Dantas; - Coelho. corôa, da dignidade do imperio consentinrlo-se
- J. Pedreira. _;_ Cazado. =--- Ba8to$ de Oli- que a Sé romana usurpe direitos temporaes á
veira. - Lima Sucupit·a. - _J. J. do Oliveira. corôa ao Brazil? Logo, implicitamente esta concebido o que que1· o nobre deputado.
- A. C.. -Cor1·~a. >>
•

OSr. Vianna.
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No 3º periodo quizera o 11obre deputado que • o acto addicional. O nobre deputado não quer
não se agradecesse a restauraç!l.o da Bahia, por
que se dê outra interpretação senão a' litteral,
isso que se nil.o sabia como ella tinha sido connisto lambem creio que ·não se afasta do que
seguida, isto é, se linhno havido ou não atrodiz a commissão ; a commissllo não se propõe
cidades, Sr. presidente, eu nao julgo nenhuma
senão a esclarecer o que ha de escuro; precisar
necessidade disso : o agradecimento funda-se
o que lia de vago, pôr em harmonia com os
na actividade, na energia da conducta da adprincípios, e realmente isto tudo
póde fazer
ministnção para levar a effeito a restauração.
por meio da interpretação litteral, authentica
Se acaso houve ou não algum desaguisado na
por força ; porque a interpretação authentica
execuçao, neri.i QS nobres deputados até hoje o
deduz-se de fonte, e não do modo por que se
têm provado, nem de modo algum a commissão
faz a interpretação ; e oppõe-se á doutrinal e
podia-o saber, nem o sabe. Um só facto allegou
nunca á litteral.
um nobre deputado hontern, que foi o edital
Diz o nobre deputado qne não quer reformas.
de uma autoridade que crêa um novo crime :
Ninguem as propôz nesta casa : interpretar
n!l.o elogio essa autoridade, qualquer que seja,
nunca foi reformar ; mas quando isto se. pronil.o lhe conheço direi lo de crea!' crimes; inas
puzesse nll.o sei por que razao o nobre deputado
creio que isso não passou d!! simples ameaça, e
e a opposição hão de te,r tanto medo de reameaça muito licita em tempo de commoçao,
formas ; elles têm feito tantas reformas; porque
onde havia tudo a temer da reacção ; por conseas nãO faremos nós lambem, isto é, os artigos
quencia como se não tem provado que houconslitucionaes pelos tramites que a constivesselil as atro..:idades tantas vezes avançadas, e tuição marca, e os oútros pelo modo por que se
tantas vezes não provadas, parece-me que deve
fazem as leis communs?
ficar o período da commissão tal qual está.
Ü SR. VASCONCELLOS·(ministro do impe1'Ío) : O nobre deputado lançou un1a censura sobre
Apoiado.
a escolha de presidentes, feita pelo nobre miO SR. ANDRADA MACHADO: - Eu não apoio
nistro do imperio. Não quero sanctificar ludo
tal medo. !vias, diz o nobre deputado, é perigoso,
quanto o ministerio tem feito. E' preciso que o
porque póde vir uma camara depois que desdiga francamente : neste ramo, apezar do resmanche o qL1e se fez. E' a sorte do systema repeito que tenho ao nobre ministro do imperio,
presentativo : fazer e desfazer ; e praza a Deus
creio que não houve tudo aquillo que julgo
que se desfaça só o que é mau, e que se faça
preciso para fuzer ·uma boa escolha de presisó o que é bom. Infelizmente não é o que tem sucde,ntes. E' preciso que diga á camarn o qLte
cedido, tem-se feito muita cousa má, e teima-se
penso : a magistratura suprema de uma proem n!lo se querer desfazer o que se fez de máo.
víncia, esta autoridade superior, julgo que para
O artigo 6º da commissão lambem nllo meser bem desempenhada, deve recahir em pessoas
receu approvaçào do nobre deputado. Perde prestigio, de prudencia e de saber (apoiados,)
guntou : . como póde crer a commissão que
e até de experiencia administrativa ; e os que
houve economia na fazenda, se nao vio o relatêm sido nomeados não possuem ao menos
torio ? Sr. presidente, o relatorio podia trazer
todas estas qualidades, alguns, muito poucas.
a convicção ; a crença é menos que ·convicçllo.
Mas eu desejava que o nobre deputado dissesse
Crença podia haver, uma vez que se sabia que
o que póde fazer a administração no presente
as nossas necessidades farão satisfeitas com os
estado? Estes empregos achM-se desacreditados;
fundos que for!I.O consignados tanto ordínarios,
as notabilidades do paiz, recusão aceital-os;
como extraordinarios. A commissllo, por. conelles não devião ficar vagos e o nobre ministro
sequencia, podia muito bem crer, sem necessifez o que pôde. Espero, porém, que pouco e· dade do relatorio que. houve economia na
pouco, com prudencia, se emende isto, que a
fazenda. Advirto, porém, que, como a crença é
administraçll.o faça um typo e nas suas es.colhas
menos que a. convicção, pelo relatorio e pela
procure approximar-se quanto fôr: possível a
discussllo poderá então mudar a commissão de
este lypo ; mas nem por isso eu retiraria por
opinião ; mas por emquanto não; não mudou,
uma escolha, mais ou menos verfeita,. ó meu · crê ainda que houve toda a passivei economia.
apoio á administraçil.o que aliás o merece pelo
Algumas divagações fez o nobre deputado ;
grosso de sua conducta.
confundia, ·a meu ver, o que o nobre ministro
O 5º periodo, disse o nobre deputado. que
da justiça tinha dito, isto é, que nao tinha
nll.O admitte, por isso que é aquelle que trata de
fundos para assalariar a imprensa, o que quer
interpretar o· acto addicional. Prímeiraq1ente
diztr imprensa nao official, porque realmente
devo dizer que a palavra essencia contra a qual
lrn uma imprensa official que o governo é obrio nobre deputado tomou antipathia, já desappagado a sustentar para inserir artigos de olí:icio.
receu pela emenda que a cornmissão mandou
O nobre ministro disse bem, que não tinha
á mesa ; n110 porque fosse preciso ; o nobre
fundos para inserir artigo~ á sua vontade em
deputado sabe muito bem que essencia é o que · quaesquer jornaes. E isto é o que me. consta ;
faz ser uma entidade o que ella é ; por conporque elle n1lo póde despender senil.o o que
sequencia, coriservando na sua esscncia, tinha-se
nós votamos.

se
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d!3 !16s, que ousasse impô~ uma pena gra·
-Apoiado.
v1ssJ1na a um pequeno crime : fariamos o
O SR. ANDRADA MACHADO: -Já o nobre mi" que fazem os jurados na Inglaterra, onde
nistro da marinha fallou sohre os ggardas-ma· porque a pena do roubo domestico é a
1·inha, mas eu ainda direi alguma cousa sobre mort~, os jurados entendein que é melhor
isto, primeiramente para lhe dar t1m louvor decl ,rar que nllo ha crime do que impôr a pena,
particular, por ter sabido autorisar, sem lei e deste modo escapll.o a elle muitos criminosos
especial, o que era conforl!le á constituição,. que serião punidos se a pena fosse mais branda·
porque creio que se elle continuasse o systema digó mais, ~u crei_o. que este é tambem, a~
velllo de privilegias para guarda-marinha, não menos na minha opm1ão, o dever de um jurado,
tinha violado lei alguma, pois que havia uma Quando leis positivas destroem as leis eternas e
lei em ser que o estabelecia, e na.o tinha sido naturaes, eu desprezo as leis positivas. Mas não
revogada, nem sei como a nobre· opposiçll.o não é isto o que se quer, é sim o proporcionar-se as
se lembrou da lei dos cadetes, ella existe, e penas, porque se é grande mal o nimio rigor
tamhern opposta á constituição : e não havendo das penas, é tambem grandíssimo mal a insirevogação especial desta lei, nllo podia deixar gnificancia dellas ; neste caso cito o que o nobre
deputado póde saber dos romanos, onde se imde admittir cadetes.
punha uma pequena pena pecuniaria a quem
O nobre deputado fallou no que nll.o era
desse bofetadas, e por isso um ricasso levava
ainda tempo, na propf>sta do Sr. ministro da um sacco de dinheiro, e andava esbofeteando, e
justiça sobre jurados, disse que era ataque á pagando. A proporyllo das penas é o que nós
.constituição. Nilo sei _se a constituição seria devemos querer nas reformas do codigo
ferida, supprimindo-se parte dos jurados ; creio criminal.
que a suppressão geral dos·jurados é que seria
Disse o nobre deputado, que até o decoro
ataque feito á constituiçao.
·
prohibia que dissessernos que os crimes crescem
O nobre deputado admirou-se de·que hou- entre nós. Sr. presidente, a verdade para tudo,
vesse crescimento de crimes, e perguntou : verdade núa e crúa ; nunca fez mal aos povos
como sabemos nós sem ter estatistica ? Al- ouvir a verdade ; se acaso a verdade lhes é desguma temos : o nobre ministro da justiça deu- agradavel, cuidem em emendar-se: da minha
nos uma estatística, imperfeilissima sim, mas, parte nunca ouviráõ mentiras.
comparada com as passadas, por ella se vê que
O nobre deputado tambem disse que não
os crimes crescem entre nós, que são muito vota:va pela resposta á falla do throno, pwque
mais avultados que na Europa. O nobre depu- parecia dizer que as nossas instituições não
tado fez uma comparação entre a França .e estavD.o consolidadas, Ora, advirto que nao se
alguns dados que trouxe da sua província, e toca em tal, a falla do throno poderia dizer isto,
disse que dando 2,000 crimes na provi:ncia de e creio que diria a verdade, ·porque lambem eu'
Minas, que tem de população um milhão, cal- digo que estou firmemente persuadido de que
culando-se o quantum da criminalidade .-em as nossas iustituiço.es não estão consolidadas.
todo o imperio, viria a ser de 500 habitantes Sr. presidente, não ha lei alguma coosolidada,
um criminO!lO, Eu por isso trouxe para o nobre emquan to não é a expressão de um costume :
deputado ver a.estatística de. Guerry: o nobre instituições, constituições são papel borrado,
deputado verá que o departamento onde ha .não significão nada emquanto não ganhn.o
mais criminalidade, o da Corse~a, tanto crimes .tempo; só o tempo é que as consolida, é necescontra a propriedade, como contra .a pessoa, sario que os annos pássem por cima da cabeça
são de crimes ~ontra a pessoa de 2,999 habi- das instituições, e então ficaráõ solidas ; pouco
tantes um culpá.do : de crimes contra a pro- tempo as nossos -instituições durao, vão indo,
priedade de 4,688 habitantes um culpado : dão esperanças ; · mas consolidadas não estll.o,
ajuntando-se estas duas parcellas. andão por nem podiao estar; oppõe-se a razão eterna a
6,000 os habitantes, e corresponde a dous cri- isto. . ·
minosos : temos, p9is, de cada 3,000, apenas
Tarubem o nobre deputado disse que não
um culpado: quando no, Brazilde 500 ha um votaria pela resposta, por não se fallar na
criminoso, isto é, no _departamento onde abunda palavr.a instituições. Já se lhe respondeu a isto,
o quantum da criminalidade na França : ora, não tenhamos agora uma ·àffeição tã.o partiéular
nos mais departamentos vai diminuindo : logo, a essa palavra, quando ahi se falia tambem em
nao deixou a commissão de ter alguma· razão. . instituições.
_
O nobre deputado avançou um dito-:o que
Tendo feito breves reflexões ao que disse o
se quererá com essas emendas de leis crimi- illustre deputado por Minas, passarei a um Sr.
naes? Tornar-se as penas mais rigorosas ? Isto deputado pela minha província, cujo sal horanrlo impede o crime. E' verdade, nenhum de ciano aproveito a occasião para louvar, e mesmo
nós disse o contrario, o rigor demasiado antes por lhe fazer justiça, embora algumas vezes
augmenta o crime, por isso que traz comsigo a chegue,a ter a ·acre pungencia d~ Juvena1, con· himpunidade>Na.o
ha homem nenhµm, nenhum fesso ·que até agora· nunca julguei que ~s ~~~li
.
.
.
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graças viessem ensopadas no fel de Archiloquio. liosas, assentao em fundamentos valiosos para
Com elle só duas oalavras: foi sincero, é do seu
os crentes, pat•a quem crê, e por isso respeita
caracter. Elle disse que a opposição toma o esta crença : logo, póde muito bem ficar a patempo pa1·a q11e se nao gaste em dar pensaes e Jnvm crença.
!.ratar dos projeclos do governo, que julga muito
Agor11. tenho de me dil'igir ao meu nobre
damnosos á prosperidade do paiz. Primeh·a- amigo (o Sr. l\Ionte1.11ma), deputado pela
mentc nllo viemos aqui para fazer nada, viemos pl'Ovincia da T.lahia. Por entre folhagem vipara fazer alguma cousa, e se acaso se pro- tesa, e hasta com que o dito meu nobre
puzerem pensaes não merecidas, nllo vote amigo sóe ornar, e até ás vezes abafar as
por ellas ; ha de o nobre deputado achar ricas prodncções de sua intel!igencia, vê-se
muita gente que não as vote senão quando mn fructo aqui e acolá, e provando-o farei
fôrem justas; porém essa razao universal ver, permitta-me que o diga, que bem que
que deu vai destruir um direito que a consti- vistoso em apparencias, é na realidade peco e
tuição assegura; sãO precisas pensaes qua_ndo sem sueco. (Risadas.)
os serviços as merecem, o que é necessar10. é
O nobre deputado pl'incipiou comparando
<:onsidera.r o estado do thesouro, e o merito as duas respostas, a emenda e a resposta
dos serviços, o que se conhece _da discussão. offerec:ida pela commissao, e decidia-se, como
Quanto aos projectos do governo, Já o nobre deera de esperar, pela emenda. Sr. presidente,
putado de repente diz, que todos elles silo os pais ainda do ursinho o mais mal tanocivos á prosperidade do paiz; sem que os lhado e amanhado preferem-o sempre á esnobres ministros discutão as suas proposta&,
belta zebra e á gentil antilope. (Ri&adas.)
não podemos decidi!· co~ conhecimento de Que muito, pois, qne o nobre deputado precausa, se são ou não nocivas.
_fira uma peça tao bem escripta, tã_o bem
Uin nobre deputado da Bahia a quem agora 'pensada ao rude esboço da pobre com missão?
me dirijo, não se resolvia a votar pelo art. 2º Como cada um, porém, tem sen gosto neste
por causa da palavra certeza. Disse elle: como mundo, permitia que eu me decida por este
era uma cousa futura devia ser esperança, bosquejo rude da commissllo. Vamos á come nllo certeza. Creio que o nobre deputado paraçao. Já o nobre deputado decla1·on-se a
sabe muito bem, que a commissao nao em- favor da emenda, porque oella depara, quanto
pregou a palavra certeza, como certeza apodi- ás relaçaes externas, com uma política forte
ctica mas como certeza moral. Ora, certe1.a e energica. Está respondido na fórma por
mor;l, e mesmo cosmologica é do futuro : que fiz a outro nobre deptttado ; p01·que
estou certo que amanha o sol ha de nascer, se e!le se mostra disposto a sustentar a· coné uma cousa futura ; uma infinidade porém stiluiçao, lambem a commissao a snstenta.
de factos que se succedem uns aos outros fazNão quer ·liberdade sem segurança : a
me julgar com probabilidade que se approcom missão. nao diz o contral'io. Nao quer
xima a certeza que o sol amanha se ha de interpretaçao : tenho já respondido lambem
levantar. Eis-aqui o que à com missão diz._ que a commissão não quer interpretação senao
Os precedentes dos nobres ministros, a idéa litteral, a commissao não e11tende - outra por
de seus conhecimentos sao de tal natureza, emquanto.
são U\o provados que fazem o que se chama
Emquanto á fazenda, quer economia, quer
certeza moral.
fiscalisação ; a commissllo diz o mesmo, quer
Em outra palavra, no periodo 6°, indicou stricta economia. Não vejo até aqui em que
o nobre deputado a crença; o Sr. deputado haja différença, salvo se fôr na redacção.
nao concebe como se- possa crer qué os
Em outro lugar o nobre deputado passou
fundos têm sido bem despendidos_. E' facil a imputar-nos.º que nós não disse~~s. _Que
de conceber-se atte11tando nas precisões e nos quer dizer, ,disse elle, concess11.o ·11hm1tada
meios. Disse mais o nobre deputado que póde de subsidias? Respondo : um absurdo. Quem
crer-se sem razão ; enganou-se, não ha crença o disse? O nobre deputado, nao a commissao.
sem razao.
(Risadas.) A commissão diz realmente que
prestará subsidios . necessarios. Emquanto o
O SR. RAMIRO :-Ha.
O SR . .ANnRADA. MACHADO :-Nao ha, Sr: de- nobre deputado não fizer. uma nova ·synoputado, é imphilosophico, · toda a crença tem nimia em que se prove que necessario é syuma razllo que· nao é, sim, valiosa para os nonimo de illimilado, o absurdo, se <i ha,
outros mas que é valida para os que crêrn ; o ficará da sua parte e nao da commissa.o.
Disse mais: que quer dfaer o crescimento
estado' do llomem principia por duvidar, depois por crer, e afinal por saber. A crença monstruoso de·crimes? A commissão tem exnao é sciencia, mas funda-se em razão ; de plicado o que quer isto dizer. Como a commissão pôde chegar a este ponto, .não haven_do
outro modo como sustentar certas religiões
fundadas em mysterios, e; no mais que a estatistit:a perfeita? Lembra-me nesta occas1a.o
um caso um tanto jovial : em Lisboa dispu~av~2
razão humana não concebe ? Elias sa.o va,: •• :,-..

•'
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certos nobres, sobre qual era a familia mais
D}sse que sostentaria o governo, combi.nlo tiue
nobl'e, e antiga ; um dos disputantes era da casa va com os seus principias, comtanto que con1~a~ora ; apostarao; e propuzerão, que se decicorra. para a prosperidade do Bl'azil ; mas se
chr1110 pela voz geral do povo: sahirão fora e
elle JL1lga ao mesmo tempo que o governo nào
perguntarao ao primeirn que encontra.rlio ' __ . conco~re p~rd a prnsperidade do Brnúl, deve
quem s!I.O os fidalgos mais illustres de Lisbou? este vJr abaixo ; e quem o ha de substituir? A
,- Os Tavoras. - Ha verdades tao claras e tão
nobre opposíç!!.o.
simples, que nllo é preciso cifras para conheO SH. Assis MASCARENHAS : - Está visto. ·
cei-as. Todos nós que estivemos no Brazil, que
O SR. ANDRADA MACHADO : - Ella tem muito
aqui nascemos, que aqui ternos estado que
temos visto o governo antigo, e que ve~os o patri_otismo. para n!l.o querer un.1 desgoverno : é
pr~c;~o: pois, qae as pessoas adoptando os
presente, conhece111os clara e decididamente
prrnc1p10s qu.e a nobre opposição prega,
que os cdines augmentão.
·
ton:em o lugar daquelles que sao excluídos;
C?ntinu~u. o ~obre deputado; que quer dizer
conhança 1ll11mtada no governo ? Digo eu: o cre1q_ mesmo que n!io hâ outro remedio. Quem
pregou que o paiz está mal governado cle\'C
mesmo absurdo. O nobre deputado com a viapreseu tar-se para governar melhol', ou enlno
vacidade da sua imaginaçao emprestou-nos um
dizer quem lia de governar melhor. Se isto
absurdo. Nós tivemos o cuidado de limitar n
digo, é porque nllo me acho com estas
nossa confiança, pol'ql.le dizemos : a camara se
fot'ças, nao ::ou capoz ele governar nem tilo bem,
u11irá ao governo de V. M. J rn1>erial para susnem melhor, e por consequencia, governem os
tentar o lhrnno de V. M. Imperial qoe tem no
senhores que eslfLo governando.
coraçno dos brazileil'Os o seu mais valente
Ao 3° topico da nossa resposta o nobt·e deapoio; pam conserVlll' 1.\ integrid:ide do irnperio,
sem a qual este 11110 póde subsistir, e l'azer-se putado objecta alguma cousa. Acha que (\
~espcitar _cnt_re _as mais nações; para manter e~~enda prcferivel, porque appella para a ci1llesas .as. mshtu1ções elo pahi, garnnthis segnrai vili~uçt\o e para_a razão, a!im de extinguir as
dos <l1re1los da uação, e dos individuaes t.lo sedições. Nrto ve;o necessidade em semelhante
cidadao, fóra das quaes nil.O póde lrnver esta- ,peça de philosophar. Realmente todos nós conhecemos qtie o augmento de civilisaçao, e d~
bilidade, nem verdadeira liburdadc ; para defender a todo o custo a clignidat.le e honra irrnlrncçuo diminue alguns crimes ; mas, peço
nacional ; para promover firrnlmenle os mdho- -lambem perdão á camara, não dou tanta inramentos materiaes, e moraes do imperio. E~[as flnenci,i ás luzes como se que1·, a historia me
slfo as condições da nossa confiança; nàO é ella mo;;tra o contrario ; povos muito mais civipois illimitada ; é li milada, é condicional. Se !isados que outros são muito e muito mais criacaso o nobre minislerio desempenhar este pro- minosos que olltros, nrnito mais corrotnJJidos.
gramma tem o nosso apoio, se não retiral-o- Ninguem ignora a civilisação das republicas
italianas no seculo 12, e ninguem diviclará rrne
hemos.
· Contra o arligo '2º da resposta á falia· do 11110 houve povo mais criminoso, nem mais
throno, nno sei que anlipathia tem o men nobl'e corrompido que este. Demais as estatisticas da
amigo contra a palavra -approvará. - Ha an- França mostrão esta terrivel verdade. Os . delipathias originaes, ás vezes nos animos mais partamentos mais civilisados sào aquelles em
illu,trados: e zanga teve o meu nobre amigo a que ha mais crimes; os departamentos menos cipalavra -approvará-; mas ella exprime berri vilisados sRo aquelies em q11e ha menos ct·irnes.
O roeu nobre amigo não approvou o que se
a idéa.
O meu nobre amigo fallou 11'1.1111 topico, onde diz a respeito da Bahia, na t·esposla a falla do
tenho o prazer de dizer que estou com elle : isto throno. Disse elle : - Elogia-se um governo
é, na justa inffoencia CJLle creio deve ter o Brazil que nada fez, ou só foz cousas muito ordinarias,
no systerna da polilica da America meridional. e não st dão elogios ao povo, qLie tudo fez? · Estou perst!adi?o que a natureza nos fez para Sr. presidente, o govemo fez tudo qnanto podia
sermos a pr1me1ra potencia da America meri- fazer, foi activo, foi enet·gico, de sua parte condional, que somos os irmãos mais velhos desses tribuio qllanto estava, para acabar esta infeliz
outros estados, que devemos animal-os, olhar desavença. Hontem, um nobre depillado tocou
par~ elles, e fixar um systema solido. (Az,oiados.) no bloqueio, censuroll que elle tiYesse sido tão
Creio que o nobre m inisterio não se· arreda demorado. O nobre ministro dará as suas
razões, mas desde já digo que um bloqueio· não
desta politica.
é materia tão insignificante que se decrete sem
O SR. MAC!F.L MoN'l'ElRO (ministro das estrcm- ser altamente pedido (rtpoiados) ; emquanlo
geiros); - Apoiado.
podia ev.itar de uniscar-se alguma disputa com
O SR. ANDRADA MAcà.-1.00: - O meu nobre os neutros, fez bem em uão decrct.a!-o ; mas,
amigo tornou outra vez a rcpizar, a suppôr assim que vio que era justa1ne11te reclamado, dealgum· ataque na insinuação__ que-, se fazia, de cretou-o. As armas farão a tenwo ; ela marinha
qtie a nobre opposiçn.o podia tomar ao poder. mandárão-se os barcos de guerra precisos.
35
'fOMO I
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Queixou-se hontem o nobre deputado que
fora.o de mais, eu creio que nao ...
O SR. ToRB.ES (ministro da marinha): Apoiado.
O SR. ÂNDRADA MAc:HADo : - Foi tarde o
general ; 1nas as t1:opas tinhao um general no
começo ;" havia alguma delicadeza (apo·iados),
nao se sabia se acaso iria fazer mais mal do
que bem o mandar-se um general daqui a tornar
o commando do general bahiano, depois que de
lá mesmo pedirão é que se nomeou um general
daqui,· obrou pois com prudencia o governo :
logo, fez alguma cousa digna de louvor. A doutrina que se tem aqui espalhado é especiosa :
- quem cumpre com a sua obrigação n!i.O
merece elogio.-Pois quem o merece ? E' quem
nllo cumpre? Dir-se-ha, talvez: - eu dou
elogios a serviços 1·elevariles, e u110 a serviços
ordinal"ios.
O Sa. MoNTEWMA : - Apoindo.
O SR. ÂNDRADA MACHADO : - Mns eu creio
qt,e, neste caso, o gm•emo l'e11 serviços rele.vantes.-Mus é injusto nao dn:· elogios ao povo
da Buhiu que lanlu fez. - Sr. presidente, eu
creio que uma resposta á falia do throno é uma
peça da naçno ao governo, e nno da nação a
uma provincia. Elia lem por fim assegurar ao
govl!rnO que a na\~aD ndopta a sua politica, politica relaliva aos lo picos sobre que elle toca: logo,
pois, é um écho harmonico ouinharmonico :
harmonico quando approva as medidas do governo, e inharmonico quando as reprova. Nella
deven~ siruples111e11le appnrecer· 1·elações da
naçllo, representada pela camn1·a ao governo.
A naçllc> ullo tem nudi1 com urna província especial. Eis aqui- pois a emenda ociosa e supel'flu_a. Os seuliores que querem approvar a
doutrrna da emenda, podem offet·ecer uma reso]uçllO. para_ qnl:! a camara dê gr·aças ao··· pcvo
da Bahia ; disso temos exemplos, tem-se feito
em outras J.rnrles.
~gora vou tocar em uma cousa que, confesso,
. fenu·!ne bastau_te. O meu nobre amigo declat·ou
qn~ lmha respeito á commisSl!.o, mas que a.mava
mais a verdade ; louvo estes prinéipíos sno
os meus ; a verdade, primeiro que· tl1do :
mas doqui nno se segue que devesse servir-se
d-e t~rmos p~uco cnmedid~s nn oppo;;ição que
fez a. c:orn1u1ssão. Não set para que nos veio
lauçar em rosto esses incensos qneimados ao
gove1·n_o, parece-me que foi injuijtiça : a nobre.
cornm1ssão, de que faço parte, repelle altamente
esta censura.
. O Sa, MoNTEZtrlliA : - Disse-o condicionalmente; nem era cnpaz do contrario.
O SR. ANDRADA MACHADO : - Elia tem bastante delicadeza para l'l:!JJellir a injuria. Da
minha purle digo o que disse Marco Scauro a
Sl:'urio Melio, trihuno da plebe : « Spnrio Melio,
tribuno da plebe, accusc a Marco Scamo, prin-

cipe do senado ; Marco Scauro 'nega a accusaçào.:
<1uem acreditareis vós, romanos ? » Sr. presidente, a estrella que .clar{i e brilhante, aponta
no horizonte, que clara e brilhante, tem subido
ao seu zenith, que, clara e brilhante, tem cl1egado ao seu occaso, n!lo ha de, ao pôr-se,
tornar-se nebulosa.
·
O meu nobre amigo disse que a commissão
foi só franca ~. leal com o ministerio, e n!lo com
a naçao; é forte increpaçao, mas é parlamentar,
Â com missão, de que faço parte, é franca e leal
co~ o governo, porque o . governo ê governo
nacional, porqµe está disto persuadida ; a
opm1ão publica o approva, a imprensa em
geral lhe é favoravel ; a urna eleitoral, bem que
pouco seguru pedra de toque, tambem. lhe deu
o seu suffragio. Se nos euganamos, a nação o
decidirá.
O nob1·e amigo disse que gostava de füctos e
nllo de palavras. O meu nobre amigo não sei se
faz justiça, gosta de palavras e nllo de factos, é
forte no uso das palavras. (.Apoiados, risadas.)
Taxou de mui pomposo o relatorio do nobre
ministro dos negocios estrangeiros. O meu nobre
amigo tambem nao se fez justiça. Se é vicio, o
meu nobre amigo vê o argueiro nos olhos dos
outros e não a trave no seu, se é virtude, como
creio, o m1)U nobre amigo foi muito injusto comsigo mesmo, em negar-se á pompa que todos
lhe nno disputamos.
.
O meu nobre amigo perguntou-nos : - Qual
dos poderes está mal constituido no Brazil ? A muteria é delicada; mas creio que alguns
esUlo bem mal constituidos : - Qual é- a falia
àe harmonia ? Ao meu· ver direi : ha uma até
muito clara, é a intrÓducçllo á trouxe e mouxe
do elemento federativo na mouarchia : a inlroducçao de nm elemen'to que destr{>e a 'unidade,
e que só póde permanecei· em certo ponto emquanto satisfizer as necessidades urgentes provinci;ies, màs que estendido dahi em diante é·
opposlo á índole do governo monatchico. Queremlls nobreza bereditaria ? ..,..... Não. por
certo ; essas antigualhas não são para a terra
da Santa. Ct·uz, nao sao para o paiz que descobri o Alvar~s Cabral. - Mas os morgados ?
- Tambem nll.o os queremos, e se os quizessemos o meu nobre amigo sabe que em ponto
ec~nornico h{! müito que dizer em favor dos
morgados, creio que nllo lhe poderáõ ser desconhecidos os bellos àrtigos que vêm na revista
de Edimburgo a este respeito.-Senado hereditario ? - Longe disto, que elle nRo fosse vitalicio é o que eu quizera ; n!lda de legisladores
hereditarios, nada de magiijtratura hereditaria;
ninguem quer isto ; herança só da dynastia
imperial.
.
O meu nobre amigo; quando · lhe eu disse
que o sa.tisfaria em dar elogios e encomios ao
governo e nãO ao povo de seu paiz, disse : - .
Não, 1iunca satisfará a minha consciencia. Creio
que o meu'nobre amigo faz uma peCJ,uena co:q-

ª.
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fusao de consciencia com a razã.o, Realmente
consciencia no sentido moral cm que o meu
nobre amigo quiz tomai-o, não me convence
muito : conscicncia não é juiz da convicção ; o
meu nobre amigo sabe que ha consciencia, e
conscieQoCia, vendo o magnifico . sermão de
Sterne ahi verá quantas especies de conscill1icias
ha. Contarei tambem à camara um· caso engra·
çado sobre consciencia.
Um lavrador na Inglaterra ia ao me1·cado de
gado, levava um grande sacco de guinéos para
comprar : é enconlt·ado por uma quadrilha de
l!ldrões que o roubno, o chefe dos ladrões que,
parece, era· muito bom e viçoso' homêm,
encheu-se de tal. regosijo· que propôz . que o
pobre roubado tivesse ao menos o direito de
tirar o dinheiro preciso para · a sua viagem ;
decídio-se que elle mettesse a mão no sacco e
tirasse o que lhe era pi·eciso. Ora, o homem
tinha uma mllo larga (i-isadas), e tirou quanto
podia; eis o chefe dos ladrões a gritar: - Você
não 1em consciencia. - Eis-aqui duas con·
sciencias postas neste caso; o roubado julgava
que nao violava a consciencia tirando tantos_
guinéos quantos podia a mão abarcar; mas o
ladrão julgava que não : qual destas duas
consciencias é melhor ?
O orador passa ~. responder ao discurso pro·
·nunciado na sesi,;ão antecedente, pelo Sr. Limpo
de 4bre11, Mostra que, do relatorio do Sr. ministro dos negocios estrangeiros, não se deduz
que . S. Ex. affectasse ao governo francez, o
declarar que o Pará estava pacificado. Observa
· que ·não existe a contradicção notada pelo
nobre deputado, entre os relatorios dos Srs. ministros da justiça e estrangeiros, a respeito do
Pará;· porquanto este diz que o ·Pará está
quasi pacificado, e aquelle, que continua mn
bando de salteadores, e salteadores não sãp
insurgentes.
...
Sobre Monlevidéo, julga a asserção do nobre
ministro dos negocios estrangeiros bem fun·
dada. E' verdade que quem mentio tantas vezes,
póde continuar a mentir ; .mas o triste estado
do presidente daquella republica, ha do fazêl-o
mais sincero para comnosco,
Adopta o pro~rarnma das relações exteriores
apresentado pelo nobre deputado, e julga que
tambem é e]le adaptado pelo nobre ministro
dos estrangeiros, que ne.nhum facto ainda apre·
sentou por onde se prove, que não segue este
programma.
· O orador declara que não concorda com o
nobre ministro da justiça, quanto a depol'tações
de estrangeiros, traiendo exemplo que a este
respeito se segue na Inglaterra, onde é preciso
uma lei annua para a continuaçao deste direito ;
mas llem por isso cdminà o nobre ministro
que póde seguir a escola de óutros poljtícos que
considerão o estado como _uma casa, onde é
licito receber o l!ospede · quando se quer, e des·
pedil-o quandó incommoda;

275

Observa qtte :1 commissão nno podia deixar
de prnmetter subsídios extrao~dinnr\r.s, se se
mostrar que elles silo necessanos. Não dar ao
governo os subsiclios que se julgão nece:1sarios,
é apresentar a revolução em andamento. Se a
camara lh'os nega, é porque n~.o confia nelle e
então é preciso mildl\llça de politica, ou que o
ministerio largue as rédeas do estado. Se o
ministerio està persuadido que a sua polilica é
a melhor, nào muda e entM lemos um golpeele estado; porque o mE!io que ha pat·a recorrer
á nação em casos taes, não existe, que é o da
dissolução.
NM julga jmla a 1·az~o que o nobre deputado
dá para nao votar por um dos períodos da respm,ta, o não dar•sc esperanças nação de ver
diminuídos os illlpostos. Persuade-se que nào
era possiv<:I ter urna tal linguagem, quando a
nação se 111:ht1 t11rregmln
111na divida enorme,
em cit·cumslllncias exlrnOL·dinari.1s, qm111do a
rendo oi·dirinrin nho clwgn nunca, e esta mesma
nao se pôde cobrar exactamente. Em taes eh-·
cum11lancias deve-se dizer _á nação que se ha de
trabalhar por diminuil' os impostos, é zombar
della, antes fofa que reconhece que o peso é
grande, mas que não ha meios ôe a livrar delle
por· em quanto; mas que quando chegar o
tempo estai'~ p1·otnplissimo a fazêl-o.

a

ue

O Sr. ·Maciel Monteiro (miniitro doa eatran·

geiros) : - Sr. presidente, depois de se haver
já espaçado por tanto tempo esta discussao1
e havendo mesmo nella já tomado parte,
:t;t!l.O abusaria da
atlençao da camara se
acaso nll.Q fosse · forçoso dizer alguma cousa
sobre próposições que têm sido. produzidas
na casa, e se· não julgasse do meu dever
responder a um illustre deputado, que hontem largamente tomou parte -na discussao.
O nobre deputado, o Sr. Limpo de Abreu,
principiou o seu discurso dizendo-nos que nao
apresentaria proposição alguma na casa que
não fosse provada com factos e documentos, e
que não deduiiria coroll~rio algti.m de principias
que não. houvesse estabelecido ; asseverando á
casa que não abusaria do direito da palavra,
divagan.~o ou fazendo imputações infundadas
ao governo.
O nobre deputado pórérn violou completa·

mente a sua promessa, e com0 que a fizera
exàctamente para não cumpril-a. Mas :vejamos
onde está justificada a demonstração desta pro•.
posição; vejamos se posso convence~ o··nobre
deputado de que . elle não cumprio o que
prometteu.
O Sr. deputado principiou dizendo que eu
affirmava que lalver. no decurso desta ses~~º
ainda poderia trazer á camara a grata notic1ado resultado satisfactorio dos negocios _do
Oyapoch ; · nesta parle porém não foi muito
exactà ; porque o que eu Qisse é, que havendo
o governo_ empregado .todas as medidas ao seu
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a1cance, pnra levar a effeito a conclusão desse
negocio, tinha a esperança de que P.m breve
elle fosse concluido. Daqui }lois se não p6de
infel'it· qu<õ no cm·so desta ses;,~o traria - indefectivelmenle á cumarn a grala nolicia de um
resullado satisfactorio a respeito dos negocios
elo Oyapoch ; e daqui se conclue q11e o Sr. deputado não foi exacto c;uando prorerio essas
palavras inculcando-as como minhas.
O mesmo nobt'C deputado, fez ao governo
urna imputação muito seria , r::lle disse que o
governo nas neg~ciações do Oyapoch tem crendo
difficuldades tão extrnordinarias, que suppõe
que as não poderá vencer. Esla imputaçãO, senllo1>es, é mui grave ; e se com effeito o nobre
depntaào a estribasse em urna demonstração
incontestavel, mui digna de censura seria a
administração, a quem cnmpl'ia, pelo contr:u-io,
e por todos os meios accelerar a conclusno de
Ião impol'lanle objeclo.
Em abono, po1·é1n, desta opini:to estabeleceu o
nobre deputado dous factos, que eu examinarei
successivamente. Disse elle que o goYerno imperial l1avia commeltido ao gabinete francez o
decidir se o Pará eslava ou não tranquillisado,
quando aliâs esta declaração devia pa1fo· do
mesmo governo brazileiro. Mas onde, senhores,
foi o nobre deputado achar um tal facto ? Que
proposiçlo póde servir de fundamento a uma
tal opinião ? Donde deduzia elle tal conclus!10?
Não, senhores, tal não é a maneira- de considerar esta questao da parte do governo impe·
_rial : 11e111 do relataria que eu tive a honra de
submeller á consideração desta augusta camara
se deprehende semelhante opinião. Donde se
apura que o nobre deputado equivocou-se notavelmente quando pretendeu estigmatisar O" governo pot· uma tal razão, toda imaginaria, toda
chimerica.
Para 1:begar ao fim a que se propunha o
nobre deputado, um outro facto estabeleceu
ignalmeute iuexacto, e sem fundamento :
cifra-se elle na supposta conlradicção existente
entre os dous relatorios dos negocios da justiça
e dos negocios estrangeiros, asseverando eu que
a ordem se achava restabelecida na provincia
do Pará; e affirmando o meu honrado collega o
S1•. ministro da justiça, que algL1ns bandos de
salteadores infestavao aquella porção do territorio b1·azileiro - ; seguindo-se dahi ( accrescentou o nobre deputado ), que plausivel pre•
texto terá o governo francez para não acquiescer
,ás reclamações do governo imperial, que tao
contradictorio se mostra entre as opiniões dos
seus membros.
A' vista de talal'guição, p1mnitla·me acamara
que eu lêa o meu relatado ; e decida ella com
inteiro conhecimento de causa, se existe de
facto a contradicçllo en1 questao, ou se antes
nao fôra ella engendrada pela imaginação do
nobre deputado a quem me refiro, ( ~. ) Do
que acabo de expôr, vê-se que eu .o que asse-

verei foi que a ordem se achava restabelecida
na maior parle dos pontos da província do
Pnrá :- e esta opinillo em nada contradiz ou
combale a proposição consignada no relatorio
dos negocios da justiça, antes pelo contrario,,
com ella se harrnonisa maravilhosamente: visto
que se deve entender que os salleadores'existem
110s pontos não inteiramente pacificados ; o q11e
em nenhum caso poderá ministrar motivo
algum fundado para conservação do poslo do
Oyapoch, por se lmve1· totalmente esvaecido o
fundamento da medida tomada pelo goveruo de
S. M. o Rei dos fraucezes.
A' vista desta breve analyse, é para mim evidente qne o nobre deputado laborou em erro
quando affirmou na casa a existencia de uma
contradicção que não existe ; e não sei mesmo,
senhores, se a um deputado brazileiro é licito
fazen10 governo uma imputaçao dcstu ordem,
O Sa, L1llll'O DE AnREU : - Peço n palavra,
O SR. VASCONOllLLOS (min·ilt1•0 do impei-io):Peço n palavra.
·
O St~. MACIEL MoNl'EIRo ( ministro dos e.sfrangeiros ) : - Eu estou pl'ofundamente convencido de que, quando mesmo uma tal contradicção houvera ( o que eu altamente conleslo ), e pudesse dar lugar n taes embaraços,
uma tal suggcs!llo não seria nunca digna_
de membro , algum desta augusta camara,
aonde todos cstã.O animados de set1timentos
eminentemente brazileil·os.
E' esta a occasião, Sr. pre§lidenle, de ainda
destruir uma outra contradicção, que se n:encionou na casa, entre os relatorios-dos negocios
estrangeiros e o do meu co!lega, o nobre ministro da justiça. Eu disse que a ordem estava_
restabelecida na"lnaior parte dos pontos da pro·
vinqia do Pará, e por isso convinha que eu atfü·masse ao governo rrai1cez, que estava chegada
a occasillo de se evacuar o posto militar que,
por parte daquelle governo, tinha sido collocado
em a margem direita do rio 0yapoch. O Sr. ministro da justiça diz que a ordem está· restabelecida, e que apenas alguns bandos de
salteadores i_nfestll.o alguns pontos da provincia, e que a presença da força era indispensavel para os conter e punir., O que fiz
foi estabelecer, o· facto, e o meu nobre collega
exprimiu as causas do facto. Não tratei
de expôr-vos as consequencias de um tal estado de cousas, no que respeita á ordem
interna do paiz ; o que me cumpria era dirigirme ao gabinete francez, fazendo-lhe vêr que
haviao cessado os motivos que elle teve em
vista para fazer a occupaçAo de certos pontos,
com o fim de evitar a propagação das desordens que tinhão explosado naquella provincia.
Não p6de pois proceder a arguição feita ao
governo de que elle havia enrédado a questão,
e crcado difficuldades (apoiadoa), e tenho mostrado que taes imputações nll.o podem preva-
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lecer, nem mesmo são funrladas na logica do
nobre deputado, porque ellas se não contêm
nos principias por elle emillidos.
Sr. presidente, o nobre deputado que fallou
l1ontem parece-me imputar ao governo uma
especie de usurpação de gloria : por isso que
dizend~ governo que havia co11cluido as negociações pendentes ácerca da raia occidental
do imperio, nllo declarára ao mesmo tempo
que a série de taes negociações havia sido encetada durante a sua administração. Eu não
posso ser taxado de parcial, -porque nãa quiz
fazer recahir sobre a adminh,tração actual toda
a gloria dessas negociações ; nem me cumpria
ex.pôl' á camam · os ~eios empregados para
obtenção de um tal fim, mas posso assegurai·
que se tal resultado foi obtido não foi elle comtudo devido aos primeiros meios empregados.
P~rguntou o nobre deputado se eu não havia
acliar'!o na secretaria documentos, peças que
provassem que no tempo da sua administraçao
algumas diligencias se empregá.rãa a este respeito. Terei de ex:pôr â cama1·a o que achei
nesta parte feito pelo nobre ex-ministro, a quem
me refiro : e lerei o seu relatorio.
« O presidente da provincia de Mallo Grosso
(assim se exprime o nobre ex-ministro) tinha
representado que as autoi·idades de Chiquitos
pertencentes á republica da Bolivia têm concedido sesmarias em territorios da referida
província, suppondo que elles pertencem aos
limites daq1iella republica.
.
« O governo imperial, estando convencido
de que as ditas autoridades de Cbiquitos têm
obrado daqllella maneira conlra as ordens
do governo boliviano, ordenott logo ao
nosso encari·egado de negocios, além de
- outras providencias -que expedio, que reclamasse do ministro das relações exteriores
a ex.pediçll.o das ordens · necessarias para
qtte se conservas~em os limites do imperio
para com aquella republica, na conformidade
. do tratado do lº de Outubro de 1777, até que
se concluisse um novo tratado entre os dous
paizes. » Sr. presidente, nllo quero fazer censnras ao nobre ex-ministro que encarou a·
questão por um lado pouco vantajoso aos interesses do estado. Mas não posso deixar de
ex:pôl' á camara que semelhante. tratado não
podia ser invocado sem compromettimento
dos interesses da nação brazileira, e sem se
alterarem todas as relações existentes. .
Este tratado, senhores, caducou ha muito
pela guerra declarada em 1801, e o nobre exministro de.via saber que, em consequencia da
mesma guerra, as armas brazileiras tomárao
pontos, e estabelecerão posições, que são ainda
conservados, e que não forão restituidos porque
o tratado de Badajoz 11110· os comprehendeu em
suas estipulaçoes. Portanto recorrendo o nobre
ex.-ministro a
tratado que, pela guerra, se
achava rôto, não só pareceu desconhecer esta

um
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parte imporlàote da nossa historia e diplo•
macia ; mas sacrificou, stim querer, os interesses do paiz, procurando revalidar as estipulações de um tratado, que tão pouco considerava
o nosso antigo direito garantido por diuturna '
poss1:, e que t!ío consideravelmente cerceava
a provincia do Matto-Grosso, e em geral o imperio inteiro nos seus lados respectivo!!,
S1·. presidente, o nobre ex-ministro rereriose. hontem á parte do meu relatorio ácerca
das nossas relações com o governo da republica oriental de Uruguay. Mas ao que parece
elle não se dignou comprehender CI que eu
affirmo no meu relataria; eu disse apenas,
que as difficuldades existentes até 19 de Setembro passado forão vencidas (parece que são
estas as palavras de que me servi), que o governo
daquella republica tinha dado todas as garantias da maior neuh'alidade, em consequencia
do que os rebeldes se achavao circumscriptos
a seus tristes e escassos meios. Não houve
pois algtttn compromettimento a 1·espeito de
futuras · negociações ; nem tão pouco eu pretendi afiançar que taes sempre sei·ll.o os princípios e a política daquelle governo.
EL1 nl\o fiz tal asseveração, e nem o podia ·
fazer: e suppostu 11110 possa eu revelar á ca' mai-a o estado dessas negociações, nem as
bases em que se tem assentado; todavia posso
al'firmar que o governo está de posse de factos
irrefragaveis ·a respeito de sua neutralidade.
Quanto ás modificações qm~ com o andar do
tempo se pódem operar no systema de politica do Uruguay, o governo imperial nada (:)O_dendo antecipai· sobre tal assumpto, contentase po1· agora com havei· superado alguns deploraveis êmbaraços, que tanto damno fazião á
causa da legalidade nà provincia de S. Pedro.
O nobre deputado expendendo o programma,
que no seu entender o governo imperial deve
observar, disse, que convinha altamente appellar para o direito sem ceder á força. Acreditando que o nqbre deputado não se daria ao
traoalho de expôr á casa principias reconhe- ·
cidos; e professados pelos autores, que tratllo
do direito das gentes, sem ter em vista al. guma referencia, ou sem querer delles fazer
alguma applicaçll.o ao caso do Oyapoch : eu
me persuado que seu intento é, que se empregne a foi·ça 11a hypolhese de qualquer
violação dos nossos direitos. Et1 devo, porém,
dizer ao nobre deputado, que ainda quando
o emprego da Corça fosse o melhor arbitl'io,_
só poderia ter lugar uma tal medida em
outras circnmstancias, e nunca agora que as negociações se achão encetadas, que a sua decisão
foi affectada ás vias diplomatilicas pela administraçao do mesmo nobre deputado, e que a
confiança que o governo imperial deposita no
gabinete francez lhe faz conceber as mais Iisongeiras esperanças.
Senhores, não sei qual seria a conducta do
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governo impeda] se tivesse agom lugar um se•
solução n.º 10: 2a, das 1f e1;~ dianté, resposta
melhante successo. islo é, se agora chegasse a á falia do throno : S·, na ultima hora, eleição
noticia da occupiçao da margem. direita elo da mesa.
Oyapoch ; mas o que posso assever~r é, que
Levanta-se a ~essllo depois das duas horas
providencias esta.o dadas, para que i\S _lmhas do~ da tarde.
limites do imperio que se ach!l.o deba1x:o da autoridade legal não soffrao a menor quebra ; que
se manlenha por todos os meios a inviolabilidade
Sessão eua ~ de Junho
do terl'itorio bra2ildro ; que cmfim quando
seja precisa recorrer-se á força, ena· seja em·
PRE!llDENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA
pregada para se repeHir qualquer ag~L·essil.O. E'
isto o que eu posso affirmar..
· .
SuMMAmo. - Expediente. .
Varias '1'6quel'i·
Sr. presidente, o governo 1mperml, a respmto
mentas - Ordem do dia. - A ugmento dos
desta questão, não póde deixar r.le seguir a linha
vencim~ntos. dos lentes. - Voto âe graças. Je conducla prescrip~a pe!a ad111inislraç~o pasEleição da. mesa.
sada, e se111 querer d1scul1r qnaes os meios pre·
Pe1as 10 horas da manhã p1'ocede-se á chaferíveis em outras épocas, posso asseverar que ao
governo imperial só cumpre progredir no sys- mada, e logo que se reune numero legal de Srs.
tema éucetado, como o mais efficaz para re· deputados, abre-se a sessao, lê-se e approva·
solver o gabinete das Tuillcrias a evac~1u o se a ar.la da antecedente.
Fa!Ul.o com causa participada, os Srs. Caposto militar do Oyapoch, firmando-se assim as
relações de harmonia e amizade que felizmente ,illeiro, Costa Miranda, José Marianno, Torre~o,_
subsistem entre os dous govemos, e que,, ~C>m o Berreto Pedroso, Belisario, Lemos e Cand1do
volver dos te,:npos, nao farlio provaveunente de Brito.
senno ganhar mais incremento e estabilidade.
EXPEDIENTE
Houve a occupação, e o governo só tinha dous
systemas a seguir : ou obstará occupaçao, ou
O Sn. 1° SECRETARIO dá. conta do expediente,
negociar a dissoluçno do posto. O que fez a a~lendo mn officio do sécretario do senado, em
ministraçlio de então? Adaptou a segunda op1·
. que pal'licipa qt1e o _senado adaptou, afim d_e
nião. E' ella por ventura censura•,e! por ha~er
enviar á sancçao imperial, a resoluçao autor1assim obrado? Creio que não ; porque as vias
sando o director da es·cola de médicina desta
!fiplomaticas sao sempre efficazes qu.ando se tem
c0rte para admittir a fazer acto do primeiro
a tratar com governos illustrados e Justos, como
o· governo francez. Mas será a adminislraç!l.o anno, a Luiz Sobral Pinto, mostrando-~e este
actual digna de prasma por haver prosegu1do primeiramente approvado em preparator10s que
lhe faltão:-Fica a camara inteirada.
no mesmo systema ? Decida o mesmo nobre
E' recebida com especial agrado uma felicideputado.
Concluirei porém assegurando ao nobre de- tação da. caroara municipal do Bananal.
Remette-se á commissão de eslatistica uma
putado, que a actual administração tem a necessaria coragem, e confia sufficientemcnte no reRresentação da mesma camara, pedindo a incor""poração daquelle município á provincia do
patriotismo brazileiro, para saber sustentar os
Rio de· Janeiro.
direitos doimperio, por todos os meios eflicazes,
Lê-se o seguinte parecer da commissão de
ao seu alcance.
..
.
Mais algumas considerAções tinha eu, senho- marinha e guerra :
11 ·A commissao de marinha e g11erra, á quem
res, ainda para submeller á vossa atl'enção : mas
foriio presentes as propostas do governo para
como já fui prevenido pelo honrado orador, que
me precedeu, o qual defendeu viclot·iosamente serem promovidos no exercito, armada e corpo
de artilharfo. de marinha os indivíduos, que em
o goyemo, das arguiçoes que lhe forão feitas,
limito por agora ao que acabo de expôr ; não qualquer provincia'do imperío fizeref'!, ou tiverem feito serviços- para .o restabelemmento da
· me cumprindo abusar mais da vossa attençao,
· á vista do estado de saciedade, em que pat·ece ordem publica : é de parecer que as mesmas
propostas sejão discutidas por esta augusta
que está a camara no presente debãte.
'camara.
·
· OSr, :Rego Barros (inini8tro da guen·a) responde ao que na sessão anlecedcnle dissera o P,·oposf,a do governo pelf!- 1·epa.-rtição dos negocios
Sr. Limpo de Abreu.
·
da marinha
-

•

O Sr Henriques d.e :Rezend.e faz rcllexões
sobre o voto de graças, apresentado pela com·
missao, emenda do Sr. ·Ottoni, e opiniões emittidar por outros Srs, deputados.
D SR. PRESIDENl'E marca para a ordem do
dia : 1•, atll ás 11 horas, conlinua~ão da rCs-

K Artigo unico. O govel'no fica autorisado para
promover os indi'!iduos ~a armada, e corpo de
arli!haria de marmha, que em. qualquer provincia do imperío'fizerem, ou tiverem feil~ serviços relevantes em defesa da ordem publica, e
da integridade do impecio;
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Proposta do governo pela. repartição dos negocios
.
da guerra,
« Artigo unico. O governo fica autorisado para
· promover no exercito aquelles indivíduos, que
em qualquer provincia do imperio fizer~m, ou
tiverem,..feito serviços para o restabelecimento
da ordem publica.
« E considerando a commiss~o que por uma
'parte silo da mesma natureza as medidas, que
se contêm em ambas as propostas do governo,
e por outra que o~ roiniskos da marinha e
guerra sao membros da casa, julga ella, para
poupar tempo, e o trabalho de. 8ter duas leis
sobre o mesmo objecto, .que as ditas propo~tas
sejao reunidas em uma só, dando-se a seguinte
redacção :
« A assembléa geral legislativa 1·esolve:
<< Artigo unico. O governo 'fica autorisadà a
promover os indivíduos do exercito, armada, e
corpo de artilharia de marinha, por serviços relevantes prestados em defesa da ordem publica,
e da integridade do imperio.
" Paço da camara dos deputados, 31 de Maio
de 1838.-Coelho.-L ima e Silva. "
Vai a imprimir com urgencia.
E' lido, e approvado o seguinte requerimento do Sr. Vianna : ,, Reqneiro que se peçào ao governo, pelo
ministerio do imperiÔ, cópias do decreto de 23
de Abl'il e 28 de Setembro de 1836. "
Lê-se, e entra em discussão o seguinte do·
mesmo Sr. deputad_o Vianna :
" Requeiro que, pelo mesmo ministeri9, se
exija da camara municip~l destll cidade, que
informe agora circumslanciadam ente sobre o
que pedi no meu requerimento approvado na
sessào de 28 de Junho de 1836. "
O Sr, Montezuma exige a leitura do reqd'erimento, a que ó illustre deputado se refere
naquelle que ora apresentou, e pede ao Sr.
presidente que. se digne mandai-o procurar na
secretaria.
Satisfazendo-se â exigencia do Sr. deputado,
o· S"r. 1º secretario lê o seguinte:
. « Requeiro que da camara municipal desta
cidade, se exija com urgencia pelo intet·medio
do ministerio do imperio, a seguinte informaç1lo: ·
« Se já deu principio ao altf.'rro do mangue da
cidade nova, o qual lhe foi dado para seu pall'Í·
monio pelo § 2º do art. 37 da lei de 3 de Outubro
de 1834: e quando o não tenha feito, que apresente as ra:.i:ões. Se tem apparecido algmn particular com títulos de propriedade de todos
estes terrenos, ou de parte delles ; e neste
ultimo caso, se sãa legitimos, por quem farão
dados e que porçno abrangem, e quaes existem
ainda devolutos ; afim de que verificando-se a
ultima hypothese de haverem possuidores particulares, se tomem, a sen respeito,_ as provi-

dencias que reclama a saurle publica da· capital.
·
·
· « Paço da camara àos depulados, 28 de Junho
de 1836. - Vianna. 1>
O requerimento julga-se discutido, e, posto a
votos, é approvado.
Lê-se, e approva-se o seguinte:
,r Requeiro que se peçno ao governo os papeis que .dérão origem ao aviso de 23 de Dezembro de 1837, expedido pelo ministerio da
j L1stiça ao da fazenda, a respeito dà deliberaçao
do thesouro de 11 de Novembro de 1835. -

Castro e Silva. "
Lê-se, e entra em discussAo o seguillte requerimerito :
« Requeiro se pe,;a ao governo o numero de
tropas de 1• linha, que tem remeltido para o
Rio Grande do Sul, tanto da côrte, como das
provincias, durante a aclual e passada administração; e igualmente das que se remetterão para
o Pará. - Castro e Silva. ,,
OSr. Rego Barros (1ninistro dn guerra)
tendo a palavra, admira-se o como é que vem
este requerimento á mesa, e pede ao illustre
deputado que o fez, que olhe para o relatorio
delle ministro, e nelle verá o que pl'etende.
OSr. Castro e Silva declara que o que exige
saber é quáes sll.o :.s forças que se tem mandado pal'a o Rio Grande do Sul, desde que alli
reberrtou a rebellião, e bem assim para o Pará.
O Sr. Rego :Barros ('ministro da guerra)
torna a dech,rar que, no mappa que hontern se
distribuio na casa existem dous mappas, um
das forças que se havião mandado para o
Rio Grande, quando o ministerio actual tornou
conta da administração, e outro dos que tem
mandado até agora: portanto o illustre deputado
alli achará os esclarecimentos que pede.
O Sr. Montezuma declara que deseja apro·
veilar a occasião para perguntar ao Sr. minis'lrn da guerra se já recebeu officios âcerca
dos acontecimentos do Rio Grande, desejando
que S. Ex. dê alguns esclarecimentos a este
respeito.

OSr. Rego :Barros (ministro da guerra) declara ao illustre deputudo, que por ora nada re·
cebeu, nem sabe senllo o que se tem publicado
pelos diarios; e só lhe co1;sta, que o pre~idenle
havia mandado um propr10 em um nav10 que
tinha sabido tres dias antes deste que chegára
hontem, o qual póde estar por ahi de. hoje até
amanh!i.
Julga-se discu Lido o requerimento e, posto a
votos, é regeitado.
.ORDEM DO DIA
Continúa a discussão adiada • da resolução
sobre ó augniento dos · vencimentos dos lentes
dos ctirsos juridicos, e emendãs ªfoiadas,
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O Sr. Nunes Ma.cha.do pronuncia~se a favor dente,·valerá a pena de se fazer

da resoluçao, na certeza de que 11enhum dos
memb1·os desta casa lhe lm de mostrar que
os ordenados dos fontes dos cursos j11ridicos,
chegão para se tratarem com aquella decenci~
que devem ler. :;fota que· a vida desses einp1·egados é uma vida precaria, sem fortuna e
· de difficil accesso ; e sem que elies lenhao bons
ordenados, nunca se podet·á colhei· a vantagem
de se achar para esses estabelecimeulos pessoas
de capacidade ; nota mais que esta resolução é
o resultado de uma promessa que se fizera a
esses empregados; e conclue; depois de outras
observações, votando pela resoluçãO tal e qual
está.
A discussão fica adiada para se passar á
outra parte da ordem do di~.
Continúa a discussão adiada do voto de graças,
e emendas apoiadas.
OSr. Assis Mascarenhas :-Sr. presidente,
a camara permittirá que eu Ih eroube alguns
momentos para ofl'erecer as razões em que me
fundo para vot11r p~los períodos da resposta á
falla do throno, e regeitar a ernenda apresentada pelo illustre deputado por Minas, o Sr.
Ottoni.
Sr. presidente, muitas accusações se têm feito
ao governo : mas eu não posso dellas concluir,·
senil.o que cada vez mais elle merece o meu
apoio, e que em nenhuma outra occasião tanto
se lhe devia dar o apoio dos representantes da
nação. Tenho visto que a illustre opposição se
tem· mais occupado com palavras do que com
factos. Foi accusado o governo de não usar da
palavra constituição na falia do fürono, e por
isso mostrava não amar o syslema constitucional representativo ; ora, além de não me
.persuadir que esta consequencia seja de 1·igoro!'!a
logica, porque, por se não fallar em um objecto,
não se segue que deli e se não goste, já se
d~monstrou evidentemente que se tinha usado
de outras expressões em que mui bem se comprehendia a palavra constituição : o meu nobre
amigo, o Sr. ministro dos negocios estrangeiros, e dous mui illuslres deputados por
S. Paulo dera,o explicações que devião satisfazer
á illustre opposição ; mas permillão-me elles
que eu os apoie com a autoridade de um dos
mais <listinclos sabios da França, o visconde de
Châteaubriand ; diz este sabia que nll.o ha
senão uma constituiçll.O real para todo o estado-liberdad e - nao importa o modo por
onde se vê que, debaixo da palavra-liberdade-se cornprehende a constituição. Presumo
que a nobre opposição não regeiturá uma tal
autoridade,
·
.
Muito se tem dito sobre o progresso e regresso, e depois das exp!icações dadas por
ambos os k.dos da casa, vim a concluir que
todos-conco1·davl!.o perfeitamente em idé,is, e
que toda a duvida era em palavras. Sr. presi;,..

unia scisll.o só
por causa· de palavrns P ! Q11antas vezes as
palavras não têm sido applicadas em sentido
inteiramente opposto ao que ellas realmente
exprimem ? ! Necessidade, movimento, força
progi·easiva erão phrases que os dogllUlticos dó
terror, no ·tempo da revoluç~o d.,:. ·Fl'auça,
applicavão para enviar ao cadafalso milhares
de victirnas innocentes e virtuosas ; e então
gritava-se....:..viva a republica, viva a liberdade !
O virtuoso e infeliz republicano, o marquez de
Condorcet 110 seu esboço de um quadro historico sobre os progressos do espiritr;, humano,
provou evidentemellte que nós caminhavamos
sempre á perfeição ; esta illustre victima da
revolução acreditava, tanto naquelles que cons·
tantemente repelião essas expressões, que
anda\•a habitualmente munido de um pouco de
veneuo. No seculo XV que · horrores se 1111.0
praticárã., pelas rivalidades ifas casas de L:mcaster e de Yorck coru as divisas de rosa branca
e rosa vermelha !
Não posso lambem deixar de exprimir o
desejo que tenho de vc·r fazer-se a ·interpretação authentica do aclo addiciollal ; já tive a
honl'a de apresentar á camara_ as minhas observações a este respeito, na sessão de 1836, por
occasião d-e um 1·equerimento do Sr. Rodrigues
'l'orres, Pelas legislações das assembléas provinciaes se conhece que umas têm sido üm
pouco temerarias, ultrapassando os limites que
lhes sao prescriptos, usurpando os direitos do
governo e da assem biéa geral ; outras se têm
limitado a menos · do que lhes compete, em
cujo numero eu posso com segurança contar a
assembléa legislativa da minha provincia, que
se tem havido com muita pl-udencia e circumspecção. Neste estado nao é de absoluta necessjdade que se faça, e quanto _antes, a iuter·
pfotação do acto addicional ? ! !
Vamos aos negocios do Rio Grande. Sr. presidente, depois do rever. que acabou de ex.pe·
rimenlar.a legal-idade, é quando eu me per- ,
suado que .mais apoio, que mais força moral se
deve dar ao governo que nem levemente contribuio para um tal desastre que todos sabemos ;
não permitia Deus que o desanimo, a falta de
coragem e a de,sesperaçao pela cansa da legali·
rla<le, exista nós representantes da _nação; os
trium'phos da iniquidade desapparecem como o
fumo : se a virtude, se a justiça soffrem àlguns
revezes, nem por isso devemos desesperar ; a
Pro,·iden~ia quer pôt· em pt·ova n nossa coostaocia, mas tarde ou cedo o triumpho é certo.
(Apoiados.) Correu,_ é verdade_, o sangue bra?.ileiro, perderão-se muitos bravos, 10as não se
perdeu a honra, a dignidade nacional, o patriotismo (apoia.doa) : quanclo os romanos per·
derão as tres famosas bat,1lhas de Trnbia, Tmsimeno e Canas, parecia que estava ·acabado
o nome romano ; mas nao ; foi qua1ido elle
appareceu com mais coragem e resignação 1
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porque os romanos não tinhão perdido a virverno e aos bravos dit Bahia, devemo-lhes gra·
tnde e o patriotismo ; vencêrao depois os seus
tidao pelos immensos esforços, pelo zelo com
vencedores, e forão senhores ào mundo. Os
que se houv,êrão.
francezes soffr~rão extraordinarias perdas nas
Permilla-1he o mm nobre amigo, o Sr.
batalhas de Créci, de Poitiers, d'Azincourt; nas
Limpo, que na.o concorde com elle a respeito tie
guerras de Felippe de 'Valois, João seu filho, e
uma accusação feila a um digno magistrado
Eduardo III de Inglaterra ; então se repetia o
pela província da Bahia e nosso collega. O meu
famoso dito :-tudo se perdeu, excepto a honra,
nobre amigo foi injusto e poucu generoso. Este
-e como se não tinha perdido a honra na- magislrado tem sempre prestado muitos ser·
cional, facil foi repararem-se tanta,-; perdas e
viços, não só em onlras épocas, como princidesastres. A fortuna nem sempre segue a justiça:
palmente por occasião da revolução da Bahia :
os direitos da justiça não são menos reaes, ainda
parece, esquecêl-os todos o meu nobre amigo, e
sendo abandonada pela fortuna. (Apoiados.)
. npenas se lembra de um edital em que se diz
Agora peço licença ao muito illustre deputado
que aquelle que não entregar as armas, dentro
por S. Paulo, o Sr. Antonio Carlos, para nao
em vinte quatro horas, será considerado cornconcordar com elle a respeito da sua opinião
plice ; ot·a, Sr. presidente, que mal fez este
ácerca do senado. Declaro francamente que
edital, ou que mal poJia fazer? Pelo contrario,
estou persuadido que o senado vitalício conpodia evitar com esta ameaça, que muitos retribue rnuilo melhor para a consolidação do sysceios, e com medo não applicassem essas, armas
tema constitucional, e para o bem do paiz : escontra a legalidade, e viessem a ser realmente
pero as suas sabh\S explicações, porque muito
criminosos; mas o illustre magistrado, autor do
desejo aprender de lã.o digno mestre. As grandes
edital, fez punir ou processar alguern em virscenas, e as grandes causas não sejulgão, nem
tude desse edital ? Não, certamente : um tal
se pleileão diante dos povos, sem qL1e novas
modo de julgar é bem pouco justo, e bem pouco
idéas se inh'oduzão nas massas, e sem que se
digno de urn magistrado t:ro sabia e tão recto
alargue o circulo do espírito humano.
como o Sr. Limpo ; e é bem pouco generoso es·
A respeito dos negocios da Baliia, nao posso quecer tantos serviços prestados pelo nosso col·
lega, e occupar-se só com uma tal accusação,
deixar de tá mar a defeza do men ili usl re colSr. presidente, nem o governo, nem os bravos
lega, o Sr. Ottoni, relalivament~ ao sen período,
da Bahia precisa.o justificar-se ; accusações sem
em que nada diz sobre o governo. Sr. presi·
dente, o meu illustre collega até foi muito · ge- fundamento nllo merecem resposta. Perrnitta-me
acamara que eu repita mesmo em francez dous
neroso com o governo, devia mesmo fazer-lhe
acres censuras. Quando redigio e apresentou á versos de Casimir Delavigne, que me parecem
applica veis :
éamara a sua emenda substituiliva ? Foi justamente quando o meu collega tinha a sua ima·
Par d'ínjustes clameurs, ces braves outragés
ginação preoccupada com as caveiras que or·
A sejtlstifier n'ont pas voulu descendre.
navlio as janellas da cidade da Bahia, com as
O
Sr. Andra.da Macha.do explica em que senvictimas que erao lançadas ás chammas, com tido fallou da não vitalicidade do senado.
os desgraçados prisioneiros que forão amon·,
Depois de fallarem os Srs. Dantas, Hen_riques
toados a bordo dos navios, mortos. á fome e á de Rezende e Castro e Silva,
fica a materia
sede; emfim, quando estava todo possuído do
adiada pela hora.
horror das kagedias de Crebillon, persuadido
Passando-.se á ultima parle da orde1n do dia, .
de que o governo nenhumas providencias tinha
procede-se á eleiçno da . mesa, e são eleitos :
dado para obviar u.taes excessos, como havia elle
para presidente o Sr. Candido José de Araujo
tributar-Ih.e elogios? Mas agora que o nobre de- Vianna, com
56 votos.
putado foi informado por testemunhas maiores
Více·presidenle o Sr. Barreto Pedrnso, com
de toda a excepção, agora que os illustres de38 votos.
·
putados pela Bahia declarárão nada disso existir,
Secrefarios: lº, o Sr. Go111es Ribeiro cotn
q·ue o governo tinha feito todos os esforços em
58 ; 2º, o Sr. Nunes Machado, com 48; 3º, o
favor da legalidade, o que bem claramente nos Sr. D. José de Assis Mascarenhas,
corn 47 ; e
afianço li o benemerito ex-presidente da. Bahia, 4º, o Sr. Moura Magalhll.es,
com 28.
estando agora convencido o illustre deputado
Supplentes: os Srs. llfarcellino de Brito, com
que estava mal informado, não póde deixar de
retira_r a emenda, e de votar pelo periodo da 22 ; e Bernardo Belizario, com 21.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia as
resposta em que se faz tanta justiça ao governo:
materias adiadas.
O SR. ÜTTONI :-Pois não ! .f!ei de fazer isso
Levanta a sessào ás 2 horas.
mesmo!!
O Sn. Assrs MAsCAREliHAS :-Assim o espero
da sua docilidade, porque o presúmo mui esclarecido. Sr. presidente, a grntid!lo acaba onde
principia a justiça : deve.mos justiça ao go·
TOlr!Q l
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PRESIDENGJA DO .SR. ARAUJ0. "VJAN!,A

Su~rnARIO. -

Expediente. - Ordem do dia. -

A ug1nento dos 'vencimentos dos lentes do-~
w.i·sos ,juridicoB. -Disei~9são do voto ele graça,s.
Deooís das dez horas da mrinl1ã procede-se
á cha.mada, e logo que se reune nllmero legal de
Srs. deputados, abre-se a sessílo, lê-se 1:approvase a acia da anteeedente.
Faltllo com causa participada os Srs. Cajueiro, José Mllrianno, Barreto Pedroso, Carneiro
Leão, Coelho e Ribeiro Duarte.
EXPEDIENTil

O SR. lº SECRETARIO dá conta do .expediente,
lendo um officio do ministro da justiça,· que é
o seguinte:
« lllm. e Exrn. Sr.- Em solução do officio
de V. Ex ..de 25 do mez passado, exigindo, por
ordem da camara dos Srs. deputados, a decisãO
que tivera o officio do presidente do Pará, relativo ao julgamento dos réos comprehendidos
nas desordens daquella província, e de que
tratei no relatorio do minislerio da justiça,
passo ás mllos de V. Ex. a copia inclusa do
officio daquelle presidente, datado de 14 de
Fevereiro deste anno, a que me referi, o qual
não teve resposta alguma, por existi!'em ainda
as mesmas causas que um dos meus antecessores communicará no aviso de ] 4 de Fevereiro de 1837, da copia -lambem junta.
« Deus gual'de a V. Ex. Paço, em 1º de Junho

de1838.-Bernardo Pereira de Vasconcellos. "
Reme!te-se a quem fez a requisiçll.o.
E' re;:nettido á commissão de justiça civil o
requerimento de Francisco Antonio Paes B~rreto, em que representa conh-a a resolução de
31 de Março do corrente apno, àa assembléa
legislativa da provincia d~ Pernambuco.
Remetle,se á commissão de marinha e guerra
o requerimento do pernambucano · Joaquim
Cesar de Mello Padilha, 2º tenente cio 4º corpo
de artilharia de posiç:i.o de 1• linha do exercito,
Vai remettido com U!'gencia á comniissa.o de
const.ituiçll.O e poderes o diploma do Sr. çleputado
supplente pela provincia de E'ernambuco, Luiz
Carlos Coelho da Silva.
O Sr. Henriques de Rezende, tendo a palavra pela ordem, observa á camara que a
commissliO já reconheceu ao Sr, Lliiz Carlos,
deputado supplenle pela prnvincia de Pernambuco, no parecer que :ipresentou a esta
casa; o que resta só á commissllo é conhecer
da identidade da pessoa; porém lembra que
este senhol' já foi deputado, que é conhecido
, nesta c:rn1ara; e como se acha presente, elle,
deputado, rcq11eria que preslêisse juramento, e
f~sse embora o diploma á commissão.

O SR. PRESll)ENTE declara ao Sr. deputado
· que o diploma ia com urgencia á commiss:l.o;
e que nho haveria demora em apresentar o
seu parecer.
Com esta declaração satisfaz-se o Sr. Henriques de Rezcnde, e desiste do requerimento.

ORDEM DO DIA
Continúa a discussão sob1·e a resoluçuo
vinda do senado, qÚe augmenta os vencimentos
dos lentes dos cursos juridicos, e emendas
apoiadas.
O Sr, Peixoto d.e Alencar continua a combater a resoluçao tal e qual se acha, por lhe
parecer o augmento dos vencimentos dos lentes
dos cursos jurídicos. um ponco exagerado. Vota
pelas sua, emendas, e declara que só se oppõe
a que se dê mais aos empregados do que
podemos e do que devemos, nas circumstancias presentes.
O SR. MoNTEZUJ.IA manda á mesa a seguinte
emenda:
« Proponho que o projecto volte á comrriissão
par~ incluir nelle o principio de predicamento
na classe de magistratura, afim de por essa
fórma ficar melhorada, e considerada est_a
classe importante do estado, pelo que respeita
aos lentes dos cm·sos juridicos. E pelo que
concerne aos outros, refundir e examinar as
emendas existentes. »
Esta emenda, que envolve um adiamento,
é apoiada e entra em discussa.o.
OSr. :Montezu.ma, defendendo a sua emenda,
ob!1erva que o adiamento que propõe é menos
demorado que os outros que não passárão ; e
que sendo ta.o limitado, como é, deve-se
adoptar.
O Sr. :Moura Magalhães pronuncia-se pé!a
resolução e contra o adiamento, e declara que
um lente, com o ordenado que tem de 1:200$,
não póde viver nem em S. Paulo, nem em
Olinda, Nilo fallará contra o augmento dos
ordenados dos lentes das escolas de medicina ;
mas lembrará á cnmara que elles não estão. na
mesma raztio ,do· augmento que se faz aos dos
lentes dos cursos jurídicos ; e se acaso se n'ão
augmentasse áquelles, na.o se lhes faria- injustiça alguma, e a estt>s toda. Nata que o
adiamento que se propõe para que o projecto
volte á commissl!o de instrucç!lo publica, não é
senno uma maneira mais suave de dar cabo do
projecto, o qual, por sua natureza, é muito
simples: em fim, o augrnento dos ordenados, de
que se trata, é um cumprimento de lei, é um
dever desta casa, e não é graça que se faça aos
lentes dos cursos jurídicos, e por isso vota
contra o adiamento e a favor da resoluçM.
A discuss1ío ainda fica adiada para se passar
á outra parte da o_rdem dia,
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dos. seus mais nobres ornamentos, foi salvo
cm uma época de commoção, assim· taro bem
O Sr. 'rosta nao pretende fazer a confissão alguns dos rebeldes da Bahia podem ainda ser
salvos para terem assento na representação
do seu credo pol itico ; todavia não podendo
nacional. O oradol' a isto observa que mais
concordai· com a marcha da opposiç1lo, julga
depressa deixarliõ de existit· tantos bahianos
dever expender os motivos que tem para isso.
honrados, do que ver morwros como Sabino e
Comparte com a opposição a or;iniíl.o de que
outros tomar assento na camara. Julga esta a
as nossas instituições <lllvem ser mantidas; esta
111uior das alirontas qne se pôde fazer ao nome
é a opiniao de todos os brazileiros sensatos ;
bahia no.
mas não tem o receio da nobre opposiçno, de
Declara votar pela emenda que dá o apreço
que a administração actual lenda a firmar entre
devido aos serviços feitos pelo povo da Bahia
nós o governo que debellámos, o absolutismo ;
para a restauração da sua capital. Não desporque impossivel, ou ao menos difõcillimo
conhece os prestados pela administração actual;
julga regressMrmos ao ponto de que sahirnos
mas não póde deixar passar na casa uma idéa
pelos esforços patrioticos dos brazileiros, depois
que nao e.?(prime aquillo que em verdade se
de uma luta porfiada entre o poder e ó povo.
passou, e a nobre commissão bem longe de
Bem longe de receiar este regresso, receia,
contar o facto historico que teve lugar na
pelo contrario, que cheguemos ao ponto ohde
Bahia, de alguma maneira o altera, parece
nunca devêramos tocar, á anarchia.
desconhecer os serviços feitos pelos bahianos á
. Conhece que a opposiçno é uma parte do
causa da integridade do irnperio,
systema representativo; mas no tempo· calaObse1·va que não se faz cargo de fallar na
niitoso em que esl .. riios, •ilia entre nós deve
interpretaçao do acto addícional, nem a ressoffrer alguma modificação, porque nasce. de
peito dos serviços que os militares do exercito
um falso supposto, de se julgar que o governo,
e armada prestárão á legalidade na Bahia, e
bem longe de concorrer para firmar as instidemais partes do imperio ; nem a respeito da
tuições do paiz, não é senao um verme que
emenda que se acha sobre a mesa pedindo a
corróe a existencia social ; porque entende que
suppressão de algumas palavras do período 6. 0
a grande missão do governo é de administrar
A ser membro da commissao, não enxertaria
o paiz, o que não poderá fazer, contrariado em
estas palavras cuja suppressão se pede, mas,
sua marcha na camara do.ei deputados ; ainda
depois de apt·esentadas, seria uma injuria ao
mais porque a opposição combate o governo por
governo supprimil-as agora.
suppôr que elle quer o regresso, tomada esta
Não sabe em que se .fundou a nobre compalavra no. sentido natural ; meio este que
missão para fazer sentir ao governo e á naçao,
poderá servir aos rebeldes das provincías para
que um monstruoso crescimento de crimes
illudir aos incautos que nellas abunda.o, o que
parece ameaçar o imperio, pois que tem dados
já servia contra o primeiro imperador.
para julgar do contrario, não só pelo emprego
Declara que votará por tudo quanto julgar
que exerce, por meio do qual sabe que, .se
tendente á felicidade do paiz, e para fazer com
tem havido crescimento de crimes de uma
que o governo possa esmagar a anarchia e!ll
natureza, têm elles decrescido em outras : como
qualquer ponto do imperio, onde appareça ; e
tambem por uma falia do presidente de Santa
especialmente para acabar a rebellião do Rio
Catharina, se diz que, bem· longe de haver
Grabde do Sul, e curar as chagas abertas pelas
crescimento de crimes, tem havido diminuição
revoluções do Pará e da Bahia. Pede aos nobres
delles. Se a commissão se fundou na estadeputados que têm querido lançar a nódoa de
tistica do Sr. ministro da justiça, já na casa se
ferocidade sobre a Bahia, que sejão mais justos
declarou que ella era imperfeitíssima.
.
para com os honrados defensores da legalidade _
Conclue declarando ler de mandar emenda
que sacrificárao sua fazenda e vida, em pró da
Sllppressiva da palavra - monstruoso -que se
integridade do imperio, lembrando-lhes que a
acha no periodo 6º da resposta á falla do throno.
Bahia soube ser moderada na victoria e q11e
Durante a discussilü, esta foi interrompida
esta philantropia que tem mostrado pelos repara se lêr os pareceres de commissao sobre os
beldes, póde comprometter a opposiçilo; porque
diplomas apresentados, que sendo apprávados,
alguns dos chefes rebeldes presos esperão da
farão admittidbs e pre~tárlio juramentos os Srs.
nobre opposição o acto · que deve dar imdeputados Rego Barros e Luiz Carlos.
punidade a seus atrocissimos crimes, e até·'
Os .pareceres sll.o os seguintes:
alardeno intimidade com alguns dos honrados
«
A commissll.o de constituição, e poderes é
membros da opposiçll.o, o que elle orador não
de parecer qne o Sr. Francisco do Rego Barros,
acredita.
·
·
deputado pela . provincia de Pernambuco seja
Nota que, reprovando-se de antemão uma
admittido t\ tomar assento, porse achar legal o
proposta apresentada pelo Sr. ministro da
seu diploma.
justiça, disse-se que assim comó um nobre
deputado, que tem assento na camara e é , um
« Paço da camara dos deputados, 6 de .Junho
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de 1838. - José Clemente Pereira. -

Antonio
Carla~ Ribeiro de Andrada)fachado e Silva. "
« A cornrnissllo de conslituivllo e poderes é
de pan,ccr qlle o Sr, padre Luiz Carlos Coelho
da Silva seja admittido a tornar assento, como
deput,;do pela provi1°cia de Pernambuco, na
vaga que deixou o Sr. senador Antonio Francisco de Paula e Hollanda Ca va1canti, por ser
o tercl'iro na ordem dos supµlenles, e lhe per·
lenc:er, por haverem j:i tornado asscnio, corno
dep1llados o 1º e 2º supplentes por motivo de
outras vagas, e o seu diploma se achar conforme á acla geral das eleições da sobredita
provincia, que forilo reconhecidas legaes.
« Paço d1:1 c,1mara dos deputados, 6 de Junho
de 1838. - José Clemente Pereira. - Antonio
Gados Ribefro de Amfrada il:lachado e Silva. "
Conlinúa a discussão interrompida.

O Sr. Henriques de Rezende re~ponde a0
Sr. Tosta, o!Jservando que n[o quiz comparar
JJessoas, sim factos. Tendo dobrada idade do
1Jobre deputado, e lendo atravessado muitas
revoluções, a experiencia lhe lern mostrado que
o nobre deputado se- engana quando categoricamente exprimia uma sua opinião. Na conslÍ·
tninle se asôentárão lwrnens que estiverno com
o baraço ao pescoço. Muitas vezes o povo cobre
de pó e de laI11a áquelles que corôou de flores
em outras occasiões.
Observa mais que se, por a emenda fallar da
Eahia não deve ir no voto de graças, porque
este exprime as_ relações da nação com o·governo, nesta u1esrna circumstancia se acha o
periodo da comuiissão que ta111bem falia da
Bahin.
Não sabe em que é injurioso ao govemo o
supprimir-se algumas palavras do ptl'iodo 6"
do voto de grar;as, porque muito se póde confiar na admiuistração, sem qL,e dahi deva a
camara prescindir do seu direito constitucional
de fiscalisar, de tornar conta ao governo ; e por
isso não deve dizei· no voto de graças que dá
tudo por bem feito, não podendo ainda formar
um j uizo a este respeito.
O orador faz ainda outras rrn1itas observações que não pudemos ouvir.

O Sr. J'aoheco fundamenta o seu voto
pelas duas emendas que assignou e se achão
sobre a mesa. Declara -que, e·m geral, vota pela
resposta da commissao, por achai-a mais franca
e leal que a emenda substituitiva do Sr. Ottoni.
Tendo prestado toda a attençllo á discussao que
tem apresentado a nobre opposição, inferia que
csla nilo descança na administraçao actual, e
entretanto na sua emenda nil.o se animou a
ernittir os sentimentos que tem mostrado na
discussão; se a opposição entende que a administração llll.O lbe merece confiança, devia dechwal·o, deixando de o fazer 11110 foi franca,
nllo foi leal.
Passando a defender as duas emendas que

...

assignou, observa que entende, com a nobre
com missa.o, que o gov~rno prestou set·viços relevantes na Bahia; mas se o governo merece
elogios por estes serviços, lambem os merecem
os bahianos.
Quanto á observação feita pelo Sr. Andrada
Machado, de que o voto de grnças nao é proprio para fazer esses elogios, o orador observa
que não descobre nnllo para isso, anles pela
pratica da casa e dos paizes constitucionaes, é
licito tocar neste e em outros factos, e até
mesmo a commissáo se tornaria contradictoria
se quizesse remover esta pratica, pois que na
sua resposta rende elogios á marinha e ao exercito. Demais, a emenda comprehende o pensamento da commissao, e um muito modesto e
qnasi desapercebido elogio ao povo bahiano.
Soure a emenda suppressiva que assignou,
declarn que o fez por urna razão muilo obvia,
e é, que a resposta á falia do throno deve acompanhar a mesma falia ; e a segunda parle do
periodo, cuja suppressão se pede é superflua.
Sllpprimindo·a, nllO se nega que o governo

mereça confiança.
O orador passa a fazer algumas observações
a respeito do que se tem dito ácerca da liberdade da imprensa.
Conclue defendendo a commissil.o e o governo ,a respeito da c.ensura de se terem pago
quantias reclamadas pelo coronel Garcez,

de

O Sr. Limpo
Abreu, depois que ouvio
fallar hoje a um Sr. deputado pela Bahia ( o
Sr. Tosta), julgou dever tomar a palavra para
fazer ainda algumas reflexões, e porque en-_
tende que é no momento do-terror que se eleve
foliar com toda a franqueza,_ porque é em taes
occasiGes que os povos podem com mais facilidade ser sacrificados.
Depois da noticia que se recebeu da derrota
que soffrerilo as armas imperiaes no Rio Pardo,
cumpre á camara dos Srs. deputados meditar
com muito mais circumspecção, não só sobre
a politica que o governo tem de seguir, como
tambem a respeito das medidas que possa.o
parecer mais apropriadas para •pôr termo a
taes movimentos, Eu me convenço tanto mais
daquillo que acabo de e-:;:primir, disse o orador,
quanto o nobre deputado pela província da
Bahia raciocinou com toda a precisão ácerca
de varios objectos, mas concluio, sem modificação alguma, que se devia habilitar o governo com todos os meios necessarios para
suffocar a anarchia, Esta proposiçao assim
emittida em geral póde soffrer... póde não ser
exacta. Eu creio que o corpo legislativo está
disposto a armar o governo com todas as medidas precisas para um tal fim; mas é.na escolha, na propriedade das medidas que podemos
divergir. Certamente o nobre deputado 11110
quererá... nãO quereria... nao lhe passa pela
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imnginuçno n iclca do apresentar uma lei concebida por la! mancirn, aulorisa11do o governo
parn, pelos ineios q11e julgar convenientes,
acabar com a reuellino na pl'ovincia elo Rio
Grande do Sul, e em qualquer outro ponto do
irnperio, onde tem :1pp11recido, ou po,sa appa·
recer. A minoriu, porlunlo, o que faz e deve
fazer, é chamar a maioria para a discussão das
medidas que fôrem mais p1·oprias para se conseguir urri semelhante fim. E' isto, Sr. presidente, o que ella tem feito : eu o mostrarei
pela continuaçao do meu discurso.
O orador, passando a responder ao Sr. ministro dos .. negocios estrangeiros, principia por
declarar que havia cumprido exactamente a
sua promessa quando, fallanelo em outra.
occasiao, não argnmentára senao sobre factos
provados á vista de documentos officiaes ;
posto que S. Ex, o n!l.o entendêra assim.
Rr·produz o programma político que apresen·
lára em outra occasiào, e que, apezar de o Sr.
ministro dos negocios da justiça ter dito que era
facil de o deduzir dos princípios mais triviaes
do direito das gentes, lhe parece, r.omtudo, que
nao tem sido observado a respeito da igualdade
de direitos, e identidade de privilegios, por
exem~lo. O orador n:i.o está bem no estado de
informar á camara se os subditos brazileíros
continua.o a não receber toda a protecçno necessaria em alguns reinos da Europa, príncipalu1ente em Portugal, nem mesmo se se tem
dado andamento a algumas reclamações feitas
no tempo da adminislrnção passada a respeito
de uma . pauta, approvada pelo governo portuguez,. que prejudicava demasiadamente os
generos de proàucç!l.o brazileira. Deseja ter a
este respeito . informações, que possão ser satislactorias ; mas ni'l.o estando a cainara informada de nenhum destes irnportantesassum ptos,
· julga que deve haver uma mudança qualquer
ácerca da politica que ao governo incumbe
seguir; isto é, a da justiça combinada ilOlll a
energia, política que está sanccionada na
emenda substituitiva ; e não a politicado soffrimento que o governo do Brazil tem adoptaclo
até agora. Entende que o desejo da conservaçno
da paz deve ser o voto ardente do Brazil, assim
corno de qualquer paiz civilisado·; mas que
acima deste desejo deve estar a solicitude pela
conservaçao da honra e dignidade nacional ;
pensamento este lambem consig11ado na emenda
sub3tituitiva, e que, se existe no parecer da
comrnissi'l.o, do q11e o orador não duvida, consultando as intenções e patriotismo de cada um
dos membros de que se compõe, nao está til.o
bem exprimido e declarado.
Posto que muito confie no Sr. ministr<> dos
negocios estrangeiros, e nos mais Srs. ministros, e reconheça o seu acrysolado patl'iolismo ;
comludo, nao se julga habilitado para se exprimir officialmente como está concebido o voto
de graças ; nem que a convicçao em que está

285

seja bastante para fazer uma declaração de
confiança, como nelle se faz ; e isto tanto mais
quanto n9.o se póde recusar a evidencia de
acontecimentos que moslrao que, ao menos,
mais algum tempo é de mister que passe, para
que a camara possa asseverar á face da nação
que a inalterabilidade da boa intelligencia com
as nações estrangeira. tem sido obtida sem
quebra da hourn e dignidade nacional.
Repele .as reflexões que fizera em outra occasiao, sobre as difficuldades que lhe parece
terem sido creaslas pelo Sr. ministro dos negocios estrangeiros, a respeito do Oyapoch, fa.
zeudo dependente o juízo sobre a pacificaçi'l.o do
Pará, do concurso da opinião do governo
t'rancez. Se estas n!lo forão as intenções de S.
Ex., na opinião do·· orador deveria ter dado á
camara esperan,;,as de que, dentro desta sessao,
aquelle ponto militar seria desoccupado.
Insiste ainda na con!radicçao que notou entre
o relatorio do ministerio da justiça e dos negocios estrangeiros, a respeito de estar ou na.o
pacificado o Pará.
Como S. Ex. fallára em tratado ele commercio com a republica do Chile, reclama este
beneficio para a administi·açao passada; porque,
durante essa administração, é que se clerão os
primeiros· passos para se entabolar aquelle tratado.
Quanto á arguiçM de que a adminislraçao
passada, de que fez parle o orador, havia trahielo ·os interesses do paiz, quando, exigindo
do governo de Bolívia a revogação de algumas
datas de terras pertencentes a Matto-Grosso,
c_oncedidas pelo governador de Chiquitos, fizera
referencia ao tratado do 1º de Outubro de 1777;
entende que o Sr. ministro dos negocios estrangeiros não fôra, para com o orador, tão
justo com Ó esperava que fosse ; pois que,
quando se fizerão essas reclamações ao governo de Bolívia, não se tratava de direito,
mas unicauiente de posse; e, por conscquencia,
quando se exigia a observancia do referido
tL-aL.ido, era na parle em que esse ll'alado, no
art. 16, expressamente determina que sejao
respeitadas as posses de um e outro governo.
Não lhe parece portanto que houvesse toda a
justiça em censurar a maneira porque f?r~o
feitas as reclamações ao governo de Bolina.
Reproduz a éensura feita em outra occasião,
da medida tomada pelo ministerio da justiça
de deportar estrangeiros, parecendo-lhe que,
nesta censura, incorre mais o Sr. ming;tro dos
negocios estrangeiros, por convir em uma me·
<lida que, além de violenta e nociva aos_ interesses do paiz na introducçao de braços_ 1~dus·
triosos, e de dar ídéa de que a tranqmlhdade
da capital do impet·io podia ser alterada por
dous ou Ires estrangeiros, collocou a S. Ex.
nas circumstancias de contestar muitas notas
e reclamações que os govemos a que os sub:
ditos exportados pertencem, pudessem fazer, .
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O SR. MACIEL MoNTEIRO (ministro dos esírangeiro): -Nenhuma reclamação houve.
O SR. LIMPO DE ABREU reconhece que, no
lemp_o da sua administração, fôra deportado um
subdlto portuguez; mas com tanta justiça tine
o mesmo governo daquella naçilo declarou ao
do Brazil que tinha procedido com toda a justiça; entretanto declara que, depois de ter sido
convencido pelas razões a1,resentadas pelo Sr.
Vasconcellos, na sessão passada, reprova esta
medida_; mas, quando se julgue que o pdiz está
em perigo, entendeAue o governo deve iniciar
uma lei a este respeito.
Passa a referir o que se diz que brazileiros,
nascidos no Brazil, nl!.o têm sido rernnhecidos
corno taes, porque têm usado cm Montevidéo
de uma cousa a que se chama lac;o, ou distinclivo. Nno sabe como o nosso ·encarregado de
negocios se tem recusado a passar os certi fi.
cado_s debaixo deste pretexto; e como tem consentmdo que subditos brazileiros estejão servindo no exercito de Montevicléo.
A continuar ·esta pratica, o orador receia que
os Srs. ministros digl'lO que nao são brazileiros
individuos que \ên~ tal e tal opinião, e usem para
· com elles do direito de deportação. Parece-lhe
que o Sr. ministro dos negocios estrangeiros
não explicou este facto satisfactoriamente ; pois ·
S. Ex. nno se deveria ter limitado a declarar ao
nosso encarregado de negocios que desse certificados de· nacionalidade a todos os que mostrassem ser brazileiros; mas deveria ter reprovado altamente o comportamento daquellc diplomata a este respeito ; pois que, nas hypotheses estabelecidas pela constituição, nas quaes
se perde o direito de cidadão brazileiro, não
esta comprehendida a do uso desse laço.
S~. pr~sidente, conlinúa o orador, não poderei deixar de responder ás observações que
fez o nobre ministro da guerra em outra sessão.
Nessa occasião nós ainda não tinhamos noticia
ou pelo me~os, certeza dos desastres que aconte~
cerao no Rio Pardo, no dia 30 de Abril· todavia
animei-me a reprovar, nessa occusião; as ·ope~
ra~ües militares do presidente da provinci;i, do·
Rio Grande do Sul. Inielizmente, para nós, os
resultados confirmárão a minha opiniao · e o
que mais é, de cartas de Porto Alegre q~e eu
tenho lido no Jornal d.o Commercio 'vejo que
mi~itares ha alli que pensão pela 1-desma n1ane1ra por que eu pensava nessa occasião ...
O SR. ToRRES (ministro da 1narinlic1) : - ·
São de militares ?
O SR. LrnPo DE ABREU:- E' de crer. Eu
reprovei então que o presidente da provinda
subdividisse ílS forças, e conservasse uma guarnição dist~nte das bases das opernçües; porque era isto uma derogaça.o permanente dos
pri_ocipios da arte da guerra. S. Ex. , porém,
obJeclou que o presidente da provinr:ia conservava um ponto de contacto na villa ou frcgueiia

do Triumpho ; mas eu devo declarar a S. Ex.
qne entendo que isto foi um novo erro· uma
nova divisão de forças : não se póde cons1derar
que o balalhão do Triumpho pudesse de maneir,t alguma proteger a força que se achava
no Rio Pardo, na distancia de muito mais de
20 leguas do Rio Pardo, e de 12 para 13 da.
capital de Porto Alegre ; e demais, as mesmas·
forços do Triurnpho poderião ser facilmente
cortadas ~e)os rebeldes. Ora, eu desejaria, se o
nobre rnm1stro da guerra já teve em detalhe
as participações desse triste acontecimento que
nos declarasse onde foi a acção, e g uaes 'rorão
as providencias que se tomárão, que tomou o
presidente da provincia, para aproveitar as
grandes vantagens que offerecia essa ~osição,
ta_nto pelo_ no Jacnl:Y, que passa mmto proximo ú v1lla do Rio Pardo, como pelo Rio
Pardo? E quae~ fot·ão as cautelas que tomou para
faz_cr_ uma re_lirada, no caso que as forças, _que
cx1st1:i.o no Rio Pardo, fossem perseguidas pelos
rebeldes, como dizem que forão : acontecimento tanto mais deploravel, quanto não se
pótle deixar de attribuir a desmasiado desleixo,
pelo menos, do presidente da provincia, e dos
gencraes que assistirão ao combate, e que não
se aproveitárão de nenhuma das vantacrens que
offere9ia o t!:rr_eno que constiluia este ponto,
na mmha opHnão, um . ponto eminentemente
militar; por isso que, de um lado, tinha o rio
,Jacuhy, na frente o Rio Pardo, e em um dos
flancos uma serra, que n1lo era facil transitar.
Se, apczar de tudo isto, houve uma derrota, e
uma derreta completa, e nno se pôde salvar
cousa alguma, nem da villa do Rio Pardo, est~ndo á margem do rio Jacuhy, nem do exerCJ_to, que deixou caixa militar, bagagens, mumções, e tudo quanto hãvia, creio que a camara tem direito de esperar do Sr. ministro da
guerra que dê, a este respeito, informações que
possão satisfazel-a.
Sr. presidente, a 1::xperiencia tinha most~ado que a occupação de taes pontos era pernic10sa. Nós tínhamos tido uma perda consideravel na cidade de Pelotas ; tinhamos tido já
outra perda em Caçapnva ; e nem isto obstou
a que no: arriscasser:ios ainda á outra perda
mrnto ma10r, e de mmto mais funestas consequencias do que' as outras duas a qne me
tenho referido,
Tratando da derrota de Caçapava, o Sr. ministro da gueua insistia em que esse acontecimento. dev~ ser attribuido ou á perfídia, ou á
covardia. l',ll não attribuo o desastre, que acabamo~ de soffr~r no Rio_ Pardo, nem á perfidia,
ne_m .ª. covardia : estes factos se explicao pelos
pr111c1p1os da arte da guerra, qt1e reprovão a
occupação de um ponto isolado: o comman~ante da força de Caçapava, sendo accomrnettido por forças ~el? menos duplicadas, tinha a
tomar_ dous arbitnos; ou uma morte invejada
e gloriosa, como a desse bravo coronel que,
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Fallarei agora âce~a da politica, em geral,
agarrado com a bandeira imperfal expirou,
que se tem seguido com relação á provincia - do
succumbio no seu posto, dan·do vivas á constituição, ao throno e á integridade do imperio Rio Grande do Sul. O Sr. ministro da justiça
(eeneação) ; ou então a entrega das forças, por foi autorisado por uma lei para conceder amnistia gera 1, ou particular, como julgasse coo.
isso que não podia fazer resistencia alguma da
qual pudesse tirar bons resultados. O 1" arbi· veniente. Logo que S. Ex. tomou conta de sua
trio desse bravo coronel que pereceu no seu repar!içao, creio que proclamou á provincia do
posto, sendo esta a maior reprehensão que elle Rio Grande do Sul, dizendo que o presidente
podia dar aos generaes que desampararão a que ia tomar conta do exercito, estava autoforça (muitos apoiados), é sern duvida digno do risado para conceder, nos cnsos em que julgasse
conyeniente, es~a amnistia geral ou particular ;
reconhecimento nacional (apoiadOB ge1·aes),
digno da recompensa do _governo do :Orazil ou, · servindo-me de suás expressões, S. Ex.
disse que este general levava em uma mao a
(muitos e repetidos apoiados); mas o outro ar·
bitrio, se não merece na verdade elogio, lambem· espada, e na outra. o ramo de oliveira, ou um
me parece -que nao está rio caso de ser ta.o vi·. abraço fraternal. Ora, que vantagens podia.
conceber o nobre ministro _da justiça de uma
vamepte censurado, (Sussurro na sala.)
aulorisação dada. porsemelhante modo P Em
ALGUNS SENHORES :-Pois não.
primeiro lugar observo que um acto de amo SR. LIMPO DE ABREU:- Note ·s. Ex., o nisti(! 011 perdão (como foi este) em segredo,
Sr. ministro da guerra, que alguns officiaes, e por isso que ninguem podia saber se estava no
muitas das praças que escapárão de Caçapava, caso de merecer, ou não, a amnistia ou perdão,
estão hoje fazendo serviço no exercito ; e que era uma medida illusoria inteiramente. Quando
seria uma grande perda se elles se tivessem se julga necessario conceder um perdão ou
sa~rificado em Caçapava sem esperança alguma amnistia....
·
de bons resultados.
o
SR.
V
ASCONCELLOS ( ministro do impeiio) :
O triste acontecimento do Rio Pardo nu.o
deve, sem duvida, desanimar-nos (a.poiados - São synonimos ?
O Sa. LuiPo DE ABREU : - Não são syno·
gemes); o Brazil ainda tem muitos recursos ;
mas é necessario que o governo não queh·a, nimos ; mas o governoestava autorisado para
cóm este fundamento, exigir medidas que não uma amnistia geral ou especial; e eu entendo
que uma amnistia especial é perdão antes de
sejão aconselhadas pelo bem do Brazil.
·
·
O SR. VASCONCELLOS ( ministro do impe,io) :- sentença.
O
SR.
VAscoNCELL
os
(mi?iistro
do
iinperio) :
Apoiado.
.
.
-,- Está enganado.
·
· ·
O SR. LIMPO DE ABREU :-:-Eu noto, Sr. presidente, que as. propostas do Sr. ministro-da
O SR, Ltll!Po DE ABREU : - Quando se julga
guerra e do Sr. ministro da marinha tendem a necessario conceder um perdão ou amnistia,
cónstituir o paiz em um estado·inteiramente sendo isto feito em segredo, i obvio que S. Ex.
excepcional.
nllO podia co\tierbeneficio algum de.semelhante
O Sa. TORRES (ministro da marinlia)":- medida.
Talvez esteja enganado,
O SR. MomEZUMA : - Apoiado.
O SR. LmPo DE ABREU:- Tendem a pôr á
O
SR. LIMPÓ DE ABREU : - Se, por ventura,
disposição dos Srs. ministros a of'ficialidade
do exercito do Brazil ; e, portanto, tendem, o nobre ministro da justiça entendia que a
na minha opiniãO, a desnaturar essa officiali- · occasião de conceder-se uma amnistia era
aquel1a em que se· apresentava na província do
dade ...
O SR. TóRREs (ministro da ,narinlw) : '- Rio Grande do Sul.um pr~sidente, um general,
rodeado de força sufficiente para poder destruir
Está enganado.
os rebeldes, era de mister que fosse franco, ·que
O SR; Lrru:p~ DE ABREU : - Pocque a consti· se apresentasse a força ou a espada de um lado,
tuição tem reconhecido que os officiaes do e de outro lado o ramo de .oliveira ; mas S. Ex.
exercito não podem perder suas patentes, senão apresentou aos rebeldes só a espada de um lado,
em virtude de sentença; e ficando os Srs. mi- e de outro lado escondeu o ramo de oliveira,
nistros autorisadós para reformar os officiaes a perdôe que o diga. E qual seria o criminoso in·
seu arbitrio e sem elles o requererem, segura- sensato que se -viesse apresentar ao presidente
mente privllO a tot.!à essa officiulidade das pa- da província sem saber se, por ventura, estava
tentes e .do accesso a que tinhão direito.
ou não comprehendido nas condições que o
governo entendia serem indispensaveis para·
O SR. TORRES (1ninistro da ma.,inlw.) : Nada : quando se discutirem as propostas, nós poderem gozar da amnistia ? Elles dev,ião
suppôr que esse ramo ele oliveha era, pelo
mostraremos que não.
O Sa. LIMPO DE ABREU : - Reset"var-me-hei contrario, .uma armadilha.feita pelo governo,
portanto (apoiados) para a occasilfo em que- se para que; apanhando-os, os pudesse punir.. Os
factos o demonstrárão
: os.· factos desment1rag
gjscutirem essas propostas.
·
.
.

.
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todos os boatos, Aqui se disse que, depois do
levante do cerco da cidade de Porto Alegre, se
vierão apresentar 600 ou 700 pessoas, e que,
depois q\le Bento Manoel se relil'ára do Rio
Pardo, na direcção da Cachoeira, a deserçãO, era
immmeravel, de modo que por isso mesmo se
retirára: no emtanto as ultimas cartas de Porto
Alegre, que têm sido transcriptas ern alguns
jornaes da cô1·te (que não podem admitlir
• suspeita), dizem que nada disto é verdade, que
ninguem se apresentou, á excepçll.o apenas de
uma ou duas pessoas da divisão da direita, e
dezeseis ou dez8Sete da divisao da esquerda.
Isto tudo attribuo á pessima execução dessa lei
que autorisou o governo para conced_er amnislia.
Eu nllo posso comprehender qual foi a política que o governo adoptou, ácerca daqnella
província. Se consulto as medidas da repartição
da guerra, era com força, e só com força
que se pretendia vencPr"os rebeldes; mas nisto
mesmo tenho a censurar o nohL"e ministro da
guerra <JUe, até hoje, não iniciou uma lei de
·recrutamento, que possa dar soldados dignos do
exercito do Erazil.
O SR. ToRRES (rninistro da ,narinli.a) : -Inda
agora estamos na falla do lhrono.
O Sa. LIMPO DE AnaEu: - Se consnlto as
medldas tomadas pela repai·tiçao da guerra, vejo,
Sr. presidente, que o governo parece confiar na
'
Corça....
O SR. GoMES DE CAMPOS : - E deve.
O SR. Lr111Po DE ABREU: - ... e só na força.
Tenho a censurar, repito, ao Sr. ministro da
guerra que tendo esta opinião, ainda não iniciou
uma medida que possa dar soldados dignos ao
exercito do Brazil.. ..
O SR, To:aaEs (rninist,·o da ,narinha) : - Os
que se baterão no Rio Pardo serão indignos ?
O Sa. LIMPo DE ABREU : - Tanto m'ais
quanto S. Ex. nunca foi de opinião que o recrutamento devesse ser feito pela maneira por•
que é feito.
Se me refiro ao Sr. ministro da justiça, declaro
que não comprehendo qual é a sua polilica.
Os SRS. MoNTEZUMA E ÜTTONI : -Apoiado.
O Sa. LmPO DE ABREU : - Tenho visto proclamações, tenho visto promessas feitas em
algumas peças officiaes; mas S. Ex. , que cm
Setembro ou Outubro, nos dizia que o presidente
da província do Rio Grande do Sul levava
direito de punir, e ao mesmo tempo o direita
de amnistiar, neste anno, no seu relatorio, nos
diz que ainda não chegou occasião de fazer uso
dessa prerogativa da corôa !. ...
O Sn. VASGONCEttos (minidro do iinperio) : Apoiado.
O SR. LrMPO DE AnREU : - Eu quizera
tambem que S. Ex. nos explicasse isto, que _não
chamarei contradieção ; porque nao póde chegar

ao meu entendimento, como ê que o presidenle
da província do Rio Grande do Sul levou essa ,
faculdade para poder amnistiar, symbnlisàda no
ramo de oliveira, e como nos diz o Sr. ministro
agora que nãO é ainda chegada a occasião ! ! 1
Na minha opinião, emquanto pão tiver explicações satisfactorias, cada vez me confirmo mais
na idéa de que este ramo de oliveira podia ser
considerado como uma armadilha para os criminosos do Rio Grande do Sul, e que por consec1uencia I1enbum se animou a apresentar-se a
eslé presidente, como o acontJ,?cimento acaba de·
provar.
Não podendo por consequencia explicar por
outra .msneira a politica do governo, e.ntendo
que elle só confia na força, e unicamente na
fol'ça; e é dahi que eu tiro a conclosào de que
todas as tendencias deste rninisterio são militares, e que não descobre meio algum, ::om
que possa restituir a paz e tranquillidade a
nenhuma provincia do imperio. Será, Sr. presidente, nas circumstancias em qlle nós nos
achamos, será esta -tendencia militar que ha de
sel' capaz de pacificar o imperio ? Eu nao o
entendo assim. Eu entendo qne o governo deve
rennnciar a semel11ante política, certo de que,
no tempo da civilisação e das luzes, nao hao de
ser as armàs que hão de opprimir os povos ;
não hão de ser as armas seguramente aquellas
que hao de trazer ao paiz os beneficias que o
ministerio -espera; hão de fazer, pelo contrario,
estes beneficios, os meios mciraes principalmente.
QLtaes estes sejão, é ao ministerio que cumpre
examinar.
O SR: VAscoNCELtos (ministro do i11iperio) :.
·
Apoiado,
O SR. LntPO DE ABREU : - Eu para poder
resolver esse problema de civilisaçil.o....
O SR. VAscoNCELtos (rnini.wfo do imperio): Está resolvido.
O SR. LIMPO DE ABREU : - S. Ex. .diz que o
problema está resolvido; mas vejo que os factos
mostrão inteiramente o contrario : não vejo que
o S-r. ministro do imperio tenha feito esses
serviços, que alguns têm apregoado, á instrucção
e civilisaçao'do paiz. Esse trophéo que julgou
levantar ao seu nome na creação do collegio de
Pedro II, é um dos actos que, em occasião
opporluna, censurarei mais a S. Ex. , considerando-o até anti-constitucional, porquanto,
não podendo ·aquelle collegio considerar-se
senão como collegio de instrucçã.o pl'imaria ..... .
frimaria ! ! !
ALGUNS SENHORES : O SR. Lmeo DE ABREU:- Primaria superior.
O Sa. Gom:s DE CAMPOS : - Ah ! Agora sim.
o Sa.- LmPO DE ABREU : - Instrucção prim,aria superior, e devendo ser gratuita, offerecida de graça a todos os cidadãos brazileiros, o
nobre ministro dos negocios do imperio en.:
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tendeu que devia fazer della um monopolio
para aquellas pessoas que pudessem pagar a
·
instrucç1io....
Ah ! ! !
ALGUNS SENHORES ; O SR. LmPo DE ABREU : - Portanto, não se
pense que eu acredite em palavras ; que eu me
dêíxe levar por essa torrente de elogios que algnmas pessoas lhe tenhtl.o feito. Respeito os
seus conhecimentos e talentos, mas stl.o para
outros actos, e nM para aquelles que, longe de
entender que devem ser elogiados, creio pelo
contrario, que devem ser muito censurados.
Terminarei o meu· discurso pedindo que o
governo renuncie essas tendencias militares ;
que renuncie a este espírito regl'essionario, que
tambem tem feito grandes males na provincia
do Rio Grande do Sul, e em outras prnvincias
do imperio ; e que procure conciliar os brazileiros (nmnei·osos apoiados), preferindo os
meios moraes a esses meios de força, que parecem ser, na minha opinião, a política que o
governo actual exc!L1sivamente tem seguido, e
que é incapaz de pôr lermo aos males e desgraças quo nos a!Uigem.
Voto pela emenda substituitiva.
O SR. PRESIDENTE dá para a. ordem do dia a
mesma de hoje, e levanta a sessll.O depois das
duas horas.
Sessão etn .,, de .Junho
PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA

Expediente. - Pcwccei· de eominissão ácerca do requerimento de Pedro Franci.sco Vinagre. - Varias 1·eqnerimentos. -:Ordem do dia. - .A ugm,ento do venci1nento
do8 lenteB do$ cursos jurídicos. - Voto de
graças. DiBcurso do Sr. Vasconcellos.

SuMMA!UO, -

Depois das dez horas '.da · manha. procede-se
á chamada, e achando-se presente numero legal
de Srs. deputados, abre-s·e a sesslío, lê-se e
approva-se a aeta da antecedente.
Fallão com cau:::a participada os~ Srs. Ca·
jueiro, arcebi~po, Albuqaerque Cavalcanti, Barreto Pedroso Carnei.ro Leao.

e

EXPEDIEN1'E

O SR. 1° SEcnETARIO dá conta do expediente,
fazendo menção dos segllintes requerimentos :
Uma representação da camat·a municipal de
Villa Franca do Imperador, ácerca nos males
que soffre o seu muuicipio com o troco da
moeda de cobre.-A' terceira commissilo de fa.
zenda.
De D. Anna Amalia de Oliveira e Almeida,
e outros, etc.-A' comrni~são .de conslitui,;ão.
Da mesa administrativa da ,.santa casa da
misericordia da cidade do Sabará.-A' com·
missao de justiça civil.
TOMO I
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Outro da mesma mesa admiuistrativa.-A'
terceira commissão de füzenda.
Dos professores e fhesoureiros da capella imperial e cathedral.-A' primeira commissão de
fazenda.
De Leandro ,José da Silva,. procurador bastante dos emprer.arios do theatro da cidade de
S, Paulo.-A' tceceira commissno de fazenda.

OSr. Flori.a.no de Toledo, lendo a palavra
pela ordem, remette á mesa um requerimento
de Frnnc,isco Manoel de Toledo, Antonio Joaquim
de Oliveira Tico e Francisco José Soares, contin uos e bedeis do curso juridieo da imperial
cidade de S. Paulo ; e bem assim de Candido
Borges Barreto, correio do mesmo.-A' commis.,ao de pensões e ordenados.
Lê-se o seguinte parecer :
« Foi presente á cornmiss!lo de justiça cri·
minai o officio de 30 de Maio proximo passado,
dirigido pelo m inislro e secreta1·ío de estado dos
negocios da justiça, dando, á requisiç:i.o desta
camai-a, informaçlio ácerca do requerimento de
Francisco Pedro Vinagre, que, allegando não
tel" crimes, e estar ha quasi tres annos preso sem
culpa formada, pede ser posto em liberdade,
qualificando corno violencia que se lhe faz, a
sua retenção nas prisões desta curte, quando
outros, que se nchavão nas mesmas circumslancias do supplicanle, e vierllo para aqui ·remettidos do Pará e de outras provincias, têm
sido immediatamente soltos por ordem· do governo imperial.
" A este oflicio acompanhão cópias de .outros
dos presidentes das províncias do Maranhão e
de ·Perr;iambuco, pelos quaes consta tão sómente, que o supplic,;.nte com outl'O preso de
nome Eduardo Francisco Nogueira Angelin,
forão enviados pelo actual presidente do Pará
ao do Maranhllo, pelo motivo de não haver
naquella provincia prisllo segura, em que fossem
guardados; e que por esta mesma, razão, por
se julgar de gravíssimos inconvenientes a sua
foga, forão successivamente remetlídos do Maranhão para Pernambuco, e de Pernambuco para
esta côrtc: declarando o mencionado ministro
e secretario de estado, que o governo aqni os
conserva, até que o presidente do Pará julgue
acertado, segundo o estado daqnella pt·ovincia,
que elles sej!lo para alli remetlidos, para res··
ponderem pelos crimes de que sllo accusados ;
e que o mesmo presidente, quando os enviára
pura o Ma·ranh1!o, fôra jnstamente com o fim
de os ter alli mais proximos, e para arredar,
entretanto,· da referida província, estes dous individuo,, que tão acti va parte tive,ào nos tristés
acontecimentos que a dissolárM.
« A' face do ex.posló, entende a commissão,
que a preteilção que tem o supplicante, de ser
posto em liberdade, nao póde ser attendida,
por 11110 serem verdadeir11s as premissas por elle
allegadas, de na_? ser criminoso, e de n!\o ter
. 37
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culpa formada; porquanto, além de que o supplicante as não demonstra, como convinha, por
especie alguma de prova, consta pelo testemunho dos honrados membros desta camara
pela provincia do Pará, que o supplicar.te está
pl'Onunciado em mais de um processo, como
réo de rebellião, que se manifüs!ár·a naquella
provincia ; accrescendo a estas razões a etrectiva suspensão das garantias constitucionaes
decretada para a provincia do Pará, e ahi posta
em execuçllo, como é constante.
Pelo que é de parecer a commissao, que se
indefira ao requerimento pelas razoes expendidas.
« Paço da camara dos deputados, 6 de ,Junho
de 1838. - Joaquim Marcellino de B1·ito. F1·cmcisco Gonçalves Ailarti:ns . - .FranciBco

Go-mes de Campos.

»

Fica adiada por se pedir a palavi-a.
Lêm-sc e silo approvados sem debate os seguir1ks requerimentos:
« Req111!iro que se peç!l.o ao governo as seguintes infol'rnações: 1ª, se da provincia da
da B:.iliia se re111elteu ás respectivas repartições
a rel,,çào dos offü:iaes, officiaes inferiores e
paisu1111~ qne se di~lingnirlio nos differentes ataqu<~s l111viJos em uiv.:1·sos pontos do exercito.
lt•galista, desde 7 rle Novembro de 1837 até
16 d., l\larço de 1838; 2•, se o mesmo se ve·
rifit:trn át:erca !.las fa111ilias, cujos chefes perece1·ào aos golpe,; 1·eheldes, durante a revolta da
capil,tl ilaquella p1·oviuci:i.
« Sala dus sessões, 7 de Junho de 1838. J. Ped,.efra. »
« Requer a commissão do orçamento qne, no
caso de que não exisla na casa, onde já estivet·llO, diversos papefa relativos a proprios na·
ciouaes, se exija do lhesouro e com urgencia,
uma relaçilO de todos os proprios nacionaes,
com ;;eus valores e com designação das provincias a que perlencem. Em 6 de Junho de 1838.
- Vianna.-Oarnefro de Oampos. "
« A commissão de orçamento requer que do
governo se exiji\o, pela repartiçM da fazenda,
todos os papeis relativos aos contractos do Irapiche da Ordem desta côrle. Em 6 de Junho de
1838. - Vianna:. -Carneiro de CainpQ!!s,"

•P

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA
Continúa a discussão sobre o adiamento proposto pelo St•. Montezuma, da resoluça.o que
augmenta os vencimentos dos .lentes dos cursos
jurídicos, e da faculdade de medicina do Rio de
JatJeiro e B"hia.
O Sr. Henr-iques de Rezende declara que
não se opµul'iu á :nateria da re::~oluvfio em
outras circumslancias, mas que nas. attuacs
tem que votar pelo adiamento proposto pelo
Sr. Montezuma, e que tem de lhe fazer uma
· emenda: diz que nao estamos no tempo de sa·
criâcios, sacrificios de dinheiro e sacrifícios de
•

;·;

1

:

sangue, o peior de todos os sacrificios. Observa
que· alguns Srs. deputados que têm votado pela
re$olução 1 declarárão que ella era o resultado
de um cumprimento de lei, porém, elle, deputado, tem a notar-lhes que ~e ha lei em que se
estabeleça essa promessa aos lentes jurídicos,
então recomme11de-se ao governo que execute
a lei. Nao dirá, emfim, que o actual ordenado
dos lentes dos cursos juridicos é muito grande
e sufficienle para viverem com aq_uella decencia que lhes é proprfo.; mas para vivet·em
com algum sacrificio é bastante. Depois de
outras observações, conclue, sendo de opinião,
que a· não passar o adiamento proposto pelo
Sr. Monlezuma, fique adiada esta qüestlio até
depois da discussão do 01·çamento.
O illuslre deputado manda a seguinte emenda
á mesn, que é apoiada, e entrá em discussao :
« Se nao passar o adiamento proposto pelo
Sr. Monlezuma, proponho o adiamento para
depois da discussão do orçan1ento.-Resende. »

OSr. Alvares Ma.chad.o declara que ha de
votar pelo adiamento do Sr. Montezuma, por
que apresenta uma idéa nova que ha de melhorar muito e muito a sorte dos lentes dos
cursos jurídicos; e que se uão passar nenhum
dos adiamentos, e fôr approvado o augmento
dos ordenados dos lentes dos cursos juridicos,
set·á então arrastrado a votai- pelo augmentó
dos vencimentos dos lentes da faculdade de
medicina.
O Sr. Nunes Ivia.oha.do pronuncia-se contra
o adiamento proposto pelo Sr. Montezuma, por
que, em vez de melhorar a sorte dos lentes,
como disse o Sr. Alvares Machado, ainda mais
a vai aggravar. Observa á camara que os lentes
das academias· jurídicas já estil_o equipara:dos
aos desembargadores, e podem andar até de
béca, se elles quizerem ; portanto a sua sorte
não depende dessas honrarias, porque já as
têrn ; é dos seus ordenados que· eJla está dependente, os quaes não lhes podem chegar para
se fratarem com aquelln decencia. que os seus
cargos exigem.
OSr. Montezuma. pede a palavra pela ordem,
e exige ~ab~r se acaso. existe alguma emenda
que inclúa na. resolução sobre que te,11 versado a discussao, os lentes das academias militares : e sendo-lhe respondido que existe a
semelliante respeito uma em·enda do Sr. deputado .Vianna, continúa o nobre orador decla·
rando que quer mandar um additamento ao
seu adiamento, para que a commissão trate
igualmente do p1·edicamento dos lentes das
academias militares, isto é, para que em seus
exercicios venção tambein -postos. Reserva-se
para, em lempo competente, mostrar qne se
engana o illustre deputado que disse que esta
emenda não ia melhorar a sorte dos lentes; e
conclue insistindo em querer fazer o additamento ::icima referido .
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O SR. PRESIDl:NTE observa ao illuslre deputado que a sua exigencia se acha satisfeita no
qj/e p~de na ultima parle do seu requerimento
de ad111111ento.
O SR. MoN·mzu~1A, satisfeito com esla rleclaraçno, desiste de fazer o additamento.
A discussão fica adiada para se passar á
outra parte da ordem do dia.
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Q11a11to á nossa politica, não tem ella sido
combatida, apenas hontcm um nobre <leputado
(o Sr. Limpo) q11e sempre se declarou contra
boatos, quando ministro, que pouco ou nenhum
credito dava a eartas particulares, negando
factos que se podem provar officialmente, taxou
esta politica de,inepta, ou incapaz de conseguir
a pacificaç!l.o das provincias. Parece-me qne serme-ha facil vingar a nossa polilica de,;la injuria.
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA
Qiieirn a camara recordar-se do est,tdo em
qtie se achava o Brazil antes rle 19 de SeContinua a discussão do voto de graças.
l0mbro. Fet·mentações, e fern1enl:1c;ões terrivcis
OSr. Vasconoellos (ininiitro do imperio) : - havião em diversos pontos do imperio: nobres
Sr. presidente, eLt desejava po11par á ca11nua o · deputado.; · da opposição lêm con[es,;ado que
dissabor de ouvir-me; mas como o silencio em
a Bahia, Pernambnco, Par.ihyb,1, Ceará e
minha posição, nas circumstancias em que nos
:i\laranhilo não estav/io tra11qidlla~, a1neaçavil.o
vemos, poderia ser considerado como recomuito a paz e tranquillid .. Je p11bliea. Não innhecimento da verdade de q1w.ntas arguições
vestigo se est~s ferrn(!n[ações crao fruclo de
lôm sido feitas ao governo, força é que occupe
machinações daqudles que prop1111bão acclarnar
ainda a altençno da camal'a por a1guns moa regencia da Sra. D. h11uaria, ou a maiomentos.
ridade do Sr. D. Pedro II, ou dos q:1e qnercm
Quanto mais medito o parecer da commissno
dar ao Brazil diversa fórma de governo; este
especial, tanto mais admiro a sua sabedoria, a
ex:arne pottco interessa ao men prnposito. Ninsua pulitica e palriolismo. Ella na.o escondeu o
guem ignora que muitos outros poutus do
estado do paiz, elh comprehendeu perfeitamente
imperio se Linhào lambem rewnlido ,le~sas
as suas necessidades ; não hesitou em propô!." fermenlaçOcs, sabe-se qual era o estatln do
os remedias mais efficazes ; guardando para ao
Pará e Rio Grande do Sul; ninguern ta1nbern
depois as.considerações secundarias, julgou que
ignora que o Brazil vai caminhando de oscila medida mais effü:az, o procedimento mais
laç1IO em oscillação, de sedição et11 sediçao
acertado da pnrte da camara dos deputados, era
desde 1821 até o presente. Em 1821 passou
dar a sua adhesão, o seu assenso e apoio á o Brazil de um governo absoluto, ou despotico
polilica do gabinete. E' uma verdade demorisa um governo nimiamente liberal. Eu não sei
trada na sciencia social, reconhecida e praticada
se devo dar o nome de governo ao que propelos mais eminentes homens de estado dos
clamárao e organisárão as côrtes de Lisboa
paizes cultos, que o governo representativo,
em 1821. Em 1822 foi proclamada a inrlecomo o nosso, nenhuns fructos póde produzir
pendencia do impedo do Brazil ; em 1823
favoraveis á liberdade se nlio existe uma politica,
foi dissolvida a assell1bléa constituinte, um·dos
se esta politica não tem uin ministerio que a
actos qne mais debilitou, ou arruinou para
execute, se não ha uma camara que lhe preste sempre o chefe do estado. Seguia-se a guerra
o seu assenso, o seu apoio. Ora, se em circumcivil em 1824 ao norte, e depois ao sul, que
stancias ordinarias é indispensavel o concurso
se terminou em 1828. Durante todo este tempo
destas medidas, para que o gnverno represeno poder executivo vio enfraquecer sua -autotativo não seja uma verdadeira anarchia, quanto
ridade, e reduziu-se á necessidade de abanmais nas tristes e melancolicas em que nos
donar o seu posto em 7 de .Abril de 1831. Em
vemos constituídos? Eu entendo, portanto, que
um paiz tão agitado n!i.o podia deixar de desa camara deve declara se quer ou nlio quer a
apparecer o habito da obediencia e do respeito,
política do actual ministerio, se lhe presta o
que sll.o, sem duvida, o cimento da ordem
seu assenso, o seu· apoio.
publica. C:om muitas difficuldades lutava -já
Tudo tem sido contestado: tem-se dito nesta
o poder do chefe do estado em 1837, e sobre .
casa que não existe ministerio, isto é, que não
estas vierão os tristes acontecimentos de 19
ha unidade, não ha solidariedade ministerial;
de Setembro, que nunca -previ e menos desejei.
tem-se dado corpo a boatos infundados,. bem
O poder passou ent~o pará o ministro do imque aqui se assevere frequentemente que se não
perio, de permanente que era pa~sou a ser
falla senã.o á vista de documentos, que pouco
provisorio, interino e precario. Se o poder já
ou nenhum credito se dá a cartas ·particulares.
erã fraco, a que se nM reduzia elle por este,
Embora tem-se ,declarado que existe um mique tornarei a chamar deploravel, acontecinisterio, e um ministerio solidaria em todos
mento de 19 de Setembro? Escuso de ponaquelles pontos em que a nnidade é indisderar os inconvenientes, os obstaculos que
pensavel, continua-se a negar a existencia desse
na sua marcha encontra um governo proviministerio, espalhão-se boatos contrarias, e . sorio, mórmente quando o paiz .estava na~ '
-uinguem poderá duvidar quanto se Lerá debicircumstancias que mui succintamente · acabei
de expk Os subalternos pouco podiãO reslitado a já mesquinha força deste gabinete.
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para dar ao paiz· uma circulação monetaria ;
peitar um poder que ele um dia para ouh·o
c!esappareceria. Os amigos deste poder receiavl\o · queremos livrai-o da usura estrangeira·; queremos diffundir as luzes ; porque entendemos
prestrar-lhe o seu apoio, porque suspeitavao
que são estas as rnais urgentes necessidades do
que mudada a autoridade, ou que passando
paiz, para serem bem consolidadas as suas
ella para diversas maos, n!io fosse o ·seu apoio
.
instituições.
sei·vir a diversa causa, e causa que elles conOra, o que nos tem sido opposto? Como tem
sideraviio damnosa aos verdadeiros interesses
sido combatida a politica do ministel'io ? Eu
da ordem e da liberdade brazileira. Escarmentados já com os. resultados do dfo 7 de 11Ao posso deixar de cingir-me a alguns disAbril, po1· toda a parte quizern.o considerar cursos que possao ter feito mais impressão
como uma revoluç€io esse successo de 19 de nesta casa, e considero como taes os do nobre
Setembro. Na Europa culta, periodicos aba- -chefe da opposiçao, o Sr. Limpo de Abreu.
Em um esth-ado discurso, propôz-se o nobre
lisados (eu citarei os 1·edactores do periodico
deputado a convencêr á administraçll.o de que
inglc;i; Te11ipo) enxergárll.o na renuncia do
ex-regente uma nova revoluçn.o, um novo 7. a sua politica externa não era a que convinha
de Abril, e nesta pem1as1io recusárão muito ao Brazil, que a sua politica intema nll.o meo seu a11oio ao gove1·110. Nosso credito quasi recia nenhum elogio, e hontem accrescentou
que dêsfalleceu nas prnvas estrangeiras, nossos que é incapaz de satisfazei· ás necessidades do
paiz ; em terceiro lugar propoz-se a convencerfundos publicas baixárao. No meio de tantos
embaraços entendeu o governo que não devia nos de que nossas instituições politicas estão
manifestar, confessar a sua fraqueza, aifectou consolidadas.
Principiando o exame da . politica · do goforça, duplicou, se era po11sivel, a sua fé
nas instituições, a sua confiança no patriotismo verno em suas relaçõe·s exteriores, protestou
que nll.o enunciaria um facto que não pudesse
dos brazileiros ; todos os seus actos, todas as
suas medidas tinhão ·por fim fazer considerar provar com documentos ; mas ouvindo attencomo muilo ordinario o successo de 19 de . • tamente todas as suas demonstrações, fiquei
convencido de que Q nobre deputado nll.o fez
Setembro. O governo esmerou-se em_ não dar
esta promessa, senao para ter o gosto de nll.ó
a menor prova da sua debilidade, e em fazer
acreditar que a marcha do el!tado continuaria cumpril-a (risa.das) ; porquanto não demonstrou nenhuma das proposições que enunciou,
da mesma fórma, inalterada como até então.
A camara julgará, se, procedendo o governo mas torceu as palavras dos ministros, torceu
assim, merece elle censura, se este governo, as palavras da falla do throno, envenenou
cercado de tantas difficuldades, exercendo uma
lambem intençoes, e ningucm, de certo, esautoridade precaria que ainda póde passar a
peraria que o nobre deputado procedesse assim.
diversas mãos, tem m·erecido tão graves cenPrincipiou o nobre deputado com esta celebre
suras, como as que se lhe tem feito ; se, pelo quest!ia do Oyapoch. Deixando de parte algumas
contrario, procedeu bem a legislatura passada reflex.ões que me occorre1n a este respeito; direi
q~e, logo que presentio o precario da regeucia
que ô nobre deputado attribuio ao governo pro.trina, nem discutio a resposta á falia do throno.
posições que elle nunca enunciou nesta casa,
Peço lambem que. relliclão os nob!'es deputados
que não escreveu em seus relatorios. Disse
se, em cii'cumstancias taes, era muito facil
elle: - O governo nesta importante negociaçll.o
encontrar esses presligios com que querem
creou obstaculos ao seu bom exilo, porque longe
ce1·ca1· as autoridades.
de declarar o Pará pacificado commetteu esta
Qual tem sido, porém, o nosso fito ? O que
decisão ao governo francez.-0 relatorio porém
temos proposto ? Já tenho dito uma e muitas do Sr. ministro dos negocios estrangeiros
vezes ; manter a integridade do imperio, e vencerá ao nobre deputado, de que o governo
com elln as nossas uctuaes instituiçlles; E" brazileiro não coJllmetteu a decis!io deste imporque não entendemos dar culto ás instiportante negocio ao governo francez ; que, muito
tuições, nl\o derivando dellas os heneficios de pelo contrario, o governo brazileiro asseverou
que sn.o susceptiveis, não conseguindo fazer que o Pará estava pacificado, para o effeito de
que ellas sejão uma realidade e nll.o uma men- abandonar as posições que tomárllo em nosso
tira, re~orremos, pedimos, instamos com. o territorio as forças francezas. O governo concorpo legislativo para que nos ajude a modividou, não ao governo francez para decidir este
ficar, a emendar nossa legislação criminal prinnegocio, mas ao ministro francez residente
cipalmente na parte que respeita á organisaçll..o
nesta· côrte, para entrar nesta importante nedo processo judiciaria. Esta parte da legislaçll.o
gociaçllo. Quem poderá concluir, a não ter a
tem sido accusada de viciosa, por todos os milogica do illustre deputado, que o._governo branistros que têm dirigido a repartição da justiça.
zileiro commetteu esta decisão ao governo
Pedimos tambem o concurso do corpo legisfrancez?
lativo para organisa1, o exercito e armada, e
Não satisfeito ainda de ter assim. mal entenrestau1·ar a disciplina, obedienéia e respeito que,
dido o relatorio do Sr. miniii!lro dos estrangeiros,
já disse, são os cimentos da ordem publica : nn.o duvidou aconselhar ao governo francez, que

con-
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respondesse ás pretençoes rlo Sr. ministro dos infeÍiz, porém, foi o nobre deptit.ado quando
negocios estrangeiros com o relatorio do mi- fallou de nossas raias occidentaes. Antes aceinistro dos negocios da justiça ; porque este tasse o modesto relatorio do Sr. ministro dos
asseverava' que o Pará ainda não estava tran- negocios estrangeiros. Alardeando, porém, os
quillo, ainda ·alguns bandos de facciosos que importantes serviços qbe fizera durante o seu
mais mereciãO o nome de salleadores infesta vil.O ministerio, disse o nobre deputado q11e esta neo interior da província, qua.ndo o Sr. ministro gociação, pelo qual o governo .de Bolivia dedos negocios estrangeiros asseverava que o clarou ·sem vigor, sem effeito as sesmarias que
Pará eslava . pacificado. Ora, senhores, foi no- concedêra na· província de Matto-Grosso, fôra
tavel entao a maneira por que procedeu o nobre trabal_ho seu, auxiliado pelo presidente daquella
deputado. Leu o relatorio do mi11islro da. jus- pt·ovincia. Collocou, portanto, o nobre deputiça, para abonar a sua asserção, mas não quiz tado, i,o Sr. ministro dos negocios estraageiros
lê!' o relatorio do Sr. ministro dos estrangeiros. na dura necessidade deconvencêl-o de que mais
O SR, LntPo :OE ABREU : - Li-o aqui, e em consultára os interesses do paiz, e que antes
delles se esquecêra, c1uando fez as reclamações
casa.
,,.
governo da Bolivia ; porquanto, senhores, o
·o SK. VASCONCELLOS (ministro do imperio): _. ao
- Nilo duvido que o nob1·e deputado· o lesse nobre deputado, por uma fatalidade deploravel,
aqui e ern sua casa, mas não leu quando tocou foi cscolhe1· entre toµos os tratados, que a corôa
pàrticularmente nesta materia para comprovar portugueza linha leito. com a Hespanha, o mais
damnoso ao Brazil.
o que nsseverava.
Ü SR. MACIEL MOJ.'iTEIRO (111inm1·0 do8 estranO SR, LrnPo DE ABREU : - Eu o li.
gejros) :-Apoiado.
O Sa. VASCONCELLos (ministro do imperio) : o SR. VASC0NCELLOS ( ministro do irnperio) :-:Está eaganado a este respeito, leu s6 o relatorio
do ministro dos negocios da justiça, e deixou de -E que já tem sido roto por uma guerra posler o do Sr. ministro dos negocios. estrangeiros. terior.
·seja-me permittido ler o relatorio do nobre
Fallando hontem, leu ambos os relatorios, e
assim escapou á suspeita de ter muito de pro- S1·. Limpo de Abreu, quando ministro dos neposito deixado de refritar a si mesmo, lendo o gocios estrangeiros, não para o accusar, como
relatorio do Sr. ministro dos negocios estran- elle fez bontem ·aos conselheiros da cor6a, de·
geiros. Um e outro relatorio exprime a mesma ter trahido os interesses da patria ; mas sim
idéa, quasi que pelos mesmos termos, isto é, para-o convencer de que não consultou .bem,
que a provincia do Pará está pacificada em · de que não procurou inteirar-se da materia, em
quasi todos os seus pontos. O Sr. ministro dos ponto de tanta· transcendencia.
negocios estrangeiros accrescentou qué esta paEu peço a atlenção da camara para ler esta
cificação é geral, mórmente na parte· em que parte do reiatorio do nobre ex-ministro dos
esta provincia confina com as posses:iões fran• negücios ·estrangeiros. .
cezas. O nobre deputado conheceu que tinha
« O pi·esidenle da província de Matto-Grosso
. sido infeliz na sua argumentação, e hontem tem representado que as autoridades de Chi. quiz colorar a sua ce·nsura, dizendo que as con- quitos, pertencentes á republica· de Bolívia,
têm
sequencias que tiravão ambos os ministros erllo concedid9 sesmarias em territorio da provincia,
.diversas. Embora assim seja. O nobre ministro suppondo que elle pertence aos limites daquella
dos negocios estrangeiros queria· negociat· a . republica. O governo imperial estando conevacuação deste ponto que occupão os fr-aiicezes vencido de que, as ditas autoridades dt1 Chino Oyapoch, e o .ministro da justiça. tinh~ em quilos têm obrado daquella maneira, contra as
vista cumprir os seus deveres, isto é, fazer ordens do governo boliviano, ordenou logo ao
executar as leis contra os perturbadores da tran· nosso encarregado de negocios, além de outras
quillidade publica ; as consequencias, pois., providencias que expedio, que reclamasse do·
deviilo se.r diversas, porque_ diversos são os en- ministro das relaÇÕes ex:teri0t•es, a expedição
cargos qlle têm de desempenhar os ·dous mi- das ordens necessarias P.ara que se conservem
nistros.
os limites do imperio: par11 com aquella repuEu peço á camara que lêa o ·discurso do blica, ria conformidade do tratàdo do lº de
nobre deputado, que se recorde da maneira por Outubro de 1777, entre as corôas de Portugal
que elle quiz convencer que o ministro da jus- e de Hespanha. »
tiça estava em contradicção com o seu collega
O Si:i.. Li:1tPO DE ABREU :-Se co11servem .
.o Sr. mi~islro dos negocios estrangeiros, e i:e-.
conhecerá que houve faJtn_ de materia ; o illustre
o_ SR. VASCONCELLOS (-ministro doimperio) :deputado se vio na neçessidade de· torturar as. Se conservem, bem ; é disto que eu me queixo.
expressões· dos nossos relatoriós, para nos fazer Ora, ·se.chores, o tr1<tado mais prejudicial ·que a
· confessar · cous.as muito oppostas ao que ellas coróa de Portugal, celebrou com a Hespanha é
signifüiavào.
este de 1" de Outubro. de 1777, porqué se·
Infeliz/porém. (eu o declaro nesta occasião)! gundo os limites nelle lráçados ficaria pertena
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cendo á Bolívia, uma grande parte da provincia de .Mallo-Grosso. Felizmente esse tratado
fôra roto pela guerra enlt·e Portl1gal e Hespanha
no anuo de 1808, e o tratado de Badajoz nao
o revalidou. Que fez, porém, o nobre ex-mi-·
nistro dos negocios esti·angeiros, que tem asse,verado ne_sla casa qne a administração actual
tem a politica do senlimento da indifferençà ?
o SR. LmPO DE ABREU :-Apoiado. (Rwdas.)
O SR. VAscoNCELLOS (ministro do imperio) : Que fez elle ? Reconheceu que este danrnoso
tratado estava em inteiro vigor, e assim longe
de contestar a usllrpaçãa que queria fazer o governo de Chiquitos, foi justificai-a, invocando
esle tratado, pedindo (em rogo á camara attcnçao ), pedindo que se conservassem os limites
do imperio para com aqu~lla republica, na conformidade do tratado de 1° de Outubro de 1777.
O SR. LIMPO DE ABREU :-Se conservem.
O SR. V.1.scoNCELLos (ministro do imperio),
Se conse1·vassem na conformidade do t1·atado
de 1777:0 nobre deputado tem muito mais alilamento do que eu (1·itadas), é por isso que
elle nao quer ouvir as palavras-nn conformidade desse tratado-qne elle conside1·a urn dos
optimos; elle quer só ficar estacionario na palavra
-conservem.
. O SR. LrnPo DE ABREU :-Apoiado. (Muitas

riaadaa.)
O Sa. VASCONCELLos ( niinia!ro do impeTio ): Sr. presidente, não entra na idéa que eu "fórmo
de um governo constitucional, accusa1· os ministros, seus antecessores ; mas o nobrâ deputado nos colloca nesta .dura nec~ssidade, quando
nos obriga a fazer declarações, que, segundo
nossos principias, entenderamôs que se devião
occultar. Quem pois, pergunto eu, tem suscitado
difficuldades ao bom exito de nossas negociaçõe$ com as nações estrangei1•as ? E' o actual
S1-. ministro dos negocios estrangeiros, ou o
muito sabio e respeitavel Sr. Limpo de Abreu
que dá vida, dá vigor ao damnoso tratado de lº
de Outubro de· 1777, que prival'ia ao Brazil de
uma grande parle de uma de suas mais importantes provincias ?
Não encontrando o nobre deputado na falla
do throno ameaças ás nações estrangeiras com
quem estã negociando o Brazil, taxa este procedimento do governo de política do sentimento,
de politica da indiffcrença da honra, da di~uidade, dos interesses nacionaes. A camara permiltir-me-ha que eu repila qual o objecto que
em minha opiniao deve caber na falia do throno.
A falia dó throno em todos os paizes constitucionaes nao encerra tudo quanto póde
fazer a prosperidade ·do paiz : não é uma especie de Pandeclas. Aponta apenas as necessidades mais urgentes, e as que podem ser satisfeitas durante a sessão que se vai .abrir. Ora,
o goveÍ'no actual ha pouco tempo dirige os ne-

gocios do estado ; foto mesmo foi reconhecido
em outra uccasião pelo nob1·e deputado ; não
póde ainda formar j1~izo do exilo das negociações que tem principiado ; espera, porém,
muito da justiça das nações com quem está tratando, Que necessidade pois tinha o governo de
pintar na falia do throno sonhadas difliculdades
que ainda não exisliao, e de occupar a camara
dos deputados com uma discussão larga sobre
este obejecto? Nao tem assim mesmo havido
tanta nmteria para tão comprido debate? Se
o governo entendesse que convinha -deRde já
tocar nessas p&rticúlaridades, cuja falta no dis·curso do throno lamenta o Sr. Limpo de Abreu,
n!l.o deixaria de o fazer ; mas nas circurust:mcias
actuaes elle lrahiria o seu dever; não seguiria os
eslylos dos governos constitucionaes, se viesse
entreter a camara com objectos, que podião ser
considerados no futuro, e que não erão de ab·
soluta necessidade para o estado do paiz, e para
o estado dé nossas negociaçaes._
Disse, porém, o nobre deputado q11e o govel'llo até faltou a um programma que elle disse
ser adrnillido pelas nações cultas, e ser uma
obra prima, e que a mim me pareceu, perdôeme o illustre deputado, uma leviandade de
algum misero theorista. Faier e exigir justiça ;
dar e pedir iguaes direitos, e privilegios identicos ; nunca ceder a força ; appellar sempre
para a razao ; discutir os objectos com madureza, circumspec_yão e sinceridade. - A que
veio para o nosso caso o tal programmn? Que
appl_icação tem elle, senhorea ? Já o governo
deixou de exigir justiça ? Já o governo deixou
de appellar para a razão ? Que é da negociação
., que o governo não discutisse com prudencia,
circumspecção e sinceridade? Se nó;; tivessemos
seguido a política do nobre d-1pulado, elle nos_
leria censurado por isto mesmo, elle até talvez
ql"lizesse applicar-nos o que se diz de um Regulo da Tartaria que, depois de jantar, mandava
apregoar que permittia aos potentados do mundo
que lambem jantassem. (Risada8.) Todavia·
"devemos declarar ao nobre deputado, que o
governo actual nada almeja tanto como a pai,
a pai com todas as naçaes ; nao quer, porém,
uma paz comprada com prejnizo da hom·a, dos
interesses e da dignidade nacional ; uma paz
semelhante élle a regeita, prefere a guerra com
todo o mundo. Devo accrescenlar ao programma
(peço licença) do nobre ex-ministro dos negocios estrangéiros uma proposição, e vem a
ser, que um dos melhores meios diplomaticos
ó ap1·esentar ás nações estrangeiras o paii todo
unido, forte, e capaz de se fazer justiça pela
·· ultima razão dos reis e das nações. ·
Estas breves considerações mostrão que a
camara nl!.o deve aceitar a emenda substiluiliva
nesta parto, que apenas contém algumas maximas muito conhecidas- do dh·eilo das gentes,
e que nao cabem (permitla-me o seu nobre
autor· que o diga) a homens de estado.
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Passarei agora a examinar as censuras, as
foi vencina, e a autoridade recuperou toda a sua
arguiçoes que o nobrl! deputado fez ao govt.:rno,
força e irnperio. Qunndo foi feito o niscurso do
no que concerne á política interna. Tal vez seja
throno; não em ainda conhecido ao governo o
um tanto extenso neste exame, mas vale a pena,
desastre do Rio Pardo, tudo nos augurava pôr
vale a pena de se avaliar quanto se tem dito
um breve termo á guerra civil naquella procontra a administração a este respeito.
vi11cia. Não me espraiarei em demonstrai-o, porque, em outro lugar, convencerei ao nobre deA politic,i "interna !.. .. Oh !. ... Essa mel'eceu
putado àe que nilo tem havido exactidão nas
urna censura muito grave ! Eu lambem declaro
censuras que tem dirigido ao digno general que
que sinto muito que o nobre deputado tomasse
preside a provincia do Rio Grande do Sul.
sobre seus hombros a ardua tarefa de convencer
a admiriistraçilo aclual ele tantos erl'Os, de tantas . Ora, quem duvidaria, na presença destes
infracções da conslituiçao, que tanto desafio '·suçcessos, asseverar que a autoridade ia reconos fizesse. Elle quer que eu me metta com elle· brando a sna força, e o seu imperio por toda a
em uma luta sobre systerna de educação, quer
parte que a tinha perdido? Serão, por ventura,
convencer-me que nenhuns serviços tenho feito.
em casos taes, desnecessarias as medidas que o
Eu n:10 os alleguei, porque nno uso disto ; e
governo tem proposto? Quando silo vencidos os
bem que desejo muito imitar o nobre deputado,
partidos (suppondo que o fossem, o governo nllo
todavia em algumas cousas divirjo delle. Eu
asseverou), nenhurnJs medidas são neceosarias?
peço que se lêa a falia do throno, que se lêa os
Póde-se · logo redu7.ir o exercito ? Deve-se
relato rios dos ministros, e con vencer-se-ha que
diminuir a força marítima? Não será necessnrfo
os ministros não fazem ·ostentaç~o de serviço
julgar os rebeldes? Assim o entende o Sr.
algum fe:ito ao paiz. Em nossos discursos que
Limpo de Abreu de 1838; mas eu lhe faço
temos nós allegado em nosso abono? Apenas
justiça em declarar que o Sr. Lin1po de Abreu
nos temos limitado a explic~r, a defender os
de 1835, não entendia assim. Como, pois, quer
actos que têm sido arguidos. Ao nobre deputado,
o nobre deputado desde já justificar o ~eu voto
que t110 eminentes serviços fez ao estado, é que
negativo a essas medidas que o governo pede?
é licito dizer: este plano foi c.:mcebido pela
Não teria o nobre deputado outros argumentos?
Divin.a Providencia, foi, ·porém, desenvolvido e
Ser-lhe ia mister tortmar as expressões do
executado pelo braço forte do governo.
throno, fazer acreditar que o th1:ono entendia
·que o Pará estava pacificado, e que não er!lo
O Sa .. L1MPO DE ABREU: - Pelo braço forte
necessarias medidas extraordinarias?
dos rio-grandenses.
·
Continuou o nobre deputado a imputar. ao
O.SR. VASCONCELLOS (minisfro do im.perio): governo esse sentimento de Lendencias unitarias,
O. niinisterio actual, este ministerio· precario
continuou a accusal-o por haver apre§entado
nunca aspirou a tanta gloria, nunca se julgou
uma proposta sobre jui.zos privativos. O nobre
capaz de tanto.
deputado apezar das suas vastas luzes, apezar
Não quero disputar cori1 o nobre deputado
de ser mu digníssimo desembargador, confunde
sobre patentes, e não patentes, sobre emissão. de
um tribunal extraordinario com commissões esbilhetes do thesouro e outras operações fini1npeciaes do governo.
ceiras que, de certo, farão abrir os olhos aos
Algumas vezes, apezar da fraqueza da minha
pobt'es cegos da Europa, aos Roi, bt,rílo Louis,
memoria, consigo gravar nella expressões de
Villele, Lafitte e outros.
pessoa Ulo importante como o Sr. Limpo de
Disse o nobre deputado que, como e governo
Abreu. Houve nesta casa quem ousasse asseasseverava que a autoridade recuperava a sua
verar que o nobre ex-ministro dos n~gocios
força por; toda a parte em que a havia perdido,
estrangeiros, do imperio e da jnstiça não. era
desnecessarias et"ão as propostas do governo,
ministr·o, mas sim um mero official de gabinete ;
desuecessarias erão medidas extraorfünarias;
o nobre ex-ministro repellio esta grave censura,
porque se os ministros deslituidos destes recom as seguintes palavras de que tomei nota,
CUt'S0:3 tinhão tanto conseguido, para que vinhão
não sei se meus illuslres collegas, desse tempo,
pr@pôr á camara taes propostas, taes medidas
estarão dellas lembrados : - Sou ministro. e
extraordinarias? N:10 fôra prefcrivel, continuoti
posso asseverar á eamara, · dos Srs. deputados
o nobre deputado, reduzir esse grande exercito,
que nem urna só medida tem tomado o governo
essa numerosa marinha, prometter, desde já,
a qúe nil.o tenha eu dado o meu assenso e
ao povo que havemos reduzir os seus encargos,
approvação. Ora, senhores, a este tempo
que havemos diminuir os impostos? ..•. Sr. pretinha sido offerecida nesta casa a proposta de
sidente, eu reservo a resposta a esta proposição
juízos privativos qne a actual administração
do nobL"e deputado para outro lugar.
aceitou com leves modificações; as modificações
Cabe explicar as palavras do discurno do
que o governo propõe a este juizo privativo ua.o
throno. A provir.eia do Pará está .quasi pacialtcrão a sna essencia.
ficada, ·e, segundo afli rmão os seus dignos reO SR. L1111Po DE ABREU: - Veremos.
presentantes, está perfeitamente pacificada.
l:{ouve a revoltn na capital da Bahia : a rebellião
O SR. VAsco:,cr,;r,tos (ministro do· império) :
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- Eu heide convencer perfeitamente que o
nobre deputado está em erro quaudo diz
veremos. Ora, Sr. presidenle, o Sr. Limpo
de Abreu de 1836 approvou o juizo privativo proposto por seu collega, o Sr. ministro dos negocios da justiça, e o Sr. Limpo
de Abreu de 1838 repelle este juízo priva tiva, como uma conimissão especial que
nunca o Bra;:il vio, senfio em tempos calamitosos; é, segundo diz o nobre deputado, com
uma eloquencia assombrosa, é roubor o criminoso á justiça do paiz
Eu fni ver na constituição, apezar de que
tenho bem na memoria ·os seus artigos, mas
acreditando mais nas palavras do nobre deputado do que nas minhas recordações mais
vivas (risadas), folheei a constituiçl!O, e dei
Já com um artigo em que a~üorisa a creação
de juizos privativos, e estou hoje convencido
que a justiça da constituiç!lo, meu senhores,
não é a justiça do paiz (apoiados), é uma justiça
diversa. E' por isso que o nobre ex-minislro
disse que o _governo actual quer punir os
rebeldes por uma justiça que nllO é a do paiz.
Que ha de a isto responder o nobre deputado? ...
Lembra-me ter lido em de Lamartine (muitas
risadaB), que a justiça do paiz é só a dos
jurados. Que necessidade temos nós de adaptar
estes gallicismos? Importar essas estrangeiradas, e:;sas antigualhas da França revolucionaria de 89, 91 e 92 ? Quando tratarmos
dessa proposta, desvaneço-me que hei de convencer ao n(?bre deputado de que os juizos
privativos são a justiça do paiz, que esses juizos
privativos antes de peiorarem a sorte dos
rebeldes a melhorarão ; porque dll.0-lhes· juizes
de certo modo mais imparciaes do que a
justiça dos jurados, em casos taes. Convencel·o·
hei mesmo de que .a conslituiçllo nos a1·tigos
151 e 152 não exclue est.es juízos: qne, previdenle sempre, ella recommenda o juizo dos
jmarlos nos casos e nn fórma que os codigos
estabelecerem.
Não entrarei na questn.o sobre reformas,
depois du que tanto se disse : esta qt1eslão está
'já decidida. Passarei, Sr. presidente, a mostrar
que o ministro da justiça, em 1838, nil.o está
em contradicç!io com os principias que enunciou
em 1837, nesta casa, relativamente á deportação de estrangeiros, persuadido de que um
homem de estado tão eminente como o nobre
deputa<lo, nao podi:;i ser facilmente co.nvencido de não ser muito logico, de não ser muito
coherente. Eu, na ·minha fraca opposiçao, limitava-n1e a emittir alguns votos, a pedir ao
governo algumas providencias. Lembra-me
que, entre outros votos, foi um que o governo
pur.esse os estrangeiros ao abrigo da lei, que
não os abandonasse ao arhiti-io e á discl'içll.O
dos ministros. Produzi as razões quo me fazião
acreditar ser esta medida importantissima para
a industria do nosso paiz. Dizia eu, se os

JUNHO DE 1838
paiz<~s cultos, se os paizes em que abundao os
braços e capitaes, e cuja industria tem chegado
ao ultímo ponto de perfeiçãO, · acolhem os estrJ.ngeiros, assegura.o a sua residencia no paiz;
como deixaremos. nós de o fazer? Nós que
tanta falta ternos de braços, industria e· capitaes ? Mas, para pôr assim os estrangeiros
debaixo da pl'otecçao da lei, o que -deveria
esta comprehender'./ Não deveria ella negar
ingresso a aventureiros e mendigos, que vêm
especular até nos crimes? Está, por ventura,
feita esta legislaçao? Pelo contrario, nao se
dá favor, n!lO se protege a importação de todo
e qualquer estrnngeiro? Não vemos nós, não
observamos torlos os dias que a maior pa1·te
dos crimes que se com met!em sno obra de
estrnngeiros? Ora, senhores, qual poderá ser
a contradicçüo entre a opinião emittida o anno
passado, e o procedimento do ministro da
jusfiça, que nunca mereceu a utlenção do
governo para fazer propostas apropriadas n fim
lão dignissimo ?
Mas, diz o nobre deputado, então era essa a
minha opinião, eu tambem deportei, os meus
successores tamhem deportárao, e eu, que
approvava tudà quanto fazia o gabinete de entll.o,
confirmava o procedimento de meus collegas ;
\nas o discurso do ministro da justiça me convenceu de que estava em ~rro, que não devera
deportar estrangeiros. Sr. presidente, esta convicção é de recenle data; eu nãO posso acreditar outra cousa, e peço á camara que acredite que esta convicção do nobre ex-ministro
principiou no mez de Maio, ou de Junho ; porqL1anto, havendo esses estrangeiros que O governo deportou, pedido habeas-corpns á relaçao,
o nobre deputado, como desembargador, deu
o seu apoio ao acto do governo, negou o ha·
beas-corpus, não se lembrou então da iniquidade, da inconstitucionalidade, da alrocidade
desse acto do governo. Como pois disse hontem
o 11obre deputado que fôra convencido pelas
razões deduzidas pelo ministro da justiça, que
os estrangeiros deviil.o estar ã sombra da lei, e
nllo ao aceno· dos ministros ? Se acreditarmos
que foi o discurso do ministro da justiça quem
o convenceu, entllo teremos o absurdo de julgar
oma elas nossas nolabilidades, tanto no fôro
corno na· trihllna; 6 Sr. Limpo de Abreu,
apoiando a ferocidade, a iniquidade.
Outra accusação fez o nobre deputado sobre
a rnesma-maleria. - O ministro da júst.iça ar·
rehatou do merecido casligo os estrangeiros deportados; mostrou que desconfiava da sua policia. - Ora, eu não sei se forão presentes ao
nobre deputado todos os documentos, ou lodo
o proces'so, qu·e se formou a esses estrangeiros :
pilr,1 o habeaa-corpua n&o et·a neeessario; dahi
tal vez proceda o seu erro. O governo tinha certeza de que esses estrangeiros tinhão assassinado e roubado; mandou proceder contra elles
judicialmente ; mas a justiça, _guiando-se relas
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provas que lhe forilo presenteil, e seguindo os
dicla1nes de sua consciencia, que sempre respeitei, não lhes achou criminalidadtt, Eu não
desconfio da policia ; antes confio muito na policia posta debaixo da direcção do meu ministerio. Julguéi · con venienta. arredar estes assassinos, estes salteadores do paiz, porque não
se podiao conservar presos; e para que soltos
não contiuuassem a perpetrar as suas atroo
cidades. Por fortuna do rninisterio da justiça
uma casualidade veio justificar a sua suspeita,
e o convenceu da prudencia, do acerto, com
que resol•,era a deportaçao desses estrangeiros.
Direi lambem duas palavras sobre Vauzou,
que estava em iguaes éircumstancias, bem que
o crime fosse diverso. A justiça ni'lO lhe achou
criminalidade, mas a policia, que estava bem
inléil'ada do seu crime, deu-lhe o tempo necessario para tratar com seus credores, e fel-o
sahir para fóra do imperio. Quem póde ter
terror deste procedimento do ministro da jus·
liça? Não será elle antes applaudido por todos
os estrangeiros, que sllo incapazes de com mel ter
faes delictos? Entend'O portanto que a censura,
feita ao ministro da justiça a este respeito, foi
muita injusta.
_Foi tambem accusado o ministro da juslica,
ou do imperio, por ter interferido nas eleições
de Minas, e de as ter corrompido. Sr. presidente, informado o ministro do impeda de
que havião fallecido dous senadores por aquella
província, mandou proceder á eleição. O presidente da provinoia, diz o Sr. deputado, marcou
um praso muito curto para essa eleivão, de maneira que não foi possível. combinarem-se entre·
si os eleitores sobre os seus candidatos. Eu
estou convencido, e· de accôrdo com essa convicção tenho procedido, de que o praso marcado·
para a convocação dos collegios eleitoraes tem
por fim não permitti.r essa combinação, mas
·informar aos eleitores do dia em que se devem
reunir; e tanto a lei não quiz que se fizessem
taes combinações, que até marcou o mesmo dia
. para que todas as eleições se fizessem em uma
província. Esta razão foi aqui expendida quan dp
o corpo legislativo decretou a resoluçfl.O de 1828
sobre eleições. Entendeu-se lambem que tinha
havido alguma falta, ou· que se tinha maliciosamente escondido o dia, que· fôra marcado,
n!lo se publicando a ordem do preside senao
no di;i em que elle deixou presidencia. Esses
factos e·u os ignoro, mas devo declarar á camar:1 que sempre que expeço quaesquer circulares, remelto primeiro as _que se deslinão a
lugares mais distantes : tem sido esta a minha
pratica; nllo sei se tambem tem sido dos meus
antecessores. N~o julgo pois que haja razão
para accusar o mini~tro do imperío,.·nem pelo
.que acabei de referir, nem por elle ter enh'ado
n.a lista dos senadorei;;. da provincia, quando o
lllinistrn · do imperi!J h~ ,:muito tempo: qtie;:tem
a fortuna de fazer. sempre parte desfas listas.
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Em 12 annos tem elle sido 24 vezes reeleito por
Minas Geraes e outras províncias ; e talvez que
só em dum, ou tres occasiões com pluralidade
relativa de votos ; em todas as outras tem con.
seguido representar sempre o Brazil por maioria
absoluta. Mas, Sr. presidente, os factos nllo têú1
tanto peso para.mim como os princípios. Nessa
occasiao se d_isse : u ministro da justiça quando
deputado, invocou a. autoridade ·ae um autor
francez e clamou contra o ·ministerio por interferir nas eleições. para subornar; e hoje ministro está já de outros sentimentos. E' tan1bem
outro engano: sempre estou cohereute com os
princ)pios que tenho proclamado, mórmente
quando são confessados pot• um til.o distincto
varão, pelo grande apostolo da liberdade de
mais de 50 annos, o nosso insigne Royer-Collard. Eu julgo que o governo deve intervir nas
eleições; e corno? Fazendo-se credor da estima
publica ; espreitando a opinill.O de seu paiz pàm
a seguir; assim merecerá seus votos, e suas
opiniões; por esta maneira é que Royer-Collard éntende que o governo deve intervir nas
eleições, e é mesmo licita · tal in terferencia: O
que eu entao accusei, o que eu condemnei, foi
maia do que jnterferencia, foi mais alguma
cousa; e portanto houve manifesto equivoco
no Sr. deputado, quando quiz convencer-me
de contradicção.
Mas nessa occasíao o nobre deputado asseverou um facto que, por bem de sua reputação, elle deve provar, para que se nao ·diga
que se fingem boatos na lribu11a pará se lh1Js
dar corpo fóra da casa, e d~sacreditar-se assim
a administração. Eu espero da su~ franqueza a
apresentação ·das provas 4.esse acto til.o extraordinado.
Disse o nobt·e deputado que era um boato, nllo
sei se espalhado nesta capital ou em outra província, mas que juro que foi a}pl'imeira vez que
ouvi, que o governo, quando desta capital partio
o Sr. general Elisiario, incumbio-lhe que procurasse apossar-se principajmente dos pontos
onde houvesse collegios eleitoraes, afim de que
ellés pudessem reunir-se,· e assim cantar o
governo o triumpho de 22 de Abi·il. Eu nego
este facto, nem elle tem probabilidade alguma
para ser acreditado ; porquanto sendo os elei·
tores que votárão nesses circulos, então residentes ·nos pontos occupados pelas tropas da
legalidade; era 0 lhes por ventura,· vedado votar
nesses collegios ? Não é isso permittido pelas
instrucções de 26 de Março ? E' a primeira vez
que isto se tem praticado? Havia de o governo
querer sacrificar H\o irnpoflanlés :interesses em
que está tão empenhado como todo o Brazil,
porque a pacificação de tão importante pro·
vincia será . \l.ITT til11lo de gloria que elle ganhára? O facto é mui lo grave; parece · muito
conveniente que elle seja demonstrado. Eu o
:_i.!'
nego.
As operações militares do Sr. generai E\i38
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siario não podem ser censuradas por mim, nem
pelo meu antigo amigo, hoje de mim separado,
o Sr. Limpo de Abreu, porque não estamos
bastantemente esclarecidos para instituir um
exame sobre a base das operações, sobre pontos
isolados, etc. Parece, porém, que injustamente
tem sido censurado o general Elisiario pot· ter
dividido a sua força, e por ter lançado o inimigo para além de Rio Pardo. Já. o nobre ministro da guerra explicou que era uma necessidade a divisão do exercito imperial: dUas
divisões inimigas estavll.o em campo, uma defronte do Rio Grande, e outra nas· immediações de Porto Alegre, e não tinhamas um ponto
para conservar a cavalhada com segurança ;
todos os dias estavamas ameaçados: o que
convinha pois? Lançar o inimigo para mais
longe. O desastre do Rio Pareio nao lançou deslustre na politica, nas operações militares do
general Eli~iario. Ellc deixou a divisa.o entregue
a um general, e um general de g1·ande credito, e de grande nomeada na província, e elle
veio para o centro das operações, onde muito
convinha-a sna pt·estmça. Nao houve sorpresa,
como aqui se tem asseverado, para diminuir
a gloria de tllo distincto general, houve sim,
talvez. . . . . Eu não posso interpôr o meu
juizo, porque já o nobre deputado, o Sr. Limpo
de Ahreu, em outrn occasiao disse :-Nao diga.o
os ministro,; nesta "casa qne são criminosos
aquelles que ainda não fora.o julg11.dos, porque
a sua voz póde influi:: muito em sua desgraça.
- Eu, portanto, aao quero acm1sar .o marechal
Sebastião Barreto, mas o certo é que elle deixou
engrossar a força inimiga em sua presença;
elle não se retirou, e cominelteu outras faltas,
e principalmente a de não participar ao digno
general que preside a província do Rio· Grande
do Sul. Se elle tivesse tido mais actividade,
de certo não teríamos de deplorar a morte de
tantos bravos, nem teríamos de ver, brevemente aqui, impugnadas pensões que o governo
ha de propôr para a familia de tao dignos
bra:áleiros. (,Apoiados.) Estamos bem ce1·tos de
que o nobre deputado, o Sr. Limpo de Abreu,
ha ele negar o seu voto, mas, apezar desta resistencia com que já contamos, nem por isso
deixaremos de fazer justiça a tão dignos b1·a·
:.:ileiros. (.Apoiados.)
Sr. presidente, as accusaçoes sao muitas :
não ha nenhum receio de se dizer nesta casá
que o govarno commetteu tal e tal acto, que é
contrário á lei e á ·constituiçao: e até hontem
&e disse que o collegio de Pedro II era contra a
constituição.. ! ! !
Ora, Sr. presidente. entre as cousas mara•
vilhosas que 11qui ténho ouvido, merece o primeiro lugar o que se tem asseverado sobre
contas do governo; Eu sinto. não estar pre ·
sente o ill\1$lre deputado, o Sr. Henriques d e
llezende ....

O SR. HENRIQUES DE REzENDE :-Está, esló..
O SR. VAscONCELLOS (11iinist?-o do iinperio):
- ..... cuja probidade e independencia de ca.
racter eu-sempre respeitei. Disse elle hontem:
- O que quer dizer a commissão nas palavras
de qae continuará a dar ao governo os subsídios necessarios, na crença de que á sua applicaç!i.O tem presidido a necessaria economia?
Nao é isto, disse o nob1·e deputado, approvar
tudo quanto o governo tem feito? Nós estamos
autorisados, lemos poder para dar approvaçao
ao que ainda não examinamos? - St·. presidente, eu não posso deduzir semelhante conclusão desse período do parecer da commissão.
E' ou nao rai:oavel a crença da commissao ?
Se me não enganão os principias de direito,
não póde haver outra. E' uma presumpção de
direito que a autoridade cumpre sempre os seus
deveres ; e, segundo este principio, é claro
que se presume sempre que o governo applica
os dinheiros publicos aos objectos para que são
votados, com a maior possivel economia. Mas
a minha admi1·ação foi ainda maior quando o
Sr. Limpo de Abren disse :-Quero examinar
as contas, e sem preceder este exame não posso
dar o dinheiro do publico : não sou tão injusto, corno forào meus adversarias, que -me
nega vão os meios; não, senhores ; mas, quero
examinar primeiro as contas do mini&terio, e
depois protesto que darei meu voto para todos
os subsídios necessarios.-Como ha de o nobre
deputado, ou quando ha de o nobre deputado
dar esses ~ubsidios ao governo, se faz dependente a sua concessão do exame das contas ?
Ou eu não entendo cousa aiguma da nossa legislação financeira, ou ·o nobre deputado P.Stá algum
tanto eqnivocado. Esteanno hão de ser presentes
á carnara as contas da administraçao do nobre
deputado : o anno financeiro da actual administração ainda ha de findar neste mez. Pela ·
lei, fundada em nossas circumstancias, ainda
não póde ser approvada a conta da actual
administraçllo senão para o anno, ou talvez
para tempo mais remoto. Como, pois, lia de o
nobre deputado dar o seu voto para os subsidias necessarios para as actuaes emergencias,
se ainda não podem ser presentes á camara
as cpntas, o que elle deve saher, e sabe
perfeitamente, e muito melhor a.o que eu?
Estes argumentos atordo!lo ; mas em verdade
não sei como o nobre deputado quer assim
deprimir a sua intelligenr;ia só para ter occasiao
_de maldizer a administração ! ! !
Não dê o governo tantas tenças e pensões :
na.o aposente tantos empregados, disse o nobre
deputado. A este respeito direi : nenhum governo tem sido mais economico do que o actual.
(.Apoiadaa.) Examinem-se as concessões, que
neste objecto tem feito o governo. Quanto a
l_enças não as tem dado o ministro do imperio;
e quanto a aposentadorias, quantos empregados
t~m aposentado ? Quatro, a quem as enfermi~
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dades, ou a avançada idade nao pe1·mittia o
tlcsempenho de seus deveres.
Disse o nobre ilepulado, seja o governo economico que as rendas publicas serl!o bastantes
para fazer face ás clespezas. Diga-se o numr,ro
de pensões, tenças e aposentadorias, com que
a ;1ctual administração tem gravado o estado,
e então poderemas dizer que a opposição nem
sempre é Elestituida de razão. Pe11Sões, quantas
tem concedido o actnal ministro do imperio ?
A uma familia de um cidaclao, a quem
ninguem nega ter muito contribuido para a
independencia da patria ; pensão que não
com pensa o interesse que E>lle perdeu em ter
prest_ado esses serviços ao paiz. (Àpoiaclos.)
O mmistro do imperio tem concedido uma ou
olllra pensão ás familias dos bravos qae morrêrão no Rio Pardo ; tem concedido uma ou
outra pensão ás familias que têm sido ou farão
victimas dos l'ebeldes do Pará e Rio Grande do
Sul ; e deixada elle, ou quereria a camara dos
deputados do Brazil que nenhuma attenção se
prestasse a essas desgraçadas fa-milias ? Repito:
a actual administraçM tem sido muito economica ; ao menos nll-o se apresentará. outra, que
mais o tenha sido. Eu nao quero instituir comparação, porque não _desejo excitar nesta casa
ch?que de paixões, desejo que se choquem as
op1mões, porque dellas póde resnltar a luz ;
nunca porém que se choquem as paixões ; e
será sem duvida meio de excitar o choque das
paixões o ir revolver os registros dos actos das
administrações passadas : mas nll.O duvido asseverai·, sem querer accusar ou deprimir nenhuma das administrações, que precedêrão a
actual, não d11Vido asseverar que nenhuma tem
sido tílo economica como esta. Por esta occasião, Sr. presidente, n:i.o posso deixar de pedirá
camara que regeite a emenda, que propõe a
suppressao do período do parecer da commissào
na parte em que .... não estou certo nas palavras
do período, que prometle subsitiios ao governo.
O que dirá o paiz, · o que dirão as províncias,
que estao lutando com a anarchia ? Qlle o governo não terá os precisos recursos para manter
a int~gridade do imperio,. e para ministrar os
precisos soccorros : neste caso é. melhor regeitar. todo o parecer da: commiss!io.
O Sa. ANoRADA MACHADO :-Apoiado.
O Sa. VAscONCELLos(mini8tro do irnp1wio) :Ao menos o Brazil poderá fazer justiça á administ_rayão : e ntl.o se lhe exprobrará que ella,
ap01ada, na.o tem podido promover a prosperidade da patria.
Passarei agora, Sr. presidente, a responder
ainda a outra parte do discurso do nobre deputado, que fallou hoolem em ultimo lugar. Accusou este nobre. deputado á adrninistraçílo
actual de tendencias militares, de .querer subjugar, vencer os rebeldes, com força e só com
força, e de não se prop6r a conciliaçã.o dos bra-
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zileiros. Ora, senhores, como as palavrasclemencia e humanidade-achão sempre écho
em corações brazíleiros, foi muita applaudida
esta parle do discnrso do nobre deputado, até
mesmo pelo meu nobre amigo o Sr. Ramiro,
que, em outra occasiliO, censurou muito as· accusações 9ue se fazião ao governo por causa, ou
p_or occasH!o da revolta da Bahia. Eu, Sr, pres1dellle, que tarnbern me desvaneço de na.o ser
s~irdo á voz da humanidade, não ouvi produz1_da uma razão altendivel. Toda esta parte do
discurso do nobre deputado não vi que contivesse mais do que ais, e ais muito sentidos pela
sorte rlos rebeldes. Eu ntl.o procurarei mover p:aixões. nem mesmo me tenho dado a este estudo;
mas peço ao nobre deputado, que reflicta no que
passo a ponderar.
S~nhores,. a primeira obrigaçao do governo é
~u.n1r os dehnc1uentes: uma ou outra vez a poht1ca e humamdade aconselhão o esqu_ecimento;
mas qudndo? Quando a amnistia é uma necessidade so~ial. Ora, o nobre deputado convenceu a camara de que a amnistia era uma
necessidade social ? Convenceu o nobre depu·
tado acamara de que era chegada a occasia.o
de amnistiar os rebe!ctes, e que o governo n/lo
aproveitou esta occasiao, ou que~ em vez de amnistiai·, emprega a força pa_ra punir os rebeldes?
Nem uma só palavra se lhe onvio a este respeito : nem o seu discurso, que o Jornal do
Commercio transcreveu, apresenta reflexao alguma do nobre deputado a este respeito. O nobre
deputado perguntou :-Que uso fez o ministro
da justiça da autoridade de amnistiar, que lhe
cooferio a lei ? Nenhum uso fez : o que se lê
nas suas proclamações é urna armadílha.aos
rebeldes, mas uma armadilha tão grosseira,
que nenhum delles se deixou illudir. - Sr.
presidente, eis o nobre deputado já não demonstrando a sua' asserção com doc"iimentos,
nem com cartas particulares ou publicas do general ao governo : neste caso elle contesta os
mesmos actos do governo ; elle diz que nao
existirão os actos do governo, que se publi~
cár!l.o nas folhas desta capital e das províncias.
O governo declarou que todos os rebeldes, que
depuzessem as armas e implorassem a clemencia
imperial, na.o serião jámais perseguidos pelos
delictos anteriores. O presidente da província
não só enunciou este mesmo pensamento do
governo, mas o aclarou mais, segundo as ordens
que levava, em proclamações que distribuio
pelos rio-grandcnses. Mas o Sr. Limpo· de
Abreu diz que taes proclamações não existem ;
que o governo não fez mais do que uma arma·
dilha para enganar aos rebeldes, mas tão grosseira, que nenhum delles se deixou illudfr ! !
Nega, Sr. presidente, o facto dese terem apresen·
tado mais de 600 homens ao general presidente
do Rio Grande· do Sul, depois que foi levantado o
cerco de Porto Alegre ! O que hei de responder?
Com os officios do presidente? Com alguns quei-
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xúmes que excitou~a·humanidade e clemencia . Como será consideradn amnistia concedicla a
do general da parte dos que tinh!\O sido viclimas homens, que ha poucos dias malárão as pri•
de tanto·s'.males, e quel'illo vêr punidos os au- meiras autoridades da provincia, arrastárão
tores delles ? Mas o nobre deputado nlí.O póde seus corpos pelas ruas, e os entregár!lo ao desdar credito ás palavràs do general, porque o preso e insulto da canalha ; roubárno as fami·
Jornal do Oo1nmm·cio publica cartas particulares lias, matára.o seus chefes, violentárão, deshonqu e desmentem os officios do presidente ... ! ! ! rárão suas esposas e filhas na presença de seus
l1h !. .. se ontr'ora, quando eu deputado e o maridos e de seus pais moribundos, e até
nobre_ deputado ministro, eu tivesse argumen- mesmo sobre seus corpos: violentárão crianças,
tado, como n80 aproveitaria elle a occasiao devastárao plantações, queimárão quasi todos
os engenhos e fabricas; e ainda hoje estão
·pu1·a chamar a actual opposição de balofa...
ameaçando os honrados pais de familia, que
O SR. MoNTEZUMA :-:-Apoiado.
conseguirão escapar da carnagem ... ? ! ! ! Se1·â
O Sa. VAscoNCELLos ('ministro 4o imperio):- possível a conciliação em circumstancias taes?
De inepta! ! ! Eu m~ refiro a expressões do Eu não cito autqridades, porque o nobre depunobre ex-ministro, que assim uós tratava na tado·, a quem combato, sabe todos estes princisessão passada : dizia que a opposiçao toda era pios, sabe tudo quanto os políticos. quanto os ·
homens de estado ensinão e praticllo em casos
balofa, era inepta, era incapaz !
Continua o nobre ·deputado a censurar a ad- laes.
Direi, porém, que para haver conciliação é
ministrnç!\o por n!\o ter nmnistindo os rebeldes.
En já dissr. que o nobre deputado nao se fez necessario que haja justiça e haver alguma
cargo de mostrar que et·a chegada a occasillo cousa de fixo e determinado. St!gundo diz o
dessa umnístia. O governo actual nao usa de insigne Guizot, a incerteza, o scepticismo ; as
retieencias : é !lempre franco, exprime a sua paixões exageradas de certos philanlropos, de
opinião com toda a sinceridade,· embora possa que as batalhas são os processos, e as victorias
ella desagradar a este ou áquelle partido. Qual as sentenças ; · de que em politica não ha veré o principio regulador das amnistias que pro- dade nem falsidade, nem Justiça, nem injustiça,
fessa o actual ministerio? Eil-o em muito nem direito, ·produzem, ou continuão as despoucas palavras : quãndo os partidos estão ven• ordens, e causão a incerteza em todos os espicidos, quando os partidos estão cansados, ritos.-Neste caso é impossivel a conciliação
quando os partidos estão desanimados e de- dos partidos, Talvez o lloverno aclual esteja
poem as armas; quando arrependido pedem enganado ; mas elle tem o prazer de expender
çlemencia, eis a occnsião para amnistiar ; nunca, nesta casa as theorias conhecidas dos homens
nunca acariciar partidos, porque longe de os de eistado, que o mundo mais considera : em
reduzir,. de os vencer, elles s.e acoroçoão, e se tal materia tem seguido grandes modelos.
Não posso conceber pois como seja censuobstinao mais no seu crime, e passão até a desprêsar aquelles que dessa arte os tratão. Temos suravel .a administraçãO actual porque não
exemplos entre nós destes factos, ou désta amnistiou a todos os rebeldes ; porque entenàe
doutrina •. Parece-me que houve já uma aw- que, assim como...tllll medicina, lambem, em
nislia dada a uns salteadores,. ou rebeldes, 011 o política, não ha panacéas universaes. (Apoia~
que quer que seja, que, longe de aceitarem a dos.) Parece-me portanto que o nobre depuamnistia, oft'erécerão ao governo imperial uma tado, quando censu:rou o governo sobre seu
igual graça ; amnistiárão tainbem o governo acanhamento nt distribuir a graça da amnistia,
imperial! ! ! Um procedimento tal, longe de Iião meditou bem, ·como lhé cumpria, sobre
augmentar a rP.putação do governo, a diminue, todii a importancia da maleria ; e mostrou sime enf,·aquece para com os Eeus amigos, e para plesniente o desejo e vontade que tem de decom ós seus inimigos. Se desta generalidade des- · primir os· seus adversarias. ·
O governo ·actuàl tem tend.encias- militares ;
cem os ao exan1e dos factos, ainda mais justificado será o governo, por não ter feito uso em quer pp,cificàr" o Brazil com força, e só com
toda a plenitude da autorisação de amnistiar. . força , mas como provou o nobre deputado que
Que beneficio tem colhido a província do Pará o governo tém essa tendencia militar? Eu .tenho
de ~antas amnistias? Se não é contestavel, se. muitas. vezes repugnancia e dôr, de reprodu~ir
é d1~n? ~e fé o presidente, Andréas, devemos nesta casa os que chama o ,nobr~ deputado
acreditar que se tem desenvolvido tanta in- argumentos contra a política do governo ; pordignação contra as irreflec:tidás clemencias, que, confiado em sua autoridade, .em sua voz.
que o seu maior cuidado, ainda hoje, é escolher sonora; pausada e agradavel (risa.das), tem-·
pessoas .capazes de executarem,;as diligencias -lhe parecido que todo o }DUndo . o acreditará
necessar1as para estabelecer a ordem'. Os en- sob sua palavra. cc E1n ~err;as c~vis, » dizem
carregados da prisao dos 1•ebeldes eZsaltea- · tàmbem os politicos, e os homen·s de estado
dores, de 9rdinario os matão, affectando que o os mais acreditndos ( e o m,esmo inventor
fizerão em acto de resistencia,. para não terem das a.mnistias modernas seguio. esta' regra),
o dissabor de os verem depois amnistiado~. ou para pacificar uma-. província rebellad,
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o meio mais adaptado para o conseguir com a
menor cffusão de sangtie, é empregar !IIUita
força. ,, Quando esse general quiz pacificar um
dos departamentos da França, encheu-o primeiro de lropas, e fazendo i:;enlir aos rebeldes
a sua força, amnistiou. Como podemos esperar
que homens !'analisados por urn~ idéa, e que
infelizmente têm conseguido vantagens sobre a
legalidade, deponhão as arma~ ao som magico
de amnistia ? Como se póde taxar de tendencia
militar o empenho com qL1e o governo procura
armar o presidente para pacificar lao importante província ? Quaes_ silo as provas dessa
tendencia militar ?
Sr. presidente, nao me -occorre se o nobre
deputado ainda fez outras censuras ao governo ...
O SR. LIMPO DE ABREU : - Eu disse tambern
que o governo é reaccionario.
O SR. VASCONCELLOS (ministro do imperio):
- Agradeço muito ao nobre deputado o declarar que não só nos accusou de tendencia
militar, mas lambem de espirito reaccionario,
que o Joi·nal do (;omniercio chamou - regressionario - tanta é a affeição que se vai tendo
·
uo regresso! (Risadas.)
Parece que o nobre deputado só lembra o
seu argumento para ter o gosto de ser combatido (riaaclas), gosto que me parece singular e
inexplicâvel. Que prova pód<; produzir de que
o governo actual seja dominado pelo espirita de
reacç!.lo ? Então ha de me permiltir o nobt·e
deputado que eu reverta a accusaçi!.o contra a
sua adrninistraçll.o, e o accuse de ter faltado á
sua palavra· cp_;n grande quebra da · dignidade
nacional.A administraçllO· passada amnistiou aos
rio-grandenses por · sua autoridade propria :
nunca me propuz accusal-a por isso ; porque
nas circumstancias extraordinarias, em que se
vio, lançou mão do meio que lhe pareceu.mais
apropriado_ Mas como. cumprio a sua palavra,
ainda depois de.sH.nccionada esta rnedida por
lei? Como cumprio a st1a palavra? Consentindo
que fossem presos os rebeldes amnistiados ;
consentindo que fossem mettidos nas pdsões
mais rigorosas ; consentindo que .fossem expulsos dos lugai·cs de sua .residencia ; e nil.O
dando protecção alguma aos desgraçados, e
desgraçados, principalmente, por terem acredita.do na palavra· da passada administraçao.
Quantos rebeldes amnistiados estavão presos
· nas cadêas de Porto Alegre? Um presidente
mandado pela administraçll.o passada quiz
cumprir a palavra do governo ; soltou-os ; mas
tornou a prendêl-os._ E o que fez a adn1inistração aclual, a administração das reacções, a
administraçno do espírito militar? Incumbio
muito particularmente ao presidente Elisario
que guardasse religiosamente a amnistia concedida pela administração passada: foz soltar
todas as victimas da prepotencia, que se
a.chavão nas.masmorras da provJrícia do Rio
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Grande do Sul ; mandou soltar até mesmo
todos . os que estavao em circumstancias de
serem soltos, os que não tinhão culpa formucla.
Eis, senhores, o espirito reaccionario da
actual administração até onde chega ; consiste
elle em recomme11dar aos delegados do governo
que cumprao religiosamente a palavra das administrações que a precedêrão ; em não consentir perseguições, e em querer por toda a
parle evitar a effusão de sangue brazileiro.
O presidente da provincia da Bahia commu,
nicou ao governo o enthusiasmo e indignaç!lo
de que estavll.o possuidos os bons babianos
contra os rebeldes da capital; o presidente dizia
q11e elle julgava que as forças da provincia
serilio bastantes para restaurar alli a ordem : e
o que fez a administração actual ? Para poupar
a efi'usão de sangue, para diminuir e enfraquecer
esse espírito reaccionado, e que sempre se
desenvolve em todas as crises, o que fez elle r
Mandou forças aindaantes de serem requisitadas.
O qne tem ella feito para a província do Rio
Grande do Sul ? Não tem procurado por todos
os meios habilitar o presidente da província,
afim ele evitar que, por occasião do triumpho
dos offendidos, se não desenvolva o espirito
reaccionario? Ou não sei o que é espírito reaccionario, ou entao permitta o nobre deputado
que eu declare que eJle·fez. uma censura gratuita e destituida de fundamento á administração actual. Pelo contrario, se a administração
aclual aspirasse a elogios, poderia produzir o
espirilo úc pacificação que tem pr~sidido a todos
os seus actos para o restabelecimento da ordem
nas provincias.
Sr. presidente, não sei se ainda haverá que
examinar nos discursos que contra a administração actual tem proferido nesta casa o nobre
Mputado o Sr. Limpo de Abreu. Agora ainda
tenho de fazer algumas reflexões sobre o que
elle e outros Srs. deputados têm dito a respeito
da consolidaçll.o de nossas instituições. Desvaneço-me. de ter silio feliz nas refutações que
lenho feito ; e parece-me que posso, desde já,
predizer a derrota do nobre deputado o Sr.
Limpo de Abreu. Tambem a este respeito sinto
que as palavras do nobre deputado não
enunciem os sentimentos do seu coração ; elle
está convencido de que só diverge da administração em que ella nll.o admitte a grande
maxiina de que as batalhas sao os processos, e
a victoria a sentença. (Risadas.)
Os nobres deputados não podendo convencer
· de erronea, e de despropositada a politica do
gabinete, procurao torcer as expressões de que
se servío o throno ; e de que se tem servido a
commissao ; - consolidar as instituições. Pois as nossas instituições não estão consoli·
dadas ? Quer o governo revogar o acto addicional (a que fazem muitos elogios, .e eu os
apoio)? Quer interpretar o acto addicional; isto
é, revogal-o ? Q~1er uma nobreza he~editaria
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como a que o ministro do imperio sustentou
nesta casa (bem q9e ninguem o ouvisse) ? (Ri8adas.) Ql1erem os morgados ? Querem senado
hereditario? O que é isto ?..... Nossas insti ·
tuições esta.o consolidadas, não precisão de
reforma, de revogaçllo.
Ora, Sr, presidente, não sabia eu, e penso
que o throno lambem ignorava qne a palavrnconsolidar-era synonimo de revogar, de reformar instituições. Protesto que se eu soubesse que tal era a accepç:ao em que se tomava
esta palavra, êu a te1·ia até proscripto do meu
diccionario, e nunca mais usaria da tal palavra
-consolidar.
Seja, porém, permitlido explicar em que
sentido o lhrono osou dessa palavra. O throno
não quiz inculcar a necessidade de revogar, de
reformar nossas i~stituiçoes polilicas ; o que
elle quer, o que elle julgou intlispensavel, foi
pedir o concurso do corpo legislativo pura
que se fizessem as leis mais apropriadas, afim
de que as instituições fossem, como eu já disse,
Uilja realidade, e nao uma mentira, afim de que
não vivessemos sob um governo falseado, e nllo
solfressemos os flagellos que fazem ao privo os
governos falseados. Eis a intelligencia das palavras-consolidar as instituições.
Mas diz o nob1·e deputado, o Sr. Limpo de
Abreu, seguindo sempre o seu systema :Quereis revogar o acto addicional sob pretexto
de que o quereis intrrpretar ? Se o fizerdes,
quando as provincias aceitem essa interpretaÇlio,
nao deixareis, por isso, de ter faltado aos vossos
deveres. - Ora, eru out!'a occasião, um dos
nobres chefes da opposição, o muito respeitavel
Sr. Montezuma, já nos disse que queria appellal' para o povo : hoje estas palavras são
mais desenvolvidas, mais explicadas pelo nobre
deputado, o Sr. Limpo de Abreu, quando inculcou que as provincias- não aceitariao a ihterpretaçllo do poder legislativo geral.., Ah! ... se
eu tivesse a força, o talento, a eloquencia do
nobre deputado, o Sr. Monlezuma, como nesta
occasião o imitaria, quando, no anuo passado,
ao Sr. ex-deputado Hollanda Cavalcanti, esca·
párao estas expressões : - a opposição deve
fazer esforços para derrubar o governo ! ! - O
nobre deputado, o Sr. Montezuma, entao ministro da justiça, tomado de nobre indignaçao,
taxou estas palavras de anarchicas ... Mas eu
nao emiltirei o meu juizo sobre a appellação ao
povo, e sobre a resistencia ás interpretações legitimas do poder legislativo geral.
Disse o nobre deputado :-Se, ua interpretação do acto addicional, deparardes com algum
absurdo, venetai-o, prestai-lhe o vosso culto
até que os eleitores, munidos eorn os uecessarios poderes, o venhllo declamr.-Ora, talvez
que o nobre deputado ainda nos explique a sua
theoria de render culto a absurdos (risadas e
apoiados), e de os observar religiosamente..
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Reservo para então a 1111alyse deste m·gumento
do nobre deputado.
Que dil'ficuldades, que embaraços tem encontrado o governo no acto addicioual ? Se o governo tivesse boa íé, se qnizesse executar o acto
addicional, como n:io tlesappareceriao todas as
di11iculdades? Assim dit'se o Si·. Limpo de
Abreu de 1838. Quando o Sr. Limpo de 1835
expedio instruc·ções, querendo remover as difficuldades, elle dizia aos presidentes das provincias qu·e-bem que pelo acto addicional competisse ao pocter provincial crear e supprimir
empregos, todavia era do dever seu circumsc1·everessas c1·eações e suppressões, e abster-se
de marca1·-lhes attribuições. Sem embargo desta
ordem, 011 recommendaçllo do illustre deputado,
as assembléas provinciaes têm creado empregos, lêm marcado as attribuições desses empregos; e têm até passado a prescrever o processo pelo qual hão de ser executadas as leis
geracs. E nao ha di!Ilculdade, s.egundo o nobre
deputado, o Sr. Limpo de Abreu, em tal matel'ia ! ! ! Empregos têm sido dados que pendem
ainda de resoluçno, que nllo será dada antes de
se declarar o acto addicional. O nob1·e depu-.
lado o Sr. Limpo de Abreu, como ministro,
dizia que a guarda naciona_l só estava nas attribuições das assernbléas p1·ovinciaes pelo que
respeitava á nomeaç!lo de seus officiaes ; as
assembléas p!'ovinciaes têm tratado da organisação da guarda nacional, e têm dado outras
providencias, que o governo geral conhece na.o
caberem nas suas alti-ibuições ; e entende hoje
o Sr. Limpo de Abreu que nlio se deve dar valor
a taes ditliculdades, porque ellas só existem na
vontade do governo, quando realmente tem já
sido interpretado o acto addicional ! ! Em 1835
houve um acto ltgislalivo que disse que as
palavras-todos, os collegios-, de que tratava
um dos artigos do acto addicional, não se devião
entender no sentido absoluto de maneira que,
faltando a votação de um collegio, não se entendesse valida a eleição do regente ; nus- que
bastava que tivessem chegado ao governo tantas
-actas, e qL1e nestas tivesse tantos votos, um dos
candidatos, que, ainda quando nos outros collegios não fosse vot!1,do, ou quando os votos
dos outros collegios recaliissem no imwediato,
nunca pude<ise este vir a contar maior numero ·
de vôtos. Foi dada esta interpretação ao acto
addicional sem que houvesse a menor duvida ;
e o mais é que até nao sei se foi uma medida
de méra prevenção ; 111J.o sei se algumas difficuldades se tinhllo sudcitado, não me lembra, e
entretanto hoje nno se póde interpretar, explica~ o acto addicional ! ! !
Nossas instituições esta.o consolidadas, dizem
os Srs. deputados da opposição. Nossas instituições, senhores, estabelecem no B1~azil o governo. desejado por todos os amigos da verdadeira liberdade, o governo do povo por si
mesmo. Ora, governar exige, suppõe, conheci-
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mentos muito variados, e de mui difficil acquisiç&o. Não venl10 eu hoje exagerar u irnportancia, u dilliculcladc dus sciencias sociaes ;
basta lançar os olhos pam a historia para
conhecermos como andno os mais abalisudos
sabias ás apnlpadellas no governo dos estados.
I-la pouco o Brazil quebrou os fenos elo despotismo; apenas lia 12 annos que principiou a
vêr em parte observadn a constituição do in1perio ; a sciencia de governar é mais difficil,
não se aprende senão depois de muitos annos :
como é possível que em tão curto· espaço de
tempo tenha o Brazil adquirido tão sublime
sciencia? Corno se p6de' considerar (sem que
o corpo legislativo muito particularmente se
empenhe em um objeclo de tanta importancia), como se póde considerar que o povo
está mais que habilitado para se governar
por si mesmo ? O que temos nús feito
para diffundir as luzes pelo Bt·azil ? Nossas escolas pl'imarias s~o imperfeitíssimas : nossas
communicações dit'ficilissimas : ha provineias
no Brnzil, de que não se recebem noticias
sen!lo com intervall-, de 4 e 6 mezes. Nílo
temos habilitado .... não farei uma analyse das
medidas proficuas, porque estou muito fatigado;
mas não temos procurado, ou não temos conseguido diffundir pela massa da populaçao os
verdadl:liros conhecimentos politicos, e quando
tivessemas sido felizes nesta 'empreza, ainda
não poderíamos suppôr que esses conhecimentos
se tivessem assimilado, se me é permittida a
express!IO, á massa da população, e que se tivessem já çonsolidado os habitas, os costumes
constitllcionaes, h>1bitos e costumes, que são,
sem dm•ida, a mais alta sancção que se póde
dar a leis justas, e á fé do juramento. Se não
temos ainda consegllido dift'undir as precisas
luzes por todo o Brazil, se nem nos é censuravel esta falta, porque o tempo ainda não tem
sido sufficiente, como se póde censurai· o governo por pedir o concurso do corpo legislativo
para consolidat· as instituições ?
Eu disse no principio de meu discurso que o
Brazil rnarcliava de oscillãção ern oscillação
desde 1821, e que no meio desta subversão
geral da obediencia, da subordinação, e da
ordem, não era possive\ que deixasse de apparecer a resistencia á autoridade legitima, urna
resistencia fatal á consolidação das instituições.
Acostumados a desobedecer. acostumados á
insubordinaçfiO como ouviráõ a voz da lei, da legitima autoridade aquelles a quem compete executai-a ? Se o primeiro passo que a política ensina ao legislador para moralisar o paiz, é punir
os crimes, e o meio mais efficaz é prevenil-os, poderemos nos jaclar de ter já cumprido este dever,
quando a nossa legislação a este respeito é accusada de ineflicaz; por todos os ministros que
têm dirigido a repartição dos negocios da justiça,
confessado mesmo por muitos Srs. deputados
incumbidos de applicar as leis aos factos? Se
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não temos policia, se não lemos leis apropriadas para a prisão, guarda e julgamento dos
réos, poderemos nós desvanecer-nos de que
temos dado os necessarios passos para moralisar o paiz? N~o será necessario que o poder
executivo venha pedir o conc11rso, o apoio das
camnras hrazileiras para levar a effeilo tão importante em preza?
Eu não sei que argumentos, se tenhão produzido para contestar verdades tão palpaveis.
Tenho, Sr. presidente, demonstrado que
existe um ministcrio, e um ministerio solidario
em todos os pontos em que a uni d-ade é indispensavel : um ministerio resoh•ido a afrontar
todos os perigos para o fim de manter a integt·idade do imperio, e com ella. as suas instituições : tenho, bem que succintamente d"esenvolvido a política do actual gabinete ; tenho
clesafrontado uma das injurias que se lhe tem
feito : o que me cumpre agora é roga_r á camara
que se esta política tem sua approvação, não
rejeite o parecer da çommiss ão, As circuwstancias tristes e criticas em que se vê o paiz
exigeu1, não uma declaração vaga, mas uma
declaração clára, expressa e terminante da camara dos deputados. E' o requerimento que
faço, acabando este já muito longo discurso.
A discuss:i.o fica adiada.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, e levanta a sessão ás 2 horas.

§essão em 8 de Junho
PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA

Expedienle. - Ordem do dia. Av.gmento de vencimento para os _lentes dos
ew·sos jurídico!!. - Discussão do voto de
graças. Discw·sos dos Srs. Galvão, Pontes
Visgueiro, Antonio Carlos, Custodio Oorráa,

SuMMAR10. -

Ramiro, efo.
Depois das 10 horas da manh1! procede-se â
chamada, e logo que se reune numero legal de
Srs. depu lados, abre-se a sessão, lê-se. e ap·
peova-se a acta da antecedente.
Fallão com causa pàrticipada os Srs. José
Luiz de Freitas, Barreto Pedroso, Carneiro
Leão, Soma Franco, Lima e Silva e Costã
Carvalho.
EXPEDIENTE
O SR. 1 º SEcRETAmo dá conta do expediente,
lendo os seguintes officios :
1°. Do ministro do imperio, remettendo a
copia do decreto de 17 de Maio ultimo, com as
respectivas condições ácerca da faculdade que
se concedeu a Gustavo Adolpho Reye, para a
formaçil.o de uma companhia de mineração na
próvincia de Minas Geraes.-A, commissão de
· commercio, agricultm:a, intlustri,,.~ e arte~.
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2°. Do secretario do senado, participando que
o mesmo senado adoptou e vai dirigir á sancç!!o
imperial, duas resoluções, uma approvando as
·pensões concedidas ás filhas do finado conselheiro José Bonifacio de Andrada e Silva, e
outra applícaodo, a beneficio do monte-pio geral
de economia dos servidores do estado, os remanescentes dos premies de suas loterias.-Fica a
camara inteirada.
·
3º. Do mesmo secretario, participando que o.
senado adaptou e vai dirigir á sancção imperial,
a resolução autorisando o governo, emquanto
existir o tribunal da junta do commercio, agricultura, fabrica e navegaçã.o, a conceder aos empregados da sua secretaria gratificações iguaes
a_os seus ordenados, tiçándo abolido o que percebião a titulo de ajuda de custo : - Fica a camara inteirada..
Vai á commissão de constiluiçllo e poderes o
diploma do Sr. deputado Manoel Lobo de Miranda Henriques.
Lê-se e appt·ova-se o seguinte parecer da 3°
commissão de fazenda :
« D. 'l'bereza Mariannn de Andrade de Almeida Cotrim, filha do fallecido Thomaz Ptldro
Colrim de Almeida, antigo escrivão da corôa e
fazcnna, fisco, e camara real, percebia a pensão
annual de 75$000, imposta no mesmo officio
ao novo proprietario Lourenço Manoel Botelho
de Moraes Sarmento, e porque esta cessou com
a publicação do codigo, por haver sido 11bolido o
referido officio ; por isso reco1-re a esta augusta
camara,,e pede a justa indemnisaçllo do que
perdera. A 3• corumissão de fazenda, embora
semelhante pretenção appareça justificada por
documentos, entende, r.que a supplicante deve
inic:ial-a pelo governo, á quem compele a concessao de taes graças.
« Paço da camara, 6 de Junho de 1888,M. F. .Ribeiro de .Andrada.-J. J. Paeheco.J. J. de Moura Magalhãea. »
Remelte-seá cornmissllo do orçamellto a se,
guinte indicação :
lf Proponho que a commissão do orçamentoconsigne na lei respectiva a quantia de vinte
contos de réis, para reparo da fortaleza do Ca·
bedello na província da Parahyba.-J. J. de
·· Olit!eira. »
..
·
Remette-se á. commissão de constituição e
poderes a ·seguinte : ·
« Achando-se nesta corte os supplentes pela .
província da Parahyba, Frederico de Almeida e
Albuquerque e Manoel Lobo de Miranda. Hen·
riques, proponho se lhes dê assento emquanto
se não completa a representação da mesma pro·
vinciá com os seus deputado§ effectivós, ou supplentes mais võtat.los.-J. J. de Olivei.ra. »
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DI~ · .
Continua a discussão do idiaménto da re· ·

solução sobre o augmento dos ordenados dos
Jerites dos cursos jurídicos e faculdades de
medicina.
OSr. Montezuma tem a palavra pela ordem,
e declara que a pedi1·a para alterar uma expressão que vem na emenda do Sr. Henriques
de Rezende, porque d_izendo ella que fique a
discussa.o desta resoluÇào adiada até ·depois ·da
discussão do orçamento, .era justamente o
mesmo adiamento_ proposto pelo Sr. Alvares
Machado, o qual não passou.; por isso elle, deputado, _é de opinião que o adiamento póde ser
para se discutir esta materia, juntamente com a
lei do orçamento. Desta maneira é verâadeiram·ente uni novo adiamento, que póde passar,no caso de não ser adaptado aquelle que propõz.
Conclue pedindo liéença ao Sr. Henriques de
Reiende para fazer esta emenda.
E' lida e apoiada a seguinte emenda:
" O requerimento do Sr. Henriques de Rezende se modifique, dizendo-para ser discutido
na occasião de se discutir a lei do orçamenlo,-

Mmtezu.ma. "

·

O Sr. .Montezuma.

continua a ter a palavra,
não para fa!lar sobre o seu adiamento, a respeito
do qual tem muito pouco a dizer, mas para responder a um illuslre deputado que disse que o
fim do seu adiamento não era outro senão pat·a
dar uma morte doce ao projecto. Mostra que
elle, deputado, não teve por fim tirar o projecto
da discussão, e sómente fazer com que a classe
dos· lentes dos cursos jurídicos se -torne melhor.
0 Sr. Andra.d.a. Macha.do declara-se contra o
adiamento proposto pelo seu nobre amigo o,S1·.
Muntczuma, demQnstrando que elle não vai
fazer outra cousa mais que demorar a decisão
do negocio. Tambem se pronunciá contra o
outro adiamento; mostrando os embaraços que
podem haver ila discussão do projecto, na occasião de se discuti1 o orçamento, porque elle
vai propôr uma nova despeza ; ha de se discu lir
a necessidade della, e isto levará muito tempo,
e não fará mais que embaraçar uma e outra
discussão.
OSr. Ofüí·eira declara que pará entrar na
materia' deseja que o Sr. mini!'tro da guerra o
informe. ácerca ·de um pro.jecto que tem de
apresentar sobre a 1·eforma da academià militar.
O Sa. REGo. BARROS (ministro da g'IJ,erra)
declara que nestes oito dias o apresentará.
O Sa. PRESIDENTE observa ao Sr. deputado
Oliveira que a discussão versa sobre o adiamento, e n!!o a respeito da resolução,
Julga-se discutida a matería do adiamento, e
posto a vótós o que propoz o Sr: Montezurna,
não se approva.
São igualmente regeitados os outros adiamentos, e a discussão da résolução fiêa .·adiada
para se passar á o_utra .parte da. 01:dem d9

ilia.

·
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA
Continua a discussão da resposta á falia do
tbrono.
Vaiá mesa a seguinte emendaofferecida pela
commissão, a qual é apoiada :
« O periodo 2º substitua-se pela seguinte redacçllo : - A certeza de que subsistem inalteradas as relações de boa amizade entre o imperio
e as potencias estrangeiras, é summa1nente
grata á camara dos deputados ; confiando que
ellas se terão obtido sem quebra, nem mingua
da honra e dignidade nacional ; a mesma
camara approvará os meios que o governo de
V. M. Imperial empregar para esvaecer a desintelli~encia, que infelizmente existe com a
Santa Sé, bem certa de que se concilia1·á a
dignidade do imperio, e a manutenção dos direitos da corôa com o justo respeito devido ao
chefe da ig1·eja unive1·sal.
« No fim do periodo t' addite-se: - Em que
tanto se empenhárllo com patriolicos esforços
os seus Ioaos habifanlos daquella província.
« No periodo 6" cm lugar de - crença diga-se - persuusllo. - Antonio Oa-rloa R·ia
beiro de And1·ada A[acliado e Silva, - Ca,·lo3
Carneiro de Oa111pos. - José OlB1nente Pe-

reira.»

OSr. I?,ocha, ~a.lvão :- Sr. presidente, eu qne
hajá duas semanas 111u11ifcslci nesta casa o sentimento que me causou a tão prolongada discussão
do primeiro periodo do voto de graças, com
grave detrimento de infinitas malerias de mais
vital importancia par11 os interesses do paiz::
e que com muito maior razão devo hoje lamentar a perda do tempo, que somos responsaveis áquelles que para aqui nos mandárll.o,
vendo ser ainda objecto de debates o malfadado
voto ~e graças, - receio justamente ser taxndo
de inconsistencia e conlradicção commigo
mesmo, em occupar a attençll.o da camara, no
momento em que tendo fallado sobre a materia
tantos e tão habeis oradores, parece que ella se
acha de todo exhausta, e vai p6r-se a votos :
duas razoes porém me movêrão a pedir a palavra, e como serei breve no que disser, espet·o
merecer a indulgencia da camara e dos ..meus
constituintes.
Em primeiro lugar, Sr. presidente, julguei do
meu dever fazer uma peqttena observação, e
apresentar uma emenda sobre a úJtima parte
do tel'ceiro pe1·iodo do voto de graças, onde se
diz que o governo bem mereceu do Brazil, por
ter accelerado e levado a efl'eilo a restauração
da ordem na província da Bahia. Eu não me
opp~nho de modo algum a que se tributem
elogios ao governo por um tal motivo, pois ainda
que elle não fez mais do que desempenhar um
dever imperioso, como opinárão alguns Srs. deputados, eli assento que quando Ião 11ouca gente
satisfaz ás suas obl'igações,.algum louvor merece,
e não pequeno, quem se .. mostra prompto em
TOHB I
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cumprir com ellãs. Concordando, pois, neste
ponto com a illustre commissllo que redigio o
voto de graças, e pet·doando-lhe mesmo que
esquecida de um principio de rigorosa justiça,
que nos manda dar a cada 11m o que lhe pertence, dei:tasse de fazer partilhar aos bahianos
que tão leaes e briosos se mostrarão tm restaurar a ordem,- n!lo posso deixar de relllamar
contra a nodoa que a commissão parece lanyar
sobre a lealdade de toda a provincia, fazendo
commum a ella o crime de rebelliào,. quando
todos sabemos que este foi limitado á capital,
e a uma fracção dos seus habitantes. Es-.
pero portanto, que a commissão aceitará a
emenda que vou mandar para a mesa, afim
·de que fique salvo o inconveniente que acabo
de notar.
O SR. PRESIDENTE : - Aqui ha uma emenda
neste sentido que Já foi apoiada,
O S1t. Roem.. GALVÃO : - Nesse caso declaro
que estou satisfeito.
A segunda razão, Sr. presidente, que me
moveu a pedir a palavra, foi po1·que não nie
pareceu conveniente deixar passar sem alguma
modificação e correctivo, uma proposição que
aqui ultimamente se enunciou, e cuja tendencia
mo parece tanto mais perigosa, quanto maior lJ
a autoridade do nobre deputado por quem ella
foi emittidn. Reconheço quão temeraria é a
empreza de entrar em campo com Ião dextro
e formidavel antagonista, mas espero sahir
bem da lide, füdo na bondade da causa que
defendo.
« As luzes, disse o illuslre deputado pela
provincía de S. Paulo, as luzes n!lo produze111
os bons effeitos que se lhes attribuem, porque
nos paizes onde ellas prevalecem, maior é
ahi o numero dos crimes. » Se nãO são estas
as proprias palavras, é este pelo menos o
sentido das que eu ouvi proferir ao nobre
·
deputado.
Não é a primeira vez, Sr. presidente, que
um hómem dotado de profundo saber e vastos
conhecimentos parece fazer garbo de desprezai·
aquillo mesmo que possue em gráo eminente, e
que constitue o se11 maior titulo de gloria, profe1·indo, por conseguinte, uma proposição paradoxal e derogatoria da utilidade das sciencias..
Digo que não é. a primeira vez, porque todos
sabemos o modo pelo qual o celebre cidada.o
de Çenebra desempenhou o programrna apresentado pela academia das sciencias de Dijon ;
· mas, apezar d11s brilhantes raciocinios e das
eloquentes invectivas de Rousseau, as letras e
as sciencias continuárao a ter professores e
discípulos, e a fazer rapidos progressos na
Elll'opa, e contirmaráõ, eu o espero, a ser_.;cul. tivadas entre "nós, para fe]icjdade do Brazil;
. afim de que o engenho dos seus. habitanles
adquira úm dia lodo o desenvolvimento de que
.·,é_éapa:z. Dís~e para felicidade do Br~~!l 1 porque
: · :· . 89
'
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ninguem pôde seriamente duvidar, e muito
menos o. illustre deputado a quem ·tenho a
honra de combater, das grandes vantagens e
incalculaveis beueficios que traz comsigo a cultura das sciencias. Elle, que é lào versado na
lição dos philosopbos, deve ter bem presente na
memo"'Ha o aphorismo do celebre cbanceller da
Inglaterra, do grande Bacon Knowledge is
power ; a sciencia é poder, a sciencia é_ aquella
força prodigiosa que tem elevado as mais. ~ultas
nações ao auge de grandeza e prosperidade
em que ellas se acbão. Seja•me permittido
fazer uma pequena digressão para illustrar esta
verdade.
Da estatística publicada pelo barão Dupin se
deduz' que a força muscull!-r empregada no
commercio e nas nianufacturas, assim na França
como na Inglaterra, equivale, em cada um daquelles. dous paizes, á força de seis milhões ,de
homens : ora, a Inglaterra, graças ao ma101·
numero e perfeição das suas machinas, tem
mais que quadruplicado esta força, elevando-a
â de vinte cinco milhões de homens no mesmo
tempo que a F1·1mça apenas tem duplicado a
• sua; resultaudõ dahi que o comme1·cio frnncez
é dous quintos do commercio inglez. Darei oulro
exemplo, Nilo ha muitos annos que a Inglaterra importava da India os pannos finos de
algodão ; hoje porém, os negociantes inglezes
mandão vir da lndia o algodão em rama, por
uma distancia de mais de duas mil leguas,
reduzem-n'o " linissimos tecidos, que envião_
olilra vez para a ludia, onde sao vendido·s por
preço inferior ao dos genero~ fabricados no
paiz. E a quem dP.ve a Inglatena esta grande
vantagem sobre a França, sua rival ? A quem
deve .ella csté phenomeno de gi-andeza industrial, seaão ã maior abundancia das luzes diffuudidas pelá massa de sua população?
E' verdade que um meio saber é perigos:o ; ~ verdade que se póde abusar da
sciencia, principalmente quàndo falta a moralidade e cultura do coração ; mas qual é
a cousa ou instill1iç110, por optima, que seja,
de que se nllo tenha abusado, quando a
mesma religião tem servido de pretexto a
horrorosos crimes? E devemos por iss.o re•
núnciar a sciencia, para abraçarmos a ignoraneiu? Semelhante idéa está bem longe da·
mente do illustt·e deputado a quem me refiro ;
seu coração que nutre sentimentos verdadeiramente philantropicos, se cobriria de luto se
visse .renovados, no decimo-nono seculo, os
males que ·a ignorancia e a superstiçao, filha
sua e companheira - inseparavel, produzirão
nos tempos sugeitos á sua ominosa influencia;
se visse as guerras- da religia.o que ensoparão
em , sangue grande parte da superficic do
globo·; se fosse., testemunha dos assassinios.
juridicos pelos crimes imaginarios · de feitiçaria e judaísmo ; se presenciasse o que hoje
mesmo se passa e1n alguns lugares da lndia,:~.

füNHÓ DE 1838
onde homens iliusos, devotos enthusíastas,
rasga.q as proprias carnes, comprimem e eslropeião os membros com fot'les ataduras, e
até se prostr/l.o debaixo das 1·odas do pesado
cat·ro que conduz os seus horridos ídolos para
serem por elle esmagados,
Não quero, porém, fazer aqui um ·cal_alogo
dos funestos males que traz comsigo a ignorancia, pois faltaria á~brevidade que. prometti
guardar, e nll.o acabaria hoje. Direi, portanto,
que, em vez de coincidir com· o meu nob.re.
antagonista, e com outros autores que são da
mesma opinill.O, estou persuadido que as luzes
diminuem, e não multiplicão os crimes; e
contestarei a sua asserção com o facto de
que na Prussia, na Inglaterra e na Escocia,
nações que se contll.o entre as mais illustradas, se commettem menos crimes do que,
por exemplo, na Hespanha e. no Mexico_;
paizes que se nll.o podem CJU~1x_ar de ~uperabundancia de luzes; e conclu1re1 enunciando
uma verdade que ha seculos foi inculcada, mas
que nada perde em ser aqui repetida, e vem a
ser, que as letras, as sciencía_s ~ as artes
que desta del'i vllo, exercern a mais. benefica
influencia sobl'e os destinos do homem, realção
a dignidade da sua natureza, amenisll.o os
costumes, augrnenlão a riqueza publica e indi\iidual, e ·tendem, por éotiseguinte, a diminuir os crirnes ; e ainda direi mais, que
se a liberdade, ·coID() ninguem .que reflicta
seriamente sobre a materia poderá duvidar,
se a liberdade é o mais funesto presente que
se p6Lle fazer. a uma naçao que carece dos
conhecifüentos necessarios para exercer com
acerto os seus direitos politicos, segue-se que
a intelligencia e a virtude, filhas de um bcnn
systema de educação popular, são o mais firi.Ile
baluarte do governo representativo, e a cbndiçao indispensavel da sua estabilidade.
O Sr. Pontes Visgueil'o: - Sr. -presidente,
começarei comQ todos os Srs. deputados qu_e.
têm fallàdo sobre este objecto em discussa.o,
promettendo ser breve, não só porqu~_ tenho
pouca verbosidade, como porque reconheço que ·
o paiz necessita de outras · medidas ürgentes.
C'lnfio, que eu hei de cumprir a minha promessa e .sem increpar a opposiçto pelo tempo
que se ha consumido com a discussão á resposta á falia do .throno, n!lo despresq comtudo o calculo, que fez urn Sr. deputado por
Minas sobre. o dinheiro, que já temos consumido da naçã.o ; e lastimo que de ambos
os lados da casa tenha havido esse excesso
de. prolixidade : não porque entenda que se
nllo devia· discutir este objecto ; porém, porque
julgo, e creio firmemente que a discussão deveria ser menos vaga.
Por ora, Sr. presidente, ainda dou o meu voto· de' confiança ao governo, porque entendo,
que se elle tem obrado· alguma cousa-m~;
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estou firme de boa fé, qu·e taes erros (se têm vencedõras, que sem duvida desejarião vinhavido) nllo sll.o de vontade, mas sim de gança : tanto mais qunnto li alg1,1mas cartas,
entendimento. Por esta occasiao cumpre·!;!le em que se dizia que os officiae3 promettiao ir
declarar, que nllo tenho approvado algumas ás galerias da assembléa prdvincial insultar aos
profissões de fé, que alguns · Srs, deputados deputados que n!i.o quizessem a suspensa.o de
têm feito : pois, me parece que uma confiança garantias, e que se preparavãO parn pedir a cacega, nllo só fará mal aó paiz ; porque o beça do Sabino ; mas eu sou obrig-ado a declarar,
ministerio poderá abusar, mas que essa· êonque me tranquillisei mais, quando li que devião
fiança será desairosa em muitos casos· aos sahir tropas da Bahia para o Rio Grande, supmesmos deputados. Pela minha parte declaro, pondo que deviao ser as vencedoras.
que direi sempre a verdade, núa e criía ; e
Quanto á ~ª emenda suppressiva, creio que
• desejo que ninguem se engane oommigo.
ella não ·deve ser adaptada; porque me pareée
Sr. presidente, depois de assim me haver que a pal!I vra - crença - póde ser synoni ma
enunciado, passarei á resposta ao voto de graças; de - opinião -pareceL' - , e mesmo de snppoe não me ocouparei . das emendas offerecidas siça.o; e então sou obrigado a pensar que tal
pela parte da opposição; porque nes!e caso a ~menda ~ conh'adictoria com o pensarr,enlo
considero reformista, quando vejo que não de seus autores: porque se elles convém em
lhe servia um só topico dos redigidos pela ilpersuadir-se que o credito concedido o anno
. lustre commissAo ; e eu já estoµ enfüdado de passado foi bem despendido sem se vêrem as
ver refor.mas, por isso não me occ_uparei dessas contas, que nem podem ser examinadas nesta
emendas, que já têm sido assás combatid11s, e sessao, como hontem se disse, .hão de con' se me fosse licito perscrutar os fins da oppo- . ceder debaixo dn mesma persuasão, que os
sição, não-• lhe faria honra-: comllldo sempre novos c1·edilos que houvermos de dar ao
direi em abslracto, e sem offender a alguem- governo serão gastos com a mesma economia.
que é lastima ver-se nos paizes, que têm um · (ÀpoiadoB,)
·
Ao contrario, senhores, eu me vejo obrigado
governo como o nosso, se apresentarem na camarJ, homens, que em lugar de procurarem a negar franqueza· aos autores da emenda :
defeza aos seus actos, pelos quaes merecião ser porque se o rnesmo Sr. deputado Pacheco disse
accusados; queirão pelo contrario desmoronar, que a oppo:iiçAo não era franca, quando podia
como quem teme aos seus juizes,
dizer na sua emenda que o governo não meCingindo-me agora ás duns emendas que recia o apoio d11 camara, o mesmo vicio eli
apparecem na mesa, uma pedindo elogios aos encontro nas suas· palavras, quando debaixo
leaes hahianos, e outra pedindo suppressãó da - de supposição diz que te.m crença de se hapa1'le do
periodo da resposta da ~ommissão, verem bem gastado os primeiros creditos, e
que parece prometter novos cred1tos.. ao go- nega novos: ha de me conceder, que já ·não
verno, declaro que as regeito : quanto á pri· presta o mesmo apoio ao gov:erno, ~ será.
meira, sustento que além dos argumentos que melhor declarai-o: (Apoiados.)
têm· apparecido, conio o de um venerando deSr; presidente, nas nossas circumstàncias
putado por S. Paulo, que ·disse ser a resposta á acho util animar ao governo,· e me parece
fa]la do ·throno, peça da nação ao governo e não mesmo que eslá _no interesse da opposiçllo
ás ·provinoias, ella faria apparecer um ciume seguir este principio, para que o governo possa
que convém evitar. Ouvi a muitos Srs. depu- chegar,. por .meio de brandura, ao fim que ella
tados dizerem, que os pe_rnambucail0s, de quem quer : pela minha parte seguirei este principio
sou muito amante, se distinguirão com bra- emquanto vir que o ministerio merece do paiz;
vura no restabelecimento da ordem, e que até pois me parece que as censuras que têm: appaforao os primeiros·a entrar ná capital da Bahia ; r_ecido na casa de nada.· mais ser-vem da que
appello para as palavras do Sr. deputado ex- dar QJn espectaculo triste ao piliz.
Sr. presidente, depois de assim me haver
presidente:· Se isto é assim me· persuado que
na.o são só os leaes bahianos que merecem essa enunciado a favor do parecer da illustre comlembqmça na resposta áó voto de graças, mas missão; não devo deixar passar por alto al·
sim todos aquelles que concorrerão para o tri- gumas accusaçt'!es feitas. ao presidente do Ceará.
umpho da legalidade. Nem tão pouco adopto o Declaro que não conheço Q Sr. Manoel Feque emittio o Sr. deputado Pacheco, quando lizardo, e. nunca mesmo .ouvi ·fallar em seu
disse que se devia lembrar a capital da Bahia, nome antes da suá nomeação; pelo que, não
assim como foi lembrada a marinha e guerra ; posso ser suspeito a seu fa\'or. Porém, cumpre
porque estas considero corpos moraes, e àssento declarar que, sobre a demissão- de .certos emque fica aqui tudoincluido, evitando-se o ciume pregados, no que foi accusado pelo Sr. de,
pulado Alencar,foi elle completamente rebalid,o
que tenho allegado.
.
Por occasillo .de fallar .na revolta da Bahia, pelo. Sr: deputado Honorio cQm se~s · mesmos
que -já ,foi supplantada, eu .entendo que se po· argumentos; e quanto ao recr.utamento 1:>,sta,
deria fazer · uma· ceasUra ao _Sr.. ministro da . di.zér que, na minha provinda, elle foi feito em
guena, por haver. co~serv~o .alli as tropas _;Íà;um tempo muito calamitoso: e 4ue··o povo ,foi

6:
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Tenho terminado o meu discurso, e propo"
cercado por tropas em um dia muito festivo
onde foi agarrado quasi se111 distincção, ~ nho-me a sustentar o que emitti, se isso fôr
metlido em urna prisilo estrtJita. Toda\·ia daqui necessario.
11110 tiro argumento, nem para accusar esse
OSr, Casad.o Arnaud vota pela t'esposta
presidente? porque quero ser generoso ; neni á falia do throao com as d11as emendas que
para. ser mfenso ao governo, que estou per- assignára.
·
suadido nno mandou fazer assim o recruO Sr. Peixoto de Alencar, depois de res!ªt'.ienlo; e desejára que o Sr. deputado me
ponder ao Sr. Visgueiro, ácerca do que dis·
1m1tasse nesta parte.
Sr. pt'esidente, nllo devo terminar sem re· sera sobre presidentes de província, referindo-se
justiça, nota que
ferir-me ao que disse o Sr. deputado Dantas ao discurso do Sr. ministro da
•
em oult·a sessão, onde o vi imprudente contra o nobre ministro dissera, füllando da época de
províncias se
seu costume. Elle disse que a opposiçilo tinha 19 de .Setembro, que algumas
o Ceará. O orador
loucuras, e, corno que, querendo provar sua achavao abaladas, inclusive
em todos os
socego
o
reinava
então
que
ver
foz
asserçno, acarretou para provai-a a sua remoção
o
para o Para, depois de ser eleito. deputado, pontos da província, e qL1e nem mesmo havia
e provéra a Deus
como pensando que isso cievia atar as mãos do menor receio de perturbação,
gov.erno, no que _não convenho; porque a ser que actulrnenle e para sempre sose da lranquilass1_m provar-se-ia que os deputados para liclacle de que gosou nessa época.
Quanto a dizer o nobre ministro, fallando da
apoiarem o governo nno deviãO soffrer delle
que ella
com just~ça. Nao creio, é verdade,que o Sr. de- fraqueza da transacta administração, nella de·
que
pulado fosse revolucionario nas Alagõas (se é tinha contra si a pouca confiança
que não foi revolução a de Novembro de 1834), positavão os seus . j:>roprios amigos e apaixo·
crê, que os agentes da admimas ?º~10 elle mesmo confessou que os juizes nados, o orador
dirigir no desempenho
devem
se
nll.o
nistração
sempre
enlretinhão
de d1re1lo das Alagôas
por sentimentos particulares,
desavenças com os presidentes, acho justificada de seus deveres
este, ou aquelle
a sua .remoção. Mus se acha que a opposiçllo por sympathia, ou affeii;llo por
em considede hoJe, que ern do governo entao, tem lou- mini5lro, mas sim ler unicamente
como o nobre
cm·as por ter. decahido do poder, o mesmo raçao o bem publico. Não sabe
affirmar essa proposição quando
argumento log1co póde recahir sobre o Sr. de- · ministro pôde
o contrario. Se tal proposição
mostrão
factos
os
putado por ter decahido do juizado de direito
fosse exacta nenhum sacrificio se teria emda minha província,
no imperio;
Disse m.ais que a sL1a remoçàO proviera de prehendido para sustentar a ordem
sua oppos1ção contra a lei da prefeitura : nisto entretanto 110 tempo da transacta adminístraçao,
tranquillas, resnilo ha a menor exactidl'lo ; não só porque no as províncias se conservavão
apesar de que
isto
e
;
etc.
Pará,
o
taurou-se
se
tempo que alli esteve o Sr. Dantas, nunca
que se tornou
fallou em prefeitura ; como porque nunca ella lutava com uma opposição
4,500 e tantos.
cons.tou a nrnguem que a invençao de prefeitos maioria, nao tinha creditos de
de recrutamento, e
parl!sse d? governo sera!: pelo contrario, se contos, uao tinha ampla lei
guardas nacioalguma le1 appareceu na asscmbléa provincial autorisaçllo de destacar 4,000
com
connivencia
até
Imputou-se-lhe
etc.
naes,
com
foi
geraes,
as
dns Alagôas reformando
emtanto nunca
ass~nso do Sr. deputado, como a que reformou os rebeldes do Rio Grande, e ·no
as mstrucções sobre a apuração das actas dos seus agentes sacrificárão em um só momento
collegios eleitoraes para deputados , a qual tanta gente, como infelizmente agora aconteceu
sendo revogada por parecer da commissão no Rio Pardo, acontecimento que-o orador dedesta casa, que tem de entrar em discussão, plora, mas com o qual parece que a Providencia
actual adminisespero então que seja defendida como o foi na quiz castigar a soberba. da
·
tração.
provincia.
O Sr. Andrad.a Machado diz que na.o tenFinal~ente, senhores, eu esperava que o
meu cohega íosse mais alagôano do que parece, cionava fall~r mais sobre esta maleria, mas
porque se achava-se com força moral sufficiente julga-se obrigado ainda a isso em consequencia
para obstar 9ue a lei da prefeitura passasse nas de algumas emendas da commis:to, cuja mór
Alagôas, devia ter ido para a provincia se oppôr parte assignára por condescendencia ; assiga ella, e não ficar na côde deixando a assem- nando só voluntariamente a que mudou a pablé~ provincial por interes;es parliculares seus. lavra - inalterabilidade,
Assignou a que diz - para satisfai,:er aos esDevia te~ f~ito o que fiz me oppondo a ella ; que
me suge1te1 po.r causa da opposição, a ser com- crupulos religiosos do pai da igreja universal par~do ,e com mgralida.o ! ) com o porteiro dos por condescendencia com seus nobres collegas
aud1lor1os, por causa dos meus pulmões ( risa- da commissão, pois que m11itas communhões ha
das), cm u.m perio_dico do governo, e só do go- que não reconhecem o pontifice de Roma : elle
verno : e mrnha voz opposicionisla foi compa- orador tinha dito simplesmente - pai dos
christãos da nossa communhao.
rada á t.le Danton e Steton, · ·

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:43 - Página 7 de 12

SESSÃO EM. 8 DE JUNHO DE 1838
Por condescendencia lambem assignou a
emenda que diz respeito á Bahia, porque é
fóra dos eslylos da resposta ao throno, que não
tem de tratar senao da nação com o go,•erno, e
não com as províncias.
Respondendo ao nobre deputado que notou
conlradicção na com missão por dar graças á
tropa e á marinha, observa que a commissão
só o que fez foi responder a um topico da
falia do throno, que dizia que a mal'inha
e exercito tinhão feito relevantes seniços.
, Nota que a palavra - per~uasãO - que
substituía a palavra - crença - é ainda mais
forte que esta ullima ; no emlanto como assim
quizerão os senhores da commissão assignou
a emenda que substitue crença por persuasllo.
Quanto á emenda para que em lugar de
- província - se diga - cidade - declara
que não teve duvida assignal-a ; mas não
foi porque da redacção do período viesse
uodoa á província da Bahia, como se disse,
porque a ordem legal não foi-só perturbada na
cidade, mas tambem na villa da Feira e Itaparica.
Tambem · assignou por condescendencia a
emenda que supprime a palavra-monstruoso;
e não porque se provasse que o facto não
existe, pois que o nobre deput11do que isto
censurou apenas trouxe por exemplo v. falia do
presidente de Santa Catharina. Uma excepção
füma a regra; e dos relatorios ou fallas com
que presidentes de diversas provincias abrem
as sessões das assembléas provinciaes vê-se
que os crimes crescem.
.
No que não póde convir é na emenda dos ·
nobres deputados que supprime as palavras
em que a camara promette dar subsidias ao
governo, na crença de que hão de sei· despendidos com a mais stricta economia. A commissão no que accrescentou a este topico do
discurso do thr1;mo a que responde teve urna
vista muito salutar; julgou que dizer ao governo que se lhe hão de dar subsidias necessarios é dizer uma verdade chã, reconhecida
por todos, porque aliás é não querer governo.
Na resposta estava implicila a condição de que
tudo quanto se désse devia ser gasto com a
mais perfeita economia : declarar a casa que
não quer dar subsidias ao governo, é querer,
ou que 1::lle de repente tenha baixa, ou que
haja uma revolução ; .i elle orador que não
quer de modo algum revoluçoes, e que julga
que o govemo vai ·bem, quer dar-lhe subsidios
necessarios para sustentar-se, mórmente nas
circumstancias em que estamos. Seria perigosíssimo quando nos vemos debaixo mostrarmo:nos acoóardados ; e .Porque o governo
foi infeliz nll.O deixará. de o apoiar com toda
a força. Neste lugar o orador observa que
não crê, como :o nobre ministro da justiça,
que o general que no Rio Grande está é a
suprema gloria militar do -Brazil, antes crê
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que ha outros offieiaes militares, ao menos
de igual merito. Não é competente para fallar
na materia, assim como tambem não o é o
Sr. ministro da justiça ; mas, aproveita a
occ&sião de se acharem presentes alguns membros do governo para dizer que é preciso olhar
muito para esse negocio, e ver se convém
mudar de general.
Refe1·indo-se ao discurso do S1'. Galvão, o
orador nota que este nobre deputado alacou
uma opinião q11e julgou que elle orador
emitlira, mas, q1,1e de facto não emiltio. O
que dissera, e ainda repele, é que não cria
muito na influencia da instrucção inleilect:ial
para o decrescimento dos crimes. Não desconhece as vantagens da instrucç.~o intellectual,
.mas isto não quer dizer que com ella se
diminue a criminalidade. Para clle, orador,
é inconcebivel que a iristrucção inlellectual,
que excita as paixões, seja pre~ervadora de
paixões, que um estado onde se gerão mais
des1ijos seja sempre acompanliado de ordem.
Seria melhor dizer : a instrucção intelleclual
traz grandes males á especie humana, porém
traz grandes bens, talvez superiores aos males.
Faz ver que os povos mais civilisados, antigos
e modernos, não forão e não são os mais
morigerados.
Quanto aos exemplos citados pelo nobre
deputado a quem responde, observa que em
um delles o nobre deputado,se enganou, porque
a Inglaterra é bem sobrecarregada de crimes:
no qttanttim de, crimes tem o dobro dos que
tem a Ft·ança bastanteroentc corrompida. Na
Escocia ' os crimes s11.0 em menor numero
que em outras partes, e muito menos na
Prussia ; mais isto não é devido á instrucção ·
intellectual, mas á religiao melhor ensinada,
melhor entendida ; á instrucçao intellectual
sobre bases religiosas. A civilisaçllo tem feito,
é verdade, troca de criwes, realmente· mata-se
menos pelas. estradas, assassina-se menos, mas
rouba-se mais, o que é sempre melhor; mas
dizer-se que ella cria moralidade, não. A
educação religiosa, como deve ser, é que torna
os homens moraes.
O Sr. Galvão, respondendo ao nobre ·deputado, diz que está longe de negara influencia
da religiao para acabar. os crimes, mas contesta
o que acabou de dizer o nobre deputado, com
um exemplo que nll.o apontou no seu primeiro
discurso, e é que nos Estados-Unidos existem
muitós collegios, onde nll.o se dá educação
religiosa, mas physica, moral e inte)lectual. Nos
estados onde ha maior numero de crimes,
observa-se que tres quartas partes dos delinquentes são emigrados irlandezes, que nenhuma
instrucção recebêrão, que não sabem l,er, nem
escrever, ao Ínesmo tempo que, dos nascidos
na America, raríssimo é aquelle que não recebeu tal ou qual inslrucção. Nota.-sc ainda
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que, nos estados do norte, onde as luzes· estão laes da parte dos Srs. ministros, nem é possível
mais diffundidas, muito menor é a somma dos encadear o pem;amento delles de modo que se
crimes do que nos do sul, onde ha menos ins- faça com que amanha elles pensei;n como hoje;
trucção. Não duvida que haja, em alguns e ·11em mesmo é possível ligar as vontades miestados mais civilisados, grande numero de nisteriaes a ponlo de que amanh!!. se veja.o os
crimes, mas, investigando-se bem a causa destes ministros na, dnra necessidade de querer o que
crimes, vê-se que é a indigencia, a pobreza, que hoje têm querido.
·
tem leva·do muitos homens a commette1•crimes,
Adverte que nao emiltio a proposiçllo de que
para serem sent~nciados á prisão, onde se lhes os fundos postos á disposição do governo nllo
dá o sustento. Julga, pois, que o nobre deputado forão bem despendidos ; mas, quando a emitnão desfez os seus argumentos.
tisse, desejava que o Sr. deputado, á quem resOSr, And.rad.a. Macha.d.o pronuncia algumas ponde, o tirasse desta duvida. Devendo suppôr
palavras que nao pudemos ouvir.
que o nobre deputado attentasse nas precisões
OSr. :Ramiro julga-se na necessidade de ex- e nos meios porque examinou precisão por
plical'.-se, por lhe parecer que não forao bem p1·ecisão, meio por meio,· ignora porque, mecomprehendidas pelo nobre deputado por S. diante a longa discussão qtie tem havido, não
Paulo as reflexões que fizera por occasião de apresentou factos, pelos quaes elle, orador,
expender os motivos. por que não estava re- pudesse sahir do embaraço em que o haviao
solvido a votar pelos periodos 2° e 6º da resposta figurado.
-da commissao. Negou, e ainda hoje está firme
Quanto ao 6° período explica que, quando
em recusar o seu assenso ao periodo 2°, porque fallára em outra occasião a respeito de crença,
não está disposto a tomar .sobre si a respon- fôra seu pensamento que crença é independente
sabiliµade do procedimento futuro do governo. dos esforços da razão ; que crença . tem um
O orador espera muito do actual gabinete;
motivo sobre que assenta, mas que este motivo
espera mesmo que nessa infeliz questão, que pód~ nno ser demonstração, póde nao ser es- ·
existe, suscitnda entre o governo imperial e a forços da razao, póde ser um sentimento, e o
Santa: Sé, o governo se portará tendo em vista orador -faz muita differença entre sentimento,
a dignidade nacional, os direitos da corôa, e o· demonstração e esforço da razão. Pódé ser
respeito devido para com o pai commum da objecto de 11ossa crença um simples sentimento,
·christandade ; mas esta espe1·ança nn.o equiv<lle e nllo esforço de raciocínio; póde ter por base
a uma certeza tal qual é àquella que tem a um motivo qualquer· que não seja raciocínio :
nobre commissão, Póde ser que os honrados se não fôra assim nao se poderia ler crença e fé
miimbros que a com1>oem tenhãÓ previsõ~ jus- nos. myslerios sagrados da nossa religiao, que
tificadas ácerca da natureza destes meios ; e não podem bem ser comprehendidos, sobre os
póde ser que, em consequencia · destas previsões. quaes não se·póde raciocinar bem.
e probabilidades que têm, se achassem habiQuanto á emenda relativa ao 8° período, se a
litados para declarar que darião a sua appro·
vação a todos estes meios ; mas, como o orador emenda ofi'erecida péla commissao é equivalente,
ignora quaes hajão de ser, julga que lhe é licito nao sabe porque a primeira não será approv~da
pela illustre commissão.
não hypothecar desde já o seu voto.
Explica que não dissera que do futuro não
Passando ao periodo 6°, observa que o throno
póde haver certeza ; mas sim que na.o podia nll.o veio pedi1· -,mbsidios ;. porque nll.o duvihaver certeza do procedim.ento futuro do go- dando, nem podendo duvidar da lealda!l.e
verno. Entre a proposiçao geral e a especial, dos representantes da nação, contou tanto
adverte que o espaço não é pequeno. Reco- com· esta lealdade, qµe julgou escusado· recomnhece o principio de que objectos ha sobre .mendar-lhes a prestação dos subsídios necesqué se póde obter certeza do futuro, certeza sarios. para o serviço e necessidades publicas.
ministrada por via de precedentes ; mas nega Entende, pois, que a camara fazia ao·lhroµo
a applicaça.o ao objecto de que a camara se uma especie de injuria se fosse como que
occupa. Nas sciencias physicas, como a natureza dissipar uma duvida. que não tem, e inspirar
não tem escriptas as leis por que se rege, de uma esperança que tem sobeja. E' esta· a
maneil'a que, examinadas, possllo pl'Oduzir cer- razão porque foi apresenta~a a emenda sup•
teza dos phenomenos·futuros, força é reco~rer pressiva das ultimas palavras do periodo; Nem
aos precedentes. Assim, se vemos uma multidão lhe parece· fund_ado o receio de que, approqtiasi. immensa de factos constante e identi.ca- vada esta emenda suppressiva, se possa dizer
mente repetidos, póde-se dizer que ba proba- que a camara recusa subsidios ao governo ;
bilidade quasi infinita de que taes factos se hão porquanto, o· paiz verá que, quando os mide repetir, como, por exemplo, a appadção do nistros vierem pedir subsidio.s á camara, . a
sol no horisonte, exemplo apresentado pelo lealdade dos deputados da nação ha de armar
nobre deputado a quem responde, mas que não sufficientemente o governo de meios condu- ·
tem applicaçao ao caso·de que se trata, p0is que centes a manter a ·ordem .p~,ica, e a satisfazer
naa ha uma successão immensa de precedentes as necessidades dó serviço publico.
.,
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Lembra que assim o têm declarado os palavras eu entendo que S. Ex. o Sr. ministro
Srs. deputados que assignárlfo a emenda, que exige, como condiçllo de sua existencià no ga•
longe de quererem negar subsídios ao governo, binete, a total approvação do periodo que nos
têm declarado que preiitaráõ não só subsidias . prop~e a illustre commissão. O nobre ministro
ordinarios, mas ainda extr11ordinarios. (apoia- se explicou assim :-Se a camara adopta a podoB), se o ministerio os o_onvencer da neces- lítica d_o governo, approve o parecer da comsidade de taes subsídios. (Apoiadoa.) Eu estou missao ; se a camara regeita a politica do godisposto, continua o orador, a adiantar mais . vemo, regeile o parecer da commissao.-Eu que
do que a administraçllo : eu estou disposto a entendei que o ministerio não póde. sobreviver
prop6r medidas que eu julgo uleis, .e que á regeiçno de sua polilica, devo entender que o
a admi11istraçao tem precedentes para que as nobre ministro nos impõe, como condiçã.o de sua
regeite. Uma destas n1edidll.s, Sr. presidente, exislencia ministerial, a approvação nos termos
entendo que é o engajam~nto de soldados es- em que está este periodo. Ora, Sr. presidente, ha momentos crueis (apoiadoã) em
trangeiros •....
que o homem se acha em terriveis collisaes.
O Sa. Assis MASCAREN~As :-Apoiado.
·A conservaçao do actual ministerio satisfaz
O SR, RAMIRO : -... que nos auxiliem. Esta o· meu voto, mas a condiçã.o que se preidéa infelizmente cahida na sessão passada ; tende impôr me força a renunciar a minha inesta idéa combatida por nobres. membros da telligencia, e a contrastar mesmo a minhn conentão opposic;ão; que hoje estão no ministerio ; sciencia. A minha inlelligencia me diz que a
. esta ídéa salvadora ..• eu desejaria que os nobres emenda subslituitiva é preferível; que existe
membros da adroinh;;traçto se esquecessem da mais vigor no ·pensamento e mais clareza na
sessão passada.
expressão ; entretanto S. Ex. parece que quer
obrigar a minha intelligencia a que vote por um.
O SR. Assis MASCARENHAS :-Apoiado.
O Sa. RAMIRO :-E que abraçassem esta idéa, periodo que acho muito abaixo do periodo da
porque espe1·0 que ella p~oduza grandíssimas emenda substituitiva. Exige condição que contrasta a minha consciencia, porque acho quê
vantagens.
ella r.e levanta para dizer-me que está cheia_ de
Se, pois, estamos persuadidos· de que se
esperanças de que o governo ha de servir bem devem dar ao governo nao só meios ordi- o meu paiz,. mas que não tem certeza no pennarios, mas extraordinarios ; se nos.dem~ns- samento de homens, voluvel coUlo é. Entretanto;
trarem a sua necessidade ; se esta confissão parece que S. Ell. quer. que eu contraste a
fazemos nós todos, que reeeio ha de que se minha co11sciencia, mas eu -pedi!'Ía a S, Ex. que
diga que o governo fica desarmad~, que a permiltisse. que a camara tirasse algum frileto
· camara recusa sübsidios, quando protestamos da discussão ; que permittisse que a commissão,
que subsídios havemos de ministrar.
por nobre e illustrada_ que seja,. não seja_ omnio nobre deputado conclue esta parte' do poten~e; que tudo que ella diz e consigna no
seu discurso mostrando que, nllo sendCl admit- seu voto, não mereça necessariamente o voto da
tidà a emenda de suppressão, o paiz teria camara ; que a camara tenha, um pensamento
direito de perguntar como, sem necessidade, se seu, e que possa modificar o pensamento da·
voto de graças, illustre commissao. Pretenderia pedir a S. Ex.
f6ra enxertar uma materia
contra os. usos da casa; e que se vem incluída que consentisse que o· voto de graças fosse a
nas respostas de camaras de outros paizes expressão do voto do paiz; e não do pensamento
como, ·por: exemplo, na. Inglaterra e Es- ministerial. (À.poiados.) Eu pretendi;i fazer-lhe
tados-Unidos, é porqQe, pedindo-se súbsidios, este requerimento, mas S. Ex; não está na casa.
razao ha pàra que se responda :-que subsídios
. Oi-a, o Sr. ministro da justiça pareceu bontem
hão de.ser prestados.-E porque um· illustre um pouco admiraélo do apoio que dei á politiea
_ deputado declarou que, a ser membró-da com- conciliadora, de que fallou o nobre deputado
missão, não enxertaria no periodo sexJo as pela província de Minas· Geraes : - creio que
palavras-cuja suppre:,são se pede-, o Ol'ador; achou pouca coherencia entre o apoio quE! eu
pl'esença do seu illustre dava a essa politica, e as censuras que eu havia
tendo de advogar
amigo a causa d.a emenda,· não descobre razã.o .feito ás censurafque se havião feito ao g?verno
mais valiosa rutra merecer. O· apoió do nobre pelo seu procedimento á_cerca dos negomos da .
deputado, do que o testemunho de sµa propria Bahia. Eu ·devo declarar ao nobre . ministro ~ á
consciencia; e fazendo justiça á rectidão do seu camara, que a politicà"conciliadorà que adopto,
espirita, julga-se h~bilitado a. pedir-lhe que não ex.clue a :pratica. dos actos de justiça : a
rejeite as palavras que o orad<>r deseja ver justiça e-a politica que taes _actos proscrevem,
· ·
·
supprimidas.
em vez de concifiar, alienarino o ani.mo e o es-.
. Continunretai~da, ·prQ~_egue o orador, a -fazer pirita de todos-.os homens justos do paiz: .a ·
algumas reflexões. O nobre miüistro dá justiça justiça qi.Je.levantasee as pêas ao .crime, em, ve~
pedio~nõs -horitem que approvass;lmos_ i>ti rejei-. de -pai:, traria ao sei.o: do paiz uip.a p~i:;turbaçllo
tassemos o·v9to da il\ustre. co1mpiss110:-Destas oo.ntinua: essa nl\o póde ser a rohtica :sco~:

no
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ciliadora que eu entendo. Politica conciliadora,
senhores, é aquella que tolera as opiniões todas;
é aquella que nao imprime estigma não merecido nas opi_niões contrarias, só porque sa.o
contrarias: polilica conciliadora é aquellu que
nãO suspeita a religiil.o das intenções alheias; é
aquella que professa amor es~encialmente peb
verdade, sem procurar a origem de que nasce :
politica conciliadora é aquella que foge do exaltamento de um partido por justo e honesto
que seja, com o fim de não provocar sentimentos
reactores, que podem comprometter muito a
tranquillidade futura do paiz.
Isto é o que entendo por politica conciliadora:
creio que o nobre ministro nlio engeita esta
política ; creio mesmo que des('jará que ella
triumphe: mas se
esta a opinião de S. Ex. ,
se assim concebe a idéa de politica conciliadora,
porque razão se mostrou tão admirado de que
eu désse o meu apoio e continue a dál-o? Farei
mais, invitarei a V. Ex. para que se empe11he
mais e·mais, para pôr em obra essa pratica conciliadora. Não quero que o governo faça lrans:acção com o cri111e, mas que se levante no meio
da populaçM con~o centro de ordem e conciliação de pai tidos ; que este seja o fim a que
mais terminantemente se dirija; seja o ultimo
anhelo dos ministros ; e que toda a sua attençll.o
seja empregada em conseguir este grande fim,
a reunião de todos os brazileiros.. E' o que
dtsejo, e é neste sentido que lenho dado
algumas explicações.

Deixando de parte as proposições que Ja
forão combatidas pelos conspicuos oradores
qne me precedêrao, tremo de me medir com
tão valen les campeões que tanto respeito, e
que, traquejados na tactica parlamentar, têm
de certo, toda a vantagem sobre mim : a
luta, porém, 6 indispensavel, cumpre lraval-a.
Um illustre deputado, cujas luzes tanto
admiro, entre muitas censuras e arguições que
dirigio ao governo, accusou-o de ler pouca fé
nas nossas instituições, exclamando que as
nossas instituições nll.O estao bem consolidadas 1! ! Por ventura os tres poderes do estado
nao eslil.o em 1;erfeita harmonia ? E que mais
se necessita ?
Prou vera a Deus, senhores, que a estabilidade
das nossas instituições dependesse só da harmonia dos poderes do estado ! Ha muito tempo
estaríamos felizes, e não leriarnos passado por
essa cadêa immensa de commoções que têm
po~to a constituição em perigo e o throno.
perto do precipicio ; que têni ensang1lentado
as paginas da nossa historia ; que têm, finalmente, collocado a virlude entre o crime e
a morte.
A estabilidade das nossas instiluições não
depende só da harmonia dos pode1·es ; ella está
subordinada a outras causas que lêm mais ou
menos influencia na sua existencia. A primeirn
é sem duvida a educação mo1:al do povo, como
acaba de reconhecer o Sr, Antonio Carlos; esta
não se adquire só nas escolas ; elb se fórma· e
se aperfeiç-ôa µela
pelo concurso e
O Sr. Custodio Corrêa : - Sr. presidente, pela meditação daspublicidade,
opiniões emitlidas nesta
como os nobres oradores que têin fallado nao
casa. Ninguem, supponho, duvidará de.;;ta verresponderão, como eu tinha todo o direito de
dade; cumpre, portanto, que os nossos pensaesperar dos seus vastos _conhecimentos, á
mentos saião daqui revestidos, não só dos atavieis
principal razão em que se funda um illustre ·
da bella exposição, mas tàmbem sellados com. o
membro da opposição, para negar o seu apoio e
cunho da moralidade.
concurso nas reformas que ex.igern algumas das
Muito tinha que dizer u e,te respeito, porém
nossas ínsliluíções, tomei a liberdade de pedir
não quero causar a carnara com o desenvolvia palavra para fazer algumas observações que
mentó de uma idéa de que ella está inteira•
talvez ~atisfaçil.o ao nobre deputado, e talvez
mente possuida.
mesmo dissipe os escrupulos e apprehcnsões
Não entrarei n~, questão se os poderes do
daquelles que receião que a pretexto de reestado estão · ou não em perfeita harmonia,
formas einlerpret.ições venhamos a cercear o maporque ella tornar-se-hia complicadíssima ;
gestosu edificio das nossas instituições liberaes.
notarei tão sómente que quando essa asNão tenho a vàidade de pensar que terei a
serçll.o fosse incontestavelmente verdadeira,
fortuna de com a força dos meus argumentos,
nem por isso seguir-se-ia que a estabilid:ide dás
lançar forte convicção nos Cúraçéles dos nobres
nossas instituições nao estivesse ameaçada.
deputados que tanto almejil.o pela conservação
Alguns deputados já provárão cabaimente
das nossas publicas liberdades, e que consique a nossa consciencia não devia estar a este
derao, como inimigos dellas, todos aqueHes que
respeilo tão tranquilla como querem os nobres
têm a desventura de não p'ensarem como elles ;
membr-os da opposição, po1· isso me julgo distodavia, restar-me-ha a consolação de ter dado
pensado de reproduzir os mesmos argumentos ;
ao publiéo um solemne testemunho ·í:le que o
limit~r-me-hei tão sómente em observar, que
meu voto em favor de alguns períodos da resparn que possamos dorrnír seguros á sombra _
posta á !'al la do lhi:oao é lrnseado em· ·argude nossas instituições, convém que não só ellas
mentos que, a meu ver, são preferíveis a
e as leis que lhes servem de a;ioio e desen volesses brillrnntes rasgos de eloquencia que tanto
vimento estrjão entre si bem harmouisadas,
distinguem os nobres oradores da illustrada
mas lambem que todas e!Jas estejão em
µtinoria,
harmonia com a nossa educação1 com O$

e
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nossos habitos e costumes, com os nossos
prejuizos, finalmente, com os nossos vicios e
virtudes, não despresando · as circumstancias
.
locaes.
Ora, poder-se-ha dizer que isto acontece
entre n6s P Por ventura a nossa ma1.:hina ju•
diciaria e administrativa está bem ·montada?
..As suas rodas trabalhão coin regularidade e
certeza? Não tem·os sido n6s testemunhas dos
. terríveis encontros que ellas têm tido em sua
marcha, Quantas e quantas vezes não têm ellas
ficado perras em sua rotação ? Poder-se-ha
ignorar que ha entre n6s leis, que, em lugar de
bens _só têm gerado males ? E que· estes males
repelidos, podem comprometter a · e~istencia
das nossas mais caras inslituições, e perturbar
a harmonia dos poderes ? Nraó será melllor reformal:as, e dar ao paiz aqu~llas que roais forem
apropr1ad~s á11 suas neces1,11dades ? ·
· E' tempo, senhores, de arrancar do nossosolo essas plantas exoliClls, ,.Ju enchertos, que
e~ lugar de sazonadas maçãs, só têm produzido fructos en ven~nados : basta de cega predil~cção por essus instituições que · não têm
correspondido ao voto nacional, e satisfeito as
necessidades do povo. Serão oplimas, não duvido, DQ paiz do seu nascimento, porém,. entre
nós têm degenerado, confirmando a opinião de
Montesquieu, que, posto que enthusiasta de algumas leis e instituições de Inglaterra, reconhecia todavia os inconvenientes e máos ·
resultados que . dellas podia.o nascer, si por
ventura fo$em mlroduzidas e adoptadas em··
· ·
França.
Ora, se .isto acontece entre dous povos visinhos, e igu-almenle civilisados, como querem6s
conservar instituições ou leis, approvadas pelo_
enlhusiasmo do momento ? Isto é, por querermos imilar e igualar repentinamente as
nações que nos precedêrão na carreira da civilisução, da industria, da libe1·dade : naçaa;i.que
estão para mais de 2 mil leguas separadas de
nós, cujas luzes e costumes, . nao têm · nenhum
ponto de êontacto com os ndlisos füibilos e é-.;•
nhccimentos, e cujas idéas já passárão pelo'
cadinho do lempo, e pela fieira da experiencía,
emquanto as nossas apenas sabem ao,berço da
juventude. E' evidente a linha :divisoria que
nos separa dessas nações. Não será. pois pru-.
dente reformai· essas Ji:is que forão ádoptadas,
comojá disse, na exal!açlo de um mal enten,
dido enlhusiasmo ?
Não quero; todavia, que se refunda tudo
~ua_rito se tem feito: Não : muitos importai!~
t1Ss1mos trabalhos, resullados da experienc1a
e perspicacia dos .nossos legisladores existem
·que. merecem o..nosso resp~i!o e as. bençãos .da
.: ·~
p~tr1a ; só quero· separar o JOIO . do trigo.
. Os nobres deputados que tanto receião tocar
em algumas das nossas leis, na.o se·lembi-ão que
o nirµio zelo desti'Qe também _aquillo mesmo que
com ~mpenho queremos conservar, Se eu::nAo
TOJIO 1
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estivesse inteiramente convencido da franca e
le~l a~hesão, que os membros da respeitável
minoria consagra.o ás nossas instituições li, ~e.ra~s, eu diria que' elles. erll.o os seus. maiw-es
m1m1gos•. Por ".entura. 1gnorão elles que as
nos~as ·I~s sll? msuffie1en_tes pa_ra preve!'ir e
castigar· o crime, que a 1mpumdnde amma e
multiplica o mesmo crime, e que o crime só
~en~e !I solapar o edificio social, e a11iquillar as
rnslltmçlles que o condemnão e reprimem os
seus excessos ....
O Sa. MoNTEZUMA : - Apoiado.
O Sa_. CusTODIO CoaatA : - .... para sobr!! as
s.u:1s rumas l~vantar ~ colosso . do seu poder,
mil vezes mais tyranmco do que o mais absoluto g?verno? Quem quererá viver no reinado
~o crime, onde a razão é desconhecida, a justiça sufi'ocada, e a santidade dos direitos do
homem profanada P
Osa, não é isto que temos visto no Brazil?
De impúnidade à impunidade, temos sido ar~astndos até a borda do pre~ipicio ; e não será_
isto o resultado de nossa irnmoralidade, e da
má orgo.nisação das nossas instituições ? Como
P?is permanecer ,em um estado lllo incerto; vacilante e convulsivo? Reforn1emos pois o que
liouver de máo nas nossas instituições, se qui_zermos de boa fé salvar do naufragio a não do
eslado : nãó nos fiemos na claridade do nosso
horisonte politico, cujas negras nuvens vão
pouco e pouco se dissipando : de repente póde
tornar-se a obscurecer, e cobrir-se do tenebroso
manto da tempestade : os subitos tufões são
perigosos,; muitas vezes elles têm submergido
o navegante pouco acautelado. N11.o queiramos
pela nossa reluctancia nos expôr a Ul.o triste
alternativa:
Pelo que lenho expendido, evidente me parece que, comquanto os poderes do estado esteja.o em harmonia,· nem por isso se segue que
a estabilidade das nQssas instituições não est,•j::1
ameaçada ; pois que é mister fazer-se leis que
lhes sirvã.o de arrimo, e lhes dêm o necessario
desenvolvimento.
Voto, portanto, por todos os períodos da resposta á falia do throno, exceptuando o segunno,
pelas razões que já expendi, e aquelles ein cuj:ts
emendas estou assignado. Os motivos acabãó de ·
ser mui eloquentemente desenvolvidos pelo meu
nobre collega o Sr. Ramiro, cujos sentimeutos
partilho, ficando-me, todavia, o pezar de. confessar que não fiquei convencido pelas razoes
pondel'adas pelo ancião das nossas liberdades; o
muito respeitavel Sr. Antonio Carlos, com qaem
·
divirjo -nesiã occasião.
Ó Sr. .A,ndrada. Ma.cha,do adverte que já disse
qucca_ palavra-certeza-quê fôra atacada; já
se explicou que é certeza moral ; · repará e!)l
que se·não tenha atlendido a que 'a p_alavra:_
crença.:...tem sidohilroduzida como paro. tornar
o que· é these em hypotl1ese ; como pa1·à dizer-

.
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que a r.amara approvará a polili~a qnando_sej!l.
certo que nil.o haja quebra ou mrngua da dtgni· ,
dade nacional.
Responde ao Sr. Ramiro, que ninguem que
sabe duas regras de philosophia póde dizer 9ue
crença é dernonslraçllo ; mas que nem pol' isso
a crença deixa de ser fundada em razão ; e que
tudo quanlo disse o dilo Sr. deputado a respeito
dos mysterios da nossa religiao nada prova, por
qae com rain.o se crê nelles, porque so.o reve·
.lados por um poder que nao mente ; de outro
modo ser-ia um absurdó.
Quanto ao terceiro período, observa- que não
se respondeu á declaração feita pelo orador, de
que a commissã.o tornou explicita a obrigação.
tacitamente reconhecida pelo governo de dar ao
niesmo governo os necessarios s1ipprimenlrn!1
com o fim de declarar a condição dessa con·
cessão, que é a niais restricta economia, que
quer que haja na applicaçao dosdinheiros pu·
blicos.
Declara que não foi sómente o Sr. ministro da
justiça, mas lambem o orador que reparou
müito no apo/o que dera o Sr.. Rap1iro á poli·
tica conciliadora com referencia aos rebeldes do
Rio Grande do SÚI, aos quaes não é applicavel.
O Sa. RAMIRO ; - Apoiei essa política em
gera].
O SR. ANDRADA MAClIADO :-Fallava-se então
nos rebeldes do Rio Grande do -Sul. Por isso
entendo que foi muito justo o reparo em tal
apoio.
·
OSr, Ottoni responde á algumas proposições
dos Srs. ministros dos negocios estrangeiros
sobre o Oyapoch, da guerra sobre reformas de
officiaes, e da marinha sobre a admissão de estudantes á res·pectiva academia.
~ede licença ao Sr. D. José para retractar-se
da promessa que fizera de retirar a sua emenda.
O SR. ASSis MASCARENHAS · toma assento no
seu lugar.
O Sa. ÜTTom tão forte lhe pareceu a eloquencia do Sr. D. José, tão numerosas as citações que fez, que a intelligencia do orador,
acabrunhada no primeiro . momento, se vio forçado a ceder a força tão poderosa, a · pontõ de
prometter que votaria contra a sua propl'ia
emenda : mas depois que recobrou a razao fria,
depQis de removido o primeiro impulso, julgou
dever pedir, corno etl'cctivamente pede, licença
ao Sr. D. José para retractar-se, para continuar
a votar pela sua emenda. Pede disto perdão ao
dito Sr. D. José assim como espera que os senhores da opposição lambem lhe perdoem se
tornar a votar contra a sua emenda, apezar da
rogativa que Óra faz; pois que não está seguro
de persi~lir na opinião que ora lem, se o Sr. _D. José tomar a -falh1r. ,
O SR. Assis MA5CARENIIA~ :-Mais nada ?
O S11. 0-rro.NI :-Nao, scJJhor.

O Sa. Assis MAs_CARENHAS :-Bem. ( O nobre.

deputado retira-se.)

O SR. ÜTTONJ torna a fallar nas atrocidades
que julga lerem sido praticadas na restauraçllo
da cidade da Bàhia, e qne lhe parecem tanto
mais provaveis, quanto o Sr. Visgueiro referio
que, officiaes militates farão ás galerias exigir
que a assem biéa provincial da Bahia suspendesse
as garantias ; e que assignaturas se promovião
para se pedir a morte de um dos presos. Suppõe que melhor fõra que se tivesse demorado
por ma_is dous mezes a restauraÇão da capital
daquella província, do que lhe parece que não
podia resultar inconveniente al~um, e q~e o ~overno tivesse dado as necessar1as prov1denc1as
para prevenir atrocidades no aclo da restau·
ração. Pede informações sobre o numero de
prisioneiros que trouxe uma embarcação to·
ruada aos rebeldes da Bahia, e q:.antos morrêrao na viagem ; pois que o orador ouvia di;,;er
que se lança vão ao mar tres e quatro por di~.
Faz mais algumas reflexões sobre o modo por
que têm sido considerados os que ficárão na ci- ·
dade da Bahia dur;mte aoccupação dos rebeldes;
a respeito do tratamento dos presos ; e declara
que a razão porque nega ao governo elogios
pela cooperação que prestou para a restauração
da Bahia, é por nao ter acautelado taes horrores.
Deseja que o Sr. ministro da justiça lhe diga
a razão porque, se é verdade que o governo é
animado de espírito pacificador e de concilinçãO,
deixou morrer na prisão a Francisco Xavier
Ferreira. um pobre velho, carregado de an~9s ;
e se elle não estaria no caso de ser amnistiado.
Explica que quando referira que· o governo
tinha dado ordem para o presidente do Rio
G1·ande do Sul occnpar o maior numero de
villas, onde houvessem collegios eleitora.es, não
fizera mais do que satisfazer a um pedido
de S. Ex. para que se declarasse quaes erao os
boatos que outro Sr: deputado dissera que
corriao.
Admira-se de qye S. Ex. déra a. entender
hontem que o general Barreto tem de ser mettido em processo ; e que nllo fallá1,a no presidente da provincia, a quem aliás, como chefe, o
general Barreto era obt·igado a obedecer.
In!lisle nas retlexoes que fizera em outra oe·
casião a respeito da eleição de senador~s pela
provincia de Minas Gemes ; parecendo·lt1e que
nem o Sr. ex-presidente daqúella província, e
nem o Sr. ministro do illlperio havião destruído
a accusação que lhes fôra feita de haverem subornado as eleições,
Conclue respondendo ao discurso do Sr. Cezal'io de Miranda-, proferido em .outra sesslio.
_ () SR, PRESI~ENTE dá para ordem do dia lei·
ra de projectos e indicações, e a continuação ·
da discuss!i.p ~diada.
Levanta a.sessão ás 2 horas e um quarto,

tu
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Sessão em 9

de Junho

PRESIDE~C!A DO ~R. ARAUJO · VIANNA
SuMMARIO. -

E:s:pediente. -

Ordem do dia. -

Leilura de prqjectos. - Proje1Jto do Sr.
.Montez·uma. - Vencimento para os lentes dos
cursos furidicos. -

Discussão do voto

graças.
.

de

Pelas 10 horas da manhã, procede-se á cha·

mada, e logo que se reune m1mero legal de Srs.
deputados, abre-se a sessão i lê-se e approv.i-se a
acta da antecedente.
Fallão _com causa participada os Srs. Cajueiro,
José l\fananno, Pedroso, Freitas e Carneiro
Le~o.
EXPEDIENTE

O SR. l.º SECRETARIO dá conta do expediente
lendo os seguintes officios :
·
'

-1.º Do ministro da justiça que, em s'atisfaçilo
da exigencia dest!\ camara, por officio de 31 do
mez antecedente; rernette os officios do presidente da província de Minas Gemes, datados de
18 de Dezembro de 1834, 20 de Julho de 1836
25 de Abril, e 3 de Agosto de 1837, bem comd
a copia do aviso expedido pela secretaria de es·
tado dos negocios da justiça, em respeito ao primeiro dos indicados officios, tudo relativo á coJonia de degradados e vagabun<los que, em execuçllo do § 6° do art. 4° da lei de 8 de Outubro
de 1833, se projectára estabelecer naquella provincia entre os rios Mucury e de Todos os
Santos.-A quem fez a requisiça.o.
2.º Do mesmo ministro, enviando a copia
do. requeri1nento dos oflir.iaes daquella secretaria de estado, e das respostas do conselheiro
procurador da corôa e soberania nacional._:
A quem fez a requisição.
3.° Do mesmo ministro, remettendo o officio
do presidente interino do supremo tribunal de
justiça de ló do mez antecedente, o qual acompanha a relação das causas que for~o julgadas
...n-o mesmo tribunal durante ó anno proximo
findo, bem como as dadivas que lhe forão dirigidas em virtude do art. 53 do eodigo do
processo.-A's commissões de justiça civil e
criminal.
Vai para o archivo o diploma. do Sr. deputado Miguel Calmon du Pin e Almeida.
Faz-se menção do requeri,nento de João
Pinto de Lacerda em que supplica que tenha
andamento uma petição que fizera a esta aug~sta cam~ra, em 2 de qutubro de 1837, e qne
foi remett1do á comm1ssão especial que se
crear.-Fiea sobre a mesa para se nomear a
commissao· especial. (1)

315

Remette-se á commissão de pensões e ordenados o reqllerirnento de Joaqnim José Moreira ·
Maia, Valeriano José Pinto e Constantino Lobo ·
de Almeida, officiaes da secretaria da policia
desta côrte.
Lêm-se tambem dous pareceres da commissao
de estatistic~, um pedincto informações ao go-verno, ou vtdas as assembléas provinciaes.
sobre a questão de limites entre as proviricias
de S. Paulo, Rio de Janeiro e Minas, o segundo ·
sobre ~ resolução, que concede mais um deputado a assembJéa geral para a província de
Santa Catharina.
Sl!.o
«

approvados, e são os seguintes:

A commissao de estalistica, tomando na de-

vida consideração a representaçao da assembléa
provin_cia_l de S. Paulo,_ ácerca da fixação dos
. seus lurntes com as provmcias do Rio de Ja,
·neiro e Minas Geraes, é de parecer que se rernetta a<~ ~overno ~- ~sta representação para dar
ª. sua oprn1ão, ouvidas as assembléas provin·
ciaes das duas provincias confinantes.
" Paço da camara dos deputados, 8 de Junho
de 1838.- .Pimentel. - J. J. de Oliveira,, Souto. »
« A commissao de estatística é de opinião
que seja adaptado_ o yrojecto de resolução, que
concede á provmc1a de Santa Catharina o
augmento de mais um deputado á assembléa
geral.
« Paço da camara do~ deputados, 9 de Junho
de 1838.-Pimentel .- J. J. 4e Oliveira. "

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA
LEITURA DE PROJECTOS E INDICAÇÕES

Lêm-se t~es projectos de resoluçao, apresenta~os por diversos Srs. deputados e silo os segumtes:
.
l.º « A assembléa geral legislativa, decreta :
<: Ar_L l." Os depntados á assembléa geral
leg1slilt1va não poderáõ aceitar, á excepçao dos
lugares de ministros e secretados de estado
sem permissão da camara respectiva, graça~
o~ empregos publicos, dur,mte o tempo da leg1sl~tura, a que pertencer_ern :. poderáõ, porém,
acellar empregos de eleição popular,_ ou que
lh~s compelirem po1· lei na sua respectiva carre1r~, e neste caso, ou no de terem sido promovidos antes da deputaça.o, embora nãO hajlto
tomado posse, nllo serll.o prejudicados na sua
antiguidade.
«. Art;. 2.º Ficne revogadas as leis em con-

trano.-Montezum a.

!tº

»
« A assem biéa geral legislativa resolve :

" Art. l.° A's camaras muoicipae, do imperio do Brazil compete a faculdade de nomear
~ a~nualmente horneos. praticas e peritos, que
s1rv!!.o de avaliadores dos bens moveis, e de
(l] O objecto do requerimento para a nomeação da
raiz, na conformidade dos aris. 29 e 30 do ai~
comm,ssão especial, é a accusação do desemhargad,,r
vará.de 25 de Agost.o de 1774; cobrando pelos
Gustavo Adolpno de Aguilar Pantoja, como ministro de
. ,, ettado dos negocios da justiça.
prov1mentos, que para esse fim passarem, os
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potencias estrangeiras, é sammamente grata 'á
in ·~mos emolumentos que pagavão os no~
?Jl,•fülos antes da publicaçao da lei do 1º de camnra dos deputados, confiando que .ellas se
011L11b1·0 de 1828, que supprimira esta facul- · ~erão obtido sem quebra nem mingua da honra
da•le : os qnaes emolumentos entraráõ para os e dignidade nacional : a mesma cnmara ap 7
provará os meios que o governo de S. M. Iin-·
cofres uns mesmas camaras.
perial emprega para esvuecer a desintelligencia
11 Al't. 2.° Os avnliadores nssjp1 nomeados,
depois de jnrurncntados pélas camaras munici- que infelizmente existe com a Santa Sé; bem
paes, gozar:iõ de fé publica, e serviráõ nos in- certa de_ que se conciliará a dignidade do imventarias, execuções e mais processosjudiciaes, perio, e a manutençi!,o dos direitos da corôa
segu.ndo as disposições de direito em yigor, sem com o justo respeito devido ao chefe da igreja
.
·
outros vencimentos mais, do que os salarios universal.
estabelecidos no alvará de 10 de Outubro de
« No fim do periodo 8° additc-se :-Em que
17 54, confirmado pelo decreto de 18 de Ou- tanto se em penhár11.o com palrioticos esforços
tubro de 1832.
seus leaes habitantes.
·
· « Fica assim ampliada a lei de 1° de Ou«
No
periodo
6º,
em
lugar
de-crença-digatubro de 1838, ~ revogadas as que forem em
se - de persuasão. »
contrario.
O Sr. Gomes 'Ribeiro declara que breve« Paço da camara dos deputados, 9 de Junho
mente dará as razoes porque assignou a emenda
de 1888.-Fi·anciseo Gomes de Campos, »
3.0 " A assembléa geral legislativa resolve : de suppressao, e responderá a algumas argui- " Artigo uníco. O governo fica aulorisado a ções que a seu irmão, o Sr. Danb1s1 fizera- o
indemnisar pelo cofre geral ao provincial das Sr. Visgueiro na sessão antecedente.
Quanto á emenda suppressiva, observa que
Alagôns a quantia despendida com a compra e
reparo de um edificio para residencia do 1,1;0· não é el!a um principio de opposição ao governo, nem della se póde tirar a illação de que
verno provincial.
• Fies.o revogadas todas as leis e di.sposiçoes· para o. futuro serão negados recursos ao governo para re11tabelecer a ordem no Rio Grande,
em contrario.
" Paço da camara dos deputados; 7 de Junho 1,1 manter a constituiç~o · e as leis, Está disposto
a votar por todas as exigencias que o governo
de 1838.-Gomes .Ribeiro. »
·
São ju]gac!os objecto de deliberação, e vão a fizer para obstar ao máo exemplo; julga porém
dever fraucamenle dizer que não deve a caimprimir.
mara offerecer ao governo aquillo que elle não
pede.
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA
Re.ferindo-se ao discurso do Sr. Visgueiro,
Gontinúa a discnssão da resolução vinda do .procura refutar algumas p1·oposiçties emittidas
senado, que augmenta os vencimentos dos lentes por este senhor que, a seu ver, não se approdos cursos jurídicos, e faculdade . de medicina, ximão nem levemente da exactidão. Quando o
etc.
Sr. Dantas disse que o govemo removendo-o
O. Sr. Henriques de :Rezende pronuncia-se para o Bliixo-Amazonas, em tempo que já
contra a resolução em razão de não ter passado constava na secretaria da sua eleição par11 deo seu adiamento, o qual havia sido proposto. putado geral, me fizera injustiça, nao qniz
com o fim de se consultar as circumstancias dizer com isso que a sua posição lhe dava
da naçãO, isto é, se o estado das nossas finanças direito a que o governo com elle transigisse,
:mas sim que autorisando o codigo. do processo
permittir semelhante augDlento.
a remoção dos juizes de direito, quando a uti·
E' apoiada a seguinte emenda:
« Salva a redacçllo. Os 'lentes dos cursos ju- !idade publica o exija, essa utilidade JÍ'llo se
ridicos serão considerados jÚizes de direito, para . realisava a seu respeito, pois que gosava da opi·
vencerem antiguidade na. carreira da magis- nião publica, e da estima geral na súa comarca,
tratura, e poderem entrar, segundo ella, nas onde era primeiro eleitor, e tinha sido norelações e no tribunal supremo.-Montesuma. »· meado deputado. Essa remoção era anti-conA discussão fica adiada para se passará outra· . stitucional, pois que pelo arL 83 da constituiçao, o senador e depul\\do nem J}lesmo podem
parte da ordem do dia.
ir exercer os seus. empregos, quando isto os,
. TERCEffiA PARTE'DA ORDEM DO DIA
impossibilite 'de se reunirem ao tempo das sessões da assembléa geral ordinaria·e extraordiContinúa a discussão do voto de graças, com naria. O govel'no poi11 tendo certeza de que o
as seguintes emendas da. commissllo, apoiadas Sr. Dantas era deputado, queria que o Baixona_ sessão antecedente :
Amazonas estivesse sem juiz de direito por
<< O periodo · seguinte sllhstitua-se pela sequatro annos. Se esta não foi a intenção do
guinte redacçllo :
.
·
· .
governo, e.ntlo outr~s forão as causas dessa
« A certeza de que subsistem inalleraveis as remoçao.
relaçoes de boa amizadé entre o imperio e as .
A'cerca _da 'inexactidão que o Sr. Visgueiro ·
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'enxergou na proposição do Sr. Dantas; isto é,
· 'quo a sl1à· remoção proviera da sua opposiçao
n lei de ·prE>feiluru, o orador observa ao s._.,
_Visgueiro, que com.bale1·a essa próposiçao dizendo que a invenção de prtfoituras nào partira do -governo gerul, e que no tempo elll que
o Sr. Dantas esteve· na asserribléa provincial
nunca se fallou em prefeituras ; que o nobre
deputado não tem perfüito conhecin1enlo do
pAssado, pois que a nno set· assim, se havia
lembrar, que o passado governo cm sua e::xposiçll.o de princípios recommendára as prt·feituras, e no relatorio do pr<~sidente das Ah~ôa~
em 12 de Janeiro de 1837 lambem se recommendára a necessidade da creaçllo de prefeitos,
ou delegados· em !orlas as comurca~, e de subr11·efüitos1 ou subdelegados em cada municipio.
Tanto é verdade o que emillio o Sr. Dnnlas,
q11e passou _na província das Alagóas a lei de
prefeitos logo que o Sr, Dantas deixou de ir á
as,;embléa.
O orador referindo-se ao topico d·o· discurso
do Sr; V1sgueiro, em <.jUe diz que nao crê c111e
o Sr. Dautas fosse revolucionaria nas Afogôas,
se é que não foi rev<fluçào a de Novembro de
1834, observa que ou esse movirnento fosse 1·evolucionario, ou nào, o Sr. Dantas não teve
11arte nelle, nem levemente, pois que entao se
achava em Porto-Calvo di*tanle da capital 4:0
leg~as, e muito depois é que soube da ·acção
das forças que entrárno na capitul. S!'l esse wovimento foi ·revolucional'io, a elle orador é que
cabe a pecha de revolucionario, pois que foi
quem dirigia a força _por ·ordem da ,lt>gitima
autoridade, cuja demis~ão violentamenle se
trámava. Aconteceu porém, que quando essas
forças marchavll.o a bem da ordem, e suslen. taçÀo· da. aulc,ridade legal, chegou ·o paquete
que trazia a demissão- do presidente Camargo,
então o susto e o terror se espàlhou pol' toda
a parte, e de ante-ma.o se preparavão demissões
a todos quantos se achava.o envolvidos nesse
movimento. Nao foi possivel a elle orador_
conter os animas e as forçns,. que jámais consentirão que a vice-presidencia recahisse no
celebre conselheiro da Atalaia. . .
Se o que acaba de expôr é r.evolução, então
elle orador é revolucionario, mas se devêra
cumprir a ordem do presidente, tal pec_ha não
lhe cabe.
·

vezes que era nccessario votar-se ; que consuinil\ tempo; que nenhuma modifjcaçllo se
devia fazer no projecto da commissno ; que-se
nao precisava de esc:larecimentos sobre a
questão do Oy:ipo<:h, sobre a polilica do governo
com a côrle de Roma, ele.; ugorn, porém, cobra
alg11111 animo vendo que a illustre maioria reconheceu a. ncces~idade de modificar o projecto
da couunissão ; e esta, tendo mais espaço, vio
que no seu projcclo havia alguma cou;;a que
vá.lia a pena 1:i,lorrnar-se.
O orador tem de pedir alguns esclarecimentos
aos E~ms. ministros da corôa, se br111 que se
suhio muito mal na primeira vt'Z (!Lle os pmlio.
Aproveita, portanto, a occasiao,de estar p~e~ente
o Sr, ministro da guerra que, a füllai- a verdade,
é o mais assíduo m1 casa, pois que os 011lt·os,
apenas entru em di~c11ssão a resposta á fülla do
· th1·ono, immediatamente sahern, e não dão esclarecirnentoi;:. DesPja saber de S. Ex., o Sr.
ministro da guerra, se é verdade que S. Ex.
mandou que se recrutasse para primeira linha
a lodo o guarda iiacional, isto é, a lodo o cidadão util que nno rnarch11sse do destacamento
de Cm·itiba para o Rio Grande do Sul.
O Sa. REGO B.i.aP.os (miiiisfTo da 91.te1'7'a) faz
sigual negativo.
O Sa. ALVARES MACfll,DO: - S. Ex., com a
cabeça, diz-me que não, eu já receiava que laes
orden~ não fossem do ministerio de S .. Ex.,
porque os negocios da guarda nacional, não sei
por que razão eslãO affectos. ao ministe1:fo_ da
justiça, O orador espera que o Exm. ministro
desta ullir.na reparliçãe>, . na segunda íeira, ou
em occasiao que, ju!gar propria, dê esclarecimenlos a este respeito.
Pede ao Sr. ministro dos estrangeiros haja
de. declarar de que data é a-ordem do gov.?rno
da Bolivia para evacuar ·as sesmarias concedidas áquem .de um dos rios da nossa
fronteira com aquella republica; porque, por
essa data, se poderá. saber se a gloria que
possa 'provir do resultado dessa negociação
deve-se conferir á administração passada ou á
actual.
·
Referindo-se ao discurso pronunciado na
camara pelo Sr. ministro da guerra, o orador ,
nota que S. Ex, dissera qne, entrando na administração, não encontrou tropa alguma organisada na provincia do Rio Grande; no emtanto,
OSr. Pontes Visgueiro declara que n.aó é quando taes palavras sahião da boca de S. Ex.,
conveniente entrar em polemica, e luta corn o
distribuía-se na camai·a um
das forças
Sr. Gomes Ribeiro, porque se trata de um ne- - que a admioistrâçllo · de 19 mappa
de Setembro en-.
gocio serio e de interesse publico, como .a res- _ conlrou naquella próvincia, no qual se vê que ·
posta ao voto da graças : mas, pela pouca força
alli havião tropas veteranas e regulares. Além
dos argumentos do Sl. deput11do, está persuadestas tropas regulares que se achavão no Rio
dido _que a casa sabe qu_e elles podião ser
Grande, havião contingentes de tropas nas
pulverisados, o que fará em tempo opporluno e
demais províncias, nll.o contando com as do Ma~
mais proprio.
·
ranhão,. que S.
devia deixar
para
,. O Sr. Alvares Machado declara que já o.ão observar os movimentós do Pará, no que obrava
tinha animo de Miar, ouvindo dizer tantas muito sabiamente.
.
...

Ex.

·am
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O SR. Ln1Po DE ABREU : - E militarmente.
O Sa. ALURES MACHADO: -E. miljtarmente,
sim. Faço muito conceito do Sr. ministro, e
tanto que enchi-me de prazer quando bontem
ouvi dizer que S. Ex. partia para o Rio Grande
do Sul para restaurar a gloria do exercito. O
orador nota que S. Ex. encontrou nas provincias
2,910 praças, não contando· com as do
Maranhão, nem com as que se achão nas fronteiras do. Cuyabá, e assim podia ter no Rio
Grande 5,74:5 praças de tropa regular, o que não
podia fazet a administração passada, porque
não podia tirar as forças que esta vão estacionadas
nas provincias, pois que não pôde conseguir da
representaçao nacional o destacamento de 4,000
praças da guarda nacional.
Observa que S. Ex. gisse que a escolha do.
presidente do Rio Grande tinha levado o alento
não só áquella província,. como a todos os
patriotas brazileiros. A este respeito lembra-se
que o Sr. Elisiario íôra nomeado 11ela administração P.assada para esta mesma corumissão, e
isto foi acre e violentamente censurado na
camara, até pela nacionalidade do Sr. Elisiario,
o que não deixaria de vexar muito a es.te senhor,
resultando dahi que vierao representações do
Rio Grande contra este general, que reconheceu
que nllo podia continuar na sua missão. Assim
admira-se que este mesmo general pudesse levar
o alento e esperança a todos os corações brazileiros. Mudaria elle de caracter? Adquiriria
novos talentos pelo simples facto de ser nomeado
pela administração actual? Espera que·S. Ex. o
explique, entretanto nota que a sorte das nossas
armas nao depõe muito a favor, na.o dirá da
habilidade do general, ou da sua honradez, mas
da sua fortuna. Para livrar o Sr. general Elisiario
de toda a cen,mra, bom seria que elle estivesse
á testa da columna do Rio Pardo, ou que ao
menos houvesse em pequena distancia uma
força que servisse de apoio entre a base dás
operações, e a columna que foi batida.
A este respeito o orador <ibservá que S. Ex. o ·
Sr. ministro da justiça pareceu descarregar
todo o peso da responsabilidade pelo revez que
soffreu no Rio Pardo sobre o marechal Barreto, o que não deixou de admirar vendo-se que
um ministro da corôa antes de ter informações
exactas do que occorrêra no Rio Pardo, emittia
o seu juizo a·este respeito.
Pareceu . entender o Sr. ministro da guerra,
que .a 9pposição grilava por haver-se derramado
tanto sangue na Bahia, ~ que regeitava os
triumphos do Rio Grande com a r1e1·da de um
só homem. O orador observa que a opposii:.ao
comquanto desejasse muito a .prompta con. quista da capital da Bahia, depois da victoria
não queria que o triumpho da legalidade fosse
manchado com uma- só gqtta de sangue, com
uma só lagrima.
.
·. ·
O orador deseja saber de S..Ex, se é devido á

traição, on á cobardia esse revez que sotrremos
Rio Pardo. Parece-lhe que S. Ex. attribuis
á traição, ou cobardia os revezes que experimentámos dm·anle a admi,nislração passada.
Acha elle orador impossível que o general que
commandava aquella gente pudesse atraiçoar a
causa do paiz, a éausa da legalidade que está tão
identificada com aquelle exercito. O Sr. marechal
Barreto é uru dos mais fortes coriphêos do partido
ultra-legalista, partido que um dia se cunhecerá
que lem feito muitos males em Porto Alegre á
r.ausa da legalidade, á causa do Bruzil ; pat·tido
·que não transige, que já prendeu um presidente, e o deportou, e que arrojou Bento Manoel
general da legalid..ide para o lado da traição,
contra seus desejos, contra sua vontade, e
contra seu proprio pondonor ; partido que não
transige com os hrazileiros amigos do throno e
da constituição, que quer o throno, mas 111:lo a
constituiçao, e é por isso que muitos rio-grandenses amicissimos do throno do Sr. D. Pedro
II, tremem de dur'.!he ··apoio. Ora, pertencendo
a um tal partido o Sr. marechal Barreto não
póde nclle haver traição. Nao a póde haver em
o .Sr. Calderon que é militar... ·
O SR. ANDRADA MACHADO : - E bom militar.
O Sa. ,ALVARES MACHADO : -... que é um militar que desde que se passou para as fileiras
do exercito brazileiro, nunca deu um só passo,
que o pudesse fazer suspeito de traição : é um
dos chefes mais honrados que possue a legalidade. Do Sr. bt·igadeiro C1rnha póde-se dizer o
mesmo. O orador nota que nesta parte a opposiçll.o actual · é mais generosa que· a passada ;
ella sabe fazer a defeza dos generaes nomeados
pela actual administração. Na.o.se perdem batalhas só por traição e cobardia, ha lambem
outros motivos. Entretanto não se sabe ainda
dos ·pormenores que occorrerão no Rio Pardo,
e se· isto acontecesse durante a passada administração ter-se-hia dito que era por connivencia
que houve esse revez;
O or!ldortocando em outro topicct do discurso
do Sr. ministro da guerra, nota que S. Ex. dissera que se tivessem marchado os 800 ho~e!ls
de Coriliba para se collocarern na Vaccar1a.,
outra teria, sido a sorte da guerra; as provinllias de cianta Catharina e de S. Paulo estariao
cobertas com ess,1 força, que teria obstado a
invasão de Lages. Em resposta a isto, o orador
observa que a immensa campanha da Vaccaria,
nãO póde ser guarnecida por G00 homens,
força que nlo podia cobrir, e defender a provincia de S. Paulo; qne aUi estiverlo Alano e
Loureiro com mais de 300 homens : o primeiro
foi completamente derrotado, e o segundo apenas
eiicapou com alguma gente. Faz vêr que S. Ex.
nãO está informado da marcha g11e os rebeldes
fizera.o para a- invasllo de Lagei;!. Parece que
S. Ex. entendeu que os rebeldes-vierão invadir
essa villa atravessando a Vaccaria, o que não é
110
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·. assim : elles vierão por ums estrada nova muito Pardo, e a base da operação, que julga pequena,
diversa do ca1niuho da Vacca1·ia: subirllo a por constar apenas de 1,400 l1omens, e ser
serra por outro lado, de sol'le que ainda que os
muito maior a for~ das colu!I\!1ªS que andava.o
300 homens se achassem na Vaccaria, nao
no campo.
podião obstará invasão de Lages. O orador tem
Sente que S. Ex. não tivesse convocado um
os muiores temeres ácerca da sorte desses seus conselho militar antes de formar o plano de
patdcios dit Coriliba, que não puder!lo certacampanha e operações; pois que F1·ederico o
mente peuelrar na provincia do Rio Grnnde Grande· da Prussia nunca dava batalha sem
pelo serlno de Santa Catharina. Lembrando-se chamar em torno de si um conselho militar.
que esta columna é de cavallnria, que os reConsta que o Sr. Elieiario se aprescntára na
beldes têtn em Santa Victoria uma força maior
campanha lambem sem fazer conselho ; e até
de 300 homens de infantaria e cavallaria,
que no Rio Grande do Sul, entre os generaes e
a qual com f11cilidade póde outra vez entrai' os officiaes subalternos, havia um.segredo diplona província de Santa Calharina, para destruir matico ; do que resultava não ter o general
esta cavallaria, teme muito que estes coriquem o a_dvertisse se se pretendesse dar algum
libanos, sem servir a legulidade, seja.o sacri•
passo menos acertado.
ficados e morr!lo ás maos dos rebeldes.
Suppõe que o Sr. ministro da guerra deve
Não desconhece que a província do Rio estar muito descontente com o Sr. general
Grandet ha muito, reclamava medidas contra os Elisiario, por não ter apresentado a unidade,
rebeldes; está persuadido de que os senhores a favor da qual S. Ex. se tem declarado.
·
que, 1,1ntes de 19 de Setembro, negarão recursos
Reconhece no Sr. general Barreto todas as
à administração passada, e não attendera.o a que qualidades possíveis, menos a de valente
taes l'ecursos erão pedidos para a pacificnçfo do (risadas), menos de general feliz; tanto assim
Rio Grande do Sul, e conservação da inlegl"idade que o orador ouvio dizer que escre11endo muitas-·
do imperio, que aquelles senho·res que não
vezes Barreto á adminislraça.o passada, dizendo
que queria vir com força, esta lhe respondera
acreditara.o nas difficuldades em que se achava o
governo, e que as julgavão muito füceis de
que mandasse a ÍOl'Ça, mas que não viesse o
general (risadas) ; talvez já prevendo panaplanar,. têm encontrado dirticuldades, tanto
cadaria, por ser Barreto costumado a ser batido.
maiores, quanto menores serillo, se tivessem
sido concedidos a tempo os recursos que o go(Risadas.) Parece-lhe melhor que Barreto
verno pedira. Entend_e que as difficuldades se mettesse a espada na bainha (,--üa.daa), até
mesmo porque lhe consta que, !endo sentado
teriào aplanado, e que as circurnstancias .seriã.o
outras se tivesse havido voutade unanime de praça como cadete, por :.er filho de general, se
empregára principalmente no serviço do quartelpacificar aquella provincia, e· se tivesse sido
tratado com mais urbanidade, com mais politica gene1·al.
Quanto á tropa que trouxe Barreto, e que se
a representaçll.o da assembléa de -Porto Alegre,
dizia ser 400'homens, refere que lhe consta que
embora facciosa fosse ; e se os ultra-legalistas
não passarão de 300 indios, pessima cavallaria,
do Rio Grande e Porto Alegre, nll.o intentassem
pagar com ing1·atida.o os serviços prestados á · pessima gente, tirada de Missões, e S. Martinho;
que pelas extorsões, violencias e depredações
legalidade por Bento Manoel, que não é repu·
que praticat·ã.o, fizera.o mais mal do que bem, e
blicano, mas que se passou ao partido · dos recomprometterão a c;1.usa da legalidade.
beldes, e se foi pôr debaixo das ordens de Netto,
Pussando a trafar da reforma do l;>rigadeiro ·
porque a isso foi forçado.
LeiUto, opporia qqe o governo commetteu um
Concorda com o Sr. ministro da guerra, em
abuso reformando este brigadeiro ; mas se está
que a adminiskaçã.O não tem mzil.o para recnar
autórisado para dar taes reformas, inutil era que
diante do tropel de diiliculdades que se lhe
viesse á camara a proposta, em cuja discussao
apresenta; pois que o orador julgà que lhe forll.o
em tal caso se gastará inutilmente o tempo.
concedidos os meios necessarios para as vencer.
Não considera relevante o serviço do recruO Sa. MAcIEL MoNTE!Ro (ministr<? dos eatrantamento, que lhe parece ter sido activo de mais,
geiros) observa que o Sr. deputado não exalém de muito vex.atorio, por virem alguns reaminou a proposta.
crutas com gargalheiras.
.
O Sa. ÁLVA.REs MACHADO r1?serva-se para em
Para que se nao julgue que a fortificação de
S. José seja alguma nova Gibraltc1r (i-isadas), tempo fallar sobre ella; entretanto, observa que
nao sabe onde fica o artigo constitucional
adverte que nem merece a honra de ser men.que garante aos officiaes as suas patentes, se o
cionada, pois é feita de ta.boas de pinho actualmente rôtas, e construida sobre combros de governo, por nao ter confiança em um official,
o pótl':'demittir e cortar-lhe a carreira : entende
arêa; de modo que os soldados nern se podein
que deste modo os officiaes militares ter~o de
encostar a ella; ( .Ril!adas.) ·
obedecer cegamen_te ao governo.
.. Peseja saber se se guardou o principio de
O Sa. REGO BARROS (ministro· da guerra):unidade nas operações bellicas na província do
Apoiado.
·
'
~10 Grande do Sul e nas da columna do Rio
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O SR, ALVARES MACHADO :-Nao só no que a:
Sa. ALVARES MACHADO conlinúa mostrando
lei manda, como em todos os caprichos do g9- que a emenda do- Sr. Ottoni comparada com
verno ; certos de que, nao o faze11do, perdera.O a essa resposta, é muito mais decente, muito mais
sua confiança. Parece;lhe ser isto pouco con- doce.
forme COlll a va}er1te dereza que fizerão no anno
O Sa. L111t-o DE ABREU :-E' r~speitosn_.
passado os Srs. Rego B;,rros aos officiaes miliO SR. AtvAnES MACHADO :-E' muito ruais
tares.
re_speitosa, muito mais acatosa ao fürono ..•
O SR. REGO BARROS (1ntnist1·0 da guerra):O Sa. L1i1Po DE ABREU :-NilO admitte comAinda deftmdo a obedie11cía cega dos militares
paraçao.
do governo.
O Sa. ALVARES MACHADO : -... do que a do
O SR. ALVARES M.1cÍIAuo· diz que nilo quii
reíerir-se á deíeza da obediencia cega, mas ao anno passado.
Sentti que o Sr. Nunes Machado não lesse o
dircilo dus militares á conse1·vação de suas pa·
voto de gni~·as tio anno pas,;ado ; pois que em
tentes.
Parece-lhe illPgal a ~oncessãO da cid:ide por tol caso dcsam parnria as fileiras em qnc se acha,
homenagem a 1Jlliciaes milit,ires; e pouco alten- e 11assarin para a opposiçao, por nno lhe padiveis as razões que o Sr. minslro dn guerra recer inclinado a desacatos, pelo que vê.
aprescnlára a e~tc respeito.
Depois de tornar a locur na invnsfto do terInsiste de novo com o Sr. ministro dos nerilorio bl'Uzileiro, á vista da qual nno póde
gocios eslrungeiros para que declare de que votar pelo..m·0go da commissno, e de _fullor lardata é a ordem do governo de Bulivia para gamente sohre a confümnçllo do bispo eleito
pora a província dn Rio de Janeiro, continúa
serem evacuadas os sê's1unrias concedid"s. alft111
dos nossos limites, pelo governo de Cbiquitos. a responder ao Sr, N1mes Machado; nno sr.be
O oro.dor des~ja confrontar as datas dessa como a maiori:L Sll nllu contenta com a inter•
01·dem e da entrada do administráçao, para copretaçao do acto addicional, para a qual a opponhecer se o tempo era sufficiente para se ini- siçãa está e esteve sempre pl'ompta, como tem
mostrado · concorrendo com seu _voto para se
ciar e concJn ir esta negociação.
A respeito do Oyapoch, não sabe como se annullarem o.elos de assembléns provinciaes,
possão declarar inalteraveís as relações com as que ullrapassárno a méta do mesmo acto ad·
·
nações estrangeiras, quundo um_a dellas invade dícional.
Apresentou-se p11-ra prova de que não eslAO
o nosso territol'io.
Se as instit111ções nno puderem ser consoli- consolidadas as nossas instituições, os a~usos
dadas e1nqua11l1r apparectlr dilforença de pen- commettidos·pela imprensa; se nós esperarmos
que a·í111prcnsa nno commetla mais abusos ....
sa111ento ...
O SR. NuNES MACHADO :-Não foi isto.·
O SR. MACIEL MoNTErno (miiiistro dos estrm1geiros): - Eu clisse vias de facto.
O SR. AtvAnEs MACIIADO : -·P11rece-me que_
O Sn. Ar.vAm.s l\iAcHADO:-... parece que tarde sim.
ou 1111nca tal conliolidaç.Ao terá lugar ; poi" que
O Sa. NuNES MACl!ADO : - Eu disse que os
não é possível qu1i em tempo algum lodos os Srs. da oppo~i<:llo, que tanto se queixão dos
brnzileiros pensem sobre o mesrno ohJl!Cto da abuso$ da liberdade_ da imprensa, devem conmesma maneira.
fiar. nm; uossas instituições ; mas se nl.\o con·
O orador, querendo responder. ao Sr. Nunes fião nellas ...•••
Machado, deseja saber se está pi·t•sente.
O Sn. f>RESIDENTE (inte1-romp1mdo o Sr. Nunes
O Sa. NuNES MACHADO :-Estou,
:íJJachado) :-:-Se o Si·. deputado quer fallat·, peça
·o Sa. ALVARES MACHADO :-Deseja responder a palavra, (Apoiadua.)
a uma _proposição por el le emitlida de que voO Sa. ALVARES MACHADO : -Então não sei
tava contra a emenda ofiereci•la ao projecto da o· que o Sr. deputado quiz dizer.
comrnissão por achai-a desacatosa. Parece-lhe
O Su::N'uNEs MACHADO: - Peço a palavra
que o 81'. Nunes Machado se nflo_ deu ao·trapara responder.
balho de ler a resposta, que os senhores, de
o SR. .ALVARES ~;1.CHADO, continúa moscujo lado se senta, derAo ao governo passado.
O SR. NUNES MACFIADO :-Tawbem será des- trando que, ·se os abus·os da liberdade da imprensa são causa de as nossas ·inslitúições nao
acatosa'.
estarem consolidadas, nllo podem estes abusos
O Sn. ALVARES .MAcUADO não sabe como o ser attríbuidos á opposiçllo, que antes muito
Sr. Nunes Machado se foi sentar na maioria delles têm sofft-ído.
radical ministerial, tendo prova -de ter sido
Parece-lhe que -rillo procede·. a razllo apre-de~acatosa essa resposta.
sentada ·pelo Si·. Nunes Machado para declarar
b Sa. NuNES ·MAclIADO : - Eu c!isse-será- defeituoso o nosso couigo; que aliás tem sido
. elógiado .em outros paizes ; pois -que segundo a
~ão affii·mei.
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legislação a11liga havião tambem processos de
querellas, força, ele., que se promovino a re·
querimenlo de partes.
Entende que o dito Sr. deputado fez uma
cemmra gravíssima a todo o complexo do poder
legislativo, quando disse que o codigo fôra promulgado para se conseguirem certos fins. Na.o
sabe se o Sr. deputado quer que lar1iue deste
topico, no que o orador está prompto a condescender com elle.
O SR. NuNES MACHADO :-Nada: p6de continuar : ficando, porém, adver~ido de qL1e me
não exprimi assim.
O SR.- ALVARES MACHADO não sabe quaes pu. dessem ser esses fins : suppõe que seriao muito
honestos, pois que nrio póde jnlgar que o Sr.
deputado, a quem responde, tivesse em vista
censurar todo o complexo do poder legislativo
do Brazil, por ter organisado, ou formulado, ou
promulgado uma legislação para um fim sinistro, por exemplo, para derribar o Sr. D.
Pedro I.
O Sa. L1MPO DE. ABREU : - Elle mesmo o
sanccionou.
O SR. ALVARES MAr.H.rno :-Mas, elle mesmo
o sanccionou, e elle entendia muito de seus interesses para islo.
O oraaor passa a responder ao Sr. Barreto Pedroso: pt1rece-lhe que este senl1or tem sido
injusto para com a opposiçll.O, que, longe de o
accusar, ou de lhe .fazer a menor increpação,
desejou dar a S. Ex. occasiao para brilhar,
apresentando as providencias que cléra para
evitar as vindictas particulares na restauraçllo
da cidade da Bahia. Demnra-se largamente
sobre este assumpto, reproduzindo quanto se
tein dito a este respeito.
Defende a opposição da accusaçào que lhe
fizera o Sr. Dantas de que é de pessoas, e não de
princípios: mostrando que se o Sr. Vasconcellos
fizer uma profissão de fé tal, que o contente
a respeito da bandeira do regresso, que o
dito St·. Vasconcellos entendeu dever arvorar,
não terá duvida em sustentar a sua administração, pois que nada tem conlra sua pessoa.
Parece-lhe isso porem difficil á vista do reappareci1r,ento de certos individuas que muita
parte ti verão na adrninist1·açll.o de 1827 e 1828 ;
e á vista da amnistia concedida ao Sr. Vas·
concellos pelo Sr. Clemente Pereira, que em
outro tempo se disse, queria reformar, ou es·
tará no principio de dever reformar-se a constituição, e que não é tão cabeça de vento que
mude de princípios (,·-isada~) de hoje para
amanha. Como o Sr. Clemente Pereira nlio
está presente, reserva. para outra occasião o
tocar em alguns outros pontos.
Estando preparado para mais amplo desell·
volvimento, e estando a hora já avançada, declara que está prompto a suspendE:r o seu disToMo 1

321

curso, no caso de o Sr. presidente lbe continuar a palavra para segunda-feira.
O SR. PRES!lÍENTE responde que o Sr. deputado, na fórrna do regimento, .póde continuar o
seu discurso, e, quando nao, poderá ainda fallar
·
terceira vez.
O SR .. ALVARES MACHADO: -Nada ... nada.
(Risadas.) Essa é para responder ás replicas,
que antevr.jo que hão de ser violentas ; e não
quero tarnbem deixar de far.er a minha oração
final.
O Sa. PRESIDENTE declara que entilo o Sr.
deputado póde continuar.
O SR. FLORIANO DE TOLEDO lembra que ba precedentes de ser a palavra continuada a um
orador para a sessão seguinte.
O SR. LIMPO DE ABREU accrescenta que o.
Sr. presidente não póde duvidar de laes precedentes, de que ha testemunhas na casa.

O SR. PRESJDENTE declara que vai mandar
examinar as actas, e que entretanto o Sr.
Alvares Machado póde continuar.
O SR. ALVAR1:s MACHADO clesej11. acabar o seu
disc11rso na segunda feira, no caso de lhe ser
continuada a palavra, como já se tem praticado
com outros senhores em sessões anteriores.

OSr. A.ndrad.a. Macha.do mostra que ao Sr.
presidente incumbe fazet· observar o regimento,
que de nenhtlm modo é favoravel ao desejo do
Sr. Alvares Machado, pois que declarando que,
quando um orador exceder das horas marcadas para as sessões, não poderá ser interrompido, bem claramente dispõe que a nenhum
Sr. deputado é licito principiar discurso em
um dia, e continua"J-o em outro.
O Sr. E.a.miro pede que se não dê por
decidida a questão, mas que, na segunda feira,
se sujeite a questão de ordem á: delibcraç!I.O da
camara; depois de o Sr. Alvares l.\fachado
acabar o seu discurso, para a decisno servir de
regra para o futuro; ficando, entl'etanto, tudo
hoje no estado ero que está.
O S.r. Moura Magalhães reclama a execuç~:º
do regimento, que não consente que se considere a sessão de segunda feira, com o continuação da presente, o que seria um verdadeiro
abuso, porque os Srs. deputados poderi~o cortar
discursos por dias seguidos e vir assim a tornar
perfeitamente nulla a disposiça.o do regimento,
que limita o numero de vezes que cada um Sr.
deputado póde falla1·. Se o Sr. Alvc1res Machado
quizer continuar a fallar, o regimento lhe permitte que o faça até as horas que quizer ; mas
cortar seu discurso para o continuar na sessão
seguinte parece-lhe um abu.so; sem que possa
prevalecer o argumento contrario fu:idado em
precedentes, pois que não ~stãq con11agrados
nas actas.

·

·

41
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O Sa. PaEstbENTE d-eclara que o Sr. deput,i.do
póde hoje continuar a fallar, e •que; se não
quizer, submetterá a questão á deliberação da
camara na segunda feira, logo no principio da
·
discussno.
Dá para a ordem do dia : nomeaçll.o da commissão especial para conhecer da denuncia
dada por João Pinto de Lacerda contra o exministro da justiça, Gustavo Adolpho de Aguilar
Panloja; discussão das resoluções ns. 2, 4 e 10
deste anno e 163 do anno passado; e continuação do voto de graças.
Levanta a sessao pelas 8 horas.
Sessão em 11 de Junho
PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VJANNA\

Su1u1tARro. -

Expediente. -

Ordem do dia. -

Düicv.-seão do 'IJoto de·graças. - .Requeri,nento
do Sr. Àlvar/J8 Maoliado. - Conclusão da
discuBBqo do voto de graçQ.8. - Votação.

Depois· d.as dez horas da manlla procede-se á
chamada, 'e, achando-se presentes Srs_. deputados em numero legal, abre-se a sessao, e lê-se
a acta da antecedente.
· Põe-se a acta em discussao, e ha uma longa
questão de ordem, suscitada pelo Sr. Alvares
Machado, em raião de não ter achado exacta a
acta, na parte relativa á questão de ordem que·
tinha havido na sessão anterior.
TomãO parte nesta questao de ordem os Srs.
Nunes Machado, Henriques de Rezende, Ottooi,
Moura Magalhães, Peixoto de Alencar e Assis
,
Coelho.
Remette-seá mesa a seguinte emenda á acta:
« Sendo 2 horas e 8 quartos o Sr. Floriano
de Toledo interrompeu o Sr. Alvares Machado,
que se achava fallando, e requereu, pela ordem,
que o nobre ·deputado ficasse com a palavra
para continuar seu discurso na sessão seguinte.
O Sr. presidente declarou que na.o tinha lugar
este requerimento, e o Sr. Alvares Machado
appellou desta decisão para a camara; e· nao
existindo numero legal, ficou adiada a questão
de ordem, reservando o Sr. Alvares Machado continuar o seu discurso emquanto se
. não decidisse a dita questa.o de orsem. Ottoni.»
Julgada sufficientemenle discutida esta questão de ordem, põe-se a votos a acta tal e qual
está redigida, e é approvada por 87 votos contra
38. Fica, por conseguinte, prejudicada a
~

~~~

Faltão com causa participada os Srs..Cajueiro,
Barreto Pedroso, Carvalho de Mendonça e Carneiro Leão.
EXPEDIENTE

. O SR. 1º SECRETAIUO dá conta do expediente,
lendo os se~uinles officios :

JUNHO DE 1838

lº. Do ministro do imp,~rio, participando qúe
o regente, intel'Íno, em ilome do imperador, ficá1·a it'lleirado do oflicio .desta camara, em que
se lhe· communicou as pessoas que sahirão
eleitas para comporem a mesa. - Fica a ca. m:ara inteirada.
2°. Do m~smo ministro, remettendo o offieio
do marquez de Ilanhaem, tutor de S. M. lm·
perial e de Suas Altezas, acompanhando as
necessarias informações dos respectivos mestres
áce1·ca dos progressos da educação dos mesmos
augustos senhores, as quaes forão exigidas por
pa1·te desta camara. - Remette-se á com missão
·
de instrucção publica.
3~. Do SCCl'etario do senado, participando que
o mesmo senado adopto.u, e vai dirigir á sancção
imperial a resolução concedendo uma prestação
annual de cincoenta contos de reis, á Sra. D.
Amelia Augusta Eugenia, duqueza de Bragança,
viuva do Sr. D. Pedro I, imperador do Brazil.
-Fica a câmara inteirada. ·
4. º Do mesmo secretario, participando que,
por officio do. ministro e secretario de estado
negocios da fazenda, constou ao senado que o
regente interino sanccionára as resoluções approvando as aposentadorias concedidas a Joa·
quirn José dos Santos e a Domingos dos Santos.
-O mesmo destino.
Vai a imprimir o parecer da· commissão de
marinha e guel'ra que offerece_á discussao desta
augusta camara · a proposta do governo, para
se crear n~ capital do imperio um conselho
naval.
Findo o expediente, o Sr. presidente declara
que, como a hora da primeira parte da ordem
do dia já tem passado, vai-se entrar na discussão
da resposta á falia do throno.

ORDEM DO DIA
Continua a dÍscussao da resposta á falla do
tht·ono.
OBr. Alvares Machado (pela ordem) pede a
palavra, e diz que julga dever continuar a fallar,
que ha precedentes na casa que autorisão o uso
de podei· continuar o deP.utad9 o seu discurso
no dia seguinte, que· o mesmo Sr. presidente já
praticou isso eoin elle orador, interrompendo-o
no seu discurso para admittir na sala os Exms.
ministros da corô~, promeltendo ~ar-lhe a: palavra no dia seguinte para continuar o seu dis·
C\lrso; e- assim espera, elle orador;-· que se pratique o m_e:;ruor embora não viessem os ministros da eor6a apresentar relatorio.
No sahbado nao podia continuar o seu dis·
curso, nao só porque a camara estava fatigada,
não só porque já tinha passado ·muito além
da hora, cóino mesmo porque não_ estavão presentes os Srs. ministros da corôa, e isto em -,..
momento em que elle precisava. da presença-~éJ:_}â
·
.
SS; EExs.

""='~
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O SR. PRESIDENTE :-0 Sr. deputado pedio a
O SR_. AL'!:AREs MACHADO :-Bem, mas depois
palavra pela ordem, e está entrando na llla- ha de me dar a_ palavra.
teria.
·
·
O SR. PRESIDENTE: :-Diga qual é o requeriO SR. ALVARES MACHADO :-E' pela ordem mento, e depois continue ~ fa!lJi.r.
que peço a. palavra para apresentar um requeO SR Atv,\RES MACHADO :-E' muito simples;
rimento : nno está em discussão o voto de peço continuar o meu discurso. Então, posso
graças ?...
·
fallar P
ALGu11As vozEs :-Está, es_lá.
· O SR. PRESIDENTE :-Sim, senhor.
O SR. ALVARES MACHADO :-Pois bem, eu
O SR. ALV!RES MACHADO continua a fundaque tenho de pedir á camara· concessão para menlnr o seu requerimento. Lembra que a
terminar o meu discurso, devo apresentar as minoria não se p6de defender uao tendo tempo
razões da petição que vou fazer.
para isso, pois que fallando cinco ou seis depuSr. presidente, se êu sonbesse que não to- tados da maioria, deixão apena5 poucos mimaria a palavra no dia de hoje, certamente nutos antes da ultima_ hora da -sessão para os
continuaria a fallar no sabbailo, e talvez ... deputados da opposição; se estes continuão os
até ás 10 horas da noite. (Muitas risadas.) Sim, seus discursos mais longamente, m"uitos dos
se se nega a pafa vra aos deputados no seguinte Srs. deputados retirão-se; os Srs. ministros
dia para continuar o seu discurso, então o lambem o mesmo fazem, não sendo além disso
pobre deputado-desta Ulo pequena minoria, que m11ito assiduos na discussão da resposta á ialla
tem de respondet· a tantos oradóresada maioria do throno. Se por esta maneira (exclama· o
(a.paio.dos), ver-se-ha na necessidade de con- orador) se quer impôr silencio á opposiclo,
vidar a seus illustres collegas a virem para a imponha~se ; venha sobre a camara dos depqcamara bem almoçados (hilaridade prolonga&) tados o mesmo mysterio que cobre as operac;éle.s do governo, não saiba o povo aquillo que
afim de que possãO supporlar a massada.
O SR. NUNES MAéHADO :-Apoiado: massada nós .fazemos, assim como ignora quasi tudo o
que faz o governo.....
sim.
·
O SR. PRESIDENTE :-Eu não posso admittir
. O SR. A1vAREs MACHADO :-E' mister que
tomemos remedi<> muito poderoso para nos discussão sobre a materia do voto de graças.
aguentarmos aqui. Englobou-se, ou embruO SR. ALVARES MACHADO :-Nada, não entro
lhou-se a discussão, e querem que os depu- nesta questão, póde V._ Ex. estar descansado
tados da minoria fallenr ao. mesmo tempo que nllo entro nella. Se a cam~r,;i decidir, que
. · sobre todos os artigos da resposta á falla do eu nao falle, não continuarei o meu -disêilrso ;
lb.rono ; seis ou sete deputados da maioria nada direi ; os apontamentos qüe ten'\lo:ficaráõ
fazem longos discursos, e quando mr da mi- para outra vez; mas n!\O" se' póde·: praticar 1fma
noria querem · responder,' ou hão de se esba- injustiça mais clamorosa, priricipalinénle'em
forir, ou não hão de responder, porque eUes · uma época. em que, a lll.ino_ria·.. ~ tão-' p~ue.na.,
têm de' dividir as suas respostas em·muitas em que já_ se; .eµg\obo1,1. a !liscussl/,o, ,.. , ,., , - . ,
partes.
O orador julga, pelas razões que tem 'd!lqo,
Sr. presidente, se fosse ·costume consultar qµ~ a__ çamara ,.irnpa_rl?,i,!l}-.n_ã,9 ·,1Q,,~l':~~ p!),r,ll ,que
efü; orador,' 'illío contiiiüifo ·setnlisêilrso:' 'Paa camara, se ao deputado deve-se permittir ter
v~t~iâh .· i:Íe°nãÔ
a palavra no dia seguinte para continuar o ~~1 reêeé liit \ 'iie·' iiit.i.dá":
.ii1~~
discurso, mui h!lrn : mas pergunto .eu, .S!l.\l...1/~\e~. sei~ 'i>.~rnf~iHM'.a\l.,d.~pu_t~~ij
os precedent_es da casa? Não. ~W~t~~,,e,9. étirst,"''de'.'ú~J·diá:'' pái'à ôulro, éstâ ·vóíaçff:ô_:,n~~
com tal decisão? Não. Esta ~ep1$1\-H.PO/l'l!'-'.~ póde preJadlcar .a elle, orador ; pede, pois, ao
fazer com que hoje não continue à falla'rP ,Nilo;· . Sr. ,presidente'que pon~·a á'discussão o reque. rimento que fez, ou o.appello que- da!decis110 do
porque esta decisno vinh,a,". i \~r
re!roactivo - que é co~.tr.aM~· fÍ:}io.~1~fit,ijiç~9·, ~- · $.r., .P.r,0!1/qe,Qlfl:!ªz ~ ~11mara.. . - ; , , , .• · .
leis, a tudo, porque, .. ~ .. ,Uql:rJ,1,l;Js\l,rd.q, ..-Pesta. ··"0.' Sa;,·;Pà.ESmn!rE-:.;::..Vou•pôr,·a:•votos.i.,':
maneira, senhores,:.,. ênglotiànao:se', :;-iià.~bfü'.'.
=·o
~~. os
lhand~-s.e l,l-,,qisç~s~.,fi;,~~~~ç.,,~#ô\~l~,1i~ôili'.
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ao Sr. deputa.do a maneira urbana com que
discurso no dia seguinte ; mas que se negou
me tratou, honrando-me com o nome de seu
isso a um .....
em retribuição lhe confesso que tambem
amigo;
O SR. Tomrns (m,:ni~_tro da marinha): - Ao muito gosto de sua pessoa, e que na discussrio
Sr. Montezum;1.
lhe mostrarei que nll.o me afastarei dos princípios
O Sr. I.dm:po de Abreu diz qne não lhe consta de urbanidada,
que se Jivesse n<'gado a nenhum Sr. deputa<lo,
Argumentou o Sr. deputado que eu n1lo
o qu,, disse o Sr. Tones que se negára ao Sr. podia classificar jámais a emenda do Sr. Ottoni
Monlezmnn : que na sessão passada concedeude desacatosa, po1·que nll.o havia consultado a
se a algum Sr. deplllado, que por estar fali·
resposta á falla do throno do anno passado. Segado, ou por outra qualquer razão, continuasse melhante argumento é anli-logico ; porquanto
o seu discur~o na sessão seguinte. A' excepçao . de aquella falla ser desacatosa, ou nilO, não se
do facto occol'ido com o Sr. Montezuma não hfl segue que a do Sr. Ottoni tarnbem nlto o seja.
outrn.
Eti tinha apenas de consultar as palavras de
que este s0nhor se servio pad· exprimir os seus
ellc
com
que
o
que
observa
Montezuma
Sr.
O
sentimentos para daqui concluir ~e com eífeito
aconteceu na.o póde militar para a questão presente, porque então elle orador manifestou o era ou nl'l.o desacatosa sua emenda ; e quando
mesmo a resposta á falia do lhrono fosse desdesejo de continuar a fa!lar no dia seguinte,
acatosu, o que eL1 não affirmo, isso ntlo justifica
porém não instou com o Sr. presidente, nem
o Sr. Oltoni: é portanto anti-logico o argumento
recorreu para a decisão da camara.
do Sr; deputado. Eu podia avaliar do mereciO Sr. Clemente I'ereirâ lembra que se acaso mento da emenda. substitui!iva, sem recorrer a
se puzer a questão pelo lado do direito, o regiresposta á falia do lhrono do anno passado,
rne11 lo é contra o Sr. deplltado ; se ha precebastava que buscasse o termo de comparação
dentes a favor, tambem os hn contra,se porém
a resposta da commis_são e a emenda do
entre
se puz;er como de equidade, se acamara quizer
Sr. Ottoni.
que o Sr. d,iputado continue a fallar, e!leorador
O Sr. deputudo deu corno _condição de minha
então votará de outra maneira.
csla<la no bdo mini~terial, o não ter eu conOSr. Montezuma pede ao S,·. presidente que sultado essa resposta á falia do throno do anno
lenha a bondade de mandar lêr o artigo do repassado : disse que se admirava· de que eu na.o
gimcmto que prohibc o conlinnar a fallar no dia
tendo consultado essa resposta, me puzesse
seguinte.
do lado ministerial. Respondo, que não tem motivo de se admirar ; e muito sinto que ou não
O SR. PRESIDENTE: - Nllo ha.
me lenha sabido exprimir, ou nllo tenha sido
deSt·.
o
O SR. MoNTEZUMA : - Entao como
entendido por aquellcs sc.nl1ores que me
bem.
putado diz que é co,ntra o regimento ? Elle que
As condições de minha estada
conhecem.
nll.o
·
mostre o artigo.
no partido ministerial-são a historia de nossos
O SR. PRESIDENTE consulta a camara se julga tempos, a e:.:periencia que me tem ensinado, que
esta questão de ordem. discutida ; decide-se que
o Brazil nno tem sido feliz eom essa mudança
sim.
su'Ccessi va de ministerios, que de atropello se
O Sr. Alvares Machado pede a palavra pela hã-i succedido. Demais conside.rnndo o governo
como uma peça do edificio social, eu entendo
ordem, e diz que a camara deve tomar uma
que elle deve tedoda a força e andamento. Essa
medida geral, isto é, se deve ser concedido a um
deputado espaçar o seu discurso de um dia para· successão de miuisterios infelizes, póde muito
desacreditar e tirar ao governo essa força que
outro.
que elle tenha Mmo peça da machina
quero
MuITos SRs. DEPUTADOS: - Não é esta a social, que cumpre que· ande igualmente. Já
questão, isto está decidido.
se vê, portanto; que attendendo a estes prinO SR. PRESJDENTE : - O que se vai propôr á cípios, sendo eu conhecido como governista,
Sr. deputado continuar nil.o podia immediatamente, entrando· para aqui,
camara é se conct:-dc
o seu discurso. Os senhores que stlo deste papôr-me do lado <la opposição ; preciso era que
recer queirao levantar-se.
eu soubesse anteriormente de factos que me
Levantão-se 36 Srs. deputados a favor do reconvencessem de que o ministerio actual era
querimento do Sr. Alvares Machado, votando
inepto, era incapaz de fazer a felicidade do paiz,
38 contra.
ou que aqui pela discussão· entrasse nesse coContinua a discussão do voto de grnças.
nhecimento. Ora, nem anteriormente soube de
factos, nem aqui se me tem convencido que o
presidente,
Sr.
--':
:
:M:a.chado
O Sr. Nunes
minislerio é inepto, é offensivo á felicidade ·do
nao pude escapar ao laço que me armou a opmeu paiz ; logo, nil.o se devia consequentemente
. posição. Ella tirou-me certas palavras que foradmh-ar o Sr. deputado que 1;:11 me inaipasse
çoso é responder : mas fal-o-hei brevemeute.
do lado do rninistcrio; porque vou com meus
Tenho de responder a algumas proposi~.ões do
princípios.
Sr. Alvares Machado : principiarei agradecendo

ao
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Disse o Sr. deputado que não havia raz!io
para eu crêr que o ministerio tem sustentado a
inalterabilidade de nossas relações sem quebra
da honra e da dignidade nacional. Respondo a
este argumento servindo-me das expl'essões do
meu illuslre col!ega, o Sr. deputado Ramiro,
que a crença não é um corollario do r_aci~cinio, que uni motivo qualquer a póde JUsh6c:ar : digo pois ao Sr. deputado que a minha
crença é motivada da persuasão ; sempre presumo todo o homem bom, emquanto na.o se
prova o contrario ; e é nesta persuasão, nesta
asserção que se deve entender a palavra crença·,
snpponho pois que o ministerio terâ adquirido a inalterabilidade de nossas relações sem
quebra nem mingua da honra e dignidade na,
cional.
Tor'nou a lembrar o Sr. deputado o seu re·
metlio para as duvidas apparecidas sobre o acto
atidicional. Disse elle que na.o sabia porque a
1U<1ioria uno se queriâ conformar com a opposição, a qual oft'erecia o seu voto para a annullação de todas as leis provinciaes offensivas dos
principies geraes. Respondo ao Sr. .dep~tado
que não recebo o seu argumento por perigoso,
temo que se augme°:tem por tal f6rma o~ confliclos que o remedia apresentado depois por
esta oamara nll.o seja proficuo. Demais consultando a morosidade com que a camara tem procedido a este respeito, pois que mnitas leis offensivas dos principias geraes existem amortecidas nas pastas das coromissões, receiando
· que a camara não apres~ntando hmnedi~tal'?ente
o remedio, se vão hablluando as provmc1as a
abusar, temo que quando se venha a annullar
algumas_ leis das províncias se argumente com
o principio de posse, e 9ue algu!nas mesU10 recalcitrem. Quando aqm cheguei, contou-se-me
uin facto, e é qne havendo-se annullado uma
lei da província de Minas sob1·e remoção de
pa1-ochos, a assembléa .daquell~ provincia recaleitrára e aprtsentái-a a le1 nos mesmos
termos ; se vê pois, que o'remedio lembrado
pelo Sr. deputado não é prllficuo; podem nas?er.
oonilictos, como é de espe1·ar, e os remed1os
que se lhes applicarem nll.o chegarem a tempo.
Além disto acho muito máo, e mesmo um
aclo de injustiça esperar que se eri-e para enlão
desfazer o erro; mais prudente julgo o tirarmos
todos os meios, todas as probabilidades de se
el'l'ar ; é melho1- fixar o ver<ladeÍl'o sentido do
acto addicional, do que esperarmos que as províncias :a1busem para nós repararmos esses
abusos : isto é perigoso, é injusto.
Eu nn.o trouxe o abuso da liberdade da imprensa, par1:1 provat· que nossas instituições não
estavão ·consolidadas ; eu trouxe este argumento
pani provar que os senhores da opposição_ erã_o
os primeiros II confessar que· as nossas m~tiluições não e;;tavão consolidadas, se dles assim
- acreditavão, e tinhão fé nellas, devião esperar
dellas, e só della rernedio, hari:eii·a aos abusos

jâ
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da imprensa, e n ãO se qneixarem, como fazem,
do governei. Ellcs têm fé nas instituições, esperem que ellas, e só ellas ponhãO termo aos
excessos da irnprensn.
Disse eu, Sr. presidente, que o nosso juízo
criminal era imperfeito, e que por causa ~essa
sua imperfeição,a pena imposta a certos crnnes
não era levada a elfeito ; trouxe por exemplo o
furto ; o Sr. deputado nno me entendendo. bell:1,
nem me podendo entender, porque a sc!enc!a
de direito nao é a de sua profissão, a sc1enc1a
do pulso, disse que quandó me exprimi ~e semelhan le fórma todos recorrêra.o ao cod1go, e
que ahi achárão que o crime de furto eslava
defini do. Ora, o St·. deputado assentou que, me
havfo 1·espondido, rn:is não reparou que ha d1fferença em definir o crime, classificar uma acção
criminosa e em levar a effeito :i pena imposta
a c-sla acç~. Nao , disse que pela no~s.a legislação a acção de furtar não era crime, ~as
disse que o crime de furto não_ era pumdo
entre nós porque a nossa legislação commette a s~a accusação ás partes offendidas, as
quaes, com pequenas cxcepções, nunca querem
subroetter-se aos incommodos de uma accusaçao. Lembrou o Sr. deputado que ~ le-.
gislaçno antiga lambem classificava este crime
en!l·e os particulares. E' erro: o crime de furto,
pela legislação antiga, excedeudo o furto a um
milrco de prata, e1·a caso de devassa, tin~a
acc11sação por parte da justiça. Não accuse1 a
nossa legislação pela divisãO entre os crimes
partícul:ues e publicos; mas accusei q~e certos
crimes que não offendem só aos parbcula1·es,
mas á sociedade, não pertencesse a accusaça.o
delles tambéi11 ao promotor : o furtar é uma
acção que não offende só ao individuo que
soffre o furto mas interessa ao geral da sociedade ; não pos~o; pois, achar boa uma l~gislaçn.o
que nao permitte que a justiça publica tome
parle na punição deste crime.
Foi ,ielebel'rima e mui galante a definiçao
que deu o Sr. deputado, de. crime. Crime, ~isse
elle, é tudo aq1.1illo que as leis cham~o crime!
.Isto nao é definição, n!l.o é nada. Crime é um
facto. illicito espontaneo comrnettido c~mtra a
ordelll, em prejuízo publico ou do parhc~lar ·;
e Pascoal José de Mello o define nas seguintes
palavras :-Factum illi~itum ad!ersu~ lBgum
8anct-iont1'171 spontB admi88um, r61,pu6ltcllf, 'llel
singulis noxiun, qv.o gui,:,; et ad repara.tionem,
BÍ fieri, poBait, et ad pena1n obligqJ:u,r.
Nao sei· tambem de que expressões do !'1eu
discurso inferio o Sr; deputado que eu tinha
lenJencias . pal.'a a legislação antiga, p~ra a legislação do livro 5º. Se é porque eu disse quti
algumas penas e1·a.o brandas no nosso cod1go " . .
penal, · eu não accusei a este .codigo só pel_a
brandura das penas, disse que elle era defe1·
tuoso porque não estav~ em h~rinonia com os
nossos costumes, l1ah1tos e md.ole, que ~elle
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não havia proporção nas penas, que umas e1·ão argumentos do .sr. deputado, exarados no
JQrna.l do· Oornmeroio. Parecerá contraste, semuito brandas e outras muito fortes.
Disse que eu apresentei uma accusaçãQ ao nhores, que eu lute com meu collega sobre
concreto do ·poder legislativo, · dizendo que a negocios da nossa provincia, talvez bem fóra .
nossa legislação penal íôra feita para urn fim ; da disctíssao, porém, tenho aprendido na casa·
eu não disse isto, disse sómente que alli se dizia mesmo .estes máos exemplos, e ainda· me re- ·
que o nosso codigo penal fôra feito para levar a cardo da contestação dos Srs. Pacheco e Alvares
Machado, sobre a arguição de certos clubs em
effeito uma revolução.
Tambem não tenho encontrado escriptores · S. Paulo.
Disse o Sr. deputado, a quem me refiro,
ou pessoas a que se referio ó senhor deputado,
que tenhão prestado elogios ao Msso codigo que as minhas proposições não se approxipenal ; desconheço estes elogios. O que tenho a mavão nem levemente á exactidao; porq11e
dizer é que o . nosso systema criminal nos deve seu irl1lão, quando disse que o governo geral
causar grande vergonha, ao menos a jt1lgar por tinha commettido inJustiça removendo-o para
5 annos de exercício, tenho conhecido que é a o Baixo-Amazonas, só quizera..dizer que a utilegislação a mais defeitJ1osa que possa haver, lidade· publica flão tinha exigido tal medid.1,
que era contraria ao codigo do processo. Ora,
·
altendendo ás nossas chc.:umstancias.
Tenho respondido · ao Sr. deputado Alvares quanto a esta declaração não duvido estar por
Machado, n~o quero estender-me mais, para ella; mas peço ao Sr. deputado, que me desnão acontecer · cahir no laço, direi sómente culpe não. ter adivinhado a intenção do Sr. Dr.
Dantas, que não provou claramente a sua produas palavras ao meu amigo o Sr. Rezende.
posição, qt)ando a emitlio. Todavia, affirmo
·Eu não quiz que se elimiqasse de nossa legislação o principio de poder ·o governo l'emover que nenhum dos dous Srs. deputados podem
os juízes de direito ; mas o que disse e quero, é ser juízes competentes para jnlgar da justiça ou
que essa faculdade seja definida, que sendo injustiça do acto; pelo contrario, entendo que
ella concedida em proveito do publico uão se ell~s havendo confessado que os juízes de ditorne uma arma, um instrumento de vingança reito das Alagôas semfl{'e estav!lo em desavenças
na mãL• do poder. Nao quero que se elimine com o presidente da provincia, justificadas estão
de nossa legislação este principio de poder o as remoções.
Continnou o Sr. deputado, quo a remoção
governo remover o empregado que aciutemente ·
fôr absolvido pelo tribunal, ou que. seja.pre- de seu irmão fôra inconstitucional, e para isto
judicial a sua continuação no 'lugar, embora servio-se de lembrar- nos o art. 33 da constinão se lhe possa formar culpa; mas não quero tuição do imperio. Eu deixo de responder a
que seja removido o empregado honrado, só este· argumento, e peço. á. camara que me
para satisfazer alguma vi.ngança ou melhor dispense de conlcstal-o, porque com isso faria
vergonha ao Sr. deputado que o . emittio : e
accommodar algum afilhado.
até admira que um argumento tal de direito
arguos
especiaes,
tribunaes
de
A respeito
sahisse da boca do Sr. Gomes Ribeiro, que
mentos apresentados pelo Sr. Limpo já forão só podia pronunciai-o estando muito preoccurebalidos, sómente accrescentarei que a legis- p:ido e possuído da injustiça das remoções.
lação cjue desenvolveu o systema de jnrados é
Sr. presidente, quando éri emittir algum
ordinaria, ·.e que assim póde ordinariamente
ser reformada; podendo nós restringir ou am- principio de direito, · e fôr contestado, uma
ve,: possui do da verdade, desistirei ; porém,
pliar mais a aIçada dos jurados.
Quanto á contradicção qne se noto11 entre o quando emittii- algum íaclo, de que esteja
rclatorio do Sr. ministro da justiça, e o do sciente, 11110 desejo ser contrariado ; porque
Sr. ministro dos estrangeiros, e.u julgo que não costumo a mentir. Por isso, como o Sr.
ella não existe; ambos os relatorios slio con- deputado a- quem me refiro insistia· em que
ciliaveis ; o Sr. ministro dos negocios estran- o Sr. Dantas se oppôz á lei da prefeiturá na
geiros fallou do estado poli~ico pelo que con- minha província, eu quero que o mesmo senhor
cerne á ordem e segurança publica, e o negue esta asserção, e que me-- responda, se
Sr. ministro da justiça fallou do estado civil emquanto esteve no excrcicio de deputado provincial nas Alagôas, apparecen semelhante lei
_
pelo que conrerne á segurança individual.
de prefeitos.
O Sr. Pontes Visgueiro : - Sr. presidente,
O SR. DANTAS :-E' verdade que não appa·
tinha declarado .na sessão passada, que uno
respondia ao Sr. deputado Gomes Ribeiro nor receu na as!.embléa provincial das Alagôas
· achar qne esta discussão da resposta no v~to essa lei de prefeituras, mas 'chegando o Sr.
de graças era impropria para entrar em uma Silva Pontes, chamou alguns depntados pro~
polemica; mas como o homem que tem brio vinciaes, observando-lhes particularmente que
o Sr. regente Feijó lhe tinha récomm·endado
não .gosta de vêr-se destnenti~o (appello pará
· ·
isto....
a consciencia de cada urn), eu peço á carnara; muito
.
'I
~'
SR. Sti,VA PON'J:'Ei;l :-Nego facto.
que-me deseülpe, e tolet·e qüe eu responda aos

·o

o
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O SR. PoNl'Es VrsGUE!RO : - Basta. Basta o
dito do Sr. deputado para ficar plenamente
p!'ovacla a minh:.1 proposição, que foi_taxada rlc
não se approximar nem levemente á exactidão,
e-a casa me fará justiça ; porq1rn nuo neguer-que u presidente da provincia lembrasse essa invençãO, só affirmo q_ue ella não partia do governo
geral ; mas partisse de onde partisse, o caso
é que no tempo do Sr. deputado Dantas,
essa. Jei não appareceu iniciada na assembléc1
. da província. E eslranho que a logica elo Sr.
tlejJuludo que combato, quizesse provar a
sua proposição com taes princípios, · e af•
firme que. a lJi só passou na ausencia
de seu irmãO. Deixemos tanta consideração l
Sr. presidente, eu uão disse affirmando, que
ho11vesse revoluçao em Novemb·ro de 1834:
deixei esta questilo em duvida ; mas n!t.Q posso
_ deixar agora de contestar as razões do Sr. deputado, por onde quiz provar que não houvera
movirnento revolucio11ario : e se o Sr. Dantas
não assistio a elle, é porque era increpado de
· formar os planos, e desapparecer, o que sempre
ouvi dizer nas Alagôas. Disse o Sr. deputado
que não houve tal rnvolução ; porque elle teve
ordem . da autoridade legitima para dirigir a
força. Ora, eu uão esperava que o meu collega
dissesse tal cousa, á vista e face de quem está
informado, e que ate se abalançasse a ler aqui
um documento que nao é exacto. E se o movimento dns Al,lgôas em Novembro de 1834, foi
operndo depois que o Sr. Camargo deixou a presidencia e entrou nella o conselheiro do governo mais Yolado. como, pois, podia aquelle senhor officiar ao Sr. Gomes Ribeiro ? A carnara
conclua do qile tenho dito, onde está a varnddade do facto.
Finalmente, para cohonestar aquelle movimento, disse o Sr. deputado, que entretanto
chegou o paquete, trazendo successor ao Sr.
Camargo. E' preciso, senhores, fechar os olhe~
á moralidade de uma acção para se poder al'·
gumentar por tal maneira ; mas agora me
lembro que o meu collega, talvez por cir·
cumstancias, fizesse.antes de tempo em Olinda
o seu exame de plülosophia racional e
moral.
PJreoe, senhores, que tenho respondido ao
Sr. deputado-.; e como estou firme na verdade,
me proponho sempre a sustentar () que disse;
porém quando não puder ter mais a palavra na
camara, recorrerei aos jornaes,
O SR. PRESIDENTE : - Devo lembrar aos Srs,
deputados que devem aq(li evitar estus questões
pessoaes.

OSr. Andr ada. Machado Cpela ordem ) : -

Peço a V. Ex. que, ein casos semelhantes,
chame os .nobres deputados á Qrdem.
OSr. Oliveira :Bastos declara ter pedido a
palavra para responder a algumas propo·
sições emittidas pelo sen nobre amigo, o
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Se. Ale11.car, ácerca do actual presidente do
Ceará.
N:i.o julga jn~ta a censura que este nobt·c deputado fez ao Sr. ministro do imperio, pela
nomeação do Sr, Manoel Felir.ardo, nomeai;:ã•>
que, disse o nobre deputado, não podia ser
ruais funesta á província do Ceat'á. Defende
este acto do Sr. ministro, pois que S. Ex. foi
procurar para a presidencia daquella provincia.
uma pessoa que nito estava imbui da ou compromettida com nenhum das partidos alli ex:istentes; bem col!lo defende o ter S. Ex. conserva do aquelle presidente, pois que, á excepçilO
das censuras aprscséntadas pelo nobre deputado
o Sr. Alencar, nenhuma representação existe
contra o Sr. l\'[anoel Felizardo.
Contesta o motivo apresentado pelo nobre
·deputado, para que o presidente não mandasse
recrutar, isto é, a secca que tinha havido, a
qual originou a falta de farinha. O orador far.
ver que a falta deste genero foi devida á grande
baixa que teve, que fez com que os lavradores
deixassem de plantar mandioca, e se entregassem á cultura do algodãO.
Quanto a ter o Sr. Manoel Felizardo mandado executar os devedores· da fazen du publica,
o que foi censurado pelo Sr. Alencar, por se
persuadir que os arrematantes do gado pagavão
com o producto deste, . o orador observa que
estes arre ma !antes devem ter um capital para
fazer sea avanços, e mostra que, se acaso elles
fossem preferidos na nova arrematação, isto
viria a ser em prejuízo da fazenda publica.
Nno acha justa a censura que se fez ao. presidente do ·ceará, pela demissão do chefe de
legiãO da capital, admirando-se que o nobre
deputado, que admitte o principio de que ao
governo se deve deixar o poder de emiltir, sus·
pender e remover empregados, negue a consequencia deste· principio. O orador lembra que
indo este coronel ern serviço corn uma ordenança, porque urna pessoa 11l\o lhe tirou o
chapéo, mandou dar-lhe pela ordenança ; e
lernbra que alé a familia desse chefe de legião
louvou o presidente pela demissão qt.ie. deu.
Na.o acha ccnsuravel o presidente do Ceará,
por ter demittjdo o secretario do governo, nomeando outro que mer-ecia sun plena confiança,
porque a lei lhe dá esta faculdade; de sorte que
até uni presidente nomeado pa!'a o Maranhllo,
partindo para o seu destino, levou em sua companhia o seu secretario sem saber se o que
estava servindo merecia, ou n!io a sua con·
·
.
fiança.
N:i.o quer entrar na questão da capacidade ou
nllo capacidade do secrelario demillido ; . mas
limita-se a observar que a declaração de mcapacidade póde ser considerada corno um mptivo
honesto apresentado pelo presidente para a demissão deste individuo.
Se o presidente demittio o capataz, brazileíro
nato,. qt1e servia bem, para nomear um colono
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es!t-angeiro, esta medida não póde merecer a
__
approvação do orador.
Quanto á nomeação do juiz municipal, julga
que o defeito está na lei, na conformidade da
qual obrou o presidente ; embora pareça pouco
conveniente que o governo tenha toda a inspecção sobre magistrados, que até certo ponto
devem ser independentes.
Mostra não ~er exacto que ia de passagem o
bacharel nomeado para substituir o juiz municipal não formado. Este bacharel é filho do
Ceará, e acabando de formar-se revertia para a
província do sêu nascimento.
Repelle por injusta a proposição de que o S1·.
Manoel Felizardo, logo que chegou á provincia
se lançou nos braços de um partido desordeiro.
Neste partido, que longe de ser desordeiro, era
da opposiç!l.O na administração passada, e sustenta os principias da aclual, se conto.o cida·
dãos muito .. probos, muito honestos, mLJito respeitaveis, e propl'ietarios amantes da ordem
publica ; homens que nem por sombras podem
ser taxados de desordeiros.
Rebate a proposiç!l.o de que os chamados desordeiros fazem opposição ás pessoas que mais
direito têm aos empregos publicos, e a representar a província. Pela constitLJiç1io todos os
brazileiros so.o aptos para os emprego,:, com
a differença - apenas do~ talentos e virtu~s ;
julga, portanto, inadmissivel a exclusão de uns
a favor de outros, como parece indicar a
palavra direito, de que usou o Sr. Alencar.
Repelle como injuriosa aos liabitantes da
provincia do Ceará a affirÍnativa de que a
melhor gente da província se foi offerecer ao
ex-presidente para o sustentar no seu posto.
Os cearenses querem a ordem, e é-lhes indifferente quem está na presidencia.
Julga muito nocivo que os presidentes de
província se ponhão á testa de um partido ;
e pede ao Sr. ministro do imperio que lhes
imponha, como uma das condições ess,~nciaes,
o não se pôrem á testa de partido algum, para
que possao governar bem, livres de odios e
paixões, que sempre prodLJzem injustiça e
promovem reacções muitas vezes fataes á lranquillirlade publica.
Passa a declarar as razões por que assignou
emendas ao projecto do voto de graças ; e
conclL1e declarando, á imitação do exemplo
dado por outros Srs. deputados, que o seu
credo político é seguir sempre a . vereda da
razão, da jusliça e da verdade, qualquer que
sej11 o lado que a indique.
Considera o governo debaixo de dous pontos
de vista : se a somma de bens de sua conservaçao fôr maior do qt,e a dos males que
della _resulta, está prompto a sustentnl-o; mas
toda a ve;,; que produza mais males do que
bens, ha de lhe fazer opposição. E como o
governo actual tem produzido maior somma de
bens do que. de males, e a sua conservaçao

promette á nação maior somma de bens, não
duvida prestrnr-lhe o seu apoio.
O Sr. Peixoto de Aienoa.r responde que
não censurou o governo por ter nomeado novo
presidente para o Ceará, uma vez que entendia
que o antecessor não servia bern, pois que
a lei para isso o autorisa; ma~ declarára que
se queixaria se o governo não 3fündesse aos
queixumes dos cearenses, e não tratasse de
remediar os males rE!sultantes dos factos praticados pelo actual presidente.
Affirma que n1\o avançou a proposição que
o novo presidente fôra recebido com cartas de
parabens por ambos os partidos, mas sim que
todos o recebêr!IO com boas disposições, na
esperança de que seria imparciul.
Posto concorde em que as fazendas de
creaç11o de gados de pouca gente carecem,
adverte que nao é menos certo que o recrutamento causa grande prejuizo aos fazendeiros,
porque em tal occasião todos desapparecem.
E para melhor provar o mal que deveria ter
produzido o recruhlmento, principalmente
depois da secca de cinco mezes, refere que
se mettem muitos empenhos para nao serem
presos os vaqueiros, pela falta dos quaes os
criadores muito soffrem.
Se os devedores da fazenda por contractos
anteriores não tin hão podido sfliisfazer seus debilos pela falta de moeda sentida na província,
e se esta falta nno podia deixar de produzir o
mesmo effoito a respeito das pessoas que houvessem de preferir nas at-remataçúes, parecellíe que fôra mclhol' q11e a espera concedida a
estes novos arrematantes tivesse sido dada aos
antigos. Esta observação tende a reotificar seu
pensamento a este respeito, que lhe parece não
ter sido bem entendido.
Reconhece que corrêracom effeito o boato
de que o coronel Pizarro dera uma bofetada
em um homem em serviço ; mas refere que
se justificou plenamente, a ponto de o mesmo
supposto ofl'endido declarar no jury que estava
plenamente satisfeito, e de todos reconhecerem
que elle não liavia praticado este t'uclo, Quando
poi·ém fosse certo que elle o tivesse pralicado,
não lhe parece que uma offensa pal'ticular devesse influir para a dernissno de seu posto.
Nada quer dizer agora a respeito da demissão
do secretado do governo com receio de offender.
Affirma que n_ão forão boatos, mas cartas particulal'es houve convidanllo o ex-presiuente para
não largar a presidencia. Não consident que os
que escreverão taes cal'tas inco.rressem no
menor cl'imc por um t1ct0, que de nenhum
modo perturbou a ordem publica. ·
Quanto a ter sido recebido o actual presidente com agrado da maioria da província,
pede ao Sr. Bastos que nil.o considere corno
maioria da provincia a de S. Matheus, que até
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IIl ui pouca influencia tem podido ter· nas eleições.
·concorda em que o bacharel nomeado para
promotor é filho da provincia, mas nem por
isso lhe parece menos certo que ia de passagem,
pois que declarára antes a nenhuma disposição
em que eslava de habitar na capital da província.
Não póde concordar em que o partido, a quem
o orador chamou de desordeiro, seja nacional ;
se disto estivesse persuadido, o orador nl\o se
declararia contra elle. Nem lhe parece que proceda o argumento de que entre elles se contão
proprietarios ; põis que alguns delles lambem
algumas vezes commettem ·excessos e sacill.o
vinganças.
O SR. PRESIDENTE roga ao Sr. depufado que
se limite quanto fôr possivel ao objeeto em discussão.
O SR. PEIXOTO DE ALENCAR entende que lhe
é licito responder uma vez que o Sr. pt·esidente com,@lío que o Sr. Bastos fizesse observações sobre o discurso proferido em outra occasitlo.
O Sa. PRESIDENTE lembra que o Sr. deputado
jã fallou. larganz0nk sobre estes objectos em
outra sessãO, e que o Sr. Bastos respondeu a
esse discL1rso.

OSr. Sil-va ?entes fa1; um pequeno di~l'-urso,

mas em voz tao baixa que não pudemos ouvil-o.
folga-se a ·materia discutida e proeede-se á
·
votaçM.
São. approvados :
1. 0 A seguinte emenda suhstiluitiva da commissão 30 periodo segundo:
<< A certeza de que subsistem inalteradas as
relações de boa amizade, entre o imperio e
as potencias est!'angeiras, é smnmamente grata
á camara dos deputados; confiando qt1e ellas
se terão obtido sem quebra, nem mingua da
honra e dignidade nacional. A mesma camara
apprnvará os meios que o governo de V. 1,L
Impel'ial empr~iar para esvttecer a de.siutelligencia que infelizmente existe com a Santa
Sé ; bem certa de que se conciliar4 a dignidade
do . imperio, e a manutençlío dos direitos da
l;,()róa, eom o i\lslo respeito de1illo ao ch~fo da
igreja universal. »
2.º O terceiro periodo até as palavras -governo de V. M. Imperial - e o resto com as
seguintes emendas da commissão - ern lug-ar
de -,- na província da Bahia - na cidade da
Bahia - e additiva - em que tanto se empenhárlío com patrioticos esforços, seus leaes
habitantes.
3.° O quarto período com a suppressão das
palavPas - na sua essencia.
4:• O periodo _quinto sem a1teração, .
TOMO l
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1>. º O período sexto ,té as palavras - governo de V. M. Imperial - e o resto com a
subs~tuição da palavra crença pela de per-

8uasao.
6.º O período setimo coni a s11ppress!lÓ da
palavra - inonstrnoso.
7. º Os períodos oitavo e nono sem alteração.

As emendas do Sr. Oltoni julg1lü-se todas
prejudicadas.
A emenda assignada por 16 Srs. deputados
sobre a restauraça.o da cidade da Bahia, e a
outra assignada por 15 senhores, para que se
supprimão no periodo 6º as palavras - ao qual
prestará os subsídios necessarios, etc. - são
regeitndas, votando a favor 20 Srs. deputados.
O voto de graças é adoplado, e remettido á
commissão de redacção,
O S!'1, PRESIDENTE_ dá para ordem do dia a
mesma de hoje, menos a materia já votada ; e
levanta a sessão ás 2 horas.
Sessão em 1~ de Junho
Pl\ES!DENCIA DO SR, ARAUJO VlANNA

SmrnARJO. - Expediente. - Reque1·iinentos. Pareceres de comrnúsãu. - Oi·dem do dia. Nmneação de wna commissão especial. - Vencimentos dos lent68 dos cursosji,ridicos ; p-ro·
jecto do Sr. Vianna ; adopção da resoliwão.
- Resofoção ácerca dos emolumentos d; se·
cretario da academia de marinha: adiada.À dopção de i,ma resolugão .;obre oei·tidõu
de baptismo, ca.saintintos e obitos. - Re8olução para construcção de. wna esfrada na
província de Minas Geraes.
Depois das 10 horas da manha, procede-se
á chamada, e achando-se presente nu mero legal
de Srs. deputados, abre-se a sessa.o, lê-se e ap·
prova-se a acta da antecedente.
Fal!ão com causa participada os Srs. arcebispo da Bahia, Souza Franco, Cajueiro, Marianno de Albuquerque, Carvalho de Mendonça,
Barreto Pedroso, Souza e Oliveira, Carneiro
Leão e Floriano de Toledo.
EXPEDIENTE

O SR. l° SECRETARIO dá conta do expediente
lendo os seguintes officios :
1. 0 Do ministro do imperio, remetfendo a
copia do decreto .de 15 de Maio ' proximo passado, qLle serve de declaração ao de J 5 de
Julho de. 1835, no qual houve o engano de
designar-se a mercê da tença de cento e vinte
@il réis ao coronel reformado da l" linha, Filippe Lamprêa Mimoso. - A' cornmissão de
·
pensões e ordenados.
2." Do ministro da guerra, enviando as relações em que se achão desig~a<1~s 9s officiaes,

. .

.

42
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inferiores e mais praças, tanto da 1~ linha,
como da extincla 2•, guardas nacionaes e paisanos, que assistirão aos combates dos dias 13,
14, 15 e 16 .de Março na província da Bahia, e
-sao reconunendados·ao governo imperial, e bem
assim dos feridos, amputados e . mortos, em
consequencia de ferimentos por balas ; rogando·
o ministro que acamara lhe faça devolver taes
relações, que são ir.dispensaveis ao ministerio
da guerra. - A quem fez a requisição.
3.º Do secretario do senado, participando que
por officio do ministro e secretario de estado
dos negocios da fazenda, conslára ao senado,
que o regente interino sanccionou a resolução,
que applica a beneficio do monte-pio geral de
economia dos servido1·es do estado os remanescentes dos premios de suas loterias. - ~'ica a
camara inteirada.
4.0 Do mesmo secretario; participando que,
por offi.cio do ministro e sécretario de estado
dos negocios do imperio, constou ao senado
que o regente interino sanccionou as seguintes
resoluções: tres, approvando as tenças concedidas a Joll.o Ferreira Bittencourl e Sá, a D.
Eufrasia Maria da Silva, e a D. Maria Adelaide Pinto Navarro, e a seus filhos ; uma, au~orisando o governo a mandar passar carta de
naturalisaçllo a João Guilherme de Bruce, de
nàção sueca; e outra approvando a tença concedida a D. Maria Joanna Pinto Gavião, D.
Maria Polucena Pinto Gavião, e D. Brites Pinto
Gavião.-:Ficii a camara inteirada.
Remette·se á commissão de constituição e
poderes o . requerimento do mordomo da casa ·
imperial.
A' mesma commissão o requerimento de
Alexandre Antonio Vandelli, natural de Lisboa.
A' mesma commis§lãO a representação dos
Srs. Antonio Borges da Fonseca, Frederico de
Almeida e Albuquerque e Manoel Lobo de Miranda Henriqués, deputados pela província da
Parahyba do Norte.
A' commissll.o de . justiça civil o requeri·
mento. da junta que representa a sociedade do
theatro constitucional fluminense· de S. Pedro
de Alcantara.
A' commissão das assembléas provinciaes o
requerimento do padre Francisco Manoel da
Silva.
Entra em discussão e é approvadi> sem debate o seguinte :
"_Requeiro se peção ao. governo a copia do
primeiro conti;acto feito pelo ministro da fa.
zenda, o Sr. Ca]mon, em 1829 ou 1880, com
a mesa da·Ordém terceira da Penitencia, sobre
o trapiche chamado da. Ordem, e do contracto
de sublocação feito pelo ministro da fazend11,
o Sr. Vasconcellos, em 1832, com o acltial ad. miI!istrador do mesmo -trlilpiche, remettencl.ó
conjunctamente todos. os . papeis que houverão
-Outro é Sil'Ua. »
a r.e!:lp.eito.
....

OSr. Limpo d.e Abreu tem a palavra pela
ordem para fazer um requerimento ao governo,
pedindo a correspondencia sobre a negocía~ão
diplomatica, que teve lugar entre o nos\!o governo e o· dos estados dá Bolivia ; e como estas
negociações estavão concluídas, segundo disse
o Sr. ministro dos negocios estrangeiros, crê
que não haverá duvida em que elle as remelta ;
porém, deseja que não se discuta o seu reque·
rimento sem a presença do Sr. ministro dos
negocios estrangeiros, ou sem a presença de
outro Sr. ministro que possa dar algumas in·
formaçaes a este respeito.
O i11ustre deputado manda. o seu requerimento á mesa, e pede que se ·1êa para constar
que o ap1·esenlára.
O Sa. l° SECRETAR10, satisfazendo a esta exigencia, lê o seguinte :
« Requeiro que se peça ao governo pela se•
cretaria de estado dos negocios estrangeiro!!',
toda a correspondencia official, que existir na
mesma secretaria, relativamente ao objecto das
sesmarias concedidas pelo governador de Chiquitos, em territorio pertencente á província· de
Matto Grosso, remettendo-se as instrucç!!es que
se derão 110 encarregado dos negocios do Brazil
na parte respectiva.
" Pa\lo da camara dos deputados, 12 de
Junho de 1838. -A. P. TÁmpo de Abreu. »
Fica para entrar em discussão quando estiver
presente. o _Sr. ministro dos negocios estran·
geiros, na hora competente.
E' lido. e·approvado sem debate o seguinte re•
.
querimerito :_
« Requeiro· que se peção ao governo todas as
notas, e papeis tendentes .ás reclamações de indemliisação, que o governo do Paràguay tém
feito, e exigido do nosso pol' occasião dos roubos ·
feitos pelos indios · em s_eu territorio. E bem
as:sim todas e quaesquer peças, que tendão a
esclarecer o estado de nossas relaÇões com o
·
dito governo. ,
«Paço da camara, 11 de Junho de 1838. Na'Uarro; »
Lêm-se, e vão a -imprimir, os seguinte; pare:
ceres:
"A 1• commissão de fazenda tendo- examinado a propósta ·do governo, que altera -algumas das disposições da lei de 15 de Novembro de 1827 relativamente · ao pagamento
de juros, e ás transferencias das apoiices da
divida interria fundada, é de ·parecer que a referida proposta .deve entrar em discussao, para
o que a oft'erece conve!,'tida no seguinte projecto
·
de lei:
·" A assembléa geral legislativa· decreta:
" Art. 1. º O governo fica autorisado para
fazer pagar os juros das apoiices da divida in-·
terna, em qualquer das thi:,sourarias das províncias da J:3ahia; Pernambuco. e Maranhão, a
requerimento dos r~spectivos . possuidores+ e
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para i·egulàr dentro de cada uma das ·referidas souraria do recolhimento, ou se fôra direclaprovíncias a h-ansferencia das mesmas apoiices, mente ao thesoureiro d<i pum;io, e quem .para
e a· passngem destas de uma para outra thesou- alli rnandou; e finalmente se o thesoureiro do
·raria, onde seja pennittido o ·pagamento. dos punço depois de concluída a operação prestoü
juros, dando as instrucções nel:essari'as para a suas contas exactas: e no ca~o contrario, o que
segurançà, e facilidade dessas operações.
fez o presidente da provincia da província a lal
«·-Art. ~-· Ficão derogadas as disposições da · respeito. Outrosim requeiro se saiba do governo
lei de 15 de Novembro de 1827, que forem con- se é certo que o mesmo presidente de Sergipe
.
trarias ás da presente.
lançou mllo das notas do·novo padrão, que es« Paço da camara dos deputados, 11 de tavno destinadas para o resgate do cobre, para as
Junho de 1838.-J. F. Vian:na.- CaTlos OaT· applioar a algum outro destino, que nao fosse
neiro de Campos. »
o determinado por lei ; e neste caso com que
" A 1ª commissllo de fazenda vio, e exa- foi supprida a falta das notas.
« Em 11 de Junho de 1888. - Gomes .Riminou a proposta do governo, que- tem por
objecto tornar provincial a circulaQ!!.() do papel- beii•n. »
Lúrn-se os seguintes. pareceres, que vão a
moeda ora geral, e julgando que a mesma proposta envolve uma medida da maior impor- imprimir, para entrarem na ordem dos tra_tancia para o melhoramento do actual meio balhos:
«Antonio Esteves dos Santos e outros dirigirão
circulante do Brazil, é de parecer que a mesma
proposta deve ser tomada em consideraçllo pela a esta augusta camara uma representaçao, em
camara, e para entrar em discussão a oll'erece a qual expendem que sustentando na cidade
da Bahia uma causa civel de nullidade de tesconvertida .no seguinte projecto de lei :
'tarnento, e havendo a relaçao da mesma cidade
« A assembléa geral legislativa decreta:
proferido ácordlios contra elles, interpuzerlio
« Art. 1.º O thesouro publico nacional re·
metterá a cada \lfila das thesourarias provin- · desses julgados. o recurso de revista para o
ciaes a porção de notas da nova estampa, que supremo tribunal de justiça do imperio ; e·
julgar sufficiente para a substituiÇllo das que porquanto nao pôde o processo ser enviado ao
actualmente circulao nellas; jevando as mesmas mesmo tribunal dentro do praso marcado na
notas impresso no reverso o nome da provincia, lei, por ter lido lugar a esse tempo, e na men·
cionada capital a revólta, que por quatro mezes
a cuja oirculaçao fc.rem destinadas.
·
« Art. 2.º As notas da nova estampa só terão ahi suspendeu o exercicio da publica adminiscurso obrigado nas .estações _publjcas das. pro- traçlo, requerem que a assembléa geral legis,
lativa decrete que o tempo em que. os trihu.
víncias, cujo nome tiverem.
naes e repartições da cidade da Bahia estiverao
« Art. · 3.' Ficlo em vigor as disposições· da
lei de 6 de Outubro de 1835, n. 53, que forem fechados, ou entregues. ao partido anarchico,
não se compute no praso concedido para- a· apre.
applica veis á presente substituição.
sentação das revistas.
« Art. 4.º ·Ficlo derogadas as leis e disposi« A commissllo de justiça civil, a-quem esta
ções em contrario.
. .
«· Paço da camara dos deputados, 11 de representação veio remettida, .comquanto esteja
Junho de 1838.-J. F. Vianna,-OaTlos Oar- persuadida de que o direito soccorre aos supplicantes, porque ao. legitimamente impedido
neiro de Oa.mpos. »
nunca cOl're o tempo, e ninguem deve ser resOSr. Martim Francisco obtendo a palavra ponsavel por factos alheios, reconhece comtudo
pela ordem, declara á camara, que com zelo o fundamento do pedido, por ser terminante,
tem desempenhado o dever'de um bom memQro· e. não admittir distincção a disposição do arl
de cornmissao, ·para que f6ra nomeado ; mas 10 da carta de lei de 18 de. Setembro de 1828,
sendo nomeado para uma segunda commis~ão, e não poderem os juizes e tribunaes dispensar
pede, em ·consequencia do seu máó estado de nas leis ; e tanfo principalmente quando, ha•
saude, ser desonerado da segúnda commissao vendo os supplicantes réquerido ao presidente
para que foi eleito, que é a commissão das do supremo tribunal de justiça a bem do seu
-·
contas do thesouro.
direito, depois de haverem protestado conl,fa o
O Sa. PRESIDENTE consulta a càmara sobre
lapso de tempo, foi por esse mãgistrado sua·
a dispensa pedida pelo nobre deputado, e esta petiÇllo indeferida. Nestes termos, e porque seja
decide pela affirmativa.
·
. necessarici prom,ulgar uma medida _legislativa,
Lê-se, e é approvado sem debate, o seguinte que dê ao caso prompto r~medio, e qµe com•
1·equerimento :
·
prehenda esta, e semelhantes hypotbeses, ·a
« Réqueiro que se pergunte ao .govliltno, i.;e commissao tem a honra de oft'erecer á consisabe que o presidente da ·província de Sergipe, deração da· casa o seguinte projeetô · de reso.
·
·
mandára punçar a sizalha de cobre, : que não luçad:
« A assembléà geral legislativa resólve :
tin:há. o peso legal ; se esta oper~çllo se fizera
Artigo unico. Nem a carta,de lei de 18 ~
P?r coqJa _da:_fazenda, e ?º~·os• tramites exigidos na lei, passando .primemrnen~e pela lhe· Setembro de 1828, nem: outra disposiiÇllo pos-

«

;i!Jf.. :~

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:46 - Página 4 de 9

332

SESSÃO EM 12 DE JUNHO DE 1838

terior, compreh ende no \ermo marcado para
interposi ção, seguime nto e apresent açao dos re·
cu!'sos de revistn, os que não puderem ter
sido interpost os, seguidos, e apresent ados no
mencion ado praso, em conseqn encia de guerra,
ou de outro qualquer aconteci mento, que haja
suspendi do o exercício legitimo da autorida de
publica.
« Paço da c:imara dos deputado s, 6 de Junho

de 1838.- J. L Va.z Vieira. -M. V. Tosta.A. de Souza e Olive,ii-a Coutinho. n
cc D. Anna Amalía de Oliveira e Almeida , D.
Felisber la Adelaide de Oliveira Figueiredo e D.
Frm1cisca Umbelin a de Oliveira Coutinho e
Costa, filhas legitimas do fa,l!ecido coronel de
engenhe iros Aurelian o de Souza e Oliveira, represenlã o á camara dos Srn. deputados, que
achando -se solteiras ao tempo do fa!lecímento de
seu dito pai, obtivera.o que se lhe mandass e
pagar o meio soldo que lhe competia, nos
termos da lei Je 6 de Novemb ro de 1827; e
que tendo recebido effectivarneJJte este pagamento por tres a quatro annos, lhes fôra mandado suspend er por ordem do ez-minis tro da
fazenda, pelo pretexto de haverem as supplicantes passado ao estado de casadas, no que
enlendem se lhes fez injustiça notoria, por não
E;JCislit· na dila lei clausula alguma, donde possa
deduiir- se que as filhas solteiras dos officiaes
militares df::vao perder o meio soldo, uma vez
concedido, no caso de casamen to posterio r; e
que nem essa intelligencia é admissív el: l°,
por terem cal1ido em ambas as camaras , no
acto da éjiscussll.o da mesma lei, emendas que
propuze rao a doutrina que o referido ex-ministro pretende u estabelec er, como provao por
docume ntos: 2", porque· as supplica ntes têm
sido contempla.das em todas as leis do orçamento ; donde se infere que o poder legislativo
não admitte a intelligencia do ex-minis tro, e
concluem pedindo que se lhes faça justiça.
« A commissãO de constitui ção, á vista das
razões expostas ; não póde deixar de reconhec er
que a petiçll.o das supplica ntes é fundada em
direito trio positivo, que nem mes_mo o pretexto
de um zelo excessivo pela fiscalisação dos dinheiros publicas póde desculpar a notoria injustiça, com que têm sido pi-ivadás de um pagamento que tem assento na lei!
« E em que artigo de lei de 6 de Novemb ro
de 1827 poderia o ex-minis tro da fazenda, de
que as supplica ntes se queixão, encontra r razões
plausíveis para estahele cer em principio , que as
filhas solteiras dos officiaes militares , a quem
se houver concedido o meio soldo, o devào
perder, se posterio rmente á concessao passarnm
ao estado de casadas ?
,e Se a lei não faz esta distincção, como a
poderáa fazer os seus executor es P Privar os
. agraciados de beneficios concedidos pela lei,
sem qtle lei expressa o determin e, é na verdàde acto violento, que no entender da com·

missM está fórii. das .attribuições dos ministro s
do poder.
" No caso presente toma-se mais injusta a
intellige ncia dada á referida lei, pór i:er evidentemente inadmiss ivel, á vista da manifest ação
authenti ca, que fizerllo as camaras legislativas
de que nao queriao que o facto de casamen to
posterior privasse as filhas dos officiaes militares do meio soldo concedido no seu estado
de solteiras , rejeitand o as emenda s, que propuzcrão essa materia : facto, que repelle a
idéa de caso omisso, susceptiv el de qualque r
intellige ncia.
cc E não póde a rommissiíO deixar de observar ,
que uma semelha nte interpretaçll.o é por alguma
fórma opposta aos verdadei ros principies de
economi a poliltca, emqnan to ditlicult a os casa-·
mentas das filhas dos officiaes militares, privando-a s do pequeno dóte dos insignifi cantes
meios-so ldos ; pois que sendo conserva dos,
mais facil lhes será obter maridos ; aconse·
lhando pelo contrario todas as convenie ncias,
que os casamen tos se projectao em favor da
populaçã o, e da moral, nellas igualme nte interessadas .
,e Apezar porém de ser mar.ifest a a justiça das
supplica ntes, observa a commiss ão, que ellas
ainda n1l.o esgotárão todos os recursos , deixando
de requerer ao actual ministro da fazenda,
como convinh a, que repare a injustiça, que
lhes fez o ex-minis tro de que se queixão.
Nestes termos.
« E' a mesma commissll.O de parecer, que a
petição das supplica ntes se remelta ao governo
para lhes deferir, como entende r de direito ;
devendo informa r a esta camara, no caso de
entender a lei, como a entendeu o ex-minis tro
da fazenda, das razões em que se fünda, ;:,fim
de se tomarem as medidas legislativas, que pa·
recerem convenie ntes.
cc Paço da camara dos deputado s, 11 de Junho
de 1838. - José Clemente Pereira. - À n-

tonio Carlos Ribeiro de .Aiidrada Machado e
Silva."

Entra em discussil.o, e é approva do o seguinte
·
parecer:
cc O diploma de deputad o pela provincí a . da
Parahyb a com que se apresent a o Sr. Manoel
Lobo de Mirap.da_ H~nriqu es, foi passado em
virtude dos votos que obteve nas ;;egundas eleições, e a qne se pl'Ocedeu na mesma provínci a,
que forao julgadas nullas em se~são de 2 de
Maio. E', portanto , a commíss l\o de parecer que
o dito Sr. Miranda Henriqu es, nllo póde tomar
.
assento.
<< Pac;m da camara dos deputado s, 9 de Junho
de 1838.- J. Clemente Pe1·eira.. - .Antonio

Cai·los Ribeiro de .Andrad a Machado e iSilva.

ii

Entra igualme nte em discussM , e fica adiado
por se pedir a palavra, o seguinte parecer :
e, A commiss ão de constitui çao e poderes
examino u a indicaçl:í.o do Sr. Oliveira, propond o
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que se dê assento, como suppientes pela provincia da Parahyba, aos Srs. Frederico de
Almeida e Albuquerque, e Maneei Lobo de Miranda Henriques, que se achão presentes, emquanlo se nao completa a -representaçao da
mesma provincia com seus deputados effectivos,
ou suriplentes mais votados. E porque o Sr.
Frederico é o 6º na ordem dos sopplentes, e o
Sr. Lobo o 9° ou 1Oº, por empate de votos,
como se vê da lista junta, nao podem ser chamados, no entender da commiss~.o, emquanfo
os deputados ordinarios, que já farão convidados, se n!l.o declararem impedidos, e igualmente os st1pplentes mais votados; qt1e se
fossem presentes poderião ser admittidos, como
esta augusU1 carnara tem deliberado em casos
semelhantes.
« E', portanto, a commissao de parecer, que
se nl!.o póde approvar a indicaçil.O sobredita.
" E como na lista da apuraçao de deputados,
pela provincia da Parahyba, mandada remelter
á camara municipal da capital, não fossem
c.omprehendidos os supplet1les, requer a commissão, que n lista junta, em qne os mesmos se
contém, se envie ao governo, afim de ser transmittida pelas vias competentes á mesma ca-

mara.
e< Paço da camara dos deputados, 9 de Junho
de· 1838. - J. Clemente Pereira. - Antonio
Carlos Ribeii-o de A ndrada Jl{acliado e Silva. "
Julga-se objecto de delibern1;:i'lo, e vai a imprimir uma resolução da commissão de pensões e ordenados, que approva a aposentad.oria,
concedida por decreto de 6 de Dezembro de
1832, a José Alves Pinto Campello no einprego
de ajudante da offfoina de abrição da casa da
moeda desta côrte,

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA
Nomeação da commíssão especial para tomar
conhecimento da denuncia dada por JMo Piuto
de Lacerda conlra o ex-ministro da justiça o
Sr. Gustavo Adolpho d'Aguilar Pantoja.
Sahum eleitos para ella os Srs. Lourenço José
Ribeiro corn 17 votos; Limpo de Abreu, 16 ;
Vai Vieira, 14.
·

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA
Continúa a discussão da resolução n. 10
vinda do senado sobre o augmento dos ordenados
dos lentes das escolas juridicas e de medicina,
com as emendas apoiadas na camara, nas sesSões anteriores _em que esta materia se discutia.

O Sr. Oliveira, como o· Sr. ministro da
guerra declarára que tinha dH apresentar a reforma da academia por estes dias, pede ao
nobre autor da emenda que se refere a esta
academia, retire a sua emenda por julgai-a
inopportuna, pois que, quando S. Ex. apresentar a sua proposta, terá entao lugar a materia da emenda ..
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OSr. Montezuma. oppõe-sfcl a esta idéa, pois
que o Sr. deputado não póde asseverar
que os leutes desta academia terão, ou nãO,
augmenlo de seus ordenados na reforma que se
apresentar, e mesmo quando ahi venha, ll9.o se
poderá asseverar que passe. Faz ver que seria
odioso Hugmeutar o ordenado aos lentes das
academias medicas e jurídicas, e deixar-se de
parte os das militares. A despeito· do debate
que .tem havido sobre esta m.ileda, o orador
não tem podido encontrar motivo para que se
augmente o ordenado de uns, e n110 de outros:
porquanto, se os lentes rnilibres têm os seus
soldos, como se disse, os de medicina têm a sua
clinica, e os dos cnrsos jurídicos a sua pratica
do advogados; observa todavia que vota por
augmento de ordenados para lentes de todas as
academias no caso de não passar a sua emenda,
a qnal, a respeito dos lentes dós cursos juridicos,
é muilo mais vantajosa qne o mesmo ordenado,
dando-lhes uma classe a que pertenção, o que
não têm tido até agorn.
Uma ontrn consideraçll.O apresenta para que
a idéa de sua emenda seja adaptada com preferencia ao projecto, e é a necessidade absoluta
da reforma dos nossos cursos jurídicos.
Poder-se-lia suscitar a duvida de que os estrangeiros podendo ser lentes dos cursos jurídicos, para entrar nos tribunaes devem ser
cidaclaos brazileiros. Mas, a isto responde, que
a sua emenda sendo adpotada como lei não revoga a anterior S<lbre naturalisaçao, e fica-se
entendendo, que todas as vezes que o lente fôr
estrangeiro, e quize1· conservar esta qualidade,
não poder.í obter aquellas vantagens que sao
inherentes áquelle que é cidadão brazileiro.
, OSr. Oliveira., respondendo ao Sr. Montezuma, diz que nilo te·m certeza, mas crença de
que, na proposta apresentada pelo nobre ministro da guerra, virá o augmento de ordenados
para os lentes, e funda esta persuasã.o nos es·
tatulos provisorios da academia que dizem que
os vencimentos dos lentes sejão os mesmos que
os dos lentes dos· cursos jurídicos, observando
que na academia miíitar não ~e ensinão un_icamente sciencias militares, mas tambern as sc1en·
cias mathematicas, physica, a architectura
civil, a botanica, e.te., estudos que, no ~stado
actual de nossa industria e de nossos meios de
communicaçao, são de uma grande utilidade.
Assim persuade-se á vista dos actos do nobre
ministro da guerra, que os lentes da academia militar, tendo direito inquestionavel aos
mesmos vencimentos que têm os lentes dos
cllrsos jurídicos, ou das academias medicas,
S. Ex. na reforma d,1 academia não deiirnr,á ,de
equiparar os seus vencimentos aos destes.
OSr. Via.nna entende que o unico ·mal que .
ataca os cursos jurídicos não é a falta de aug'· ,
mento de oi:denados,aos seus lentes ; em sua
,opinião a reforma principal é a fusão dos dous .
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cursos n'um, e a segunda melhorar o pessoal
existente nesses cursos, nos qunes reconhece
que ha lentes muito capazes, como alguns que
têm assento na casa, mas julga lambem que
nl!o se poderá contestai' que ha lentes que nem
200$ valem.
·
Pareceu entender-se que com o ordenado de
2:000$, havíamos de ter melhores lentes, o
orador disto nl!o está persuadido, e entende não
dever-se dar semelhante ordenado a alguns dos
actuaes lentes. Como n!ló possa apresentar u·m
projecto com todos os melhoramentos que julga
necessarios, apresenta um que alguns contém. O
orador lê o seguinte projecto substituitivo:
·
• A assembléa geral legislativa decreta :
« Art. 1°. Fic11.o extinctos os dous cursos juridicos, creados nas cidades de S. Paulo e Olinda
pela lei de 11 de Agosto de 1827, é em seu
lugar creado um unico na cidade do Rio de
Janeiro.
« Art. 2°, Os lentes proprietarios deste curso
perceberáõ o ordenado annual de 2:000$, e os
substitutos o de 1:200$, e quando forem.jubi·
lados entraráõ para a relação que lhes com·
pelir, começando para este fim a contar-se-lhes
a antiguidade quiindo completa1·em 12 annos
de magisterio como proprietarios.
« Quanto aos actuaes, serão jubilados com os
ordenados que têm actualwenle os desembargadores,
« Art. 3°, Para serem preenchidas as cadeiras
deste curso serão chamados pela ordem de antiguidade de suas nomeações os actuaes lentes
proprietariqs, ficando .pela mesma ordem substitutos os que excederem o numero preciso :todos os mais que nllo puderem ter ex:ercicio,
continuaráõ· a perceber o ordenado marcado
para os subslilutos, até lhes caber por antiguidade este lugar, ou at~ que sej11.o despachados
para lugares de magistratura que se crearem, ou
vagarem, em que serão preferidos, querendo, a
outros quaesque1· bachareis. formados.
« Arl. 4°. Os pr-ofessores das aulas de estudos
preparatorios venceráõ o· ordenado de 800$, e
os que não ficarem empregados venceráõ seus
ordenados actuaes até serem novamente empregados nas cadeiras qUe vjigarem.
·
cc Se porém vagarem antes algumas cadeiras
no municipio da corte, serão nellas providos
com o ordenado de 800$;
cc Art. 5º. O governo é autorisado a reformar
com o _ordenado · que ora percebem, os lentes
que não deverem continuar, ouvidos os directores .actuaes dos dous cursos, e d·esignará. o
local para aulas, ficando autorisado à fazer para
es,e li~ as despezas necessarias.
« :Art. 6°. ·As disposições desta lei começaráõ a
ter vigor no anno de 1839, 'e fic!lO de rogadas
todas as disposições em coulrario,_,, · · ·
,.O orador, continuando,'diz ·-qt1e os cursos ju-.
· l'idicos algumas medidas mais demandão,. co·mo
. 1:1efa, por exemplo, crear~sé uma cadeira de me-
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dicÍna legal, e outras ; mas julga que nem por
isso o melhoramento que ora apresenta deixa
ser de grande utilidade. Embora se determine
que seja iostituirlo o cnrs•> em uma provinciá
mais p!!quena, porque o que quer é, que nllo
haja mais de um curso juridico, que é .quanto
basta para as necessidades· do imperio. Se a camara, adoptar as suas idéas, elle orador, votará
pelo· augmento de ordenados ; mas dar 2:0001
para um beneficio· simples, .para conservar
alguns homens que não são capazes de desempenhar os seus lugares, para isto. não dará o
· seu voto. Nao retira a sua emenda porque a
passar para uns lentes, deve passar para outros ;
se os da academia medica com a sua clinica
ain.da precisão deste augmento, os da academia
militartambem o devem ter, porque não podem
ganhar dinheiro em outra cousa,
O Sa. PRESIDENTE diz gue este projecto· é i11teiramenle novo ; como, porém, se apresenta
como substituitivo o porã ao apoiamento,
E' apoiado com a seguinte emenda :
« Quando passe o augm,gJJto dos orden11dos
dos lentes, .verifique-se só ~aépois de ultimada a
guerra do Rio Grande do Sul,-Pedro do Al-

eantàra. »

OSr. Nunes Macha.do se declara contra o pro- .
jecto apresentado pelo Sr. Vianna. Como deputado por Pernambuco não quer privar a Slla
provincia da posse em que estã do curso juridico, das grandes vantagens que deli e recobe, ·
Em resposta ãs objecçõee; que se tem apresentado na camara contra o projecto do senado, observa que se não oppõe ao augmento dos ordenados dos lenfos das ncadeu1ias medicas e militares apezar de que os primeiros tenhão a sua
clinica, e os segundos o seu soldo, no emlanto
que os ,lent~s, ao menos os do curso juridico de
Olinda, na.o podem fazer nada pela advogacia,
pois que as justiças estão concentradas na capita}. Oppõe·se á emenda do Sr. Montezuma,
porque bem longe de ser vantajosa é pre,iudicial,
pois que uma das grandes v.anlagens, que se
póde colher desses cursõs a réspeito dos lentes,
é .a permanencia delles nos lugares. Lembr~que
o. augmenlo de ordenado dos lentes dos cursos
juridicosé o cumprimento de um contracto c.om •
elles feito,·p9is que a lei que creou estes estabelecimentes, decretou que elles tivessem os
mesmos ordena.dos que os desembargadores, o
que se não tem feito por uma especie· de chicana que é preciso desfazer, Faz ver que os or·
d•mados destes lentes nll.o estão em proporç!i,o
con} as suas precisões, nem sabe como com
1:200$, e mesmo com 2:$00$, se possa ter luxo
na: cidade de Olinda, como pareceu julgar um
Sr. deputado. Lembra · mais que. ·a carreira
do magisterio · não offe:recendo vantagem alguma, sendo uma vidà estacionaria,· de difticil
accesso, e para a qual é preciso um doutoramento e um concurso, ninguer.n a querera, se
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nem ao me11os offerecer um ordenado suffiO adiamento é apoiado e entra em disciente. Finalmenle, observa que até ha falla de cussll.o. E ·depois de fallarem os Srs. Nunes
equidade se este augmento nno passat·, se se ·· Machado, Andrada Machado e Moura Macomparar um lente .do curso juridico com um galhães contra, e o Sr. Mon.tezuma a favor
official de secretaria, com empregtfdo da al- poe-se a votos e é regeitado.
·
'
fandega e outros, os. quaes empregados com
Continua a discussilo da resoluçllà e emendas.
po11cas habilitações vencem grandes ordenàdos.
. O Sr. Alvares Ma.chad.o observa que o proOSr, :S.ezende declara que o ponto principal Jecto
do Sr. V1anna, contém uma materia nova
da sua opposição, ao augmento· de ordenado e de rnu_ito alta importancia, para cuja discussll~
nasce do actaal .estado de nossas circumstancias crê que a camara deve-se preparai:, e por isso
financeiras. Diz que estamos n'uma época de pede . que se imprima ess1:: projeclo para que
sacrificios, e que por isso a camara. deve cortar _seja distribuído, e depois seja dado pará ordem
por toda aquella despeza que na.o fôr de grande do dia quando o Sr. pt·esidente entender con·
necessidade para acudir ás urgencias do estado. veniente.
Prescinde do que disse o antecedente orado1·
_Pon~o-.se a vot~s esta idéa, decide-se que vá
quanto ii posse de que está Pernambuco dÕ
curso j uridico ; porquanto na assembléa gerâl a 11npr1m1r o proJecto do Sr. Vianna, contitrata-se do que diz respeito á utilidade geral do nuando no emlanto a discussno da resoluçllo
impel'io, e se neste sentido fõr demonslrada· a com as emendas.
necessidade da fusão dos dous cursos em um,
o SR. PEIXOTO DE ALENCAR cede a palavra.
~lle orl;ldor votará por. esta idéa. Lembra que
O Sa. V1ANNA apresenta a seguinte e·menda
Já se disse que era preciso passai· em revista as que é apoiada :
'
legislaturas antecedentes, e uma das cousas em
« Se passar o augmento de ordenado par11. os
que julga dever-se ·emendai· o que estas fizerãO, lentes dos cursos juridicos, fique lambem o goé na dh;tribuiçl1o dos dinheiros publicos : e verno aatorisado para reformar os lentes actuaes,
como desde 1830 tem-se col'tado por muitos que não deverem continuar, ouvidos os diimpostos, e augmentado despezas, é ne~te ponto rectores. .»
·
que lhe parece dever a camara fazer uma reJulga-se a muteria discutida. E' approvada e
forma.- Lembra mais que a idéa apresentada · adoptada a resolução sem alteraçllo alguma, e
pelo Sr. Vianna já foi (!.Ventada no relatorio do rejeitadas todas as emendas,
Sr. ministro do imperio, e. como o Sr. Nunes
Segue-se a discussão da seguint«i :resolução,
Macbado tem-se declarado ministerialista deve n. 163, de 1837:
votar por ellà.
« A assembléa geral legislativa resolve :
O Sn. NUNES MACHADO: - Fàço guerra ao
· « Art. l.º O secretario da academia de marinha tem direito á ·.. continuação da percepção
ministerio nessa parte.
.
·
O Sá. RtzENDE continua, oppondo-se á re- dos emolumentos que lhe estão marcados na
soluçao, ainda pela razão de que passar a idéa tabella qüe foi approvada pelo decreto de 18 de
.·
da fusão dos dous cursos, não venbão os lentes Maio de 1808.
« Art. 2.° Ficão revogadas todas as disposições
actuaes ser aposentados com QS ordenados aug.
mentados, o que podet·á· succeder no enthu- · em contrario. »
OSr, Via.nna deseja ser informado se esta
siasmo em que se está.
resoluçã.o veio do senado acompanhada de
Julga a emenda ~o Sr:, ·Vianna muito
aproveitavel, e que por isso se não deve alguns papeis : do· contrario lhe parece indis_pensavel que se ouça o governo a respeito das
pôr de parte como cousa de pouco morazões. em que· se funda esta pretençno; até
mento,
·
porque ha na ca_sa: pret_énÇll.o identica do se·
Conclue pedindo que a resolução com todas
cretario da academia militàr, que aliás· tem
· as emendas sejn.o remettidas á comfuissão de
vencimento menos vantajóso do que o supinstrucça.ó P\lhlica, para ap~senta1· uma medida
plicante; ·
conveniente:
o.SR. PRESIDENT;E responde que já mandou
Neste sentido manda o seguinte requerimento
buscar á secretaria .os papeis que vierllo do
á mesa:.
senado.
« Reqae\ro que a resolu,ção com, todas as
OSr, Andrada Ma.oha.do manifesta o desejo
. emendas sejllo remetlidas á commissllo de ins·
'·trucç~o publica para apreséµtar um.a medida de o Sr. ministro da marinha dar algumas.informações sobre a materia .
·
.
. conven:ieaté. - Rezende. »
' 'o Sa. PaEsmENTE :;:...... Vou, offerecer ao ~poia• · OSr. 'l'orres- (piin~tTo. diJ marinhâ) res:
ponde que não póde informar se. foi elle quem
mento este adiamento, o que nãci faria, á vista
do que .ije .. venceu, .·se· não ho·uvesse· na- me$a tirou os. emolumentos que .percebia o secretario..',..
diJ, acadetn.ia de .marinha; mas· crê que.não,.,
uma materia novà, qual o projecto substituitivo
Todavia/como é oo,usa que se pas~ou ha annos(,
·
·
. do Sr. Vianna. ·

se
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· SESSÃO EM 12 DE JUNHO UE 1838

· e S. Ex. nllo está ben1 presente no que tem oc- , clarecer a materia, porque na verdade a ultima
corrido a esle l'espeilo, promette dar as· infor- parte da resolução podia soffrer uma pequena
mações necessarias na primeira sessao, se o Sr. alteraçao na redacçao, dizendo-se - freguezias
Andrá'da Machado assim o permittir.
da côrte e seu município - em luga,.. de O Sr. And.Fada. Machado, á vista do qúe freguezias do municipio da. '.!Õrte.
acaba de ouvir, pede o adiamento até serem
. OSr, Penna lemhl'a que não-se oppôz ao
presentes á camara as informações de S. Ex. projeclo, de cuja utilidade está convencido ;
O SR. V1ANNA apresenta o seguinte addito.- mas que lembrou, como melhor, a reproducção
da resolução de 13 de Julho de 1882. Offerece
mento ao adiamento :
a seguinte emenda que é apoiada:
<< E que se peça.o todos os papeis que haja
« Os parochos e curas d'almas. do munia semelhante respeito, e com especialidade o
decreto de 9 de Fevereiro de 1824, e a reso- cípio da ·côrte ficão autorisados para passar
certidões de baptismo, casamentos e obitos, -e
lução de consulta de 27 de Setembl'o de 1824. »
. O adiamento, e.emenda additiva depois de outl'as semelhantes que estej!lo a seu cargo, ás
pessoas que Jh'as pedirem, sem precederdesapoiados, são approvados.
Segue a discussão da seguinte resolução n. 2 pacho da autoridade ecclesiastica de qualquer
gradua11llo que seja. »
de 1838:
.
O Sr, Henriques de Bezende julga que o
« A assembléa geral legislativa resolve:
« Artigo unico. A 1·esolnçllo da assernbléa negocio nno é ta.o simples e facil como á primeira vista parece ; pois que algumas vezes
geral legish\liva de 13 de Julho de 1832, <JLte
autorisou os pnrochos de Minas, pat·a passarem acontece q11e pessoas estranhas procnrão certidões, unicamente com o tim de offender a
certidões da bnplismos, casamentos, obilos e
outras semelhantes, fica extensiva ás frieguezias terceiro ; e a igreja nD.o quer que seus livros
sirva.o para taes offensas. Demais adverte que
do municipio da côrle. »
,
ha casamentos chamados de consciencia, que
O Sr. Fenna. julga que seria melhor !'epro- nenhum
effeito civil podem produzir emquanto
duzir a integra da resoluçu.o de 18 de Julho se conservao
occultos, mas dos quaes ps pade 1832.
rochos não poderáõ deixar de passar eerlidões,
O Sr. Freitas: - Sr. presidente, a reso- passando esta resoluçao. Verdade é que se póde
lução de 13 de Julho de 1832, autorisou · dizer que fica á discrição do parocho o negar a
os parochos da provincia de Minas Geraes, cerlidão; mas quando a lei faculte ao parocho
para passarem de baptismos, casamentos, e este direito, as parles podem recorrer á autoobitos certidões que, antes, não se podião
ridade ecclesiastica.
·
extrahir dos livros das parochias, sem prePede algumas explicações ao Sr. conego José
ceder despacho do ministro ecclesiastico. Esta Luiz como parocho para saber se a resolução
disposiçao foi julgada tno util e conveniente,
póde envolver alguma difficuldade, ou inconque muitas provincias a adoptárão, inoluida
veniente na execução. Se lhe provarem o conneste numero a do Rio de Janeiro, que já trario, nã.O duvida votar pór ella.
deu esta providencia, de sorte que os pa·
O Sr. Freitas responde que os casamentos
rochos desta província já não cal'ecem de
de consciencia consta.o de livros especiaes
despacho para passarem certidões. O município
.que se consei-vão em poder dos bispos. Quanto
da côt·te tem freguezias em distancia de 10, 8
dil'ficuldade ·figurada dé não querer um
e 7 Ieguas: uma parte tem pois de vh- de tao áparocho
passar certidão, lembra que a parte
longe pedir o despacho do ministro ecclepóde recorrer á autoridade süperior; e assim
síaslico, e caminhar na volta outras 10 leguas
não fica privada de recurso.
para obter uma cerlidao : é este o inconveniente
Julgada discutida a materia, é . approvada a
que a resolução tende a evitar: ella attende
resolução.
ao commodo e utilidade das partes, e não
Entra em discussão a seguinte resolução n. 4
envolve prejuizo de terceiro, pois que o ministro
ecclesiastico, longe de vantagem, não tem destes de 1888_:
despachos senão incommodo pessoal.
v A assembléa geral legislativa resolve :
<<- Art. l.º O governo é autorisado para desPoderia talvez allegar-se contra esta resopender annualmente até a quantia de 40:000$,
lução. que as freguezias na côrte não são tão
com a construcção de urna estrada, entre a
distantes, que cause grande incommodo requerer o despacho do ministro ecclesiaslico ; capital da, pro-vincia de Minas Geraes e o rio
Parahybuna, a que já se ,deu principio em
mas responderei que me parece que à disvirtude de legislação provincial. _ posição deve ser geral: ella já se acha·em
observancia na· provincia toda, menos no mu·
<e Art. 2. • Este auxilio pecuniario cessará
.,Qicipio da cõrte, ao qual se trata· de a tornar
logo que a importancia annual das taxas, que
-extensiva. Quando o nobre deputado pedio a se ·devem ..cobrar na· mesma estrada, fôr igual
palavra eu esperava que tivesse em ,vista esá referiqa quantia de 40:000$000,
· ..
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EM Í2 DE JUNHO DÊ 1838
SESSÃO
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.

-

. .

.

(( 4rL 3.º Ficao r~vogadai as disposiç(les em . escla~c,ciµiel'.!toS !3ad9s ,pelo Sr,. Penna..
contrarip. »-

·

:-

.·

'33f

·Nãl

des.c.onhecc1J.do; p.o:rém, a convenienciá da c()nc1usão ·da es\r~a, votar4_ pela 4~!!P~ª de iQ
em lugar dos 4Q.contps prQP,Ostos, attento o es~
tado de nossa;i 6,na1;1ças,. tendq, porém, · ri governo geral a necessaria inspecç~o sobre a·obra. ·
Não concorda em que se vote .contra a rcsoluçao, pé!a razáo de qiltra.s províncias c;irecerem
de iguâe!J obras ; -porqµ1;1ntci, a. can.i~ra ..i110
deixará ·de 11ttender ás Justas reclamaçl:lés dos
Srs. deputados que, a imitação do Sr. - Penna,
fiierem suas propostas·a tal respeíto.- ..QUl!nto ·ª
ser a estrada geral ou próvincial~ parece-lhe
que a lei de 29 de Agosto não é b~sta[!te clara
·
a este respeito.

·

0 Sr, Cl)elho deseja saber se ha algum
. plano/e. se i;e proce4eu ao necess_ario orça:
mento_ .para se saber a desp~za,· em_ que virá a
importar' a obra; e o tempo .em· que se podêrá
concluir. Parece-lhe de :mais necessario · exa. minar ~e é pi:ovhicia.1, 'ou ~eral, _ou se pa~ticipa
- de ú~a e outra natureza ; po1·que neste_ ca~o
-deve hl!ver conct1rso ~e meios tanto-por parle
.
do governll geral como provinciaL
Sr. Penna mostra q_ue ·a_.estrada é a_eral,
"
segimdo· a eir.pressão da Jei de 29 · de Agosto
de 1828; Informa que nao só ha planta, mas
que até está em andamento, estando já consOlferece a seguinte emenda, que é apoiada :
truida parle da estrada: a planta, porém, não
<e Em lugar de 40 contos diga-se 20.
póde estar na secretaria do imperio porque a
II Depois do rioParahybuna, supprima-se até
obra até o presente tem corrido debaixo da
direcção do presidente de Minas Geraes. N110 o fim do artigo. >>
E' lambem apoiada a seguinte emenda dos
póde informar em quanto está orçada a obra,
·
mas sim que .é obra de muito custo, e que Srs. Ramiro e Tosta :
· « Se passar a resoiuç11.o; dê-se igual quantia
a assembléa provincial, convencida de quanto o
augmento da agricultura e commercio depende á província da Bahia para appliéar ao reparo da
de se facilitarem os meios de comni~icação, estrada que communicn aquella proviiicia com
·
· ··.
·
na.o duvidou fazer, para este fim, sacrificios, a de Minas Goraes. »
. decretando até um emprestimo, que ainda 9e
mosacima,·
emenda
!lsustenta
Tosta.
Sr.
O
superior
nao verificou : sujeitando-se a onus
. a suas rendas ordinarias; onus com que al~ás trando a conveniencia de se estabelecerem as
não -deve carr,egai:, pois que a estrada é, re- -relações entre as provinçias da Bahia e Mi~as~
conhecidamente, geral. Lembra, como . pre~ Geraes, antigamente muito importantes, e hoje
interrompidas
- cedente favoravel á. re_soluçãõ,· a- consi<>na_"ão
:· ·
.. pelos. camjnhos gu~si i_Qt~aqsi•
ta veis.
Y
.,
decretada para o concerto da porite do ParaO Sr. Via.ll.~a mó~iv:a. a seguinte emendàrque
·
hybuna.
-· .-_..
.
Vas ._1e1ra concorda em. qué a es~rada tambem_é apoiada:
O~
u..
« Additamento á·semendas,--,-Passando áad~
é geral; 1i que a provineia de Minas. tem portanto direito inquestionavel de ser. coadjuvada. ministração da pbra para o governo geral; e p~ra
nos seus esforços pelo çofre ger11I. · Verdade é a receita do imperio as ·taxas de· passagl!iµ ; .6~
que . o go_verflo geral, dando os fundos -para·· a cari_do o mesmo governo obrigado a ·apr!iselitar
c~>nt!nuaç~ ~e um:L ~trada, .q1;1e por lei pro. o mais bréve possivel o plano e ·orçamento 'da
vmc1al f0ra mcumb1da ao ·prestdente da pro- • oh_ra, e as informações do_est~do della. »
viricia, poderá não t.er uma_inspecção~.verdadeira .· ·O Sr. Costa. Pinto faz vàriaa rel}exões a favor
SO:t,~e Ó _aridamEmto da ob_ra. j mas- e~!e Ír_:ICOll· · da resoluÇII.O_j e rnoslr.l!, .q\le aihdâ quando,
· ve~tente f!~de, ser r~mov1do_por ~e10. de :urn ,· obra fique -d~baixo ~a,Jp$pe<içll.,~ _d,9. go:vé,rno
geral, convém que c.qntrnue a d1r1g1l,~ '. o .P,n·
. ..
1:1.i:bg() ad~11lyo ~tipo1s ~o arhg() 2.
•. Offer.~ce_ a:S~gm ntt~m~nda, lambem assignada_ ~ , gen 'IJeiro della i~c_u.mbido; que teni ·· aprer;entitdÓ
, r~ultados, que tal vez s,e nã,o olitenh:i,o. sen~fo .~
.
P~!º Sr, l?aµhno : _ " .
. ·« E;m _lugar de-o .rio Parahybuna~diga-se obi;_a:encarregada a outrp; _f.ara pr_orar a. verdade
desta. asserçãg,-_ ad~ert~ que bastll_.c.<;infr()nt~r.-~
~e e;> po1tQJa.Esti.'!!lla.,,
excel~en!e Jrabalho. f«:1to_ n,a. _eslr11.d.~_ J>!llo d1\~ :
.
_Ji!' apoiad~,
e11genhe1.ro;-. co,m -os 1n~1gnifican_ti1s .. melhora. .
·· ·.
· . . ,
. _..·o· r,;. " ;,~
...-.•· -~· -,j;)e~~a. pro~uncia-s~ coµt~a ~ proJeclo mentas feitos na estrada do Rio ·de Janeiro,1
p~r entend~r.,cser <te interesse pyovrnc1~l, J)OS~O ,oÓm'direcçlfo,a Minas. . . . :. .• • ,
•:• . .· _. . .•- .
· ·.I~e. de~se f~1Ç.~.\) 4e geral _a émenda do S_r.. Yaz : · '. : .. : .· · .
'• ? ~R. Cl,BMENTE• PERli:tRA- offerece '.º ·s~.~mte .
• J:1e_1~~'. :,P-~114tlr~ . i;l~!l nfio esta,rgos: el!l ci~cum•
, .. . _. _...
. •.
.stanc1as. de<iia;r AO contos· annu_alménte · sétxi •· ad1ame11to : .
'!t!ú.~.te' -.~f tenip~) :más. guii~i:Iô;pàs,~e ,â Ílle~lâa-; .: -.. ·. ic :A.die:~~~ ,ª _ disé9~i;ão \~ara ', derio!~ ~~-;~_is_?
JJ.r~p(},r.á ·:: tani~~m a ÇPµstruç~~º' da e.strada, ·:que ._ cusslW ~o ,orçam~nto~; ,Olªtn.,êf!,t~ Per.eir,a, »: ·.•. ~ ,;

o

v· ·

~-

·

-

a

illt\~~]t~:-~~~~~~~~~l~~~~III~';;~
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SESSÃO EM 15 DE JUNHO DE 18.38
A' commi~sa.o de marinha e guerra, o de
o SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia :
continuação da resoluçao n. 4 até ás 11-boras, Antonio Juse Falcão-da Frotà, capitão de mar
estando presentes os Srs. ministro·s; emenda e guerra, em que se queixa de ter sido. injustamente reforIUado e preterido.
n.13 deste anno, feitas no senado à uma reVai finalmente á commissao de petições, o
solução desta camara ; dita. n: 203 · do anno
·
passado, tambem do senado á outra resolução ; requeriment o de Guilherme Steple. ·
sem ,
approvado
é
e
discuss[o,
em
e.ntra
Lê-se,
·
r~,:oluçllO
parte,
2"
:
1837
de
16
n.
resolução
·.
.
·
n. 20 deste auno sobre proposta do governo, debate o seguinte :
e projecto n. 8, dito sobre forças de terra.
« Requeiro que . se exija do governo, pela
· Levanta-se a sessll.o ás" duas hora~ e meia. secretaria de estado dos negocios da fazenda, a
remessa de urna copia das instrucções ·expedidas
pelo tribunal do thesouro, para a melhor execução da lei de 11 de Outubro de 1837, ·na
Sessão eID It; de Ju.nho
parte relativa ao troco da moeda de cobre;
PRESIDENCIA DO SR, AP,AUJO VIANNA
assim como das representações relativas a este
objecto, que o mesmo governo houver re~ebido
Sm,1MAR10.-Expediente.-Va?"ios rnquerirnentos do presidente de Minas Geraes, com declaração
e parece1·e8 de com.mi8aÕ6&.-ResoZ.Ução que do deferimento que tiver.
concede uma prestação ann'llal p1J,ra, a eatrada
« Paço da camara dos deputados, 15 de Junho
de Minas Geraes.- Discu3sáo da proposta de 1838. - H. Ferreira Penna. n
corpo
e
para promover no exercito, a1•inada
Entra em discussão, e igualmente approde artilha1-ia de marinha.
vado, o seguinte:
« Requeiro se pergunte ao governo, se o preDepois das dez l1oras da manhã procede-se á
da província de Sergipe foi autorisado
sidente·
cham!lda, e logo que se rellnP. numero legal
toqiar, naquella proviucia, dinheiros a
de Srs. deputados, abre-se a sessllo, lê-se e para
particulares para as despezas della, sacando
approva-se a acta da antecedente.
o !besouro nacional; se as quantias tosobre
Nunes
Cajueiro,
Srs.
os
FalUlo com causa
fora.o em metal, e a como recebeu cada
madas
Machado, Pedro de Alcantara e Soi;to.
moeda, e depois o como as deu em pagamento
aôs empregados publicos: e, finalmente, com
EXPEDUNTE
que premio em favor dos particulares sacou as
O SR. 1º SECRETA.RIO dá conta do expediente, letras, e se foi approvado pelo governo todo. este
procedimento. Em 15 de Junho de 1838_ lendo os seguintes officios :
l.º Do minislro do imperio, remeltendo as
GoineB Ribeiro. "
cópias dos decretos de 23 de Abril e 26 de
O Sr. ·Limpo de A~reu pede a palayra pela Setembro de 1836, que lhe forão solicitados ordem, e requer ser dispensado_ da commissrto
corrente.do
6
de
officio
em
por esta camara
espécia] para que fôra nomeado, em raz&o delle
A quem fez·a requisiçao.
ter feito parte -do m inisterio de que
de'putado
2. 0 Do mesmo ministro, enviando as cópias era membro o ex-ministro denunciado.
authenticas das actas da eleiçM a que se
Consulta-se a camara, e esta decide que· se
procedeu nas villas dos Ilhéos e Urubu, da dispense o nobre deputa_do da commissão.
devia
que
deputado
o
para
Bahia,
da
provincia
O SR. PRESIDENTE declara que dará para a
preencher o lugar v:igo que tinhà deixado, na ordem do dia a eleição de outro membro para
camara dos Srs. deputados, o actual ministro· a referida commissll.o .especial.
·.
_
da fazenda,""-'.Para o archivo.
ordem
pela
O.Sr. Montem.ma tem a palavra
3.º Do secretario do senado, remettendo uma
proposição do mesmo senado, autorisando o e observa á camara que elle deputado nao oacha
Sr.
director do curso juridico de S. Paulo, para_ nenhum inconvenien te em que s_ Ex:,
a
admittir, segunda vez, ao exame de rhetorica, presidente, nomêe o membro que falta para ·
·
dita com missão.
o estudante Jo~o Luiz de Avila, nilo obstante
Consu1tada a camara sobre esle · objecto,
haver .Passado o tempo marcado nos estatutos
para os__ exames dos preparatorios. -'- A im;;- deeide que o Sr. presidente o _nomêe.
Lêm-se, e ficão adiados por se pedir a
primir.
palavra, os seguintes pareceres:
Remette-se á commissão de pensões e orde« O cidadão Joaquim José Amancio exige
nados o requerimento dos sacristas da imperial
capella, . que pedem ser melhorados em seu desta augusta camara a seguinte declaração : "'"'."
Se os annos de serviço, prestados na:primeira
·
.
tenue ordenado.
contados
- A' mesma:·, commissll.o vai o· req11erimento linha do exercito, devem ou nil.o
dos professores dei collegio das artes da ~ca- _ com o tempo <le serviço na ·qualidaçle de em-_
gue pede lhe pregado de fazenda, para o caso de aposendemia juridica de Olinda,
l!ejão aaginentado s os bonorarios que actnal - . tadoria.
·
·
<e Acommissllo de marinha e guerra àbstem, slé) ·
·
Jtlenle tem.

e

ser

em

0
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·de ei11iÜic sua opinil1cuobre a declaraçãri exi- feita da estrada,.e quanto se:'tem ainda de des. · .· ·
. .·
·t1ida; porquanto, no seu. requerimento, não fa- pender com o resto ; ,
zendo o supplicante senão uma simplt!s per·
· « :Qual é o menor .él?paçci de tempo, em q'ue
gunta, ~em mesmo _de~larar se filia diz . r~11pei~o· se poderá conéh,iir toda a obra, uma .vez _que,
a seus interesses-. particQlares, não sendo eXl·
havendo as )ioiDma~ preçisas, se ·possão em. _gencia· d.e umi!. ~edid~ legislativá especial,n~m pregar diariamente nos trabalhos o maximo nu.
· de 'intei'P.retaçào _de lei a semelllante respeito; . mero possivel. de frabálhadores : .
. pois neste caso dêveria a petiçao ser instruida · . ((' Se a assembléa provincial de Minas éstape·
em fórma, e acompanhada dos fundamentos que· leceu o quantitaHvo do pedagio, qual elle seja, e
â justificassem : e .~ão julgando a commissao quàl o ~eu .producto presumivel no decurso de
apropositado estabelecer .o · precedente de que .um rinno;
.
Se possao dirigir perguntas a esta camara, fi. ·· « J,Jem, que, ~s mes!Ilas !nformaçoes se exijao
cando ella assi·m considerada como um fribunàl
no que fôr poss1 vel .a l'.espe1to. da porção · de esconsultivo : é de parecer que se dê á pretençã.o trada que está na prõvincia do Rio de Janeiro;
o seguinte deferimen.to :-:-Consulte ó. suppli« P,1ço da cama1·a dos <lepútados; 15 de
cante ·a· legislaçAo. do paiz1 e pella terá a solução Junho de 1838.--'-fianna. »
;
"de que carece.
OSr; Kontezuma. pede a urgencia1 e en·
« Paço da camara dos deputados, em 10 de tran_do em discussão n"ão é approvadâ.
Junho de 1838.-0oellio.- Lima. e Süva.-JJ'.
O SR. CLEMENTE, Pi:REIRA retira o seu adia,do Rego.,,
·
menlo, e é apoiado este que de novo se offerece.
« A cornmissão de marinha e guerra, -examiOSr. Montezuma.pronuncia-se contra o adianando o requei·imenlo do 2º tenente refqrmado . menlo, em razão' de não se tratar de empre·
do co1·po de al'tilharia de marinha, Floriano hender a obra, e sim de terminal-a. Considera
José de Oliveira, petlindo que se consignem os esta obra de grande utilidade tanto . pa:ra uma,
fundos necessarios pa1·a pagamento da quantia como para outra provincia.
de 1:331$920 que se lhe está a dever, segundo
o SR. PRESIDENTE d~clara. que fica adiada esta
elle allega, e como reconhece o governo, em
despacho de 24. de Novembro·do anno passado, questão para se passar á outra parte da ordem.
Sr. Montezuma. propõe a ureencia •para ~e ·
sendo a divi~a proveniente da. differença de vencimentos entre a praça de. 1° sargento e o· pósto di~cutir eila questao do adiamentó ·que apenas

o

.
de 2º tenente; é de párecer . que sé rem etlão os levará meia hora, segundo s~~· opinião:
A urgeilcia proposta é apoiàda, e, ·<lepois de
papeis ao governo,· para que este, informando á
.
.
camara sobre o dfreito que tem o supplicante diséutidâ, nao _se approva. . - .··· .
.
.ao pagamento da indicada quantia,-é devolvendo · Fic.l esta. questão adiada.
Entra em di..cµssão o _seguinte ; _ · ,
. .·
ao depois· os papejs qúe. ora· se remettem; ~Sé
~-. A. com missão de màd.nlia e guerraJá quem:
possa .resolver cgm conhecin,ento <le ciiu~a •sobre
a exigida consignaç!i,o de fu_n.do!!, · · .·
. · · forão presentes · as propostas• do .governo para
(( Paço dá camara ·. dós _dep.utados, · em 9 de. serem ·promovidos no iixercito, armada e-çorpo
Junho de 1838.- Coelko)-Limii il Silva.-,-F,. de artilharia de. marinha os iridiyiduos que e!U
q~alquer: provi~cia do_imperio, fizer~m, ou ti· .
do Rego:,, ·
·
·
·
vere.m feito sel'.v1ços . para o ~stabelê<i1mentó da

ORDEMDQ

DIA

ordem publica;. é _de p;Lrecer que as mésmas.
propo1:1tas .sejão disc,qtidas· por esta aug?sta ca•

.

·
·
·
C:o'nti~uà a, djscussao do. adi;menlo, preipóstb marà. ·
.. na sessãó .. ànteriol;' pelo Sr. Clemente Pereira, · Propósta do g<Y1Jer11,o pelá, ?Bpirrtição dos negom.0&
·.. da:resoluçao que autorisa. o. govei:riO adé$pender
··
·.· . -· da m~riflJua • !
· ··
annualmente até a quantia de q~àrenta contos .
de réis com a coost~u~q •de ·uma;. ~íra,<la: entre · . « Artigo uni~; O gôverrio fica &Qlorisado para,
a capital da proviç.cià .· de Min~ ..Geraes .e ó rio. pr~mov~r os in~ivid~os dà' arm~da e. corpo;_4e
Parahybuna, a: que já se deu principfo1 .etc.,.·.
artilharia de marmha que; ~m_ qualquer provm~
:O Sr. Ferreira, Péruut oppliê 0 s~ ào ~dia-, eia do imperio, fizerem; oii ti~erel!l ·feito ser~
niento; o· Sr: Viariiiá':mànda t·mesa um outro . viços relevantes; e~ defez~ da. ordeµi pul!lica
. ·
··
·reqüerimento.de a~1~ihento, qÜe ê ~:s~ui~te:: , e :da integri~ade do império.
' '.(f Proponhú o adiamento; da resoluçao n. 4 · ~: ··
· · < ·
· ·. .
·· '
.·
. • al.é q~e cheguem .á <iasa ós s~gliiritef pa,peis' ~ F·ropo~. do gO'lfenio_ pel~ repà.rt½ào doa ,nogó<,
·. informações que _rc;qliéjro se<e;ij11,o,_com uré-1. '
•''m()l{ âa.'.~a : i · : .. ; ·,. ·.·
·· gene.ia- dó. go',!~rno ,pelo : r11i11iste~iO: · d<> iµipério :·7
« Artigo 11niéo:· Q ~ve~o fi~·a~torisa~o para .
· « A pl~nt~ . d; obra f~rça~~~~ ·a;. de~~~:;· promover: no exercito aquellés individ,uos que,-,
cc: Que porçao d11 esti'áda jhstá feita ~ q~a~to . · em qualquer·· pí-9_yinci~. dd' i~pcriêi; flzé'~em, ou

e

r~rir p~;}~~~::f4t~r::~,~

~-,:~0ifQt~~~~r~:~-~~~~Jar~~::-J~:/f;~i;Ji[.:;;~;::i!:t!;if~
1
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tendel'a respeito da ·doutrina ·nella contida ..
(( E considerandg a com_missao que, por Utn!l
nao
parte, sã:o -da mesma nàlureza as meaidas que - S. Ex. 1.embi-a que, na sua proposta, talvez
;
governo
·
do
pensamento
o
bem
enünciassé
governo,
do
propostas
as
se cootém- emamuas'
açs offi·
e, :por outra, que ts ministro,s tla marinha e mas· que. o 'que este deseja é-·premiar
cia'es da guarda nacional, milicias, ou qualquer
guerrá são. membros da casa, jt1lga ella, para
poupàr .tempo, e o trabalho de fázer duas leis cidadão que prestar relevantes serviços á ordem
no ·
sobre o mesmo objedo, q(Je as ditas propostas e integridade do imperío, dando-lhes postos
que ha
officiaes
de
falta
á
Attendendo
exercito.
seguinte
a
dando-se
só,
uma
em
sejil.O reunidas
no exercito, podemos, por este rneío, obtêl~os
_
· ·
_
redacça·o :
liabeis parn o serviço militar. Querendo ex" A assernbléa geral legislativa resolve :
primir claramente esta idéa; offerece a seguinte
« Artigo unico. · O governo fica autorisado a
emenda, ·que é apoiada :
promover os individuos do exercito, armadà e
. corpo de arfilharia de marinha, por serviços re" Substitúitiva . o_· governo fica a utorisado . a .
Jevanles prestados em defeza da ordem publica
promover para o.exercifo, armada e corpo de
e da 'iritegridad'e de imperio;
·. artilharia de marinha, aquelles individuas que
,« Paço da camara ctos deputados, 31 de Maio · prestarem, ou tiverem prestado serviços -rele.
de 1888-~ Coelho:- Lima 'e Silva,_1,
vántes a bem da ordem publica. ))
Sao lidas e apoiadas ai seguintes emendas:
.. OS:t. Bezende, a não ser a grande confiança
" Em lugar das palavras -'- por serviços, até
da gverra,
ofim --. diga-sEJ--:- que cm qualquer provit1cia que lhe merece o nobre· niinistro
tiverem feito serviços . votaria contra a proposta. Não concorda cotn
d9 imp~rio, fizerem
relevárites para o restabelecimento da ordem S. Ex. sobre a idéa de promover qualquer individuo no eitercito : se esta autorisação só esptiblfoa, e. os que tiverem sido preteridos etU
tivesse nas .i:n!los .de S. Ex., ainda votaria por
Carvalho
anteriores_
propostas
quaesquer
ella ; inas tendo de ser partilhada por muitos
Me:ndnnça. >1 ·
outros, nl!.o julga convéniêhte que passe. Lembra
. « Depois da palavra-ma rinha-redij a-se aso que aconteceu em·Pernatrih uco·na expedição
sim-que prestarem e iiverem prestado serviços
para o Rio Grande, na-qual foi um alferes da
em · defeza rla ordem publica e da integridade
do irnperio, de cuja promoção nao poderá o go- •guarda nacional_ que se offereceu para marchar
na qualidade de capitno: e assim pôde por qualverno excluir a nenhum dos individnos .comprehendidos na presente lei, séja qual fôr o mo- quer patronato ser pi·omovido a major.
tivo, que para isso possa allegar.-O deputado;
Acha justa a emenda do Sr. Alencar, ·e, como
·
Peixoto de Aléncar. ,,
. nas _rnesmàs. circunistanc ias .dos·. officiaes -ceaO· SR. REGO BARROS ,(miiiiBtro da. ·guerra) renses 'se ach~o os de·ou lras provincias; · quizera
diz que lhe parece de Tedacçao a -emenda da que o. Sr. ministro propuzesse indemnisaçõ es commissão ; e quanto á do Sr, Alencar deseja aos ,.officiaes. que forao. preteridos, ,muito mais
· ·
quando alguns forao,pronio vtdos_antes de
ouvir seu íllustre autor. . ·
zerem.serviç os, como o Sr. marechal Eliziarfo e
s.
qilll
resp'Oltde
Ai:.ENCAR
' ·o Sií. PÉIXOTO'DE
outros .que for ao para'a Bahia .. O· orador pede
_
promoções
nas
Ex. tem conli"ecirriento de que,
Sr.. ministro da marinha que o i:nforme se é
ao
feitas, ·_n!lo ·se tem con1pi:-eliendido tódos ds verdade ter -_o governo cassado o decreto. que
officiáes que o de·vêrao ser. Em• abono desta asdava .antiguidade _com data anterio,r àós óffiéiaes ·
serçl!o~ lembra o que acontecêra com a - expefórl!.o promovidos ó a~no passad~. ·
que
do
·soccórro
em
marchou
Ceàrâ,
diç'ao cjue, do
no
e
rviços;
Pará, ·a qu'al prestoü relevantes··se
O Sr. Torres (m,inistro da ,narinha) diz que ,
emtanto sendo promovidos muitos outros offi- uni. dos seusanl\!ces sores, fundado.na, le_i. qÚe .
éiaes, os do Ceará nM o forao. Não attribue a · autorisou _o.governo a p_rcimqver'.os ófficfaes que
parcialidade do governo cerit,:al esia omissao'; fizessem serviços irelevantes.: no :Pará e Rió
úm-· outro
mas aos· presidentes que infoi:roao. sobre taes - G,_!ànde, _prórn'Óve11 alguns.; . e
p~opost~s, ou qu·e as fazem. Para tifar, -pois, . seu ant~ce~S°-_r (9.,Sr ..T,:ist!!.(l Pio ~(lS Santos);
esta· desigualdade 'é que offereêe a st1a emenda. ll~ºII!ºyen~o ~ii\ ::i_rmada em Setembro. í:lo anno
per~ _passa~o, ofd_enoúf porum _·decreto! que ·OS. O.ffi•
;'9-Si\ iêgo l3~rros (m~nistro ãa guerra)
·-arhitrfo . cia'es; pe_stà/épocit:proi:iit>vidos,: contássem ·. suas
suade~se·que - einendf ri!lo córta
·, ~e qÜe, O. nobre_ dept1la~Q Stl ·quei~a;: tl que aiitigüiq.àdêsdà mrsma dabern· qúe tinJillo siqo
Jnlgou·com_eHa,tiràr, Ofü;erva que quem faz as pro'niBvido$ -'ôs que fiie!ao:reíévàrites · serviços
proposta~ ~ão_.~ão os presidentes, mas o goyerilo náPárií'êRi oGraride;·c óntrao que listes ultinios
ouvipdo áquella,_s e_ a outi:,as. pessoas sob~ os •. reclam#llo. S, -,Ex. 'liccrescen:tt que:, maridou
_servLços prestados pelos officlaes. Julga qne. ã •eónsú1tar . coilselhó ,s11premo-s.obr e-·o. 'reque.emenda é:ociosa; e que não :preenche ,as e vistas . crfrr)ento iléstes .'.officiaes, ó=qúaheÍllériqéÜ qüe o
: · ·- .. ··... , ' 1eéreto ,~o , góvergo· ·. tin1ia :tir11dp, diiieiJ9s- P?r
'' de seu nobre aú.tor, /: .-. • ·
_.. 9~~ntoá:da éommissâo; nq'seu'.1,1ltimo'p;rioaó;· ielles -·adqúii'idos, e., que; j,or;,i~so,\.dévêi;'a,ser,
derX:a? â: s~bed_oria :da• camàrà o :votar cómo,, •en.. · rpogado ;, rrias '._qu,e, co_risid_efàçCíe§,"de ~IÍ:lttito.:.

ou

.fa.

'

que.·

a

esse

O·
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·~(/•.:~::·<;jj§~Í61'i;.'..ii/tf·ii}~~~:;bi•?ii;~\{>?I{?(i\f:f'.' _ ,· · ~'.~.~{:':

· · pesei fizet·llo ~m ·qúe 6 ggver~o néiibuina ~mendàjqlg~I)_~() qu~ ~lp.se''op~õe :'.eJla ao pa~ ·
recer 4a coquxpssao, ar1Jes o esclarece. , ::· ..
. :deliberação tomiisse a :éste respeito; ·. ··: ; >
.::do governo.não·
·' . O ·sr'..Coelho···a~oia~~ iet:p~~ido.a.:p~l~v-ra· .·· Coiiliecen~o_qu~:asprcipósfas
têm º?tro :fim ~enaoJazer.justiça ªl!{l ofli~iàes do
. i pafà_ de,r a!).razões_'jmrgüe assignára:-o párecêr
. 'da -:c~mmissào; qu~ .reuriio ils duas '.propostas: e:x.~rc}l?, .!! rilarmh~,:se per~uade qúe·estâ se fài-iii/ ·
;em uma,. e tiwa:,: ·ligeiras· alterações. Observa . pre~uando-saserv1ç<>s pre11tados .ànteriormente.
·: que a C0[IIIOi,;$ã<( súppbz h~ver de commum .~.vendo'ofiiciàes que; os tendo feito, forno pre•
. em· a~b~s. as·propo~~as um .pep.samento, o de. ter1dos por, -oµtros, que talvez não osJivésseni.
·recompensar· os serviços .prestados· a. bem da })restado tão rele:vanles _;. assim a sua;em!inda,
ordem pub)i"ca; e integridade do imperio. Pelo q~e .nesta parte•· a.rnpha 'º·.parecer da com;,
_exame· que fez da' proposta do Sr. ministro da 1:11ss110, ri!Lo póde·d~ixar d~:ser admittida, de· .
nJarinha;· COIÍQ8C81J 0que ·os Set'VÍÇO$ que·deviào . Vendo de .s?a ::dou_trma tratal'.S'.S8 agora e não.
ser recompensados erã'o ·os ,prestados relevante- •qua~do se d_1s~uti,r. o· pr~jecl<> .do Sr.. $eára, que.
m~nte,. e .assim persuadi~a de ,,1oe este era O tem um fim d1ver$0, pois qQe ·se.refere aós .of·
flciaes preteridos C0m a propos~· do anno. pas-·
, UD\CO pepsamento do ·;governo, ju]gou que ,no
exercito ~ao deveria ser. recompensada senão · sado. Lembra .quê já. o governo; em 1831 fo,
esta qualidade de serviços., porque aliás seria dero:niso1úl um tenente.do Cear_â, sendo el~ado
.-u,ma ~esígualdade. Outra alteração· que féz a .ao,po$tO de.capitão coro antiguidade'de 182'5 o
co1t11µ1s~ão é, em _verdade, d_e rédacçao ; mas · .. q,;ie eJJe.: or~do( acha 'justo, porque .se o go·
. não deixa d.e envolver uma idéa.:·os nobres · 'fern(? estava privado ,de fazer. ,propôstas1 não
~iilistros pedem autorisaçAQ de premiar ser- o estava . de fa~r in:demnisações, . cousas
viço~ relev~ntes )restados em qualq_uec pro- qu~ se confundirão, .e .entretanto' ,:saó mui di·
· : · ·
vmma do ·1mper10, e a commissão suppõz que·· versas. · . . ; · .
Conclue declarando.que,. ainda ·quand<1 •IiãO
taes.ser_viço, podião se prestar fóra de qualquer
prov1nc1a, como, por !lXemplo, no :ãltó mar.· .passe ll. S~ emenda, votará J1ela.pr9pQista, ·porOhs~rva que, lia proposta 'dÓ.,nobre _ministro da _que deseJ~ dar ao govern_o a autor1sáção de pro~a~1~ha se pe~~ autorisaçrio de promove_r os. mo\"er, po1s·que te.n~o a t!opa ~°'_BrJizil prestadp
mdmduos q_ue J!1 pertencem ao corpo0 da ár- Ulo 17levantes s~rv1ços,. acha-se como.. que-,es-: .
mada ~ arhlharia . da marinha pelos serv,iços > quecida, ·e até ha . ,quem se . Julgue clesboiiratio
que , P!'.estarem. a: hein ·da _ordem pulJliia ; e, portrazetuma . {arda; P.Or .ser.· essa· tratadá de ·
. P?r isso,, suppôt a corrimíss~o.que .o nobrfmi- . res~o._ · Nãó vota pela .eooendll do Sr;' Alencar
rqtuee ·Julg~ que.este ·sen~º* ~ qu_é.pre!énde ·:
. mst~ :ª~ guerra.º~º deveria.promovei:·seh110.
_ . o governo· faça uma ·proposta geral
os··mdmduos que. ;1á pertencem ao ·exercito
porque ,.aliás seria uma .c;Iesigruild'ade: Ahid~ · . e11n1ue entrem toiios os offiçiaes, o que é im. . .. ·: .•.· : . ·... · . .- .
qúç -concurda lim· ·gue-õs ·serviços prestados â . P,0 ss,v.el.
bexn: da ordem pli~iica devl;l[ll ser premfadost · ·. .O_Br. ~ima& Silv~- ~w. que nlo J de opini~
todav!a iJ~o )ülga qúe:_ o· d~vão ser; · proÍno- q11e se deixe de ereiniar 9s serviços rel~vai,\les ;vendo-~e mda~nos rijo riiilitar:e:s i neiJl.sabe'ooilio m.~s oppõe:se, á }déa_do Sr. Xllfoistro fütg!)~~r.a,
palavr11 prnmoção, po~~ ciue a e_xper~enc1a _tem. de~onstrado quii,
. com.: ·a defünçB.o qtie dá
s~ possa r,em,unerar taes serviços: Acérescenta todas, a~ vezes qu~ se _1ll11de · a escala marca.~a, •
que. •la\ çommissao ·nao quiiqrie se· preiniasse' pelas l~1s,.n~9_.!iasenão de$or~en!I é pretê~içõ~;". ·.
. toda a e~pecie de-serviços. sim os.relevantes,: os· .as · q~aes Já~~1s ·~& J>.o~e.!Jl' ind!frp!}iilar, ,Fa.,z .ver.· :.
que . s~_ f!Z!lJll c,om .•. ~sfór9os além d~quélles a· · :o.s . p:i.c,oi;iven1entes. de: · ·se. ptom~l'er... :11,tbjtra.·... ·
name~te. . . _ . . . _. . . _- : _;-·,c . ,.; .
. : . ..
que o 11~d1v1duo é. obr1ga:~Q. < .
· 9!>5erv~ 9u_e,_ )1-av~nü.9 o Sr,. mu::n~tro, clll; .:
:{
aclilios'ohré
ué
,
l!mendàs
. A'cerca das
.
.. ,Il"\eS2'.1 :O 0rad9!Julga devei-se güardar ·a (!o J::lr • . , ~armh_a .. ptidl~O au.tos,-1sação. J>.ar~ pr.e~1a:r .s.er~, . ;
.,. J\.Jencar para'ocç.asião.inàis!Ípporti.ma.Letribra . JlÇQS rel"v,ntes, ~llo:~e.~c~an1?~;.eslá11~d~a.,,na.:
·- .qile, existe fia càsa um.:prôjectchffereêido pelo - pr?pºstª da.}ilP,~~bção,4~·:~'1:cir~a:,;3uJ_g1~ ,.,a,c9m~ ."
:'~ ~ :g~fJ!ã~:;r
'dô . · . · roissil.11~ ter :!3!do . 1.~~.º·. P.d.or:.!~l~~~'~'
endá · é .·q·.uân.
sentiilo: dêsta. em.
·, .Sr;•. ·. Seáiá, .·no···d·
o .~verno:,salüsse:pelos:··<
.- · ·. ·, e_ra. e .esperar,, ......que•,.
: . .. ·,· ·•·.,., .. ,,-'.: ·.· eeas1ãode··d
.... ·'te·· ., .. ·t o.se.1scutir,.
,.·....: ···
,. d'd. ·~d-·· ...
o·s'······t
então-será-o
:.·es._proJ~e
~~.1.' ª5;,-.1v,~rya~,,<<>!1, gu.r<>i.•:
: .: s,~tr{\tar·J:lü~eri:llár '·:ó&érvàndódésde.iJi . q'ue. 's·,· u :';~~m~ /lrlgs
. de.pro,.·.··
. ··b.1.tr1<~·
. ar
.. : r~· Illlmsiro,dâ.
'··''t·'·d-'·'
.. ·d.eplla
·• ·· ·.·.•·
· .· .· ··.·· 'hre
· . ..-,
.1· ...
• -···· ·,.-•. .-.,.
.. . no ,·:s·en'ti'.·do·.·..··a··mpo
· -·.··-···.· ,g.u~rra.,.pe.d.l!lse
O····
..;,que··úno
em·.......
,Qis~e , ..
. jedigió )1/:~úá }éiil'~ncii élÍa_.:\iirá dar~lug~1.i•a:: :.mover a quem qu1zess~, a !,!Sta dasq~~·~e
promOÇO.es,:-.:•
novâS reclàmáÇóes .·. · .- '" :. ··· · • · · ·.. : ··,. ···.!la ~am~r~-~ 1.1<> i;~~a10 :á~rC!\

Iº.

aa

0

se

ªº

~tt
.: . ·: 9!?nclúê:9~z~~4~':q~~rihír~,~,;r:;:;i4?:- ~~ia.:•. :~-~~i~::éri~!I i~!iie?{'.~,i~~'.'~~il·cc,à~:\i;~riTik'
··nf ··.·.

:.-ºP!l~I!iO ácerCJI .dti: .. guahdiií:le.isde, ·serv1ços.,que,· · ro ôst~ do'· óvernd"·fi·>··,P.•..

"',:••e.•·

~f!fJt1~111i~illl!l!l~~
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na guerra contra os rebehies. Quanto a idéa dé •
se pôr em conselho de .guerra os . officiaes ..
máos, faz ver . que o remedio , lernbràdo pelo .
antecedente orador, ._ a experieucia. tem mos:
. Irado quanto é inéfficaz:
O Sr. :Peixoto d.e' .Àlencar, responàendo ao
Sr. ministro da. guerra que impugnàra asna
. erne_nda, diz que é nas informações dos presidentes qué se n:to tem feito a justiça devida a
muitos officiaes.. Nao vale dizer-se que fica
salvo á parte offendida reclamar o seu direito ;
porque tàes reclamações são feitas pOr _via
dos presidentes, os quaes tendo de informar
sobre ell.is nilo hão de .dar melhores -infor.
mações do _ que as .já por elles dadas. Lembra
ainda os relevantes serviços prestados pela expediçl'lO do .Ceará ria provincia do Maranhão ;
os quaes, entretanto, não forão remunerados.
Observa que, pela sua emenda, nllo se dá
ar bitrio · ao governo, nem com ella se vai recompensar todo e qualquer serviço, como se
· persuade um illustre de:putado que, sem duvida,
a n:to entendeu bem.
O Sr. Carvalho de Menaonça defende a sua
emenda, mostrando a, preterições feitas e1µ
promoções anteriores, e a justiça de se indemnisarem os officiaes que as soffrêrãO. Não fa.
zendo a guarda nacional parte do exercito, nem
sendo auxiliar- da primeiru,Jinha, como as a:n:
tigas milicias, mas indo os r_espectivos indivíduos por gloria sua, e pOr patl'iotismo offerecer seus serviços a be_m- da patria ; e goz,mpo
· de mais os seus officiaes dé postos s~m terem ·
prestado serviço _algum, i:nàs unicamente pelo
conceito que merecerão a_ seus concidadãos ;
n:to póde concordar na e_menda do Sr . ministro
da guerra ; · mas· qu_ando .ella passe; deseja que
_·se modifique de modo que a guarda nacional
passe sómente para os menores postos de linha,
como de alferes e sargento ; o que não·_é t:to
pouco ; porque-para ser -sargento de. companhia,
é necessario que em um individuo cortcorrao
muitas qualidades, comd, por exemplo; ter es- tudado a tactica, saber · disciplina, etc: ·
O SR. 1° Sl!CRETARIO dií cont; de estar .na rriesa o diplóm'ã do Sr. Baptista Caeta~o de
Alqieida, deputado pela pro_vincia de Minas
.
Geraes. Vaiá c.o~missão. O Sr; A.ndracla. '.Machaâ.o adverte quu a
profissão militar não é· a Urtica em que ha
risco ; porquanto outras muita_s _ profissões ha' .
Sotíza.Franco falia em VOZ tão baixa · em que ha igual: ou maior riscp ; como, ·por
exeinplo, a de marinheiro, etc; N~o :llié.,parece
que pouco ; lhe pudeinos ouvir, Vota contra a
porta'nto haver raza.o para se encar,e cer tanto o
élil,enda do ·_Sr.-Alencar, comparte e ·defende a
risco da profjss:to militàr;
,.; · ' _,
idéa dó Sr. ministrq da_ ~uerra, dàe p0Jer
promover aos pçstos m1htares os individúos ·
Declara ser p.ova parà 'e!li a idéà.emittid11 ~~ .
. paizanos que presJàrem 'relevantes serviços; - . casa, de -que nem tódós . érilo-obrigados a ser ·• ·•
)emhrando o qu,e àciint~cêra -no Pará, onde·- . valente~ ; e .qlie .por conseqilençfa; os çOv~r~és -.
- pogcos . ºlJ - nenhuns offici~es hàvia<i .; ~; ehtre;
podiãp s_e r promovidos, .Q.µímr .q11er ser :~°'l~a_do,_.·.
< tântq; m:uitos cid~daos pa!z~11os se distil'lglJ)fll~ . . exclairia
o orador,
:;:: ·:
... . . ,-- ..
- " .. . . .-.deve
. '<•''. séi·.·_
.valente,(nüincroso
·.·,'.. .. . .. . ; - -~·. ---\' ... ,· .-.
· vendo passado esta medida, parec.eria injusto
riao serem atlendidos os of!iciaes que prestárao
serviços ·rrn ·província da Bahia.
OSr. Rego Barros( ministro da guerra) de,
clara que o governo não querarbitrio, o.que para
elle órador é a peio, cousa que póde haver.
Mosh'a em que sentido quer que sejão admittidos
· no exercito os officiaes da guarda nacional que
prestarem . serviços relevantes ; não quer que
elles passem a postos superiores, e indistinctamente ; mas quando mostrarem idoneidade.
Declara que nllo censurou que se tivesse
fundido as duas propostas em uma, como
pareceu entender um illustre deputado, membró
dá commissáo, antes julga·que isto traz comsigo
economia de' tempo.
. Observa ·que talvez não tivesse exprimido
bem o seu pensamento na proposta que ap1·esentou ; mas o que quer é que os Officiaes da
guarda nacional, estando nas circunstancias
qut! já íledarou, possão entrar no exercito.
Parece-lhe destruidora do exercito a opinião de
se não promover sómente por serviços de
campanha. Querer que uuicnmente se promova por antiguidade, é nilo querer ter ofliciaes capazes, é principio que elle, · orador,
desapprnva inteiramente ; quizera que, em
campanha, no campo mesmo da batalha, o
commandante . do exe1·cito pudesse promover
(muitos avoiail.ol) , desta maneira poderemos
ter officiaes capazes.
.
O Sr. Lima e Silva lembra a S. Ex, o Sr.
ministro da guerra que, com o dt!creto, de 4 de
Dezembro de 1822, se poderá_ter bons ol'ficiaes
sem se fazerem promoções arbitrarias. Ahi se
-estab.e leceu o systerila de promoções ; mar- cou-se q11e,•para a arma· de caviiflaria -e infan_..
taria, os otliciaes fossern promovidos por antiguidade ; mas quEl esta antiguidade pudesse
ser alterada quando os officiàes apresentassem
o exame completo do curso· militar : tambem
se marcou qµé, · até o posto de tenente coronel,
se . pudesse · ·promover por serviços relevantes
feitos na guerra : que, na à_rma de artilharia,
fossem proinoviqos - os officiaes até major por
opposição, e dahi - para cima por antigüidade:
na de engenharia, segundo a maiór somma de
con_hecimentos . scieritificos. Estabelecido, po(
isto, se h'a officiaes máas que nao ·cumprem os
· seus deveres, ao governo compete pôl-os enf
conselho de g11erra, e passal-os para fóra do
ex:ercito.

. º··· Sr.

0

·.· ii~ ,··

\;_ '.}·:··

:·:· ·t·~,=.>~-_;
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gráo dos sêr;i~1.-·
_
•
álli prestados.
Nao_ p9de à.póiar a idéa dé sereíu proníovido~
para o exercito, paisa°'os e cidadãos guardas
na~2naes. Entende que a nação tem muitos
meios para recompensar estes hoi:nens.sem que
os·promova a postQs militares, o que tenderia a
·augmenlar co11sideravelmenle o numero da officialidade. - _
Pergunta. ao Sr. ministro da guerra se
é. verdade que foi batida a força da Jegalidade -ào commando do tenente-coronel
-Medéiros.
- · e, Sa. 'REGO BARROS minüwro da guérra )
·responde que é a primeira vez que houve fallar
nisso.
o SR. AN~RADA MACHADO tâmbem ouvio dizer
que --tinhão hoje apparecido cartas dando esta
noticia ; mas nem -vio as cartas, nem póde
~creditar_ ainda. - que a- noticia seja -verda.de ira.
O SR. -ALVARES MACHADO n~ta que lhe parece
que desgraçadamente o governo de Montevidéo
tem illudido as esp_eranças com que embalára
os ministros da corôa, de que não protegeria os
rebeldes do Rio Grande; pois que se attribue
a esta causa a partida de uma esquadra para
·_
as aguas de Mo~tevidéo. - •

.apoia.do11) ; é a primeira qualidade: : e qúe_iil - ~iridà_avaljar· bem -() valor e

- __ _
não a 1>ossue, largue a_vida militar. - ', S~sÍenta , a n·ecessidade da conset·vação; da _pàlav'ra - relevant_es ..:- ; pois que _é inadmis-- !lível_ que, como se tinha dito, tenJ;ão direito a
se_r premiados homens; :só pórque.niaicliãà para
umà_ ~mpanha, ou para:um- serviço: no' que
aliá.'l nàdá màis· fazem do qüe cumprir com O
seu dever. As promoções devem ser dadas
_como pre111io da aptidão, valor e co·ragem.

Mosh:a ser ·tamhein infundada a opinião de
que, passa11,10 a palavra -'-- relevantes..,....,; os minislros prõmovão sómente a pessoas que lerihão
sua confiança, 'OU certos: prinoipios politicos-; a
lei é clàra ; e segundo ella·_s6 se deve ter em
aUenção que tenhao pt-estado serviços relevantes,
embora que - os indivíduos que os prestarão
tenhão defeitos: uma vez que taes defeitos os não
inhabilitem.de prestar os serviços em ·questão :
pois que o covarde e ó beberrll.o não esta.o nestas
circumstancias.
Reconhece que muito mau foi-que se faltasse
á justiça, e ·que houvesse preterições ; maeo
considera a emenda dó'1Sr. Carvalho de Mendonça summamen te perigosa, ou antes a emerida
)>eior que o soneto. Os ofl'entlidos podem recorrer ao góverno que lhes fará justiça, como
o orador muito confia.
O- Sr. -Torres (ministro da_ man-inll,(1,): - o
A' vista da necessidade, em que está o ;Brazil;
.uma força,: naval
de pôr o exercitó e armada em -um pé respei- nobre deputado que fallau·
tavel, introduzindo gente capaz nas suas fileiras. que ra_í para Montevidéo, disse-que_ isto prova ·
em substituição a alguns menos capai~, que que as esperanças~ ou as pjomessas do goverrio
nell~ existem ; -o orador não póile deixar-de de Montevidéo_ fürão ilhídidas. -Eu - devo iri·apoiai'. a proposta, que aliás não quer_comci-urha . formar ao J!Ohre ~epÜtado que é verdade que _
_: leí . constanie·; rriil!! só~jinte. pElfo tempo neces- o governo mandoq já para alli uma corveta ha
- sa,r10 para -se pôr esta força n() pé que se deseja ; tempos a esta -pilrte ; e que hoje sahio um:
brigue parJi :Montevidéo, e ·que brevemente-sa·
por um anµo, por- e.xemplo.
, _OSr. Àl.va,,,es ~acha.de desej,1~ia que O go- hirá outro vaso de guerra i ma_s esta força não
verno pudesse descobrír um. meio lionroso e _vai para Montevidé?· p~r terem sido illudidas·
_proveitoso para_ contentar officiaes militares que as promessas do -go".e_rno: de Montevidéo ; · mas
- prestarem,epres!µ.rãorelevantesserviços bem_ pelas circumstancias em que s~ acha_ aquelle
da ordem e da conservação_ da integridade do paiz, e porque, o governo as!/im .julga ccmve- ·
- -i01perio ·; não só para ~ão empeiprar a sorte - niente.
dos offiéiaés que:, pelo ·estado estacionario a que · Interrorripe-,se a· discússllo _para)êr-se opa~
têm; estado reduzidos ha alguns annos, se p.odem recer da oorri_missão de J>Óderes sobre o diploma_ considerar como:_ unia classe, multo infeliz·; do Sr.. Bapti_sta Caetan9 de Almeida, deputado
_ · · -- comi> porque ·não lhe parece muito bom que pela província de Minas Geraes,:
u A commissãci de - .::onstituição e poderes é _
f9rtuná em rEl·haja iunà }111,s!;leque possa
sultado de rebellille.(; não·porque: elle orador _d~, parecer, _que tome ~ssento o'Sr; Baptista
-_ :tenha -a menor intenção de_ fa~er. ~ officfaH, - Caetano_ de Almeida, deput!!,do· p_el_a proyincia
-_ dadé a_ injüria de·· suppªr- qu·e prómovão taes de Mióàs Geraes,"por _set,legaLo seü diploma.
- - « Paço da camara dos deputadó,s, 15 tje Ju~
- _.
- _ _-- ---• -- -- - _
r,eb~lliões: - - _ ,_ Não-se inclina.; p~rtanto, muito a ~otáqielàs - nho de 1838;..-Cl~ Parei~à;~H.- H. Ou".·
- pro·p9st11s'; _mài;:, __ se O gõvernoinão descobrir - n6iro Leão.-Antoni1?'0arlôa Rib_ef-:ro 4e :An-_
drada lr.Iac~_<i<!,_o e,Bi!-"!f!'·-»·c_ --~-outro mei~, tálvez ~indavôte para que i_aµto~
OSr. Alvares Maoh~o adverte que; tenMd1f _
_risaçáo - dad~_ ao , govêr.no·. 'p~ra -reéompensar
isei:viççs, p~ésta:~os no Pará; e'. B.io Gt-ande do sidõ, julgada -Jegàl_ !1-. El)~içãÓ•pefa_ pr:i;ivi,µ~ill,,dê .-_
i>!est~d?s'. 11a_,_t·estiiúraçll? - ·Minas Geràés; -'nã? ·-era' necêsisa;io -l;i.àver par!lcer-_ Sul,' sej_à~e;tensJ'.!"â
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remunerarem seriiços prés~~<ic,s para a ' ,êon~
'(:) SR; Pi11sri>ENu·resp1>n,de que li coinmis~llo
· tinha daâo'• ô seu parecer sobre os diplom11s, servaçlló 'da-' ordem:' publica,'. funda,dos em ·que
taes 11erviçi)s não" saôremuil.ériiveiscôrn'. accessps. .
·q11e havilio sid:0 apres~ittàdosi '. - · ·
Considerando ,;que· o· iµaíor incentivo. pâra que _E' 'approvado o parecer. - • .. . . .
O . Sr: Bà.ptista Caetano. de Almeida, é intr,o-- os_ -offiéia~s- rtjilital'es prestem bon·s serviços· ao __
dÜzido com as formalidades do. costume; presta paiz. é a esperança, de·serep1 rêmunerãdos cóm
:um pofitQ que traz comsigo o utile-_ o honroso j ' '
'juramento e toma assetitçi,na camarà;' ·
' o orador nao póde concordar em que -o acce~so '
- Continua à discussão. · · ·
não seja uma re(I\uneraçll.o propria p.ara taes
· E''Iidà e apóiàda a seguinte· emenda:
_ .
.
' (( o ' goyerno fie~ autorisado para promov~r serviços.
Rebate .a opinião de que autorisadó o gover_lio
no. exercito, armada e artilharia de marinha, ao
_posto immediato, ou ao primeiro posto, se ahi para promover ein reinúneraçãó dos_ serv.iços
não fõrem offici.àes, ós inpividuos que, em qual- prestados parà a con~er:vação da ordem, . haverá _
quer provincia do imperio, prestarem,· ou tive- injustiça ; porqu_e muitos officiaes . ficárão esta-·
rem 'prestá.do serviços_ e:x.traordinarios em de- cionarios nos s~ils postos, porque nao tive~ão a
' feza da ordem publica é integridade do_ imperio. fortuna de sere·m escolhidos; e enviado1qiara
uma comm1ssao. os· offici~es,a quem isto acon'S. R.~J. J; d~ Olivei'l'a, »
tecer, devem queixar-se:da sua so_rte ; não .se
O .Sr. Penna: não. votaria a favor da proposta · póde nivellar todàs as condições. Demais .o fim
do góvemó, se ,nos achassemos, em circumstan- d~ lei é premiar serviç:0s _feitos, ·de que a riação
cias ordinarias, por isso que nlio:deixa de-lhe tirou ·utilidade, e naó servi_ços que poderil{ prestar
. ·
· -.
_
'
conceder grande arbítrio, quanto_ á promoção do algum individuo.
exercito; á vista.porém das melindrosas é criNão descobre razão para· que a Jei não seja
ticas circumstancias em que se acha o pà.iz, en- concebida em ·gr,ral: sé a ordem publica .fõr
. tende que o.corpo legislativo deve empregar, de alterada. em outra: parte, 0 que é úin · moti_vo
a:cc_ordo coro o governo, todos os esforços para pára que os militares prestem seus serviços, será
suffocai' a rebellião, e cons11rvár a integridade conveniente que O governo, sen1 dependen·cia d~
do império. -Está; pois, disposto a votar por nova medida legislativa:, possa remunerar taes
_
.·
_ ..
_
todas as medid_as que o corpo legislativo julgar serviços.
Não approva a emenda do Sr.-Carvalho Men·
. _necessaria~ e proficuas; para· se conseguk .tão
· desejado fim. Deseja por~m obter alguns· escla· donça, não s6· pqrque a liquidação
indem,s
reciroentos. . . · ·
._
nisações seria 'QIUi complicada, â vista d~ exiNão .sabe • se será muito conveniente decla- gencià de cada: um dosi int~ressado_s; , -éoinQ
rar-se que- o ,goremo fica autorisado para pró~ porque, sé ~e quizer aulorisar o gov_ernó pai:á '
' mover. por s~rviços já P.restados. 'J;)êse_~a saber proceder' a taes liquidações; nll.ó'!:{everá ser
de· que datà-.se çontar~õ os_serviços,que se te~ se_ntido -tão, amplo: Enténdeque:poi' ora, como·
:_:n)lao .de remunerar ; havendo-se cassado, desde O governo não· pede,, 11 :cainàI"11_ não deve c~ri.c~der·
i-831,
autorisaçto para promover no exer~ito-_ esta autorisação,: c_0 iµ isto--nlio,qner · ,d\zér · qu~ ·
e marntha, com excepção apenas dos se1w1ços -se não reparem às _inju~tiç_~ ·commeltidas. · · _
pr!)stado,s no Pará e Rio Grande do Sul j e se se' ' Acha inconveriierít,es n~ eriiénda do Sr. OH, '
comprehenderáõ os serviços prestados, P.Or ex:
.
em pio,· ·em· 1833, por occasião _da sedição de .. veira'. Póde dar-se a um cidadão não militar,
, · G
· _que não tenha. ó·uirii. qaalidá~e âlém da: hraviira;'
h
.Mmas eraes.
..
. .
-d
l - ·
-·
á
· Quer . sábér tamli~m em que -posto P._assará que ta1vez l~n a:presta _o reev~ntes sei"~!ços -...
. parà a lª- linha um coll)man(Jante d~.legião ·da orde[!l ,publica, mas que nao,saiba escr~yer: é!). .
gQar,da naciQna1, que1enba prestado relevantes- governo dàr-lhe-hàiilm_posto de.officil,ll? . -, ·.
servi_ços .; porque, . a passar no pos_to de briga- · . Entende, pçirtanto-iser ,mais- eonveilii!nll!_- qµ~ ·
:· deir~, por- ex~inp]9,, alêm _do extraordinaiiõ se ·approve a p·ropôsta tal qual)í: çôinm1ssãó-· a:
Javót . que_ se lhé farià, ir-s·e.-ia causar gran,de_ · apresentou,: . ,'. • '· :' : · . . . . . ·. .. -, : ·
detrimento aos·officia:és ôoexercitõ:
- • --~ O' Sl'. :EL~ó ~a_rros(mi~~ó--'d,ii!fi.ferra),. íJé: ·•
'rj:ao: es(á inclfoado por 1ra.a votar pelà re- pois de '-algtún~s refleic9es; g11if nã~ ; púdemós'
muileraçll.q proposta a favor ·de officjaes da · óuv~rL ~ci~t.rá, ·gµe_:t~rjíO_s:_algún~ o1fici.iie~ gene~

das

~.nrc '

.ª

·--~~i:•·iíl~;oq;:;:;;:.~1::;i~t:~ei_;~t·.=-~;:,

·.· _·.,fu;f:r;:;~rl~çl~a qu;/~i-'préve_nido quándo··
· .Q Sr;- EI~nn~, :otrerecendo es inc(jnv~nie~tes qµe -. fallar -a. i:espe1to qas propostas dosJ;rs, !DIO.l5tros
se :podia.o·seguir, dê _$~r :um cõriunan_daQtede- 'ftJl. g1;1llrraie .m.arin,hi{ií respe~t~:.1a-Jãculd_ade,
-legil!,cf reajun~!'adg. Cóm µ_m pqsto !!ª pri ín~ira/ .: quif' pé~elll para· í>tem;ar: serviqos feitos·: .. a •.• :\)~e ili .
. '· ]inha'i móstrOll:''qt]é;- por - Um _Jado : ·se~ yh•fa a,:-... ~da 'c,rdem · püblíê~' eil(qu·alqtier '. pontó _' <fo .-Ílli,' .
:.· pr!!te,rjr, om~i11-es· ~t~;, . , e p9f9iltro,_lado'sé peri~, ,' ~i:iguâl~:ê#~~/iqu_elf~~~~frfiç9.s :~gutf\~if.
_-, ·.dál'.ia'uma:·r~écímpêtjsà
íi\Jr~inaria._ Todaviá':: · ho1,tvêr~m: :d_eJáié,r'!(in, ~lgu.~Ufo_s·,ii~nÇç!iii;ini;i_e
'."i,;iia~:sé'.póde 'confürrn,r
_·a -opiriiãA? _de a,Itu~s: -_ ·àôr:dein,
p~itu~!>!I~! -pu_ )?R~~ir ~eftfifº'-ªf~Eef--·
~:J~l}t~,a~I~,~t~f;S~~: :,. Eu '.µão~rs~o,

.jJ~nhore~;'q~~-::r~f!,iJil\- .•.

est~.

co~tin~::.:_9:~r~f:,~J;~,~~f1!;~

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:47 - Página 8 de 10

. 345'
. }éonsid~~iir .~stà propQs(Q(:lp.l ~~lação á. iriffüencia · p9Úco'.s .· qiª_s; O, ~0~1'.8. ~inisiro', da·; i,US~Ç~ n~
4\W . pódéC e;_ercer DãO SÓ sobre ,todl! ' V~Qha.piidir, 3ufó1,'i$DQ.l1Cl p,;;ir~ SUSp,en~ér g~rari.tJa,s
a-' P.Ql!ulaç~o 9q iti;lpel'io; c~mq partii.~lar~ente por pre~enç~0'8fi! tgdp_ o irripefiQ, s~, .por.:ve~,
sobre ·o:'exercito _do ,füaz1L E ~p_a1"atlasltmar, tura, occorrerem c1rcumst_anc1as que p,O.!il.!!11.C!
senhores, que'. os nobres ministros venhão fi• ..ju~tifica:,r éste ~eiQ P Sem· ~Qyiqa µ~n!iu111à.,. Se
g11rár 9 paiz ~m· circums\ancias extraordin~rias. acaso é verdade que se deve dar seo,1elhant.e
Qüando' . ~lles er~? mem~ros da. oppos1ção ; autoridade· aos Srs. ministros da guerra e· da
quando f;)lles nllo tmhM ~inda sub1d~ ao p~der, marinha, autoridade que a illustre coinmissão
dizillo que as circumstancias do 1;3ra1:1l não erll.o reconl!ece que é extráordioaria, por que razão
ex.traordinarias ; qQe e1·a facil reduzir o paiz á nllo se dará tambem ao nobre ministro da justiça
ordem e•tranquillidade COll) .o si01ples re~edio a faculdade de süspender as garantias, em
auiéirisâdo -pela ·constitµição, tendo·il~ fé :IJ.as qualquer pQnto do imperio; onde isto possa ser
. nos~as jtls~ituiçoes, e maç.da11do,se ,bons · pré~~: necessario? ·
·
·
Sr: presidente, pll.recê.·qÚe, pelo terror, se .
dentes e comma~dantes d~ arma~ para as pro· vincià's. Subirão ao poder, e par~Pé que estes querem arrancà.r da càmara taes' inedidàs. Eu
' i!Íust?es i#embrós da opposição a(rave~sárll.<l o i:iilo considero, éntretarit~. que as circi.nristànéi~
Letbês, e sé esquecêrD.o de todos· os seus pri~- d,fBrazj! 'sejãó · e:füaordinarfas, como as quer
cipios, deJ9~as·_as idé'as q~_e entao · sustenta!~º' . ~gu 1;ar o mi_nistedo d~ 19 de Setembro; embora
e passárão:a l!doptar, a· apo!ar todas ~s medidas se fação recrutâ.mentos e·m massa; emborll se
que, eni. sentjdó muiµ, dill'erente, tinha.o pro· paréç~ queret· ·despovoar à provincia d~ Bahia;
poste> ~s 11,dmiriistrações tràt?,i,acfas; . . ,
. embora o' Sr. m,inistro da marinha prepare uma
Promette-se-nos, I!ª falla do throno, proposta, ~!!quadra pa~ ir es~cionar nas .a~uas de Mon.-··
de lei que liOU\'esSe d.e bem organisar Oexército . tevidéo·; embora se não .OUÇ&, seol!,O O S()ffi d~
e .restabelecer a disciplina ; e o que vemos P ·armas; Eu 'estou persuadido dEi. que um mini~~Não qma lei de .organisação, mas uma lei de terfo . p11cific~dor,' º.li:' ministerio que n~o _te~~ª
desorganisaçao. Ah ! não podia eu dize.r :agora essas tendeneias m1htare$ que ·teni o mm1ster1O,
como disse emoutra occasillo o nobre· u:iinistr9 . de 19 de Setembro,. pôderá. mais filcilmente.
da fàzenda: - Quando teremos nós· U!ll ·.mi-.· conciliar os animas; e dar:aó '.Bra~il a·.P~Z e·~'
nistro 'da guerra qu~ se interesse devidamente ordetn .que. dese)a:a:p_opula~li? ;~e~~,á~ ~() J:,ai~.
pela sorte do exercito ?
~ esta populaçãó. ft,r cc,adJu.vada_ .P.or ~i;tl mi·
.. Senhor pr8;8(de~té, eu disse que devi1,1 cón~·- nislerfoque nutra as mesmas 1d~asfq~~0con~~ça
siderar em _pr1me1ro lugar est~ ·proposta. pel! qúantó • ~a~ poderosos.·. s_lJo· os me1gs de. m~
iptluenc!a m?ral _que f?ód~ ~xercer, na p~- _ , dulgené1a .do· qq~ os_ ~e1os de força; mfatli:vek.
pulação _do 1~per10. O ministro :d~- ~uerra_ ;mente ha de conseguir .esl~-~m, e ha de ser.·
. nãor .confü~ em cousl!, ~lg11ma,,. ne~. mesmo · ·coadj 9 v.ad9 por tgdos ~s b~az~le1_r<i~ ;,p,or~o;i,, se;
?1~ fo~ça. EUe. suprllll,·qµe; a: mtegr1pade d~. por ventura~ ,elle. prosegu1~,n~ r11archa:~~'. q~e.
1mper10 ha .de ser d1~solv1da _eQl d1ffereutes. tem constantemente: camm,hado, _s.e: não . vir
.lugares; , supf.õe' qu~ •.. hay!m?s d.e ~er_ c~m.•: salvà..ça.~· sen.s.o
ê Ü~ié:iiment~ n/f~9~ça;_ ··
moções em dlfferentes pr~1Vtnc1as do 1mper10 ; se elle conbnúar a·mostràr se. accessnel, ·pelo
e P?i isso pede- autor,saçao P.ara pre~iar os -menos -ás intrigas· e ·aos Ji.i.ei?s. 9~~ ·se:e~~r~;!'
serv19os qu~:- se ?ouveren:_i de ~azer a b~~ d_a p<Ü; .toda. a parte p3:ra .~1v1thr os.~~a.z!Je1ro~, ~-~;
ordem e _da 1iitegndade do 1mper,c:i ; ou antés no_s. • enifiril,' fôr:antés. um go:nrI!9. -~~ P,ªfbdo do q:u~.
p~de, . a. fl!culd~de e~~raordi~aria; .~. facul~adl! ' . ,rim .gci'v~~Í.10 :nac\01;1_al, .P~rsua_d!~~S! 1s· n,o~~!~·~ictalonal. e simplesmente d1ctatonal,_ de pro, .· ministros de qile não-lhes e~tá,l.'eservada-a glo}"Ja ·
'mover, a i;~u<~~rbi~tiQ~ por i;~yii;,o~ qu~.Jlem aó_: _a.é:i<id'er~~ paéificar,t
pai~: \ :: ·: ' : '. '\,. '
menos ; exu~tem :fl:l!tos, e . por · c~~rn<>ções .~r,i. . Sr. pr~id~ll!e, A é!Jt~l'r9( o".~ffei~(l .91i_e ·h!l •.~ll
l~gares 9ue ne1!1 amd~ _13~ sab~
_por _:ve~tura~ .prodq*'e.m. tcida; porqI\l,'t~.Q, ~ P,rqpp,~~ d? g~- .
verno considerada debahro deste ponto ~~ "1st,a ;
.· serão agi.ta:do;1 po~ CO~?J,<>çt'l~s, Jl<>r ;essas ~de~
_ord~ps (JU~ ~pe~a~ e:X!S!eJn•n~ lm1*1Il8QIIO ;dos _1 PQ'r isso . que ·elJa; :d.â'â:~~t~í~~-r :quf'6 êôn,t7 '.
.. ~obres . ~~~1sb:.os .(~pirni~)d!-~Wª .e~p9,Sl~O 1rioções pq impe~~o ~P-~rA?'t~i::filO ,~!ISU,~-\?f~i
. ,. P.oderá ; apenas servn· para., ale~rar os P,OV~s, .~ ... · :a· sse,que as ciréu mstanciaii actuaes do 13r11z.1l_
. t~:v:~z_p:lrf1. ,~ra!3:C.~~ d.~ <lf~,~~ .~UJf\l~ {nl:~9}1~, ..~f!. '.1erã<f divl!rsás:·,:da 'fiellás: êmfqüi!°~stava' Ô
.·, . , ,15 . eif-tfllO~~waxias_ ·· ~~-,d\cliltoru~e.~. d? . :IJ08 . B~zil ··àiÍies" de19'dei\e'têiiibrô 'de' 188_1:c ·.Q·ue .
· '"aquellas
que·nos. lêarpedido os·nobre11 -min1Sfros : ?. •. · ,, · · "'d.··. ·Q·· ,.. I·:é ···""·'t' ··d·· • ,.,.,_...... ,.. '
-,; .. <, · , '· ......., , .. ·E· ....., •.·,:•· .fu·.. ·• , • · '., ·, mais tem occorri o? · U!I <r!!S .a .o en1::qu~ se
ua:gu.erra.e-marmha'.·· u.·me co.n mo··tanto- .- ,,.,.-:...·:,.,,.····,·,a· R ..• ,. ·G'""\f'.'.'d·'.··s-'H>:E·,,
. niiiis,·••nesta.. •·ó~i~1~ó; .. \-;1~ari\~:,,:~~,· P?~~~: ,ind~ · · .· ac!1,\I: ª·
'\íi,â!{
lll~ntos •OUVI da b9ca:de Um lllÜstre me111~ro .. da · ·~l;~l.O; q • ·.·,' ã•,; •·n ~ muitÔ'fàliO~~éiff'·füdavia ''.não::

·.. morâÍ

nà fo*!

0

l?~f

ª'

se,

fJl~ful~3;

~i~iqüí!'ta:i~,~'.:.·ii~c[,tj~Jlt

ill1~Jtlli,\l~--11§'C'/

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:47 - Página 9 de 10

SJ!lSSÂO EM 1õ DE ,JU.NJ:IO DE 1838

.346,

det•â morecer uma confiança -l"9 illimitada, que
lhe dê o direilo de promover segundo ·o ·mereci· mento de que elle ha de sei' o contraste P Nilo
darei.' seguramente esta faculdade· a ministro algu~.
Se o nobre mirii,;tro da g~erra que se arrogou ·
o direito de reformar, contra a vontade, officiaes
do exercit(?, ficar âgôra _corn_. o' direitcfde·· pro-mover a seú, arbitrio,.'o _que·será ém po'uco tempo
do exército do Brazil ?· Parece•me que um no_bre.
deputado por S. Paulo disse. que daria,: ·este ar,
bitrio. pqr- POUCO tempo:· dé_-}h'o por UI!}a hora,
que bastará para desorganisar o exerci~o- · do·
Brazil, o que o Sr. ministro des~ja acima detúdo'
é _que se'lhe "dê o arbitrio; qu;anto ao temp~; .
creio que S. Ex. não disputará isso muito. (.Ri-·
sadas,). S. Ex. quer o arbilrio ainda que seja
por uma hora; dê-se-lh'o,e em· pouco tempo
não leremos· exercito, senão um exercito dos
Srs., ministros. SS. · EExs. vllo nisto muito coriformes : porque marchando para ser governo,
não nacional, mas de partido, é necessario _que
tenhão um exercito de partido.
, ·.
·
Tem o Sr. ministro da .guerra premiado os
relevantes serviç9s que acaba de fazer;se no Rio ·
Grande do Sul? Disse o ~k ministro·dajustiça•
que eu havia de impugnar uma pensão que S.,
Ex.· pretendia dar. Creio que é. por medo dessa
impugnação que ainda a. viuva e 9rpb.ios de um
honrado militar; eslão'privados da subsietencia. ·
Não tenha S. Ex. medo: premêe o'. merecime.nto e os serviÇPs,· e esteja certo de. que a op;
posiçto_é quem ha de defender com mivs afinco ..
essa medjda de S. Ex.· Eu_ supponho que' o S~.
· ministro da guerra ha :Jl!ais tempo dev.eria ter ·, r
exigido que o Sr:- ministro. do imperio re'liluApoiado.., ' · ~. ·. · · · ·
: ·
nerasse esses serviços:· Eu não supporiho:que os
O Sa. LU1Po DE .l\.:ÍIREti :~Ouço dizer ão nobre Srs. ministros queirãõ :yer primeiro de. joelhos
ministro da marin4a que era isto o que se. tióha na sua presença os orphãos de!!Se bra:vo nijlitàr ·; .
:tii:lo ·em vista nas propostas ! Por· mais· que as· naó se quererâ, de . certo, . que', a viuva' desse .
lêa e torne a lêl-as,. n•o descubro nellas senão - her6e. que u_:iorreU defendendó a· integrid~de 90
arbitrio, arbitrio, sómente. (Li a proposta, do.· Sr. imperio, a:rrastre pelas escadas dos Srs. ministros·
ministr_o d~ gt1.erra,) Onde foi aqui consideráda, o érepe da orphandade e da· viuv~z. E\ tempo,
a .não ser por uma restricçllo mental, o prin- Srs.:.rninistros, é tE!_mj)Q de sérem_pre.miados Qs
cipio da antiguidade ? Eu nllo o descul:>ro ; , de:, serviços do coron.el .Guilhe1me)osé Lisbôa; Não .
sejarei;que o'nobre:ministro da guerra m'o fü. tenha medo ó Sr;'ministr,o.doimperio de i{uê .a :
diqul;!. T1,1mbem não o des<:ilbro nà · proposta.. do opposição impugne.· esse·. seu decreto·:-. venha,
·sr. ínfnistro dâ )Dal,'.iúhà: (L8 a. p,'opost.a:)' ' venha, quatifo antesi:p~ra 'a :calllara1 pa~a. nós·
. 0óra; .eu sou:sectario dó' principió do . mereci: lhe dàrmos â dey_ida appri)v_açllo. .:
· m~to; mas como a lei ·que o 'consàg!a •uriica;
~t~coNoEtios' (~inistro _d~' i,hpmió) :~
. m~te''havia de: ser _executada pelos .Srs. mi~ Muito be:m. - .. · .
· . . · : ...
.·. rd~t5~sf e·~e>po !lle(I; per1DiUão 9ue_e~Jh~ J;tlle · .· o s~. Wí,tt>o ;_Dli ABREU ::-';-~li.$) vejó qlÍe'o sr;. .·:
c_o~ f~d,~ !J.. franqu.e~, se têf!l, mo~tr~do_ -tão . ·. tninistr9 4~ gu~rra tenhà Pl'.~miado, <i'om·g devia,··
fr.agets,}~~, ~~cess1v~1s . pdios, .· ~s, ~eições ·.. serviços· feitos :por ~sle:coronel;.. çle •qúé niilg11ein .
. como qll11lq~t1r· outro homei:n,. eu de .c~rt? não, .. póde d!l vida,i:. ·s: Ex: pollElr~ «iizer qge · ain_dll ,
· .. J)OSflO dep,OSJ~ª.r ,e_m :SS:. EE~. _tanta_. !)Onfi_anç~, . nu.o: tevê,participaçõês officiaes.: ' ... , .: : . '. :·' ':'·
O Sa. I,,1r.ri>o· »E ABREU: - Devem empregar_
ós meios que são. mais conducentes ao restabe·
, lecimetjtt> da ordem; mas é o que não têm feito
os S.rs. ministro da guerra, da marinha) da
justiça,
·
·. O' Si. VA!iCONCEÍ.tos -(mtniatro do imperio) :~\
Não apoiado.
· ,
.
..
. ··
o $a; LIMPO DE ABRÉ'lr : - o nobre ministro
da. guerra tem;. 'a)ltorisado recrutallle_nt9s.
massa. Se a lei do recrutamento era pessima,
como sempre. reconheceu o nobre ministro da
guerra, COD,1O ·não serão pessimos OS .soldados
que O_nobre ministro da guerra tem enviado·
para O Rio Grande do Sul: Nos .recrutamentos
que. anteriormente· se fazião, havia ao menos
alguma escolha ;·mas esta escolha não é passivei
desde que O nobre miqistro empregou O metbodo de recrutai:.eI11.massa, como nll.o se pôde
contestar, porquanto sao ·sàbidos· os factos acontecidos na Bahia, .âpnde nãó vem uma embarcação que não traga 200, 800 e 400 prisi~neiros
que, ~ahi a pouco, sr10 metamorphoseados em
recrutas e so)dados, e mandados. para O sul.
- Que vantagem espera o nobre ministro da guerra
desta força ?
.
Ora, considerando a proposta debaixo àa influ~ncia que ella p6de ter no exercito e marinha;
Sr. presidenté, eu creio que· o cuidado principal
de todos aquelles que têm algum (!onhecimento
do que é organisação do exercito, . tem sido
sempre conciliar os dous principios- da antiguidade e do;merecimen.lo;
.: · .· . . · .
.
o Sa. Toaa-ss (míniatro éla mo:rinha) ·:-E':o
que a propostã con~m11.
, o. sà. v.ASGONCELLOli (mm.·istro do im,;,erio) .:-
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quinho·; se $.- ~X. :llelÍlunerar. estes ' serviços ·
-Quer que seja~de~ittido_? ._ C·;.
... · ()OrDOºOS do cidadão J9sé Bonifacfo. de Andr1,1da,
que remunerára rnesqui-·
O Sn: L1k1?0 D~ :ABREu·v-,--Eu·nãi> .sei com~: que S. Ex. declarou
·
· · '
·
bin ar estas çoúsas ; a abcM. foi ein 30 de _Abril, nhaménte.
já estamos em Junho; e S•. Ex ..· ainda •nãe>. teve . ··. Q:SR, V.µ;CONCELLOS .·_(min~ro. do imperi,o) :..
detalhadas informaçl'Jes 'offieiá'es? !! . o presi'-. -:""' Q~er que seja prodigi:>,? . . · ·· · . ··· .
·
dente da provincia,,,peló menos nesta parfo,_nãoO $R.
DÉ AilEEU:.:.,... NIÍo ;. ·. mas . gtie
tem cumprido seus devéres; tanto mais, quanto . não seja. mesqui.nho. . . . . . ' ;
'
.
mo parece que nll.o admitte contestação . que, ·
O óra\lor, continuando a: fallar sobre as prodepois de terem chegado á cidade de Porto- . postas, pede Hcença para offerêcer mha emenda.,
Alegre o.s tres generaes que assistirão á derrota · eni ·que se. considera 11- remuneração de · iedo Rio Pardo, o Sr. ministro da marinha já · ievanles serv:iços e antiguidade dos' ofliciaes. · :
teve officios em que isto se lhe communica.
. Não pôde descõbrir
vàntâgens de~tàs pro-·
Eu. assevero que S. Ex. teve um . officjçi de 3' post11~, e· lamenta que ,nem . ao menos li pro-de Maió;,..
·
pria ('Xperiencia sirva de poa conselheira; 0'
-· o· ,S~. ToRRES (miniatro d~ marinha): -E' orador defendeú, em i836, ,a résolução que
verdade ; nós tod~s tivemos. ' .
m.anda va promover no Rio Grâride ,do Sul e rio
·. 0 SR. Lwi!o .DE A13~EU::.:....::, . • . em. que O Pará, os serviços relevantes ; . e não reéeia que.
presidente da província coinmu.nicava a chegada. daqui o Sr. ministro da justi9a · houvesse de
dos tres generaes.
·
· inferir . que .elle orador · é contradictorio, - para·
·
.
cóm isto o convencer de que a proposta é boa ; ~
A.tGÚNs: Sas.- DEPUTADOS:..::_ E ·nada mais: · ainda quando votasse inteiramente contra·'llls
· (.Apoiados,.)
·
.
· ·
propostas, porque não tem comparação alguma
.O
LI.;~,o DE ABREU :....o prés_idente devia,' _:o . arbítrio que pedio o governo· em 1886, coin
pois;.ter recebido' as pa.rti'cipações destes gen'e- a faculdade que hoje se pede nas propostas;
raes, e dando conta dêtalhada,salv,o se iíinda. pois que; na. de 1836, se·design;1vão os pontos
espera· informações de algumas praças que ondé ·se poderia promover no posto immediato
venhão da. campanha. ·
.· .
em récompllllsa de se_rviços dignos dé promoç.ão ;
· O .Sa. ToaR1:s (miniatro da· matrin~):-:-- o
e, nas deste anno, ·se pede faculdade para·pro-•
. presidente podia iµesino ignorar que.m .ti11,ha mover pór serviços prestados éÍ/l qualquer :lugar ..
. inorrido.
·
.... ·
··. ,
_ do .i~perio, ~ sem limitação àlgum1fá·.esta fa·
.sa,. 'Luceo ;DE ',4.B~E;
facto 'é publicç, . '.culdade ; ::conelúe-coin
algumas reflexões .
· é notório; e ning11efm j:onte1:1ta _os relevantes ser.-. nei;te, S~lltjdo; .
. .~ . .
.·. .
. · . • ....
vi~os qu~ fez .o corone~ 'Lisboa.
. · :· , ·
O ·Fra.ncisco Q.Ó
pede ao~ ~rs. de~
. .
. • . . .· . . ..... ~
..
_ put3:dos. q~e se :Dªº• admll'elll dlj. qtie,ad:v~gue a
At.GtrNs SRS. DEPUTADQs, . ~.011tros, e._ou, ,proposta,dogoverno; no que:nãoestá:em,con~ _.· ·
tros.. .· . _. . ·.. . .· _ ·
.· ~
.·. · ·.. tradicçl\o~ pç,rq11e nlio~advogàséqão as.mesmas ·
o SR. Lureo. DÉ~ABREU: -.:os,seryiços desse. , idéas. emitlida~ :llOS .· ailnós,.aiiterjôrés j ·.mas ...
militar de,veín ser- postos acima:de todos. Eu quando·. parecesse conµ;adictotjo,. poderia de~
.. receio,"Senhores,:· e_u receÍQ muito '.que, hâvend.o fenâer~se. servindo-se .. dás. ~esfuas expressões_ ·.
µ-as• ge~eraés;' e fti::árdo ·presidente da pro- .do/Sr.. J:.impo,- qúândo.'.diss~ que •a 1·eso!uçao·· ·
. : :vincif cerisi.irado; nl).o seja .eS$Él .coronel,. por de 15 de: Outubfo não: Ji.ra.: 'êIJi. .setjtido·: · lào
il!So ~~eii~o qile· morreu,'. uina_ ó\itrá . yfolima,: geral~ quanto. a propo~ta .e~: Ji~éuss~o., ~epdo, ..
cp010Jáfo1 a.de Gaçapava.,. i
., . . _..
por isso mesmo ,que elle, oral:ior, advo~-a ·
.. o. •·sa;:N~ÓONCELLOS; ('rntnistrp 'do iniperio) .·: •.. QflcÜf!á
P,ropó~h,\-0 • '. Ad.vertei, de,ip;~is qúe. h~ _· ..•-.
~ Está: en~nadó. · .
· · . < . ·: ; . ·• . algu.ma dilf~ren~.: e11Jre '6 palavra~l'. d,aqu~ll!l e. ·
...- .:;": . ' ; . . • . ' ' ' .• . . _. : ; ' . . . . :;d;iJ!.ctual ' propostjl;'; mais'umà razãó p~ra ~~º
.O !3R:·.Lu.uao D~Â,Ba,Eu :_,....Por,111so pedia eu._·. <ser.taxado âê.coritrâdiétório •·.·• '.
·-.~º Sr.;'mini~tro.do.:illlpe~Jl:l}IÍ;'e,;.~nt~s •. d~ túdt'.);: i, Cóµibàti:a propp~tát,diz;~o.'orado.r/Óu
IIl~nde_ AeçretQ; re~u~eran~~,o_s ~,~~~1_ços dest~ 15 ..d.e.<Qutúbro; .. po,.:que :n1to'.:é~á/g~i'al.:/if.mà. - ·

1/,o irn,~o) :

:t~~ ·
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·: ·:.Q. SR':,'~í~~.O --~E·· À.BREU: ~.Para.~que nll.o _c~ns1deracfos __ do·· mesmo. modo 'é.ôµu;,.·os·que. os.
.- fiqúem ·ao desamp~)-ó· a·, sila' 'viuva'. e,.filhos ;.. P!~SW!~e~,no, ~-ará, e Ri!;) Gr~.n\l~~~-º.. ~~1::Este •.
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.) ·impugna~; ; ~. _',\: -._ .,
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approvo a proposta, principnlrnenle lendo muito posla com a lei de promoções, que · o Sr. m1- ·
·em consideração a orgnnisa~·no do exercito, e a uisfro da guerra. tem de apresentar em breve,
impossibilidade de o!Jte1•1nos bo_a omcialidade Espera pela apresentaç:to da emenda do Sr.
pela maneira por que se.recruta, e pela falta de Limpo, para -formar seu juízo· a respeito· dêlla,
· escol as militares.
o Sa; PRESIDENTE dá para/ort:l.em _do dia
O orador desenvolve este pensamento, ·mos- leitura de projec'tos e indicações"(e
â-máferia
h'ando os muitos requisitos necessarios para que
vinha 'para hoje.
formar um bo1n officia]; e o muito qúe ganhará
Levanta a ses'.sllo ás duas hor!ls ·e meia da
o exercito sendo a elle admittidos guardas natarde.
cionaes que merecerem esta distincçrw pór sua
coragem, relevantes serviços e capacidade.
Lembra que o Brazil nunca esteve tao abaSesi!§ão "em If:lde Junho .
·Jàdo, como quando eíistia o ministerio anterior ao de 19 de Setembro : entao a ·adminisPRESIDENCIA:DO SR. ARÁUJO VIANNA
tra:çao passada pedia medidas . amplissimas
(?J,uinerd808 apoiados) ; veio nos pedir 15 "mil SuMl!ARIO. - Expediente. - Varias requerihorn ens, sendo quatro mil homens estrangeiros,
. mentos. - Ordem do dia; -'- .Leititra de
como_ unicàs medidas qu_é podiao salvar o improjecto3. -: Continuação das propostas do
pério : . entao receia vão-se revoluçdes nas progoverno para promover.
vincias, etc..
. ·
. · ·
· Nao é, exclama :O orador, riao é de certo aos
·Depois das lO•horas da manhã, procede-se
do lado daquelles donde partião estas opiniões, á chamada, e logo que se reune numero'
· CL!.le compete censurar a propo~ta ·em discussão.
legal de Srs. deputados, abre-se a sessão ; Jê:se
Ao Sr. 0ttoni sim que não professou principias e approva-se a acta da antecedente.
que só a passa·gem do Lethes farão esquecer
Faltao com p:uticipaçao de causa· os Srs.
(apoiados e risadas) a este senhor, sim, eu res- Franco, Cajueiro, Paula Albuquerqúe, Nunes
ponderia de outro modo ; mas ao Sr. deputado Machado, Coelho da Silva, Rezende, Pedro de
que acaba .de se sentar! !... não sei como jus- Alcantara, MeUo e Mattos e Souto ; e sé-m ella
tificara as ·suas razões ! Eu creio que o Sr. deos Srs. Peixoto de Alencar 'e Castro e Silva.
·putado faria melhor .em nll.O fallar em taes
:EXPEDIENTE
mat'erias. (.Apoiá.dos e rúadas.)
.O o'rà_dor repróduiindo as razões já ~presen. O SR.. l° SECRETARIO dá conta_ do expedjente,
. tàdas, pelas quaés vota pela proposta, mostra a
..
·· ..
falta qu'e temos de officiàes, pede que se·nao · -lendo os seguintes officios :
L° Do minist;6'do il~perio, remettendo-dous
confunda o serviço de simples marcha com serviços-relevantes, como, por exeinpló, os pres-. officios com os documentos, que os· acom•
tados pelo coronel Argólo na Bahia (apoiados) ·panhao. : o O'l º da camara rrmnicipàl da capital:
e•outros múitos-'bra vos da Bahia, do bravo .co-,: da província da, Parahybà, .cobrindb a actà da
ronel Lisboa, de que o Sr. deputado (continua apuraçã.o dos votos para ª. segunda éleiçao de
o-ora_dor) se cansa tanto em adv!Jgar a causa; deputados geraes da mesma .provincia á legis 0
más esteja· o Sr.-•deputado descansado; ha 'niuita . lat_ura actual, á g~àl se procedeu, em vii.itude do
gente que se interessa por elle (apoiados); o aviso de 6 de Maio de 1837, que mandoú annullar a primeira ; ·_e ·o 2" do 'presiderite da dita
Sr. ,deputado nno sentio mais a morte dô coronel 'Lisboa do que eu, que 'tenho: a honra de . provip.cia; expoµdo as·'razões,· nãÓ só por· que
·nã.o se,ariimdh,a_orde nar. que se abimass~a
ter sido sêu amigo.
Quarito ás increpações·foitas ao actual min"is-' ajuda de custo da vinda, que lhe requerêrll.o
terio, o.oradorcmostra quanto é'digno 'de admi- .Manoell,obo de Mirand~\ I_len.ri9ues e A,nJo~io
raç!IO iqlie·o ·minísterio de. que o Sr. Limpo fez · Borges da Fonseca, pol',se JUigarem com.;d1re1to
a to_mar assento á a~sembléa ~eral,. cqmo -~epü'.
parte, ,não 'fosse capaz de ter-atalhado ·as desgràçàs do füo Grande dó Sul no seu começo \ados d;iqilélla. proyiri:cía ; mas tambem ,por
(nuinétosos apoia.dos); que nS.!) livesse sabido ,. que' não fez _cónvóear
assembléâ proiincial. '
lançar· mão dos recursos de que abunda o .-A' com_missaô de .côrii!fitüíçao e poderes. .. . . .
Bi.-azil, que nllo tivesse remettido as.tropas ... ..• 2.0 Do mesmo ministro, parHcipando 'que·o
. Senhores, continúa o orâdõr, · o ininisterio
présidetite .'da prO\'.ÍllCia· da:· 'Bahia/em offü;io de
. passado-era tal·, que nem sàhia 'da éxistencia de 30 d_e Abl'il_ ulti[l_lo; requisita uriiíCcopia · .·dàtaesi ,tropas ! L E é um membro dessa adi:ni- · acta
eleição geral. dos ,deputados~pélá: im.esma .
· _.nistraçao.:tran_sacta, que se aprésenta: hoje cen-, província á assemb_léa gêral,. pa'rà .s,er guarda d~
sa'rando a a,dministraçao actual ! !.;,,O.· Sr; deno,archi vocta.c camárá ·municipal dà,capital; yisto ·
putado fará. bem em conservar:se na . opposiçao : ·ter 'sido desên'caminhado :P.élos rebeldes o)ivró,:
. é: o hlgar que-·lhe. compete ; ·_ ma:s ·nUnca ·para . em ~u.e se liip.çou:a_ dita acta; ·ejieâEl .o lllinjstro_
fázer.,-à opposiçao que está fazendo.' é'.:
. à '-é~~ augusta:camlira: baja_,(ie e:x:p~dir as con;
· Concluc,'.pedindo:
que se _não confundá·:-; a
ven1~ntes ordens,para que, ,da 'acta enf questão,.
.
. . ·.. ..
,·t ~.
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sÉssÁo ~M\eJ>Ê. JUNH6ioE'fa3s
se envi~ ,\i sêcretaria de ,estado do imperio umá ordem· principia a restabeleçer-se, e a .espe·
rança de qlÍe em breve se firme de-todó: n!io
copia aúthentica. - Tire-se a copia pedida,
Do mesmo ministro, remettendo o officio · .·. podendo · dei:iprr de reconhecer ·que, sendo o
dá êàn;iara municipàl da cidade da Bahia, acom- .prompto 1·estabeledmento da ordem a primeira
panhando a acta da apuraçàó geral dá eleiçao a necessidade dà paiz, o governo ele V. M. ·1mpeque alli se procedeu para o deputado quf devia ria) bem, mereceu do J;lr:azi] pela efficacià. dos
suppri_r /1 vaga que resultou. da nomeação do meios,. com que apressou :e levou a effeitó a
Sr. ·Cálmon para ministro' da faze~ ; e restauração dli ordem legal na cidade da Bahia,
tamberri 'outro officio · do secretario do collegio cm qúe tanto se empenhárão com patrioticos
· elêitOral da Villa Nova da província de Sergipe, esforços os leaes habitantes daquella província,
· « Acamara dos deputados, senhor, está firna data de 8 de Junho de- 1837, com acta da·
eleição dos deputados para a ·quarta legislatura . memente decidida à sustentar a lei constituda assembléa geral. ..;_;_ A acta geral vai para o cional de 12 de Agosto de 1834, como consearchi vo, ea_i oµtra para ·a coinmissno de consti- quencià-necessaria do principiQ de justiça, que
exige se dê ás províncias todos· os meios de
.
.·
tuição e poderes.
4,º Do s~cretario do ~enado, participando recursos que n::io podem deixar de existir_ dentro
que, por officio do ministro - e secretario de es- . dellas. Reconhecendo todavia que-a mesma lei,
tado dos negocios do imperio, constou ào senado .pelos termos vàgos, obscuros e inexactos com
que f'orll.o redigidas· algumas de suas disposições,
ter o regente interino sanccionado varias resatêm. ·suscitado duvidas graves, e 'gerado con.
luçõés. -,- Fica a carnara inteirada.
Vão á commissão de petições, para terem o flictos perigosos á paz do imperio, sem exceder
devido andamento os requerimentos de Ve- os limites, que prescrevem às regras de uma sã
nancio José da Costa e João Pacheco Sabrosa. hermeneutica, · trabalhará por esclarecer ó que
são approvadas as redacções: · da ha de obscuro, precisar o que existe de vago, e
,Lêm-se,
fazer de1oapparecer qualquer desintelligencia,
resoluçrlo que autorisa aos parochos do municipio da côrte a passarem certidões de baphsmo, que pareça estar em contradicção com o vigor
e da respos~a á falla do throno, aµibas conce- de nossos princípios constitucionaes, · afim de
que este aéto de vital esperança para o Br~zil
bidas· nos seguintes termos:
possa produzir os salutares beneficias, que leve
<e A assem biéa gera_] legislativa resolve:
em vista a sabedoria que o .dictou.
· ,< Artigo unico. Os parochos e curas d'almas
. « .A mesma camara,. senhor, sabe apreciar os
das 'freguezias_ do nmnicipio da côrte passaráõ
certidões de· baptismos, casamentos ·e obitos', e relevantes serviços .-prestados pelo·, exer.cito eoutras proprias do·. seu oflicio, independente- marinha ein pró! ·da ordem e liberdade. Sua
mente de despacho da ·autoi:-id:i'de eccl.esiastica, melhor organisaçllo ,~ disciplina é actualmente
cr Paço da ~amara dos deputados, 16 de Junho reclamada pelos interesses .-do paiz, que. ·sem
de 1838.',-P, J. Soare,s de Boiiza ...,-JosLCle-- força .não podém ser bem defendidos :· o,. go•
1nente Pereira.-Jo8é · Gesario da·Miranda Ri- nrno de V. M, Imperial, insfruido pelà experiencia, melhqr,ci:mhece as reformas, que exigem
·
·
bdro. i>
as leis militares ··e da· marinha : a camara
<< Senhor.-A camara dos deputados se regozija com _a prqspera ·saude ele V.. M. .Imperial e aguàrda suas prop9stas, que ser~o ,por ella to.
de suas augustas irmãs, .cuja conservação· dá madas na·mais. attentaconsideraçll.o.
« A urge.nte necessidade".de m~d\das efficazes
justas esperanças ao Brazil de publica- felicidade, e.se congratula coin V. · M, Imperial pela réspectiy~s á fazenda publica. e circulaçll.o ·mo·
- . reuniao dos fieis mandatarias da. nação; leal netaria, ·não, póde ser· ·desconhecida, á camai'a
·sustento do throno cimperial e das liberdades dos deputados. Ella náo faJtará ;io sagrad<J
· · · · · · · dever, que lhe jncnmbe, .de contrihuir quanto
· :
:
legaés.
estiyer da sua parte para o melhora.inento ~e
<< Acértezâ de que sub~isterµ inalterad.as as
rel_ações _de boa amiza_de ,entre o imperiô e as ' t:io irnporiante ra_mo da pµl:il~ca,adi:pinistraç~o;
pqtencias estrangeirás, é summamente g1·ata á e tomará ~rri devida con~id~r~çao as ,propllstàs
camarà -dó.s deputados, confiando que ell,as se • que lhe fôrem feitaspélo g~vêfoo de V.
te,r.Wobtido ~em quebra,nem mingua da honra perial; aoquiil,prestará ós subsidios,11ecéssarioll,
e dignidade·nacionat: a mesma cà_mara approc :ria per'suasno em que está decqU:e.,os meios
, yará; (!S meios que () governo. de· V. M. Irriperial · · postos á sua disposição hão tido a devida appli-empré,gar para esvaecer ã aesintelligllneia qq.e cação, ~ nes_ta tem havido a ma,is stricta eco,info\iziriente é:idste c~m,~·.santá Sé,; bem certa.· , 11omia, ~ que continµaráõ ,a .ser q~sp~Jididos
d_e gu'e Se COilCHi~rá·. a dignidai;lé.d,O ,irnperio e e - p~}a ,mes1na. fórma, 'OS que d.e 110'{()_ Se COD·
. ·. e · .·, ,.·.·, • · . -, . ,.:
a):nanuterição dos direitos da corôll com ojusto., céde~em.
' respeito devido :aô éhefe da igreja 'universal. . ' [ ' «À camara dos deputados, senhor ,;;t~µi ,vist(_i .
com dôr e maguã o'cresr,i~eÍltq~dos. crill;le.s ,que.
.<C A caµiara âos deput9:dós sente amargamen ~e ::que.· disse,nsões inttirnas aind~ dilaceregi · arrisc,11.0 ;1 · •~ranqtijHid~~e publi~a , e· a. s~gur~11ça ·
. . algulilas··•provincias :do,·iinpefió.:. e , serve de·· · particular,• . :filhó 'da impunidade , qµ;is~ ·':getãl, ·
\leriitivo á. sua/ dôr ·.o coriheéimétito dé que a • 'originada das 1jíiiif~r~eições.}~{l~gt$l..1çao ,cri- -
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\nina! ; ,é be_m:-que' conheç~ a diffi_culdade da .. godos: diguerra; ;dà qµàntia à despender coai' '
cm.pre~a, amm~da. do respeito rel1~1oso_ ao seu o reparo ela fortaleza do Cabedello,dà; provineiâ;
xµ,~ndato, ·11cudn:á .ao r~clamo da p_atr1a, ten- :, da- Parahyba. ,...:. :.r,· J. de Oliveira:-» ·
', tando o~melhora~entos- nece~sarios; ll5CUtará , ,« Réquetro qu~ se pêçá.o ao-go~ernó. infor.
com atten9ão e S!lr1amente considerará ,qualquer .mações.sobre ó lls~ado, em qúe-. se ach'no· os
proposta tendente ao mesmo fi~, que lhe f6r edi6oios, qne servião. de·armaz~ns do conimis-'_ _.
apresentada pelo governo ~e V; M: Imperial, a. sariado; declarando, se estão atretÍdàdos (J()ffiO
·:quem o manejo dos negocio;;.. deve. ter feito o forã'o, en:Viando fodos os titulos -reÍativos a
d~s~obrfr os ma1es, · e_ seus remedios ·apro: qúalcjuet· êontracto, que.. te11;ha ha~ido á 'este ;.
. - ·.·'· ·
· . respeit9; 7 .Rego Monteiro ..·.~. .
·
.
· · .
·p~s1tados. · ·-· ·
~equer a, ·commissão d~. ~rçamenlo ··-~ue se ·
« A camara dos deputados se unirá ao go•:
verno de V; M. Imperial para sustentar O throno peçlio ao gov~rno pela, repartição da fazenda as
de V. M. Imperial .que tenl no coração dos · labe~las_parc1aes _dil receita de cada uma das.
braiileiros .o seu. mais firme· apoio, para de-. provmc1as_no anno de 1835 "-'·H\36, de. qui:fse.
fender a todo o eusfo a .honra e diguidade na- deu· con~; taes quaes as que acompanh~rão o
cional, e conservar a integridade ·. do im- ·balanço Já apresentado do· anno · financeiro de
perio, sem. as quaes este n,a.o 'p6de subsistir, · .1_834·.:.... 188_5, ·e com urgencia·. ·
e fazer~~e 'respeita~ enfre as· mais naçoes ; para . «.Paço· da camara ~os deputados, ;6- de ·
manter tllesas as mstítúiçoes politicas, garantia Ju-nho de 1838. - V~nna. - OarnfJ'l,r_o de
·
.
segura dos direitos da nação e dos indivíduaes, Üa!IIJJO~. -»
« Requer a comm~ssão de orçamento que
sem o que não p"óde haver, estabilidade nem
verdadeira liberdade ; · :para promover 'final- , pelo ministerio dá _fazenda. se exija do ~overnó
mente os melhol'amenfos materiaes e mora:es · que logo que termme o anno financeiro, que
corre; remetta á. esta casa um mappa do rendo paiz.
dimento, que nelle tiverem pr.oduzido a alf~n~
« O Brazil tem direito a esperar da camora dos deputados todas as medidas e· co- dega desta cõrte, e o consulado, com espec1fioperaçll.o p;ira tao importantes objectos, e ella cação do que pro~uzirem cada ilm dos ramos
de renda naquellas estações cobradas, e bem
espera que saberá ser fiel aos seus deveres. ·
« .A cámara dos deputados, senhor, promet- . assim outro _igual da recebedorià do munieipfo •
. ~lt;!nclo franca 1 e positivamente ao governo de . 11 P~ç_o_. ~a camara -~os . deputados, ~6 de
'V_. M. Imperial sua efficaz, e leal. cooperação Junho de, 1838.. ,.... Vianna. - Carneiro· de
·
-. ,
·.
. para o.s Jins sobreditos, · n!ro receia ser desa Campoa. » : · · ,
. :mentida_pela nação_: os seus sentimentós são.os- ._. L,ê-se um:o_fficio:do -~r. ?~putado Henr!ques
. ~e ~:~ende,: ~lll .: que . par~1c1pa ter rece~1do a .
_
·
'
. · .· .
do Braz1l.
« PaçoAa catilara dos dépu~ados·, lõ de ID,fausla· n~_t1c1a·- da morle de sua_ lI!lll, em ;
Junho de 1838. - Antonio Oa1·los Ribei,ro de consequencta . do ·(}Ue nJ.o poderá deixar de
Andrada.;A(a.chp,doe-·8ilva....... ·Gàrlo;s:.Oárneiro ·: faltar a algumas,sessões_ da .()~mara. ·
·
Fica :niamara iµteirada> · · ·
-de Oà~pos. -~. Joaé Okmeme Pereirà. » :·
pro.põe
ord~m,
pelá
de
Limpo
O_~.·
"í,elá.
· o·st.~impo âe;Abr&u pede a pàl~;ra
ol'.dem; e dee1ara que, sobre a mesa: .existe um. . á . C!)ns1deração da camara a marcha· que. ella
governo; pela . deve seguir em )asosjdenti~os à este, isto é, .
pedindo
• ·r~q?,éri~~ritó
secretaria qe estado. dos negociQS estrangeiros, . se, d!~e d!3san0Jar o Sr.. qeputado:que se acha
. a ~orrespondencia 01'ficiál que houve entre o de·noJo.
SR, )RE!!IDENTE consulla: a camarai e esta '
nosso governo e .o dós estados da Bóli~ia, · sobre ' .
.concessão· de sesmarias, ·requerimento que havia desanoja o Sir. depu~do .Henriques dé Rezende;
· ·
·· , , · < O.:_RD-._·EM·_·. ·-D·_:_'O· ··D';A:·'·· ·.
, _fidcado P~i:8 se· discut~ qµando O Sr. minisfró
i
.
.. , o~, liegoc10s ~strangeiros estivesse pr~sente _; e '
_: como póde dàr•se o caso que o Sr. ministro dos
i~~~
n~goc~os estrangeiros não : v.~nha a · està hora, por al~~ i,neonveniénte, é se acha preseJite o . O.Sr: Maria.. ao-Amaral, tendo_ :a palav.ra,.
Sr. ministro d!)S negoçios da, mari11hà, est~ i)0· ''observá) cainàra. que,'_o ânil,O ·p~siá.do/Unná,~e
derá .dar algumas·- -in_formações a este resp~ito ; . ªPt!!sép.tade · n~ta /'ª!~'· Ú~{~~~!~e~ ~a?ri(?Dí,:· ·
. em consequencia pede qu~ éntre ·em discussão , .m,ISsãO. .de, d1plo!ll~a.. :tlo~re~. o·· pr~Je!:)~<>. Ao.
trJ~fiê.~ de:. ·esci:-11. v:atu(a, ie. ·:
sénado ácerca ,
':,. ' ·_ '. ·. :;
'o. seurequeriitrento. ·.
' :~ntra eni·disçussãô o'requérimentoindieãdo, .• élle;depbtii.do, ,eon;iõ,mémbr~:-dessá·09ín:mi~fe~o,:,;
\ .e .é approv~do sei].l de~~te;( Vi~e :. ~~ãq ··o,é 1~ · ap_i-eséptárã ilfA §otp ém'séparad~,'l3ej~; ri,~r.~11!,>:.
_.: do ~orrente;) • . ' .,'. :.:,, . ".· t' . ·· .. ' q11al .~~~,.a zp,o~iff1áçJ~.f- ~ºÍl:~,ã,a-r.=nw~;;.de(;:-:
·firll!,tfo 0.11.''.i"~tP~ª. /.;: En~.rãç .em. discüss!!,Ó é ,:tÍ<tappÍ8vados·1iett1" .w:tado;-.']iµe ~~, f;iça,: e~,to11
-·~~baW-i>~- _se-gu·it1tefreq~!'.!lllêiitos:: \' ( ': ' ·
_ '.'. , (('_ Requeiro se peçá ·ao ·governo orç1nneiito
dôs 'né'-.
\ Jeito enfl836; e remettido. . ·.á ;se<irefarià
·,',··.' .· :'-:· . :.' ..
' . . ..:' .
; .:·· : ~- ·. .... :;... : ' .. . . . . . . .
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SESSÃO EM 16 DE JUNHO DE 1838
O Sr.. MARIA no AMARAL lê o seguinte pro
jccto. e o ofJerece á consideraçllo da camara,
pedindo que vá á commissllo do commercio,
agricullura, industria e artP.s:
" A assembléa geral legislativa do Brazil
decreta :
" Art. l.º O governo fica autorisado a emittir
annu11lmente na circulaÇllo, por espaço de tres
:mnos, nas provincias do Rio de .Janeiro, Bahia,
Pernambuco , Maranhão, Pará, S. Paulo e Rio
Grande do Sul, até a quantia de 1.200:000S
em apoiices da divida publica interna, afim
de promover a vinda de colonos uteis.
« Art. 2.º O governo distribuirá pelas indicadas províncias a qu:1ntia designada no
artigo antecedente, como fôr mais conveniente ,
e nellas nome1ra os empregados necessarios
para inspecç!io e adminislraçll.O dos colono!<,
arbitrando-l hes vencimentos como julgar mais
economico.
« Art. 3."' O governo terá arrnazens e casa!<
proprias para recolher os colonos; poderá ignalmE>nte ter officinas e e$tabeler.imentos rurae~,
cm que os possa empregar, cmquanto se n:\o
contractarern. ou por seus serviços não tenh!io
pago as despezas do transporte e todas as outras
que fizerem.
« Arl 4." Os colonos, mandados vir por
conta do governo, serão entregues por contractos escripturaclos pelos empregados do governo nas províncias, ás pesso:is que o quizerem
tomar.
« Art. 5.° As pessoas que contractarem
colonos pas;;aráõ letr~. em favor do tl1esouro,
com prazos de 1, 2 e 3 annos, de todas ai: despezas feitas por cada colono até o dia do ajLJste.
Est.is prazos ~ó serão concedidos em favor
das pegsoas que contractarem colonos destinados ao serviço da l:woura, sendo obrigadas,
todavia, a pagarem um quarto das despczas
á vista.
_
« Art. 6." As lelras serào abonadas por pessoas idoneas, e recolhid:,s todos os mczes
aos cofres das thesourarias , afim de que o
producto seja applicado á amorti!•açllo e juros
da divida interna, as quacs poderáõ circular
nas resper.tivas provincias.
« Art. 'i .n As pessoas residentes nas províncias, que se não achno designadas nesta lei,
procuraráú hav~r colonos da provincia que lhes
fôr mais conveniente , não: ::endo obrigadas a
pagar quantia algum:t á vista.
" Art. .S.º O governo fará os regulamenºtos
neccssarios para melhor introducça.o dos colonos utei,, e para a administraçã o das agencias
na Europa, e de t1Jdo dará conta annualment e
á assembléa geral legislativa.
« Paço da camara dos . deputados, 15 de
,Junho de 1838. - Manoel Maria do Amaral. »
O projecto julga-se objecto de deliberaçllo e
vai á. commissao de commercio.

1
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.Tulgão-se objecto de deliberaçao, e vao a imprimir, os dous projectos seguintes:
" Persuadido de que uma dns primeiras
necessidades do Brazil é a prompta, e abundante
in troducçllo de colonos industriosos, e morigerados; e convencido de qnc isto se n:i.o
conseguirá sem que os poderes politicos da
nnÇllo iote1venb:io e coadju.-em, por meio
de um systcma de colonisac;llo em ponto
grande, e regt1lar, prestando mesmo auxilios
pecuniarios, que de certo em poucos annos serão
mais que muilo compensado s; tenho a h()nru
de propôr á tal respeito o seguinte projecto de
lei, na.o tanto para que elle seja adoptado, como
para de:,pertar a atteni,!\o sobre objecto de tanta
magnitude, e para qLJe meus dignos, e illustrados
collegas considerand o sua importancia offere-;!l.o
suas idéa1: em additamcnto , ou substituiçllo. A
par de outras medidas urgentes, que o paiz e a
illustraçao reclam:to, tenho que esta, pllr mnito
política, nao póde deixar de merecer grandissima attenç:to do corpo lrgis1ativo: só clla
tenderá a diminuir com prudencia, e lentidão o
cancro da escravatura. que corróe as entranhas
do Brazil, e que o ameaça para o faturo.
« Uma das cnusa:: da decaàencia de :ilgumas
colonias, que se tem procurado estabekcer entre
nós. é, a meu ver, o terem sido collocadas muito
distantes das grandes povoações, seguindc-se
nisso o inverso da ordem natural das cousas.
As povoações come<;ão nos litoraes. e vil.o-se
pouco a pouco alargando para o interior. Para
que pois prosperem taes colonias devem ser dispostas nas proximidades das grandes cidades, e
villas onde os colonos com facilidade achem nll.O
só um mercado prompto aos productos de sua
industria, como tamhem os recursos necessarics
á vida, os instrumento s precisos :i industria, e
até a facil communicaç!io para os seus paizes,
amigos e parentes; o que n!lo contribuirá pouco
a convidar novos colonos a virem estabelecer-se
no im perio.
« Por ouf.ro lado a collocaç:i.o de taes colon·ias
nas proximidades das cidades e vil las n:io só as
porá a :1brigo de insurreições de escravos, como
as tornará 11m prompto auxiliar para as povoações nesses casos urgentes. Outra causa da
decadencia das colonias entre nós tem sido o
pouco auxilio e protecçao, que têm rtccehido lego
em seu começo, sendo por assim dizer entregues
a si mesmas. Na.o sendo abastadas as famili:is.
que ordinariame nte emigr~o de seus paizes, é
indispensavel, que a naçao interessada no seu
estabelecimento e prosperidade , lhes preste em
principio e~se auxilio e protccçllo, .procurando
tamhem que só venhão gozar della colonos industriosos, e de bons costumes. Por informações
que, quando no ministerio do imperio e estrangeiros, obtive a este respeito dos nossos
agentes diplomaticos na Europa, soubf', que
apesar dos preconceitos, que alli havia pelo
máu tratamento dado ás primeiras colonias. aue
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para aqui vierão, muitas familias industriosas, plantarem para o Brazil ; e incumbe especialmas pobres, nao duvidav!lo emigrar para o mente ao governo o fazei-os manter religiosaBrazil, se tive;sem· a certeza de acharem terras mente pelas parles contractantes.
perto dos povoados, de serem ajudadas ao
« Art. 8.º Quando nllo appareç!lo companhias
menos no primeiro anno, e protegidas contra para o fim sobredilo, o governo na côrte, e por
quaesquer violencias. A superabundancia de seu interme~io os presidentes nas províncias,
populaçll.o na Europa, a falta de meios de sub- ficão autorisados a mandar vir da Europa cosistencia nas classes pobres, e a noticia dos in- lonias agrícolas, ou industriosas, e a distribuir
finitos recursos de vida, que oft'erece o Brazil por ellas, a titulo de aforamento, e sob as conpela sua fertilidade, excitão desejos de emigração. . diçtles acima ditas, os referidos terrenos ; conAproveitem-se esses desejos, e por meio de um tractando com as mesmas colonias sobre o
systema regular e protector de colonisaçllo con- modo, e tempo de começarem a indemni~ar á
vide-se para o paiz braços livres e industriosos, nação da despeza que com ellas se fizer em
de que tanto e com urgencia carece. Sero meprincipio de seu estabelecimento, e sobre o
dicina parati,r...
pagamento do fôro dos terrenos nacionaes que
" A assemb\éa geral legislativa decreta :
lhe fôrem dados.
« Art. 1°. O governo na côrte, e os presidLntes ·
« Arl. 4.0 Não havendo terrenos nacionaes
nas províncias ficao autorisados a distribuir por nas circumslancias mencionadas, o governo, e
companhi:is de nacionaes e·estrangeiros, a titulo com aútorisaçAo deste, os presidentes nas prode aforamento, quaesquer terrenos da nação, vincias, poderâõ aforar terras a particulares nas
que existll.o devolutos nas proximidades das ci- proximidades das cidades e villas para o fim
dades e villas, que vantajosamente possão ser indfoado., ouvido o procurador da co, ôa, sobeapplicadas para nelles se estabelecerem colonias rania e fazenda nacional.
agricolas ou industriosas, e que na.o sejllo pre« Art. 5.º Para auxiHar o ·fim desta lei, e
cisos para fornecimento de madeiras de corni- velar no estabelecimento das colonias, e sua
trucção ou para fabricas e estabelecimentos prosperidade, nomearáõ o governo na côrte, e os
nacionaes, com as condições seguintes :
presidentes nas províncias, uma adminístraçll.o
« § l.º Que essas companhias pagaráõ á de colonisação, composta de tres pessoas de
nação um fôro annual, razoavel e conven- inteira probidade, e reconhecido zelo, á qual,
cionado, Si)gundo a natureza e localidade dos conforme o resultado de seus ti·abalhos, marterrenos, pagos adiantadamente no 1º e 2º caráõ uma gratificaçllo. A' estas administra
anno.
ções incumbe:
« § 2.º Que dentro em dous annos da data
« § 1.º Promover, e animar, por todos os
do conlraclo (em que sempre intervirá o pro· modos ao seu alcance, os âforamentos de tercurador da corôa, soberania e fazenda na- renos nacionaes por parte de companhias, e a
cional) sob pena de nullidade delle, e de per- formação destas para o fim sobredito.
derem o fôro que houverem pago, serão .as ditas
« § 2.° Fiscalisat' as condições dos contractos,
companhias obrigadas a povoar com colonos os e sua inteira observancia pelos contractantes.
terrenos aforados, na proporçll.O de 30 (',:;,,saes
« § 3.'' Requerer, propôr, ou informar ao gopor 1/4 de legua.
. verno respectivo, sobre a conveni~ncia.de aforar
cc § 3. º Que nesses terrenos só serão· ad- quaesquer terrenos particulares para a collomi ttidos colonos, que por documento authentico cação, e estahelecimento elas colonias ; e sobre
dos agentes diplomaticos e consulat·es brazileiros o mais que julgarem conveniente para a prosprovem ser agricultores, ou industriosos e bem peridade dellas.
· ·
morigerados.
« § 4:º Preparar, e distribuir os terrenos, na
« § 4.0 Que em taes colonias n!lo se admitta fórma acima dita, pelos c:olonos que o governo,
escravos ou negros, nem os colonos os possao ou os presidentes de provincia, puzerem á
ter por qualquer titulo que seja.
sua disposiç!lo.
« § 5.º Que essas comp·anhías, antes de esta« § 5.° Fornecer-lhes ferramentas, e uma
belecerem as colonias nos terrenos sobreditos, diaria de 600 réis por casal, por espaço de um
serão ohrigados a construir nelles casas ligeiras, anno, áquelles que só com a condição deste
mas seguras, aceiadas e salubres, para nellas auxilio se tiverem engajadô na Europa a vir
alojarem cada casal de colonos : dividindo o fazer parte das colonias.
terr<,no de modo, que as casas fiquem o mais
« § 6.º Dar contas annualmente aos respecontiguas possivel, arruâdas e em termos de ctivos governos não só de sua gestllo, como do
formarem para o futuro uma villa; e que cada estado das colonias. O governo, e os presidentes
casaltenha de frente e fundo um numero de de províncias lhes darão regulamento para o
braças de terreno suffieiente para cultura, bom desempenho de suas funcções e fiscalicreaç!lo ou outra qualquer industria.
saçllo de suas contas.
. « Arl. 2.º Esta lei garante a essas comcc Art. 6. 0 Qualquer dinheiro despendido
panhias quaesquer contractos legaes que hajão pelos cofres publicos, com o estabelecimento
de fazer com taes colonias, que assim trans- destas colonias, será considerado como um em-

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:47 - Página 6 de 15

8ESSÀO EM 16 DE JUNHO DE 1838
prestimo . para ser pago pelo colono l'espectivo,
com quem se abl'irá conta. O governo procurará
que o pagamento seja feito suavemente, sem
vexame do colono, e segundo suas posses e
fortuna.
« Art. 7.º Nenhum colono poderá mudar de
localidade depois de estabelecido na respectiva
colonia, sem que ou já tenha pago a despeza
com elle Ceita, ou o respeclivo governo lh'o
consinta ; obrigando-se elle ao pagamento na
nova residencia que escolher, e no praso c:ue
fôr convencionado ; sob pena de prisllo c,om
trabalho até a indemnisação.
« Art. 8.º Estas colonias c1uer fundadas por
companhias, quer pelo governo, serão isentas
de qualquer imposto por espaço de 10 aunos.
Os curas das qlÍe professarem a religia.o do ·
estado serão pagos pela naçllo.
cc Art. !J.º O governo e os presidentes de
provincias nomearáõ, quando o julgarem conveniente, um inspector geral das colonias, que
as percorra, e os informe do estado dt:l!as, das
queixas <los colonos, ele., afim de proverem
como fôr mister.
cc Art. 10. O governo é autorisado a despender coru este objecto annualmente, em todo
o imperio, até a quantia de 400 contos, e sómente por espa~o de cinco annos. Dahi por
diante empregaril, no estabelecimento e auxilio de novas colonias, o producto do pagamento que forem fazendo os colonos já estabelecidos, das quantias com que tiverem sido
auxiliados.
das provincias
e1 Arl. 11. Os pt·esidentes
darão unnuulmentc conta ás assembléa!:i provi nci:1es, e ao governo, e este á assembléa
gel'lll, nllo só· do que houveren.1 despendido com
os cstabelecime11tos destas colonias, como do
estudo dellus, e do que julgill·em mais conve•
niente para sua prosperidade, e inll·oducçl\O de
novall.
cc Paço da camar... dos deputados, aos 16 <le
Junho de 1888. -Am·eliano do Souza o Olivefra Coutinho. "
cc Pa1-cce de necessidade uma lei, que cri.ando
em cada. municipio um officio, e registi·o especial de hypothecas, e de protestos de letras,
ponha os cidadllos, e p:uticularmente o com·
mercio, a abrigo das continuas fraudes, que
diariamente se praticão, hypothecando-se a
indivíduos por um cartorio predios já hypothecudos á outros por cartorios differentes ; e
bem assim o habilite a conhecer promptamente
aquelles, que pouco pontuaes em seus pagamentos deixao aponta1· 1 e protestar suas letras,
afim de que estabelecida a confiança, mlli do
commercio, possa este prosperar, como muito
· convêm aos inlere~ses do p11iz.
« E' sabido, que muitos sujeitos, que aliás
desejarill.o fazer girar, e reproduzir seus fundos,
recusn.o dál-os sobre hypothecas de bens de
raiz por ignorarem se taes beus eslllo já sujeitos
TOiJO 1

3ó3

em todo, ou em parte, a outros contractos, e
por temerem os prejuízos, que de taes fraudes
se têm seguido ; donde lambem resulta que
muitos proprietarios são privados de fazer
duplicadamente productivas suas propriedades,
obtendo sobre ellas fundos, com que as possão
melhorar, a_ugmentar, on entrar em outras
especulações.
cc Esta necessidade parece ser reconhecida,
pois que exi~te nesta casa, desde 1836, um
projec_to sobre hypothecas ; mas limitando-se
elle a crear simplesmente um registro para
ellas, e estabelecendo-o nas camaras municipaes, creio que alem de ir complicar muito
o expediente destes corpos administrativos,
não satisfaz o fim proposto, isto é, evitar o mais
possivel a fraude dos contractantes de má fé,
e proteger os qac têm boa.
« Por estes motivos pois, e com o fim de
animar, por meio da segurança, as transacções
commerciat:s, o giro de fundos, e por consequencia o melhoramento das fortunas, e propriedades particulares, tenho a honra de prop01·
o seguinte projeclo de lei:
« A asse1nblêa geral legislativa decreta :
" Art. 1.° Fica Cl'eado no município da
cô!'le o officio de tabellião privativo de hypothecas, apontamentos, e protestos de letras.
Nas provincias os presidentes, sob informações
dos juizes de direito do civel, ou municipaes,
designarão em cada município um dos actuaes
escri vll.es para que sirva este officio, conjuoctameote com o que então exercer.
«. A1•l. 2.º DESde a installaçào do carlo1·io
deste ollicio, que será annunciada nos respecli vos municipios com toda a publicidade,
ser!\o nullas as hypothecas, apontamentos, e
protestos de letras, que dentro das cidades e
villas, na.o fôrem feitos pelos tabellilles especiaes. Podem comtudo l:ies actos ser praticados fóra das cidades e villas, mas duntro
do mesmo municipio, por outro qualquer escrivão; porém neste caso 11110 terão validade,
se não lôrem registrados no prazo de 15 dias
nos cartorios dos respectivos tahellia.es.
« Art. 3. º Seis mezes dtlpois da installaÇão
destes cartorios serão nullas todas as hypolhecas geraes ; 011 especiaes, constituidas que1·
por escripturas publicas, quer por escriptos
particu!a'res com força de esc1·iptura, antel'iormente feitas no respectivo niunicipio, se nao
tiverem sido registradas no cartorio competente pelas partes interessadas na sua validade.
« Art. 4.º Nestes regiskos transcrever·se-ha
por extellso os titulos das hypothecas, declarando-se a divida, N1 obriga\illo, a que é dad11,
se é geral', ou especial, os nomes do devedor
e credor; e o dia em que é feito o registro, que
será assignado pelo apresentante cio tilnlo, e
pelo tabelliM, o qnal porá nota, e data do
registro no titulo registrado.

45
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" Art. 5.º Não ter&o preferencia em cona graduaçáo das pref&rencias no concurso. de crecurso de credores hypothecario s, nos casos em
dores será regulada pelas datas das escripturas,
que a legislaça.o actual a dá, aquel les, que e náO pelas dos registros:
tendo anteriormen te a esta lei, hypotheca
« Art. 12. O tabellião, que falsificar o registro,
tacita, ou legal nos bens de qualquer no
ou faltar á verdade nas certidões que passar, ou
mesmo municipio, não o declarem perante o praticar algum outrn acto por onde venha pretabellião respectivo no prazo marcado uo juir.o ás partes, além de perder o officio ~erá
art. 3°, apresentand o o titulo, que lhes dá essa condemnado a indcmnisar por scns bens o prehypolheca para ser registrado, ou despacho do juízo causado. Nao tendo bens soffrerá a pena
juiz, que a mande inscrever ; e bem assim
de prisão de um a dous annos. Na mesma inaquelles, que não o fizerem d'ora em diante demnisação, e pena serão condemnado s aquelles,
no prazo de 15 dias contados do em que
qlle com títulos, ou documentus falsos, ou simuadquirirem direito a taes hypothecas.
lados, registrarem hypothecas fantasticas, ou in« Art. 6º. Os livros para as escripturas, e re·
devidamente derem baixa ás registradas.
gistros de hypot.hecas, e protestos de letras, serão
« Art. 13. Fica.o revogadas quaesqucr dispo"abertos, rubricados, e encerrados pelos presições em contrario.
dentes das municipalida des, e inspeccionad os
« Paço da camara· dos deputados, aos 16 de
pelos juízes do ci vel, e, onde não os houver, Junho de 1838.-Àure liano de Souza e Oliveira
pelos juízes muoicipaes, que os faril.o conservar
Coutinho. 1>
em boa ordem, com clareza e rnethodo.
Lê-se, julga-se objecto de deliberação, e vai a
cr A estP.s juízes compete decidir, com recurso
imprimir, o seguinte projecto:
para as relações, quaesquer questões entre as
cr A assembl<'a geral legi,lativa resolve:
partes sobre a inscripç_ao, ou levantamento das
cr Art. l°. O governo fica autorisado a deshypothecas.
pender annualmehte com a província de Matlo
cr Art. 7°. Estes tabelli::ies terão em lista al. Grosso a quantia de :),0:000$000 ; os quaes serão
phabetica os nomes dos devedores hypothecario s,
e daquelle;;, cujas letras forem protestadas, e a applicados ao melhoramen to da estrada que
novamente se abria enke esta, e a provincia de
mostraráõ gratuitament e ás partes interessadas
S. Paulo.
·
em a ver, dando-lhes lodos os esclarecimen tos,
" Art. 2.º Esta prestaço.o começará desde já,
de que carecerem. Presume-se existir a hypoe durará alé que os redilos àa dita estrada
lheca, ou n!lo estar paga a ielra, ernquanlo a
sejao Laes que bastem para sua boa conservaçil.o.
parle interessada n:10 fizer constar eom(letcnte" Paço da carnara dos deputados, aos 16 de
mcnlc o contrario ao labelli:10, para averbar a
Junho de 1838. - A.ntonio Navarro de Abreu.
escripllll'a, ou registro. Havendo duvida do ta-Büipo de Cuyabá. »
belliao parn este averbamento os juízes a deContinúa a discL1ssão adiada das propostas do
cidiráõ, com recurdo para as relar;ões.
" Art. 8.º Ficl'lO iirohihiuas as hypothecas ge- governo em que pede autorisaç!lo para promover no exercito de mar e terra, ~om as
1·aes, que 11110 formu acornpanlrndas da especificaçno de lodo~ os bens nel las com1Jrehendiclos ; emendas apoiadas na sessão antel'ior.
e lunlo neslus, como nas cspeciaes, serão deO Sr. Ottoni, observa que a idéa salutar,
scriplos circumstunci ada1nente os signnes, valor,
outr'ora dominante no co!'po legislativo, o relimites, elr.. do objeeto liypolhecado, de modo
ceio de que o gov~rno procurava exorbitar cio
que se torne distincto de qualquer outro.
circulo de suas attribuições tem desapparecid o,
cr Art. 9°. Nenhuma escriptura de hypotheca e acha-se substituida por principias. diametralserá passada sem que nella o tabelliao respectivo
mente o ppostos.
declare se o obj!=!clo hypothecado tem pelo seu
Analysando as propostas, o orador nota que
cartorio algum on us, especificando-o, caso o a autorisaç:l.o que o governo pede tem
urna latenha. Sendo fóra das cir:lades, ou villas, o estitude muito maior que a concedida ao transcrivão, que houver de a passar nos termos do
aclo governo ; porque a este permittio-se proart. 2°, exigirá certidão do respectivo tahellião
mover os officiaes de mar e terra. em com por Ol)de se mostre se existe, ou não esse onus,
missão nas duas províncias rebellad~s, a postos
devendo inserir a certidii.o no corpo da escriimmediatos, e agora pede-se, nilo isto, mas proptura.
mover aos individuas que prestarem serviços
cr Art. 10. Se o predio, ou cbjecto hypothecado , que, no juízo <lo governo, forem relevantes,
estiver em municipio differente daquelle, em
de modo que póde o governo mandar um alque é feito o contracto, a escriptura de hypol"eres, por exemplo, para o Rio Grande, e suptheca será nulla em juiw, se não fôr registrada
pondo que este orticial lenha feito um serviço
no cartorio do tâbellillo do municipio, onde esrelevante, passai-o a tenente; dahi a um mez,
tiver a cousa hypothecada , dentro de tantos dias,
em virtude de outro serviço que julgar relequantas vezes se conta1·em tres leguas <le um a
vante, a capilil.o, dahi a major, etc., emfim póde
outro municipio.
em poucos mezes, por tal autorisaçao, pessar
" i\t·t, ti. A prioridade das hypothecas para um 1• sargento a marechal do exercito, e na
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marinha fazer de um 2° tenente ou praticante,
dentro em pouco tempo, almirante.
Ora, se uma tal '.mtorisação é assustadora,
fallando a i:espeilo dos individuas que já pertencem ao exercito e armada, qnanto não 1,ssustará ainda mais esta petiçao de arbitrio,
attendendo ao que se · acha consignado na
emenda do Sr. ministro da guerra? Por ella,
qualquer paisano póde ser promovido para o
ell.et·cito e armada; nem mesmo dr. emenda se
exige a condiç1to de ser cidadão braúleiro; de
sorte que, havendo estrangeiros no exercito· da
legali<Jade, no Rio Grande, e mesmo alguns
desses colonos vindos da Galiza e das ilhas, por
qualquer serviço que alguns desses homens
fação, e que o Sr. ministro considere relevante,
podem taes estra'ngeiros passar em poucos
mezcs por todos os postos do exercito, e sere<Il
collocados na summidade dos postos militares
do BraziL
O orador observa que, se o principal fim de
S. Ex. é promover para o exercito os officiaes
da guarda nacional que prestarem serviços relevantes á legalidade nas províncias rebelladas,
da sua emenda nt\o se conclue isto. Segundo
ella, dá-se a hypothese apresentada por um
nobre membro da commissao de sei· elevado a
brigadeiro, no exercito da legalidade um coronel chefe de legião da guarda nacional, hypolhese que S, Ex. negou.
Nota que, com a autorisaçll.o que pede o Sr.
ministro da guerra, se vai preterir, nao só os indivíduos do exercito e armada que na.o tiverem
a fort.una de serem nomeados para commissOes
em provincias rebelladas, como ainda aquelles
mesmos que live1·em sido nomeauos para lacs
commissOes, e que realmente estejao pre5lnndo
serviços relevanle5.
Não julga ter peso algum o argumento de
que tal aulorisaçao é precisa, porque a officialidade do exercito nll.o presta, e por isso necessario é purificai-a ; porquanto o governo póde
deixar de promover no exercito e na marinha
os officiaes que tiverem certas notas, como seja
a de embriaguez, etc.
O oradqr, referindo-se ao discurso do Sr.
Henriques de Rezende, observa que este Sr. deputado declarára que, ainda que este arbitrio o
assustava, comtudo votava por elle, por· confiar
muito no actual Sr. ministro da guerra ; no que
elle orador nll.o acha razão, pois que ninguem
garante que S: Ex. se conserve no ministerio.
Ainda mesmo que o Sr. ministro da guerra
exercite o poder arbítrario por tal modo, que
ninguem · delle se queixe, ainda assim, elle
orador julga que S. Ex. faz um desserviço ao
paiz, porque comportando -se deste modo, faz
ver que é possível o governo arbitraria, e é esta
mais uma razão por que elle orador não póde
votar por semelhante proposta.
Persuade-se que a proposta não preenche o
fim essencial que se diz ter cm vista, isto é,
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um ihcenlivo para que os officiaes de exercito
de mar e terra se prestem com mais ardor ao
serviço : porquanto vio-se que de uma autorisação semelhante que se deu ao governo em
1836, originou-se imrnensas queixas por parte
de muitos officiaes que se achavão servindo em
outros pontos do imperio, sem ser no Rio
Grande e no Pará ; e segundo a lembrança
delle orador, o actual Sr. ministro da marinha
cens11rou vehementem ente as propostas que o
governo fizera em consequencia de tal autorisaçnr,, e foi o orgll.o na camara das reclamações
de urficiaes da armada, que pl'Otestárão contra
as pret.erições que havião soffrido, promovendo se c,n virtude da resolução da assembléa geral.
O orador lembra que, por causa de taes preterições, o governo transacto vio-se na necessidade de fazer uma promoção qnasi geral, determinando mais, por um decreto, que os novos
promovidos contassem suas antiguidades da
data dos qlle o forll.O anteriorment e, e contra
este decrelo lambem houverão reclamações.
Teme que, com a autorisação que agora se quer
dar ao governo, se sigão os mesmos inconvenientes, e julga que se consegue o fim essencial
que se tem em vista com estas propostas, adaptando-se para o ex•~l'cito a disposição que existe
na armada, onde dous terços dos officiaes são
promovidos por antiguidade, e um terço por merecimentos.
Teme que á emenda do Sr. Oliveira succeda
o. mesmo que a uma emenda suppressiva de
um periodo do vo\o de graças, assignada por 15
Srs. deputados ; porquanto S. Ex. o Sr. ministro da guerra, ainda não declarou que
annuia a esta emenda; e por isto espera que
S, Ex. se explique, afim de que a nobre maioria
possa votar mais desemharaça damente.
Encontra graves inconvenient es na medida
de admittir-se paizanos no quadro da officialidade do exercito. Parece-lhe indispensave l
deixar-se aos officiaes inferiores, um incentivo
para que ellcs possão bem preencher os seus
deveres, ainda mais porque a experiencia tem
mostrado que os soldados obedecem de muito
melhor vontade ao official encanecido no serviço
das armas, é a quem a antiguidade e valor
dérllo accesso na vida militar : antes admi!te o
outro principio de que, em certos casos, convém
premiar os serviços relevantes, promovendo
ainda no campo da batalha.
O orador pede que se lhe permitta que peça
algumas explicações ao nobre ministro da marinha, ácerca do governo se ter resolvido a
mandar uma esquadra para os mares de Montevidéo.
Não acrt;dila que essa esquadra vá exigir que
o governo de Montevidéo deixe de prestar apoio
aos rebeldes do Rio Grande, porque, para acreditar neste boato de jornaes, preciso fôra que
tivesse escutado com menos apreço as expressões de S. Ex; o Sr. ministro dos estran-
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AwuNS SRs,:-Continue, continue.
geiros que pos!tiva ~ categori?amente declar?u
que o governo imperial nada tmha a este respeito
O SR. OrroNI, continuando, diz que n~o tendo
que receiar do governo actual do UrugmlY: Não podido explicar a remessa dessa esquadra pelas
podendo pois acreditar eru tal boato, pergunta duas hypotheses que apresentou, procurava.
ao nobre ministro da marinha, para que fim explicai-a por outra, isto é, de querer o governo
vai essa esquadra ; se é para satisfazei· ás vistas proteger a autoridade legitima do Uruguay contra
apresentadas por um jornal semi;oflicial desta os rebeldes daquelle estado; mas, lhe parecôrte ·que, segundo expressao alheia, elle orador cendo isto summamente impolitico, não póde
denomina guilhotina µolilica, e onde tres vezes inteiramente attingir o verdadeiro fim de semepor semana é assa~sinacla a repu!ação de qu_em Uuinte acto do governo. Declara que receia
ousa erguer a voz cont_ra o S1·. 11;1mstro do 1m- sobremaneira q·ue algnm acto menos circumpel'io. Lembra-se ter lido nesse Jornal_ que o go- specto da parte do nosso governo não nos t1·aga
verno brazileiro devia tomar uma altitude res- outra vez as terriveis consequencias que oupeilavel a, respeito do Rio G!·ande do S~I ; q11;e tr'ora. nos vierao de algumas imprudencias, taldeveria mesmo tomar o partido do caudilho Ri- vez do governo de Buenos-Ayres. E' verdade que
vera que intenta derribar o presidente da repu- este governo protegia com os seus votos os inblica do Uruguay. Será pois para preencher esses surgentes de Montevidéo, em 1825 ; que indifins que o governo do Brazil envia urna esquadra víduos daquella republica parecião tomar uma
par~ Montevidéo ? Quererá o governo, desparte activa na rebellião ge Montevidéo ; mas
preza!l,dO o principio d~ nao-interferen~ia, se ir se o governo imperial de entil.o nil.o se julgasse
intromelter nos negocios de casa alheia ? Que- com bastante- força para obrigar o governo de
rerá favorecer a rebellião que se faz n 'um paiz Buenos-Ayres a toda a sorte de explicações, se
estranho para del'ribar a autoridade legitima? se não apresentasse desde o principio uma
O orador, por honra do governo de paiz, não altitude tão hostil contra aquelle governo, talvez
póde acreditar em semelhante cousa, com- -não tivessemos de deplorar hoje a perda de uma
quanto não possa atinar com ~ fim a que . ~e das mais bellas. estrcllas que devião ornar o
dirige a esquadra. ~e, como diz o nobre. ~1- sceplro do Brazil. O orador accrescenta que a
nistro tlos estrangeiros, o governo brazile1ro guerra do sul com todas as suas consequencias,
está na melhor harmonia com o do Uruguay, a divida publica extraordinaria, filha daquella
achando-se este a braços com a rebelliao de gueLTa, a desmoralisação geral do paiz se apreFrur.tuoso Rivera, irá a esquadra proteger o go- senlllO á sua imaginação, ngora que. vê muitos
verno legitimo contra a insurreição P•••
symplomas, muitas coincidencias semelhantes
O SR. PRESIDENTE : - O que o Sr. deputado ás que havino então. Naquelle tempo a poestá dizendo é alheio da materia em discussão : pulação era arrancada em massa do Ceará e Pereu portanto lhe lembro que se restrinja a ella. nambuco para ser sacrificada nos campos de
O SR, Or1·0N1: - Estou prompto a rcmettcr- Montevidéo e Rio Grande ; hoje não se limitando a punição dos rebeldes da Bahia aos
me ao silencio, se a maioria da casa o decidir,
interromperei o meu discurso ; mas interponho cabeças, talvez os unicos criminosos, que1·-se
o recurso da decisno que V. Ex. acaba de tomar condenmar em massa aquella população : as
á camara. Creio que não ha uma occasiao mais. emb11rcações que daqnella cidade vêm trazem
todos os dias 300,400 homens, e esses desgraopportuna para se discutir a politica do gabinete,
do que quando se trata das propostas do go· çados sa.o obrigados a pegar em armas pa1·a
verno, que tendem a dar-lhe certa influencia, combaterem no sul.. ...
a habilitai-o com. medidas para melhor orgaUM SR. DEPUTADO :-Tudo o que pegou em
nisar o exercito e a marinha. V. Ex. estava armas.
hontem nesses principios ; um meu collega
O SR. ÜTTONJ :-Tudo o que pegou em armas
da opposição interpellou o Sr. ministro da maha de ser arrancado da Bahia! E serão assim
rinha sobre estes boatos que leu nos jornaes, e
câstigados pelo governo, recrutando em massa?
V. Ex. consentio na interpellaça.o; como pois
Não bastava· essa pNda horrorosa de que fallão
não consentirá que eu hoje faça algumas obas folhas pllblicàs, de. que na entrada da cidade
servações que uie suggerirão as palavras do
morreril.o do exercito d&: legalidade 40 homens,
nobre ministro dos negocios estrangeiros ?
e 1,000 e tuntos dos rebeldes ? Não disse o
O SR. PRESIDENTE : - O Sr. deputado póde nobre deputado, o Sr. Gonçalves Martins, que
continuar o seu discurso, faça as interpellações tudo quanto havia ficado na cidade se consideque quizer: mas eu devia lembrar-lhe que se
rava rebelde quando entrou o exercito? Querestringisse á materia em dis.:ussllo, visto que rerá pois o nobre deputado que os velhos, meestava divagando della.
ninos e mulheres sejão todos arrancados a tiO SR. Orro111 :- Eu eslava fazendo estas tulo de rebeldes, e sejao mandados para o Rio
observações, e se V. Ex. me tolhe a palavra Grande do Sul ? O orador diz que acha em
não continuarei, mas appi!llarei de V. Ex. para alguns pontos semelhanças enll'e o governo
acamara.
actual, e o que sacrificou e perdeu a provincia
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de Monte'vidéo por causa dos seus erros. Lembra
que faz parle do aclual gabinete um dos ministros que, durante o período mais larnentavel
daquella guerrn, .:omprometleu o paiz. Tendo
pois, mui fündados rei:eios sobre a remessa
dessa esquadra pat'a Montevidéo, pede ao Sr.
ministro da marinha haja de dar· lhe extilicações
que tirem a sua duvida; desejando que talesquadra não vá cornprometler o Brazil de modo
que nos traga resultados desastrosos.
Lê-se e é apoiada a seguinte emenda:
<< Addite-se no fim e ao primeiro posto
subalterno os que não forem de primeira linha ;
poderá 1·emunerar iguaes serviços prestados por
offieiaes da g,iarda nacional, concedendo-lhes
graduação honorariá, e soldo vitalício no todo
011 ern parte, conespondente ás suas patentes.Mollra Ma9alhães.-Rego BcLrrus.-Pedi·eira

do Couto.

ii

OSr., Torres (ministro da marinha): -Sinto
11no poder satisfazer o nobre deputado, 11ão ihe
poder dizer já as razões que teve o governo para
mandar estacionar na'I agnas de Montevidéo,
não uma esquadra, como diz o nobre deputado,
mas duas ou tres emharcações de guerra. Posso,
no emtanto, as~everar ao nobre deputado, posso
asseverar a esta augusta camara que o governo
n!lo teve em vista, com esta medida, senão os
interesses dos cidadãos, a honra e dignidade da
nação.

O Sr. Rego Barros (ministro ela guerra): concordando com a emenda que se acaba de
ler, pede ret.irar a que offerecera.
E' concedido ao nobre ministro retirar a sua
emenda, assim corno ao Sr. Oliveira.
O Sr. Coelho nao julga procedente o argumento ba~eado no vasio da proposta em discussão ; porquanto o mesmo vasio se descobre
na lei vigente, segundo a qual o governo na.o
está privado de remnnerar serviços relevantes
cada uma vez em que clles são prestado:;, dando,
por exemplo, o posto de major a um r.apiU10
que tenha prestado relevantes serviços, e pro·
movendo-o ao posto immediato o mesmo indi·
vid uo, por occasião de prestar outros semelhantes serviços, ele.
Não duvida de que se possa.o commetter
abusos ; mas quando se trata de uma medida,
adverte que se deve examinar se a somma dos
abusos é tal que seja conveniente, ou preferível
prescrever os bons resultados que se poderia
esperar de tal medida. Não lhe parece qLie a
presente esteja nesta circumslancia.
Não Julga os termos - relevantes serviços -etil.O vagos, como se quiz inculcar; e quando o
governo pudesse ser arbitraria na execução
desta lei, tantas serino as reclàmaÇi!es, que se
veria forçado ,a recuar, muito mais se reconhecer que ha razão e _justiça;" porque o orador
considera. que o governo é o primeiro empe·
nhaclo em sustentar o proprío credito e decóro.
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Não acha lambem procedente o argumento
fundado nas ultimas promoções que occorrerão:
porque se abusos houve nessas promoções, não
nascerão do governo estar aulorisado para pro·
mover por urna lei semelhante á que se discute.
Qmmto á censura feita á commissão de nno
ter apresentado uma lei sobre promoções, em
que se conciliem os principias da antiguidade
e merecimento, entende que o Sr. Limpo de
Abreu estará satisfeito com a resposta dada por
um dos membros da cornmissão que mostrou
que se não trata agora de formar uma lei or·
ganica sobre promoções, que já temos, posto
seja defeituosa, mas de uma lei especial e extraordinaria,
Não póde deixar passar uma idéa, hontem
apresentada por um illustre collega da comrnissão, que, querendo fundamentar a necessidade de que a lei passe no sentido amplo em
que se explicou o Sr. ministro da gueria; e
mostrando que havia necessidade àe crear no
exercito um pessoal capaz de preencher os fins
a que a força publica se destina, na força dos
argumentos, talvez sem querer, disse que nao
tínhamos of'licialidade que prestasse. O oradot·
está persuadido de que o ill11stre deputado não
teve intenções de irrogar esta injuria á classe
ú que pertencemos ; mas é mesmo p~ra lhe dar
occasiil.O a que se explique que toca nisto; ser·
vindo isto de mais para provar que muitas
vezes um deputado eloquente, no fogo da discussão, póde emittir proposições menos discretas.
O SR. Fn,1,11crsco uo REGO : - Peço a palavra.
O SR. COELHO oppõe-se á idéa de se poderem promover individuas que nao silo militares, para serem incluidos no quadro effeclivo da officialidade do exercito. Não póde
persuadir-se de que a melhor maneira de habililar individuos, iniciando-os na carreira das
armas, seja experimentando-os, doutrinando-os,
ou ensinando-os em escola de desordem, carnagem e sangue: quererá antes, uma vez que
o governo sinta a necessidade de . crear indivíduos proprios para a carreira das armas,
que se instituão escolas, como se tem praticado
em toda a Europa, porque, do contrario, ficaria
o Brazil reduzido á neces5idade de apparec,;rem desordens em difierentes pontos, para
adquirir bons ofíiciaes. Julga que a falta de
melhores argumentos fez lançar mão deste,
cujas más consequenc1as acaba de apontar.
Repete que na.o é a bravura e a coragem o
característico unico indispensavel para constituir um bom militar; porque, muitas vezes,
póde um individuo ter muita bravura e muita
coragem, e nao estar comtudo, habilitado para
ser militar prudente, instruído nos seus deveres.
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Nao póde convir em que a gnarda nacional
seja distrahida dos fins de sua instituição, para
ser empregada no serviço do exercito. As
guardas nacionaes commummente se compoem
de artistas, lavradores, commerciantes, e, em
uma palavra, de todas as classes uteis da so·
ciedade ; e o orador não póde descobrir a conveniencia de se distrahirem taes cidadllos de
sua industria e empregos, a titulo de remunerações de serviços.
Em conclusão, sustenta o parecer tal qual a
commissão o apresentou; inclinando-se a favor
da emenda que trata das recompensas de serviços relevantes, prestados por sujeitos qne
nao são militares: nao convém, com tudo, in·
teirarnente nesta emenda, nao só porque ainda
inclue a idéa de se metternm no exercito inrlividuos que a e lle nilo pel'tencem, como por
que. nao é bem explicita sobre _as g~aduações
honorificas que propõe que se dêm.
Julga preferível uma medida, mediante a
qual, não se deixando de remunerar serviços
dignos de remuneraçll.o, Mo se vá tambern
preterir os officiaes do exercito, que têm em-.
pregado toda a sua vida no serviço do estarlo.
. Verdade é que se poderá objectar que se irá
grnvar os cofres publicas com pensões que, em
tanto importa o soldo que se concede a individuas n1\o militares; mas o orador nllo julga
verdadeiro onus aqnel\e com qne carrega a
nação, quando se trata de remunerar serviços
relevantes, que a naçll.o já tem recebido adiantados ; principalmente serviços desta ordem,
que não importilo menos do que a conservação
da ordem, segurança publica e integridade do
imperio.

rancia sobre taes materias, porque eu convma
nisso, mas sim por eu ter pertencido a administrações, que tinhão pedido medidas extraordinarias amplíssimas e que não tinhão feito
beneficio algum no paiz. O nobre deputado ailegou, como prova, o estado em que ficára a
provincia do Rio Grande do Sul.
Sr. presidente, espalhou-se, n.a verdade, nma
opinião de que a administração, á que eu pertencia, tinha tratado com summa negligencia,
senfi.o com connívencia os negocios relativos
áquella província. Eu creio que o tempo tem
desvanecido um pouco semelhante opinião, acintemente espalhada para se fazer guerra á administraçllo de 1835 até 1837. Espero que o tempo
destrna inteiramente semelhante opiniao.
Como eu fui censurado, creio ter direito a
fazer uma breve del'eza, e de expôr á camara
quanto fez a administração de 1835 para pacificar aquella província, e o resultado que teve a
sua pol itica.
Sl'. presidente, a administração de 1835
tomou. a direcção dos negocios publicas em 12
de Outubro daquell_c anrio, sem meios alguns
extraordinario~. Com os ·meios e recursos que
lhe conferillo as leis ordinarias do estado, conseguia em Maio de 1836 a grande· victoria do
Fanfa, onde parecêrllo sepultar-se todos os elementos de anarchia que agitavilo o Rio Grande
do Sul. A camara sabe muito bem que, até
Maio· de 1836, não havia o corpo legisiativo confer1do á administração recursos alguus extraordinarios ; poi'tanto lambem me parece que se
devem altribuit· unicamente ú politica, seguida
pelo governo, os notnvcis acontecimentos havidos desde 1836, até 4 de .Tanciro de 1837,
Otrernce a seguinte emenda, que é apoiada:
em que o commaudante das armas, o iirigadeiro
" Additiva. E', outrosim, e nas mesmas cirDento Manoel, dispersou algumas forças recumstancias, autorisado o governo a conceder beldes debaixo do commanrlo de Netto. Creio
graduações, até o posto de capitao, com a terça
que a carnara está convencida de que até esse
parte do· soldo correspondente, sendo os sertempo nllo tinha armado o governo do paiz
viços pt·estados por cidadllos não militares ; e,
scnllo com uma lei de suspensllo de garantias,
os que assim forem promovidos, nao furão
e com uma lei que aulori,ava o governo para
parte da officialidade eITectiva do exercito. amnistiar, e com alguma fol'ça de mar e lena.
Coelho. »
Por conscquencia tambem devo estar persuaE' tambem apoiada a seguinte :
dido de que á política do governo, e quasi
unicamente á politica do governo, com a coad« O governo fica autorisado a considerar como
pertencente á 1" linha do exercito o batalhão juvação que até entil.O encontrou no corpo
legislativo, se deve .este triumpho que pareceu.
provisorio organisado na cidade da Cachoeira
realmente que devia acabar com a anarchia no
da Bahia, qne fez parte das operações do exerRio Grande do Sul. i'fao aconteceu assim ; mas
cito da legalidade. - Barreto Pedroso. é mui facil explicar a causa. Foi nomeado
To,ita. »
para: presidente daquella provincia um cidadM
O Sr, Limpo de Abreu dirá ainda algumas que infelizmente desobedeceu ás instrucções
do
palavras sobre a proposta do governo, e pede á governo
; que infelizmente se afastou da política
camara que lhe preste alguma attençl10, posto
do governo, e se deixou arrastar por uma
que tenha de metter a mllo em seára alheia.
facção incorrigível que ainda até hoje domina a
Hontem, conlinúa o orador, um Sr. deputado
provincia do Rio Grande do Sul.
de Pernambuco mé ouvio com tanto desprazer,
O SR. Ül'TONI: - Apoiado.
que me uconselhou que eu nll.o trntasse de
cmitlir a minha opiniao sobre objectos miliO SR. LrnPO DE ABREU : - Facção, que en
lart's; e deu como rar.no 111\0 a minha ignoni'IO posso deixar de tornar em grande parte res-
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ponsavel por todos os males que acontecêrãO
desde a defecção do brigadeiro Bento Manoel,
que até entao tinha, sem du.vida algut,Iia, prestado relevantes ser,•iços, e estava sinceramente
ligado á causa da legalidade. Apezar disso não
duvido, posto que.não estivbSse então em exercicio no rninisterio, tomar sobre meus hombros
a responsabilidad e da nomeação desse cidadão
para·presidente da província do Rio Grande do
Sul ; porquanto, havendo elle recebido instrucções para seguir a mesma politiea que hnvia
conduzido os negocios a bom exilo até aquelle
ponto, devia-se esperar que se cingisse a essas
instrucções, e continuasse com a mesma política
do seu antecessor : com o que eu entendo que
a província estaria plenamente pacificada. Hoje
. reconheço que a política deve ter alguma modificação ; mas abandonai-a inteiramenle, como
parecetllr sido abandonada pelo gabinete de 19
de Setembro, me parece ser orn erro que pôde
ser muito fatal á causa da legalidade, ou, pelo
menos, demorar por muito tempo o seu
friumpho. Peço aos Sl's. ministi-os da corôa que
reflictll.o bem em que na província nunca se
conseguirão resultados tll.O prosperos,. c:orno
quando se observou religiosa1nente a politica
principiada pelo gabinete de 12 de Outubro de
1835 ; e que procurem unicamente fazer as
modificações q_ue fô1·em absolutamente necessarias, e que se derivarem da differença de
circumstancias em que boje se possa achar
aquella província. Peço-lhes que não confiem
unicamente na força; que procurem interessar
outros elementos e outros princípios, para que
a provincia do Rio Gt-ande do Sul !'orne a
entrar, quanto antes na união do imperio.
Feita esta breve defeza, o orador ainda insiste
em não admittir as propostas. Concebe que os
senhores que deposiW.o no gabinete actual
plena confiança, votem por estas e outras medidas, posto que ex.traordinarias sejão, solicitada>! ao corpo legislativo ; porém, n!l.o podendo
o orador compartir esta confiança, nllo deseja
dar tanto a.rbitrio ao ministerio ; mas procura
modificar a .medida de modo que o ministerio
nao possa abusar.
Quando o nob1·e deputado diz que nãO .póde
depositar toda a sua confiança nos Srs. ministros,
refere-se a factos por alguns delles 'praticados ;
por exemplo, pelo Sr. ministro da guerra, que
parece não ter cumprido as leis, segundo o seu
obvio e litteral sentido ; pois que S. Ex. já tem
privado o exercito brazileiro de alguns militares
distinclos, não porque commeltessem crime,
mas sómente por nll.o terem annuido a convite
feito em amizade para se encarregarem de serviços especiaes. O orador se refere ao brigadeiro Leitão que mostra ser distincto por serviços
feitos tanto na guerra da independencia, como
na de Buenos Ayres. A' vista disto, não póde
esperar que S. Ex. cumpra a proposta segundo
as regras da justiça.

3õU

~ão deseja, porém, que o ininisterio fique
privado de promover os officiaes do exercito,
armada e _artilharia de marinha, pelos relevantes serviços que prestarem ; posto que tenha
escrupulo em dar semelhante attribuição,
porque não sabe qual é a autoridade que se dá
ao governo, por nllo estar bem definido o que são
s~rviços relevante~; e mesmo porque na classilicaçllo dos serviços relevantes e ordinarios.
o governo se verá graven1ente en1baraçado
resultando mesmo apparecerem numerosas re•
clamuço~s, e queixas ~e injustiças, de modo que
a adm1111stração se veJa na necessidade de fazer
no exercit9 e marinha uma promoçllo geral,
. O SR. ToRRES (ministro da marinha) :-Não
tenha medo .
O SR LmPo DE ABREU : - E quando assim
não aconteça, appareção ti,ntas reclamações ao
goyerno, e ';t)esmo ao corpo legislativo, qlle
seJa necessar10 tomar-se uma medida qualquer.
Para prevenir de alguma sorte estes inconvenientes, dese,jaria conciliar o principio do merecimento e da antiguidade. O tempo de ser•
vi~o habilita melhor o official para conhecer as
suas obrigações, e para o tornar mais capar. de
desempenhar os seus deveres. Parece, portanto
ao orador que o principio da antig11idade nã~
deve ser inteiramente desprezado : pois não
concebe como um oCficial que, segundo a disposição da lei, póde estar coronel em um anno,
possa ser bom commandant~ de um batalhão,
sem ler passado por cada um dos postos, demorandn-se o tempo preciso para bem conhecer
os deveres de cada um delles. Entende que este
tempo não póde ser menos de dous annos ; o
que. deseja que se estabeleça como condiçllo
para um ol'ficial ser promovido de um para
outro pos~o .. D_este modo lhe parece que se promove a d1sc1plrna dos corpos, e ficão ao mesmo
tempo os Srs. ministros ao abrigo de impol'lU·
naçoes que, aliás, infallivelmente hllo de ter:
concilia-se a utilidade do serviço publico com
um tul q1!ul_ arbítrio que deseja dar ao govemo ;
mas arb1tr10 regulado pelas regras da justiça,
Parece-lhe esta. uma das disposiçoes que mais
podem concorrer para se conseguir o fim de ter
o- exercito bons officiaes. Deseja applicar lambem
a esta lei a disposiçli.Q que autorisa o Sr. ministro da marinha para promover tres quartos
por antiguidade, e um quarto por merecimento;
não ?uvidando• mesmo ampliar esta disposição,
autor1sando a promoçllo metade por merecimento, e metade por antiguidade.
·
Neste sentido apresenta emenda que não
póde redigir <\e modo quf: explicasse bem o seu
pensamento i mas que espera que será redigida
de modo que se entenda melhor .pela comn~iss!l.o de guerra, se fô1· aceita pelos Srs. mimsb·os.
·
Lembra•se de outros muitos arbítrios para se
remunerarem serviços feitos em differente~

i
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pontos do imperio que se apregoão como relevantes ; lembra-se, por exemplo, de pensões e
condecorações ; mas como aos Srs. ministros
não occorren outro meio senào o das promoções, não se atreve a mandar emenda, ao
menos por ora, posto que entenda que seria;
talvci, mais economico, pôrem-se á disposição
do Sr. ministro do imperio 100 contos de réis
para a remuneração destes serviços.
Declara que não ouvio razõe.s que o convencessem da justiça e conveniencia de se chamarem ol'íiciaes da guarda nacional, e mesmo
paizanos, para occuparem postos no exercito de
linha; pc.is que o Sr. deputado por Pernambuco
não lhe parece que demonstr-asse a prnp_osiçao
de que, por via de regra, os nossos ofliciaes não
erão os mais aptos, ou, ao menos, que faltavao
alguns officiaes no exercito de linha que pudessem ser empregados. O orador lem visto e
conhecido que todas as vezes que tem sido necessaria a cooperação do exercito ou da armada,
nao só nao tem faltado of'ficiaes que condur.ao
os soldados á victoria, como estes olliciaes e
soldados se têm portado com valor, e mostrado
qlle têm alguns conhecimentos da sua arte.
Mas, quando fosse verdadeira a proposição de
que nao tínhamos ollicíaes, não sabe porque se
irião procurar, com preferencia, na guarda nacional, ou entre paizanos, e não nas praças do
exercito.
·
Posto que o recrutamento seja pessimo, .não
se segue que, entre os recrutados e aquelles qne
voluntariamente se offerecem, não se possão
escolher quantos bastem para preencherem as
vagas de olliciaes que possAo existir : promoçil.o
a que têm direito aquelles que de boa 011 má
vontade estão servindo no exercito ; ao mesmo
tempo que a lei nada afiançou á guarda nacional, que aliás é obrigada por lei a coadjuvar
o exercito de linha, e as autoridades publicas,
nas occasioes de sedições, 011 qnalquer movimento popular, que po~sa apparecer. Em regra
se poderâ sustentar, diz o orador, que, quando
em uma povoaçao qualquer, onde ha gnarda
nacional, arrebenta uma sedição, e npparece uma
grande victoria, é porque a guard,1 nacional nao
cumpria com seus deveres, e por consequencia
ba um perigo muito maior em se premiarem
sel'viços praticados pela gnarda nacional, e seus
officiaes, por occasião de sedições, por occasião
de motins, que essa guarda nacional não saiba
reprimir no momento da explosão. Se a guarda
nacional da provincia da Bahia tivesse cumprido o seu deve1·,correndo immediatamente ás
armas, quando a ll'anquillidade publica foi alli
ameaçada, não poderia ella ter contido a rebellião de 7 de Novembro de-1837 ? Nao me
atrevo a avançai-o; mas talvez o tivesse conseguido.
Ora, snpponho que alguns dos ofliciaes da
gnar:da nacional qne exisli9.o na cidade da Bahia,
n11- occasillo em que alli rompeu o movimento

revolucionario de 7 de Novembro,~ fü:erão ser~
viços no Recoilcavo ; e pergunto, estarão elles
habilitados para serem remunerados ? E' preciso, mais que tudo, interessar a guarda nacional na conservação da ordem publica,
menos pela esperança de pl'emios e recompensas, do que pelo receio de expõrem as suas
vidas e propriedades ás violencias e depredações dos sediciosos e rebeldes.
Conclue mosti·ando que a sua emenda dá os
meios necessarios para satisfazer ás circumstan·
cif1S que não considera extraordinarias, em que
se acha o paiz. Pede aos Srs. ministros que a
aceitem, e, do contrario, convençílo a elle
orador com razões taes que o movão a votar
pelas propostas, contra as qllaes vota por ora.
OSr. Moura. Magalhães considera que are·
mllneraçao por meio de promoções é o incentivo
mais poderoso para fazer com que os militares
se apresentem c~m valor no campo da batalha :
nao lhe parece que se tenha atacado de frente a
idéa de se remunerarem deste modo os serviços
prestados pelos officiaes do exercito e armada,
na conservação da ordem e integridade do iml?erio ; mas que apenas se tem ,ugun1entado
com abusos que podem resultar desta medida.
O governo poderiu ler proposto outra para remunerar estes serviços, como a ,·oncessao de
habitas e commendas: mas entendeu que este
methodo não p1·eenchia bem-as suas vistas.
Na.o sabe em que se funda a reluctanciu que.
tem encontrado da parte de· alguns senhores da
opposiçao, a idéa de se remunerarem os pai1.anos
tl olliciaes da guarda nacional, que estiverem
nas ciréumstancias dos otliciaes do exe1·cito e da
armada : na.o sabe mesmo qual u razão àa differen~~a ; pois que a consliluição, que nos deve
guiar e servir Je norma nestes casos, diz que se
devem remuuerar os serviços em qualquer parte
onde se apresentem, e que não se deve atlenrler
senao ao merilo e serviços dos individuos. Não
sabe, pai,;, porque a solicitude do corpo legislativo se deva· unicamente manifestar a respeito
dos officiaes da 1• linha e armada, e os guarda~
uacionaes e paizanos que preslárao relevantes
serviços, nao devno merecer lambem sympathias no recinto da camara. Parece-lhe antes
que, se é digno de admiração o valor e co• ·
ragem com que o militar se apresenta, defendendo a constituição e a in'legridade do império,
muito mais digno de admiraçao é o denodo e
coragem com que defende· estes sagrados ob·
jectos um paizano, nao acostumado â disciplina
e vida militar, não adextrado no manejo das
armas, tanto mais quando não lern urna obrigação tà~ 1·eslricla e rigorosa.
Nno acha fundado o receio de que na disti·ibuição das remuneraçoes haja o abuso que figurou o Sr. Ollcmi. Pois o governo qlle conhece
os serviços pre5tados, exclama o orador, os presidentes de provincia, os ofliciaes superiores, os
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comruandan tes, aque1les que levárão os soldados
ao campo da honra, não serão adapt:::.dos para
remunerar com justiça e imparcialida de os serviços prestados i' Se elles não são adaptados
para taes remuneraçõe s, quem o será ? Argumenta-se com abusos ; mas onde ha perfeição
nas cousas humanas? Se o governo abusar da
medida que se lhe dá (nl!.O jul1;0 que o faça)
nem por isso se deve deixar de a conceder ; ha
muitos meios de o chamar á responsabilid ade.
Porque o governo póde 11busar, havemos deixar
de remunerar os bons servidores do estado,
quP. aliá~ têm direito garantido na constituição ?
Ouvi dizer ao Sr. Limpo de Abreu, qlle considerava esta propost,, como um elemento de
desordem, e qnc ella ia semear a consternação
em toda a população do Brazil ! Longe de con·
siderar esta proposta con-Jo um elemento de
desordem, pelo contrario a considero um elemento de ordem. (Numerosos apoiado-'.) E vou
dar a razl!.o. Por um lado vejo que o~ militares
têm uma lei positiva, uma garantia , e por consequenda a lei lhes servirá àe inc;entivo para
que com mais coragem se arrostem a debellar
a anarchia ; e por outro lado os rusguentes,
vendo que ha mais gente interessada em ir de
encontro a seus planos, mais se conteráõ. Por
isso, longe de elemento de desordem, a pro·
posta é um elemento de ordem. Qt1erer repellir a idéa de remuneração de serviços á pró
da integridade do imperio, é querer diminuir o
valor moral das acções boas que podem praticar
os officiaes do exercito, armada, guardas nacionaes, etc., em occasião de perigo.
Depois de mostrar a conveniencia da emenda
que assignou, passa a responder ao Sr. Limpo
de Abreu.
•
Ouvi dizer ao ncbre deputado que, se acuso a
guarda nacional da Bahia tivesse c1Jmprido os
_seus deveres na oecasill.o da desordem de 7 de

na mão: lançar-lhes frascos de agua de rosas
sobrp. a cabeça ? Se acaso o Sr. deputado provar
que elles não estão comprehendi dos nas instrucções de 1822, e o decreto de 1835, direi
que o governo tem feito mal ; mas a maior
parte destes homens erllo vadios, que não es·
tavao nas excepções das instrucções, e por isso
podião !iler recrutado~ ; e em circums\anei as lllo
urgentes nada mais natural, nada mais conveniente, do que mandai-os para o Rio Grande
do Sul.
Concl11e dizendo que está certo de que o
miní~tro da gue!'ra e o Sr. ministro tla marinha
saberão extremar o (JLF~ sil.O sE:rviços relevantes :
e qn<·, por conseqnenciu, as remunerações irão
rcc,il1ir sobre os vcrdadoiros servidores do
estado.

O SR. 1" SEct'.Eumo declara á ,,amara que se
vai pedir ao governo o dia e hora em q.ue o
regente; em nome do ímper~,dor, receberá.
a deputação que telll de apresentar o voto de
graças.

O Sn. PnESJDENrE nomêa pai·a a deputação
os Srs. Clemente Pereira, C9.l .alho de Men·
donra e Joaquim José de Oliveira.
Conlinua a discussilo.
O Sr. Franoisoo elo Rego principia por afastar
a imputação que se lhe fizera de ter irrogado
urna injuria á offici:tlidade do Brazil, dizendo
que não prestava. Declara que nilo se lembra de
ter avançado tal proposição ; o que disse foi
no geral, não era boa ~ nossa officialidade ; o
que ainda hoje sustenta, e suppõe que o Sr.
Coelho não poderá deixar de reconhecer, pondo
de parte o espírito de classe. Reconhece que
temos officiaes muito capazes e valentes, mas
tambem que os ha incapazes. Explica-se largamente sobrn a causa por que a officialidade,
fallando no geral, não é boa, principalmen te
agora, fundado principalmen /e na maneira por
Novembro ....
que eslá hQje composta ; depois que em 1831
O SR. LIMPO DE ABREU :-Nilo o asseverei.
se reunirão todos os officiaes que antigamente
O SR. MouRA MAGALHÃES : -.... a desordem pertenciilo ao estado-maior da segunda classe,
teria sido supp1anliJ.lla. Mas porque a guarda veteranos, milícias, etc.
nacional não presta em algumlls partes estes
Passa a explicar o seu pensamento quando
grandes serviço~? Porque nM tem incentivo,
disse que seria convenieute que o governo fi.
nao tem estimulas. Se o nobre deputado quer
casse autorisado para chamar para o serviço de
dar nova organisaçno á guarda nacional dif!'etropa de linha, nos primeiros postos subrente da sua origem, será cousa di/Ierente ; ~ . alternos, aquelles officiaes da guarda nacional
nei;essario que haja estimulas para que os offiqn~ tivessem prestado serviços relevantes. Não
ciaes, guardas nacionaes e paizanos se apre·
sendo geralmente bem composta a nossa offisentem; e empenhem para debellar a anarchia
cialidade, não sendo boa a maneira de recrutar
onde appareça.
.·
no Braúl para termos soldados que sigão os
O orador nao sabe em que seja preferível a
postos inferiores, e cheguem a officiaes, ha
idéa àas pensões fi. remuneração proposta. Pagrande necessidade de se adaptar a medida de
rece-lhe equivalente. Responde a uma parte do
se lançar mão dos guardas nacionaes que tenblio
discurso do Sr. Ottoni a respeito da r11messa
prestado bons serviços, para termos bons offi•
para o sul de rebeldes que têm vindo da Bahia, cíaes. Mas naturalmente se argumenta, dizendoa que o Sr. deputado chamou recrutamento em
se que têm apparecido alguns officiaes muito
massa. Desejaria saber o que o governo deveria capazes : muito bem ; mas resta ver se farão refazer dos rebeldes que forão presos corµ as armas crutados_. Rar)ssimo exemplo se apresentará de
fO!,jO

1

4i
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mn of/ici,tl dislinclo. !irado d,, llll!lli!J'íJ dos rr,e1·u/at10:-: ; qtJ;_;si todo ...: :~:\q ti1·,11!t1--; d-t das~;e de
Cftdcles, ou de Ltpa:--:cs que :-:qf11,,>1u o:-: e~tudos f.!;_t

ae&th~ulia.
Julga t.ainhe1n tn(no~ i\iru1.1Ja a ohjeu;ru~ de
que os suldatlv, nao olletlct:<'l'ÚÕ aos oi'/i,:iaes que
não ,~gnirr,o os pr,dos; porq,w.nto o sold11do
sempre obe,lece r:ouJ gosto .io ollici,d que s>1bc
com111andnr, </111! ~abe ,er onícial, qllu sabe
clar-sc 110 respeito, e não u of'/kiaes que jogão
com O$ solclallús, fJll<J 11ft0 sabem c11rnprir seus

dcv1=res, etc. ·
Tendo assim ,~xrilicado ao Sr. Oi!oni o sentido da emenda delle, or:«lor, 1) dndo a rnr,,,o
por q,1c dci'cndc a propoEla rio gOV(Jl'l'IO, 11,to
tendo em vista senrto 1nelliot·ur n <!xercito,
pede ao Sr. Carvalho de Men<lo11ça q1w, para
nao c:ornplicar a 111ul1!1·iu, rm,wrve para •Juantlo
se tratar de fixncão ti us l"omils ,le L•:1Ta a p,n·tc
de sua crne11da· 1·clat.iva ,i~· i11de111nis.11,:üc, de
preterições liavi,l:Js ~m /H'O/J"!'las :111lr·1Ío1·v,. O
orarlorde,e ja qr1c :wss,1 nccasi:lo "" lt•tilrf\o em
vista os serviços prestnuos p,,r nt,t:asino tia sn·
dição em Minns, no que julga que nn" dcix:11·:i
de concordar o Sr. Ollo11i ; <>, ~•~l'Viçns prc,;tados cm Pernambuco duranlc a :.:11c1Ta de P«nelJas, em que gr.1ardas nacíon.,c~ r,zcrl\o relevantes serviços; e tumbem os 1dti11rnrnente
prestados na Bahia pela gnm,la nacional, a
quein o orador, lcnge de censm·u, coJJ10 fez o
Sr. Limpo.....
O SR. LmH'O DF. A1mr-:u :-Esbí enganado.
O SR. FR:.i,r.rsco no Rr.Go : - ..... faz os
maiores elogios. ( N11mcro1<0.s apoicr.clo.s. ) O
exemplo dado peh, provinc,ia tla Bahia, exclama o orador, ox~I;, q11c seja i1nilado por
toda~ as provlrici;is do Í11lp0rio. Os b:,hianos,
senhores, se cohrirão rle glol'la immor!al (apoia.dos); derr,o o cxc111plo exlrflordinario de unia
cupital revolucionada por cinco mezes, e toda
a provincia em armas p~rn s11ffocar a rcbellião,
sf.m ::tpparecer no interiot· movitnenlo algllm
no sentido dos revoltosos. (Apoiado.;.) S\'l.o
cousas que eu invejo, e que desejava n,r prati·
cadas na minha provinciR, ainda que lenho a
satisfação de ver sulfocada na minha província
qualquer rebellião. São serviços estr:s que desejo ver recompen,a dos.
N~o duvidarei ,·atar por nina emenda, mas
que desejo que f'r,ça objeclo de uma resolução
separad,J, a respeito de um batallião, que servio
com os meus compatriotaõ, e que parece até
gue no ataque do dia 17 nos salvou, se bem
me lembra. (Apoiado8.) Por isso não censure
o Sr. Limpo de Abreu a guarda nacional da
Bahia, nem ,ittribua á guarda nacional ter sido
causadora da revolução : diga q11e o cirnsador
da revoluç~o da Baliia foi a adminislraçi\o pas·
sada, por não ter tirado d,;/li a · tropa para o
Rio Grande do Sul. (Àpoiadoi!.) Se o tivesse
fr;ílo cm lempo, se a administn1c;~o p,1ss~da

live~se tir!o ern visl::t o que eu constante1 nente
disse a !'cspeilu da offid,didade, talvez que nrio
tives,e apparecido a revoluç:1o da Bahia.
Passa a hllar sohre a causa que o Sr. Limpo
:,pre,;<:Jnlon, pela qnal disse que não tinha mais
conflança 110 Sr. ministro da guerra. O nobre
orndor n::.o dispula os servi\:OS prestados pelo
brigadeiro Leitão ; mas rp1er tratar só a respeito da refor111a deste oflicial. O governo sempre
se lern eonsiderado com o direito para dar taes
reformas; direito que lambem foi exercido pelo
ministerío a que pertencell o Sr. Limpo, quando
foi rr;fo1·,11::tdo o col'onel Mal'lins, com a diffe·
rença, porem, de que o brigadeiro Leitno foi re·
fol'laado por nr10 q11ere1·-se prestar ao serviço,
qu,rndo a naçãu o exigia; e o coronel M~rtins
foi reformado ·por nrto 11nerer votar nas eleições
no sentido que queria o governo.
O orador nao disse que seria melhor que o
Sr. Limpo se CD.lasse quando se tratasse de
111aterias militares, antes desejaria muito ouvir
se1upre !'aliar aos Srs. Limpo e Alvares Mac:ltado, pot·que de cel't.o têm de.;envolvidu planos
111ag11i{kos (apofodo8, n',;a.da,~); e se o orador
estivessa na administrn ,ào, 1.: pudesse obter
maior arhilrio na proposta que se discute, de
modo que autorisasse o governo para p,issar
para a 1" linlia, i;urn o postei qrie j11lgasse conveniente, a todos os indiviuuos q\1e prestarem
relcv,rnl.es serviços, neste caso lançaria mão
dos S1·s. Lil!lpo e Alvares Machado para os
fazer generaes, ou rnaeecliaes do exercito, e
lhe, daria o commando da força que combate
pela legalidade no Rio Grande do Sul. (Apoiado~,
11wifo.s l"Ísarla8.) O qLJe, pot·ém, o orndoe disse,
foi q11e o Sr. Limpo faria melhor conset·v:<r-se
nu op,posição, sim, mas não l'azer a opposiç:io
que eslá fazendo. P.ircce ,,o orador que isso
seria mais decoroso ao Sr. Limpo, porque,
continuand o na opposiçuo q11c está faze11do,
não pódc deixar de cahir em m11itas centradicçües, o que não está bem a mu Sr. deputado
como o Sr. Limpo.
Passa a mostrnr ao Sr. Ottoni que nenhum
receio deve haver de se mandarem para o Rio
Grande do Sul homens da Bahia ; po'rquc são
os bons officiaes que fazem os bons soldados.
Prova esla sun proposição com varios exemplos
acontecidos no Brazil.
Pede ao Sr. Ottoni que não faça opposição
quanto ao recrntamen to e melhorame nto do
exercito : porque o orador entende que oppo•
sição deve haver, mas nào a medidas de vital
interesse pam o páiz.
Conclue votando pela proposta com a emenda
que mandou á mesa.
A d iscussao fica adiada.
O .Sn. PRESIDENTE dá a mesma ordem do dia,
e levan la a sessão pelas 2 horas e meia da
tarde.

-
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Sessão

elll

1.8 de .Junho

PB.E!i!DENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA

SuMl!IARio. -

Expediente. -

Adopção

ele al-

gumas emencla.~ elo smur.do.-Resoltiçüo úcei·(J(t
da construeção da igl'eja matriz da freguezia
de.Sant'Aiina. - Cont·i;nuação das p1·opostrt.B
do governo pr,ra p1·01novei-. JJucur~o elo Si·.
mfoiBtro da marinha, etc.
Depois das 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 n ac,ta da antecedente.
Faltão com causa participada, os Srs. Cajueiro, Costa Miranda, Carvalho de Mendonça,
Henriques de Rezeode, .Gonçalves Martins e
Barreto Pedroso.
EXPEDJEN'J'li

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente,
lendo o seguinte of'ficio :
Do ministro da fazenda, informando a esla
camara, em resposta ao ollicio de 29 de Maio
ultimo, que é inadmi;;sivel a pr1::tençr10 de José
Pilla, de ser ad•uitlido trocar umu cedula de
cem mil réis, qualquer que S°eJa a cauSo1 ou pre·
texto que o supplícante possa allegar para µrovar
a imr,ossibilidade em qm: esteve de cITeituar
o ti-oco da mesma cedula, dentro do pruzo para
isso marcado, na fórma da lei de 6 de Outubro
de 1835 ; porquanto, tendo diversos soffrirlo
abatimento na proporção da demora que ti verão
na apresentação ao troco elas cedulas que pos·
suíno, depois de findo o dilo prazo, como dispõe
o art. 6° da cilada lei, injusto fôru fazer a res•
peito do supplicanle uma excepção que uão µúlle
deixar de ser odiosa -A' commissão que fez a
requisição.
·Remette-se á commissão do .orçamento a petiçao dos proprielarios desta côrlc, assiguados e1:1
o requerimento que, na sessão de 1833, ernlereçárão a esta augusta camara afim, de serem
alliviados do_ imposto da clecima cios prellios
por elles mesmos occupados.
E' lido e julgàdo obj~cto de deliberação o seguinte projeclo de resoluçao da 8" commissao

de fazenda:
cc A 3• commissão de fazenda, á vista dos o!Iioios do ministro da fazenda em data de 16 de
Agosto e 27 de Setembro de 1833. desejando
prevenir os graves prejuizos que soffre, e tem
soffrido nossa agricultura e commercio, -pelá
· fraud\1 sempre \l\'\lgressiva, que se_ encoulra na
tara, peso e qualidade de alguns .dos nossos
generos de exportação ; e outrosim pôr termo a
qualilic11ções dolosas feitas nas administrações
da côrte e proviucias, com notaria perda, on
diminuição dos direitos niiciona~s, é de parecer
que se adopte a resolução seguiute :

OE

1838

363

cc A assembléa geral legislativa do Brazil
!'esolve :
" Art. 1.0 Toda a sacca, ou caixa de qualquer
dos nossos
gencros de expurlaçao, que
entrar para os lrapiches, arm,1zens, on depositas
nacionaes, te1·á duas marcas de forro, a ~aber :
uma da propl'Íedade, ou fazenda, onde li ver sido
fabricado, e outra do. proprielai-io, m1 vendedor.
. « Art. 2.º Nenhuma das ditas saccus, ou caixas,
poderá sahir dos mencionados depositos para
sei· vendida, sem ser previamenle qualificada.
e< Art. 3.º Além da quali[icação, á que procedem, e <levem proceder ria mesa das diversas
rendas os feitores, ou quaesquer outros olliciaes
della encarregados, havcní uma pt·imeira
eífeilualla nos lrapiches, on armazens, po1· qualificadores externos, nomeados pelo governo,
mas i"ndependentes do administrador da mesa.
« ArL 4.º Estes qualificadores, que serãO dous,
e venceráõ o ordenado annual de 1:000$ cada
um, devem sei· homens de reconhecida probidade, independentes por notoria abashrnça de
bens, inlelligeules na maleria, e tirados das
classes menos interessadas em frnudar os
direitos nacic,naes,
« Arl. 5.º C,ida um destes qualilicadores deve
alternacl,unenle fazer a sua Eemana, inspectando
os generos entrados para os lrapiches e armazeas, etc. (haja, ou não venda dos referidos
geaero~), e no fim della deve enviar dous
lllapp:is, um ao ministro da fazenda, e outro ao
. admiui:strndor da mesa das diver,;as rendas,
contendo as declarações seguintes: do dia, mez
e anno da enh·ada ; os no111e5 da propriedade,
e do proµrietario, ou veudtltlo1·; o numero das
suecas, 011 caixas qualillcat.!,,s : a tara, o peso, e
a qualidade de cada genero.
« Art. 6.º Estes mapµas devem ser guardados
no lhesouro, pm·q1w por elles, ml tomada das
contas, se podem verificai· os enganos ou descuidos, as faltas, os aliusos, ou as m11lversaçoes
commellidas na adminislra~ilO, relativas á
quantidade, e qualidade de cada ge11ero, ele. ; e
res!Jonsahilisar os t1ue as lwuvet·c111 commt!ltido.
« Arl.· 7." Se o quali!lcador verilicar fraude, ou
nu peso, ot1 na tara, ou na 1111ali,lade ele uada
gcne1·0 411e inspecl.ar, tonrnl-as-ha para a fazenda
publim.1, 1·epul.ando-us perdidas.
« Arl. 8." Se apezar do escrupuloso exume, a
que procetleráõ os ·qu:llificadores, ai11da assim
e~capa1·em saccas, ou caixas, em que tal fraude
exista, e estas sejão vendi,lus, os compradores,
on seus consignatarios nas praças de i:01umercio,
para onde forem exportadas, veri[itmla a fraude
pelos meios legacs, pocleráõ reclamar o seu
p1•ejuizo dos propt·ic-tario:; ou v~ndedores, os
quaes, além da indemnisaç~o, u que silo
obrigados, serão ..temais puniêlos com :1~ penas
que o no~R\l cotiigo Í'lllpõe ao crime de furto.
« Art. 9." Estes qualificadores são responsa1·eis
pelas mesmas faltas, abusos ou m,1I versaçoes,
que commetlerem em sua gestão, _da .mesma
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sorte que os emprega dos da mesa das diversas
rendas.
" Art. 10. Esta legislaçãO póde estender -se ás
mesas das outras província s naquillo, e 'no que
Íhes fôr applicav el, e com aqnellas modificações,
que a expe1·íencia demonst rar necessar ias.
,, Art. 11 e ultimo. Ficão revogadas todas e
quaesqu er disposiçõ es em contrario .
"Paço da camara dos deputados, l 2 de Junho
de 1838. -M. F. Ribeii-o de Andrade,. - J. J.

de Moura Maga,lhãe.s. - J. J. Pacheco.

»

São lidos e approvado~ os seguinte s parecere s:
•< A esta augusta camara represen ta Francisc o
José de Mello, major avulso do extincto 4º batalhão de 2• linha da provínci a de Pernamb uco,
que actualme nte percebe o soldo de 26$000
mensaes , julgando eile competir -lhe o de 50$,
segundo a tabella dos soldJs do exercito, que
acompan hou o decreto de 28 de Março de 1825.
« A c<immissão de marinha e guerra, em vista
da Íegislação vige11te, tem de informar a esta
aur,usta camara, que pela provisão de 12 de
Fe;ereir o de 1822, os majores de milicias a
esse tempo existente s, ficárão perceben do o soldo
mensal de 45$, segundo a tarifa regulada pelo
decreto de 7 de Março de 1821. A mesma provisito dispõe mais, que continua rillo a vencer
por essa tarifa, OE que para o futuro fossem
promovi dos a majores, sahindo da ·praça de
capitaes de 1º linha; e quantu aos que sahissem
de outros postos só teriil.o direito á antiga !,;,,rifo.
de 26$. No ultimo caso está o supµlican te, que
nern era major ao , tempo da provisão aui ma
mencion ada; 11em sahio da praça de capitão de
1" linha, mas sim de mili('.Ía,, como se vê da fé
de ofücio junta ao requerir neulo; nào servindo
o argumen to que offerece o supplica nte árerra
dos vencime ntos dos majores de milícias
Joaquim Ramos de Almeida , Thomaz Ferreira
Villa-Nova e Joaquim da Anmmci ação ele Siqueira, porque esses já tinhão taes poslos na
época da referida provisão. Qua11 to ao decreto
de 28 de Março de 1825, elle nllo deroga a
legislaçM anterior no que respeit· aos ol'ficiaes
de 2• linha, que vencem soldo. Porlanto é a
commissll.o da parecer, que nada lm que deferir
ao supplican te.
« Paço da camara dos deputado s, 11 de Junho
de 1838. - Coe.lho. - Lima e Silva. - F. do
Rego. "
" A 1" commiss ao de fazenda para poder
ernittir o seu parecer ácerca do objecto de que
tratao os papeis inclusos, relativam ente á compra
ila casa de D. Francisc a de Paula Prestes de
Fontoura, para nella se accomm odarem as
differentes repartiçõ es da thesoura ria da pro-

vincia de Santa Catharina ; precisa que seja
primeiro ouvido o ministro da repattição competente ; e e portanto de parece:·, que se lhe
remettao para esse fim todos os mencion ados
papeis.

« Paço da camara dos deputado s. 18 de Junho
de 1838. - .J. F. Vianna. ,_ C. Carneiro dt
C!wipos ."
Ficão adiados por se pedir a palavra os
dous seguinte s :
" Os officiaes da secretari a desta augusta
camara requerem novamen te que se lhes
conceda como gratificação o mesmo augment o
de or:ienado , que a mesa em seu parecer
lhes propôz, mas que nao foi approvad o.
A\legão que a camara não desconhe ce a razao
do& supplica ntes, mas que suppõe que nao
forAo deferidos na conform idade do parecer da
mesa por causa de se consider ar esse augment o
como ordenado , e na.o como gratificação, e nllü
pela falta da justiça dos supplican tes. A mesa a
quem foi remetlid o es!e requerim ento continua
firme em seus princípios, e aéha de justiça o
que elles requerem ; e e de parecer, que a cada
um dos supplica ntes se dê uma gratificação de
200$ por an_no, dando-se lambem uma gratificar;ao de 400$ pot· anno ao otncíal-m aior da
mesnm secretari a, que a este respeito tem a
mesma justiça dos supplican tes.
« Paço da camara dos deputado s, 16 de
Setembr o de 1837. - Gandido José de Ara'lffo
Vianna, V. presidente. Cornelio Fer,·eira
ffeg,nça, 1º secretari o. - 11,f, Odorico ltl. , 4"
secretari o. - J. F. A. B. M. Bcwreto. - José
de A,.;sit Masea,renhas. »
« A nrnsa administ rativa da santa casa da
miserico rdia da cidade do Sabará pede a concessao de 4 loterias de cem contos de réis cada
uma em benericio do seu hospital. A 3• cornmissrto de fazenda conform ando-se com a decisao adaptada nesta augusta camara, e de
aecortlo com o que opinou em identico
requerim ento, é de parecer, qt1e os supplicantes recorrao á assembl&a legislativa da provincia, a qllem compete conceder , ou denegar ,
a supplica ; não lendo todavia lugar a pretença o
de fazer exlrahír na côrte as ditas loterias,
quando concedid as.
.
,, Pai,:o da carnara dos deputados; 16 de
Junho de 1838. - J. J. Pacheco. - M.
.Francisco Ribeiro de Andrada. - J. J. de
Moura Magalhãea. »

ORDEM DO DIA
Continua a discus~il.o do adiamen to proposto
pelo Sr. Vianna, à resolução que autorisa o
governo a despend er annualm ente até a quantia
de quarenta contos de réis, com a construc çao
da ~strada, entre a capital da provínci a de
Mitias Geraes e o rio Parahyb una,
O Sr. Ottcni, pela ordem, propõe o adiamento desta discussão para quando estiver
presente o Sr. ministro do imperio.
O adiamen to proposto é apoiado e approvado.
Entra em di~cussno o seguinte :
" Emenda approvad a pelo senado, á rnso·
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prelenção dos supplicanfes, e por isso é de
parecer que se tome a seguinte deliberaçlo:
« A asserobléa geral legislativa resolve:
« Artigo unico. O terreno, obras começadas,
e os materiaes destinados para o ·edificio não.
continuado da cadêa nova, na rua nova das
Flôres, junto ao mangue da cidade nova, ficao
applicados para a construcção da igreja matriz
da freguezia de Sant' Anna.
« Paço da cam:ira dos deputados, 13 de Julho
1837. - Oandido Jos~ de À.raujo Vianna.
O Sr. Peixoto de Alencar (pela orde,n) de
requer a leitura do artigv da lei a que se -Manoel Dia.a de Toledo. »
Fica adiado pela hora para se passar á outra
refere esta emenda, para ver se deve ou nao
parle da ordem do dia.
votar por ella.
.
Continua a discussão das propostas do governo,
O SR. 1° SECRETt,11.10 satisfaz a exigencia do ·pa1·a promover no exercito de mar e terra, com
nobre deputado, lendo o art. 10 da lei.
as emendas apoiadas nas antecedentes sessões.
Julga-se a materia sufficientemente discutida,
São mais lidas e apoiadas as seguintes
e posta a votos a emenda, é approvada e
emendas:
adoptada.
1.ª Do Sr. Montezuma. « Depois da palavra
Entra em discussão :
....:. prestados-, diga-se-até a data desta lei. »
« Emenda ao projecto de resolução, vinda
2." Do mesmo senhor.« No fim. da emenda
da camara. dos deputados sobre a tença do
da commissllo, accrescente-se-na provincia da
coronel Leandro José do Cabo.
Bahia. "
K A assembléa geral legislativa resolve :
3.• Do SI'. Tosta.« Sub-emenda á do Sr.
« Artigo unico, redija-se assim:
Moura. Em lugar de-officiaes da guarda na,e Em lugar da teuça de 220$000, concedida· cional-, diga-se-por quaesquer outros offi~
por decreto de 27 de Julho do corrente anno, ciaes que não fôrem de primeira linha. »
ao coronel Leandro José do Cabo. Fica approTambem é lido e apoiado (ficando reservada
vada a tença de 80$000, correspondente á sua discussll.o para depois de passar o artigo da
patente de major elTeclivo que teve no exercito.
resolução) o seguinte artigo additivo do Sr.
<e Paço do senado, 5 de Outubro de 1837. Limpo deAbrbJ:
MarqufiZ de Bae·pendy, vice-presidente.- Conde
" A autorisaçao mencionada no artigo antede Valença, lº secrelado. - Liâi José de Ol·i· tecedente, será exercida com as seguintes deveira, 2º secretario. »
cla1·ações : ·
Sem debate é igualmente approvada e
« 1.• As promoções serão feitas, metade por
adoptada.
escolha do governo, e metade por antiguidade.
« 2." Nenhum official poderá ser promovido
Entra em discussão a seguinte :
a um posto sem que tenha servido, ao menos,
« O padre Antonio Ferreira Ribeiro, vigado
da fregue;ia de Sant'Anna desta cidade, e o dous annos no posto immediatamenle inferior.
provedor e mais irmaos da confraria do San·
« 3.• O governo poderá diminuir seis mezes
tissimo Sacramento da mesma, allegando falta
no prazo marcado no paragrapho antecedente,
de capitaes para a compra de terreno e ma· se o serviço relevante fôr tal que ao governo teriaes, ·indispensaveis ao começo da cons·
pareça mereeer esta reducçao. li
trucçao de urn templo, que seja malrii da
O SR. ÜLtYEIR.,. pede a palavra pela ordem
freguezia, requerem a concess:io do terreno e
para propôr u:n negocio urgente.
materiaes destinado ao edificio, que se preO SR. PREsrDEN-rE : - Qual é o negocio ur ~
parava para servir de çadêa publica, na rua
das Flôres, junto ao mangue da cidade nova, gente ?
afim de erigirem alli a respectiva matriz que
O SR. ÜLIYEIRA : - E' il).dicar que se chame
se. acha actualmenle em uma igreja, a qual,
um de1rntado pela minha provincia que se acha
além de pequena e arruinada, é da irmandade
presente.
de Sant'Anna dos militares. Das informações
Manda a seguinte indicaçao:
havidas do governo a este respeito, consta :
ri Achando-se presente o deputado pela prol '', que o terreno e ediflcio começado, de que
vincia da Par;;hyba, o Sr. José Maria Ildefonso
se traia, pertence á nação, a quem custou a
quantia de 27:054$064, e a cujos proprios foi Jacome da \:eiga Pessoa, requeiro que se lhe
dê assento apezar de nao apresentar diploma. li
incorporado no anno de 1825; 2º, que o dito
Sendo approvada a urgencia, é remeltida a
terreno nenhuma applicação tem lido, e não
indicaçao â commissrao de poderes.
dá rendimento algum.
Continua a discussão da materia que havia
« A terceira commissão de fazenda, á vista
do exposto não encontra inconveniente na ficado adiada por este incidente.

lução da camara dos Srs. deputados sobre a
lei de ló de Outubro de 1827.
« Artigo unico. O art. 10 da lei de 15 de
Outubro de 1827, fica extensivo, no município
da côrte, aos professores· publicos de primeiras
letras, nomeados antes da dita lei.
« Paço do senado, em 18 de Maio de 1888.Marquez de Baependy, presidente. - Conde de
Valen9a, lº secretario. - Luiz José de Oliveira,
2" secretario. »
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OSr. Alvares Machado, depois de breves
reflexões que nao pudemos ouvir, sustenta a
opinião de que a resolução em discuss110 do
modo por que se acha concebida é fatalíssima
ao nosso exercito. Observa que ha muitos annos
que se não íazião promoções nn exercito ; mas
que ao menos os nossos officiaes militares
tinhão esperança de subirem quand.:i se orga·
nisasse o quadro do exercito ; hoje porém, sua
sorte se peiora, propondo-se que se chamem
oJliciaes da guarda nacional para o exercito, o
que de certo vai prejudicar á antiguidade dos
officiaes militares. Não se oppõe a que se t'P.·
compensem os serviços relevantes, prestados
reios officiaes da guarda nacional a bem da
ol'dem e integrida1le do imperio : mas nn.o quer
que elles sejão premiados á custa dos of'ficiaes
de primeira linha. A guarda nacional não pre·
cisa deste incentivo para prestar bons serviços á
causa da ordem e da integridade do imperio :
sendo de sua organisação composta de todos
aquelles que ganhão na manutenção da_ ordem
publica,. á qual eslào ligados seus proprios in·
teresses.
Não concebe como a qmca recompensa que
se possa dar aos ofliciaes da guarda nacional,
seja postos no exercito. Está convencido que
elles apreciao eminentemente a gloria e a
honra de ter servido ao seu paiz, e apreciaráõ
muito e mnito uma condecoraçao que repre·
sente, que perpetue estes serviços ; por i~so se
póde permittir ao governo conceder essas con ·
decorações, principalmente a do Grnzeiro que é
ordem brazileira, e a de Aviz que nunca foi
prostituída. Como este, outros meios have1·il.o
para recompensar aos paizanos, pelos serviços
relevantes que prestarem, sem prejudicar
officiaes militares. ·
Declara votar contra a resoluçao, julgando
que melhor é permitlir ao governo promover
no exercito pelo mesmo modo por que se faz
na marinha, ou que em campanha, depois de
uma acçao o general possa fazer uma promoçno,
ouvindo um conselho de officiae~ que qualifique
o merito daquelles que se houverem dislingu~o.
·
Passando a responder a alguns topicos dos
discursos que se têm pronunciado na cnsa,
lembra qne a opposiÇão nll.o se queixa de que
se recrnte ; porque ella quer que o governo
tenha força sufticiente para debella1· os inimigos do estado ; não quer, porém, que se
chame para o exercito esses rebeldes da Buhin,
que forão apanhados com armas na mo.o, porqne
elles forão tirados das mãos da justiça, e não
devem ser postos na mesma linha dos defen·
sares da patria Demais, sendo mandados para
o Rio Grande, não podem ahi prestar mão forte
ao governo, porque vil.o combater contra um
pensamento a favor do qual pugnavllo na Bahia:
e por isso póde-se, com muito justa razao,
temer que elles,·em vez de prestar mão forte á

ªº"

causa da legalidade, se passem para as fileiras
da rebelliã.o ....
O S1t. MouRA MAGALHÃES : - Tendo bons
officiaes, n!lo,
O SR. Ar,v,mi:s MACHADO ohserva que os
homens não são tr10 mar:hinas como se suppoe,
qne cada nm tem um µeneumento a fa\•or do
qual se· move, e que nfio pórle servir de exemplo
os soldados que na provincia de Pernambuco
fizerào mrnt snblev:1(;ào, e que poi· isso forllo
mandados parn a ilha rle Fernando e depois
combal.erào 'lalenleinenle contra os rebeldes de
Panellns e Jacuipe. E~les soldados partilhavao
o pensamento republicano, d,m1ocratico, e
depois comlmtêrM os rebeldes de Pan<dlas e
Jacnipe, qne nao linhão taes sentimentos, rnas
prineipios contrarias aos que elles havião de·
fendido,
Respondendo ao Sr. deputarlo que h,wia dito
que era pl'cciso proval' que esses rebeldes es·
tavll.o on não IlilS cil'cnmstancias de ser recrutados, diz que o faç:to de elles serem presos
com as ar,nas na mao, .c,,rnbatendo contra a
ordem publica, ei·a sullicicmte para não serem
recrut:1dos, embora solteiros, e nas circumstancias da lei ; e m 1iito mais, qnn11do se dii
que vierão muitos pais dl:' familias, muitos
homens casado~, e de idade mais avançada que
aq11ella que ns ii'1stmc,.,ões marcão para o
recrutamento. Não sabe qne sentimento nobre
e de glo1-ia poderá nninrnt· aos soldados
q:,e cowbatcm no Rio G1·1mde a favor da
legalichule, ventlo nas me~rnas fileiras re·
beldcs que, ha pouco le1npo, combalGrão contra
a legalidade, reeebcnilo por castigo a mesma
lare!'a que el le~ tornão por ho1w,. Se um tal
facto ro~se prnticaclo pulas admini~lrações pas•
sadas, talvez já se tivesse q11alifii:ado <:orno a
111ais clarn prova úe connivencía com os rebeldes
do Rio Grande; ;t opposiç&o 11cl11al, por<1m,
não foz lul accusuçi\o ao gr,veruo, r:t·ê que elle
deseja mantet· a ordem publica naquelk, p1·0·
vincia ; mas sente q11e elle não lance 111ão da
polilica a nmis adequada pat·u ir a seus fins.
Dis,;e-se q11ci é mi,;tet· 1:ecompensar o merito.
O orador pergunta se,
ventura, o' unico
meio q11e possue a m1çf10 bt'azileim fi'-lra m·
compen~ar o merito, é dai· po~tos ua primeira
linha áquelles que têlll prnticado acções nobres e generosas, prestando set"âços á ordem
publica. Lembt·a que na guerra civil, em Minas,
a guarda nacio'nal presto1.1 relevantissimos ser·
viços á ordem publica, levantou-se em massa
contrn a rebellião: entretanto ni\ú f'or!l.n seus
officiaes incorp0t·ados ao exercito. Os mineiros
recolherão-se ás suas casas, sati~feitos de terem
reslituitiO ,1 ordem e tranquillidade publica á
sua província. No Ce.1rá, em Pernambuco ·e·
em outras provi11cias do no1·te, a guarda nacional tem-se tainbem muito dislingniclo, e seus
of'liciaes não têm sido iucorpomi.los ao exer-

por

cito.
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Ftespondendo a algumas observações feitas
pelo SI'. Fnmcisco dn Hego, o orador t1ota ·1Lfe
este nobre deputar.lo dissera que o nos"º exercito
não podia pl'e,;tar pur causa dos ol'fí<:iaes que,
na sua opinião, 5alv.-ts houru:;;as extepçõus, erão

incapazes ; rnas COlll<> esse nobre detllllado
apresentou como urna das cau,;a,;; disso a rná
organisação du o;.f·rc:ito, o orn:lur lamenta que
o 1iobre dep1ilarlo q11e uas se,.<õe, passadas
tanto trabalhou ;•arn dar ao paiz mna nova lei
de recrulamenlo, esrnl!n111do-se p·-ll'a inlruduzir
no Brazil u conscl'ip,~:[to, agora q11e conta cou1
uuu1 1naioria irn111cnBa não apresente e:Sta lei,
habilitando desi.a arte o rixercito a ter l1ome11s
capazes de poderem ser bons offkiaes.
O orador obsc·rva q11,i c1,ncc:dc1· nn governo
o t.lireilo de reC,it·1,1ur a quem q,1izer, e de
chamar para o cxe;·cilo os ol'fici,ces da guarda
nacional, é fa¼er /!0111 q11e se l'urme um exercito de partido. Hoje lodos os c~rnpt·cglls são
amovivei,1, occupatlos por pessoas de um partido; todo aq11elle q11e 11,10 pat·lillia as opiniões
do governo e logc, Lu1çado para fóra; por isso,
elle orador, tc1n fu:,i do de manter rcl.,ções com
pessoas da stw :11n is ade para os não comprometter; porque basta qnc 11m empregado publico tenha relarões CL'l11 um opµosiciouista
para ser immedialarnenle demittido; as,;im
pois nM púde approvar o arbilrio que se qLter
•.lar ao governo de l'eformar " quem quizer.
Havendo um lltrniero 11ão peqm1no de ol'ficiaes
empregados e avul.sD,, 1nelhor ,l!t'ia estabelecerse um eons"clho Jc orficiaes para qualificai'· os
que develll ficar no quadrn tio e:wrcilo, mas
nuuca deixar isto a arliil rio do governo.
Nulo11-se, Gullln indcc,_it·oso, que ,1quclles <lcputadu~ q11(• l'or,tu rnini:-1l•,t·i,1es, Lt,:r,o actual1neule OJJpos-i1.:fw ao governo. Mas, sr~ beru q11e
o governo knh:i prnlicadu lo,hs os ndos que

Cl'iminava nus adn1inisl1·a<_'.õe,; p,1ssadas, comtudo, o pensamento da aelual ad1ni11islraçl.\o
nao é o mesmo, 1ana ba11deira diffenmle levantou-se, a da retror,;1•:1,lação : e hasla isto
para que os que pa:-tilhào os JJrincipios de liberdade, tne, q11c,es se acl1no consignados na
constituição e aclo addicionnl, não prestem o
seu assenso á actual arlminislra,;ão. E:' esta a
razi'ío porq11e se lhe foz opposição; mas não a
opposição que se fazia à ad111i11istração passada.
A actunl opposição ha de eonccde1· á administração aquillo que ella prov:H q11e o paiz tem
necessidade; não lrn de app,;llar para o dogma
da confiança, para recusar-lhe medidas que nao
dependem de ,lllll ,,oto de confiança, como sejão
a lei de fixação de forças de· mar e terra,
orçamento, ele., o qne tudo foi negado pela
opposição passada.
Depois de mais algumas considerações, o
orador conclue dizendo que a opposição deseja
que a actual maioria cumprn as snas promessas;
que, por exemplo, o Sr. H.cgo Barros que tanto
faltou em conscripção, que tem uma maioria
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disposta a coatljuvar a administração, mimosêe
a nação con1 uma lei de conscripção, meio
unico, como dizi.1 o nobre membro, de termos

um exercito sufficientemente habilitado e illuslrado para cumprir sua alta missão, etc.
Lê-se o seguinte parecer:
cc A com missão de constituição e poderes é
de pnrecer, que se dê assento ao Sr. José Maria
Ildell'onso Jacome da Veiga Pessoa, deputado
eleito p~la província da Parahyba, na fórma
in1licada pelo Sr. Oliveira, apezm· de não apresentar diploma, por sei· o segundo na ordem
dos deputados ordinarios pela referida província, approvados po1• esta augt1sta camara em
sessao de 2 de Maio.
« Paço da camara dos deputados, 18 de Junho
de 1S38.-José Clemente Pereira.-À.ntonio
Cm·los .Ribefro de And1·ada Machado e Silva. »
s~m debate é approvado o parecer, e, como
o Sr. Veiga Pessoa se acha na ante-sala, o
Sr. presidente convida os Srs. 3" e 4º secretarios a ir recebei-o. Sendo intrmluzido no
salão, presta juramento e toma assento.
Gontinúa a discussão das propostas e emendas
apoiadas.

OSr. Ferreira Souto tem a palavra e discorre sobre a maleria em discussão, respondendo a diversos Srs. deputados, e votando pela
proposta.

OSr Nunes Machado entende que só o espi,.ito disposto a tudo contrariar e que poderá
negar a necessidade, a conveniencia, e a justiça de se promover no exercito, conveniencia e
necessidade que resullão da aclualidadc das
nossa5 circumstancias. Faz vêr que é preciso
excitar a coragem daquelles que vão aos comb,tt,s. Votando para que se promova no exercito
de ;11ar e terra, todavia julga dever fazer-se
algmas modificações no projeclo do governo.
Escrupulisa votar a favor da idéa de chamar
para o quadro do exercito paizanos, ou off\ciaes da guarda nacional. Segundo sua opinião
esta idéa vai desnaturar o exercito, vai offender
o direito de terceiro.
Não desconhece que temos oflicíaes incapazes, e indignos de cingir uma banda ; mas
lambem não desconhece que ha uma grande
maioria de offici.aes bons, e capazes·; daria pois
o seu voto para ·que os primeiros fossem reformados, mas nao presume que, por isso, haja
necessidade de se chamar paizanos para supp rir as vagas que aquelles deixarem. Segundo
uma expressão que ouvio do lado do governo,
um militar precisa ser disciplinado; neste caso
não sabe qual terá mais disciplina, se aquelle
que tem uma tal ou qual escola ·militar, ou o
que :i. não tem.
Concorda eni que muitos paisanos e ofíiciaes
da guarda nacional têm feito muitos sacrificios
em prú da ordem lio Pará, Bahia, etc. Julga
que ~e deve remup.erar tae~ serviços ; mas n!l,Q
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pelo modo porque quer o governo, antes vo·
tará pela emenda do Sr. Coelho, lembrando,
comtudo, a este nobre deputado que bom se~ia
supprimir a palavra graduaçil.o, escolhendo um
soldo qnalquer, e dando a terça parte delle ao
official da guarda nacional que tiver de partilhar
os trabalhos da guerra.
Deseja uma peq11ena reforma no parecer da
commissil.o. Lembra que forão olvidados os
serviços prestados pelos nossos militares na
campanha de Panellas e Jacuipe, servic,os tanto
óu mais importantes que os prestados em outra
parte, e por isso pediria que ás palavras pelos
serviços prestados, se accrescentasse-em qualquer provincia.

O Sr. Torres (inim:otro da incirínlw) depois
de algurni.s palavms 11ue não onvimos diz: Darei, Sr. presidente, as razões porque o governo entendeu dever apresentai· as propostas
que se discutem, e que fora.o reduzidas a uma
unica resoluçao, pela nobre com missão de marinha e guerra. O governo entendeu que devera
apresentar estas propostas por duas razões: a
primeira, porque julgou que era necessario
crear um incentivo para os officiaes do exerc:to
e armada, e por isso propôz um premio para
remunerar serviços relevantes,· feitos por olliciaes de qualquer arma. O governo entenqe que
seria desconhecer inteiramente o cmação humano, desconhecer aquillo que têm reconhecido os legisladores de todos os paizes, se acaso
julgasse que a obrigação de preencher um
dever póde levar um homem, em todas as circumstancias, a fazer o sacrificio de tudo o que
lhe é mais caro, de seu sangue, da sua propria
vid<', para praticar acções relevantes. A outra
razão foi a consideração de que existe uma lei
que manda premiar os serviços relevantes,
prestados pelos officiaes quer da armada, quer
do exercito, nas provincias do Rio Grande do
Sul e Pará. E entendemos nós que a equidade,
que a justiça distribuitiva exigia que aquillo
que se concedeu aos benemerilos do Pará e
Rio Grande, se fizesse extensivo na.o só á Bahia,
mas mesmo a qualquer outra província onde
se houvesse de empregar a força para manter a
ordem publica e integridade do imperio.
Sr. presidente, se o corpo legislativo entendeu
que os serviços feitos nQ Pará e Rio Grande,
que se considerassem relevantes, deveria.o ser
premiados extraordinariamente, entendo que a
mesma razli.o ha para que se premêe os que se
praticarão na Bahia, e os que se puderem praticar, quer em Santa Catharina, quer em S.
Paulo, onde a rebellião do Rio Grande talvez
ainda faça operar as nossas forças, quer em
qualquer outra provincia onde semelhantes
movimentos puderem apparecer.
Mas diz-se; a proposta do governo fazendo
extensiva a disposição da lei que manda pre. miar os serviços relevantes no Rio Gri.rnfo do

Sul e Pará, a qualquer outra provincia póde
indicar que o gover110 receia que semelhantes
desordens appareça.o em outros pontos do imperio, o que vai causar um susto a todos os
brazileiros. Já ante-hontem llm nobre deputado
pela província da Bahia (o Sr. Moura), me
pareceu ter muito satisfactoriamente respondido a esta obserrnçilo de um illustre depu·
lado pela província de Minas (o Sr. Limpo de
Abreu'J. Quando os ,,gitadores que procurào ou
hM dé procurar accender o facho da discordia
civil em outros pontos do imperio, souberem
que ·o governo tem uma arma roais para .uffocal-os, que está armado de mais um meio
efücaz para poder bah.lar·lhes os pro,jectos de
anarchia, estou rersuadido de que terão mais
receio de levar a effeito seus planos. Depois,
qual será o brazileiro, amigo da ordem e tranquillidade do imperio, 11uc) se não tranqnillise,
vendo qne o governo é armado de sel!lelhante
meio? Desde que se persnadirem, como se
não pórle negar, que o governo fica desta maneira com mais fot"ça para podeL" suffocar esses
planos de reíiellião, me parece que este sen·
timenlo, cm lugar de produzir uma inquietaçã.o
nos espil'Ílos, pelo _conlrario os tranquillisará:
Nãü é porque se vota, por exemplo, uma lei
que delermina II maneira porque se. deve julgar
o crime de rebellião que esta se multiplica;
nao ~ porque se delennina e se impõe no co·
·digo uma pena contra os que cornmetterem
roubo e assassínio que estes crimes se multiplicão. Creio que a observaçao do illustre de·
pulado nao póde ter a força que elle enxergou

nella.

O mesmo illust1·e deputado pela província de
Minas fez uma outra observação, e vem a ser
que, nesta proposta do governo, nl\o se combi·
narao os princípios da antiguidade com os
pt·incipios do merecimento, e, como elle desejava que na lei das promoções apparecesse a
combinação, a harmonia destes dous principíos,
não póde dar o seu assentimento ao projecto
que se discute. Creio que o nobr·e d'eputado
não comprehendeu bem .o sentimento, o espírito da proposta que nós discuti111os. Senhores,
o governo quer lei· um meio de premiar serviços relevantes; mas o governo níiú entende
que, quando mesmo passem as propostas que
teve a honra de apresentar ao corpo legislativo,.
fiquem por isso revogadas as leis que têm até
agora regulado as promoções.
Nao, senhores ; todas as vezes que nos propnzermos a completar o quadro do exercito e
a1·mada, todas as vezes que o serviço publico
exigir que se fação pl'Omoções ordinarias, nil.o
é a lei que agora discutimos que ha de marcar
as regras por que essas promoções se hão de
fazer, sim, as leis exteriores, as que existem em
vigor. Ora, estas leis que existem em vigor ga·
rantem muito suffieientemente o principio da
antiguidade ; mas qnizcmos n9s ter 11m mdi;>
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pàra- promover e:.:traordin ariamente o official
que prestar um serviço relevante, ainda quando
as necessidad es do serviço publico não permillao que se faça.o promoções ordinarias.
Se nós disculissern os uma lei de promoções,
eu então expenderia as minhas idéas a respeito
dellas: eu concordari a talvei até certo ponto
com a~ idéas enunciadas pelo meu honrado
collega pela província de l\Iinas: mas não é
esse o caso. Eu entendo, e meus illustres callegas o entendem lambem, [Jne as leis que reguhl.o as promoções , quer do exercito, quer da
armada precisão de modificações, e de modificações graves; teremos em tempo opportuno
de apresentar á ~amara propostas a semelhante
respeito , mas não é isto do que tratamos
agma,
Disse ainda o illustre deputado ; a autorisação que o governo pede para promover extraordinari amente por serviços relevantes feitos
em qualquer província do imperio, é uma disposição desorganis adora do exercito e da armada, em lugar de preencher as vistas do
governo, ella produzirá um effeito inteiramen te
contrario. E outro nobre deputado, lambem
pela província de Minas, avançou mais, e disse
que se elle quizesse tirar a força moral ao governo, quizesse mesmo ver derribada a administração actual, aconselhat· · lhe-hia que propuzesse sempre leis desta natureza.
Não posso enxergar nas disposições da lei
que discutimos o mesmo effeito pernic:ioso que
o nobre de11utado receia. Eu não entendo que
as disposições de uma lei que podem servir de
incentivo a um oflicial do exercito ot1 armada,
parn desempenh ar seus deveres de uma maneira
não comrnum, fóra do ordinario, possa servir
para de~organis ar o exercilo ; pelo contrario,
me purec<: que isto serviria de estimulo para
inflammar- lhes a coragem nos combales, afim
de fazerem serviços relevantes a bem da onleu1
publica. Esti1 razào purece justificada pdo que
vejo praticar entre as nações civilisadas do
mundo. R_ecorrao os nobre'.:' deputados ú lei
que regula as promoções da força naval franceza,
e ahi verào que, apezar de todos os meios que
tem o governo francez para premiar serviços
desta ot·dem, a lei lhe concede a faculdade de
promover até o posto de lº tenente 2/3 por antiguidade, e 1/3 por merecimen to ; até o posto
de capitão de fragata, metade por antiguidade ,
e metade por escolha do rei ; de capita.o de
fragata para cima, por simples escolha do rei
sem respeito algum á antiguidade . Recorra-se
mesmo á lei ingleza que regula as promoções
no exercito e armada, e ahi se verá que até o
posto de capta-in, até o posto de capitão de mar
e guerra, as promoções silo dadas dPbaixo de
certas circumstan cias, a arbitrio do governo ;
verdade é que de capitao de mar e guerra para
cima, as promoções são por antiguidade : mas
note o nobre deputado quantos estimulas,
TOllO I

quantos incentivos tem a Inglaterra para inflarnmar a nobre coragem de seus guerreiros ;
examine se entre nós o governo póde clispôr de
um unieo meio, a não serem estas promoções
para prnduzirem semelhante effeito. Ha outros
premio;; de que o governo ingle.: póde dispôr, os
quaes os offieiaes preferem á simples promoção.
Quando Nelson leve de combater a esquadra
frnncez diante de Abukir, na.o foi o desejo de
set· promovido a um posto irnmedialo que lhe
inf1ammou a nobre ambição de gloria ; depoi~
de ter dado ordeu~ a seus capitães sobre o
combate, elle accrescenlo u : " Hoje vou conquistar um lugar na camarn dos lords, 0L1 um
tumulo em Westminst er." Era, pois, um
desejo ardente de poder perpetuar o nome de
sua familia, era a ambição nobre de ganhar um
tumulo junto ás cinzas dos reis de lnglaterra,
que accendia a coragem do guerreiro inglez.
Note, pois, a camara que, entre as nações que
tantos meios têm de recompens ar serviços relevantes, não se despreza aquelle que o governo
do Brazil pede que se lhe conceda a bem do
interesse publico. Nos Estados-Un idos, existem
leis com este arbítrio que os nobres deputados
entendem perigosíssim os nas m11.os do governo
brazileiro, existe arbitrio, talvez, ainda em
muito maior latitude, talvez muito mais vago
t(Ue aquclle que peditnos ao corpo legislativo.
A lei dos Estados-Un idos que regula as promoções da arnrndu, estabelece que todos os postos,
desde guarda-tfla riulm por diante, sejão sempre
dados por antiguidude ; eu! retunto, neste mesmo
artigo accrescenta a lei estas palavras - exceptuanúo actos de hravura distincta ou de cumprimc11to de dtveres não communs. - Nao é
islo uiuis va,;o, mai::; lato, mais arbitraria do
que aquillo qtie pedimos ao corpo legislativo ~
Portanto, entre as naçues, onue a disciplina do
ext:rcilo é a mais exacta, a mais severa, onde a
organi,;açà o do exercito e armada é a mais
apropriada para dese.mpenh ar o fim destas
instituições , nestes paizes, ou sejão rnonarchicc s
ou republicano s, existe esse arbítrio que cs
nobres deputados encara.o como tão perigoso,
como desastroso para a disciplina, para a organisaçllo do exerci to.
Disse a1ncla o nobre deputado, e repetia outro
illustre representan te pela pruvincia de S. Paulo,
que na marinha tinha o governo meios de promover aquclles ofüciaes que fizerem serviços
relevantes, e que e!les nào lerião duvida nenhuma em que se adoptasse para o exercito a
lei que regula as promoções na marinha. Jilas
peço á carnar:1 que note que a lei q,itl regul" as .
pro,noções na_armada , estabelece qL1e os ofticiaes esrao promovido s na proporçM de 3/4 por
an:i;;uirlad e, e 1/4 por me,eeimen to.
Qnando o governo tem de füzer promoções
ordinarias, de preenchet· lugares que as necessidades do serviço exigem que sejao preenchida s,
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alé certo ponto se púde tolerar que seja tal
promoçllO feita b·ea quartos por antiguidade, e
um quarto por merecimento ; mas ~m circumstancias extraordinarias , quando o quadro
do exercito e marinha se acha preenchido,
quando a necessidade do serviço não exige que
se fação promc,ções, ha de o governo, para premiar um official que prestou relevantes serviços, ver-se na necessidade de promover quatro
officiaes, q1ianào não é necessario para o
serviço ? Seria ir de encontro á idéa que n!lo
póde deixar de nos regular, de que se nllo
devem fazer promoções além das nccessarias
para bem sé desempenhar o serviço publico.
Figurarei uma hypothese qne mostrará. bem
a inconveniencía de uma tal medida, quando
se trata de premiar serviços relevantes.
Supponhamos que o governo tem de nomear
um ollicial de elevada patente para uma commissao muito difficil e muito arriscada, e que
exija muita circumspecçllo. Supponhamos que
tem de ser assim empregado um capitão de mar e
guerra, por exemplo, e que não ha senão quatro
olliciaes deste posto na armada ; na.o poderá
dar-se o caso de que Ires procurem evitar o
desempenho de uma commissão tão importante, por uma consideraçil.o mui simples?
Cada um delles poderá dizer : - On vou, ou
deixo de ir; se vou, arrisco a minha vida ; e
se deixo ele ir e fico em casa, o que acontecerá?
O que fôr desempenhar ;:i commissao não póde
ser premiado, sem eu ser promovido, e se o
não fôr, c1uero anles não me expor a perigo,
pois que dahi não me resull:mí vantagem alguma ; prefiro, port.anto, ficar em n1inha casa.
-E quem nno vê a grande desvantagem que
di~to resulta ao serviço publico? Creio que
nenhum dos Sl's. deputados que combutêrao a
emenda póde debmr de reconhecer que graves
inconvenientes resulUlo de se nao poder promover em circumstnncias extraordinarias .
Em breves palavras lenho exposto á. eamara
as ra1.ües que teve o governo para fazer a proposta que apresentou ; tenho tarnbem deslruido,
ao menos na minha opinião, as dilliculdades
que alguns Srs. deputados têm upposlo a esta
lei : resta declarar que eu e o meu nobre collega, o Sr. ministro da guerra, aceitamos a redacçll.o da illustre commissllo de marinha e
guerra ; e desejaremos lambem que a emenda
assignada por tres nobres deputados, dous
pela Bahia e um por Pernamb11co, mereça o
assenso da eamara.
Eu julgo, senhores, qne será muito vanlajO$O,
não como aqui se t_em proposto; que s1> chamem
para o exercito e armada officiaes da guarda
nacional, ou indivíduos que tenha.o servido no
exercito e armada dando-se-lhes posto correspondente ao que tive1·em na guarda nacional,
ou em quaesquer corpos, em que lenhào servido ; mas que resulta grande vantagem de o
governo podAr no1near para os primeiro;; posloi:;

do exercito oflíciaes da guarda nacional , e das
extinctas milicias, que por seu comportamento
e bravura, tenhão mostrado capacidade para
desempenhar as funcções daquelles postos. Isto
de nenhum modo vai ferir direitos adquiridos:
primeiramente seria necessario provar que, nos
corpos do exercito, existem officiaes inferiores
com a necessaria habilidade e capacidade, para
preencher os postos vagos ; e, em segundo lugar,
seria necessario saber se a lei lhes dá direito
para serem promovidos II estes postos vagos.
Nem uma, nem outra cousa se póde demonstrar;
e, por consequencia, como a camara nao dá ao
governo faculdade de nomear para os primeiros
postos do, exercito e armada, todos os guardas
nacionaes, mas só os que tiverem foito serviços
relevantes, par-a o que é necessario ter feito
obras que indiquem que estes indivíduos têm
a inclináçao, habitos, e coragem necessaria para
formar um bo111 militar, entendo que nen111lm
inconveniente, antes muita vantagem haverá
de pa.sar esta emenda.
Tem-se dito que, para entrar como alferes
ern um balalhao, é necessario ter longa pratica
no serviço militar, etc.; mas c1·eio que muitos
inferiores ha no exercito; que n&o têm a con·
veniente pratica, ex-,rcicio e habilos do serviço
militar. Depois, o homem que fai: relevante serviço, que dá prova de coragem e hravu1·a, se
nao teni essa pratica, exercício e habitos, ao
rnenos tem já uma qualidade essencial para ser
militar. E' mais facil adquirir com alguma expcriencia a pratica e exercicio necessario · para
ser 11Ir~res de caçadores, do que a bravura e
coragem, qualidade essencial par:\ o militar.
Quanto á marinha, eu nll.o havia a rtl~peito
dclla indicado essa idéa na proposta (Jlle tive a
honra de apresentar; mas nao posso deixar de
pedir que lhe seja extensiva. Algumas breves
consideraçélcs farei para coo vence,· da con ven iencia desta medida
E' facto· innegavel que a nossa academia de
marinha nilo tem até agora produ)lido numero
Je alumnos necessarios para preencher as vagas
na armada dos postos subalternos· de 1º e 2°
tenente : daqui resulta qDe temo~ um grande
numero .de officiaes superiores da armada, isto
é, numero maior do que exige a necessidade do
serviço ; e nllo temos numero sufliciente de
2•• tenentes para o serviço da marinha. Ora,
se o governo fosse habilitado para promover,
na fórma proposta pela emenda, e que aconteceria é que entre os pilotos da armada que
tenhão serviços relevantes, ou os prestarem em
quaesquer províncias onde a força naval seja
obrigada a operar, que entre os pilotos, digo,
. 011 2º" tenentes de com missão que esl!l.o elTeclivamente empregados, quer em uma quer cm
outra província, alguns podeciau ser nomeados
p.J1·a a a1·mai.la. Estes 1'1omens têm a theoria
necessaria de navegação ; e pelo serviço que
t.êm pre~t.ado até agora, têm mostrado a neces~
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saria aptidao para a vida de mar, para virem
a ser bons officiaes de marinha. Que incoo.veniente, pois, haverá em que um 2º tenente de
commissii.o seja promovido a 2º tenente da
armada ? Isto que peço é uma attribuiça o que
já foi exercida no minister10 do Sr. Limpo de
Abreu, independ entement e da lei. Na? quero
dizer q11e a lei fosse violada, mas eu lena escrupuJo de exercer esta attribtiiçã o, sem ser autorisado por medida legisb.tliva. Recorra-s e ao
relatorio do Sr. Salvador .To,sé .M:lciel, e
ver-se-lia que elle promoveu um 2" tenente de
com missão.
Senhores, seria realmente fazer-se conceito
nirniarnc11le pouco vantajoso ao go•rerno o
suppôr que só por. isso que se lhe d:i ,, faculdade de poder cor,cedcL· essas patentes aos
indivíduo s que tiverem prestado serviços relevantes, elle ha de concedêl- as a torto e direito,
permitta-se-me a expressil.o. N9.o é isto o qu~
nós entendem os : nós entendem os que llllll
raras vezes teremos occasião de J.lOder e~ercer
esta faculdade . Enlendein os que o numero
daquelles que prestão, on prestarem relevantes
serviços, nlío Eerá tão considera vel que, colll
isto, se vá. fazer um grande numero de segundostenentes na !llarínha, ou de alferes no exercito.
Praza a Deus que o. numero dos ho,'.1ens que
esta.o sempre dispostos a prestar serviços relevantes fos3e maior do que é na realidadê ;
valeria a pena que nós despendes semos mais
algum dinheiro por este motivo.
Tambem desejamo s que a camara do,, Srs.
deputados vote pela segunda parte da emeuda,
sobre ql1e acabei de f'atlu.t·. Esta emenda autorisa o governo para poder dai· postos ~10110rificos itquelles o!Tíciaes da guarda nac1onul,
e da extincta segnnda linha, que fizerem serviços relevantes . NãO q11eremos que esses íudividuos venhão fazer parte do quad,·o do
exercito, mas só dar-lhes.u m titulo honorifico ,
uma gradttação . Nao d11vtdo que, se o governo
estivesse ,rnlorisad o para dar outras recompensas, pudessem , até certo P?.nto, desapp,1rec~r
algumas difticuldad es. Dese;ara que a ad1111nistração fosse armada para este fim : ma.,; nao
vejo nenhum meio de recompen sat· esses
serviços senão com pensões pecuuiati as ;, e
creio que nM é inconveni ente, antes mmto
wmtajoso aos cofres publicos, o premiar-s e na
fórma da emenda propost;i; porque, dando-se
uma gradua~ll.o honorifica de. tenente-co ronel,
major, etc.,' a um individuo que tem _serviços
important es, póde-se, até certo ponto, lhspensal'
a pensllo pecuniaria, ou dál-a menor ; porque
a distinccao honorifica vale mais do que urna
penslío pec:uuiaria. Depois, taes serviços for/lo
prestados no exercito; parece portanto, que se
deve perpetuar a memoria delles por meio de
um titulo honorifico militar, que possa a todo o
tempo commem orar esse serviço. Se se tratasse
de premiar cidadMs que tivessem prestado
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serviços de onfra natureza, sem duvida eu me

declararia muito contra esta maneira de os
recompen sar ; mas trata-se de serviços relevantes, fei 1'JS em defeza da ordem publica, e
sustentaç ao da integridade do imperio com as

armas n3 rollo. ·
N!lo termináre i estas succintas reflexões,
sem ainda dizer duas palavras sobre uma
censura que nos tem sido feita por um Sr.
deputado de Min;1s (o Sr. Limpo). Eu respeito
demn °iadarnen te as opiniões desse Sr. deputado,
parn não desejar satisfazel- o em tudo : e por
i,so vejo-mP, fol'çado a. dizer duas palavras

sobre uma increpaçil o que fez á actual admini,lm,no, dizendo ler tcndencia s militures.
Ora, eu nao comprehe ndo bem o que o nobre
dcpul ,,,!o entende por teojepcia s militares ;
mas ,e entende o desejo que tem a administ.rai;ao de dar à classe militar a consideraç l\o
de ql.le ella necessit,, para betr. desempen har
as obrigaçõe s de que está encarrega da ; se
entende por tendencia s militares o desejo que
tem o governo de premiar aquelles cidadãos
que bem servirem o paiz : se entende por
tendencia s militares o desejo que tem o governo
de dar uma organisaç:lo mais propria, mais
el'ficaz, mais eneq5ica ao nosso exercito e marinha, entao concordo com o Sr·. deputado, em
que a administraç1l.o actual tem tendencia s militares. Mas nM sa.o estas as unicas tendencia s
que tem a administra ça.o actual ; el!a póde
lambem ser accusada de tendencia~ desembar gatorias ou judiciarias, porque desejamos que
os juizes tenh:'!o, no nosso governo, a imporlancia de qtte devem gDzar : temos tendencia s
agrícolas, porque desejamos que a classe dos
agricultores goze ela consideraçllO a que tem
direito : lemos tendencia s industrine s, porque
desejamos fazel' progrndir a industria do paiz,
quanto fór possivel. Se pois o nobre deputado
nos fez censura por essas tendencia s militares,
entendida s no sentido que acabo de explicar,
entno perdôe-me o nobre deputado, que eu, em
lugat· de reputar digno de censura, me vanglorie de ter essa tendencia .
Tenho terminado as breves reflexões que
queria apresenta r a esta car;nara, e me parece
qne tenho justificado quanto é possível a proposta. do governo.
Voto pelo parecer da illustre comrniss1lo, e
emenda dos Srs. deputados de Pernambu co e
Bahia, · emquanto , ao menos, outras não
apparecerem, que possllO satisfazer as vistas
que têm o governo de premiar o merecime nto
e serviços relevantes , prestados por aquelles
-que têm expqsto suas vidas e derramad o o seu
,angue para sustentar a ordem publica, integridade do iruperio e instituiçõe s do paiz.
O Sr. Da.ntas expõe. as razões que se funda
para votar a, favor das emendas dos Srs. Moura
Magalhaes e Francisco do Rego.
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O Sr. Pedreira, conside1:ando que não ha
outro meio de remune rar c1dàd1i.os que preslátS\o !'elevantes serviços á inleg1·idade do
imperio , não póde deixar d_? votar pela emellda:
vota1·á tambem peld do Sr. Burret0 Pedroso .
Refere os grandes e im1;1ortantes serviços
prestados pelos guardas nac1onae~ no Reconcavo da Bahia, e sente que a gloria da creaçn.o
do batalhão provisorio não seja dada a quem
clla pertence ; pois que, ainda que ~ coronel
Gulvão Bi·andão fizei;se muitos serviços, esta .
o-Jotia nilo lhe pertence exclusiv amente. Faz
~ais alguma s reflexões nesse sentido.
Respon de ao Sr. Alvares Mal'hado que é
exactiss ima a proposição emiltida pel~ Sr. Il~ncisco do Rego, de que os bons offic1aes faziào
os bons soldados, com o valor, fidelidade e
intrepid ez necessaria. O 01·ador passa a mostrar
que os bons oilidaes podem fazei• muito bons
soldados, ainda que estes tenbão sentilllentos
muito differentes. Apresen ta parn exempl o o
seguinte facto :-Na villa da Feira '.le Sant'An na ·
se apresentou uma rebcllillo formal, onde alguns dos habilatiles e alguns dos rebeldes se
reunirã o e balêrll.o a gente da legalidade. Marchou o coronel Pinto, tendo já dado principio
á or!!anisar,ão do batalhao de volunta rios, a
sutTotar a ~ebelfü1.o. Depois de batidos os rebeldes na villa da Feira, o tenente- coronel
sentou praça a grande numero ijelles no seu
batalhão , depois de presos os principaes ~abeças, e marcho u com todos pai·~ o _exercito,
onde estes soldados forllo os pl'1nte1ros que
se balêrllo contra os rebelde s da capital, cujos
sentime ntos não se pouio, aliás, dizer que
deixassem de partillia r.
O Sr. Fenna insiste nas duvidas que lhe
occor1·eni e já forao apresen tadas em outt·a
sessão, e conclt1e apresen tando a seguint e
emenda :
,e Emenda subslilu itiva:
cc Art. l.º O governo fica d'ora em diante
autorisà do a promover os individuas do exercito, armada e corpo de artilhad a de marinh a
por serviços relevantes, prestados e.m defeza
da ordem publica e da integrid11de do imperio ,
inclusive os que se empenh árãO na luta do
governo legal contra os rel)eldes da cidade da
Bahia.
cc Art. 2.° E' outrosim autorisa do o governo
a concede r aos officiaes, officiaes inferiores, e
mais praças da guarda n'lciona l e das exlincla s
milicias que fôrem gravem ente feridos, bem
como ás viuvas, filhos menore s, e ás filhas
solteiras, dos que fallecerem por occasião de
prestare m iguaes serviços, remune rações pe·
cuniaria s, iguaes aos soldos dos postos que
occupar em.
« s; a· R. - Paço da camara dos deputad os,
18 de Junho de 1838. - Penna. ~

O Sr. Monte.zuma, observa que esta discussão
tem apresen tado um phenom eno digno de
muita altençn o; e é que o minisle rio na.o só
lhe parece que na.o foi cohcren te no seu pensamento, pelo que respeita á repartiÇão da
marinha e guerra, como demais, depo\s de
encetada a discussão abandon ou suas 1déas,
e n1udou de systP-ma.
O Sa. 'foaa~s (11iini8t1·0 da »i.arfalia) :-Não.
O Sa. MoNTEZUMA attribue a faltá de coherencia á na.o solidariedade do ministe rio, que
já fôra notada por occasill.o da discussão do
voto de graças, observando-se .então que a
solidariedade de que os Srs. ministro s se vangloriavão e vangloriao, na.o é a base que
preside· ás deliberações do gabinete ; o que
deu occasillo ao Sr. ministro do imperio in·
terpreta r esta palavra, procura ndo convencer
a cam;ira do sentido q1Je d11va a essa palavra, e
do modo por que se devia conside rar solidario
o gabinete ; apresen tando, porém, regras abstractas, -e na.o exemplos para justificar taes
regt'as, como o orador entende que devêra ter
feito. Como, porém, não ha lei que marque o
modo por que o gabinete deva ser solidaria,
disse não haver outro r~medio senão sugeitar-se
á interpre tação dada por S. Ex. Que o mini!;le.rio não foi coheren te 1io seu pensam ento,
lhe parece indubitavel á vista da falta da
palavra - relevan tes - que se nota na proposta do Sr. ministro da guerra ; devendo
é:oncluir-se daqui· que S. Ex. quer uma autorisação amplississima, Um arbitrio que o Sr. ministro da marinha , discorrendo com mais
parcimonia, quiz menos amplo, mais modificado. Elogia, por isso o Sr. ministro da marinha, posto que, entende ndo nao dever, como
interes$ado na defeza dos direitos da naÇão,
deixar de suspeita r das fotençoes do poder,
nao possa dar esle elogio a ponto de ni\o suspeitar que o Sr. ministro da marinha quiz
desta fórma agradar ao corpo legislativo, para,
em occasião opportu na, lançar a barra adiante.
Que o minisle rio abando nou' as suas idéas,
lhe parece evidente á vista da declaração feita
pelo Sr. ministro da marinha , de que adopta o
pen~amento da com missão e a emenda de ti·es
membro s da casa. Não pôde, exclama o orador,
o íllustrado ministe rio actual ver as difficul·
dades que encontr aria em conseguir votos em
apoio do seu pensam ento? Não descortinou
elle o arbitrio extrnord inario que reclamá ra do
corpo legislativo, e por consequencia, a rejeição
que sofft-el'ia, quando exigisse um roto de tal
naturez a? Nao combinou com seus amigos ?
Nilo era esla uma oecasião importa ntissima em
que devia ser consultado cada um dos que formão a maioria compacta, que um dos nobres
deputados nos declaro u existir na casa? Poderá
este ministerio assim derrotado, e por isso
mesmo confesso de sua fraqueza e de se~1 erro,
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ainda nesta casa vangloriar-se de que os nego·
cios publicos o occupão, e que elle se acha in·
teiramente possuído do ve1·dadeiro principio nacional; e que obtêm a maioria da casa.
Sr. presidente, permitta que eu declare que,
se me nllo engano, sempre que os ministerios
são obrigados a adoptar emendas taes a seus
projectos, elles se julgão em derrota : nll.O digo
que SS. EExs. abandonem já o posto : em
paizes estrangeiros, onde o syslema constitucional existe, tem continuado o ministerio depois de derrotas de tal natureza ; mas não se
nos poderá mais dizer com essa vangloria, com
que se tem fallado na casa, que o ministerio
tem a força da maioria nacional, e conta com o
voto de uma · maioria compacta: porque elle
mesmo vem de·aunciar·se de que estava enganado.
·
Espero que o Sr. ministro do imperio ainda
venl1a a salvar alguns restos da derrota ; e que,
pela maneira porque nos declarou aqui solemne
e categoricamente, que se a maioria da casa
dava a sua confiança ao governo, devia votar
pela resposta á falia do throno apresentada pela
illuslre commissão tal qual; e se lhe não dava
a sua confiança e na.o gostava de sua política,
devia regeital-a, ou introduzh nella emendas
essenciaes ; eu espero que ainda uma declaração destas, feita com energia, venha reunir os
votos para sustentar a confiança abalada de
uma maneira tão solemne, talvez pela impru·
dencia do nobre ministro da marinha. Ainda
conto que o ministro ganhará a victoria, fazendo
passar a sua proposta tal qual, e que a illuslre
maioria, nessa occasião, assim como já em outra
tem feito, tome a dianteira do ministerio, e lhe
dê aquillo que elle parece recusar, descobrindo
mesmo, neste seu procedimento, um motivo
para elogio, como em outra occasino se fez, lli·
zendo-se que isto provava a independencia do
lado ao qual não tenho a honra de pertencer.
O orador passa a desenvolver uma emenda
que quer mandar á mesa. Não póde descobrir
razão para que o ministerio não adopte uma
medida igual á consignada na lei de 15 de Outubro de 1836, não para premiar serviços ainda
não feitos, contra a regra seguida pelos grandes
capitaes, que só remunerão serviços depois de
terminada a campanha; mas para remunerar
os serviços prestados na Bahia; á semelhança
do que a citada lei dispõe a respeito do Rio
Grande do Sul e Pará. Aponta o inconveniente
que póde resultar de ser o governo autorisado
para remunerar serviços por fazer ; vindo-se
algumas vezes a condemnar o mesmo que ouh·'ora premiára.
A sua emenda tem duas partes, de que a ca11111r11 pódo npprovar uma ou a111bas ; se a. primeira e nllO a 11egunda, o ministerio fi~rá auto1•isc11fo para 1·em11nerar todos os serviços preslados â ol'dem e integridade do imperio, até á
data d~ lei; se ambos, ficará aulorisado para
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remunerar os serviços feitos para a conservação
da ordem e integridade do imperio na Bahia.
Depois de fallar largamente a favor de sua
emenda, continua:
Não se desenvolveu como convinha a idéa
aqui aventada por um dos meus nobres amigoij,
ácerca da influencia moral que podia ter uma
lei desta natureza. O nobre ministro da marinha,
com a habilidade parlamentar que o earacterisa,
quiz desculpar o ministro nesta parte, querendo
mostrar que era infundada a opinião daquelles
que se negarão a votar pela proposta porque
dava. a enlend~r que. seesperavão ainda grandes
commoções publicas ; e que isto era como um
acoroçoamento, para que taes desordens se faÇão;
e para se poder pei.;car nas aguas turvas ...
Não será licito nesta occasião lembrar que
uma proposta desta natureza, está inteiramente
em contradicçllo com um dos artigos da falla do
throno, na abertura da presente sessão. Se o
throno espera que as provincias se pacifiquem,
que a ordem se restabeleça, como é possível
que o ministro venha nesta mesma sessão,
10 ou 15 dias depois que a falia do throno foi
apresentada ao conhecimento da naçao, pedir
ser autorisado para remunerar serviços prestados no combate das facções e das revoluçoes?
Não é isto contradicção com os principies emittidos na falia do throno perante a nação reu·
nida ? Não seria melhor pedir autorisaçllo para .
premiar os serviços prestados na Bahia ? NãO
era isto confiar mais no espirilo publico í' E
ainda nos diz o ministerio que tem fé nas nossas
institnições ! ! ! Que tem fé no espírito brazÍ·
lciro, no amor do Brazil á ordem, á lei e á Ji.
herdade ! Que fé patenteão aquelles que, a cada
canto, vêm revoluções ? Que confiança têm
elles no amor da ordem do Brazil, quando de
ante-mão se querem munir de arma, e arma
forte para combater as commoções, dando pre•
mios áquelles que se empenharem neste com•
bate? l l Nem debalde regeitou o minislerio a
parte da resposta á falia do throno, offerecida
pelo lado ·a que pertenço : quando dizia Senlior, o Brazil ama a liberdade-ess,,. parte
da nossa emenda foi solemnemente regeílada
pelo partido ministerial: nenhum dos Srs. mi·
nistros votou por ella ! E como que a camara
duvidou nessa occasião de que o Brazil ama
a ordem e a liberdade. Eu, representante do
povo, solenmemente declaro que não ha sen·
timento mais fortemente eucarnado no meu coração, do que, com efl'eito, o Brazil ama a ordem
e a liberdade ; e se o Brazil ama a ordem e a li•
herdade, porque não se porão de parte essas
propostas que só servem de aggravar mais o es-pirito publico, e de arredar da administração
essa confümça de que tanto precisa, fazendo crer
á massa do povo que a cada passo que dá o
cidadão pacifico na sociedade, encontra um
volcão, um precipicio que ameaça submergil-o ?
Passando a responder a algumas propasi~e~
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emitidas na casa o oeador declara nao poder
conformar-se com a idéa, que parece ter-se
querido introduzir de fozer tudo dependente do
interesse e remuneração. Deseja que se trabalhe
po1· infundir .no povo sentimento de prestar S!ll'·
viços á causa publica pelo amor da gloria, e pela
necessidade de cada um defender suas propriedades e vidas. Julga que é este o melhor meio
de moralisar c civilisar o pol'O.
Concorda com o Sr. Moura Magalhaes em
que a constituição não raz differença de serviços ; mas duvida que ella queira confundir as
classes militar e civica ; que uma e oµtra força
sejllo dirigidas pela mesma regra. Para não militansar a naçao, deseja que não se estabeleção
regras comrnuns enlre a força militar e a guarda
cívica. Prestando cada urna o serviço que a
nação exige delh1, segundo o posto que occupa,
não podem as remuneruções deixar de set· dis·
tinctas.
Do facto de o Sr. minisl1·0 da guerra lel' adoptado a emenda do Sr. Francisco do Rego, tira
duas conclusões: a primeii-n, que S. Ex. não in·
tenta melhorar o recrula~nento ; 2\ qut S. Ex.
quer . aperfeiçoar o edificio da ct1 pula para
baixo ...
O SR. FRANc1sco oo REGO :-Não.
O SR. MoNTEZUMA :-Poi~ qu~ muito se em·
baraça de ter boa ollicialidade, sem melhorar a
base, para o que nao se apresenta meio· mais
adaptado do que o de melhorar o recrutamento ;
por isso que, se de ser máa o recrutamento
resulla não ser boa a officialidade, evidente é
que, querendo melhorar a officialidadc, deve a
camara melhorar o recrutamento. Pelo me1hodo apresentado na emenda, se poderá obter
um ou outro ol1icial ; mas nllo a ollicialidnde
necessaria para a 01·ganisação do nosso exercito.
Continua fallando contra a medida de se pt·omoverem guardas nacionaes para os pl'imeiros
postos do exercito.
Rectificarei agora um facto, continua o orador,
apresentado por um Sr. deputado. Mencionando
este Sr. deputado o brigadeii-o Leilão, disse que
fôra reformado por nllo querer se prestar ao serviço quando a na\lilO o exigira. E' este o .,pontamento que tomei, e que está de accordo com
o que se lê no Jornal do Oomm,ercio. Creio que
o nobre deputado está enganado. Esse ollicial
nilO recebeu ordem alguma para p1·estar-se nesta
ou naquella província ; e como não recebesse
ordem legal para isso, nao podemos dizer que
se recusou a prestar serviços exigidos nella. Mas
se eu nllo sou eitacto, o nobre depu tudo terá
a bondade de o provar com docume11tos que
devem existir 11a secretaria.
O SR. FRANCISCO no REGO :-E o Sr. Martins.
O Sa. MoNTEZUHA, depois de insistir em que
a reforma do Sr. Leitllo foi um acto arbitraria e
injusto do Sr. ministro da guerra, nota que o

Sr. minisiro da marinha cahira no defeito que
censurára á opposição, trazendo para a presente
discussão aquillo que em França, Inglaterra e
Estados-Unidos ordinariamente se traz por occasião de se discutirem leis de promoções. Pede
que S, Ex. lhe aponte uma nação,quer barbara,
quer civilisada, onde se lenha estabelecido lei
para se premiarem serviços feitos pelo exercito
e guarda nacional, por occaisião de com moções
e rebelliões.
Lasli•nará se a sua emenda não fôr adoptada ;
mas resignnr-se-ha á sua sorte. Aconselha,
porém, aos Srs. ministros que, quando tratarem
d'<! propót· medidas desta naiureza, fação reu-.
nioes 011de se ellas disculao, para se conhecer
o verdudeiro pensamento da maioria, e qne não
limitem sómente as reuniões a objectos do re·
gimen!o ou demissão do tutor; pois que não é
mais importante limitar as vezes de foliai', con·
cedidas pelo regimento, do que examinar se,
com elfeito, propostas de tal natureza podem
passar taes quaecl. Ora, Sr. presidente, conclue
o orador, isto que acabei· de dizer tem algum
fundamento, porque me consta que hoje se deve
fazei· uma grande reunião para se· tratar do
modo de cohibir que os membros da opposiç&.o
fallem mais ou menos. Por rQinha parte, su·
geilar-se-me-hei a tudo quanto o Sr. ministro
do imperio assentar em sua sabedoria que deve
ser a sorte da opposiçllo.
A discussão fica adiada.
O SR PRESIDENTE dá para ordem do dia re·
soluções ns. 25, 15, 18, 19 e 11 deste anno ; e
ns. 201 de 1887, e 86 de 1836.
Levanta a scssao ás 2 horas e Ires quarto da
tarde.

--

Sesi;;;ào eJD 19 de Junho
PRESIDENC!A DO SR. ARAUJO VIANN,\

Expediente. - Pa.receres de eommiilsão. - Ordem do dia, - Resolução Bobi·e
a con~trucção da igreja matriz da freguesia.
de Sa.iit' Anna. - Proposta.~ do governo
para pro11wver. DiAsciirsos dos &rs. Limpo,

Su~mARIO. -

Antonio Carlos, e.te.
Pelas 10 horas da manhã procede-se á
chamada, e logo que se t·eunc numero lcgo.l de
Srs. deputados, abl'e-se a sess:io, lê-se u
approva-se a acta da anlncedenle.
Fallllo com causa participada os Srs.
Cajueiro, Costa l\fimnda, Carvalho de Mendonça,
F1·a11CÍ!!CO Gonçalves Martins e Vasconoellos.
EXPEDIE!fl'E

O SR. 1• SECRETARIO dá conta do expediente,
lendo um oflicio do ministro do imperio, acompanhando a copia do decreto de 28 de Maio
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proximo passado, pelo qua1 se fez mercê a Luiz
de Rocha de Souza, sold8dQ que foi da guarda
policial da villa de Santarém da província do
Pará, da pensão annual deJ00$. - A' commissao de pensões e ordenados.
E' recebida com especial agrado uma felicitaçll.o da camara municipal da villa de Guaratinguetá.
Lê-se o seguinte parecer da commissao das
assembléas provinciaes, nos lermos seguintes:
« A com missão das assembléas provinciaes é de
parecer que a representação junta, e documentos
que a acompanha.o, na qual a assembléa provincial de Goyaz solicita á esta augusta camara
uma decisão, que ponha fim ás contestações,
que têm tido lugar entre aquella província, e a
do Maranh!ío, ácercá dos seus limites, seja
remettida á commiss!lo de estatistica, á qual
pertence interpôr parecer sobre semelhante
objecto.
" Paço da camara dos deputados, 31 de Maio
de 1838. - Paidino José Soares de Souza. -

Antonio Carlos Ri:beiro de Andrada 1,fochado

e Silva."
E' approvado.

OSr. Assis Mascarenhas pede

a palavra pe1a
ordem, e rog-a ao Sr. presidente haja de convidar
a illustre cornmissM de estatistica para dar com
urgencia o seu pare•:er, porque muitos males. se
têm 01·iginado por falta de uma medida legislativa que termine l!i.o desagradaveis qucsloes.
Outro da mesma comrni~s!IO, que diz:
• Pela assembléa legislativa da provincia de
Sergipe foi remellida á esta augnsta cnmara uma
proposta, em a qual se resolve que a thesouraria
geral da dita província seja elevada á classe,
em· que foi considerada a das Alag,'.ias pela lei
de 4 de Outubro de 1831, afim de que por esta
maneira fiquem elevados os ordenados <los respectivos empregados. A commisst\o das assembléas 1egislativas provinciaes, á qual foi essa
proposta presente, é de parecer que seja remettida á 3" commissão de fazenda, á qual
pertence interpôr sobre ella parecer.
« Paço da camara do~ deputarlos, 19 de
Junho de 1838. -Antonio Carlos Ribeiro de
Andmda Mrwhacfo e Silva. - Paulino Josá

Soares de Souza. »
Approvado.
Lê-se, e fica adiado por se pedir a palavra, o
seguinte :
" A commissãO de instrucçlJ.O publica leu com
ullenç!lo o requerimento dos alumnos da escola de medicina, em que pedem ser isentos
do serviço da guarda nacional, allegando ser
este incompativel com o estudo, e applicação,
a que sno obrigados, e é de parecer que eeja
o referido requerimento remeltido ao governo,
afim de que o tenha na devida consideração,
conciliando a atlenção que merecem os supplicantes com a urgencia do serviço, e circum-
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slancias do pair., e desta sorte evitando, quanto
poss!vel, que elles se,ino indevidamente distrah1dos das füncções escolares.
• cc Paço da camara dos deputados, 16 de
.Junho de 1838. - João · capistrano Bandeira
da lJ!Jello. - J. J. d6 ltloum Magalhães. Bispo do Ouyabá. »
·
Ülltro da commissão de justiça civil:
« A commissllo de justiça civil, ã quem veio
remeltido um requerimento documentado de
Francisco Antonio Paes Barreto, representando contra \lm acto legislativo da assembléa
provincial de Pernambuco, pelo ·qual passou
no regente do hospital de N. S. do Paraisa
do Recife a administração dos bens do mesmo
hospital, é de parecer que todos estes papeis
sejão enviados á commissão de assembléas
provinciaes, por ser a compebmte para conhecer do caso.
« Paço da camara dos deputados, 8 de
Junho de 1838. - A. S. O. Co11,t·inlw.-'Jlf. V.

Tosta. - J. I. Vaa Viei1·a.
E' approvado.

»

Outro da commissão de p0deres:

.

« Antonio Borges da Fonseca, Frederico de

Almeida e Albuquerque e Manoel Lobo rie
Miranda Henriques, representão contra a deliberaçno desta augusta camara, que julgando
nullas as eleições dos collegios de Campina,
Pomba1 e Piancó da provincia da Parahyba,
excluio os supplieantes de dflputados pela
mesma província: e concluem pedindo, ou
a equidade que se gna1·dou com a província
cas Alagôas e oulras, · ou que a pena recaia
sobre todos os delinquentes, mandando-se proceder a neva eleiç!l.o, ou q11e se approve a 2•,
onde os abusos forno menores.
« Os supplicantes reconhecem os principias
de direito em gne a sobredila delibernç!io se
fundou, mas conleslão a sua applicaçilo ao
caso presente; e quanto 'lo facto confesll'íLO
que houve excessivo augmento de eleitores,
mas oppoem que foi geral em todos os collegios
da província, e que relativamente aos tres
collegios annullados o augmento não alfecta
todas as freguezins. Na.o junt!i.o documentos
por onde provem o que allegll.o.
.
<e A commissllo de constitniçilo e poderes, sem
discutir as tngumentaçoes cios s11pplic1rntcs
sobre applicaçll.O de principio~, Jimitar-se-ha á
quest/ío principa1, que se reduz a saber se
nos tres qneslionados collegios da Campina,
Pombal - e Piancú houve ou nll.O o exr.essivo
nugmeuto de eleitores, sem que o mesmo
excesso aliectasse os outros sele, fundamento
urtico por que esta augusta camata 1in11ullou
os primeiros, .e julgou validos os segnndns.
E tendo examinado altentamenle a petição dos
supplicantes e as actas, decide-se pela aflirmativa.
« Tudo quanto os su pplicantes allegão relativamente ao facto .não póde merecer attenr;a.o,
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pois que nada prova.o ; na falta de documentos
referem.se ás actas, mas estas provão o con·
trario.
« E com effeito com parandv-se as actas da
eleição da 3" legislatura com as da 4• resulta :
. 1º, que tendo votado naquella 248 eleitores,
votárão nesta 7 5,5, havendo por consequencia
o exces,:;o de 507: 2º, na 1• volárao nos sete
collegios julgados legaes 186 eleitores, e na
2'· 308, vindo a ser o augmt:nlo de 117: 3°, na
lª volárao nos lres collegios anrmllados 6-! eleitores, e na 2" 152, existindo portanto um
excesso de S88, como tudo melhor se mostra
no inappa junto.
« Accresce que contra as eleições dos sete
primeiros collegio~ nenhuma representação se
fez, e contra os tres ultimos represcntárão á
assembléa legislativa provincial, o _presidente
da província, e algumas camaras municipaes.
•< E' pois evidente, que, posto não possa dis·
simular-se que algum excesso houve nos sete
collegios julgados validos, ·quando se observa
que este foi de 171 eleitores sobre 186, o
augmenlo que apparece nos tres collegios an·
11ullados é manifestamente intoleravel por ter
sido de 390 sobre 62.
,r E' portanto a commíssao de parecer que se
indefü-a a petição dos supplicantes.
.
" P,.ço da camara dos deputados, em 19 de
J ~ nho de 1838. - .José Clemente .Pereira. 0

.A:donio Carlos Ribeiro de Andrctda Machado
e ,Silva. - H. H. Carneiro Leão. ·"

O Sr. Montezuma

tem a palavra pela ordem,

e diz que o parecet· que se acaba de lêr trata
de um objecto importante, e portanto elle
deputado é de opinião, que se mande imprimir.
Consulta·se a camara, e esta ctecide que se
imprima o parecer.
0.1tro da commissão de constituição, que é
o seguinte :
« A assembléa legislativa da província do
Maranhão representa que a mesrnu província
se uão acha cornpetentemente i-epresentada,
alte11ta sua populaçao e riqueza, relativamente
a 011tras provincias do imperio.
"A com missão de constituição e poderes é de
pan·cer que a referida representação seja remetlida á · conunissão de estatistica, como se
tem praticado com outros negocios de seme·
1haute natureza.
« Puço da camara dos deputados, 11 de
Junho de 1838. - José Clemente Pereira. -

.dutonio Ourlas Ribe-iro de .Andrada Ma·

cito do e Sil-va.

>>

E' approvado.
Outro da mesma comrnissll.o, que diz :
« Paulo Rodrigues Gomes representa, que
deixando de servir na alfandega desta cidade,
depois de 25 annos de serviço, em virtude
da ~eforma de 1834, requerera ao governo a
cont1nuaçno do pagamento de seus ordenados,

emquanto não fosse novamente empl'egado:
e que sendo-lhe . indeferido seu requerimento
pelo ministro da fazenda, em virtude de informação do inspector da alfandega, e ofücio do
conselheiro procurador da corôa, soberania,
e fazenda nacional, requerera certidão daquella
informaçM, por lhe constar, que continha factos
pre_judiciaes ao supplicante, que não acon·
tecêr~o, a qual foi negada. E por que pretende
a dila certidll.o para a contestar de falsa, como
unico meio que lhe resta de juslificar-se·peranle
o governe das injustas imputações, que nella
se lhe fazem, pede que se attenda sua justiça,
argumentando que, attenta a legislação do paiz,
nenhum acto das autoridades deve ser occulto.
" A commissao de constituição e poderes entende que as parles não têm direito para
exigir certidões - de informaçõe~ dadas pelos
empregados subalternos aos superiores em casos
de semelhante natureza, dependendo sempre
do arbitrio daquelles concedei-as ou negai-as,
segundo acharem conveniente, e esta é a
pratica.
" E' portanto a mesma comrnissão de parecer que nada ha que deferir.
« Paço da camara dos deputados, 9 de Junho
de 1838. - José Clemente Pereira. -Anto1l'io

Carlos Ribeiro de Andrada 111cichado e Silva. "
Fica adiado por se pedit· a palavra.
.Finalmente outro da commissào de estatislica, que é o seguinte:
" A commi.ssão de estatistica tendo en1 vista
a informaçao do ex-presidente da província
do Grao-Pará, exigida por esta augusta camara
na sessão de 10 de Maio de 1833, sobre a
creavil.O de .urna província na comarca do Rio
Negro, hoje e.lo Alto Amawnas; é de pareceL'
que se remetta ao governo para dar a f\Ua
opinião, ouvida a assembléa provincial do Pará.
. •< Paço da camara dos deputados. 9 de Junho
de ] 838. - Piilumt(jl, - J. J. de Olivâra. "
E' approvado.

OHDEM DO DIA
Entra em disct1ss1l.o a resolução lida e adiada
na sessllo anterior, deliberando ;
Que o terreno, obra começada, e os materiaes
destinados para o edificio não continuado da
cadêa nova, na rua nova das Flôrcs, junto ao
mangue da cidade nova, ficão applicados para a
construcçl!o da igreja matriz da freguezia de
Sant'Anna.

O Sr. Alvares Machado pronuncia.se contra
a resolução decla1·ando, que não duvidaria votar
por ella se não visse, que havendo sido os pro·
prios nacionaes hypothecados ã amortisaçi!.O do
papel-moeda, não podião ter a applicaçao pretendida : deseja que se dê o maior gráo', de
confianr;a ao nosso papel-moeda, e observa que
os ptoprios nacionaes s1lo fundos, que por lei
estão de~tinados ao pagamento de uma divida
tão sagrada como é a nossa.
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OSr. Vianna. responde ás observações do stancia particular e vem a ser, se a obra que foi
nobre deputado que o precedeu, pensando que destinada para uma cadêa, póde hoje servir para
ellas são infundadas; e vota a favor da reso• uma freguezia : elle deputado se persuade que
lução, julgando que só se ·poderá pedir ao go- não póde ser applicada para uma matriz, por
verno informações sobre este objeclo.
isso mesmo ,~ue esse edifício o que tem são
ferro. O illustre orador,
O Sr. Vaz Vieira defende a resolução, de- paredes e grades deoutras
observaçoes, declara
monstrando que a lei do anno passado sobre o depois de expcnder
que ha de votar para que se dê um auxilio, mas,
meio circulante n!i.O comprehende o caso em
que este seja ulil e proveitoso, por isso manda
questão; porque ella n!J.O applicou todos os proá mesa o seguinte requerimento de adiamento :
prios nacíonaes para a amortísação do papel·
« Requeiro que o governo informe se a obra,
moeda.
no estado cm que se acha, póde ser applicada
para
não
palavra,
a
pede
Montezuma.
O Sr.
para a con;;trucçao da igt·eja matriz da freguezia
fallar por ora sobre a materia da resoluÇãO,
de Sant'Anna. "
màs para pedir aos membros da illuslre comA este rnquerimento o Sr. Montezuma accresmissão de fazenda que assignárlio a resolução,
centa o seguinte :
que houvessem de inforll)ar sobre um facto
« Que se peçl!.o lambem informações ao .goque occorreu depois dn commiasão te1" dado
verno sobre a necessidade de conceder á freo seu parecer, que vem a ~cr a quest!l.o· entre guezi a d11 Gloria o necessario terreno no largo
a freguezia e a it'l11andadc: dos militares, pois
do Machado para a construcça.o da sua matriz,
deseja saber se esta qucslf10 já fc,i decidida ;
exigindo da camara municipal desta côrte as
porque lhe parece que houve o quer que seja
necessarias informações, segundo os requea este respeito.
rimentos da irmandade daquclla freguezía a tal
respeito.»
O SR. VAZ VIEIRA: -Não ha nada.
O Sr. Vaz Vieira defende a resoluçao e
O SR, MoNTEZUMA diz que não sabe com cercom a disteza ; mas que lhe consta que íôra em favor da combate o adiamenlo. Demonslra,
posição do artigo 12 da lei de 11 de Outubro
fregue'iia que se decidira a questão.
de 1837, que por esta não ficarão applicados,
o SR. VAZ VJEIRA: - Ai.oda continúa a desde logo, para amortisaçilo do papel-moeda,
questão.
todos os proprios nacionaes então existentes ;
O SR. l.\foNTE:11u11A declara. que se expedira mas sim aquelles de que nas subsequentes
uma· portaria do ministro da justiça, para que sessões der o governo rclaçilo cil·cumstanciada
á assemhléa geral. Faz ver que o governo j:i
se- terminasse esta questão.
Não ha nada, nl\O ha informou, como declara a commissao no preALGUMAS VozEs: amhnlo do parecer. Não concorda em que o
nada.
corpo legislativo seja isento de concorrer para
O SR. MoNTEZilnlA continúa, füllando sobre edificaçno e constrnr(·llo de matrizes ; antes rea materia da resoluçno, e lembrn á camara conhece que, quan · ,) poder temporal tirou os
que a fregut:zia da Glol'ia de cuja irmandade
díi:irhos á igreja, couq,rometleu-se a concorrer
elle deputado é irmno, 6 lambem digna de para ellificaçl'IO de templos destinados ao culto
que
nota
alglim auxilio do corpo legislativo:
divino, ao menos para a con~trucção das caesta frcguezia fôra apenas creada ha dous ou
pellas móres. Entende nucessario fazer-se passar
tl'es annos, e que, sendo qnasi todos eslrana resolu~ão pelo m:io estado em que se acha a
geii·os os moradores daquelle districto, sno
capeHa que actualmenle serve de matriz, e para
poucos os n~cionaes que concorrem µara a
evitar os contínuos conflictos que, como lhe
conslrucção daquella igreja, por consequencia
consta, se suscitão entre o vigario e a irmandade
esta lambem nas circumstancias de dever ser
de Sant'Anna dos militares, a quem se dfa que
que
additiva
auxiliada. Julga que a emenda
a igreja pertence, Julga desnecessario ouvir mais
que tem de mandar á mesa não embar8:çar~
o governo ácerca _da questão, porq?e este na
a 1esoluçao que se discute, porque é obJeclo
sua informação não se oppõz á supphca, e _po~da mesma natureza. O illustre deputado reque não é de suppôr .que a não te~ o ~d1fi~10
mette á mesa o seguinte :
prestiroo para matriz, requeresse o v1gario e ir« Que se conceda á freguczia da Glol'ia o
mandade do Sacramento, que elle lhes fosse
tel'l'eno sufficiente no lal'go do Machado para a
para esse fim destinado. Lembra que a ser-lhes
consh'ucçl!.o de sua matriz. ..:.... Montezuma. »
conferida a graça, terá a obra auxilio poderoso
E' apoiado e entra em discussão.
de freguezes abastados da paroébia, qu~ n~o
OSr. Clemente Pereira declara que não se · querem subscrever para reparo de úma 1greJa
que pertence a :outra irmandade ; mas. q_ue
oppõe a que se dê o auxilio, porque reconhece
estarão promptos a· dar soccorros pecumarios
sei: de rigorosa obrigação a conservação do
para um 0090 templo.
culto divino, e que a construcção das capellas
O Sr. Gomes d.e Campos combate lambem
móres sempre foi auxiliada pelo governo;
deseja porém ser informado sobre uma circum- o adiamento.
48
TOMO 1
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· Cerrada a discussão, passa o adíainento
do Sr. Clemente Pereira e requerimento do
Sr. Monlezuma, pedindo informações; ficando
a emenda offerecida por este senhor pa'ra ser
discutida em lugar proprio.
O Sr, Paula, Candido pede a palavra pela
ordem, e diz qúe o Sr. ministro da justiça
lhe pedira que participasse á carnara que,
por ter passado a noile, e ainda achar-se muito
incommodado, não póde comparecer.
Fica a camara inteirada.
O Sr. Henriques de Rezende deseja saber
da illustre commiss!lo do 01·ça111eoto, se espera
pela discussllo da fixaçao de forças de mar
e terra, para apresent11r o orçamento ; porque
isto lhe 1111 de servir de guia na discussll.o
das propostas.
O Sa. PRESID&N'rE diz que os senhores
me1nbros da commissão poderáõ informar se
quizerem.
Continua a discussão das propostas do
governo sobre promoções, com as emendas
apoiadas na sessão antecedente.
O Sa. P.e1x0To DE ALENCAR pede, e se lhe
concede, retirar a sua emenda.
O Sr, Ca.ndido de Brito· tem a palavra e
fàlla com lar1t11 rapidi:z que mal o. podemos
acompanhar. Declara que tem deixado de
fallar até hoje ; mas para tirar Ioda a suspeita que, deste ou duqnelle lado da carnara,
possa vir sobre elle, brevemente exporá os
principias que o têm guiado. Nota que, pelo
que leu e tem presenciado depois que tomou
assento na camara, eslranhára, e mesmo como
que ficára sorprendido de ver certo aze·
dume, certa acrimonia na d'iscussão do voto
de graças. Vira a maioria lançar mao de
lugar~s communs, e mesmo _daquillo de que
um lado forte costuma servir-se contra um
fraco para combater a minoria, para acabar
com uma · entidade necessaria e indispensavel
no systema rep1·el:ientalivo. Clamava-se constantemente contra ~s .dl:.'longas da discussão,
procurava-se apresentar os embaraços do voto
de graças; calculou-se de uma maneira ce· Iebre os trabalhos da c11,mara, como se trabalhos, inlellectuaes pudessem ser calculados
como quantidades abstractas; e até se chamou
para a discussllo aquelles que devem ser meros
espectadores, e não darem signaes de approvaçllo, ou reprovaçl1o. Deputado novo, elle
orador não póde dar a sua confiança ao governo, embora se diga que é governo da ponfiança publica, e apoiado por grande m11ioria.
pois que se têm apresentado factos, alg1rns dos
quaes o obdgao a nao prestar apoio a algun,;
dos membros da aclual arlministração: poslo
que em outros confie!. Lembra que se trouxerao
abusos de liberdade da imprensa, do que o Sr.
ministro do imperio defendeu-se diiendo apenas

uma

que erno pequenos abnsos da imprensa, que
não podiao ser rt>prirnidos senão pela mesma
liberdade da imprensa! E havemos nós deixar
os jornaes atacar as íarnilias, a probidade e a
vida particular ; excitar os partidos, as desordens? Havemos deixar quebrar as typographias, para então chamai-os á responsibilidade?
Nem mesmo indireclamenle se póde prohibir
os abusos da liberdade da imprensa, quando,
como aqui se disse, um dos Srs. ministros é
amigo de um de~ses jornalistas, e até como que
vive com elle? Outros factos se apresentárllo,
como sobre as eleições póp11lares, o commercio
da escravatura que hoje se faz com um escandalo nunc~ visto, ele.
Observa quejá se decidira na camara que os
deput~dos eleitos pela segunda eleição na provincia de Sergipe, nao devill.o tomar assento
na casa, imnullando-se es.ta eleição ; mas, os
eleitores que elegerão estes deputados, escolhet·ao igualmente os· ,fa assembléa provincial ;
pergunta, pois, se esta assembléa é legal. . . .
O SR. PRESIDENTE: - O Sr. deputado está
fóra da ordem.
O SR. CAND100 DE BRrro diz que, sendo esta
a primeira vez que falia, espera que o Sr. presidente lhe permilla esta divagação, tanto mais
que n!!o existem na casa deputado~ pela provincia de Sergipe, e . por isso vê-se elle, orador,
na obrigação de pugoar pelos direitos daquella
província; se, pm·ém, o Sr. presidente, ou a
camara, julgar que elle, orador, está fóra da
ordem, calar-sé'.ha.
Mostra que, sendo annulladas as segundas
eleições de Stirgipe, julgando illegaes os depu·
lados por ella eleitos, igualmente é illegal a
assetnblha provincial daqnella provincia, eleita
pelos mesmos eleitores. Pergunta como, · pois,
o governo permitte que continue na presidencia da provincia o vice-presidentti, escolhido
po1· deputados dessa segunda eleiçllo? Tendo
sido esse homem cbere de um partjdo, e assás
conhecido por sua cond<1ela, o governo correndo um véo sobre estas cousas, póde fazer
susµeitar que é interessado em que este vice•
presidente se con$erve para continuar as des•
ordens que possão apparecer.
C,msura o modo porque se discutio o voto
ae g1·aças, nao se aceitando nenhuma emenda.
Sente que um illustre membro da commissão
dissesse que assignára algumas mentiras nas
emendas que a commissão oll'erecera, como se
a camara devesse mandar mentiras ao throno.
O Sr. ÁNDRADA MACHADO: -Peço a palavra
em tempo, para moslr11r que o Sr. deputado
não me entendeu, ou não entende o portu•

p&

.

O SR. CAND•Do DE BRITO :-'-Appello para a.camara : e::;tou prompto a respeitar o illustre deputado, pelos seus conhecimentos e idade i mas1
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todo o homem que possue os conhecim entos e servi~'.os relevantes
, prestados no Pará e Rio
idade do illuslre depnt.:ldo, deve responder aos Grande se fa<;a
exlensiva á Bahis1.
moços com certo parcimonia, com certa prnFaz ver os embaraço s em que se ha de achar
dencia, ensinar-lh es me,ano, e não vir com
o governo qDerendo pmmover os officiaes que
essas palavras...... que podem fazer com que se
tenhào feito serviços relevant,:s a bem da prdem
falte a certa attenção, a que não desejo de fórma
publica em época remota, tendo de ouvir inforalguma faltar. O orador, continuan do a fallar
maçOes de presidente s, alguns dos quaes talvez
ácerca da província de Sergipe, faz ver que
nesta província existem rnalel'ias para ll ma já nii.o ei-istào,e de militares que já estejào esqueexplosão ; e que até parece connivenc ia a con · ciúos. O marech,1I Callado, em uma ordem do
dia, deixou de com memorar Rlguns officiaes
servação do vice-presi dente. Diz que alli ullimaqne füetl\o relevantes serviços a bem da ordem
mente chegou uma embarcaç ão carreii;;1da de
na província d;l Bahia, sendo lembrado s outros
escravos que livrement e desembar carilo, sem
que não esta vil.O nas mesmas ·circurnstancias.
que se instauriiss e um processo por este facto,
ante<', os interessad os nesse carregamento, pusDeclara-s e, finalment e, contra a etnenda que
~eíarllo desemhar açadamen te pela cidade.
quer qne se promova os officiaes da guarda nacionn 1 para a tropa de primeira linha ; antes
Não altrlbue á fa1la de leis, ou á fraqueza
dellas, esta e 011lras mon;;truosiiiades que appa·
quer que por serviços relevantes que taPs offi1·ecem, sim á iUJpunidade dos crimes. Nao de· ciaes preslern a hem da ordem publica se dê
urna pensao, se e!les o desejarem .
seja molestar a caruara com a enumeraç ão de
actos occorrido s em Sergipe, bastando lembrar
O Sr. Limpo de Abreu diz que n110 deveria
que ha dous arinos que alli nao trab,dha tribuna!
mais iall,ir sobre esta urnteria, não só por já se
do jury, o que de certo não é devido á fiaqueza ler apresenta do argument
os qne lhe parecem
das leis criminaes . A' vista, pois, do que sabe
os mais fortes para provar que nllo se deve
e que todos conhecem, nno podia votar pela
adapta,· a proposta do governo·. corno porque
resposta á falia do throno, da qual mesmo se
um illustre de!-)lttado pela Bahi;1 (o Sr. Montedisse que nao era verdadeir a.
imma) !ratou a maleria de tal maneira que nada
Faz varias observaçõ es a respeito de finanças.
deixa a accresceo tar. Não obstante, porém, estas
Nao se sabe das contas dos dinheiros -que exisrazões, como tem de dar algum.as explicações a
tem em Inglaterra, nem como os colleulores
um ill11slre deputado pela provincia de Pernam·
enlregllo o producto de suas collectori as, etc.
buco (o Sr. Francisco do Rego), e respondfir ao
· Lembra o abuM que houve na provineia de Serdiscurno do nobre ministro da marinha, na.o
gipe .com o cunho do cobre, no que muito sofpóde deixar de fazer ainda algumas breves reílefreu a província. Persuade- se que se julga da
xõP.s sobre a matel'ia em discussao .
política do governo do Brazil pelo que se passa
A par do objecto da lei que se discute, diz o
no Rio de Janeiro, nau se attendendo ás míseorador, lem·se suscitado qne~tões important es.
rías por que passão as provincias , onde não ha O nobre deputado pela
provineia de Pernamsegurança publica nem particular .
buco me lPm por vezes aconselha do guardar siEntrando na materia em dism1ssão, declara lencio sobre objectos militares, ora porque eu
não tenho conhecim entos profissionaes, no que
· que convém animar os nossos officiaes, e dar·
concordo com o illustre deputado, ora porque
Jhes uma subsisten cia melhor. Reconhec e a
não estou em circumstancias de fazer ao gonecessida de que o governo tem de uma força,
verno a opposiçao que faço, sem cahir em con. afim de sustentar a ordem publica, de fazer res,
peitar as autoridad es, manter a inviolabil rdade tradicçll.o. Convinha , µorém, que o nobre depudo nosso terri!orio, repellir insultos estrar>geiros, tado declarasse e provass~ quaes têm sido as
proteger o nosso commerci o , etc. Drwicla, contradicções em que tenho cabido.
Ser-me-h a iicito, Sr. presidente , fallar nesta
porém, que estes fins se con'>igão com o projecto
llialeria, e muito mais rlepois que mandei á
em discussao , nem snbe se com elle obteremo s
mesa o artigo ·additivo, e tive a satisfação de
bons e valerosos soldados, como se julga, 11htes
ver concordar com a doutrina deste artigo o
se persuade que o meio para isso é a disciplina ,
a subordina ção e o conhecim ento proprio da nobre ministro da marinha: emquanlo , pois, o
nobrt deputado pela provincia de Pernambu co
arte da guerra.
nao demonstr ar que eu não posso fazer oppo·
Concorda cóm a opinião do Sr. l>'rancisco do
Rego, de que da falta de escolas militares, pro- sição sem ser contradict orio, continuar ei, .nao a
prias para. formar os nossos soldl\dos, é que nos 1 fazer opposiçao, mas a apresénta r ao governo
ou aos ministros , \\S observaçõ es que me pa·
vem_ lo~o mal nesta parte.
1 recem convenien tes para que se
concilie o serDeclara qut se se discutisse uma lei geral de. viço publico com o arbitrio
que é indispens avel
promoçõe s, votaria por essa lei, mas nega o seu
que todo o governo tenha.
voto à que ora se discute, do modo por que está
Nao sei mesmo o que poderia satisfazer ao
concebida , e se quer que passe, volándo unicanobre deputado pela província de Pernambu co ;
mente para que a lei que manda premiar o& seria nm voto silencioso
? Seria um voto mi-

º
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nislm·ial? Se é um vo[o ministerial, de certo eu
deixaria de pet·tcncer á opposiçao ; se é um voto
silencioso, seja o nol)i'e deputá.do tão franco
como foi o Sr. ministro do imperio, que nos
recommendou silencio no voto de graças, dando
como motivo, que era fraco o governo riuo tem
à sua disposição os meios mais extraordinarios,
mais amplos que governo nenhum lcrn füio até
o preseute, que, na scssao passad;i, contou
q1rnsi com a 11nani111idade de votos do corpo
legi:ilativo, que, neste anno, conta com uma
maioria que já se cleflnio compacta, decidida e
determinada, que, além clislo, dispõe ele quasi
cinco mil contos, do ilir~ito de avançar as
rendas ·puhlicr1s, do d:· ·''·'' de recrutar na
g;uarcla nacional, de a desl._,:"'r; e emfim dispõe
de tnúo. No cmtanto é este ministerio aquelle
que o nobre ministro do imperio declarou que
era fraco, que não podia resistir a uma minoria
não só pequena, como, direi mesmo, qu<1si imperce.plivel, qual aquella qtrn existe na camara
dos Srs. deputados !
Outra questão não menos importante que se
suscitou hontem, foi se o minislerio era ou não
solidario. Sr. presidente, para mim é caso
julgado que o ministe1·io uiío é solidario, ernhora
o nobre ministro do imperio continue a insistir
em que o minislerio é soliclario ; embora insista
elle em que nós demos credito a suas palavras;
eu lhe dou todo o credito, mas o dou maior á
evidencia dos factos. Tem-se pmvado de maneira
que não se tem respondido sal.isfactoriamente,
que o Sr. ministro do imperio estava em perfeita
contradícçll.o com o nobre ministro dos negocios
estrangeii·os sobre um facto importantíssimo,
qual era, se o Pará estava ou não pacificado.
Esta falta de solidariedade b Ião incontestavel,
que seus effeilos se observão nos delegados do
governo nas occa,iões que podem traier o
maior pel'igo á ordem, tranquillidade publica, e
integt·irlade do imperio. E' notaria a falta de
harmonia, a desintelligencia que existia entre o
presidente da Bahia, e o cornrnandantc das
armas que foi dc1 côrte para to mar a direcção
das tropas da legalidade naquella província.
Em um importante folheto que, ha pouco,
_acaba de ser distribuído, vê-se, ou deixa-se ver
que as instrncções dadas pelo Exm. ministro do
imperio ao ex-presidente daquella província,
não e~tavll.o de accordo com as inslrucçtles dadas
ao commanclanle das forças da legalidade pelo
Extn. ministro da guerra; porquanto de outra
forma. nã.o se póde explicar o acto de ter declarado aquelle ex-presidente, que nilo estava
?isposto a cumpdr nenhum dos artigos das
mstrucções que este commandante das armas
lhe apresentára.
O SR. BARRETO PEoRoso : - E' falso.
O SR. LIMPO DE ABREU : - Refiro-me a um
documento, assignado pelo comcnandante das
armas, que ha poucos dias li. E' necessario,

porlanto,.que o nobre cx-pi·esidente se decida a
crmtradizer ao ex-cornmandante elas armas. Esta
qnr.stão, sem duvida, e de muita lranscendencía;

mas emquanto não fôr esclarecida, eu devo
dar credito ao que li, e sustentar que a falta de solidariedade que se observa em alguns dos nobres
ministros da corôa, deve produzir effeitos tristíssimos nos delegados que mais parecem ser
de um ou de antro rn inistro, do que da entidade
mornl, qne eu respeito, chamada governo do
estado.
Portanto, Sr. presidente. para mim é evidente, é um caso julgado que o ministerio de
19 de Setembro de 1837 já faltou a uma das
condi(;ões esscnciaes de sua exislcncia, a um
elemento de· sua vida politica. Sendo isto assim,
elle não está em circunstancias de fazer ao paiz
os serviços que delle se devião esperar; quando,
como base para existir, elle nos assegurou na
sessão passada, elle nos .tem assegnrado na
sessão presente, que é um ministerio solidaria.
Respeito muito a pálavra do nobre ministro
do imperio, e de cada um dos membros que
formão o gabinete de 19 de Setembro; mas
respeito mais as dern onstraçúes ; respeito mais
a evidencia dos factos, que não tem sido até
agora de maneira aiguma contestados.
O orador passa, então, a respontler ao discurso
do Sr. ministro da marinha. O Sr. ministro
disse que na.o se podia incutir na populaça.o a
consternação de qne eu havia follado ; antes ·
pelo contrario deve ella ficar tanto mais tranr1uilb, ciuanlo se convencerá de que o governo
está fü·mad,1 do;; poderes nccessarios para cas·
tigar as desordens e as rebellioes que puderem
appnrecer ; e accrescentou perguntando se por
ventura se manifeslára esle receio, por haver
lei que punia o roubo e o assassínio. Mas note
S. Ex. a differença que vai entre punir o crime
e premiar aquelles a q1iem está encarregada a
punição desse crime ; note S. Ex. que, ainda
1111 sessão passada, se censurou uma lei provincial que estabelecia premias para aquelles
qne punissem os criminosos, e convcncer-se-ha
S. Ex. de quanto é perigoso que se estabeleçll.O
premias para aquelles que, depois de apparecerem as desordens, as rebelliões, têm a
certeza, e certeza dada por uma lei, de que hão
de ser premiados. Eu não regeito inteiramente
a opinia.o de que sejão premiados os serviços
, relevantes que se /,7.erem a bem da ordem e
tranquillidade publica ; mas o qtte ache> extraordinario, e que talvez não tenha modelo em
legislaçll.o alguma que eu ~aiba, é que com
antecipação se decretem premias e se promettão
re~ompensas áquelles que comprimirem as
• rebelliões e as sedições.
Sr. presidente, eu não digo qne aeja isto
interessar classes ou indivíduos, pará que promovil.o estas desordens ; mas poderá S. Ex.
negar que, ainda que se não possa avançar esta
proposiçll.o, de que a lei vai interessar classes,
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vai interessar individuos, para que apparl'ção
estas desordens; todavia o legislador vai dar
um exemplo pessimo. sanccionando um principio tal na lei que se discute.
Ora, além disto, qual será o motivo po1·que,
uma vez que o corpo. legislativo não se tem
recusado até agora a premiar serviços relevantes
füitos a beneficio da ordem e tranquillidade
publica, se lm de acreditar, digo, que elle se
desviará desta marcha, quando infelizmente as
desordens tornem a apparecer em alguma provincia? Não tem o ministcrio de 19 de Setembro
bastante confiança na camara ? Nilo tem ·o
ministerio de 19 de Setemb1·0 bastante confiança na camara, onde conta uma lão consideravel maioria, para' entender que ella não
lhe recusará esta medida, ·quando os factos
apparecerem, quando a hypothese da lei se verificar, sem que se.ia de mister ir assustar a
populaç!io, fazendo-lhe conhecer qt1e o mini$terío de 19 de Setembro ni!o tem confiança
nem na nação, nem no espírito de ordem· e
liberdade que ella nutre, nem ern si mesmo ?
Mas se o ministerio não tem confiança, senão
no presente, nessa maioria que o sustenta e que
defende lodos os seus netos e medidas, com
que direito e1dge elle que essa mi.ioria deposite
no ministel'io uma confiança illimitadà, u1m1
confürnça plcnissima? Portanto us razões ponderadas pelo nobre miuistro da marinha para
sustentar a sua proposta nesta parte, cu creio
que devem sr.r rlcspL·cr.ndas ; e cu até estou
persuadido de que S. E:-:.. fü) live~se de apresentar l1ojc a :-;11;1 pl'Opo~lu, climin:.u·in della 11
disposiçrio t(IIC olha para o futuro, que nos
ameaça com esse futuro t:lo assnsladur.
O mesmo Sr. minist1·0 da marinha declarou
quo, se se tratasse de umà lei de promoções,
ellc nno leria dnvida um accilnr em parle a
emenda additiva.
O SR. ToRRES ( minist·ro da marinha ) :Nno, senhor ; eslá enganado : eu disse que
atloptaria uma ou outra idéa.
O Sn. LIMPO DE ABREU :-Bem. Mas o que
tive em vista na minha emenda, ·foi pôr uma modificação ao arbitrio dado ao governo, para que
não abuse· delle. Isto é tanto mais necessario
nas circumstancias actuaes, quanto se trata
de premiar serviços relevantes feitos, não em
occasiilo de guerra de naçno á naçM, mas feitos
sómente em momentos de commoções, e de
· desordens intestinas. Mas accrescentou o nobre
ministro 'd~ marinha : supponha-se que existem
sómente quatro capitães de mar e guerra e qqe
o governo tem de nomear um para uma commissão, em virtude dó direito de antiguidade,
devem ser todos quatro contemplados na promoção, se por ventura o que aceitar desempenhar bem a commiss!io e se tornar digno de
recompensa, e assim os que deixarão ficar, e
não obedecerão ao governo,· serão igualmente
promovidos.

. Mas

381

permilta S. Ex. qlle eu faça uma reflexão, e é : para mover os officiaes a cumprirem os seus deveres, S. Ex. só conta com o
elemento dos prernios, e abandona inteiramente
o elemento dos castigos? Se o official que se
recusa a uma commissão, não tem motivos
justos para não a aceitar, as leis militares nl!,o
investem a S. E~. o Sr. minislro de autoridade
sufficiente para fazer castigar a esses militares ?
Eu creio que o governo tem autoridade sufllcicntc parn punir os militares que não cumprem os seus deveres ; porém, admiltindo que
n!io, por que rar.ão o ministerio nt>.o nos apresenta uma lei e!Tica'L? Uma lei que desempenhe
este fim? Porque abandona inteiramente o elemento do castigo e só quer conduzir os militares por meio do interesse ? Portanto, ou em
uma ou em outra hypolhe~e, eu não posso
ainda admiltir a proposta do governo pelu razão
que opresentou o nobre ministro da marinha.
Se por ventura os Srs. minist1·os entendem que
aH leis os não aulorisão para l'azer castigar os
militares que n!iO cumprtlm os seus deveres
(e talvez por isso o Sr. ministro da guert'a tenha
suppri<lo esta falta, substituindo-lhe a sua
bondade), proponhll.o-nos uma lei ; creio que
não haverá duvida em a adoptar ; se fôr justa,
eu a adopto.
O Sa. TORRES (,n.inistro da nwn-irilia) :- Se
fôr justa ; isto é se o Sr. deputado entender que
é justa.
O SR. LIMPO DE ABREU :-0 Sr. ministro da
marinht\ nos apresentou ainda exemplos da
França e Inglaterra : não estou bem ao fa.cto
da legislação de um e outro paiz ; mas eu vejo
que, se o podei· executivo tem alli o direito de
promo\•er até certos postos, este at·bitrio é modilirmdo pela condiç!lo que exigem as leis de
qlle não possa ollicial algum passar de um para
outro posto, sem que naquelle, em que se acha,
tenha servido um certo espaço de tempo.
O SR. ToaRES (ministro da ,narinha) :Excepto no caso de serviço relevante.
O SR. LmPo DE Ana.Eu : - Lembra-me do
facto de um guarda marinha ir com lanchas e
escaleres tomar uma fragata. Querendo o governo premiar o relevante serviço prestado por
este oflicial, foi necessario que o tribunal proprio dispensasse seis mczes de serviço que lhe
faltavão para completar o tempo que devia ficar
no posto em que estav_a, para poder passar para
outro posto. N!io creio, portanto, que o nobre
minislro da marinha possa susi:entar a sua proposta, sem ao menos admittir uma das modificaçõus que existem no artigo que mandei á
mesa, de que se exija um certo espaço de tempo
para poderem passar de nm para outro posto,
no caso de prestareir.. serviço relevante.
S. Ex. argumentou, dizendo que o governo
inglez tem muitos meios de premiar os officiaes
benemerilos, meios que hoje não tem o governo
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do Bra:iil, em virtude da lei da regencia ; e que,
portanto, era indispens avel recorrer ás promoções como premias ; e citou- nos varios
exemplos . Sr. presidente , creio que os exemplos
qGe o Sr. ministro citou na.o vêm a pello ':
S. Ex. citou-nos o exemplo do almirante Nelson
na occasiãO do combate naval na bahia de
Aboukir, em que aquelle almirante disse : Hoje ou hei de conquista r a vicloria, ou um
tumulo em VVestrni nsler.- Mas, note-se que
então se decretou premio ao almirante sómente, e que o almirante ~ó é que foi premiado ,
porque foi só o que se julgou ter feito serviço
relevante. Além disso, quando é qt1e o almirante foi premiado ? Muito depois dt1 bate.lha,
com um lugar na camara dos lords, e com o
titulo de barão quando já t.inha feito outios
serviços nao menos important es. Quando elle
deu a primeira acção celebre no caho de S. Vicént.e, ainda não esperou nenhum lugat na
~amara dos lords : elle disse--Hn je ou a victoria, ou· um tumulo em '1Vest111i11ster - ;
lumulo, na verdade, honroso, mas elle nllo esperou mais nada. Era o .brio militar, era a
nobre ambiçao de um nome illustre que elle
podia deixar á sua familia, quem rnov~u então
o almirante Nelson a proferir estas palavras.
E o q ne elle promettia aos seus subditos nessa
acçllo que podia decidil' da sorte de Inglaterra ?
" Hoje, disse o almirante antes da batall1a. de
Trafalgar , a Inglaterra espera que cadn um
cumpra o sen dever.» Notem os nobres ministros
que elle nl'\o prometteu premio aos seu~ subalternos :-A Iuglaterra esf*-ra que hoje cada um
curo pra o seu dever :-eis o incentivo que elle
ofl'erecia, e que eu dcst'jo, conforme com o
exelllplo desse mesmo celebre almiranle que o
nobre ministro da marinha hontem nos citou.
E' este brio militar, é esta nobre :m1hiçll.o de
gloria que ta.mbem fez com qne o coronel
Lisboa, na occasião em que defendia a handeira imperial com que estava abraçado, pro·
ferio estas palavras memorav eísde que nenhum
de nós se póde esquecer.
Portanto, Sr. presideute , uao se diga que,
em regra, é necessario premiar, recompen s,u
os officiaes do exercito e da marinha, para que a
nação possa esperar qne elles fação muito bons
serviços. Nilo ; façamos mais justiça aos officiaes
do nosso exercito e da nossa armada, que ella
lhe é devida, tanto mais quanto muitas têm sido
as comrnoçõ es no Brazil, muitas as desordens ,
e todas ellas têm sido pacificadas pelos mesmos
officiaes do exercito e marinha, quando nenhum.a lei lhes dava esperança de premio.
(ApoiadOB,) Ora, se isto é assim, se isto é incontestav el, porqne os factos o demonslrã O
por que razão é preciso que sii consigne eU-:
uma lei o principio de que hão de ser premiados serviços que ainda se n!lo fizerào : serviços que se esperão no futuro por occasia.o de
grandes calamidades publicns que, perdóem

SS. EExs. qne o diga, só exi~tem, por ora, na
imaginuçílo do ministerio de 19 ,le s~tembro ?!
Por conseq11encia, creio que tambern e~te argumento, produzido hontem pelo nobre ministro
da mrn-inha, ni\o poderá resolver acamara a
votar nesta parte pela sua proposta, e que
antes a moverá a votat· por uma das emendas
que estão na mesa, que autodsa o governo
para premiar serviços prestados até a data
desta lei.
O orador conclue o seu discurso explicando
a maneira por que fa llára em tendencia s militares, e fazendo varias observaçõ es em resposta ao Sr. Francisco do R~go.

OSr. And.ra.da. Machado : - Sr. presidente ,
não sei por que fatalidade a presente discussll.O
tem sido tirada de seu f'i:X.o. Uma medida extraordinar ia tem sido transmuta da em ordinaria : uma providencia excepcion al tem sido
considera da como geral : uma disposição condicional como absoluta : daqui tem vindo o
erro de que ludo q11anto se· tem dito contt·a a.
proposta a não fere, porque não se tem feito
mais do que atacai-a com generalid ades hanacs.
( N1imerosos apoiados.)

Passarei a mostrar que essas . generalid ades
de na<la servem pat·a abalar a resolução em que
estou de votar pela proposta do governo.
Primeiro qne tndo devo responder a um
Sr. depnt.ado, que hoje se dirigio a mim, e que,
ou não me entendeu ou n!lO entende bem a
língua portuguez a ; pois o que me attribuio,
ncrn eu disse, nem está no meu discurso. Eu
disst-, e torno a repetir, que adoptava eertas
emendas contt·a a minha vontade e por obsequio
;i. oulro membro da com missão. Foi uma
dellas
abundona r as expres8/les - Pai eommurn dos
chrislãos da nossa communh ão - , para adaptar
as de - Pai da igr,•ja universal -:-: - eu disse
nesi,a occasiào que isto era uma falsidade e
mentira positiva, po!s que havia a· igreja grega,
lull1erana, evangeilca, anglicana , ele., que
sao parles da igreja univet·sal : e que assim
não se podia dizer que o papa era chefe 'universal, quando igre,ias ha que nn.o o reconhece m ·
corno chefe. Apµliquei tambem nessa occasião
a palavra de - falsidade - a "utra emenda
igualmen te da commiss1lo, e não da illustre op·
po~içno : dizia-se nella - cidade_: em lugar
de - província da Bahia - ; expliqnei que
islo era falso porque a ordem legal não tinha
sido perturbad a sómente na' cidade da· Bahia,
mas em outros lug,ues, como na villa da Feira
e ltaparica. O nobre deputado, pois, ou não entendeu o_ que eu.disse, ou não entende a Jingua
portugueia. Eu deixei, porém, que fossem estas
falsidades , por serem insignificantes, e porque
concl:'bo governo representa tivo como governo
de condescen dencias e transacçõ es.
Enfadou se o nobre deputado em raz!l.o de se
dizer qlle. elle estava fór11 da ordem. Qur.111,
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sabendo o q11e é ordem logica, não veria qne o
nobre deputatlo e~tava inteiramente· fóril da
ordem? A que vinha trazer outra vez para aqui
em duvida uma cousa já passada na resposta
á falia do throno? A que vinhão ,,taques tantas
vezes respondidos ? Que tem o abuso da liberdade da imprensa com a proposta em discussão?
Eu, como individuo, digo, e torno a dizer que
sou muito inimigo de todas as leis que cohibe10
a expressa.o do pensarnento, embora eu sotrra
de seus abusos; mas isto digo como individuo e
Jillerato. Mas vejamos o que podia razer o governo. Quaes sllo os abusos, de que se queixa a
opposição ? São abusos commetlido~ contra
. particulares. E por ventura não estilo abertos os
tribunaes aos que se Julgarem ofTenrlidos ? Se
fossemos redactores, gostariamos de que o governo nos demittisse ou impedisse que continuassemos a escrever, porque oft'tmdemos a um
ou outro particular P Não queiramos para os
outros, o que desejamos que se a1·rede de nó$.
Fallou-se aqui em commercio de escravatura,
e como se quiz inculcar que o governo é nelle
coooivente. Eu sou inimigo declarado do commercio da escravatura : as entranhas se me
rev1Jltao, o s:ingue me pula nas veias, quando
vejo que uma raça opprime oulra ; mas 11110
sei porque se quii: allribuir ao governo connivencia no commercio da esc1·avatura: ao menos
nao se apresentou prova ulgnma. E' licito a
qualquer o desconfiai· ; n111s nesta casa quumlo
se ap1·esenlão accusaçõu,i desta ordum, Jcvl!m
pelo menos virem 1·eveslhlus t.le ulgu111u pl'oba·
bilidade,
Igualmente se lb:erll.D ao governo alc1qnes 11
t'esµeilo das eleições: tlU conlll'QO II impel'l'eiçD.o
d11s nossa::1 eleições ; mus póde ,luqui tirar-se
argumentos cunli'a o governo i' O qutl queria o
Sr. deputado que ellc fizesse? 'l'l'Ouic:e·se a
elciçll.o de Sergipe. O nobre deputndo deve saber
que eu, como membro da commissão, revoguei
estas segundas eleições; e nem me cansei em
ver se 1·rão bem ou mal feit&s ; revoguei-uf por
p1incipios, porque estou persuadido, e ninguem
de nós creio que· negal'â que só a esta casa
pertence julgar- da legalidade, ou não legalidade
da elei,;ao dos deputados (nw11erosos apo-iados);
eis porque a com missão, de que fiz e ainda faço
parte, declarou nullas essas eleições. Mas disse
o illuslre deputado - como consente o governo
nas eleições da assembléa provincial, na.o legaes - ? Pois o go\'lrno é que ba de julgar da
legalidade das ·elt!ições dos membros das as·
sernbléas provinciaes? Nao é a ellas qí1e compete a verificaçã<1 dos µoderes de seusdepulados?
Eu nllO defendo · pessoas ; defendo princípios.
Passarei agora a votar, Sr. presid,rnle, pela p1·0posta tal qual foi redigida pela nobre commissão, addicionada com a emenda proposta
por tres Srs. deputados. Nada ouvi até agora
que me possa mover a votar em sentido cont1·ario.

383

Tem-se apresentatlo contra a proposta o argnmento de que nella se dá um arbítrio, e q1ie
um arbilrio é sempre perigoso : quem duvida
do facto : um arbitrio é sempre perigoso ; mas
o que cumpre examinar é se arbítrio é ou não
indíspensavt!l. Sr. presidente, emquanto houve!'
governo, e eu creio que nenhum de nós quer
que o nllo haja, forçoso será dar uma dose de
poder discricionario, sem o qual não se póde
governar. Para não ser assim necessario fôra
que a administr1u;:ão se tornasse perfeitamente
casuistica, e que não houvesse um só caso,
uma só medida que não fosse marcada em lei ;
ora, como isto é impossivel, claro fica que é da
natureza de toda a adininistraçao o ter algum
poder discricionado_ A questão não é pois se
se deve ou na.o conceder, mas se é ou nao Ião
perigoso, como se disse.
Um nobre deputado por Minas disse q11e não
leria duvida de o conceder, pela grande confiança que tem no Sr. ministro da guer1·a, se
não temesse que mudasse. Ora, eu não tenho
este le111or, e por isso não duvido dar-lhe C>
meu voto. Outro nobre deputado avançou a
mais e disse-na.o lhe dou este poder, porque não
confio nelle.-lslo é caso dilforente. Se o nob1·e
deputado nno confia nelle, não lhe deve dar o
seu voto. Mas porque nao confia no Sr. ministro du guerra? Porque reformou o brigadi:iro
Leitllo ! ! ! (Risada~.) Ora, perguntarei eu ao
nobre deµutiulo se sera boa logica não confiar
em um homem, 1>orque füi: uma acção má,
temlo alia.i füito 99 acções bo,is ? A adminis•
lruçao que faz 99 acções boas, e apenas 1 acção
mrí, mel'ece a minha a.dhesão. Eu rne dou com
o briga,leh·o Leita.o: sinto a su11 reforma ; mas
entret,tnlo creio que o nobre ministro da guerra
seguia o que os mais fizerao. Se fez mal, este
rnal nusce da lei.
O SB. FRANCISCO no Rroo: - Apoiadissimo.
O Sa. ANDRADA MACHADO : - Não ha governo algllln entre nós que não tenha feito outro
tanto. E' a lei de 1790 que dá 11.so a isto. Se
esta lei fosse redigida segundo as maximas de
Benlh.,m ; se a mes1na i,léa fosse exprimida
com 11 neces~aria clareza, sempre pelos mesmos
termos, em q11alq11er parte em qne viesse, não
succederia isto : mas é o que nllo está na lei ;
pois Qne em um artigo diz que os militares não
poderáõ obter reforma : mais abaixo diz-sejao
reformados---em oult·a parle gozem da reforma,
e dahi a pouco diz que não podem requerer
reforma lendo menos de :lO annos de serviço.
Pur consequ~ucia creio que o Sr. millistro obrou
de muito boa r~, e entendeu mui bem que a
differença de Hng11ugem indica difforença de
· disposição. Eu 11ao sigo a opinião do nobre
ministro, mas não a julgo oppostu ao sentido
obvio e literal ; sim ao espírito, como eu o
entendo.
Outro argumento apresentado contra a pro-
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posta, é fundado na conveniencia de se atlender ternsseiros de que somos. Desejo por isso que
á antiguidade. Ninguem o disputa ; mas nao se as p~nsoes que se derem em remuneração destes
trata disto agora : a antiguidade é como uma serv1ç?s, SeJãO como mascaradas com um gráo
provu. tangivel de aproveitamento, quer se con- honorifico. Por isso quero que sejno unít.las a alsidere como at·te, qner corno sciencia, na pro- guma graduação militar.
fissão militar a attenção e esforço neccssarío
O Sr. deputado disse que talvez fosse melhor
pa~a devida execução facilita a pratica e conse- pôr á disposiçao do governo 100 contos de réis.
guimento dos conhecimentos scienlifico,, e sua no. que con_cordaria. Cuido que esta somm~
repetíçao, que se suppõe com o tempo que se sena excessiva ; porque um ou oulrn homem
pratica, faz presumir o aproveitamento. Mas pod_erá pr~sta~ serviços relevantes, que niío sao
isto nem sempre se verifica: ha tal officiai muito ordmanos e communs. Os Srs. ministros
que em 30 annos sabe tanto como quando t~m prudencia bastante para não applicarem
entrou na carreira militar.
estas remunerações a povoações em massa.
Quanto disse o nobre deputado a respeito de
Fez-se lambem opposição a que se aclrnittão
certas regras que admittiria nas propostas, não pnizanos. Eu já disse que isto é um ucto extra-·
vem ao caso : são nrnito boas, tal vez, para or<linario. Demais n,to creio, como oE:x-ministro
qua_ndo tratarmo~ de lei de promoções ordi- que acabou de f'a1lnr, que tinharnos muitos offinanas, mas agora trata-se de uma lei exce- ciaes inferiores hab8is par·,1 passarem a offipcional, de uma medida extraordinaria. Disse o ciaes. Estou persuadido do contrario : mas no
nobie deputado quCJ é caso novo, sem exemplo caso de qu0 h:,ja algum, quem t,ntes dar o arem nação alguma ; está completamente engabitrio uo Sr. ministro, de que muito pouco póde
nado; creio que não ha governo que não tenha abusar ; porque cuido que S. Ex:. se ha de peadaptado medida semelhante.
netrar de uma verdade que, para ser oflicial
n;'J_o lrnsta só coragem, ma:;; é necessario ter caO Sn. Tomrns (inini.;tro da -mm..inlia) : lliesmo entre nús.
pacidade ; e assim .estou ce1'lo de qne, se esO SH. ANDEIADA llÍAcHADo :-Em 183G se fez colher entre paízanos e a guarda nacional, preentre nó~ _uma lei para este fim. E, na verdade, ferirá os qLie têm capacidade.
Quanto ao~ guardas nacionaes, nllo voto pela
como exigir que se prou10vno por antiguidade
ol'fieiaes que prest:irllo relevantes serviços, que emenda da commissão, porque limita o soldo,
nao tendo altençao a que os serviços prestados
s_e r:ompot·tarno bem na gucl"l'a ? Como é pospodem ter certa escala para mais ou menos, se·
s1 vel que com:orri1o com elles o!'iici.ies que
nenhum serviço pn:st:il'il.O, sú µoi·qtw têm anti- g11ntlo a sua maiot· ou menor importancía.
O nobre deputado censurou o governo porque
guidade? l\fa;; ~\ir-se-lia que os l!lie ni'lo prestárão este~ scr~19os não l\!rn culpa disso, pois remelte para o sul os nossos patrícios prísioneit·os na cidade da Bahia : não sei como se
q11e o lcn~o lmlo se o µ;ovcrno os tivesse escolhitlo, Na verd,,dc nno tem culpa ele que o póde cens1.1rat· que o governo, carecendo de
governo os t_ti\O nomc:lssc, on pt11·q11c o~ achou tropa, lance mao de soldados que apanhou com
menos hahc1s, uu porque nno t61n nclles tanta as armas na mi1o. Sempre pedirei, corntudo ao
confiança ; quero mesmo suppôr de que haja Sr. miuislro da guerra qne, quando empr~gar
esta furç,1, nunca a ponha ern massa. Juh~o isto
um uu oulro pHlrnnalo : mas deveremos pol'
'
isso dcbrnt· de adoplar uma medida de que o muito prudente.
Tambem se atacou o nobre mir.is!ro da
pniz póde colher utilitlat.!es. Soffrcm os males da
guerra, dizendo-se que elle reformava sem resorte a rp1e estl\o sujeitos todos.
~fas disse onobre deputado que a guerra é quel'irnento, ainda mesmo aos que nrw tinhão
t'.ivil e não contra inimigos externos; mas, por vinte annos de anti1.ruidade.
O nobre ministro ~Jisse o modo por' que enventura, os serviços prestados pelos que restatende a lei das reformas, isto é, que o governo
belece1n a ordem no paiz merecem menos consideru<,ão ,do que os prestados contra inimi"'o não póde reformar um ol'ficial que não tenha
extern? i' Ninguem lamenta mais do que eu"a 20 a~1;1os de serviço, sem que elle o requeira.
A lei e clarn neste ponto, e se o nobre rninis~ro
necessidade de recori·er á força para restabelecer
a. ordem ; ninguem chora mais do que eu as a entendesse do modo que lhe arguirão, entilO
d,ssrnsões que nos poem· na necessidade de é que a violaria ; n~as1 sua declaraçllo soceo-ou-me
verter ~angue hrazileiro : somos tão poucos em
Vou to;ar agora em um ponlo, pelo qual se
um pa1z lao vasto ! ! Mas a culpa nl'l.o é minha.
me revollou um pouco o sangue paulista, por
O nobre deputado sabe que, na republica ft-anuma cousa que escapou ao nobre ministro da
c~za e na guerra de Vendée, se prerniárão serviços prestados para a conservaçil.O da ordem. mad_nh~, e é supµi\t· qt1e seria possivcl que, na
Se 11 gtierra civil' é um mal, como n!io premiar prov111c1a de S. Paulo, .i onlcm publica fosse
perturbada ; que apparecesse movimento contra
a quem nos livra de um tão grande mal?
Lembrou-se o premio por meio de pensões. a ot·dem legal ....• !
Senhores, eu receio tornar-nos ainda mais inO Sn. ToRREs (minlsfro da marinha) (pela
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ordem) :-0 nobre deputado está enganado. Eu
disse que talvez, em consequencia da rebellião
do Rio Grande do Sul, e de algumas forças r&. heldes se êlirigirem para o lado de S. Paulo, nos
fosse forçoso operar na provincia de S. Paulo.
Nunca duvidei de que os paulistas concorrerão
para repellir e bater os rebeldes.
O Sn. ANDRADA MACHADO :-Fico satiisfeito ;
s6 accrescentarei que nós, encholámos os hespanh6es para longe de nós ; nós que obtivemos
victorias em todos os encontros que temos
!ido ; nós que corrêmos o Brazil inteiro, que o
civilisãmos ; nós que o povoámos, nós que o ·
defendemos ; não tememo~ os rebeld~s. Se elles
ousarem pôr o pé no recinto sagrado da Paulicéa, elles nos conhecerão. (Apoiados.)
Tambem se fallou ,.contra a emenda, pol'
atacar os direitos adquiridos dos officiaes iriferiores, admiltindo paizanos ! ... E:1 não sei
que direito tem li incapacidade para ser pre·
miada : o dil'eito que llie compete é o da ob·
scuridade. Nao me cansarei em defender os
nobres ministros : elles não precisãO para isso
tle meus limilados talentos. Todavia, como
eu lenho apoiado o minislerio, e não possa
deixar de partilhar a censura que se fez ao ministerio, sou forçado a responder, ao :nenos,
pela parte que me loca.
Disse hontem o meu nobre amigo que o miuisterio fôra derrotado e confesso de incapacidade : sel'ia eu, com efl'eilo, um gr11nde ig110ra11lc se désse a minha confiança a um ministerio confesso de incapaeidade. Mas eu nllo
creio tal. Primeiramente a nobre commissll.o
adoptou em ludo e por tu:lo, as idéas do nobre
roinislro da marinha; e, a respeito do 1uinisle1·io
da gue1·ra, apenas accrescentou a palavra relevante-, cuja fulla S. Ex. explicou satisfacloriamerite, declarando que tivera em vista
.remunernr serviços relevantes. Não sei, por·
tanto, que ficasse derrotado o ministerio.
O que vejo é que os mesmos senhores da
opposiçno n:i.o podem deixar de conc0t·d .. r em
que se premêem os serviços relevantes prestados
a favor da .otdem publica, â vista da legislnção
que lemos, feita em 1836, a respeito dos serviços
ex:traordinarivs, pralicados no Pará e Rio
G1·ande do Sul ; e com effeilo querem que a
medida seja extensiva á provincia da· Bahia.: a
àifferença, em que se funda a sua opposiçllo é
que não qu'e1·em que se trate do futuro. Não
lhes a!:bo muita ra:i:llo. Pois o governo lia de
lodos os dias pedir autorisaçno á carnara para
este fim? NAo ê mellior que seja anlorisado parn
se servil· desta 111cditl11 em or.c11si110 opportnna?
Os 11obl es depulndoR di1.em que quundo o governo carecer de lHllll sumclhontc 1.ncdida, nno
lhe será ncg:ida 1ielu cnmurn. Mas porque n!lo
Jh'a daremos já? Elle só póde usar della para
os casos ex traordinarios de se prestarem re·
levantes serviços. Mas supponhatnos qne ah11sc :
0

1'11111) 1

está nas nossas mãos revogar a disposição. Nós
somos aqui assembléa soberana ; damos, con cedemos, e retiramos. Não vejo pois motivo
para que não demos esta autorisaçllo.
Disse o meu nobre amigo, que o governo ha
de talvez ser obrigado a punir aquelles, a quem
antes já tinha remunerado; e apresento por
exemplo o brigadeim Bento Manoel, que eu
creio que aillda póde ari·epender-se de ler sido
rebelde: ainda quero achar-lhe defeza; ainda
hoje julgo que hei de f,ui:er um paulista confessar
que foi movimentó de um instante de loucura.
Mas que inconveniente ha em que se premêe
ao que merece _premio, e se castigue ao que
merece castigo, embora antes fosse premiado?
Galante objecçllo foi aquella que se apresentou, dizendo-se que esta lei anima, acoroçóa
as di~sensOes, a guerra· civil. Isto é novo para
mim ! Pois a lei que faz que se augmente o
numero de interessados na conservação da
ordem, promoverá a desordem? De facto não
entendo, talvez, por já ler a cabeça um tanto
velha, estejllo as minhas idéas confusas. Por
ventura não sabem os povos que é passivei que
se pel'lurbe a 01·dem publica? Appareceráú por
isso dissensões? Ha lei <:outra Oij c1·imes : com
um argumento identico deveria abolir-se, por
receio de Q.ue os crimes se aug1nentem. Creio
que este argumento é propriumente o f(Ue se
chama - elt.e1·cl1.e1· que-relle d'Allmnand.
Mas disse o llHm nobre amigo, que o Brazil
ama a or1hm1. Suu da sua opiuio.o ; mas Brasil
é lermo colleclivo, e inft!iizmeute l'ar.t1rn pat'le
do Bmzil ,1q11clles que não tQm amado a ordem
(a1JU·iadas), como no Rio Grande do Sul, no
Pará e na Bahia.
ALGUNS

O St~.

Sns.

DsPUl'ADOS:

--Só?

Os paulistas ·
nunca rforllo 11111 sú exemplo de quererem perturbar a ordem: até agora nãv tem apparecitlo
em S. Paulo, quem queira infringi1· a fé do juramento tludo.
Disse-se que havia tendencias militares, e
que a lei vai militarisar a guarda nacional. Não
o creio. Um ou outro guarda nacional que passar
para a primeira linha, não póde produzir este
effoito. Disse-se tambem que esta medida des·
tróe o equilíbrio entre a força militar e cívica.
Tambem nllo o creio: porque os indivíduos que
passarem parn a tropa de linha, ficao_ a clla
pertencendo: os corpos sempre ficão sendo di·
versos ; suas respectivas indoles se conservão ;
a fo1·ça peculiar de cada um poueo varia.
Não me co11ve11ço tumbem de que haja falta
de ~11lid111·iedade no ministerio,-e ficarei nesta
pers1rnsno, urnquanlo me nllo apresentarem
l'actoi:; em contrario.
Querer preminr .serviços •·~levantes, em casos
que podem succetler, suppOc cautela, prudencia
e não sui;to.
Di;;se "1111111·<! •lep11I.,.! .. (pRrecen•mP r.011s11
ANDRADA

MACHADO: -

4{1
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crear na provincia de Minas Geraes uma re,
lação.
Remette-se á commissão de pensões e ordenados o requerimento de Sebastiana Luiza de
Azeve,lo Mottos.
· E' julgado objecto de deliberação e vai a imprimir o seguinte parecer:
« Foi prei,ente á com missão de pensões e ordenados o decreto de 26 de Abril deste anno,
com os mais papeis que o acompanh!IO, pelo
qual o governo, em deferimento á reclamação
do Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, sobre os prejuizos que soJl:'rera
com a abolição do ollicio de escrivao da ouvidoria da ·c:omarca de S. Paulo, de que era
proprietario, lhe confere a pensão de oitocentos
mil réis annuaes á titulo de ir,demnisação ; e
observando a mesma commissllo não só que o
reclamante fôra provido e encal'lado por ai·
vará de 23 de Janeiro <lc 1801 na serventia
vitalícia d</ referido oflicio, mas lambem que
este fôm completamente desnaturado, senão
de todo abolido, pela nova organisaçll.o judicíari:i, é de parecer que seja approvada a
pensao, oITerecendo para. isso a seguinte resolução:
« A assemb!éa geral legislativa resolve :
Sessão ein ~ó de Junho
« Artigo unico. Fica approvada a pensão de
oitocentos mil réis annuaes, conferida por dePRESIDENCIA DO Sll. AR..l.UJO VJANNA
creto de 26 de Abril deste anno ao Dr. Antonio
Su1,DtAR10. - Expedien'e, -VarioB projecto8 de Ca1·los Ribeiro de Andrnda Machado e Silva,
reaolução. -Ordem do dia. - Adopção de em indemnisaçno dos prejuizos que sof]'rern
uma i·esolução ácei·ca de reeur808 de TBVÍstn. pela abolição do officio de escrivão da onvidoria
- Discussão da res()litção &obi·e ben~ de mfa da comarca de S. Puulo, de que era proprietario.
,e Paço da camara dos deputados, 18 de Junho
da ganta casa da m·i.ie·r-ico·rdia. - niscussão
de 1838.- Cavalcanti de Lacfffda. -J. M.
das propo8tas do gove:rno pwra proonover.

muito nova) que se dPvem premiar relevantes
serviços, tendo em attençãO a antiguidade, Se
acaso o nobre deputado quer dizer que ,quando
o ministro premiai· serviços relevantes deve
escolher officiaes que reunilo tambem a qualidade da antiguidade, para entr11rem em primeiro lugar, concordo ; se, porém, quer que a
antiguidade prevaleça em todo o caso, é annullar o que concedera; pois póde ser mais
antigo o que nenhuns serviços prestára que valessem.
Eu não quero mais cansar a camar,,. Tenho
feito o meu dever demonstrando que tudo
quanto s~ disse se limita uµenas a generalidades, que se podem admittir cm uma lei ordinaria de promoções, mas nao em urna lei
extraordinaria e excepcional.
Voto, portanto, pela redacçao da commissão,
addicionada pela emenda dos tres Srs. deputados.
A discussão fica adiada.
O SR. PRESIDEN1'El dá pai·a ordem do dia a
mesma de hoje, e levanta a sessão ás 2 horas e
meia da tarde.

Depois das 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 acta da antecedente.
Faltão· com causa participada os Srs.: Cajueiro, Costa Mirando, Ferreil'a de Castro, Maciel Monteiro e Carvalho de Mendonça.
EXPED!EN'rE

O Sa. l° SECRETARIO dá conta do expediente,
lendo um officio do secretario do senado remeltendÓ a proposiçao do mesmo senado, que
desannexa da provincia do Pará e incorpora
na do Maranhao todo o lerritorio entre os rios
Tury-Assú e Gurupy. -A imprimir.
Vao a imp1imir, e depois á commissão das
assembléas legislativas provinciaes, os actos legislativos promulgados na sessão do corrente
anno na assembléa legislativa de Santa Catbarina.
E' recebida com P.special agrado uma Celicitaçilo da camara mnnicipal do. cidade. de Sabará, e rernettida á com missão de justiça civil,
uma representação da mesma camara, pnra se

Vieil'a de Mello.- Liina Sucupii-a.
E' lido este outro parecer:

i,

" Foi examinado na comUJissno de pensões

e ordenados o decreto de 22 de Dezembro de
1837,que confere a Joaquim Timotheo Romeiro,
ail'eres de l" linha, a tença annual de 50$000,
em attencão aos seus relevantes serviços prestados na proviocia das Alugôas entre os rebeldes de Jacuipe e Panellas, em cuja luta foi
gravemente ferido, e reduzido á impossibilidade
de poder continuar 110 serviço de sua profissão.
,e Assim como foi lambem examinado outro
decreto daquella mesma data, em que se confere ao tenente-coronel de 1• linlia. ,João Fi-eJerico Caldwell a pensão •aunual de 520$000,
em conside1·ação aos seus valiosos serviços nas
fileiras da legalidade contra os rebeldes da provfocia do Rio Grande do Sul, distinguindo-se
no ataque do Herval, aonde depois de graves
feridas, e perda de sua mão direita, foi ainda
presioneiro dos rebeldes.
« lguahnenle foi visto o decreto do lº de
Fevereit·o rlcstc anno, que confere ao tenente
de 1• de linha da brigada de Pernambuco Antonio Benedicto dti Araujo, a pensão ·anm1al de
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300$000, cm respeito á coragem e denodo com
que se houve na defesa do ponto da Campina
no ataque contra os rebeldes da cidade da
Bahia, de que lhe resultou a inteira perda de
um braço.
« 011trosim foi visto o decreto de 1O de li'evereiro tambem deste armo, que confere a
Francisco Jo~é da Silva, sohlado voluntario elo
esquadrão de cavallaria da província de S.
Pedro, a pensã0 annual de 36$n00, c:onespondenle ao soldo 4ue llie compelia, em considemção aos sens serviços, e lesão recebida na
defesa da villa de Sanlo Amaro.
" Finalmen te a comrnissrto teve em vista o
decl'eto de 12 de De7.ellll>ro de 1837 etn que se
dá uma pensão cq11ivalente ao soldo de tenente de 1• linha do exercito ao tenente José
Joaquim Tanajura, em attenção ao s1.•u decidido
valor, no mal0grado ataque de 30 de Novembro ,
que der!l.o os rebeldes d« cidade da Bahia, de
que lbe resultou a µerda de uma perna.
« A cornmisstlo, em analyse dos document os,
attestados e informações que comprnvli o a irnportancia , e relevancia de tues servi<_:os prestados generosamcntE" em defesa da ordcrn e integridade do imperio, e ainda lllais recoliecen do,
que como fosse cada um delles mutilado e re·
<luzido á inha.bilic!at.le de serviço militar, e
G1esmo de serviço particular, e poe consequen cia
de certa maneira privado de qualquel' accesso
para o futuro em s11a car1·eira profissional,
justo é, que se el!es ponhão a abrigo dos terríveis
males da miseria, d.111tlo-se-llw uma compensação ;;ufficiente e correspun denle ás suas circumstanci a~, e á sua condiçao : pelo tine, sendo
a commi:isão de parer:er que se ellas iipprnvem,
offerece a esta augusta camara os seguillles projectos de resolução :
« Artigo unico. 'Fica approvado o decreto de
22 de Dezembro de 1837, que corifcre a ,Joaquim Timotheo Romeiro, alferes de l" linha
de caçadores , a lença annual de 50$000, em attençao aos seus serviços relevantes , prestados
na guerra contra os rebeldes de Jaeuipe e Panellas, de que lhe t·esultou forimentos graves
com inhabilitaça.o de serviço.
« Paço da camara dos deputados , 18 de
Junho de 1838. - J. M. Vieira de Afello.Gavc,,lcanti de Lacerda. - Lima Sucupira.
« Artigo unico. Fica approvado o decreto de
22 de Dezembro de 1837, que confere ao
tenente-c oronel de l" linha Joa.o Ft·ederico
Caltlwell ~ pensão annual de 520$, em respeito aos seus valiosos serviços nas fileir:as
legalidade , com inteira perda de sua mM d1re1la
no ataque do Het·val de 10 de Scte1nbro de
1836, combaten do contra os rebeldes de S.
Pedro do Sul.
« Paço da camara dos deputados , 18 de
Junho de 1838. - J. M. Vie-ii-a de JJfello. -

?ª

Cavalcanti de .Albuquerque. -

l.Jima Sucupira.

" Artigo un ico. Fica approvado o decreto do
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1º de Fevereim deste anno, que confere ao
tenente tle 1• liuha da brigada de Pernambu co
Antonio Bcne,1icto de Ara11jo, a pensão annnal
de 300$ em considera çao á sua coragem d1:se'nvolvida contra os rebeldes da cidade da Bahia,'
na defesa do ponto de Campina, de qne lhe re•
sultou perder um braço.
« Pa\:o da camara dos deputados , 18 de Junho
de 1838_ - J. M. Vieira, d0 Mello. - Caval-

cunti de Lcwerda. - Lima Suê11pfra.

" Artigo unico. li'ica approvado o decreto de

10 d,· Fevereiro deste anno, qne confere a Fran·
cisco .José da Silva, soidado voluntario que foi
do esq11adl'ão de cavall~ria da provinda de S.
Pedru, a pensao annual de .36$500 correspon deute no soldo que lhe compeliri a corno sold~do
de cn valluria, em atten<;i\o aos seus serviços na

defes:, da villa de Santo Amaro conlr:i os re·
heldcs do Rio Grande, de que lhe resultou por
occasião de ferimento s iillinbilitação de ser-

viyo.

1< Paço da camara dos deputados , 18 de Junho
de 1838. - J. 1lI. Vieirn de .Mello. - Caval·

canti de Lacerda .- Lima Sucupira, vencido.
" Artigo nnico. Fica approvado o decreto de
12 de Dezembro de 1837, que confere a José
Joaquim Tanajura, tenente de milicias, a pensão
de rnna quantia equivalen te ao soldo de tenente
de 1• linha do eicet·cito, pelos set1s servir;os relevantes contra. os rebeldes da cidade da Bahia,
no ataque de 30 de Novembro, donde lhe veio a
perda de uma perna.
« Paço de camara d.os deput;i.t!os, 18 de
,Junlio de 1888. - J. 11[. Viefra de 1'1cllo. -Ccwalcr,,11li ele Lcw6rcla.. - Lim.a S1wuµii-a. "
Julga-se objecto de t!eliberar;no, e a requerÍ·
In(.!nto do Sr. Rezende é dispensad a a im·
pressão.

ORDEM DO DlA
Entra em discussil.o o seguinte :
A assembléa geral legislativa resolve:
« Artigo unico. Nem a carta de lei de 18 de
Setembrn de 1828, nem outra disposição posterior, comprehe nde 110 termo marcado para
interposiç ão, seguimen to e apresenta çao dos
recursos de revista, os que nao ptiderem ter
sido interposto s, seguidos, e apresenta dos no
menciona do prmrn, em consequcn cia de guerra,
ou de outro qualquer acontecim ento, que haja
suspendid o o exercício legitimo da autoridad e
publica.
cr Paço da camara dos deputados , 6 de Junho
de 1838.-J . L Vaz Vieira.-M . V. Ta~fia,A. de Souzc1, e Olíve:Zra Coutinho.»
Sem debate é approvad a a resoluç!l.o, adoptada, e remellida á commissãO de redacçao.
Entra em segtmda discussão o artigo do
projcclo n. 1.56, a que o seguinte parecer se
refere:
" O provedor tia s;mln c11sa da miscrkor dia
1c
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. da cidade do Rio de Janeiro, p~de a e3ta
au<•'LBla ca1uara. que se digne lomH cn1 conside~,,:M tres req1.ieriuwntos d, mesma sania
casa,' ha muitos ,uu1')$ ,, ell,1 apre,;ellt,,dos,
pedindo : 1", dispensa das lei:l de amà1·Lis:1ção
pau poder possuir os bens ele raiz que tem
adquirido depois ,lo decreto de 15 ,fo Marr;o de
1800, e pimi. poder adquirir no l'nlurn beus de
igual nalurezil, ai.é O V>ilot· de 400:00()$ ; ::f, ll
confirmaç.:to do terreno pertcncenk ao hosp1lal
militar de 4uc esl.à de posse por autol'i3a\:il.o
do governo, depen 1lente <la approvar;ao rla
a~sernblóa geral legi,Jativa ; 3º, a conces~:J.o de
loterias especiae;;, a favor do liospital da ,nesma
santa casa,
"A primeira parle do primeiro reqllerimento
e a materiu do segundo jà forão tomados em
considemç!l.o pelos µrojectos ns. 156 e 158 tle
1832 : o terceit·o foi á outra commis,ão.
" A. comrnis,ão de constituiçil.o entende que
a dispensa das leis de amortisaçét0 pedida não
póde ser negada, por ser a conse4ucneia necessaria das leis qne at1toris!l.o as casas de mise·
ricordia para porlc.r1:m adqt1irir bens de raiz
c1ue lhes forem deixados em heranças on legados, com as benefícas vistas de especial pt·otec~ll.o ; não só porqu" sendo obrigadas a
alienal-os, nunca poderião chegar a obter llm
patrimonio solido e permanente ; mas lambem
porqt1e urna grande parte desses_ bens Sllo
legados com a clausula de nao poderem ser
alienados : e como, attenta a naturez1:1 de tão
pios estabelecimentos, a casa da misericordia
desta cidade se faça credorn. de especial protecçno do poder legislativo, prntecçao que tenderá a melhorar a condição de um infinito
numero àe expostos e desvalidas orph:.s que alli
encontrão verdadeiros pais, de irnmensos indi·
gentes que ,dli vao achar remedios nas snas
enfermidades, de muitos presos, finalcuente,
pohres que dalli tirao os seus alimentos ; a
mesma r.ommíss!lo é de parecer q11e os rnfel'ido~ pt·ojectos, que já passár!l.o em primeira
discussa.o, · na sessao de 1834, entrem em
segunda discussão, <:!om prcferencia a outro
qualquer objecto de interesse µarticular: additando-se ao de n. 156, a seguinte emenda :
" Art. 2,º A mesma santa casa é autorisada
para poder possuir lodos os bens de raii qt1e,
no futuro, vier adquirir por titulo de herança,
legado, c>ll doação, dispen$adas para este fim
sómente as leis de amortisação.
« Paço da camara dos deputados, 21 de
Maio de 1838.-J. Clemente Pereira.-.An tonio
Ca:rlos Ribeiro de .Andi-ada Machado e Silva,H. H. Carneiro Leão. »
« Projecto n. 156 de 1832, a qt1e se refere o
parel\er:
« A assembléa geral legislativa decreta :
rr Ficão garantidas, como legitimas, todai as
acq11isições de propriedades, feitas pehi. santa

cas1 da rnisericordia do Rio de Janeiro, desde o
armo de 1806.
« Paço da camar1
dos deputados, 25 de
Ago~to de 1832.-Rebo nçri8.-Mun fa Barreto, "
Depois de breves reflexões dá-se por ,liscutido
o a1'ligo, e posto a votos é approvado.
E' upoiado o scgnnclo artigo olferecido pela
cornmiss:J.o, como eme,ida additiva ao projecto.
O SR. MouaA l\'IAGALHi\l':5 ofl'erece o seguinte
artigo adclilivo :
« F'ica g>1rantida á santa casa da ruisericordia
do Rio de Janeiro a posse do terreno qne está
amwxo uo hospital militar desta côt-te, coni ohri·
gaçã.o de construir uu1 cemiterio para sepultura
gratuita dos militares. »
E' apoiado.
Depois de breves (}bservações fica a discussão
adiada µara se passar á outra parte da ordem
do dia,
Continua a discussão das propostas do governf), e emendas so_bt'e promoções. no exercito
e arn1;1da, ·
OSr. Torres (rnin-istro da riw?·inha), julga-se
obrigado,, fallar ainda ne~ta questa.o, porque
tem rle dar algumas exp!ÍC.)<;ões ao Sr. Limpo
de Abreu, e fazer outras obsl!t·vaçõcs sobre topicos de discursos de 011tros Srs. deputados.
Referindo-,e ao .SI'. Montezurna, ern que este
Sr. deputado notou contradicçno entru as duas
propostas do governo, assevera que tac>s propostas forão discutidas e delibet·ada, em conselho d<õ ministros, e qlle sell e,pirilo é o mesmo;
que se \embrárrto todas as generalidades e lugares coinm1m,s de que o nobre deputado se lem
servido para cornbatcl·as. Observa que o Sr.
ministro da guerra já expl'imirn o seu pensamento, d1zenr.lo que nao q1ieria premiar serviços
ordin,il'ins, e sim relev.,1ites, assim pat·ecí:-lhe
que este nobre ministro deve ser entenclido como
se pronunciou na camara, e não como aprouvér
ao illustre deputado, o que não é justo.
Quanto i desit1telligencia entre o ex-presidente
e o ex-commiind,~nle das «ru.1.is da Bahia, ao
governo n:to consta que tal desintellÍgencia houvesse ; mas ainda quando tivesse lugar, no.o se
póde daqui concluir logicamente que os membros
do ministerio nil.o tenhiío o mesmo pengamento,
porque ainda quando as instrucções dadas pelo
ministerio da gaerra, e p~Jo ministerio do imperio, fossem concebi.das nos mesmos lermos,
poderia nascer a desi ntelligencia entre estes
dous empregados sobre a maneira de executai-as.
Assevera que ellas estavâo em perfeita har·
monia, e forll.o concertadas e deliberadas em
conselho de ministros.
Declara á camara o que já se declarou, que o
minislerio é solidario, que tem o mesmo pen•
sarnento em todos aquelle$ negocios em que a
unidade de vistas é necessaria, e que está rc·
solvido a demittir-se todo inteiro quando isto
convier aos interesses do paiz, não a conservar-se
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premiar serviços daquelles que derramão
uns membros e sahir outros; assim a tactica
sangue de seus compatriotas : é porque
dos nobres deputados não produz o efftúto que
entre essas nações ainda se n11o estabetêm em vista, se quel'em atacar tacs o taes mileceu o principio de que na.o se deve comnistro~ para conservar laes outro$.
bater aqnelle~ que conspirão contra as instiQuanto a dizer o Sr. Montezuma que o mituições do paiz, contra.aquelles que perturbào
nfoterio derrotou-se a si mesmo aceitando a
emenda da illuslre commi,slio de marinha e · a tranquillillade publica, contra aquelles que
dão ot·igem a todos estes males e calamidades,
guerra, lembl'a que jâ um Sr, deputado de S.
que trazem sempr.e a5 guerras civis.
Paulo mostrou que a ernemla da nobre comSenhores, eu creio q1Je estas nações têm
missão é apropria prnposta do ministro da mara~ão : o principio que tem sido apadrinhado
rinha. Tambem na emenda oITerec:ida por dous
pot· alguns membros da opposiçà.o, não direi
íllustres deputados da Bahia, e na do nobre deque seja unarchit:o, pelo respeito que consagro
putado de Pernambuco e:;lá incluída a idéa da
ás O!Jiniões dos illustl'es depl1tados, mas é sumproposta do nobre ministro da guerra, idéa que
rnamcnte perigoso. Se nós estabelecemos que
não veio incluida na do da marính;i, e que o mios bravos que affrontarem a morte e os perigos,
nisterio julgou desuecessaria nesta. Suppondo,
porém, que o ministi'o desistia de uma proposta · contra aquelles que consriirào contra as in;;tisua, aceitando uma modificação q11e ufferecesse tuíções do paiz, não prcdt!io mn serviço, é preciso confessar (Jlle aquelles que conspirão
a commissão de marinha e gnerra, ou mesmo
contra as instituições do paiz, que procuril.o
qualquer rnembl'o da casa que pensa com a adnccender o facho da discordia civil, nao comministração, este simples facto não con;;titue
meltem um crime. E quaes sllü os resultados
uma der!'Ota do miuislerio, pois que elle aconque de semelhante theoria podem provir ? Os
tece todos os dias entre as nações civilisadas
mais perigosos para a nação, e mesmo para os
onde se pratica o syslema representativo. O minübres deputados que a querem estabelecer ;
nisterio nao leva o seu systema de governo a
porque, fazendo a justiça que devo a estes
ponto de entender que suas propostas devem
nobres deputados, entendo que elles querem
passar taes e quaes : elle não fa;r. quest&o de
que seus pdncipios triurnphem, querem, por
gabinete de aceitação ou não de uma virgula, da
consequencia, governar ou que governem
modificação ou não de urna palavra que se apreaquelles que professao suas doutrinas. Como é
sente eca uma proposta do governo, Disto não
que os nobres deputados, com estas lheofr1.s,
faz questão de gabinele : sobre isto podem
com estas dot1lrina~, poderáõ governar o paiz ?
tranquillisar-se os nobres deputados que !auto
Como é que os brazileiros, amigos do paiz, da
receião que o ministerio se retire, este não está
tranquilli,!ade, da liberdade publica, poderáõ
resolvido a largar o posto com tanta facilidade.
nunca dar o seLt apoio, sympathisar com
(Apoiados fron·icos da oppo.dção.)
homens que professllo princípios desta natuO mesmo nobre deputado, continúa o orador,
reza ? Na.o prev6m os nobres deputados os
a quem me eu retiro, disse-nos outm dia que
embaraços que encontrnráõ, quando subirem
era verdade que eu lia via ex pendido nesta casa,
ao poder, quando estiverem ao leme do estado ?
que, entre as nações cujo exercito e marínha
Ah ! eu peço aos nobres deputados que meera.o melhor organisados, dava-se faculd,lde ao
ditem bem nas consequencias da sua theoria,
governo de poder promover a postos supeqnl! meditem bem, comsigo mesmo, e conher.íores os ofliciacs que fizerem serviços relecerúCi que, em lugar de apadrinharem taes
vaules, mas que eu não lhe mostraria que se
princípios, elles deveriàO estabelecei· principias
tivesse decretado recompensas por serviços
contrarios; não deverão querer achar differença
feitos em occasião de guerra civil. Nll.O estou
entre servi<;os prestados por occasiao de uma
tao familiarisado com a legislaçào de todas
guerra intestina, e serviços prestados contra
essas nações, que possa asseverar ao nobre
qualquer inimigo estrangeiro. Sem duvida nós
deputado qne muitos casos têm occorrido em
devemos poupar sempre o sangue dos hrazique se tenhão feito leis especiaes parn as
leiros ; mas, por poupar o sangue dos brazicircumstancias que elle mencionou.
O que me parece, é que as leis dessa;; nações leiros, :10s veremos muitas vezes na dura
necessidade de derramai-o ; muitas veies é
não distinguem serviços feitos por occasia,) de
urna guerra estrangeira, de serviços feitos por forçoso derramar sangue para evitar maior
derramamento delle.
occasiao de uma rebelliao, de uma st>dição, de
O orador, respondendo ao discurso do S1·.
uma perturbaçliO intestina qualquer q11e seja.
Limpo, em que accusa ao governo de. tendencias
Se estas nações não têm feito esta dill'erença na
militares, di7: que nao sabe quaes são os meios
sua legislação, é porque entre ellas não voga o
moraes de que o nobre deputado quer que o
principio que parece se querei· estabelecer
nest11 casa, ou que tem sido apadrinhado por governo lance mao ; porquanto, desses meios
tambem se tem o governo servido na pacifieaçao
ali;uns nobres deputados d11 opposiçào, isto é,
do Rio Grande.
que nao se deve premiar serviços por occaMostra que o governo não pede autorisaçã.9
sil\o de rubelliAo, de sediç!lo ; que não se deve
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para premiar serviços não feitos, cumo disse 0
nobre deputado, e pelo que declarot1 ser urna
razão mais para votar contra a proposta. Não
sabe como conciliar esta opiniil.o do nobre deputado com a lei por elle proposta em 1836, em
que se dava faco]dade de premiar serviços não
só feitos, mas que se houvesse de fazer.
OSr, Monten,,ma insiste na nao solidariedade
du ministerio, achando uma nova prova disto
nas propostas que se discnlem.
O Sr. ministro da guerra, regeilando a sua
proposta para adaptar a emenda offerecida por
tres Srs. deputados, mostrou, pelo menos,
extraordinaria leviandade. E' de aclmirar que
sendo a proposta concertaria ern conselho, como
disse o Sr. ministro da marinha, não se visse,
ao menos na rPdacç1io, que faltava a classificação dos serviços qne se quer premiar. O
orador inclina-se a crêr que o fim principal da
differern;a entre a proposta do nobre ministro
da marinha e a do nobre ministro da guerra,
foi desconfiar o gabinete de que a dernasiada
franqueza pudesse comprometter o destino da
proposta que se queria fazer passar, e por isso
quiz encobrir, quanto pudesse, o seu pensa·
mento, afim de passar .o lenivel arbítrio nella
incluido. A eat1sa do ministerio mudar de
opiníao foi a opposiçilO, foi a discussilo, o pensarr.ento da camara, a opinião publica que se
começou a declarar contra um ;:irbitrio tão

extraordinario.
Observa ao nobre minislrn da mal'inha que

ninguem melhor qne S. Ex. sabe que não e
airoso ao ministerio ser versalil em suas opiniões,
e que S. Ex. nao ignora que, nessas nações citadas por S. Ex., quando aos corpos legislativos
se adoptão emendas ás propostas dos ministros,
esses ministros perdem mllito da força moral
que possuía.o até então.
Quanto a dizer onobre ministro que o n~inisterio s~ nil.o ha de retirar, o orador declara
que nno faz votos para isso, antes quer que o
ministerio continue, para levar ávante todo o
seu plano ; o que deseja, porém, é que ellc manifeste, com l'ranqueza, até onde qner marchar,
quaes sll.o os effeitos ela sua polilica. Está neste
caso como um enfermo qt1e, desconfiado da
sua enfermidade, oti talvez frenetico pelos soffrimenlos della, deseja qoe o medico de ante-mil.o
lhe diga o effeito qlle ha de produzir o remedio.
O orador passa a mostral' uma contradicçào
· manifesta do nobre ministro da marinha, entre o
seu pen ultimo discurso e o seu relatorio. N esle,
S. Ex. diz que é possivel que a academia da
marinha, nas actuaes circumstancias, offereça
um numero de officiaes superio1·es ás 'neces·
sidades do serviço, entretanto que no seu discurso diz que ella ainda até hoje não tem produzido o numero de alumnos necessario para
preencher as vagas dos postos subalternos .
. Q orador, passando a responder no Sr. A n-

drada M"chado, diz que a sua %iluaçno é summamenle penosa. Respeita em extremo o nobre
deputado pelos seus extrnorclinarios talentos,
pel.t honradez conotante de sua vida publica,
pelos irnporlanlíssinios serviços feitos ao paiz, e
ainda mais por uma conlin11ação de amizade
política, accrescendo a isto a circumstancia importante de quasi sempre se ler sentado do
mesrnu lado, nutrir a mesma opiniilo e sofüer
pot· causa della. Actualmente divergem em
pontos cardiaes de adrninislra\,ll.o, nrto porque
elles sejão differentes, mas porque cada um
encara os objcctos por tal fórma que o nobre
dei;utado sustenta, com lodos os extraordinarios recursos que n natureza lhe deu, o lado
opp%to áqlldle a que elle orador pertence.
Ao principio quí:,: persuadir-se de que tJ Sr.
Andrada Machado pairava eulre ambos os partidos ; hoje, porém, confessa, ainda que com
magua, que esse nobre deputado emprega todos
os seus recnrsos extraordinariog para sustentar
o lado opposto áquclie a que elle orador pertence, ·e no.o só emprega suas luzes, mas aínd;i
a satyra, o pico do sarcnsmo, a virulencia de
um modo exlraordinario !
Pf'de ao Sr. Antonio Carlos que, certo constantemente da victoria, poderoso pela irnrnensidade de luzes que o sustentão, e que-tanto
enriquecem a sua razão, não esmague mais aos
seus adverâarios COtll o pico <lo sarrnslllO; que
não empregue mais nunca a força do desprezo,
que dê o exemplo da prudencia, que constantemente prove que, assim co!llo é perfeito intellectualmenle, lambem é geueroso quando trata
de lutar com aquelles que conhece seus inferiores. P,,ra que, exclama o orador, di1,er o
meu nobre amigo, hontem, que um de meus
nobres collegas desconhece a lingua portugt1eza?
Poder-se-ha dar este caso? Poderá ter lugar a
entrada nesta casa de mn rept·esenlante do povo
sem saber a língua porlugueza? Pôr isto em
duvida, Sr. presidente, é stiguiatisar de uma
maneira horrol'osa um representante do povo!
O nobre deputado, meu digno amigo, referindo·
se ao meu digno collega pela província dit Bahia,
disse que este nào o entendeu, ou n!l.o entende
bem a língua porlugtie¼a ; nem uma, nem outra
cousa se deu; o meu digno collega pela·provit1cia
Bahia entendet1 completamente o meu
digno amigo, deu ás suas palavras a força que
devêra dar; sustentou, porem, a sua opinião
com a franqueza de um representante do povo.
O orador pasmou de ver qt1e se tivesse proferido na casa a proposiçM de que o santo
padl'e nil.o é cabeça da igreja universal, sem
que o digno metropolitano do imperio .nM
pedisse logo a palavra para mostrar a inexactitlão desta proposiçao ; espera que ainda o
faça, e igualmente o Sr. ministro da justiça.
Não desconhece que o Sr. Candido de Brito
proferia algutnas proposições que não podião
ter muito capimenlo na djse\lssil.o de qnc a

ua
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cnmara se occapa; mas sendo a primeira
vez que fallava, entende que merecia a desculpa g11e tinha pedido; desculpa que se não
póde dar ao Sr. Andrada Machado, a respeito
rlo que hontem disse sobre o não ter sido pertu rhada a ordem publica ern S. Paulo, e não
ler ainda appareciclo naquella provincía q11em
queÍl'a infringir a fé do jur«mento dado. Crê
qne ao Sr. Andrada Machado, escapou esta proposição na ligeireza do discurso; e que, se rellectisse bem nella, nao a teria proferido ; pois
q11e não quereria lançar um labéo sobre as
pl'ovineias, onde se lem levantado a hydm da
1·uhellião; nem tel'Ía aflirrnado que em S.
P1U1lo nunca houvera rompimento d,, ordem,

quando é sabido qee, no tempo do governo
provisol'io, um dos dignos ornamentos de sua
íamilia fôra victima desse rompimento. Mas
parn que, exclama o orador, me demorarei sobr~
tal objecto? Por ventura póde diz•er·se que a
totalidade na província da Bahia qniz infringir
o jummento dado? Como será pvs~ivel que o
desacato praticado por urn, ou uma duzia de
cidadllos, po~sa irrogar um labéo sobre o total
da província? Sao por ventura desconhecidos
os esforços extraordinarios q11e fizerão os baliianos para sustentar o throoo constilucionJl,
eu intégridade do imperio? Senhores, a Bahia
em nenhum tempo deixou de dar provas de
s1i11 espil'ito pacifico, de seu amor á ordem, á
JL,j e 1.10 systema jurado. (Apoiados.) Corno pois,
Sr. presidente, poderá a sediçao de Sabino e
011trns irrogar uma injuria sobre a província

i11ldm.
O SR. ANDRADA lVIAcHADO : - Ninguern o
Llis~e.
O SR. lVloN'rEzuMA, continuando, descobre conlrndícçno entre os princípios constantemente
prol'ussados pelo Sr. Andrada Milchado e a propc,sic;no pot· cl!e em itti<la, de que se devia d:,r
uo governo um arbitrio perigoso. Por esta fómrn,
o ~1·. Andrada Machado mostrou que as proposll1s dos Sr~. ministros da guerra e da mal'i 11ha 11à0 podi:to merecer a approvação da ca111aru. Observa que o Sr. Andrada Machado
cuufundio arbitl'io com poder discricionario ... ,
O Sa. ANDRÀOA MACfIADu :-São synouirnos.
o SR. MoN'rEZUMA : - Poder discricionario
tàO salutar q1te não ha inslít11iç1ío política
q11e o não adrnilta; ao mesmo tempo que não
ha instilllÍ(,!:10 política, que confes3adamente
contenha aroitrio, e arbitr·io perigoso.
Com a habilidade propria de que é dotado
o meu nobre amigo, quando deseja attenuar
m; proposições ainda as mais ceosuraveis,
disse que, se a opposição nilO approvava as
propostas porque ~ão tinha confia.nya no Sr. ministro da guerra, isto era caso d1ileren!e; mas
perguntou depois simplesmente qual é a r~r.ão
pol' que a opposiçao não teru confiança ,w
SI', ministro da guerra? E respondeu : por-
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que reformou o brigadeiro Leitão!! Resposta,
Sr. presidente, dada com simplicidade, mas
com toda a arte oratoria, Desculpou assim o
nob1·e ministro da guerra, e fez com que a
oppo~ição não pudesse jµstifkar esta sua falta
de concurrencia , e ainda não contente co'm
este ardil oratorio, contin11ou dizendo: ora,
perguntarei se será boa logica nao confiar em
um homem, porque fez uma ocção má, tendo
aliás feito 99 acções boas l Sr. presidente,
quem disse ao nobre rleputado qne o Sr. ministm da guerr,~ tinlia feito 99 acções boas?
O Su. L1MPO rni Anaw: - E uma só má.
O SR. li10N't'1,:zm1A : - Quem disse ao men
nobre arnigo ,,ue o S1·. ministro da guerra
tinha apenas f'eito u,ua 1mica acção má?
O Sn. Luu·o o~ A1mEU : - Apoiado.
O Sa. To1t111ls (ininM1·0 da nia.rinha,): Creio que nem urau.
O Sn. l\foN'rnzm1A: - Nf\Q lemos por ventura
mo:;trado a jt1sliça com q11e fozt)n1os opposiçü.n ao actual ministerio? Como, p_ois, toma o
meu nobl'e amigo sobre si o encargo de asseverar nrna proposição desta natureza? Seria
mais decoroso para o alto conceito riue devem
sempre merecei· as expressões que partem
delle, que tomasse sobre si mostrar as 99
acções boas, praticadas pelo Sr. ministro da
guel'ra. Ü$ negocios do Rio Gril.nde do Sal não
devr:m ser novamente trazidos a esta discussão; mas se os lembr.o é sómente para
recordar ao meu nobre amigo a necessidade
em que esta de não tomar tanto a peito a
defeza dos ministros. A tarefa póde ser honrosa,
mais nao é digna do meu nobre amigo. Seria
nobre defender-se elle a si, s1e, collocado no
alto empi•eg;o de ministro da corôa, nos
trouxesse á caman1 o protlucto de suas luzes
e experiencía, e q11e entiio se defendesse com
toda a for<;a. Disse o 111eu uobre amigo que
a opposição nrto póc.Je dliixar de coneord,u
em que se premel:111 os serviços relevantes
prestados a f'avot· tia ordem publica, á vista
da Jegislaç!!o feita em 1836, a respeito dos
serviços extraordimu·ios praticados no Pará
e Rio Grande do Sul ; e que eJJe· quer que seja
extensiva á B,ihia. Si·. presidente, discorrendo
assim, o meu nobre amigo não provou a impossibilidade em qne estava o mi11isterio de
obter autorisação do corpo legislativo, para
premiar. servi1;os prestados em occasiões taes;
mas 1Jem elle, nem o Sr, ministro da rirnrinha nos apresentou uma · só nação, que
tivesse aduptado urna tal política. NM neguei
que os serviços relel'antes, prestados a favo1·
da ordem pu'blica, devem ser premiados ; o
que neguei foi que naçao alguma lio11vcsse,
onde o governo pedisse aulol'isaçàO para premiar expressamente taes ~erviços ainda não.
prestados: é quauto .io futuro que eu lenho
duvida.
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o rel:ltorío do Sr. ministro da just.iça, em que
Deprehe1rdendo do discurso do Sr. ministro
se diz que o governo ainda ni!.o julgou chegado o.
da marinha pro(erido hoje, que S. Ex. entende
tempo de usar desta clemencia. Faz varias reque, por uma lei geral, se podem premiar
flexões para mo5trar que nl!.o compete á opserviços feitlls a bem da ordem e integridade
posição lembr1tr meios para se tranquillísar
do imperio, o orador não sabe o motivo por
qHe S. Ex. nl!.o propõe uma lei de promoções, aquella província.
Conclue, manifestando o desejo de que o Sr.
que contenha tudo quanto é indispcnsavel que
ministro da guerra apresente a ordem que deu
se tome em consideraçl!.o a este respeito.
ao brigadeiro Leitào par.e ir prestar tal ou tal
Não aceita a e,xplicação dada por S. Ex.,
serviço na Bahia.
de que o governo pedia autorisação para premiar serviços depois de feitos; pois entende
O SR. l.º SECRETARIO dá conta de um officio,
que S. Ex. não podia crer a opposiçM tão
em que o Sr. ministro do imperio participa á
inepta que acreditasse que o ministerio pedia
camara que o regente, em norne do imperador,
autorisaçllo para premiar serviços nno feitos.
·receberá amanhil., 21 do corrente, á uma hora
Não póde rleh::nr de estranhar que o minis,
da tarde, a depulaçilo que te:n tle apresentar o
teria ignore a desinlelligencia havida entre o
voto de grnças.
presidente da Bahia e o general Callado. Não
O SR. PRESIDENTE nomêa para a referida
achou lambem inteira prova no que disse o
Sr. ministro da marinha sobre este objecto, depulaçilo, em lugar do S1·. Carvalho de
Mtmdonça, que está doente, ao Sr. Veiga
para mostrar qne o· ministerio ainda é solidaria.
O nobre orador entende que se a solidariedade Pessoa.
~xiste, é sui ,!)eneris. Se quizesse insistir em
O~r. And.rada Macha.d.o não quer responder
por ora, mas, sórnente explicar-se. Mostra ser
que a soliclaríedade não existe, entende q11e lhe
bastaria tocar no negocio da escravatura, sobre
uma verdade logica, que, quando uma pessoa
o qual lhe parece que nM ha uniformidade de
attribue a outra o que 11:i.o disse, ou nil.o a
opinino em todos os Srs. ministros: querendo
entendeu, 0,1 então n~o entende a linguagem
un~ que o,e cumpra a lei, e outros que não.
que se exprimia. E sendo isto o que fez o Sr.
Responde ao Sr. mini~tro da marinha qne,
Candido de Brito, a respeito das palavras lisongeando-!'e muito com a declaraçil.o feita
falsidade e mentira - de que o orador usou a
por S. Ex., que, no caso de 11;).o ser posta a respeito de su2s emendas, entende que nllo
confiança na totalidade do minis!erío, no mopóde ser contestada :t exactídno do qne a este
mento em que nm dos Srs. ministros se retirespeito disse no seu discurso de hootem.
tiras~e, lodo o ministerio se retiraria ; não
Inimigo de fazer at:,ques e dizer sal'casmos, não
póde deixar de observar qne não são os desejos
usou delles, nem tev~ intenção alguma de
da opposiçao que o rninisterio se estmngule, e offender a opposiçao ; foi, pois, injusta a
que della não tem partido declaração formal de
accusação que se lhe fez.
que tem confiança em uns, e não em outros
Em outro engano, continua o orador, cahio
membros do ministerio; posto que seja recoo meu nobre amigo. Eu nao irroguei injuria, eu
nhecido que esta confiança póde ser para uns
não ataquei em c011sa Dlguma á nobre província
na razão de vinte, e pHra outros na razl\o rle dez. da Bulib. Ve.ia-se o meu discurso. Eu ainda o
.. Na.o concorda em que as propostas do gonl:.o li : neste momento o meu 11obre amigo
verno sejil.o identicas ao parecei· da commissno;
m'o fez ver; mas eu estou certo de que disse
funda esta sua opini~o nn declarações que diz
que infelizmente fazem párte do Brazil aquelles
ter ouvido f:rnlo da parte dos membros da comque n;J.o têm amado a ordem, corno no Rio
rnissão, como do Sr·. minislto da gnerra.
Grande do Sul, Pará e Bahia, e porque nessa
Ent,mde que o Si·. ministro da nrnrínha inoccasíão alguns senhores dis~erão - Só ? vectivou co11lrn n opposiçao, quando disse que
continuei dizendo que, em S. Paulo, nunca se
parecia que ella adaptava o principio de se nn.o
perturbou a ordem, e o disse porque entendi
premiarem. os serviços feitos á ordem publica e
que este ~só- fazia suppôr que tambem em
integridade do imperio ; principio que S. Ex.
S. Paulo se havia perturbado n ordem publica ;
demonstrou ser mui lo perigoso, e poder produzir
o qne é ínexacto. O facto que o nobre deputado
gravíssimos mnles. O orador não se recorda de
citou, nao deslróe esta minha asserçilo. Em S.
que a opposiçao, na discussão actual, tenha
Paulo houve uma pequena desordem contra
pretendido qt1e os serviços feitos á orrlP-m. puum membro do governo provb,Jrio ; foi um
blie,, nao deva.o ser premiados ; mas sim que
irmão meu a quem fizerllo sahir. Porém ninguem
nestes premios se nl\o confunda a gnarda na- nPgou obediencia ao poder central, o que é a
cional com a tropa de linha.
grande questao. (Apoiados.) As ordens do então
Parece-lhe que o Sr. ministro da marinha
prineipe regente for;i_o obedecidHs ~m tudo e
não pôde destruir a con\rarlicç!lo que descobre por tudo. A pequena desordem que houve, nllO
entre a proposiçao de S. Ex., de que no Rio
passou de um desgosto particular, de que faço
Grande do Sul se não tem empregado exclusimuito pouco caso, e que tem succedido em
vamente a força, mas tambem a r.lemencia ; e
todas as provincias.

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:50 - Página 8 de 8

SESSÃO EM 20 DE_ JUNHO DE 1838
A província da Bahia foi heroica, merece os maiores elogios ; mas houve algims
membros da sociedade daquella província que,
de facto,. pertJJl'b,irao a ordem e atacara.o
os principias estabelecidos ; é o qne nunca
houve em S. Paulo. A fidelidade dos paulistas
é innata e inabalavel : entre os paulistas não ha
de apparecer um Sitbino: temos razão pnra isso:
o sangue hespanhol, que gira nas nosaas veias,
nos torna sobremaneira leaes: os paulistas são
nimiamenle fieis, porque este sangue sempre
foi fülelissimo. O pauiista nunca foi traidor:
nunca faltou á fé jurada: o que juramos, havemos de cumprir ... Ai do Brazil, se outra
cousa fos,se ! Uma revolução em S. Paulo seria
muito diflicil de destruir : somos teimosos, e
emperrados (1·isada8), uma vez que mctlcrmos,
como se diz, cabeça ao matlo, ninguem nos
tira mais.

O Sr. Torres (múiis/,ro da marinha) julga
dever provar o nenhurn fundamento com que
o Sr, Montezuma pretendeu aclial-o em contradicçno; dizendo que S. EJ<.. al'firmando, por
um lado, que os alumnos da academia de marinha nllo erilo sufficicntes para preencher as
vagas de segundos tenentes, por outro, no relatorio havia dito que se devia t!imin'uii- o numero dos mesmos alumnos.
S, Ex. disse no relatorio qoe julgava conveniente que os alumnos da academia de marinha
não fossem admittidos como paizanos, mas
como aspirantes: e que o governo fosse autorisado pura limitar o numero dos alumnos que
se houvessem de matricular, Esta medida é fll.
lura: tende a lúnitar o numero dos alumnos,
como e intlispensa vel, quando fôr adaptado ; e
não a dimiml.ir o seu nmnero, como entendeu o
Sr. Monlezuma por um engano um pouco indesculpavel, depois de ter lido o relatorio.
S. Ex. está persuadido de que convirá que o
dito Sr. deputado o lêa de novo para se convencer de que não existe a contradicção que
fJUiz encontrar.

OS?. Barreto Pedroso, posto não seja in·
tençno sua roubar á cacoara tempo que tem de
empregar em objectus muito importantes reclam,\do8 pelo paiz, comtndo, vê-se obrigado o
::allar quando vê que se pretende fazet· guerra
ao rninisterio com factos de cuja exactidão
póde julgar, por ter sido delles teslenrnnha.
Tendo-se fundado o Sr. Limpo no folheto
publir:ado pelo marechal Callado, para dizer que
era notoria a falta de harmonia e desintelligencia que existira entre o ex-presidente da
Bahia e o co1nmandante das armas, que foi da
côrle, pal'a commandar as forças da legalidade,
julga conveniente ler parle do dito folheto, para
que a camara se convença de que o folheto nilo
contém o que se tem dito. Diz o folheto (pag. 3):
« Cheguei á Bahia no dia 21 do mesmo mez
.(Fevereiro de 1838), desembarquei na villa de

I!aparica a apresentar-me, como devia, á pri·
rneira autoridade da província, que allí estava,
sendo por ella recebido '1e uma maneira arrO-'
gante, em presença de alg11mas pessoas que lhe
assistião nessa occasiilo ; dei-lhe conhecimento
de ·minha. patente e inslrucções, .cuja leitura
suscitou imrnediatamente a indignação, a ponto
de blatear e dizer que as não cumpria, nem
conviria na sua execução ; ao que respondi que
não se affligisse, porquanto, desejando marchar em lmrmonia, mórmente com a primeira
autoridade, lhe cederia ulgumas das attrib11ições
que me erllo outorgadas, e ruja cessão fosse
possível, 011 que regressaria para a côrle se
assim lhe appl'(luvesse. A isto foi presente o
Exm, visconde do Rio Vermelho.~
Mas deixando por ora o q.ue diz o marechal
Callado, a que o orador responderá depois ;
dado que seja verdade tudo quirnto elle diz no
que acabou de lêr, nil.o lhe parece que daqui
se possa deduzir qL1e houve desintelligencia
entre o ex-presidente e o commandante das
armas; nem que o governo déra instrucçoes
differentes a estas duas autoridades. Sendo
assim, sendo claro que se nllo deduz do folheto
o que se teve em vist.i ; o nobre orador nll.o
póde deixar de reparar que o folheto tivesse
merecido tanto credito ao Sr, Limpo, e nenhum
á asserção delle orador, de que lhe havià sido
transrnittida pela repartição da gllerra copia das
instrncções dadas ao marechal Callado; e a
arfirmativa delle orador de que o general nãO
tinha tido instrucções, de qL1e elle não fosse

participante,
Passa a convencerá camara de que nenhuma
desintelligencia houve entre elle e o general
C:,1llado a respeito dos negocios pubiicos na
prr·vincia da Bahia ; e que se alguma l10uve
foi depois que o orador sahio da Balda. Apresenta e lê para este fim, o!licios escriplos e
assignaclos pelo punho do general Callado que,
por se1.1 conteúdo e estylo em que são concebidos, provão, em lugar de desinlelligencia,
muita intimidade ; e pela data que, mesmo
depois de restaurada a cirlade da Bahia, o general Callado se correspondia cocn o orador ; e
que, por consequencia, a desintelligencía que se
figurou existir, ainda quando tivesse existido,
não poderia ter empecido o andamento das pr.:,videncias necessarias para a restauração da capital da Bahia.
A' vista do que acaba de apresentar parece-lhe .evidente q.ue cahem por terra lodos os
argumentos baseados sobre esta desinlelligencia
p@ra provar que não ha solidariedade no minísteáo ; solidariedade, em virtude da qual devem
os fonccionarios trabalhar de accordo e em harmonia para o melhor desempenho do serviço
publico; o que exislio na Bahia.
·
Terá de responder ao folheto do marechal
Callado, porque ataca a reputação do orado~
que tem empregado todos os esforços para a

fiO
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conservar illesa ; mas desde já d~c:lara que
tudo quanto o marechal diz na parte que acabou
de ler é falso ; pois é ialso que o recebe~se com .
11rrogancia ; é falso que nllO quizern estar pelas
instrucçoes dadas ao general ; sendo! a verdade
do iaclo que l1ouve um urtigo das ,insl1·ucções,
cuja intelligencia dada pelo general Callado,
nlln agradou ao or11dor, que entendeu nilo poder
ser a vel'dadeira ; concol'd,mdo-se po1· isso cm
que se sobreestivesse ua execução dcllu até se
obte1· resposta do minislerio du gnem1, qne
decidia segundo havia entendido o nobre orador.
lnvoca a este respeito o testemunho do Sr. visconde do Rio Vermelho.
Pas!<a a convencer o folheto ainda de outra
falsidade. No docmnenlo debaixo do n. 10 se
lê o seguinte : « Exm. amigo e senhor. - O
« Exm. Sr. Barreto Pedroso sahio de Itaparica
« no dia 17 pela manha., e desembarcou neste
" arsenal no mesmo diu ás 3 horas da tarde.
« De V. Ex. amigo ohrigado.-P. F. Oliveira."
Antes de entrar no exame da exaclidllo desle
documento, que o intendente da marinha, olvidado, deu ao marechal- Callado, o orador julga
conveniente observur qne, se para provar que
o ex-presidente nllo tinha entrado na cidade da
Bahia no dia 16, mas 17, o marerhal julgou
necessario escrever no dilo intendente; po1·que
se nllo dil'igio elle lambem mi Sr. visconde do
Rio Vermelho, que estav,i na Bahia, para obter
delle uma outra carta, pam justificar a sua
accusaçll.o, de que o orador nao linha estado
pelas instrucçoes do governo ; maleria, aliás,
muito mais importante P Não póde concluir
deste procedimento do marechal senno que
elle contava com a repulsa qne necessariamente
havia de soffrer. E', pois, manifesto que o ge,
neral Callado faltou á verdade quando disse
que o orador nao quizera estar pelas instrucções
do governo, para o que nem u,esmo porlia ter
moth•o algum : pois que no ultimo artigo das
instrucções se ordenava, na lot·ma da lei, que o
general consultasse com o presidente, e recebesse a sua .approvação sobre as medidas que
tivessem de ser empregadas.
Entretanto, agora no exame da exactidl!.o do
documento, apresenta uma das folhas publicas
da Bahia, em que se lê urna correspondencia,
na qual o intendente da marinha P. F. Oliveira declara que, por engano, respondêra ao
marechal Callado que o ex-presidente entrára
na cidade da Bahia no dia 17, pois, re11lmente
entrou no dia 16; e diz demais que a.resposta
que déra fôra em carta particul:ir, e que o marechal a publicára sem o seu consentimento:
O orador nllO sabe como o.marechal não se
acobardou de apresentar uma falsidade desta
!)rdem, a respeito de um facto tão puhlico,
como a chegada da primeira autoridade á c-idade da Bahia; e nil.o vio que seria desmentido.
Passa a mostrar que nll.o entende a solida-

riedade como tem sido apresentada pela oppo•
siçllo. Se o minislerio tivesse daria ao nobre
orador instrucções differentes daqnellas que deu
ao marechal Callado, isto provaria falta de unidade no ministerio (avoiados), mas não falta
de solidariedade, que é a disposiçllo em qne
estão os ministros de responderem pelos actos
uns dos outros. Demais, observa que nllo é a
opposição actual q•ie tem direito de exigir
da actual administração a solidariedade.

( A pofrtdoa.)
Nada julga mais necessario e mais justo do
que remunerar os relevantissimos serviços prestados na provincia da Bahia; mas julga q•Je
nem as propostas, nem as emendas têm para
isso a "mplitu<le 11ecessaria. Refüre
serviços
prestados por· cidadnos de todas as classes; os
innumeraveis sacrilicios a que se sujeilárllo,
ele., e faz especial menção do thesoureiro da
thesourari,l -da província da Bahia, com tanto
mais prazer quanto deixou de o mencionar na
falia que dirigío à ass~mbiéa provincial. Este
thesoureiro fez importantissimos serviços em
retirar dos cofres p1,bliccs perio de ,500 contos,
com qne se principiM a conlra-revolu_ção.
A discus~llo fica adiada.
O SR. PRESIDENTE dá para ol'dem do dia pa·
recer àa mesa com emendas ao regimento, reimpressas neste ,111110, sob n. 34.....
ALGUNS SENHORES DA OPPOSIÇÃO: - Apoiado,
upoiado.
·
O SR. PRESIDENTE; - ..... parecer da mesa,
adiado, sobre os officiaes da secretaria da camara, e o mais que vinha p·ara hoje.
Levanta a sessao ás 2 horas e urn quarto da
tarde.

os

Sessão ,em ~l de Junho
PRESIDENCJA

DO SR. ARAUJO VJANNA

Expediente. - Pareceres de 00111m:i.s.süo. - Ordem . do dia. - Propoota.s do
governo pa,·a 1w01novei-. Di~e·m·so do .Sr.
miniatro da gnerrn, etc.
Depois das 10 horas da manha, procede-se á

SllllmARto. -

chamada, e achando-se reunidos Srs. deputados
em numero legai, ab1·c-se a sessão, lê-se e
approva-se a acla d,l antecedente.
Fallllo coui causa pa1·ticipada os Srs. Souza
Franco, Cajueiro, Cosia Miranda, Carvalho de
Mendonça, Dantas e Coelho da Silv~.
EXPED!EllTE

O

1º

dá conta do expediente
lendo os seguintes officios :
·
1.° Do ministro da guerra participando que
o ,,rçarnenlo da quantia que se poderá despender
eo111 os reparos da fortaleza do Cabedello na
província da Parahyba, deve existir nesta
camara para onde veio reme!tido·pela repartiçao
SR.

SECRETARIO
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a seu cargo em 17 de Outubro de 1836, com o
officio do respectivo presidente, que acom•
panhân o mesmo orçamento. - A quem fez a
requisição.
2.0 Do miniillro da faienda, .que é o se·
guinte:
.
" Illm. e Exm. Sr. - Em satisfaç&o ao requisitado no ·omcio que, de ordem dn camara
dos Srs. deputados, [l]e foi dirigido em 2 do
corrtmte, vou dar as necessarias informações
sobre a representação de Birckhead e C. , e
oulros, que devolvo inclusa.
« Tu~o quanto os supplicantes expoem,
houve de facto na materia qne far. objecto de
sua queixa. Forflo obrigados a fazer os depositos
na mesa de diversas ren,fos desta côrte, dos d:·reitos dos patacões que tg:ibarcarão parn o Rio
Grande do Sul, em exectiçao ao disposto no
art. 188 do regulamento de 30 de Maio de
1836 ; provárao por documento a entrada da
dita moeda na mesma provincia, e forão
desaltendidos na restituição das quantias que
havião depositado.
« O governo teve por motivos para não
attender os t!Upplicanles, na fórma que requerião,
o tt•rem sido feitos os deposilos em poder do
thesoureiro do consulado na conformidade do
sobredilo regulamento, de que ainda ninguem
contestou a legitimidade e procedencia a qualquer pretexto ; ler-se achado alcançado o referido lhesoureiro em maior somma, em que se
comprehendêrlio as quantias depositadas pelos
~u·pplicantes ; e não CoDsiderar o niesmo
govtrno responsavel o lhesouro publico nacional,
pelas mah·ersações dutl e111pregadus pnblicos ;
porque nenhuma disposição de lei explicita ou
implicitamente lhe põe a cargo a salisfoçrto, ou
reparação dos damnos causados por taes mal ver·
sações, .e antes o contrario mui claramente
se deduz das disposições dos arts. 21 e 28 do
codigo crimim-11 que, em regra, impoem a obrigai;a.o de safü;fazer o damno ao delinquente,
e não comprehendem na excepção o thesouro
1mblico nacional ; e j:i d'anles se manifestava
pela doutrina da lei de 15 de Outubro de
H:!27, arls. 3, 4, 5, 6 e 59, de accordo con1
o que sempre ~e reputou incontroverso, e foi
praticado nos tempos µrecedentes; sendo por
isso que ainda nenhuma lei de fixação de des. peias publicas, incluio no numero dellas a da
indemnisação dos prejuizos provenientes das
prevaricações, negligencias, e desserviços dos

emprtigados publicos.
« E' doutrina corrente, muitas vezes cor,fir-

inada por decisões do _poder judiciario, não pro•·
cedt:rem a respeito dos e1upt·egados publicos
fóra das classes de diplomatas e p1enipolenciarios, os princípios geraes de direito, po1· que
se 1·egulão os direitos e obrigações dos proponentes e propostos ; tendo-se 1>or incontroverso
que tai:s empregados nllo são propostos da
nação ou do governo que, representando aquella,

3U5

este, e obrando em nome delles, os obriguem
e responsabilisem por s~us factos ; mas sirn
simplesmente servidores que, aceitando os empr.egos, se constituem na obrigação, em seu
proprio nome, de desempenhar os deveres que
lhes sno 1mnex.os, e de responder pelas faltas,
erros e delictos que nelles commelterem , cumprindo só ao go"verno. promover e aclivar a respeito dellcs as disposições das leis que cohibem
e punem as prevaricações, delictos e erros de
officio dos ditos empregados, e fazer-lhes effe.
ctirn a responsabilidade.
rc Deus guarde a V. Ex. Paço, em 20 tle
.Junho de 1838.- Miguel Cali11on du _Pin e
Almeilla. »
A quem fez a 1·equidçã0.
3." Uo secretado do senado, em que participa que, por otlicio do ministro interino do
im perio, constára ao mesmo senado que o. regente interino sanccionou a resolução da assembiéa geral legislativa, que coticede uma prestaçno annual de 50:000$ a S. M. Imperial a
Sra. D. Arnelia Augusta Engenia, duqueza de
Bragança, viuva do Sr. D. Pedro I, imperador
do Bra:zil.-Fica a camara iuteirada.
Remette-se á commissil.o de marinha e guerra
o requerimento do capilno de artilharia de posiçll.o da 1•· Jinha, Faustino Antonio Jovita.
Lê-se e approva-se a redacção das duas
seguintes resoluções, pai-a serem remettidas á
sancçno:
" A assembléa get·al legislativa resolve:
u Artigo unico. O art. 10 da lei de l!j de Ou·
tubro de 1829 fü!a exteusivo no municipio da
côrte aos professores puhlicos de primeit·a letras,
nomeados antes da dita lei.
« Paço da cauuira dos deputados, 20 de
Junho de 1838.- Jo.é Glem-ente Peredra. 011

Jodé Cesario de Mfranda .Ribei:1•0.- Pa-ulino

Jo.~é Soa'fes de Sousa.•
« A assembléa geral legislativa resolve :
« Artigo unico. Em lu 6ar da lença de 220$,
concedida por decreto de 27 de Julho do anno
de 1837 ao coronel Leandro José do Cabo, etc.»
Lê01-se e julgao-se objecto de deliberação os
seguintes pareceres :
« A comrnissão de pensões e ordenados examinou os dous decretos do governo com data
de 25 de Setembro de 1887, em que se confere
a titulo t!e pensao 500 réis diarios a Joao Fer·
reira da Trindade, guarda nacional do município de S. José, na provincia de Minas Geraes,
em reinuneração de seus revelantes serviç0s por
occasião da sedição de Março de 1833, de que
lhe sobreveio grave ferimento nu rosto com
inhabilitaçllo de poder con~imuw em seu _oflicio
de latoeiro, conl"erindo-se igualmente a Silverio
José Madeira, guarda nacional do 1° batalhão~'
da capital drL provineia da Parahyba, metade
tio soldo, que , encia quando destacado na fortaleiia do Cabedello, aonde por occasill.o de uma
salva perdeu a mao direita : reconhecendo por-
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tanto a commiss11o, em vista dos altestados e
informações juntas áqu.elles decretos, que os referidos pcnsioni;s\as têm direito á conlirmação
de suas pensões, é de parecer, qnaolo á primeira, que se lhe approve do mesmo modo; por
qL1e se contêm no mesmo decreto ; quanto á
segund&, porém, atlenta a sua mesquinhez, e regulando-se a commi,sab_ pelos prec:edentes adoptados na casn em CHSOS identicos, entende que
se deverá elevar a 10$ mensaes, para o que offerer:c á erda augusta camara os seguintes projeclos d~ resoluçao:
« Artigo unico. Fica approvada a pensão de
/500 réis diarios, conferida por decreto de 2.5 de
Setembro de 1837 a João Ferreira ria Trindade,
guarda naciunal do municipio de S. José de
Mi nas Geraes, em remuneração de seus serviços
presl:1dos a bem da ordem 11aq11ella província,
por occasíão da sedição de M:uço de 1833, de
que lhe resultou ferimento grave.
« Paço da camara dos dep11lados, 18 de Juuho
de 1838.-J. M. Vieira de Mello.-Lima Su-

cupfra. - Cavalcr.,nt,: ele Lacerda. "
«

Artigo unico. li'ica approvadr, e elevada a 10$

mensaes, a pens11o de meio soldo que por decreto de 2.'i de Setembro de 1837 se conferia a
Silverio ,José Madeira, guarda nacional do 1° batalhão da capital da província da Parabyba, em
attenr,ão a ler elle perdido a mão direita n'um
tiro de peça por occasião de urna salva no
Cabedello onde se achava destacado.
" Paço d:. camara dos deputados, 18 rle ;Junho
de 1838.-J. ,l:f. Vieira. de Mellr.-Liina 811-

cupii-a.- Ga1,alcant•i de Lacei·da.

»

~ Poi presente ú commissao de commercio,
agricultura, indusfria e artes, com ollicio do ministro e secretario de estudo dos n,·gocios do impcrio de 6 do corrente, o decreto de 17 de Maio
passado, e condições, á que se refere, concedendo á Gustavo Adolpho Reye a ueeessaria
faculdade para formar uma companhia de mineraço.o na provincia de Minns Gera~s, pela .
maneira indicada no mesmo decreto, e condições referidas.
« A cornmiss1l.o repula aquella concessão, e
condições, que a acompanhão, vantajosas ; e
é por isso de parecer que se adapte a resolução
seguinte:
<< A assembléa geral legislativa resolve :
« Artigo unico. Ficão approvadas as disposições conteó.das nos arts. 4° e 7º das condições
que acompanhão o decreto de 17 ele Maio fi11do,
o qual concede faculdade a Gustavo Adolpho
Reye, para rormar uma companhia de nncionaes
e estrangeiros, que possa empregar-se nos trabalhos de mineração na prcvincia de Minas
Geraes.
• e Ficão revogadas tod:1s as leis, e disposições
em conlrario.
"Paço da cawara dos deputados, 20 de Junho
de 1838.-J. .d. de Lemos.-Ba.Bilio Qua1·es1na

Torreão.-Angelo Cnstodio Corrêa, "

JUNHO Ui~ 1838
E' lido e approvado o segui o te parec,er da
cornmissão de pensões e ordenados-, e julga-se
ohjecto de deliberação a resolução junta ao
mesmo parecer :
" Os auditores tle marinha e guerra desta
côl'le, depois de ponderarem quanto é parco, e
diminuto o ordenado de sessenta mil réis mensaes, que percebem sem outro algum emolumento, parn se potlerem manter, quando aliás
aos _i1iizes de direito deste municipio, á quem
nil.o sM inferiores nem em categoria, nem em
qualificações, se acha estabelecido o de dous
contos de réis annuaés, pedem á camara ser
equiparados em vencimentos aos sobredilos
jnize, de direito, e declarados seus substitutos
em quar.sque~ impedimentos.
" A commissão de pensões e ordenados, á
q11cm foi submettido o conhecimento de semelhante pretenção, achando-a digna de co iisideração na 1'· · parte, e não se j11lgando habilitada
para emittir ,iuizo algum ácerca da 2'', é de parecer, emquant_o á esta, que seja o requel"Ímento
remettido á commissão de justiça civil, ,i quem
pertence o exame da mate ria, e q11 e se a d opte
ernquanto áquella a seg·uinte resolução:
" A assembléa geral legislativa resolve:
« A1·tigo unico. Ficão elevados os ordenados
dos auditores de marinha e guerra desta côrle á
um conto e seiscentos mil réis annuaes, e revogadas as disposi~ões em contrario.
" Paço da camara dos deputados, 19 de Junho
de 1838.-Ccivalcanti de Lacerda.-Lima Su-

cupira.

i,

OSr. Clemente Pereira requer que antes

de se
imprimir este projecto vá á commissão, a qual
tal vez qae, em vista das razões alh,gadas, qucir a
formar algum arti~o addilivo, e sendo isto assim,
escusado é haverem dous projectos scbre o
mesmo objecto.
O Sr. Henriques de Bezaride propõe a
urgencia para que entre em discussão os projectos ur,o impressos, sobre pensões e tenças
concedidas em remuneraçao de serviços que,
na sessão anlecedente, se julgári'!o qbjecto de
deliberação.
A urgencia é apoiada, discutida e approvada.
Entra em discussão o projecto que approva a
tença concedida a Joaquim Thimotheo Romeiro,
alferes de caçfldores de 1• linha.
O Sr. Silva Pontes declara-se em favor dos
serviços prestados pelo official de que se trata,
e observa que a remuneração é diminuta, e por
isso manda á mesa nma emenda para que,
em lugar de lença de 50$000, diga-se pensao
de 100$000, etc.
Esta emenda é apoiada e entra em discussão.
0 Sr. Henriq11es de Rezende, para votar
sobre esta materia, deseja que se leiao os documentos que apt·esenlou este offieial, para ,aber
qual é a qualidade· do ferimento que soffr1.:u,
niiü duvidando comtudo de votar pelo projeclo.
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O Sa. 1· SECRETARIO satisfaz á exigencia do
i11ustre deputado, lendo o requerimento elo
agraci(\do, e duas atteslações de facultativos,
por onde se mostra que fôra ferido: e oppõe-se
ã emenda apresentada, pol' ent<mder que a
iniciativa de tenças e pensões pertence ao
governo ; e declara que este official nao está
inhal1ilitado como se pretende inculcar, pois
que tem sido empregado em varias commissões
na provincia das Alugôas.
O Sr. Montezuma. lambem se pronuncia
contra a emenda do Sr. Pontes, e declara que
qs arrestas que se possao apresentar sobre·
este objecto, são abu$OS que de maneira
alguma póde approvar: deseja quP, haja uma
emenda de redacçao no projecto, isto é, que se
diga 40$000 de tença, e 10$000 pol' ter sido
ferido, etc.
·
O Sr. Pontes declara que, antes de apresentar a sua emenda, se informou dos precedentes que têm havido na casa a este respeito,
os quaes julga se deve seguir agoi-a: e mostra
que este official sim fôra empregado, porém não
em serviço activo, para o qual se acha inhahilitado, e conclue votando pela sua emenda.
O Sr. Visgueiro :-Sr. presidente, esta discussão me sorprendeu ; porque não fazia
tenção de entrar nella sem estudar o seu objecto
que pertence a certas leis mililares que ignoro,
por não ser esta minha profiss11o, e parece
mesmo que o Sr. deputado Pontes foi enganado,
quando me assegurou hontern que esta resolução sobre o alferes Romeiro 11110 seria discutida hoje.
ALGUNS Sas. DEPirl'ADos:-Venceu-se ,ugencia.
O Sn. V1s0UEIRO :-Mas, como ella se discute, eu, apezar rle desprevenido, não deixarei
de emittir a minha opinil\o sobre o negocio, e
me permilt.1 a casa que declare qne o Sr. rlepn!ado Gomes Ribeiro, oppondo-se á emenda
que está sobre II mesa, é s11speito, e até esperava que fosse mais generoso, visto se ter
conslituido inimigo do pretendente.
~E' verd·ade, senhores, que o aiferes Romeiro
hoje não se acha de todo inca;iuz para o serviço militar,· e isto declaro, porque nã.o quero
passar por mentiroso, nem dentro desta casa,
nem f6ra della. Porém relatarei aqui toJ}o o
facto, e dh·ei o que ha este respeito com a franqueza que me é propria. Este official marchou
pàra a guerra de Jacuipe e Panellas, e sendo
ahi feride> com um bago de chumbo em o lado
da cabeça, aconteceu que por causa do máo
tratamento que leve nas mallas, onde fez bravuras como militar, o que consta de seus documentos, veio a sotirer paralysia em todo o lado
do corpo, de sorte que nem ao menos podia
empunhar sua espada ; e foi nestas circumstancias que os facultativos declarárao sua incapa·
cidade physica para o servi,;o militar activo; o

que. se, corrobora não só com os seus doeu-·
mentos como com a informação, que sobre este
objecla déra o enlãO presidente da província.
Requereu aquelle militar uma pensão pecuniaria remuneraloria de seus relevantes serviços; e o actual governo, a quem·eu louvo por
nM ser tilO prodigo como o passado em semelhante maleria, . talvez estimou que o conselho
supremo militar, cingindo-se á opini!'IO do pro,
c1Jrador da corôa, soberania e fazenda nacional,
lhe negasse a pensão, e sustentasse que o negocio nll.o pertencia ao ministerio da guerra, e
sim ao do imperio : pois, desta sorte havendo de
se lhe dar a tença·, esta sempre seria menor á
vista de sua patente, do que uma pensão, e como
por este lado, nem o governo lhe podia dar mais
do que deu, nem á commissão da casa competia elevar a quantia, ni\o increpo a ninguem ;
mas, senhores, quem uno vê que 50$ annuaes
para nada chega? E poderemos .nós negar uma
maior quantia? Certamente que não : e para
Bdvogar a causa deste official, eu leio a consulta (M) ; atte11da a camara que ella confessa
qne o otlicial mostra justificadissimo direilo a
urna pensão remuneratol'ia dos seus distinctos
serviços, e da ferida que recebeu em a guerra
de Jacuipe.·
Sr. presirlente, eu creio que ha lei militar
que c~mccde tenças aos of!iciaes do exercito do
posto de major por diante (já confessei que so11
hospede neste objecto, porque não tive tempo
de examinai-o), e na guerra mesmo aos de
posto inferior; e se é assim, estou firme que o
governo nao podia á vista dessa lei conceder
mais de 40$ ao pretendente, e 100$ pela ferida; isto fallando de .fure conatituto ; mas
como nós somos legisladores, e ha exemplos
na casa de se haverem a11gmentado as tenças,
assento que não devemos agora negar esta
gra-,a ao alferes Ro,neiro, que não só tem feito
relevantes serviços na sua classe. como foi ferido
em campanha; e me parece que este mal que
lhe podia trazer a perda da vida, não é pagavel
com tão ridícula quantia, como arbitra essa lei,
que nós sabemos em que tempo foi feita, quando
as nossas circumstancias não são de presente
as mesmas, que tiverão em vista os legisladores
antigos.
Disse o Sr. deputado Gomes Ribeiro que este
official tem sido empregado nestes ultimas
tempos, e que se acha bom. Não nego isto no
todo ; mas posso asseverar ao Sr. deputado que
todas as pessoas que o conhecem, sabem que
elle só tem aceitado cornmissoes momentaneas,
quanto lhe permille seu máo estado de sande, e
que tem accessos de paralysia .que o alacão em
algumas épocas, e que este mal lhe póde ser
muito damnoso pará a velhice: pelo que acho
ainda muito pouco os 100$ que olfereceu o Sr.
deputado . Pontes na sua emerida, e me proponho a mandar outra á mesa elevando a tença
a 200$, sem que, comtudo, passe na resolução
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a idéa <le que este official está no todo incapaz
para o serviço militar ; pois não quero que se
diga em uma lei o que já foi dilo o anno pa~sado a respeito do capitão Forles, que eslava
aleijado, nào sendo isto exacto. Portanto , sem
julgar o alferes Romeiro definitiv amente incapaz
para o serviço militar, sustento q11e elle iem
direito á tença de 200$ em virtude de seus relévantes serviços, e ser ferido na guerra.

O Sr. Casado : - Sr. presiden te, trata-se de
premiar os serviç.os de um milit.:;,r de minha
provincia , o alferesJo aquirn Thimolh eo Romeiro:
eu nàO quero passar po1· indi!Terente, e mesmo
por injusto, e por isso direi alguma cousa em
abono desse bravo militar; seus relevante s serviços prestado s a prol da lcg:tlidade na guena de
Jacuipe, o feriment o que ahi recebeu, um fortíssimo ataque da paralysin que por essa oceusião
solfn,u, e do qual ainda hoje soffre, bem que nàO
seja com ·o mesmo excesso, e mais que muito, a
honradez a toda a prova, com que esse digno
militar se tem portado no exercicio das arrnas,
no decurso de 18 annos pouco mais 011 menos,
são tilnlos mais que sufficien tes, afim de que o
alferes Romeiro se julgue com direito á pensão
por elle requerida . Ora, eu não nego que o
mesmo alferes Romeiro tem sido emprega do depois disto 1:m algumas com missões; ma~, Sr.
presiden te, eu devo declarnr a esla augusta
camara, que esse official se acha inteinun enle
impossib ilitado de entrar em serviço activo: eu
o conheço muito de perto, e sei que e!le nno
gosa da saude e rolrnslei necessar ias para hem
desempe nhar as funcções inherent es á sua profissão. Portanto , estando nós, senhores , em uma
época em que muito cumµre cncot·ajat· ao,; militares e a todos oscidt1dãos que se disting11irem
em defensa de nossas inslitui~iões politicas,
entendo que o alferes Romeiro, assim como
outros dignos militares que iguaes se1·viços
prestarll.o ml rcferidR guerra, devem ser pl'emiados. Mas devo notar que nno rst.ou satisfoito
com a lença q,te o governo concedeu, porqne
nenhum a µroµ,m;ao encontro entre ella e os
serviços prestado s JJelo mencion ado alfere5. Eu
quer'J, pois, que se 1,Jeve a tença, não a 100$,
como disse o Sr. Silva Pontes, n.rns a 200$, e,
neste sentido, mandare i á mesa urna e,ueuda,
Parece-m e que o nobre deputado , o Sr. Gomes
Ribeiro, se oppõe ao augment o da tença de que
se trata, por entender que a carnarn sórnenle
póde confirma r ou revogar as que fôrem concedidas, e isto com o fundame nto de que, em
negocios de tal natureza , ao poder executiv o
pertence a iniciativa . Esta razão de maneira
alguma póde proceder , por isso que foi mesmo
o pQder executiv o quem teve a iniciativa no
presente caso ; e esta augusta camara sabe
muito bem que póde augment ar tenças quando
as consider e pequena s e pouco proporcionadas
ao merecim ento daquelle s a quem são e!las

conferida s. Voto por consegui nte pela lença do
modo que j:i disse.
.
Fica a discussão adiada para se p:iss:ir a
outra parte da ordem do dia.
.
Continua a discussão das propostas do governo
e emendas apoiadas sobre promoçõ es no exercito e armada.

O SR. PRESIDEN TE: - O Sr. Coelho tem a
palavra.
O SR. COELHO: - Cerlo ela palavra,
O SR. Prn,smEN TE: - Tem a palavra o Sr.
SebasliM do Rl'go.
-

O SR. REGO R1RR0s (minwti-u da g·uerra) :
Se sou o u1Jico que tenho a palavra, cedo

uella.

O SR. MoNTEZU MA: - Nno: ha outros.
O Sr. Rego J3arros (m-ini.stro drt gnerm) :-:-

Pouco tenho a accresce ntar ao que rlisse a prt·
meirn vez que fallei. Expuz então o motivo
por que apresente i na proposta, as idéas que
nelia vi uhao incluidas .; explique i a differenç a
que havia P.ntre a proposta da guern.\ e a da
mai-inba . A primeira que.ia que nào só se prornovcsse m aquelles. orficiaes militares que tivessem feito relevante s serviços á ordem e
tranquill idade publica e á intPgrida de ~o imperio, como mesmo alguns guardas nacwnae s
e paiianos que taes serviçoo h0t1vessem de
praticar, e que o governo julgasse nas circurnsta11cias de poder admittir no exercito. A commissão, fuurlindo as duas proposta s, apresent ou
só111c11le a idé,1 que vinha incluída na da marinha ; tive pois de aµresenl ar uma emenda,
declaran do o meu pensame nto; como porem
me nao exprimis se bem, e apparece sse outra
assi!,;nada por alguns Srs. deputado s da Ba bia,
l'elil'ci a minha emend,i ; porque nessa outra
vinha especificado e declarad o o que eu já
havia dito.
A opinião do governo, e parlicula nnente do
ministro da guerra, nào é chamar para q exercito, e,n posto st1perior, cidadàos gllardas nacionat;)s e paízanCls (seria isto injustiça que fana
aos mililnl'es que sel'viços relevante s têm feito
ell1 muitas campanh as e outras occasiõe s); mas
sim chamai-o s aos primeiro s postos, se quizerem, e o governo os julgar nas circumst ancias
de serem admittido s. A ,:menda declara este
peusame nto ; eu julguei dever apoial-a. Se na
proposta da commiss ão existe a mesma idéa
das duas do governo, se essa outr·a emenda tein
desenvol vido o principio que eu aqui produzi,
julgo não lmver contradic ção alguma da minha
parte aceitand o-as ; nem ha motivo nenhum de
derrota, apoiando a administ raçào aquillo que
realmen te pedia. Se, porém, nao
assim, por
que razão os illustres deputado s, membro s da
opposiçà o, nàO concorre m corn o seu contingente para essa derrota 1!0 minister io, votando
por essa emenda e pelo parecer da commissll.o '?

e
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( Âpoiaàos.) Mas não, o illnstre depntado o Sr.
Monteznma, oppõe-se a isto, e, depois de ter
feito um grande discurso para provar o horror,
os grandes inconvenientes que havia em se
premiar serviços feitos por occasillo de rebelliilo,
de guerra civil, apresenta uma emenda que,
me parece, vai preencher um fim contrario ao
que elle quer e que, permitia-se-me que o diga,
é um pouco parcial. Ao menos o governo quiz
igualar os serviços prestados em qualquer provi ncia do imperio; o que quer para uma, quer
para todas ; mas o illustre deputado !imitando-se·
á província da Bahia, vai plantar a desconfiança
entre as provincias e cerla rivalidade que, sem
duvida, o riobre deputado não quer. Sabe o
nobre deputado que nits províncias de Pernambuco, Geara e Minas apparecêi·ão movimentos
por occasião dos quaes se fizer!IO serviços que
alguma recompensK merecem ; e de duas uuia,
ou o illuslre deputaria não é confol'!ne com a
opinião que emittio no seu discurso, e só quer
fazer opposição, ou, então, pa1ticularisando a
província da BKliia, por fraque1.a apresentou a
sua emenda. Conhecendo o espírito de sua provincia, temeu cahir no desagrado della e, por
consequencia, quiz favorecêl-a, ::ipresentando
uma em.mda contraria á opinião que havia
emiltido.
Sr. presidente, tranquillise-se o illnstre deputado, a administraçllo de 19 de Selmuhro ha de
deixar o seu lugar, lugo que nao tiver a confiunça
da camara, os memb1·0s que a compoem, tendo
feito opposiçil.o á admini~traçllo passada por se
persuadirem que ella não sustentava os verdadeiros princi11ios do governo representativo,
julgárão de seu devl•r entrar para o minislerio
sendo convidados para isso, e contribuir com
o seu contigenle para o bem do pair.. A administração pedio algumas providencins que lhe
fot·no concedidas, e é prc:ciso notar qu,.. o credito supplemenlar·, que se votou o :rnno passndo, não foi só parn as despc~as que se lmviilo
de fazer ; foi para cobl"ir um deficit, foi para
pagar cles.pezas que as nntras administrações
já tinhão f'eílo, e pura cobrir serviços decretados que se devillo f,,zer, e cujo dinheiro já
havia sido gasto.
UM SR. DEPUTADO: -Vc!rernos pelas cor:itas.
O Sa. REGO BARROS (ministro da guerra) :
---, Os ministros acluaes não temem dál-as.
Como dizia, algumas providencias pedidas pela
actual administração n!lo forão senão para cobrir
a grande despeza feita pela passada.
O SR. Mol'l~UMA: - E' preciso provar isto.

O SR. REGO BARROS (ministro da guerra) :
- A administração, pois, tendo a confiança da
camara, julgou que ainda não era tempo de
retirar-se, continuou. Este anno apresenta-se
perante o corpo legislativo, e espera que a camara decida qual a sua confiança, qual o con-

ceito que della faz. A resposta á falia do throno
já lhe foi füvoravel, por consequencia ainda
não é tempo de retirar-se, e se as medidas
propostas por differentes ministros não tiverem
o assenso da carnara, descance o nobre deputado, a administração não ha de seguir o exemplo daquella em que esteve o nobre deputado que queria continuar, ainda sem o apoio
da camara. (Apoiados.) A preser.te adminis·tração logo que perder a maioria da camara,
deixará o lugar.
Passarei a responder a um illuslre deputado
por Minas, a quem não deixarei de ser grato ;
elle tem alguma confiança em mim, se•gundo
disse, mas leme que, desempenhando eu o
arbítrio, prove que com o arbítrio se póde governar entre nós. O illustre deputado at.tribuio-rne o que eu nAO havia dito, isto é, que
nllo IHLvillo ofliciaes capazes, e que por isso eu
queria que se admiltissem guardas nacionaes e
paisanos...
O SR.
putado.

ÜTTONI: -

Referi-me a outro Sr. de-

O SR. REGO BAaaos (miniatro da guerra)
- Esta idéa lambem foi produzida por outro:
illustre deputado. E' certo que nós temos officiaes capazes, po:s que o s9.o os que conJbaterão na Bahia e no Pará, e os que ainda combalem no Rio Grande ; porém não se póde
duvidar da falta de officiaes, pois que dt: mil e
bmtos·que existem, muitos sllo empregados nos
corpos da guarda nacional e policinl, muitos se
achno doentes e impossibilitados, e eu me tenho
achado embaraçado para destacar olliciaes para
as províncias onde se tem requisitado. NIio nego
que lemos muito bnns olliciaes; conheço, porém,
que alguns ha que nem mesmo merecem o
nome de cidadãos brazileiros.
Passarei agora a responder ao discurso do
Sr. Limpo de Abreu. Nilo sei porque cahi no
desagrado desse illnstrc deputado. As éensuras
as mais acres, as mais fort.es que fez o nobre
deputado ex-ministro da justiça t·ecahh·llo no
ministro da guerra ; só vê nos netos desse ministro princípios de rancor, de desa:ll'eiçllo, de
tendencias militares, etc. Nos seus longos e
monotonos discursos horrorisa-se dos actos do
ministro da guerra ! Mas parece-me qne só o
espírito esquentado. do illustre deputado póde
achar tanto horror nos aclos que tenho praticado.
Accus·a-me de querer militaris11r o Brazil; senhores, quem olhar para as ci.rcum:slancias do
Brazil, quem examinar os acontecimentos que
entre nós têm havido, de certo, verá que o
ministro da g:1erra o que quer é organisar o
exercito, dar-lhe vida. Em 1831 n6s tínhamos
urn exercito, e nelle muitos officiaes habeís
havia; mas com o movimento de 7 de Abril,
a t.rnpa que fez a revoluçllo insubordinou-se, e
todos sabem que a tropa ci,ué concorre para U&nl\
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revolução não é a mais propria para conservar,
e aquelles· que entao estavao á testa do governo, conhecendo esta política, cuidárllo em.dissolver estes corpos, e a prova é que esses soldados em qualqul'r província,· para onde forào,
mostrárão espírito de insubor<linação. Existia
bastante officialidade, e alguns officiaes, reconhecendo a necessidade da dissolução dos
corpos, resignarao-se a ficar avulsos por algu'!3
tempo, e verem a sua carreira cortada. Der101s
de dissolvido o exercito, foi apparecendo a
guena civil em algnmas províncias; os governos
. vendo-se na necessidade de suffocar essas rebelliões, Cllnhectrll.o que a guarda nacional nao
preenchia muito o fim a que se destinava ; as
despe:r.a,,; erao enormes, e demorava-se bastante
a pacificação das pi·ovincias. E o governo passado, de que fazia parte o illustre deputado,
hoje membro da opposiçilo, conhecendo realmente que era necessario levantar o brilho
militar e crear alg1:1m exercito, propôz-nos aqui
15,000 homens, incluindo nestes, 5,000 estrangeiros ; fez a promoçll!> que todos nós sabemos ;
mas, emfim, devo pensar que foi para ter officiaes capazes, e reorganisar o exercito, pm·que,
a nllo ser esta opiuiao, não sei a que outra me
possa encostar. Pó<le ser que não fosse essa,
porijue nós vemos que as promoçoes só se
fizerão na côrle, e áquelles officiaes muitos dos
quaes nllo tinhao tido os serviços de outros que
forllo esquecidos. A opposiçã.o de enUJ.o, não
lendo confiança na administração pelos seus
actos e pelo principio que a administraçllo profess,1va das minorias governativas, julgou que
nao devia dar a mínima cousa ao governo, e
este retirou-se. A administração actual, entrando
no governo, achou algumas provincias rebelladas, tencionou crear um exercito, creal'
ofiiciaes capazes, e foi nestas vistas que o govemo apresentou as suas propostas. Elia cuidou
em fazer um recrularncnto para prer.ncher o
quadro do exercito, o que a pa1:1sat!a 'nunca
julgou conveniente; e se querer isto é ter tendencias militare$ 1 eu devo confessar que o minisle1·io aclual tem tendencias militares.
Mas, o recrutamento é feito em massa, diz
um nobre deputado. Envião-se lodos os rebeldes
da Bahia para as províncias rebelladas, diz
outro ílluslre deputado. Sobre isto parece-me
que a opposição nn,o está muito conforme. O
mesmo nobre de·putado que diz que se fazia o
recrutamento em massa, julga que· só os cabeças
da revolução da Bahia é que devião ser
castigados, por consequencia reconhece qne
aquelles que pegãrlio em armas talvez não devessem ser considerados rebeldes. Outro nobre
deputado julga que todos são rebeldes, e por
isso receia vêl-os nas fileiras da legalidade ; nào
estão, pois, muito conformes os nobres deputados da opposição.
Mas qual é esse recrutamento em massa? O
illnstre depurado, ex-miníslro da justiç.a, qt1P.

assim se exprimio, 011 nllo sabe o qne seja recrutamento em massa, ou 4uí:r. formai· castellos
para os debellar. Saiba o illustre deputado qne,
dos recrutas que têm vindo i:la Bahia, ~ó lêm
sentado praça aqnelles que esU\o nas c1rcumstancias da lei, e os que por suas molestias, ou
por s11as idades, não estão nestas círcumstancias,
saiba que o ministro da guerra não !em querido
que sentem praça: estão promptos a voltar para
a Bahia na primeira occasiao.
Receião os nobres deputados que querem que
estes homens que da Bahia têm vindo, sejao
todos rebeldes, receiao pela causa da legalidade,
porque se manda taes homens combater rebeldes. Já se ni.ostrou claramer-ite que infundado
é tal receio ; a historia de outros pai:1:es o
mostra, e mesmo entre nós lemos exemplos.
Nós vimos que esses soldados da brigada de
Pernambuco que se insubordinarão, muito servirão ao depois debaixo dp com mando de babeis
officiaes.
Mas, disse o illustre deputado por S. Paulo,
esses soldados erão republicanos, forão·combater
os sediciosos de P,mellas que erilo absolutistas.
O - illustre deputado parece.me que irt·oga
uma grande injuria -aos republicanos, chamando
republicanos a facciosos e faccinorosos como
erM esses soldados de Panellas, como são
os Sabinos da Bahia, como são aquelles
que, no Rio Grande, ·commetlem as barbaridades que as folhas publicas refel'em. Não, semelhantes soldados uão erao republicanos, erão
soldados, insnborilinados, e não forão por consequencia, combater os de Panellas por serem
de opiniilo contraria. Na Bnhia, os soldados que
combater110 a nossa gente, reunidos depois ao
bt1.lalhão prnvisorio, /iierão fogo aos rebeldes.
Dír-i;e-ha, porém, esses soldados dispersára.o-se
por diversos batall1<1es. Eu vou trazer um
exemplo de soldados que servirll.o n"uma re:
belliao, e q11e, sendo mandados em corpos para
outro ponto do Brazil, ahi moslrnrllo para
quanto preslavão. Os soldados d,, -Pematnbuco
entl'â.rão na revolução de 1817, nessa primeira
centelha d~ liberdade bra&ileil'a ...
O Sn. PRESIDENTE :-Perdôe o Sr. deputado
que eu ·o interrompa para le1Dbrar aos Srs. da
deputaçllO que se approxima a -hora de ir apresentar ao 1·egente, em nome do imperador, a
resposta á falia do throno.

O SR.

REGO BARROS

(ministro da guerra):-

Esses soldados, mandados p:ira Montevidéo, ahi
se conservárno sempre fieis, nao hou_ve um só
delles que se passasse pam o ,inimigo. E' costume em lodas as partes, e mesmo pelo regu·
lamento, quando ha insubordinação, dissolverse o batalh!io, é'se distribuir suas praças por
diversos corpos.
O recr9lamento não tem sino em massa, tem
sido feito, talvez, com mais força, com mais
vigot· para exer.111:-10 da lei; mas ningnem tem
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sentado praçá que não esteja nas circmnstancias da lei.
O mesmo illustre deputado', ex-ministro da
justiça, muito tem censurado o governo por não
!et• apresentado uma lei de recrutamento. Peço
ao illustre deputado que não seja tllo sofrego.
Se destas propostas que o governo tem apresentado não tem passado nem se quer uma,
como quer o i\lustre deputado que o governo
apresente já todas as suus propostas ; não é
porque o ministerio tenha mudado de opinião a.
este respeito, mas sim porque ainda nl.lo é
occasillo propria. A lei do recrutamento ou de
conscripção, dá para o exercito os mesmos individuas. E' verdade quP., com a segunda, com
mais facilidade se obtém os soldados ; os cidadãos lodos já sabem quaes d~lles devem ser os
soldados; mas os individuas silo os mesmos. O
que ha agora é certa repugnancia que não haveria se existisse a lei.
Admirou-me uma proposição do illustre deputado, em quem reconheçu tantos talentos, e
que diz que o recrutamento é a base da officialidade. Não, o recrutamento nunca foi a
base da officialidade. A officialidade, como
muito bem disse um illusll'e deputado pela
provincia da Bahia, é filha das escolas.
Não sei se, porque as idéas dictatoriaes entretiverao por muito tempo ao nobre deputado,
durante a sua administração, não sei se porque
taes idéas ainda o perseguem, é que elle só
enxerga nos actos · do ministro da guerra tendencias militares.
· O mesmo illustre deputado quer mais obras
que palavras ; pois bem, atlenda o illustre deputado ás minhas obras, e nâo se importe com
as minhas palavras.
O mesmo nobre deputado que não quer appróvar a proposta do governo, nem as emendas
dos illusll'es deputados por Pernambuco e Bahia,
disse que preferia dar 100:000$ ao ministro
do imperio, do que dar esta autorisnçllo ao
ministro da guerra. O nobre deputado mostra
que conserva no seu coraçao a gratidão que
deve a este ministro ; em todas as occasiaes
qne póde, revela que alguma confiança ainda
lhe merece ; entretanto se o amor da gratidão.
fez com que elle calasse esse grande amor da
patria que t~m para repellir as propostas do goyerno, devo dizer que os ministrps da guerra
e da marinha participãO da dadiva que 5Já ao
Sr. ministro do imperio ; a qualquer ministro
que dê, é mesmo que dar a todos. Bom é haver
no rninisterio pessoa que goze da amizade de
algum deputado da opposiçno que, em alguns
in tervallos, mostra que o seu coração não está
inteiramente surdo a esses sentimentos de amizade.
Da combinaçao de duas proposições do illustre
deputado, persuado-me de que só elle se julga
capaz de ber o ministro da guerra que possa
cuidar do exercito. Se elle não acha capaz a
TOlllO 1

401

nenhum para dar os meios necessarios para
isso, nem mesmo o ministro do imperio, em
quem tem tanta confiança., concluo de suas proposições que elle se julga o unico que possa
preencher este fim ; e me parece que se vai
preparando para isto, pois que tem most!'ado
nos seus discursos bastantes conhecimentos da
arte militar. Mas permitta-me que diga que,
pelas razoes que deu nos seus discursos, pa. rece-me que isto seria uma desgraça para o
Brazil, para a classe militar, e que não tranquillisaria o imperio.
Mas, senhor presidente, ahi vem um dos
actos mais arbitrarias do ministro da guerra, a
maldita reforma do brigadeiro Leilão, que tanto
tem occupado os Srs. da opposição ! Muitos Srs.
deputados pergunlã•> qual foi a ordem que se
deu a este official para marchar ; devo dizer
que nenhuma ; julguei mesmo não dever
mandai-a, porque, ainda que elle o quizesse, o
governo assentou em não o mandar, pois que
elle era dos que professão essas idéas de nao
derramàr sangue brazileiro, idéas que tantos
defensot·es têm achado. O governo, como quer
militares que derramem o sangue brazileiro
quando elles fôrem 1marchislas, desordeiros,
julgou conveniente reformar esse official.
Um illuslre deputado por Minas disse: por
que t·azão o Sr. ministro reformou a um e oao
a outro? Pois, senhores, o ministro da guerra é
obrigado a reformar a todos aquelles officiaes
que quizer ? Onde acha o Sr. deputado na lei
semelhante autorisação ? Um Sr. deputado por
S. Paulo, a quem muito re-speito, deu-se ao trabalho de defender alguns de meus actos, e
mesmo sobre esta maleria. Elle disse que a lei,
Da sua lelt-a, não era cltua,mas que o era: quando
nu.o mandava reformar antes de 20 annos ; eu
já disse, e posso asseverar, que nenhum official
tem sido rel'ormudo unles de 20 annos. Tambem
disse o Sr. deputado qun o espirita da lei não
purecin apoiar muito a opinião do ministro da
guerra ; mas eu já fü ver que mesmo o espírito
dn lei me favorecia; da conclusa.o contraria re.sultaria um absurdo. Um militur que, tendo
completado os annos de serviço que marca a
lei, não se apresenta ao chamamento do governo, na.o poderá ser reformado? Ha de· o
governo esperar que elle o requeira? Que conte
maior numero de annos para então o ser com
maiores vantagens? Nao é isto em prejuízo da
nação, quando este official nenhum serviço
faça, e se veja o governo na precisão de tirai-o
do quadro do exercito para preenchei-o com
officiaes mais babeis.?
·
O illustre dep11tádo; ex-ministro da justiça,
muito tern lastimado que o governo não tenha
ainda· premiado os serviços do heroico Guilherme José Lisboa. Póde o illustre deputado
estar certo de que, se o governo não o tem feito
até aqui, é por não ter recebido participações
sobre os serviços daquelles officiaes que tanto_

ól
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se distinguiril.o, e se perdêrt\O ; mas a.gor-a q11e
tem recehido de algLws, fará o seu devei·. Posso
asseverar ao illustre deputado que, se estivesse
nas mit1has mãos premiar os serviço~ desse
heróe, já o teria feito ; porém virá á catnarn um
decreto do governo a este respeito. ,
Não sei por que máo fado, quancfo o illustre
deputado falia ne:sse herúe, nr,sse bravo Lisboa,
parece querer enxovalhar as suas cinzas, a
sua memoria, eliamando sempre a par delle
essa victirna de Caçapava que tantas lagrimas
tem tirado ao illustre deputado ! De certo que
se esse heróe existisse não quereri,1 ver-se nem
comparar-se com essa victima de Caçapriva.
Parece-me que tenho tocado em qu;isi todos
os topicos do discurso do illustre d~p11tado de
l\Tinas ; resta-me dizer algurna cousa ao illustre
deputado pe!:J. Bahia, que tanto censurou ao
nobre deputado por S. Paulo que defendeu o
ministro da guerra. Elle perguntou quae, silo
os 99 actos do ministro da guerra? ...
O SR, MoN'rEzu11A :-Bons?
O SR. REGO BARROS (ministro da g·uei·ru) :Sim, bons, O ministro ela guerra, durante os
oito rnezes que. está no rninisterio, não terá
apresentado 99 aclos hons... e mellwc-e,; do que
os que tem feito o il111stre deputado'?
O illustre deputado disse ao digno n:presen,
lante de S. Paulo que ~ste não occuµ,,va o lugar
que lhe competia, o qu~l certamente , nll.o devia
ser um lugar ~ectrndario, qLte 11:io devia p11xar
o cal'l'O dos :'nin istros, etc. P,m, que, Sr. p1·esidente, de1-rama1· es(Hs; intriga~? P.1m o deputado de luzes, o primeiro lug;;r é npoiar llll1
governo que dle julgri que, ~e urto é bom, 6
melhor que o da[Juelles opposiciunistas que lhe
fazem guerra.
O SR. PriESJDEi:\TJ, : - O Sr. Castre, e Silva
tem a palavra. (11foifo .mssw·i·o.)
OSr, Castre e Silva dii q11c bem triste é a
posiçuo do Jeput,1do oppo~icioui8ta, porque n!lo
lia baldao ne111 injuria que sobre ellc nno re,'aia.
(Sussurro.)
O SR. PRESIDENTE :-Atlençã o, atlenção.
O SR. CASTRO E SILVA defende a opposiç!io
da accusação que se lhe faz, de querer procrastinar os negocios da casa, quando ella deu um
exemplo do contrario, cedendo muitos de seus
membros da palavra na discussã0 do voto de
graças.
Compara a opiniao do Sr. Rego· Barros na
sesslto passada, sobre a necessidade da wnscripção, e a que actualmenle segue, no que
mostra completa contradicção.
Faz algumas observações sohre o comporta. mento ãa ex-opposição, hoje no poder, adrnírnndo qne sahisse ,rla boca do Sr. ministro da
justiça as expressões em que ellc buienta o di,1
19 de Setembro, p:1ra o qual esse nobre rniui~lro tanto contribuio.

Muito se admirát·a de ouvir ao Sr. ministro
da marinlia dizer qtie aceitava as emendas offerecidas :is propostas, pois qne lembra-se de um
discurso do Sr. Calrnon, em q,:e disse que,
quando um;1 commissrto faz urna emenda a
nma proposta do governo, e acamara approva
es\<1 emenda, isto equivale a dizer a camara ao
ministerio que elle nil.o era capnz, que se devia
retirar.
C, íllustre deputado faz ainrla algnnJRS observações, dus quaes muitas nos escapão, pelo
grande sussurro que lia na casa.
O Sa. PRESIDENTE larga a cadeira, que é occupada pelo vice-pre~idente.
O SR. CAsTBo E SILVA, continuando, não se dá
por satisfeito com as explicar;ões dadas pelo Sr,
mi11ist1:o da marinha, a respeito do que diz no
sen relalorio itr.erca dos alurnnos da academia
de marinha, conioinado com a affi_rmativa de
S. E:x. sob1·e a falta de quem preencha os lugares de segurirJo-tenente.' NM julga que essas
explicaçEies provassem n não exislenci1t da contradicçãq de que. fura accusàdo. Repete o qne
disse em outrn or:casillo relativo it liberdade de
imprensa e guarda de honra ; parecendo-lhe
que foi iJiegal a pel'míssão c{,i usarem de seus
unifol'tnes. A respeito da reforma do brigadeiro
Leitão reproduz o que já foi dito por outros se,
nhon)s con'tra esta medida.

O Sr. Clernente Pereira, pela orde111, dú.
conla tlt: que indo ao paço a depntação encarregada de aµrcsentar o voto de graças, foi recebida pelo regente, ern nome do impenidor o
Sr. D. Pedro II, a l{LJ1)rn leu o mesmo discurso ; e accr-,sc:enta que o dilo regente tlérn a
sq;uiutc t'C'SpCJS(a :
« SetJhores deputadc,s ! Os senlimenlo s que
at"abais de palcut1•,t1·-11w tl:1 parle lh c·,,rnara
dos Srn. deputados, dlto uw p11blicL1 lestemunb o
do q1wnlo ülln se ern111•nha e111 a,~nt!ir ú, ti'eeossid,ulcs do Brnzil, que se a<:l,a lfto fiel como·
dig11l\tlll!lll.e rnprcsentudo. Nossos c111hamços
nilo s[lo peqne11os, pot·érn, o patriotismo tudo
suppre; e, ajudado de tão dignos representautes
da naç!lo, espero com o favor ,divino, cl1arnar
á concordia todos os Li-azileirns.
,e Certificai, senhores, :i camara os agradecimentos que lhe dou, em nome de Sua Magest:.de o Imperador, por tão franca corno patriotica
manifestação do espírito que /l anima. »
O SR. PnESIDENTE declara qne esta !'esposta
é recebida corn muito especial agrado.
Continua a discussão. O Sr. Limpo tem a
palavra para explicar.
Olk Limpo de Abreu: - Eu desejava dar
uma explicaçll.o a V. Ex. ; mas como V. Ex. está
oceupando a cadeira de presidente, explicar-me-hei ern outra occasião,
Lê-se e é upoi~do o seguinte :
,, A assembléa geral legislativa resolve:
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« Artigo unico. - A disposição da resoluçiio
de 15 de Outubro de 1836, sob o n. 43, fica
extensiva aos militares do exercit.o, armada,
q11e, na provincia da Bahia, tiverem feito ser•
viços relevantes para o restabelecimento da
ordem contra os rebeldes da dila provincia.
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O 2º batalhno provisorio, era commandado
pelo valente lenente-col'onel José Joaquim
Chaves, homem que deixou 14 filhos em casa,
abandonou tudo, e foi o primeiro official da
guarda nacional que entrou no exercito. O marechal Ca\\ado, enlretanto; occultou o nome
deste officíal, ou passo•i sobre elle uma ra- J.I. N. Oasfa·o e Silva. »
OSr. Gonçalves Martins, tendo estado in· zoura; O dito tenente-coronel Unha por seus
subalternos o major Neves, da guarda nacional
conunodado de saude, não tomaria parte na
que tanto se distinguio na campanha da Bahia:
discussn.o, como desejava, se não tivesse sido
e que tantos e tào repetidos ataques sustentou.
demorada até hoje. Deseja tornllr parte nelln por
O :3° batalhão provisorio tinl1a por commanter sido testemunha, não dos trinmphos e indantc, o tenente-coronel da guarda nacional
trigas que apparecem agora, mas dos perigos,
occasiao em que bem p(111cos sao os que s!'l1e111. Cosl(t Pinto, um tlos pl"imeit·os q,,e se apre~
sentou no exercito. Os · seus subalternos e
Não concorda de modo algum nas idéas emillidas em opposição á proposta : - primeiro, de soldados, erü.o gnal'clas nacionaes 011 paizanos.
O 4·, batalhao provisorio em commandaclo
se não premiar senão a militares ; - segundo,
pelo Sr. Argolo que abandonou a sua casa, orq1Je e~te mesmo premio 11ão deve ter muito
lugar, por ser só ra~oavel em serviços prestados gani,'lu o batalhão, e foi feito tenente-coronel
· tlcpois da revoluçllo. Os seus orficiaes e imrneem guerra estrangeira.
Opina que devein ser premiados os serviços diatos, erilo lodos guardr,s nacionaes.
O batalhi.lo que veio de Itap.irica, era comde qualquer natureza que sejii.o; m11s li Valia em
rn:mdado por um tenente-coronel de linha nias
rnuis, e como muito mais i111po1tantes, os sertal, que o ·marechal Callado o mandou pro~essar
viços prestados pot· occasião de crises politicas
e civis ; porque em laes cris1is (; necessario que por fraco e covarde.
E onrle estnvâo os officiaes de linha na Bahia,
o homem lenha g1·a11de desapego de si ; que
possua a maior somma possivel de col'agem e exclama o orador? Parte com os rebeldes : parte
desinteresse, prompto a sacl'ificar tuclo por bem com os ~uspeílos e relidos por homenagem; e
parle retidos na gllarda dos depositos no quartel
de seu piiiz.
general, feitos ajudantes de ordens. Ora, assim
Nilo póde deixar de revoltar-se contra a
injustiça de se considerarem os militares como sou franco em dizer que o tenente-coronel
de primeira linha Argolo foi o militar que
sómente dignos de premio, a respeito da resmaiores serviços prestou ; que o coronel Seára
tauração da Bahia. Testemu'nha dos innumeravcis sacrificios qnc lizerão propr·ieturios e se portou com rnnita valentia ; assim como eu
cidadãos de todas as ch1sses ; e vendo mesmo sou franco em l'azcr elogios ao tenente Pontes,
1111e a mes(111inha inform~\~ão úo 1mweehal Cal- q11c hem disciplinava o seu batalha.a: a Castro
Magalhttes, homem de . muito merito, e que
lado concorre para obscurecer o rnerito, c ex~
merece muita consideração ; porque a negarei
alta:r a quem o não merece; para que a verdade
appareça em toda a sua luz, julga dever dizer a oultos? Porque nao apparecêrno senil.o
agorn ; agora todos são valentes ; todos querem
os seu~ sentimentos com toda a clareia ...
premios, todos querem grandes recompensas.
Refere qne o exercito da Bahia constava de 8
batalhões provinciaes, e a brigada expediclonaria Se na minha provincia quizerem organisar
de Pernambnco : passa a examinar o pessoal de 2 batalhões de linha, se nno fôrem outros offi·
ciaes, além dos poucos bons que lá existem, e
que se compunha esta força.
Principiando pela brigada da esquerda, o lº dos quaes mencio11<1i a maior parte, não duvido
batulha.o tira commandado por um tenente- allirmar que outra revolução apparecerá, e que
coronel da gnarda nacional, o muito v\l.lenle a força, se no.o obrat· activamente, obrará.
negativamente por connivencia ; ora, sendo
Manoel da Rocha Galvão, que prestou serviços
importantissimos, e arrostou
perigos mui assim, porque não serl!.o tirados officiaes do
numero daquelles; que tantos serviços preslárão,
grandes, morrendo dous cavaHos clebaixo dellc.
cuja capacidade foi til.o reconhecicla ; cuja coOs officiaes suballemos clcsto batalhno, tambeu1
ragem c disciplina se dcscnv-0lveu tanto nos
erão guardas nacionaes.
Do 2° batalhão era commandanle o tenente combales ? Se nao temos olliciaes, àe que pos·
coronel da guarda m1cional - Accioli - e os sumos lançar 111110 ; S<l nllo temos escolas ao
menos, onde se possa desenvolver o talento mi·
officiaes e subalternos da mesma guarda.
litar, porque não lançaremos n1no de cidadãos,
O l° batalhao provisorio era commandado
por um official de linha, mas a quem o márechal · que tao relevantes serviços têm prestado?·
Não é só na minha província. que ha falta de
Callado declara coberto de defeitos, entendendo
até qu~ devia ser retirado como perigoso. De- of!iciaes ; tambem esta falta é' sentida em Pernambuco. Pernambuco mandou uma brigada
baixo d.e suas ordens tinha o mui distincto e
valente major. Seára, sem o qua\ quasi nnda se com meia · duzia de orticiaes, muito bons na
_verdade, esta brigada se pol'tou o melhor ros·
faria.
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sível ; não cessarei de o dizer ; porém, movido premiados ós officiaes que prestárão serviços
de algum pequeno espírito de provincialismo, por mar e terra, assim como quer que sejão casnão posso deixar de dizer q11e, se 'a brigada tigados os que se mostrarAo covardes ; mas
expedicionaria era a que mais avançava, as lambem que se premeem os serv_iços prestados
forças da Bahia em pouco tempo a alcançavão, pela guarda nacional. Julga, poré'm, muito
vencendo portanto as mesmas dilnculdades ; limitada a autorisação que se dá ao governo,
devendo demais fazer-se a dilTerença entre porque a promoção de tenente-coronel gt·aduado
para ell'ectivo é, na verdade, um premio hem
tropa de linha e paizanos armados.
Portanto, 1·econhecendo que houvera.o olli- insignificante para os relevantissimos serviços
ciaes da 1" linha que se portárão dignamente, prestados pelo Sr. Argolo, por exemplo. Votará,
não posso deixar de dizer que os guardas naportdnto, tambem por alguma emenda que dê
cionaes se porlárã.o, se não com ~uperior, ao mais amplid~o ao governo para premiar taes
menos com igual valor e coragem ; sendo de- serviços.
mah; toda a força compo!jta de gua1·das nacionaes
OSr.-Andrada. :Machado estava resolvido a
e paizanos armudos, com excepção apenas da não fallar mais ; mas vê-se a isto obrigado á
brigada de Pernambuco, que era da 1ª linha.
vista do elaborado, porém,_ manhoso discurso
Ora, á yista disto não se deverá fazer ju~tiça a proferido ho·n lem, no qual dando fortes ferestes homens que fizera.o tantos serviços, e roadas; o Sr. Monte2t1ma, bem como o habil
grande parle dos quaes nada querem porque não morcego, abanava com
azas para as tornar
precisão ; mas desejão ao menos que os rele- menos sensiveis. ·
vantes serviços que preslárão na.o sejão obscuAgradece o conceito certamente exagerado
recidos ; não sejão achincalhados por homens que fórma delle, orador ; mas não póde deixar
que querem hoje tirar o premio com a mão do de fazer sentir a sua injustiça.
g"Jlo P (Apoiad08.)
.
Aconselhou-me o meu nobre amigo, diz o
Muito se tem dito contra o Sr. ministro da
guerra ; o que me obriga a fazer uma especie orador, que-eu não m,:isse de sarcasmos, que
de confissa.o, e é que; coIJfiando muito nos não são proprios da minha idade. Eu desejo que
membros que compoem a adminil\lração actual, elle prove que eu usei de sarcasmos. Não pego
é o Sr. ministro da guerra talvez aquelle em em cascas de alhos ; a palavra-Barcasmos-não
quem eu mais confie. Ha oito annos que é é portugueza, não apparece no diccionrrio de
membro desta casa; e que vis_tas ambiciosas tem Moraes em nenhuma de ·suas edições ; mas
elle apresentado? Quantas vezes não se lhe teri& quero admittil-a como lnl, porque está admitoll'erecido a pasta da guerra? Quanias vezes não tidano uso. Não procuro ridicularisar a ninguem,
teria occasião de entrar na administração? Como mas apezar de minha idade, o sangue que me
que já desconfio de til.o repelidos ataques diri- corre nas veias não é agua de rosas ; de quando
gidos contra a pessoa do Sr. ministro da guerra; em quando se azeda, qnundo me atacão injusjulguei, pois, dever fazer a minha confissllo tamente. Pretendeu-se l,mçar sobre mirn o
odioso, não digo que de proposito ; J>retendeu·-se
sincera.
O orador passa a referir que, havendo muitos ridicularisar-mc; eu não respondi com sarprofessores militares, o paizano Christovão.José casmos, mas disse tudo qt~anto entendia.
Vieira foi aquelle que mais se esfor~ou, presO meu nobre amigo louvou o ardil com que
tando-se com um zelo incansavel para tudo disse que eu defendi ao nobre 1ninistro da
quanto era necessario para o curativo dos · guerra. Nno usei de ardil algum, fiz justiça, e
doentes : de modo que até este serviço impor- nada mais ; e o meu nobre amigo nll.O deslruio
tantissimo foi desempenhado por U!D individuo a minha defeza. Consistia ella primeiramente
qne não era militar.
no principio geral-qne por uma acção culposa
Parece-lhe que a experiencia vai provando a nao deve ser julgado o homem que tem feito
exactidão de um discurso que fez em 1835, sobre 99 acções boas. Mas disse-prove as 99 acções
a necessidade de nova organisaçto no exercito, boas.... ! O meu nobre amigo, que é letrado,
pois que todas as revoluções. do Brazil têm que prove o contrario. (Apoia.dos e Tiaada.8.)
nascido de falta de disciplina no exercito e de Nao largo a posição vantajosa de réo(apoiados);
bons officiaes. E se, nas fileiras da guarda naresponderei ás razões que apresentar ; moscional, se acbão homens habeis, dos quaes trarei que não sa.o culposas. Mas estou no meu
alguns, não crê que muitos, queirllo servir nn 1• . direito em querer que não só 99 senao muito
linha, não sabe porque se não lançará mão mais acções boas fez o nobre 'ministro da guerra
delles. Este methodo não é novo, pois nos desde que tomou posse do seu alto emprego até
Estados-Unidos até se comprão patentes até ca- agora ; porque teve de cumprir muitas leis, e
pitão, ou ainda acima deste posto ; ha,endo al\i como se não tem achado cu1posa senão a acça.o
até milicianos que, tendo entrado no exercito que aqui se apontou, creio que muito mais de
por haverem prestado bons serviços, têm 99 acções boas tem praticado. (A.poiadoa.) Por
chegado a generaes.
isso ci·eio que argumentei logicamente. AdConclue votando pela proposta. Deseja ver virta-se, porém, que passei lambem a mostrar

as
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qne a acção nãç era culposa ; que não era op·
posta ao sentido litteral e obvio da lei, posto o
pudesse ser ao seu cspirilo; e que a culpa era
da lei que usava de 4 formulas diliereates de
exprimir a mesma idéa.
Depois de algumas palavras, que não pudemos ouvir, o orador mostra que é licilo
seguir as idéas de outrem quando são justas ;
e que absurdo fôra, para nãa ter um lugar
secundario, atacar aquillo que é proprio para
o bem do paiz. (Apoiad11s.) Demais, é assás
modesto para reconhecer que a natureza o não
creou para lugares eminentes, mas secundarias ;
e portanto, sujeitar-se-ha.á sua condição; mas
Iião póde soffrer que se lhe n!lo guarde o devido
decoro.
Creio que um homem de honra, continua o
orado1·, nllo tem senão um · orgulho, o orgulho
da virtude e do desempenho daquillo que julga
·seu dever. Na minha longa carreira, onde eu
lenho bebido até as fezes do calix da amargura,
este orgulho é que me tem sustentado. Nas
phases politicas de minha vida, na minha
mocidade, quando eu tinha adoplado idéas que
a madureza da idade me fez abandonar., em
todas ellas o sentimento de minha dignidade
me sustentou sempre. Em 1817 adaptei o principio da independencia que para mim era o
maio1· dos bens. Bem criança era eu, e já
sonhava com ella. Nas escolas primarias e
secundarias, na universidade, nunca sonhei
senão - Independencna do Brazil. - Pareceu
em 1817 que este grande desejo podia ser
levado a efieito: nao approvei o tempo; nao
approvei as medidas ; oppuz-me a ellas ; porém,
arrebentou, e pareceu-me que a minha dignidade se oppunha a que eu recuasse da
em preza; fiquei, pois, nella; padeei, expuz-me
á morte : mas advirta-se que nunca me aviltei :
tive occasiao de sahir com honra e com ganho ;
propôz-se-me simplei:<mente aqui da 1:ôrtc, no
tempo d'el-rei D. Joao VI, de pedir perdao;
eu respondi nobremente: - Só peço perdão a
Deus : ao rei só peço justiça. - Fui absolvido
por fim, porque o devia ser ; n!l.o havia provas
contra mim. Voltei a esta côrte: fui deputado
para Lisbôa; os t:ies quaes serviços que lá'·fiz
são cóostantes. (ÀpoiadoB.) Mereci _da nação
portngueza, que não approvava os meus planos,
e menos os meus dis(,ursos, muito respeito.
Sou-lhe por isso muito obrigado. Mas constan·
temente ,fiquei teimoso em que era preciso que
ficassemos independentes. Vim para aqui: tive
assento nesta casa. Estes princípios, qne no
começo agradárão, depois, desagradárllo : fui
deportado : paguei caro os serviços prestados ;
mas, em terra estranha, sempre conservei a
dignidade ; sempre amei o meu paiz. E' o pri•
meiro de meus sentimentos. Quando acordo, é
a primeira illusao doce que me embala o seoso.
Se; pois, defendo a administração aclual, é
porque a julgo boa, ao menos relativamente.

405

(Apoiados.) Se n!l.o me persuadisse de que
era util ao bem do Brazil, não a defenderia.
Depois de algumas palavras, que ainda nos
escapão, continua o orador, dizendo que o
Sr. Montezurna mostrou ter bastante prudencia
mundana, que respondeu ao Sr. ministro da
marinha que não cabia em acceder ao convite
feito por S. Ex. para que apresentasse as idéas
que julgasse proveitosas ao paiz; O orador .
coo ressa que é differe11te, pois que nllo ter:i
duvida de commuaicar ao governo qualquer
idéa que julgue boa. Faça-se o bem dos povos
ainda que seja o diabo que o faça. (.Risadas.)
Mostra que o Sr. Moatezuma ficou convenl!ido de contradictorio no mesmo argumento com que quiz convencer que o
orador cahira em conlradicção, pois que não
querendo conceder arbítrio, concedeu poder
diserici01im'Ío, que é perfeito synonimo ; do
que se convencerá recorrendo ao diccionario de
Moraes. (Ri.sadas.) Repele o que a respeito do
arbitrio em questão disse em uma sessão anterior, accrescentando que, porque tem perigo,
não se segue que se não faça delle uso ; bem
como o viandante, não desconhecendo o perigo
de passar uma ponte de cipós e vimes, lançada
sobre duas montanl1as para servir de meio de
communicação, não deixa por isso de seguir
sua viagem.
Se pudesse suppôr o Sr. Monter.uma capaz de
perfidia, descobriria nelle ao menos o desejo de
tornar o orador odioso á camara e ao Brazil.
Quiz o meu amigo dizer que eu tinha dilo quasi
uma heresia, quando disse que era uma falsi·
dade o affirmar-se que o papa de Roi:na é chefe
da igreja universal, e quiz vêr defendida a sua
proposição muito engraçadamente, rogando ao
Sr. ministro da justiça que se mettesse a theologo ! (Risada.,.) Seria couRa nova, na verdade.
(Apoiado.,.) Ao mini~terio da justiça estao inhe•
rentes os negocios ecclesiasticos : concordo ;
mas, conhecendo. no dr. ministro da justiça talentos de outro genero, não posso esperar que
seja theologo. O illuslre metropolitano é lambem
convidado para entrar em lice : querera o meu
nobre amigo converter a camara dos deputados
em concilio, e cada um de nós em theologos ?
(Àpoiados; risadt111.) Cuido que não; e creio
que a consurnmada prudencia do illustre metropolitano, · é que o tem estorvado de acudir a·
tal reclamo. Para o evitar, eu me explicarei.
O orador mostra que, quando disse que era
uma falsidade que o summo pontifice era chefe
da ig1·eja universal, se exprimira em sentido
philosophico, e nãO em sentido catholico ;
porque a exprimir-se em-sentido catholico não
deixaria -de. reconhecer, como dogma, que a
igreja é uniyersal, . pois que é até mesmo a
significaçll.o da palavra catholico que nasce do
·
grego,
Conclue responden(\o a algumas proposições
do Sr. Manóel do Nascimento,
0~
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A discussão fica adiada.
O SR. PaEsmENTE dá, pllra ordem do dia,
leitura de projectos e indicações; continuaçao
da resolução nllo impressa, que concede ur1,1a
tença ao alferes Romeiro; discussão da resolução n. 33 ; e parecer n. 28-deste anno; e
continunçil.o da discussão adia<la.
Levanta a sessão as duas horas e meia.

§essão em ~3 de .iunl.to
PRESIDENCIA DO SR, ARAU.fO VIANNA

Expediente.·- Diversos pai·ecei·es
dB coinini.;são.-Ordem do dia.-l'ensão ao
alfei·es Bomeiro.-Propostas do governo pm·a
pi·ornover.
Discurso-~ dos Si·s. C1wtodio
Corrêa, Montezuma, etc.

SuMMARIO.-

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.
Faltll.o com causa os Srs. Franco, Bclleza,
Cajueiro, Costa Miranda, :1osé Luiz de Ft·eitas,
Joaquim Francisco Vianna e Vaz Vieira.
EXPEDIENTE

O SR. lº SECRETARIO dá ('0ntn do expediente,
lendo os seguintes officios :
1.º Do ministrn do imperio,
parlicipando que. por aqnelle ministerio nl\o se tem
recebido relução alguma dos ofliciaes, officiaes
inferiores e paizanos que, na provincía da B~hia
se distinguira.o nos differenles ataques do exercito da legalidade contra os rdJeldes, desde 7
de Novembro do anno passado, até 16 de Março
do corrente, e das familias cujos chefes perecêrão aos golpes dos mesmos rebeldes, tlut·ante
a revolta da capital da dita província : asseverando que, pelo minislerio da guerra, já se
transmittio á esta camarn uma relação a respeito.-A quem fez a requisiç~o.
2.ª Do ministro da fazenda, remellendo o
balanço geral da caixa da amortisação do anno
de 1837, e mezes decorridos até o fim de Maio
ultimo, corn observação do · movimento dos
fundos publicos, e um quadro demonstrativo
das transacções deste estaliclecirnento.-A' primeira comrniss1\o de fazenda.
RPmette-se á commissão do commercío, agricultura, industria e artes, o requerimenlo do
cidadão brazileiro Joaquim José da Silva.
Vai á commissão de _justiça civil o requerimento do visconde da Asseca ; e á de petições
o do padre Antonio Gomes Coelho.
Lê-se e approva-se o seguirte :
« Requeiro se remeltao á illuslre commissão
do orçamento o of!ício do presidente da pt·o-

vincia da Parahyb3, de 29 de Agosto de 1836
orçamento fl mais p~peis annexos, relativo~
torlos á fortalezn. do Cabedello da mesma província, e enviarlos á esta augusta camara em
officio da repartição dos negocios da guerra, de
~ 7 de ÜlllL1b'.o daque!le armo, afim de que a
1llustre co111m1ssno, á vista delles, melhor pcssa
delíberat· ácerca da minha indicação de 8 deste
me,..-J. J. rle Ol-ii>c!•,·a. »
Lê-se o seg1iinte parecer:
" José Joaquim da Rocha representa a esta
angnsta camarn, que lendo sido deportado para
França, com ,eus dous filhos Innocencio e
,J uvcncio d~ HocJ:ia l\f~ciel, por ordem do govemo, depois de d1ssolvtda a assembléa constilu!nle, á qual· ern deputado pela província de
M111as_ Geraes, fizera varias despezas, cuja indernmsação ora reclama.
" Prova ter. despendido 1:422$947, a rnber:
102$447, que pagou RO commandante da
charrua · nacional Liwonia na quol emharcá,·a, por comedorias durante sua estada em
Vi!;o, a cujo pnrlo fôra arribado: 1!36;,-500 pela
passag;em de seu filho Innocencio, do Havre a
es_ta corte, tendo-o encarregado de promover os
meios de poder regressar ao seu paiz : lO0S0fl0
pela passagem do dilo seu filho desf.a côrte ao
Havre, mandado sahir por ordem do «overno
}lOl' se ter retirado de Paris sem lic~nça ; ~
1:084$000 pela sua passagem, pela de seus
rlons filhos e criado, q:iando lhe foi pet·mittido
regressar á esta capital.
·
" Todas estas desper.as, á exccpção dos 100$
que o supplicantc despendeu pela passagem d~
seu filho lnnocencio no scn regrn,so ao Havre,
se ach1l.o comprovadas com doC11mentos.
" Além Lias qu.rntias mencionadas reclama
mais o st1pplicante a de 534 francos, gastos da
maneirn_ ~eg11 inte : 346 pelas <l()spe;::as, que elle
e seus filhos fizerão de Bordcaux a Paris : 64
despendidos por seu filho lnnocencio de Paris
ao Havre, e vice-versa, na occasino em que foi
enviado a esta côrle, e della se retirou por
ordem d.o governo imperial : e 92 francos, despeza que fez de Paris ao Havre, quando lhe
foi permiltido regressar ao Brazil.
« Pede mais o snpplicanle que se lhe manda
pagar 7,50$000, despeza da viagem de Vigo e
Bordeaux, a exemplo do que se praticára com
o finado conselheiro Josó B,mifacio de Andrada
e Silva.
« A 3• com missão de fazenda examinou escrnp~losarnente a pretenção do supplicante, e
considerando que elle fôra deportado por ordem
do g~verno, e que as despezas que fizera fora.o
necessarias, julga de equidade, senil.o de justiça.
que lhe devem ser satisfeitas. Além disto fundase a commissào na pratica já seguida com outros
ex-deputados da assembléa constituinte, deporta_~os na mesma occasião em que fôra o sup-·
pl1cantc 1 aos quaes- mandou o governo pagar
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iguaes despezas, conformando-se com o parecer
do procurador da corôn, de 30 de Setembro de
1828, que fôra ouvido sobre tal objec!o,
« Nao póde porém a commissao annuir ao
pedido do supplicante, quanto ao pagamento
dos 750$000, nao só porque o supplicante
nenhum documento apresenta, que comprove
essa despeza, o que aliâs se fazia neces.ario,
como porque parece à commissao, que o
exemplo apontado pelo supplic.-.nle póde deixar
de lhe applicavel. »
A' vista pois destas razões é a commissão de
parecer, que se adopte a seguinte resoluçao:
·
« A assembléa geral legislativa resolve:
« Artigo unii:o. O governo fica autorisado
para pagar a José Joaquim da Rocha a quantia
de 1:422$947, e mais a equivalente a 534
francos (ao cambio do dia, em que se realisai· o
pagameuto J que despendeu, quando por ordem·
do mesmo governo foi deportado para Paris,
pela sua passagem, e de seus filhos, e comedorias ; e por igual motivo no seu regresso â esta
côrte.
« Paço da camara dos deputados, 9 de Junho
de 18~8.-J. J. llfoura Dlagalliães.-J. J. Pa·
checo. »
Lê-se o seguinte parecei· da 3• commissao
de fazenda:
« A camara municip~l da villa Franca do
lmperador (província de S. Paulo) representa o
prejuizo, que soffre seu municipio com a expi·
raça.o do praso dado para troco <lo cobl'e, e i~to
p,n· culpa do governo dnquello. província, que n!lO
atl.endeu a muitas representações, que lhe forao
feitas sobre o dilo objecto, e conclue pedindo
a concessno de um praso razoavel para nelle
recolherem-se muitos contos de réis, que
existem naquelle município. A 3" commissão
de fazenda jnlga indispensavel, para poder dar
um parecer definitivo, que o governo informe o
que souber á respeito, não só ácerca do que se
imputa ao pr~sidente da província, mas lambem
sobre o mais, que expõe a c:1mara municipal.
« Paço da camara dos deputados, 9 de Junho
de 1838.~J. J. Pacheco.-J. J. de llfoura Magalh.ães.-11[. F. Ribeiro de Andrada. »
Pedindo-se a palavra sobre este parecer, o
Sr. presidente o declara adiado; e, a requerimento do Sr. Alva1:es Machado, julga-se objecto
de deliberação e. vai a imprimir.
·
OSr. :Eustaquio, pela ordem, pede a palavra
e; observando que bem se podia.o dispensar as
despezas da impressao com esta resoluçao, requer que seja disto dispensada.
Consultada a camara, decide que não se dis·
pense a impressão.

-,1()7

queira convidar a illustre commissao de pensões e ordenados para quanto antes dar o seu
parecer a respeito da pensão concedida ao bravo
coronel Silva Taval'es.
O Sa. PRESIDENTE satisfaz à exigencia do
nobre deputado, fazl!ndo o convite requerido.
Lê-se um projeclo de resolução apresentado
pelo Sr. deputado Costa Pinto, concebido do
seguinte modo :
cc A assem biéa geral legislativa resolve:
• Artigo unico. O poder executivo poderá conceder carta de naturalisaçao de cidadão brazileiro
a Henriqne Guilherme Fel'Dando Halfeld,natural
do reino de Hanover, domiciliado com sua mulher e filhos na imperial cidade do Ouro Preto,
e residente na província de Minas Geraes desde
o anno de 1827, e nella exercendo presente•
mente o lugar de engenheiro de obras publicas,
nao obstante nao ter residido quatro annos
dentro cio imperio depois que assi~nou o termo
de declaraçao exigido no art. 1" § 3'' da lei ele
23 de Outubro de 1832, que fica para este fim
sómente derogada.
cc Paço da can1ara dos deputados, em 23 de
Junho de 1838.-A. da Gosta .Pimo. "
E' julgado objecto de deliberação.
Continua a discussão da resoluçao na.o impressa, que conceda uma tença ao alferes
Romeiro, com a emenda apoiada: e mais a
seguinte, que lambem é apoiada:
« A tença de 50$000 concedida á Joaquim
Timotheo Romeiro por decreto de 22 de Dezembro de.1837, fica elevada a 200$000. 22 de
Junho de 1838.-S. a R.-Pontes Visgueiro.•
O Sr. Vieira de Mello declara que não pretende fazer opposiçao ás ~mendas apresentadas,
mas justifica o procedimento da commissil.o de
que é membro, dizendo que ella nao podia.
senão cingir-se á disposição elo governo ; e se
este concedeu tença, entende clle deputado
que a commissão nao podia alterar esta disposição, concedendo pensa.o, e devia tão sómente examinar se a tença estava concedida
conforme a lei, e fôra com éffeito o que a commissão achou, isto é, que concedêra segundo a
lei, por isso continua a votar pelo-parecer. Se
na commissao englobára as duas quantias de
quarenta, e dei mil, fôra porque teve em vista
a economia ; mas a este respeito tem que
mandar á mesa uma emenda e entende que
poderá ·votar pelas emendas como pensão, sem
ser nistó contradictorio.
O illustre deputado remette_á mes!l a seguinte
emenda:
" Em lugar das palavras - Tença annual de
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA
50$000, diga-se, como no decreto do governo :
- tença annuar de 40$000, e mais 10$000
LEITURA DE PROJECTOS E INDICAÇÕES
que se lhe accrescenlará em ra1Ao do feri, -O Sr. Assis Mascarenhas, tendo a palavra mento. Salva a rellacção, ele. »
E' apoiada e entra em discussão,
pela ordem, diz :-'-Sr. presidente, rogo a V. Ex.
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O Sr. Gomes Ribeiro oppõe-se lambem á
O Sr. Clemente Pereira.: - Sinto nl\o poder
emenda do Sr. Pontes, e, depois de varias
dar o meu voto ás emendas dos nobr~s deobservações em resposta ao Sr. Visgueiro, conputados que elevão o quantital!vo da. te_nça
clue assim o seu discurso:
concedida, 1-wrque sempre segui o pr_mc1p10
enunciado na ultima SéSSliO por um 1llustre
Sr. presidente, é muita animosidade, é
deputado, de que ha grande inconveniente em
mesmo muita falta de generosidade da parte
admiUir o precedente de emendar os decretos
de um deputado para com o seu colleg&, lede remuneraçllo ele serviços. O poder executivo
vantar a voz no recinto da representação naestá mais habilitado para poder apreciar os cional e dizet· - tu votas contra esse official
serviços pelo conhecimento que tem dos factos:
porqu~ és inimigo declarado delle--expressões,
e ainda quando o poder legislativo possa igualSr. presidente, que, sem duvida, revoltao a
mente obter esse conhecimento, será para deraza.o do homem ainda o mais fleugmatico,
sejar que elle use com muita difficuldade do
e que jámais devem st!r proferidas por um
seu direito de emendar os decretos daquelle,
deputado cujo primeiro distinctivo deve ser
fazendo-o só em casos mt1ito raros. As camaras
o respeito ao tribunal da opiniao puhlicn, de
Je<>islativas deixão-se facilmente arrebatar pelo
cujas sentenças a ninguern é dado o appellar.
ei~lhusiasmo do momento que habeis oradores
Senhores, é necessario que nos convençamos
podem suscitar, até muitas vezes exagerando
de uma verdade: que o homem verdadeia verdade: e isto é tanto mais perigoso quanto ramente político, verdadeirameute civilisado,
é cérto · que todos sentem nma grande reo mais brilhante tiiumpho que póde obter
pugnancia em combater argumentos que exaltao
contra seu inimigo é ser com elle generoso ;
serviços feitos ao estado: isto é por alguma
eu, pois, professando estes princípios, peço
fórma improprio de corações generosos.
ao Sr. deputado que me trate com aquella
Estes princípios tornllo-se mais necessarios
prudencia e circumspecçao com que o tenho
tratado até aqui, e continuarei; e se, a despeito
quando os serviços têm quantia certa deterde minha declaração, eu não receber do Sr. deminada na lei, porque se o governo se conforma
putado igual favor, entao, conservando-me sicom ella, não sei como o poder legislativo se
possa desviar della.
lencioso, peço á camara que me faça justiça.
·
E peço â camara que reílicta bem os em·
Fica a discussão adiada par.1 se passar á
baraços em que se vai collocar se ad mittir as
outra parte da ordem do dia.
emendas, porque outras semelhantes terao de
Continua a discuss:10 das propostas do goser apresentadas : se as desprer.ar será injusta,
verno e emendas apoiadas.
e se as admittir introduzirá a confuslio nas
O Sr. Custodio Corrêa,: - Sr. presidente,
suas deliberações, substituindo uma regra certa
tem-se tornado summarnente longa a discussao,
por um principio arbitra1·io.
Oµpõe-se que 50$000 é quantia diminuta ; e melhor fôra, talvez, que eu desistisse da
palavra; po,ém como tenho de vot.ar pelo
111as se ella a da lei, é sufficiente: diga-se
parecer da illustre commissao, addicionado
que a lei é escassa, e proponha-se outra
pela emenda B$Signada por tres Srs. deputados,
melhor; mas emquanto exislit· deve ser exe:
devo :iem pre declarar, ainda que succintacutada. Se para urn alferes 40$000 é pouco,
mente, quaes sao os motivos em que me fundo.
e se 10$000 é pequena remuneração para uma
Não partilho todas a~ razões que ~qui se tem
ferida, no que eu convirei, o mesmo argumento
expendido em favor da materia, que se ventila,
prevalece par a toJas as patentes, e a um brigadeiro, por exemplo, em lugar de 300$000 da _ e nem tão pouco tenho uma confiança trio
illimitada, nem na aclual, nem em outra qualtarifa se deveráõ dar 600$000.
quer administraçao, qne por ventura a venha
Advirta-se ainda que o agraciado em tempo
substituir, que sacrifique o meti pensar. e traia
de paz nao tinha direito á tença, na confora minha corrsciencia a ponto de adaptar sem
midade do alvará de 16 de Dezembro de 1790,
exame, as medidas propostas pelos nobres dee por isso seus serviços furão attendidos porlegados do poder: saberei em todo o caso conque se considerárao importantes na conforservar o meu posto: todavia quem se vio no
midade da mesma lei.
meio da guerra dvil, lutanrlo desarmado contra
Senhores, serviços nM se pagão, remuo punhal dos assassinos ; quem conhece por
nerão-se ; sei·viços ha que nrto podem ser
propria experiencia quão mesquinhos sll..o os
pagos. Por isso as quantias sll.O sempre perecursos do governo, quando é mister suffocar o
quenas, porque servem só de dar um testegermen de qualquer commoçao que traz por
munho publico de que a naçl\o os reconhece
fim desmoronar o edificio social e perturbar a
e sabe apreciar : e estou certo de que todos
paz dos cidadãos pacificos ; quem, finalmente,
os militares aprecião mais que tudo este signal
tem examinado as molas do coraçilo humano
de reconhecimento, que regeitaria.o se pudesse não póde deixar de investir o governo daquella
parecer paga.
força indispensavel para salvar a patria, e com
Voto pela resolução, e contra as emendas.
ella as nossas instituições, cuja: estabilidade me

e

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:51 - Página 4 de 8

SESSÃO EM 23 DE JUNHO DE 1838

409

parece vacillante e sujeita ás variações do
micos, se moslrão enriquecidos com uma certa
espirito desorganisador que infeli:,;mente tem
somma de conhecimentos scientificos : ora, o
1tpparecido em algnns pontos do imperio.
valor experimentado, a pl'OpensAo natural para
Um dos meios de que necessita o governo
as armas e a pratica adquil'ida. no campo da
batalha equivalem n esses estudos e st1pprem
para levar a effeito tao nobre fim é, sem duvida,
a medida t·eclamada pelos nobres ministros da
bellamente á falta desses conhecimentos scienguerra e da marinha; isto é, a autorisaçliO de
titicos behidos nos cursos onde só se aprendem
poderem recompensar aqnelles individuas que
lheorias que nada valem sem a pratica : evidente é, poi~, a consequencia.
prestarão ou tiverem de prestar relevantes ser•
viços a prol da ordem e da_ integridade élo im·
Senhores, posto que os triumphos obtidos na
perio, e chamar para o exercito e armada luta da guerra civil não têm, e nem devem ler
aquelles mesmos individuos, uma vez que se o mesmo presligio qt:e aquelle que acompanha
as victorias alcançadas de nação a nação ; posto
mostrem aptos para a nobre profissão das armas.
Convenho qu~ esta medida talvez desgoste e
que ou reconheço que, em lugar de espalhar·se
offenda mesmo o melindre de alguns mi:itares fiores, só se deve derramar lagrimas sobre o
lumulo dos vencidos e vencedores ; posto finalque, arreigados ao e$pirilo de classe, n:l.O sof.
mente julgue pouco airoso levantar-se monufreráõ de born grado que esses individuas, para
os quaes o orgulho marcial fazia olhar com
mentos para perpetuar tristes recordações, quaes
certo desprezo, venh:to no exercito hombrear com as das dissensões intestinas; todavia não é
os veteranos, encanecidos sob o peso das armas ; menos aprcciavel o sacrificio daquelles que,
mas não posso capacitar-me que a popula~:ão se desprezando os attractivos do interesse, abandonando as doçuras e o repouso da vida priresinta que ele seu seio saião homens que,
vada, se anojão no campo do perigo, e no meio
pelo seu valol' e inclinaçno natm·al para as
das fadigas das armas, com o nobre desígnio de
armas, vno partillmr com esses veteranos os
trabalhos e glo1fa da milícia : tal vez mesmo sej,l
restabelecer a paz e a ordem pet·dida (apoiado$),
este o unico meio de que se possa lançar nlão sern cujos elementos nao é possível existir so•
cieducle alguma. Lastimemos, pois, a sorte dos
para vencer a repugnancia que por natureza
vcncictos ; choremos a sua morte ; mas recomtêm os brazileiros pura entrnr em uma carreira,
pensemos taes vencedores, como dignos servi·
onde ellcs não enconlrilo senno espinhos e desgostos. Estou igualmente convencido que os dores do estado.
Senhores, na Bahia e no Pará, homens ap·
militares de merilo e reconhecida capacidade
pnrecêrao que, sem pertencerem ao quadro do
na.o se jul1mráo aviltados de contar em suas
exercito, p1·eslár1lo relevantes serviços a prol da
fileiras homens que com elles possno susleurm·,
á custa de seu sangue e propria vida, a honra e ordem e da integrida_de cio imperio: mos·
lt·ú1·110-sc haheis gcnernes, tanto na concepç:10
dignidade ela classe a que pertencem. O merilo
elos planos, c:omo na sua exccnçli.o ; a esses
ni:l.o teme rivaes.
houtens o govemo, como chefe de grande fa•
Os exemplos tirados da Fmnça, lnglatcrm e
milia brazihiirn, t!cvc mostrar-se rec,,nhecido ;
Estados-Unidos não l'orao de certo as razoes que
mas como pocler,í C'ile t~stemunhar o seu 1·ecome convencerão da necessidade d~ ubt·açur a
11hcciiucnl.o, ~e por nús ni\o fôr aulorisado ?
medida que se nos propü«i; porque lemos pr(;!Não pm,so rl'r.orclat·-me do Pará, sem enchcr•me
·jnizos velhos que é preciso l'espeitar e usos
antiquissimos que de modo algum conv~m de urnnhi. Sim, senli1Jres, nno pequena gloria
me cabe pela parle que tomei no triumpho da
calcar aos pés para sobre o seu lumulo lel'antar
o monumento dos systemas seguidos em pniies legalidade uaquella provincia. A nada mc
poupei, e não houve sacrificio algum no qual
estrangeiros. Uma tal tentativa seria de cel'Lo
não me sujeitasse. Desculpai-me, portanto, esta
perigosissima; Tanto isto é verdadeiro que todos
ingenua confissão ; ella· não é manchada pelo
os povos civilisauos receião de introduzir em
b;tfio elo orgulho, e se ha orgulho, é nob1·e, é
seu paiz usos e costume;; que nM se combinão
com a indole e o caracter nacional. A França, por justo, e niLo filho da vaidade, nem arroto de
amor p!:oprio que de ordinario l!njOa; e ficai
exemplo, guarda-se bem de completar a officfalidade do seu exercito pela maneirn on modo convencidos que a nada aspiro do governo ;
porque clle nada tem qtie possa recompensar os
seguido em·Inglnterra: aqui o posto é comprado
meus serviços, e demais elles já estão sobeja·
com o ouro; acolá é ganho pelo mcrilo e antimente recompensados pelo bom exilo dos meus
guidade. A Inglaterra seja portanto da Inglaterra,
esforços, pelo testemunho de minl1a consciencia,
e.o Braiil seja do Brazil. (Apoiado.)
e pela eslima com que geralmente me honrao
A medida, porém, hoje abraçada e defendida
os meus-compi·ovincianos , entre elles nM ha
pelos nobres ministros, não está no mesmo
partido que nno me tribute all'eição. Por vencaso, nem nas mesmas circumstancias ; pois
tura as graças e favores do governo poderáü
que, pelas nossas leis, silo chamados para o
igualar lão glorios11 recompensa ? Não de certo.
exercito até o posto de alferes, e, para a ar·
(Apoiados.) Tenho portanto afastado de mim .
mada, alé o posto de 2º tenente aquelles qne,
toda a suspeita de desejos, ou vistas ambir.ínsas.
depois de terem frequentado os cursos acade·
'l'IIMO 1
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Mas, senhores, nem todos aquelles que comSe u minha humilde supplica fôr bem acomigo partilhárão os trabalhos de que acabo de
lhida, como espero, desejo que os nobres mi·
fallar podem nutrir os mesmos sentimentos:
nistros me declarem se estão na realidade reconheço o seu patriotismo, a nobreza da sua
solvi dos a mudal-o. Com este voto termino o meu
alma, e a independencia do ,eu caracter : mas
discurso, votando pelo parecer da cornmiss!lo e
a indigencia é desgraçadamente inimiga natural
da emenda assignada por Ires Srs. deputados ..
rlas acções generosas. Muitos ha que tudo perOs SRs. CoELHO r,; CARVALHO DE MENDOKÇA
dêrão ; e se a mnnificencia do governo não
pedem retirar as suas emendas, o que se lhes
perpetuar a memoria dos seus relevantes serconcede.
viços, a miseria. de sua familia gravará no seu·
OSr. Ottoni acha contradicção entre as opiespitito em caracteres indeleveis a origem e
niões elo Sr. ministro da marinha e as do Sr.
a causa dos seus males. Qual palria lhes será
Rodrigues Torres, do anno passado; dirige vamais cara, aquella que euchuga o pranto dos
rias censuras ao ministerio; mostra que o proseus filhos e cobre a nuder. da sua esposa, ou
aquella que, indiffcrente á sua de~gra,;,1, expve jecto d.:i comrniss!IO dá uma latitude extraordinaria ao governo ; faz vêr áquelles senhores
quotidianameale diante dos seus olhos o rn0rque confião 110 aclual ministro qne este de um
tificante quadro das suas afllicções? O exemplo
dia parn outro p6de ser mudado, e o arbítrio
de uma tal insensibilidade e de um tal indiITeextraordinario poderá ser exercido por pessoas
rent.ismo nao poderá esfriar o mais ardente paem que os Srs. deputados não confiem tanto.
triotismo ? E quem quererá para o futuro
expôr-se pela causa publica a roer, no ultimo
OSr. tocha '1alvão nota que a opposição
resto dos seus dias, o osso da miseria ? Os ser·
que tanto increpa ao rninisterio de falto de univiços prestados á patria não exduem a esperança
dade e solidariedade caiie mais nesta falta do
de recompens~s : nll.o; e desenganai-vos, seque o minislerio, porquanto u111 de seus mais
nhores, nno ha patriotismo sem interesse,
influentes membros só enxerga nas medidas do
qnalquer que elle seja. Esta ídéa não é minha,
governo tendencias militares, o desejo de ter
é de Franklin, commentada e reproduzida por uma
força militar forinidavel, outro diz que
Mr. de Maistre. Sinto não ler neste momento adoplada
,1 proposta e emenda, ia-se destruir,
na lembrança as suas proprias ex.pres~ões para
011 desnatmar º· exel'cit.o e guarda nacional ;
repetil-as. O contraste entre estes àous grandes
urn outro pensa que é muito cedo para se remu·
J10rnens é saliente ; entretanto, a lingtrngem da
nerar os set·viços prestados na restauraçll.o da
razao é tão magico, qne cabe bem nu boca de
Bühia, quando outro exprobra ao governo a detodas as opiniões políticas, e della nào pódc ser
morn de não let· apresentado um projeeto dando
desconlio:cida.
umt1 pensão á viuva do bravo coronel Lisboa:
Eu julgo os homens taes quaes elles são, e
finalmente, um outro Sr. deputado da opposiçno
nl\O como elles devem ser, e principio a julgal-us no
mesmo discurso em qlle se oppuu ha a que
por miLU. Eu fui arrastaüo pelo in!L,ressc de
se remunerass,•m os o!liciaes, rujos louros esconscrva<;no da µrnpria viua e de hem merecer
tav1lo ainda liulos do snnv1ede set1s <;oncidadnos
de mmhu patl'ia ; uão me ellganei, outros for1lo
debell..1dos nas guerras civis, reco:umenda que .
estimulados por diversos inc:enlivos ; forçoso é,
se erija um monumento ao bravo coronel
pois, não il lt1dll' ll\o justas espernnças.
Lisboa.
Quando o governo estiver aulorisndo para
Estu falla de coherencia e unidade, nos senrecompenst.r os relevantes serviços prestados !!
timentos da illuslre opposiçllo, cfan,mente inprol da ordem publica, e da integridade do imdirn que ella não tern sena.o accusaçües vagas
perio, e que elle queira estender esta recomque fazet' ao governo ; ella seria justificada aos
pensa até a minha provincia ; desde já me
olhos d,1 nação se apresentasse factos, provas
offereço para lhe dar as necessarias informações,
irrefraga,,Pis dos abusos do poder. Por isso o
e lhe apontar os nomes daquelles que mais se
orador crê que está plenamente .iustiiicado em
distinguirão nessa lula desastrosa, cuja desdar a sua inteira approvaçll.O á proposta do gocripção eu quizera que uil.o eonspurcassc as
paginas da nossa historia ; mas ah ! já nao é verno e emenda apresentada por _tres illustres
deputados.
tempo.
Sinto não ver na casa reunidos todos os
OSr. Henriques de Rezende não quer qne o
nobres ministros; apenas diviso dous, aos quaes,
unico movel do:; bons serviços a bem da inteaproveito esta occasião para pfdir, com lodo o gridade do imperio seja o interesse pessoal, e
devido respeito, que hajão de lançar suas vistas
por isso oppõe-se a que se dê um posto militar
paternaes sobre aquella já mais que desgraçada
ao guarda nacional. A passat· uma tal idéa, ella
província : ella geme, e espera ser alliviada dos
deve ser extensiva aos bravos guardas nacionaes
seus males. Torna-se indispensavel a mudança
que por dous annos combaterão nas maltas de
do actual presidente, cuja pessoa e talentos
Panellas (apoiados), onde na.o se perdêra.o, como
muito respeito, mas cuja política já não convém · na Bahia, 40 homens, mas milhares de pessoas
aos interesse8 de minha província. (Apo·iados.)
da legalidade, muitos fkára.o estropiados, e outroi;
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de ricos reduzido s ó. mediocri dade, e mesmo á
miseria.
Julga prudente a idéa aventada de se premiar
os serviços depois da agitação ou fermentaçt\O
dos espit'itos, porque o cnthusia smo cega, e por
isso declara que, ainda que participa do enlhnsiasmo que existe para com o coronel Lisbca,
ha de sempre examina r o decreto que vie1· á
camara, remuner ando os serviços desse bravo
official.
O orador faz algumas observaç ões sobre os
negocios da Bahia, dizendo que o pt·omolor ac·
cusou a todos debaixo do mais leve pretexto, de
sorte que até o Sr. Galvo.o que foi nomeado
pelos rebeldes para presiden te, talvez seja pronunciado e se reclame a sua entrega.
1''inalmc ntc dechir,i volar pela emenda dR
commissiio, e contra todas as outras, á excepçao
da que faz extensiv a á cidade da Bahia a lei do
anno passado, autorísan do a promoçã o por ser·
viços prestado s no Pará e Rio Grande.
Conclue dizendo que quer que os cidad~.os
brar.ileiros sejão levados á resistenc ia da sedição
e da tebellião por amoi· da ordem e das insti·
tuições do paiz, e não, como estrange iros, por
amor do soldo, p~ra qne depois nao digão :

Paint d' argent, point de

OSr, Galvão

81tÍ8se-i.

faz aiu~a algumas obsen•aç ões,
responde ndo ao antecede nte orador:
Quanto á rcílexllo do illustre deputado , q11e a
elle orador se refere, julga nada dever dizer,
pois que a sua conscien cia o justifica inteiramcnle. (Muito.~ 1.tpoiados.) Está lambem persuadido que seus ill11,;trcs collega~ que o adrnit1.ir!lo na cama1·a, nenhum a duvida enlrelôm a
semelhante re~peito (11mito.1 apoiados), e que
tanla crime púl'le lt•r por essa nomeaçi'lo, como
o imperudot· d11 China, como o habitaut e da lua.
OSr, Montezuma diz qne tem de respondet·
ao no!n·e ministro da guerra (que sente nao
estar presente ), e defender a sua emenda.
Lastima ver-se na necessid ade de responde r
ao Sr. nüriistro da guerra, cujas expressõ es lhe
parecêrã.o mais invectivas do que expressõ es de
um ministro da corôa.
Diz S. Ex., continm1 o orador, que eu, depois
de ter feito um grande discurso para pro..,ar o
horror, o inconven iente que havia em se premiar serviços feitos por occasião de rebellin.o e
guerra civil, apresent ei uma emenda que lhe parece que vai preenche r um firn contrario ao qne
eu que quero. ·(Lê o diseurso do ..Sr, ministro.) O
nobre ministro exprimin do-se por esta fórma,
devêra immedia tarneute apontar o que pôde
colher das idéas, das expressõ es ernillitia s por
mim nesta casa. Sobre a mesa, senl1ores, ha
uma emenda que manifest amente contradi z ao
nobre ministro da guerra, S. Ex. deve re·
cardar-s e de que em n•rnhum a occasião eu disse
que os serviços prestado s pela força civica e mi•
)itar, e hem da seguranç a publica e integrida de

411

do ímperio, não devêrão ser premiad os ; a unica.
questao que ventilei foi se devêram os fazer uma
lei que consagra sse o principio de dar premios
antes de el\es serem praticado s, qlle sustentas se
bypothes e de revoluçõ es continua s no imperio,
quando o discurso da corôa nos assegurava que a paz se ia restabele cendo em quasi
todos os pontos do imperio, que esse espírito
de vertigem que havia até hoje perturba do a
tranquill idade publica em um ou outro ponto ia
desapparecendo. Mostrei mais, Sr. preside11te,
que o lriumpho consegui do pelas armas da iegalidade na Bahia, era uma prova que desmentia completa mente o pensame nto do gabinete d..: 19 de Setembr o, quando se apresent a
ao corpo Jegislativo pedindq uma aulol'isação
desta natmcza .
O urndor, depois de defender :1 sua emenda,
continua assim.
Disse o nobre ministro da gtierra 11ue eu m.e
tl'anq11illisassc, pois que a administ ração de 19
ele Setemb, o ha de deixar o seu lugar logo que
não tiver a confianç a da camara, etc. Parece,
Sr. presiuen te, por este modo de exprimi r que
a opposiça o lem manifest ado desejos de ver o
ministeri o demittid o, quando, aliás, em muitas
occasiõe s, com a maior solemnid ade que é
possível, tem declarad o que tal desejo não tem.
O SR. Assis MASCARE NHAS; - Apoiado. (Ri-

sadas.)

.

O SR. MoNTEZUllIA; - Se as nossas palavras
não forem tomadas na significação que exprimem, com que direito ha de o ministeri o
actual, on aquelles que o ·sm,tenta o 11essa
maioria compacta e decidida , exigir de nós que
crêa.mos nas snas expressõ es? E quaes ~erno as
consequ encins? Por minha parle decla,ro ainda
mais uma vez que desejo que o nobre ministro
ela guerrn lenha a existenc ia politica de Villcroi;
que exi:ita no minister io 50 annos, e que preste
ao Brazil os importan tissimos serviços que VilJeroi prestou ao seu paiz. Os votos que acabo de
fazer em beneficio da duraçll.o do Sr. ministro
da guerra, faço tambem a respeito de todos os
membro s do gabinete . Quando nesta casa sustentei, Sr. presiden te, que o miuister io nll.o era
solidaria , que existia entre os uünistro s divergencias notavcis e oapitaes dEi' opiniao, fr,i para
render um serviço á adrninih ração (risadas),
foi para melhor se unir, foi pà1:,,a lhes patentea r
a neces.sidade de põrem de parli:e divergen cias,
talvez, pueris, para que, firmes, '(l]ai:. unidos e
mais compactos, na.o só ganha~s em a força
mo1 ai, que já se ia perdend o ( apoi.rJ,dOB ironícoa)
como para que pudessem , gravei; e energicos,
salvar o estado c.om seu systema portento so de
administraçl!.o.
Creio, Sr. presiden te, que este meu serviço rof
real e que consegui o fim a que me propunh a.
Dívergen cias existião entre os nobres ministro s
da corôa ; os nobres ministro s da corôa nAo se
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cnlcnclir,o, quusi que uão dist:,lllão os ohjeclos :
a ta1 ponto havia t;hegado n divel'gencia. Pol'érn,
depois que nesta casa a opposi,;:10 emil.lio esla
opínir10, e que enlrarr.o n ~:pparer,er os l'esultados desta clíve!'gencia, os 11obres me 11, bros da
maioria, desejosos ele dar forçn ao governo, nrguInenla rão c:1da Dm Ú('lies com ns 11ossns µroprias
oµiníõe,;, e fi;:er·iJo scnlir aos noh:-es ministros o
perigo cm que el!es s(: adiavli o, dizendo que lal
01,inirto se havia já ,lirnlga do, e que u povo eomcr•ava a receia!' não ob(er lndos os ben1Ji dos
.. rn1;ão, e que.
que' esperava desln nc!m1111st
por
conscquenci,1, em misler fazer nm sacrifi1:io,
ceder, un i1·crn-sc .. ___ em nln·aço 1l":üerna\ ( R:isaâas.) E,le serví~o, Sr. presidente, se deve à
opposiçiio, e a ingrnlidrtn é tanto nw.ior qtrnnlo
tem o mc~mo S•:niço dado rnolivo a censur as
acres.

Continua o or:1clor respo11dcndo á passagem

dq discurs o do Sr. rninislro ria guerra , sobre
milil;i risar o Brrizil. N,w des,,ja que S. Ex.
siga a maxin1a de J)bchiavel, qlle diz que

a
escada por onde se elwgn no poder deve set·
quehwrla. Nilo quer dernoral'·se muito neste
topíco, porque não dcse.ia que S. Ex., ou algum
seu rlefensor na ~arnarn. o chame outra vez
desurganisador, e o repre!Ícntk>. de lançar m:10
de intrigas.
Parece-llic que S. Ex. desconhêcera que :J
gu:mia nacional era força s111"lieic•n\e parn s11stentar a lranqnillidade puhlit:a e c1et'enrlcr a
ordem dn sociedntle. Nno partilha a opinião de
S. Ex., pelo contrario. desejava que, por lei, se
,h:ll'rrninnss,, que· u l"or~:a inilitar n1Jnca pu·
desse ser ctnpt·c•garla c.:111 q11c,lões inlcrnt1s, lllt\S
11nic,11nenlc cm defcnú n o tenitor io do Brazil
ele ng~re_~slles cxlel'l111s: poI· se persuadir
<lc
que a fol"!;,i ci vica é a mais apta para fa'l.er
esse grnmle scrvic;o no estado ; e q11e mais
mzno tem pnrn podt.'1' sustentar a ordcni publica por motivos que niinc,1 podem sei· mal
interpretados. Espern q11e, ninda um dia, o
Brazíl chegue a esse apet-feiçoamcntu tio systema constitucional.

O nobre ministro da guerra, pro.segue o
orador, achou grande falla en1 mim quando
enunciei a.-pr0-posição de que um bom recrutamento servia de· base à organisação do exercito, e attribuio e·,la boa organisução 11\o sómente ás escohts militares. Eu nuo neguei a
inlluencia que ·~odem ter na boa organisação
do exercito as.'c-scolns militar es; disse, porém,
que, se era fundada a opinião do nobre deputado de Pei·nambuco, que muito se lastimou
do estado do nosso recrutame1ito, e que disse
que nao pod-ia por elle conseguir a naçl'lo vantagem alguma e nem um só soldado bom ; per·
guolei, digo, porque motivo, nllo começava o
governo por aprese ntar uma proposta sobre re·
C!"Utamento ? Porqu e queria reformar o exer·
cito, começando da cupula, introdu1.indo offi-

cia!idade boa, mas não procurand<J

fazer

com

m:

18:38

qne o exerci!.o seja com poslo de soldados dignos
delle? Creio que, ntsle n1odo úe discorrer,
não podem achar conlradicçllo as prssoas imparciaes; creio que poderia a esla argum en·
tarrw accrescentar 0L1tt·3, e é que se o govemo
PSlá persnadic\o de que das escolas militar
es
deve resultar :1 boa organisação do exercito,
[JOrque não veio fazer-nos uma proposta para
n bem organisação dessas escolHs? Porqu e veio
propôr 111na medida, pela qnal se poderá conse;l;11ii· a penas um ou outro o11icial ? Mui pouca
reforma entende o Sr. m ínistro qfle n€cessita
o nosso exercit o, porq1ie se contenta com Ião
panca. E' verdad e que o Sr. ministro não se
co11lenfava com (/lo pouco: ap1·esenlou uma
proposta amplís sima; mas a opinino publica e
dl'sla casa de tal moilo se manifestou, as ra·
zões da opposiçi'\o produzirão tal impressão no
e5piril o do Sr. 111inislro que o oliriga rão a re•
cuur, estando µeli;, parecer da comrnissão e
emenda arJresenlucla por tres Srn. deputados_
O orador repete as ra'l.Oe,; que apresentou em
outra occasião, seg1mdoas qu-<es lhe parece que
o ministerio sofft-e11 uma derrota. Funda -se na
difI"erença que clt!scohrn entre a proposfo do
Sr. rninislro da guerra e do Sr. ministro da
marinha, para dizer que nesta pRrte o rninis·
terÍ<l nno foi solidario; sfllvo se este é um dos
casos em qne o ministerio o nllo deva ser;
explicação q11e espera do Sr. ministro tlo imperio. (Ri-~adus.)
O SR. VAscoNc~LLDS (ministro do ·imperio) : Peço a palavr a para explicar.
O Sn. MoN'ri:zmr.1 :-Ain da o nobre ministro
da g11e1·ra locou no objecto da ref"orma do brig:1dcirn Lcit:1-J, e disse, em resposta n nma pergnnta minha , qne n1!o linha enviado ordem
algum a; donde se seg11e que ó ve:·dade o que
con:;la de 11rna l'Xposição feita ao publico por
esse brigadeiro, em que el!e diz q11e sendo chanrndo it casa de S. Ex., e propond~-lhe o nobre
ministro o elle ir para a Bahia, elle respondeu
que, bem que fosse l!l.O braúleirn como os ll'.lS·
cidos no Brazil, comtudo, pelo lllgar de ~eu
nascimento, não lhe pari,cia prudente aceitar
tal commissil.o ; e que, perguntando S. Ex. se
elle não obedeceria se o governo mandasse,
o
1jJ·ig:idciro respondeu qlle obedeceria, porque
nunea rnanchou aimla a sua conducta com uma
desobediencia desta natureza. Sendo despedido,
daJii a dias recehe n o decreto de sna reforma.
Na sesslio passada, nos disse S. Ex. que não
tiriha enviado aquelle brigadeiro, porque, sabendo que nll.o queri:t derram ar sangue brazileiro, e que,.endo o governo o/1iciaes que derramassem o sangue brazile iro dos rebeldes e
anarchistas, ainda que o brigadeiro qnizesse ir, o
governo o não quereria ; e, portanto, o reformou.
Daqui devo concluir, lº, quanto parecer extraordinario a S. Ex. que um militar brazileiro
deplore, lastime, sinta, chore sobre as cinzas dos
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cidadãos brar.ileiros desvairados, que.,§e collocll.o
negocios estrangeiros ; e, pelo que respeif.a á da
na posição de serem tratados com rebeldes ; justiça, refere que casas de cidadaos seus amigos
pa1·ece que S. Ex. desejára sómente tigres que, têm sido cercadas.
dirigidos pela obediencia cega, nem ao menos . Passa a responder ao Sr. Andrada Machado
deixassem entrar no seu coraç!lo esses sentique mal interpretou as suas palavras ; pois que
mentos de amor aos seus compatriotas, sentilonge de o ter querido offender, procurou
mentos que ainda os mais atro7.<!S ,jui7.es não sómente emi!lir com modeslia os sentimentos
deixao de ter na occasião de sentencial'em os que nutre a seu respeito, e fazer uma profissão
réos os mais culpado5. Que a justiça folgne,
do respeito que tem pelo que concerne aos seus
Sr. presidente, quando vê o c1·in1e punido, hem;
talentos e serviços. Impropria lhe parece pormas que o coração brn1.ileiro não sinla dõr, tanto a expressão de que o orado1· havia tomado
quando o sangue brazileiro se derrama, é o que, o lugar de morcego que, o/fendendo,· trabalhava
sem duvida, nunca suripuz qne fosse profeddo ...
todavia por adoçar o sentimt:nto da offensa.
Qua11do eu lastimei, Sr. presidente, o lado
O SR. MACIEL .MONTEIRO (m,i-nisti-o dos esem que se acha sen1acto o meu nobre amigo,
trangeiro•) :-Nem o foi.
.
disse uma verdade; quando eu disse que queria
O SR. 1\foN'l'EZtUrA ; -.... por um representante 'da nação, e muito menos por um membro ver o meu amigo pairar entre a opposição e o
do ministerio. Aquillo que enundo, é exacta- partido ministerial, disse uma verdade : quando
mente aquillo que se deve concluir das expres- as~<:verei que era má a sua posição, para o ver
sões do Sr. ministro da guerra; não nos queirão iivre de todos os arrestos, quando entrasse na
os Srs. ministros suppôr tão faltos de logica:.. administl'ação, para fazer importantissimos ser·
viços ao nosso paiz, tambem disse uma verdade;
M01Tos SENHORES :-Boa logica ! !
e, igualmente, que era secundaria a posição em
O Sa. MoNTEZUMA : -... que não saibamos tirar que presumi que elle estavn; e infelizmente
conclusões de suas expressões. O que conclui é ainda o discurso do meu nobre amigo não roe
exactamente o que Ge deve concluir das ex- convenceu do contrario.... ainda o creio, em
pressões do Sr. ministro da guerra. (Risadas.) corpo e alma, sentado do lado ministerial ;
Queremos que as rebelliões se terminem no imainda não pudemos merecer delle um voto ;
perio, que a paz publica se restabeleça; qtrn nao ainda até hoje a opposição nao tem merecido
lrn,ia uma só divergencia de opinião: mas que- d,~lle senão censuras arnargosas ! ! Se eu me
remos, devemos querer lazer votos para qne pudesse comparar a Fox....
tan1o se consiga sem dct·ramumenlo de sangue
o SR, CARNEIRO LEÃO : - E a proposta ?
brazileiro ; e que o dcrr1um1111euto tie sangue
O SR. MoN'rEZUMA: - ..... e pudesse comparar
seja o ultimo cios meios empregados pela 111110·
ridade public!a; e no.o que se a1m:scntc como o o 111e11 nobre amigo a Burke, eu lhe diria
meio nnico, o mais nduptnclo, o rnelho1· 1 o mais nquillo que o orador disse do seu antigo amigo ;
perfeito de chamar os r:idaclnos á ordem, e :í pav. mas dillerente é a minha categoria como representante do povo, falto de luzes e de ta·
publica. Os que ossim pensão, que vcnhllO com
ess11s leis de Drnco, que transformem a indule e lentos, o cles~a popularidade imniensa de que
nntm·eza das insliluiçoes do paiz; nós lhes resis• gosava aqt1elle insigne orador ; e igualmente é
tiremos constantemente; não daremos o nosso dilferente a posição do meu nobre amigo da
posição do orador inglez. Mas por ventura hei
voto a quem assim q11iv.e1· prostituir as nossas
de deixar de lastimar que o rneu r.obre amigo
instituições.
Disse S. Ex. que a administraçao actnal era persista na posição em que se acha ?
O SR. CARNEIRO LEAo : -E a proposta?
tal, que neri1 um máo serviço havia feito, e que
muitos bons poderia apresentar; mas n9.o teve
O SR. MoNTEZUll!A : - Sr. presidente, pera bondade de os enumerar.
mitia qne eu diga com toda a emphase de que
Continua o orador repetindo o que já disse sou capaz, que muito receio, muito me magoa,
em outra occasião, que o governo, na ordem
ver unido ás fileiras ministeriaes um talento
que deu para que as tl'Opas de Pernambuco totranseendente. ( Movimento de admiração. )
cassem na Bahia, para ajudar as forças da lega- Vou dar a razão: nem se espante a camara.
lidade, não fez mais do que um serviço que faria Senhores, de duas uma ha .de aeontecer; ou
a administração a mais medíocre, a maif? oreste espirito transcendente ha de dominar o
dinaria, e a menos patriotica. Ex11lta a adminis•
ministerio e fazei-o obedecer, e então deixará
tração passada que l'ez prodigios extraordinarios este mini;;ter.io de ser responsavel, porque lhe
para pacificar o imperio, tendo aliás mui
falta a liberdade, verificado 2SSim o principio
diminutos meios á sua disposição, Igt1al censura sabiamente declarado pelo eximio orador Benfaz aos outros Srs. ministros ; pois que nao vê jamin Constaut :-La lióerté est une conditio,i
canaes e estradas, não vê augmentada a industria e$8elttielle de la t•eapO'll,llabilité.
publica, desenvolvida e aperfeiçoada a instl'llcção
O Sa. Assis MASCARENHAS: -O Sr. Ottoni
nacional ; nern sabe que negociações importan- não quer que aqui se. fação citações, nem qu~
tissimas s~ tenhão conclujdo pela repartição do~ 11a camara se fal!e francez. (~isadas.)
·
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O SB. MoNTEZüMA: -Ou euUl.O ha de verificar-se outra hypolbese , e vem a ser que, escravisado o genio transcend ente, verificar-s e-ha
o dito de Pope, que, desde o mmnenl? em que
o homem é cullocado em uma posrçilü for·
çada. metade de suas faculdade s intellectll aes o
aban.donã o : -Le talení opp,-imé se dégrade, ct
cf38.,e d'être talent- diz ainda Benjamin Constant.- Eu lastimo que este pensamen to que
acabo de oITerecer á considera ção da camara
não merecesse ao meu amigo todo o peso: lllslimo que não veja nelle a expressão da sm<::eridade a mais verdadeir a.
Eu nllo quero que o meu nobre c1migo deixe
de prestar ao governo o producto de snas_lnze s;
mas desejo que se não declare de maneira_ ':e·
nhuma que nílo demonstr e que não é tmmsterial.
O SR. CARNF.IRO LEÃO: - E a proposta?

O SR. MoNTEZUMA :-Quem poderá dizer qne
o meu ·nobre amigo não foi sempre digno en~
sua carreira publica? Apenas lhe record:ne1
que em toda a sua carreira jámnis foi rninis-

terial.

ALGUNS SRs. DEPliTADOS: -

Está eng:mado ,

já o foi na constituin te.
O SR. MONTEZUMA: -E por consequen cia os

Quero dar ainda uma explicação . Ninguem
mais do que eu presta ·ven~raça ~ e aca_tamen~o
ao digno metropoli tano do 1mper10. Eu não qu1z
obrigal-u a pedir ayalavra, e torna: a e.amar~
um verdadeir o conc1l10. O meu desejo umco fo1
salvar o desgosto publico que appareceu em
conseque ncia da expressão adoplada 1:1ª resposta á falia do throno, npresenta da pela 1llustr_e
com missílO. Era-me indifferen tc que esta explicação fosse dada por um ou outro Sr. deputado.
Hoje estou satisfeito.
O orador conclne responden do a algumas
proposiçõ es do Sr. Rocha G"l vão, e procnrand o
provar que a opposição nilo póde merecer o
titulo de anti-patri otica.
O Sn. lº SEcP.E'l'ARIO dá conta de um officio,
em que o Sr. ministro da guerra pede dia e
l1ora para :cipresentar uma proposta. E'-lhe designndo o cfü,_ 25, pelas 11 horas da manhã.
Ü SR. PRESIDENTE.·l10mêa ao Sr. Paulino para
a commissã o especial de accusação , contra o
ex-minist ro da· justiça· Gustavo Adolpho de
Agnilar Pantoia.
.
.
Dá para ordem do dia a mesma de ho,Je, e
mais a resolução n. 146 de 1836, e o parecer
n. 36 deste an110, sobre e]eiçé:iP-S da Par:ibyha :
e levanta a sessão ás duas horas e meia.

títulos de gloria que o ornão, são dev_idos a

nao ter seguido os bancos ministeria es; mas a

ter-se sentado constunte menle do lado da opposiçao. A atmosphe ra, portanto, que l1oje respira, differente inteirame nte daque\la q11e respirava e respirou toda a sua vida, póde ser
que desnatura lise, envenene os sentimen tos
patriolico s do seu coração.
.
Ouvi dizer que o meu nohre ami~o tmha
sido ministeria l. Não entendo q11e seja ministerial aquel\e q111: sustenta a polilica ilnquelles
com que se acha Ulo unido pelos laços do
sangue, pelas opiniocs Cl senlíme11los. Foi uma
unica vez ministeria l.

O SR. PAULA ÜANDino: - E agora outra vez
fazem duas. (Ri.sadas.)
O SR. MoNTEZUMA :-Mas observe-s e em que
tempo, e que foi com cidadãos cujos serviços
acabamos de reconhece r.
O orador continúa dizendo que a significaç ão
da palavra-d iscdç!!.o -é mui differente da de
capricho. Reproduz as reflexões que fez em
outra occasião contra a concessão de arbítrio
perigoso que observa que o Sr. Andrada Machado n!to demonstr ára ser indispens avel, e
lembra que tal arbítrio nll.o foi necessario para
serem ~uffocadas as revoluçõe s de 1817, 1824,
a do Pará e a da B:i.hia ; nem para que a do
Rio Grande do Sul chegasse ao tet·mo a que
chegou cm 1836. E nllo poderá o Brazil, excll\mn o orador com vehernenc ia, gozar de pav.
11cm <JUe exista umn tal legislaç!lo ?

Sei;i!ilã o ern 2.'; de Junho
l'RESIVE!l'CIA DO SR.

ARAU.10

VlANNA.

SuMMARlO. -

Expedien te. - Ordem do dia.
Aclopção da lença. do a(fei·ea Rorne-iro.

- Propo,stct do Si·. ministro da guerra. A d opção do 71r~f ecto ,;uc autoTisa o 9 ovcrno
a p1·01nove1·, etc. - Discussão de ai·tigo.; additivos.

Pelas 10 horas da manhã procede-s e á chamada, e logo que se renne numero legal ele
Srs. deputados abre-se a eessll.o, !,;,se e ap·
prova-se a acta da anteceden te.
Faltll.o com causa os Srs. Cajueiro e Carvalho
de .Mendonça.
EXPEDIENTE

O SR. 1" SEcRE1'ARt<J dá conta do expedient e,
lendo o;; seguintes officios :
.
1.° Do ministerio da fazenda, remeltend o o
officio do inspector geral da caixa da amortisação, de 26 de Outubro do anuo passado, e
informaçõ es qne o acompanh11.0, relativas ao
requerime nto que devolve, em que Manoel
Gomes Ferreira pede que seja substituíd a uma
nota de 300$ por eile apresenta da, do ultimo
padrao do banco, que fõrn golpeada como
falsa. - A quem fez a requisição .
2.º Do mesmo ministro, enviando o officio
do inspector da alfandega desta côrte, datado
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de 28 de Outubro do anno passado, ;icompa·
nhado de uma tabella demonstrativa do valor e
producto dos direitos de certcis trastes de prata,
ouro e pedras preciosas, nos annos de 1835 e
1836. - A quem fez a requisiçíl.O.
3.° Do ministro do imperio, remetlendo a
copia do seguinte decreto :
<< O regente interino, em nome do imperador
o Senhor D. Pedro II. tomando na devida con·
sideraçã.o os dislinctos e muito importantes serviços do visconde de Cayrú, prestados pelo
longo espaço de 57 annos, nilo só na simples
carreira de empregado publico, mas tambern
no exercício do magisterio, bem como ml magistratura em alguns_ tribunaes, e no de muitos
outros cargos e empregos, em todos os quaes
fei conhecer e admirar a sua vastidão de conhecimentos, que tornárão dislincto, e até res.peitavel, o seu nome entre as nações estrangeiras : e sendo n11o menos attendiveis os seus
serviços como escriplor publico iocansavel, em
cujos trabalhos nll.o cessou jámais de propagar
as suas luminosas idéas com utilidade publica,
e de propugnar, por meio da penrn1 e da tribuna,
pela dignidade e honrn nacional, e pelo re~peito
á constituição e ao throno, que sempre soube
sustentar : em consideração, pois, de li:io prestantes e valiosos serviços que eonstituiríl.O ao dilo
visconde um dos varões beoemerilos, em sublime
gráo, da nação hrazileira, e um dos sabios mais
respeitaveis da época aclnal, ruja memoria será
indelevel para os vindouros : ha por bem concedet· ás suas tres filhas, D. Joanna da Silva
Lisboa, D. Euphrosina da Silva Lisboa e D.
Isabel da Silva Lisboa, a pensão annual de
1:500$ repartidamentc, em plena remuneraçno
dos ditos seni1:os, poréin, esta mercê depeudente da approvação da assemblea geral.
« Bernardo Pereira ele Vasconcellos, ministro
e secretario de estado dos negocios da jnstiça,
· encarregado interinamente <los do imperio,
assim o tenha entendido e faça executar com
os despachos necessarios.
cr Palacío do Rio de Janeiro, ern 9 de Maio
de 1838, decimo selimo da independencia e do
ímperio. - Pedro rle Ara1tdo I,iina. - Bernardo Pei-efra de Vasconcellos. »
A' commissão de pensões e ordenados.
4. 0 Do mesmo ministro, enviando a copia
do decreto de 9 do corrente, pelo qual o regente interirio houve por bem aposentar na
respectiva cadeira, vencendo por inteiro o seu
ordenadu, ó padre Joa.o Rodrigues de Araujo,
professor de philosophia racional e moral do
collegio das artes do curso juridico de Olinda. A' mesma commissn.o.
5.º Do ministro da guerra, remettendo o
requerimento de José Joaquim de Faria, escriv110 da pagadoria e contadoria da fabrica da
polvora, por depender de medida legislativa a
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pretençtlo do supplicante. -A' com missão de
marinha e guerra.
Remette-se á commissl!O de orçamento o
requerimento do reverendo guardião do convento de Sa1,to Antonio da cidade do R~cife
de Pernamb<1co ; e á de instrucção publica,
o de alguns alumnos matriculados em diversos
annos no curso jlHidico da cidade de S. Paulo.
E' lida e approvada a seguinte redacç!lo :
cr A assembléa geral legislativa resolve:
cr Artigo unico. Nem a carta de lei de 18 de
Setembro de 1828, nem outra alguma legislaçllo posterior, comprehende no termo marc.:do para a interposição, seguimento, e apresentação dos recursos de revista os que não
pnderem ter sido interpostos, seguidos, e apresentados no mencionado termo, em conseqnencia de guerra, ou de outro qualquer acontecimento, que haja suspendido o exercício legítimo de autoridade publica.
« Paço da camara dos deputados, 23 de Junho
de 1838.- Pa-tdin.o José Soai·es de Souza. .José Clemente Pere'i-ra. -Jos6 Cewrio de Mi-

R·ibeiro. "
E' approvado o seguinte parecer da 3• com-

ranrfa

missão de fazenda :
« O cirurgiã() José Pila, allega no requerimento
iunlo., haver perdido uma cedula do valor de
cem mil réis, o que impossibilitou-o de levai-a
ao troco no tempo proprio; mas que tendo a
fortuna de achai-a, dirigia-se ao governo para
realizar o troco della, o que nt10 obteve por ser
findo o praso da lei : pede portanto que se
aulorise o mesmo governo afim de que verifique
o rel'erido troco.
" A 3º commissll.o de fazenda tendo em vista
o ponderado, e a informação do governo exigid11, e desfavoravel ao supp!icante, nota: 1°,
que qnando o fundamento allegado fosse ju·
riclico, nem por isso prevaleceria neste caso,
po1·que o supplicante devera-tendo perdido a
cedula-fazer algum annuncio 011 protesto, ou
qu1\lq1ier outra cousa, que acautelasse seu direito, e que ora servisse de prova ; porquanto
posto que a commissào nã.o duvidasse da boa
fé do supplicante, todavia não lhe seria licito
admiltit- llma núa allegaçllci da parte, pelo abuso
que poderia resultar, fazendo que muitos apparecessem apresentando perdas de cednlas, que
por quaesquer outras razões não fossem levadas
ao troco: 2°, que o art. 5º da lei de 6 de Ou·
tubro de 1835 il muito expresso, e terminante
contra a adopçil.o da medida implorada, nao
sendo demais a mais no entender da com missão
a perda da cedula motivo sufficienle para dispensa da disposição da lei por ser cousa, a que
todos est!iO sujeitos, e pela qual não ha direito
a indemnisaçào algnma, e nem a com missão
depara meio algum de sanar taes e semelhantes.
casos forluitos, que cada um deve imputar a si,
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Nestes termos é o pareeer da commissãO que
supplicante seja indeferido.
« Paço da camara dos deputados, 21 de Junho
de 1838.-J. J. Pacheco.-ilf. F. Ribeiro -de

Andrada.-J. J. de Moum MagalM,&s. "
ORDEM DO DIA
Continúa a discussao adiada na sessão anterior, sobre a resolução que approva o decreto de 22 de Dezembro de 1837, que concede
a tença ao alferes de caçadores, Joaquim Timotheo Rom:ero, e emeod1\S apoiadas.
Depois de algumas observações, julga-se discutida esta materia, e põe-~e a votos a re;,olução
com a emenda da redacção offerecida pelo Sr.
Vieira de Mello, e é approvada.
As outras emendas ficão prejudicadas.
Dá-se por concluída a discussao, adapta-se a
resolução, e remetle-se á commissllo de redacçao. .
O Sn. PRESIDENTE declara á camara achar-se
na sala immediala o Sr. minisko da guerra, e
nomêa para a deputação que o deve receber,
aos Srs. Gomes de Campos, Miranda Ribeiro,
Vaz Vieira, Lima e Silva, Coelho, Navarro e
Siqueira e Silva.
Sendo introduzido o Sr. ministro na sala das
s~ssões, e tomando lugar á direita do Sr. ·presidente, lê a seguinte proposta Ja repa1·tiçil.o
a seu cargo:
• Augustos e digníssimos senhores representantes da naçao:
« Para que lodos os ollicines do exercito
tenhao a instrucçl\o necessaria e !'nclhor possl\o
conhecer e desempenhar seus deveres, guardat·
a subordinação para com os seus superiores, e
manter_ a disciplina entre os seus subalternos,
é prect!!O que a nação lhes proporcione os
meios de ndquh-irem os variados conhecimentos
que sa.o indispensi1veis nas dilferentes armas de
qne se compõe o exercito ; e só ussim podet·á
o paii: tirar delle as immcnsas vanlangens que
resul(ão da illustraçll.o desta importanle classe
de cidadãos. Nilo lendo, porém, a aclual academiu militar a orgnnisaçil.o que .o governo julga
C?f!ducenle ao desenvolvimento ·daquelles princ1p1os salutares, nem os seus estatutos correspondendo aos rins de Ião proveitosa instituiçAO ;
venho de ordem do regente interino, em nome
do imperador, apresentar-vos a seguinte proposta:
« Art. 1.º A actual academia militar será reorganisada sob.a denominaçao de escola militar,
destinada a habilitar devidamente os officiaes
pertencentes ás tres armas do exercito, á classe
de engenheiros militares, e á do estado-maior.

« At·t. 2.0 A escola será dividida em doas
CUl'RíJ!I j R 11aher

:

« § 1.° Curso de i~fantaria e cavallaria, cuja
duraçao será de dous annos, tendo por objecto o
ensino das seguintes malerias : o curso elementar de mathematicas puras ; operações lopographicas e desenhos respectivos ; historia
militar, acompanhada das precisas noções de
geographia e chronologia ; principias de administração militar, ou economia administrativa;
tactica, fortificaçll.o passageira e castrametação ;
manobras e exercicios de infantaria e cava\laria;
hippialt-ica; ou arte velerinaria, equitação, esgrima a pé e a cavallo.
« § 2.° Curso de artilharia, de engenheiros
militares e do estado-maior, cnja duração será
de cinco anno;;, comprchendidos os dous do
primeiro curso, que é commum ; lendo por objeclo os tres annos restantes, o ensino das seguintes malel'ias : analyse finita, e infinilessimal ; geometria descriptiva e unalytica, mecanica racional, e theoria completa das machinas ; astronomia, physi_ca, e geodesia ; calculo de probabilidades; levantamento de plantas
sobre o terreno, architeclura, e construcção militar : reconhecimentos militares, fortificação
perrpanente, ataque e dereza da·s praças ; descripção e uso d\!s machiuas de. guerra e balística; detalhes do material relativo a bocas de
fogo, e desenhos respectivos ; cujo ensino será
privativo dcs alumnos de artilharia ; detalhe
sobre a fortificação permanente, levantamento e
consll·ucção de cartas, com os desenhos respectivos, cnjo ensino será privativo dos alumnos
engenheiros ; physica, chimica e botanica elementares, minas e re5istencia elas abobadas, formnçn.o e con<luçã'l das equipagcns de campanha,
de sitio, e de po11 tes militares ; applicaça.o das
sciencias mathernnticas e physicas ás artes n,ilitares.
•< Arl. 3." Os camlidalos para alnmnos <la
escola militar scrno admiltidos'pot· via uc concurso, nté ser precncl1ido o maximo do numero
que fôr annuahnentc fixado pelo govcnw, segundo as nec1::ssid11des do serviço militar. A
idade de quinze a viute um unnos, i~ani;llo do
defüitos physicos e de ent'1mnidades chronicas,
além da qualidade de cida<l110 brt,zileiro, serM
requisitos, exigidos para serem admitlidos a
concu!'so ; exceptuados os candidatos militares
e aquelles que tiverem permissao tio governo
para assistirem ás lições.
" A1·t. 4. 0 Os prepiiralorios necessarios para
o primeiro e segundo curso, constarão das seguintes meterias :
,e § 1.• Para o lº :curso: perfeito conheciment.o da língua nacional; noções de arithmetica até as fracções ordinarias inclusivamente, de algebra até equações do primeiro
grão, e de geometria elementar comp_rehendendo toda a secção das linhas ; versão e composiçao da liogua franceza, e principius de desenho.
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cc § 2. 0 Para o segundo curso, além das. ma- escola ; 5º, propôr ao governo os candidatos
terias precedentes, serão.exigidas as seguintes: para preencher as vagas dos lentes calhedragrammalica latina ; noções geraes de geographia ticos, escolhendo-os d'entre os substitutos ;
e historia,
sendo a nomeação destes proposta semelhante" Art. 5.º O governo distribuirá as materias
mente sobre as provas scientificas que o mesmo
scientiticas que fazem o objecto de cada um dos conselho julgar conveniente exigir dos candicurs1,spordoze differentes cadeiras (no maximo), datos em cada caso particular; 6°, reunir-se
as quaes serão occupadas por outros tantos lentes
regularmente em sessão publica em um dia de
proprielarios, sendo estes coadjuvados no ensino cada mez, pura o fim na.o só de discutir objectos
por seis substitutos (no maximo). Pelo que scientificos da m·dem dos conher.imentos ensirespeita ao ensino de desenho, esgrima, equinados na escola, como lambem para ouvir a
tação e outros conhecimentos da mesma ca- leitura de memorias no mesmo genero; apretegoria, assim como das manobras e exercicios sentadas pelos membros do conselho ou por
das dilferen!es armas, será elle commettido aos pesscas estranhas.
mestres e of!iciaes que se julgarem necessarios,
cc Arl. 7.º A direcção e administração ecosem que estes sejlío consíüerados como lentes.
nomica da escola serão confiadas a dous funccc Art. 6. 0 Os lentes proprietarios e substitutos cionarios, com n denominação de commariformaráõ um conselho, cujas altl'ibuições serão danle e de inspector, c:ujo exercício será consias seguintes : 1,0 formalisar o programma do derado como serviço militar; sendo o primeiro
ensino theorico da escola, classificando methotirado da classe dos officiaes generaes, e o
dicamente em cada anno lectivo as materias que segundo dos oiliciaes superiores pertencentes
fai:em o ol.ijecto tle ambos os cursos, e distri- ou ao corpo de engenheiros ou á artilharia.
buindo-as na ordem em que devem ser ex« Art. 8. 0 O commandanle da escola é e
plicadas, com decbração do numero das ref-orgão po1· cujo intermedio se fará a communipeclivas lições, d11rac110 e hora das mesmas; cação official com o governo, por via sómente
praticando-se o mesmo a respeito das materías da secl'elaria de estado dos negocios da guerra,
que na.o forem comprnhendidas no numero das e Lerá em geral as seguintes <1.llribuiçoes :
scientificas; este programma sc1·á renovado no lº, fazer ct1mprir na escola .militar não só a lei
fim. de cada biennio, ~, depois de approvado pelo organica da mesma, como os 1·egulamentos resgoverno, será publicado na escola; 2,° organisar pectivos expedidos pelo governo, e quaesquer
semelhantemente o programma dos exames, ~elerrninJçõcs deste ácerca do ensino ou eco•
provas e exercícios praticos a que se devem su- nomia do estabelecimento; 2º, presidir ao conjeitar os candidatos e alumnos da escola, especifi- selho Iodas as vezes qucdive1· de l'eunir-se em
cando os pontos das diversas materias, cujo cumprimento de suas attribuições ; e lambem
ensino fô1· aft'ecto a cRda cadeira, e sobre os quues em quaesquet· out1·as occasioes em que elle
deveráõ versar os exames ordinarios e regulares, julgue conveniente ccinvocal-o para o consultar
e bem assim determinando a fórma e as materias úcerca de algum assumpto relálivo ao ensino
dos exames e dos concursos, que deveráõ, em um da escola, ou o faça em virtude de ordem
· e outro caso, ser vagos, adaptando-se para superior pat·a qualquer objeclo <lo serviço
formula do julgamento a simples qualificaçl'lo de publico, authcnticando em Lodos estes casos
-approvado ou reprovndo. -'fümbem serllo de- com a sua assignalm·a t1s delibcraç0cs do consignadas no programmu qw~esquer provas por scllw, cnja cscripluração e expcdien!c e$Larão a
que houverem <le passar os :ilumnos, 011 sej:10 cargo do sC!crelario.
sobre as rnalerias nl\O scieulifü.:as, cnjo ensino ó
« Arl. 9." O inspcclor lerá a seu cargo a
accessorio ás dill'erentes cadeirai:;, ou sejil.o de inspecçno immediuta solwe o ensino p1•atico, e
qualquer outra uattfreza, assim como todos os em geral sohrc ludo quanto diz respeito ao
exercicios praticas a que fôt·em obrigados os material da escola sob as ordens do commanalumnos, classificados ni, ordem das doutrinas . dante, e fará as vezes deste nos seus impea que se referirem. Este programma· eerá or- dimentos , servindo na falta do inspector o
ganisado annt1almente ; terá vigor depois de lente cathedratico mais antigo, e, e1n iguaes
appr.ovado pelo governo, é será didlribuido circwnstancias, o de maior idade.
pelos alumnos e pt!lOs candidatos admittidos
cc O inspectór será tambem membro perao concurso ; 3•, classificar os alumnos que manente d;i conselho.
.
sahirem habilitados annualmente em cada
"Art. 10. Haverá um secretario que fará o exum dos cursos da escolu, segundo a ordem do pediente da escola a cargo do commandante, o
merecimento : apresentando sobre elles as qual será coadjuvado t}Or dous escripttll'arios, um
Ob$ervações que julgar convcnienle a respeito ; dos qunes servirá de fiel 'pagador da escola, e o
4", distribuir os fundos applicados para os outro fará a escripluraçao da receita e despeza,
melhoramentos materiuP.s da escola, e informar debaixo ria direcçno e rcsponsahilidnde do sesobre a acquisi~ão de livros, cai-tas, instru· cretario, e sob a fiscalisação do inspeclor, que
inenlos, memorias e q11aesq11er outros objectos terá tombem junto a si um escripturario que
necessarios para a bibliotheca e gabinetes da o coadjuve no expediente a seu cargo.
TOMO l

5"o
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" Art. 11. Os vencimentos do commandante
serão os que lhe competem em razão da sua
patente como empregado em commissão activa,
e mais a gratificaçao umual de um conto e
duzentos mil réis, quando em exercício. O
inspector terá, além dos vencimentos que lhe
competem em circumstancias identicas, mais
a gratificação de oitocentos mil réis. Os lentes
cathedraticos vencer/iõ o ordenado de um conto
e dDzentos mil réis (que actualmente vencem
os da academia militar), além do soido e gratificação correspondente á sua patente em commissilO activa,_quando em exercício. Os subslitutris venceráõ, além dos soldos e gratificações
correspondentes em commissão actíva, o ordenado de oitocentos mil réis. O secretario terá de
ordenado seiscentos mil réis, e cada um dos lres
escripturarios quatrocentos mil réis, além dos
emolumentos da secretaria, que houverem de
ser esl.ípulados pelo governo, para serem dis·
tribnidos pelos empregados da mesma. O nu·
mero e vencimeulos dos mestres e mais empregados, como guardas, preparadores, 011
agentes da escola, serão fixados pelo governo,
sobre proposta do commandante, ouvindo este
o conselho dos lentes ; e, da mesrna sorte, se
fará a nomeaÇão dos mestres, e dos demais empregados da escola.
« Art. 12. O governo expedirá os necessarios regulamenteis para execução da presente
lei, cingindo-se, quanto seja possiyel, na parle_
policial, 110 que serve de regra na disciplina do
exercito.
" Art. 13. Os alumnos que não fôrem militares, terão desde a matricula a graduação e
vencimentos de segundos sargentos.
« Arl. 14. O governo fará adoptar para os
alumnos o uniforme de suas respectivas arrn11s.
« Art. 15. Os alumnos que honver1m1 sido
habilitados nas ma.terias do 1° anno do primeiro
curso, lera.o a graduação e os vencimentos de
primeiros sargentos: no fim do primeiro curso
terno a patente de alrer1:s, ou de segundo tenente, e destes, os que tiverem a habilitaça.o do
segundo· curso, terllo a patente de primeiro tenente.
« Os olliciaes terão no fim de cada um dos
cursos um posto d'accesso, quando devidamente
habilitados.
« Art. 16. A escola militar é submettida ao
regimem e disciplina militar.
« Art. 17. O governo distribuirá pelas differentes cadeiras da escola militar os lentes da.
exlincta academia, que julgar com a precisa
idoneidade, e poderá, na falta de nacionaes,
contractar estrangeiros reconhecidamente babeis, mediante as vantagel)s estipuladas para os
nacionaes, e mais uma ajuda de custo, conce. dida a titulo de transport.e e de primeira despezn de estabelecimento.
« Art. 18, Fica.o revogadas todas as disposiç.oes em contrario.

" J>alacio do Rio de Janeiro, em 2ó de Junho
de 1838.-Sebastião do Rego Banas.»
Concluida a leitura, o Sr. ministro retira-se
com a mesma formalidade com que entrou, e
a proposta vai remettída á commissno de ma·
rinha e guerra.
Continua a discussão das propostas do governo, e emendas apoiadas, para promoção no
exercito e armada, por serviços relevantes á
bem da ordem publica e integridade do im·
perio.
ALGUAIAs VozEs :-Votos, votos.
O SR. PRESIDENTE :-0 Sr. Vasconcellos tem
a palavra.
Não se achando na casa o Sr. Vasconcellos
(ín,inistro do imperio), o Sr. presjdente dá a
palavra ao_ Sr. Maciel Monteiro (tiiinistro dos
e8trangeiros), que a cede.
Aw_ui1As VozES :-Votos, votos.

O Sr. Oavaloa.nti de .Albuquerque pede a
pjj_Javra. (S't188urr9.) Diz que julga àesairoso ao
exercito é armada, suppôr-se que estas nobres
classes nno satisfarão seus honrosos deveres, senão movidas· unicamente por premios e por
interesse pessoal.
P!!rsuade-se que o estimulo que leva o sol·
dado aos perigos é o patriotismo, é o brio militar. Lembra que, sem o estimulo qne ora se
quer dar, o nosso exercito e marinha se expuzerão a todos os perigos por occasião da nossa
independencia. Corrobora ainda a sua asserção
com o exemplo do que presenciou no Ceará e
Pernambuco, onde cidadãos entrarão em combates, havendo apenas entre elles poucos sol·
dados de linha, e obtiverão victol'ias sobre um
inimigo muito superior em numero. O amor
da gloria, pois, que resulta de defender a patria,
seus direitos e sua dignidade, o ii:elo de cumprir
os seus deveres é o maior estimulo dos briosos
militares. O que elles, porém, nl!lo querem é
que se lhes falte ó justiça. E' por isso que elle
orador manda á mesa a seguinte emenda:
11 O governo fica c1utorisado para fazer uma
proposta no exercito e armadá nacional e
corpo de artilharia de marínl1a, em conformidade das leis em vigor, afim de indemnisar os
officiaes que forão preteridos nas ultimas promoções. "
O Sr. ll,ibeiro d.e And.rad.a. diz que assentára
em limitar-se simplesmente a votar; mas ouvindo differenles proposições inteiramente con~
trarias aos principios que adopta, e sempre
adoplára, ataques não fundados contra a administraçllo e observações sobre as propostas que
não lhe parecem conformes e identicas ás opiniões que sll deve ter em semelhante materia,
nãO pôde resistir ao desejo de fallar, no que
tal vez faça um serviço áquelles senhores que
goslão de discussões prolongadas.
Principia respondendo ás observaçOes que
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se fizerão para combater as ideas emiltidas
por seu digno irmll.o ; e depois de contestar
o qne havia dito o Sr. Montezuma, ácerca de
haver a província de S. Paulo faltado á fé do
juramento, continua assim :
Amo demasiado minha província, amo-a,
porque nella nasci, porque meus pais nella
nascêrão; mas é mister que eu .diga que o
espírito de bairrismo não me domina: a honra
que compete á minha província, compete ao
Brazil inteiro, nem quando meu digno irmão
emittio esta proposição, tinha idéa de ferir as
outras províncias.
Pas~arei a outra pt·oposição de meu digno
nmigo - meu irmão defende a homens que
meu digno amigo duvida que o amem. - Esta
proposição do m en. digno arnígo póde-se traduzir que todo o deputado deve ala~ar o minístet'io, sempre que fôr inimigo delle; mas
pet'gunlo, e o dever, esta palavra sagrada que
envolve em si a idéa de submissão ao que é
justo? E a patria, este nome caro a todos os
corações brazileiros, caro e sagrado ao coraçilO
de meu nobre amigo? Isto fica e,m esquecimento, para ~e satisfazer o peque.no prazer
da vingança?... Senhores, o verdadeiro patriotismo é aquelle qne ~acrifica no altar da
patria pequenas desavenças individuaes; e eu
fizera muito mais. Se, para apagar a discordia
que lavra por todo o Brazil, se, para cicatrizar
feridas que gotejão ainda sangue nos corações
de meus compatriotas , se, para socegar paixoes
que se desvairão, fosse mister o ~acrífício do
resto de uma vida alquebrada, eu de bom
grado a déra, e estou certo que meu digno
irmão fizera outro tanto.
Mas disse, e ainda insistio o meu nobre
amigo qne meu digno irmao havia abandonado
a opposição em que sempre se sentára, Nisto
se tornou a enganar, porque o facto das côrtes
extraordinar ias de Lisboa prova que meu digno
irmão era ministerial, na.o de Portugal, mas
do ministerio do Brazil ; elle, pois, foi ministerial nas côrtes extraordinari as de Lisboa, foi
ministerial na assembléa constituinte, e é ministerial hoje ; desde a constituinte até hoje
acabou toda a sua vida parlamentar, é lioje
que a torna a começar. E poderei dizer
outro tanto de meu nobre arn igo? Meu nobre
amigo sustentou comnosco as mesmas ídéas
na constituinte; em 1831, 32 e 33, foi da
opposiçao, isto é, foi monarchista constitucional, doutrinas que nós sempre temos defendido. Hoje. meu nobre amigo abandonounos, passou-se para o lado da opposição, para
a maioria de 1831 e 32; e aqui eu teria de
. pe,guntar-lhe quem é que atlrahio? Foi o
mee nobre amigo que attrahio a opp(lsição ?

On foi a opposiçao que attrahio o meu nobre

amigo? Se o que se dá na ordem physica
-se pudesse dar na ordem moral, eu diria que
o meu nobre "migo é quem foi anrahidu pela

4HJ

opposição ; por consequencia , supporia que
mudou de idéas.
O orador agradece, em nome de set1 irmão,
a comparação que o Sr. Montezuma fez delle
com Burcke, comparando- se o mesmo Sr. Mon•
tezuma a Fox. Diz que ainda nisto, o Sr. Montezum a enganou-se; porquanto Burcke sempre
fôra membro i.la opposição ; mas, excitado pela
serie de desgraças da Inglaterra, passou-se para
o lado ministerial; Fox sempre foi membro
da opposição.
Quanto ao papel secundario que o Sr. Mon·
tezurna diz que representa o Sr. Andrada
Mach::do, estando no banco ministerial, o
orador pergunla se seu digno irmt!.o sustenta
o minislerio ou as idéas que o ministcrío
parlill1tt com eHe ; se elle orador, por nao
parecet· secundario, deve abandonar o ministerio que tem as mesmas idéas qne elle,
orador, sustenta ? Cita o exemplo de Grey
e ou!ros que sustentão o minísterio actual da
Inglaterra, a cujo partido pertenciao; dos amigos
políticos de Fox, quando este entrou pam o
min isterio; e pergunta se esses homens por
continuarem fieis ao partido que defendia.o, são
secundaríos,
Quanto ao dilemma apresentado pelo Sr. Montezuroa de que, ou o Sr. Andrnda lVfachaJo ha
de ser escra visado pelo ministerio ou escravisador: o orador agradecendo os elogios do
Sr. l\fontezmna ao seu digno irmão, fazendo-o
dotado de talentos transcendent es, de energia de
vontade e desinteresse, observa que não póde
entender que um homem com estas qualidades
seja escravisado ou escravisador de um tuinisterio igualmente dotado de vontade e de intelligencia, e onde ha pessoas que sempre partilhão
com elles, Srs. Andradas, as mesmas idéas.
Concorda com o Sr. Montezurna em que a
questão de palavras é tediosa ; mas nota que
foi o mesmo Sr. Montezuma quem a provocou,
duvidando rla synonimia das palavras- arbítrio
e poder discricionar io-. Admirando-s e de que
o Sr. Montezuma fosse buscar um díccionario
inglez para com elle convencer a seu digno
irmao de que se havia enganado em uma palavra pol'tugueza.
,lulga falsa a proposiçrio do Sr. Montezuma
quando disse que todo o poder arbitraria é tyranníco. O orador prova, com exemplos da
historia antig11 e moderna, que o goverm1 discrícionarío póde ser tyranno, mas não o é necessariament e.
Observa que a palavra indispensavel empregada por seu digno irmão, nao foi applicada á
proposta ; porquanto quando disse que todo o
arbítrio é perigoso, mas muitas vezes indispensavel, referia-se ~o arbitrio e nao á proposta.
O orador passa a fazer algumas observações
sobre os ataques dirigidos ao ministerio, declarando que seu intento · não é defender ao govemo, rna'.ã simplesnwnl c ser veridico,
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A'cerca da c~nservaçno d? P'''.!siduntc da pro-· 1 que lá estão forã_o tirados das tropas milicianas ;
Yincia ele Sergipe de El-Re1, diz qne este pi-e- 1 e assim lambem se póde tirar ol'ficiaes da
si1lente está demilli,lo, e que nl\o cu11,•iul1a a sua guard:1 nacional qne veio substituir us milidemisoflo no tempo em que ellt: prestava relecíns.
vantes serviços á causa da IL•galidade na Bahia.
Perguntou-se quem quereria trocar a qualiA respeito da conserva,;ão do vice-presidente lidade de gual'da nacional pela de soldado da
· actual daquella província, observa que esta
primeirn linha, se esta medida passar. O orador
autoridade não é da nomeação do governo, e
responde que todos o podem füzer, porque nll.o
se a queslãO está em mandar-se nm novo pretem senao mudar de nome, sendo as obrigações
sidente, pergunta se o nobre deputudo (o St·.
as mesmas ; tanto o soldado de linha como o
Candido de Brito) sabe se o governo cuida guarda nacional sno defensor"~ da nação.
nislo, se já achou um homem capaz, nas cirO Sr. Oandido de :Brito diz que, ainda é
cumsta ncias actuaes para o lugar de presidente
com desanimo que vai !'aliar deste objecto,
de Sergipe.
havendo sido tratado com tanlo rigor, e mesmo
Ao que se disse do governo por causa dos com insulto a primeira vez que fallárn, do que
rn,gocios do Rio Grande, responde que nao sabe
não podia. deixar de resentir-se; entretanto a
em que póde sei· culpado o minjs[el'io pelo
sua qualidade de deputado o obriga a fallar
revez que a legalidade soffreu, nem qutm
c:om a franqueza necessaria, e tomar á camara
queira ser ministro, se tiver ,le responder por
o lempo que julgar preciso a bem de seus conbatalhas perdidas, não sendo el le general do
tiluintes. ·
exe1·cito e estando muito f'óra do circulo da
Espera que o Sr. presidente seja m::iis
,,cç!ío. Observa que ninguem se lc111br·o11 em
lolernnte hoj_e do que a primeira vez que elle
Inglaterra de fazer responsavel o lllinistcl'io
omilot· fallára.
Pitt, durante o qual as derrotas l'or:lo co11li11uas.
Re,pondendo ao dilemrna que o Sr. Andrada
Poderá se arguir aó minislerio e111 geral pela
Machado estabelecera de que ou elle orador
escolha de homens, mas 11110 Sl' exigir· que elle
nno entendeu bem ao honrado membro, ou
responda pelos revezes.
não sabia o portuguez, diz· que, se islo lhe fosse
Quanto á contradicção que se notou no nobre
dilo por um deputado da sua idade· e mesmo
ministro da marinha, apresentando hoje uma
<lo seu lado, voltar-se-ia para este deputado e
proposta contraria aos princípios que emiltira
lho diria que isto erão nojentos anotas do
na sessão de 1836, o orador se pel'sut,de que á amor proprio, entretanto,
perdôa ao illuslre deisto se póde responder, lembrando que o gopulado o que disse, não querendo faltar á atverno de então fizera uma promoção n:i qual
tenção devida a um ancino tão respeitavel e
linha preterido a muita gente digna e que
de tanta influencia.
talvez fosse este o principal motivo porque o
Pede ao Sr. presidente que lhe consinta dinub,e ministro se houvesse opposto ú proposfa.
vagar da questão, assim como tem consentido
Depois de outras observações, pnss~ a tratar
a outros senhores. N!ío deseja que :i camara·
da proposta: observa que tem visto confundir
seja reduziâa til.o sómente a levar obsequias,
- promover - com - remunernr. - Lembra
ou a endereçar votos ao thcono, como aconque, mesmo em tempo de paz, quando se quer
tecia no tribunato de Napoleon, em que mecompletar os corpos e ha vagas nelles, prodida alguma era discutida. Persuade-se que a
move-se, o que com mais razao 3e deve fazer
<livagaçao é necessaria para a desenvolvimento
em tempo de guerra, e a proposta nada mais faz
de muitas verdades, e que os fados que se
do que lembral' que aquelles que se têm distinapresentã.o aos SL'S. ministros sào reactivos que
guido na guerra passem a occupar os postos
se lhee lanção para que dêm informações. Devagos, o que não é novo, pois q11e, pela lei
das prcmoções de 1822, ao governo é conce- clara que, ainda que opposicionista de coração,
n11.o sustenta este ot1 aquelle partido afim de
dido promover até a patente de tenente-coque este ou aqnelle suba ; ha de sustentar o
rouel. Se, com a proP.osla, póde o governo comgoverno quando julgar que é necessario, vomeller abusos, lambem com a lei de promoções
tando pelas medidas boas que elle pedir. Ainda
póde commettel-os. O que parece 6 que não se
mais quer que o governo se sustente, á vista
quel' nem a proposta nem a lei de promodo estado do Rio Grande.
ções.
Ao mesmo tempo que se dizia ql!e a guarda naPersuade-se de q11e deve ser permitlido recional não devia ter direito aos primeiros postos,
pisar os factos : porquanto, se todos os dias se
affirmava-se que para a artilharia era mister
mostra o escandalo do trafico da escravatura, e
inslrucção e valor, mas que para a infantaria
elle · continua, os abusos da liberdade da ime cavallaria bastava sómente o . valor; á vista
prensa, e os membros da oppo~iça.o s~o insuldisto o orador pergunta se um guarda nacional
tados ; o que seria se se não fallasse sobre
mostrar o valor, porque nil.o ha de ser elevado
isto?
ao primeiro posto? Lembra que, no Rio Grande
Entende que a· liberdade da imprensa, assim
do Sul, a maior parte dos officiaes generaes
como é o sustentaculo das instituições livres,
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lambem com seus abusos pó~ ·trazer os maiores
majes; abusos qne se podem reprimir; muito
&1a1s sabendo que as folhas são assalariadas
pelo governo.
O orador passa a fazer algumas observações
sobre os ataques, á vida privada, feitos pelos
jornaes, observando além dist.o, que nlio sabe
qual seria o cidadao que se atrevesse a chamar
a juízo o redaclor de um jornal sustentado pelo'
governo.
O SR. BAP'rlSTA CAETANO : - Apoiado ! ao
·
menos pelo ministro da justiça.
O Sn, CANDIDO DE BRITO, continuan.do a orar,
observa que por causa do escand11l0 do trafico
da escravatura entre nós, um membro do
parlamento inglez pedia medidas ansteraslafim
de o vedar, pois que em um só mez ent;árão
nos portos do Brazil 4,500 escravos! A' vist11
da progressão deste mal, introduzindo-se braços
que vao servir aos rebeldes, homens que vêm
corromper a nossa moral, e impedir a nossa
industria, julga ainda dever tocar neste raclo.
Pat·a mo~trar que o horror a que t.em chegado
este contrabando é que trouxe o exemplo oc·
corrido em Sergipe, onde entrou uma embarcação, a bordo da qual se havião commettidos assassinatos no mar, e, em vez de a autoridade policial examinar este facto, lonu- ·
pletou-se com outros, nenhum processo se fez,
os escravos desernbarcárão, e a embarcaçll.o foi
despachada,
Respondendo ao Sr. Martim Francisco, diz
que o presidente de Sergipe demittio-se por que
quiz: foi elle quem pedio a sua den1issll.o; e que,
á vista dos actos de prevaricação e abusos
que. commetteu esse presidente, parece extraordinario o modo porque f6ra recebido por alguns dos St'S. ministros nesla côrte.
Quanto á razão que o mesmo Sr. deputado
dá para conservação do vice-presidente daquella
pro..-incin, admira-se de que o governo ache
difficuldades em mandar para alli um novo presidente, quando encontra até imberbes para
lugares de grande consideraçll.o. Observa que o
governo se acha informado dos actos praticados
por esse vice-'presidente que commafldára a!li
uma tropa, a qual commettera assassinios,
roubos e devastações. Teme do resultado da conservaçao deste homem na presidencia da proviucia, e porque elle, orador, é deputado do
irnperio, e t~m sido rogado para que defenda os
direitos daquella provincia, julga de seu dever
·
locar nestas cousas.
Declara que se.fallou das eleições de Sergipe,
foi por julgar preciso tomar algumàs medidas
ácerca deste objecto, pois que alli voga a opinião
de que a assembléa provincial é illegal, suas leis
não são obedecidas ...
Faz algumas observações sobre os males que
occasionarão as medidas alli tomadas ácerca da
moeda de cobre, desejando que se dê alguma

421

providencia sobre este objecto, ou se já se deu,
saber qual foi.
Nega que houvesse quem dissesse que, nas
guerras civis, não se devia premiar aquelles que
tenhão derramado o sangue ele seus concidadãos.
Defende-se da censura que lhe havia sido
feita, de se oppôr a que se recompensem os
serviços relevantes prestados a favor da ordem
e integridade do imperio, lembrando que foi o
primeiro que se levantou para examinar se já
tinhao sido recompensados os serviços de Seabra
e que demais fallára no cidadao Manoel de Almeida Couto e mostrára a necessidade de serem
indemnisados todos os proprietarios, que
tivessem perdido seus bens, lendo concorrido
para o restabelecimento da ordem na mesma
província.
A respeito do exemplo citado de Inglaterra,
onde os paizanos comprão postos militares, diz
que se se quer adoptar uma tal medida, deve
formar-;e uma lei de promoções, e incluir-se
nella esta especie, perdoando-se o quantitativo
áquelles qúe prestarem relevantes serviços,
devendo isto ser acompanhado de propostas para
a formação de escolas militares ; dando-se aos
alumnos, que tiverem concluido os seus estudos,
úm gráo além daquelle que tiverem quando
sahirern da academia, em attenç:i.o ao talento
que tiverem mostrado, etc.
OSr. Anclrada. Macha.d.o explica. que quando
dis~e que, ou o Sr. Candido de Brito o não entendera, ou nao sabi11 a língua portugueza, se
referira á parte do seu discurso an(ecedenle, em
que o mesmo Sr. Candido de Brito applicára á
opposiçllo as palavras falsidade e mentira, de
que o nobre orador usára a respeito de sua
·
emenda.
O Sr. Moura. Magalhães apresenta varias
reflexões sobre as interminaveis divagações da
opposiçllo que, em falta~ argumentos, recorre
n lugares commnns; divagações que a opposiçao
diz serem necessarias, mas que, a continuarem,
tenderáõ a estabelecer a regra de que as discussões da camara dos Srs. deputados devem
ser feitas em plena desordem, podendo cada
um discutir e dizer o que entende, sem que
seja obrigado a ligar-se ao obj,.cto em dis·
cussão.
Como o Sr. Montezuma duvidára que, cm
nação alguma, houvesse exemplo de se chamarem para o quadro do exercito guardas 'hacionaes e paizanos, o orador julga dever lembrar
que, na ultima guerra da Inglaterra com os
Estados-Unidos, - muitos officiàes de milicias
orão promovidos a offieiaes de tropa de linha;
e ainda mais, que farão incluídos no quadto do
exe1·cito pai;anos' que tinhao feito serviços
.
importantes em épocas anteriores.
Julga desnecessario accrescentar que o pre·
sidente dos Estados-Unidos tem um poder discricionario sobre o exercito, e promove, em
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tempo de guerra, a seu arbítrio, aquelles que
fazem serviços relevante s a prol do estado, e que
alli na.o se dila pensõe~ aos feridos senão grave·
mente. Assim nll.o descobre inconven ienle ern
que gnaidas nacionae s, e mesmo paizanos , que
tenhllo feito relevante s serviços em pontos onde
a anarchia se tem apresent ado, seja.o promovidos para o corpo do exercito. Mas diz-se assim vai-se militaris ar a guarrla nacional !
Estranha fórma de raciodna r ! Pois porque 3
ou 4 indivíduo s da guarda nacional são chamados para o corpo do exercito, fica militarisada a guarda nacional ? Se se lhe desse um
regulain ento igual ao da tropa de linha, se se
inspeccio nasse a guarda nacional da mesma
fórma por que se inspeccio na a tropa de linha,
se fosse a guarda nacionell coosidera rla como
complem ento da tropa de linha, poderia dizer-se
que se queria militaris ar a guarda nacional ;
más porque se tiril.o della 3 ou 11 indi viduos ! !
de nenhum mo'1o. O crador deseja que a
guarda nacional ~eja militaris ada em certo
sentido, para que preencha os seus fins, e é.
sendo bem instruida , e adquirin do todos os conhecime ntos necessar ios para ser nm forte ba·
luarte contra a anarchia .
Declara que ouvia perfeita menteªº Sr. Candido de Brito no seu primeiro rliscurso, que nil.o
era convenie nte em tempo de crises civis premiar os que tinh:i.o derrama do o sangue de
seus concidad llos ...
O SR. CANDIDO DE BaJTo :-Está enganado .
O Sa. MouaA MAGALHÃES ~ •••• e que lambem
lhe fôra ouvida esta proposiçllo por muitos
Srs. deputado s (numerosos apoiados), prnposição que deu causa a que o Sr. Torres, na
sessão seguinte, responde sse a esta proposição que, com bastante modestía , não quiz
classificar de anarchic a, porque se nllo é licito
premiar s2rviços prestados em tempo de commoções politicas, melhor será que se declare
que o fazer desorden s é licito, justo e honesto.
(Grande suBsurro na sala.) Conclue esta parte
do seu discurso mostrand o que os que defendem as instituiçõ es do paiz e a ordem
pub.lica, em guerras intestina s, sll.o mais dignos
de premio, se é passivei, do que os que defendem a naçao em guenas estrange iras, em
que o patriotism o e a opiniao se desenvol ve
muito mais facilmen te; entretan to que, nas
intestina s, é muitas vezes necessar io lutar
contra seus parentes e amigoH. Reconhe ce qne
esta proposíça.o foi apresent ada pelo Sr. Crndido
de Brito, na carrentez a do dbcurso, e que elle
a modificá ra depois; mas que a apresent ou,
não ha duvida. Ninguem mais do que o orador
faz justiça aos sentimen tos do Sr. Brito, de
quem é amigo desde a iufancia, e cujo caracter
não quiz offeoder de modo algum. Conclue
defenden do a sua emenda.
Depois de mui breves explicaçõ es dos

Srs. Montezu ma, Cavalcan ti de Albuque rque
e Ribeiro de Andràda , julga-se a m:;teria discutida, e é approvad o por grande maioria o
projccto da t:orn míssil.o con~ a seguinte emenda :
,e E ao primeiro posto subaltern o os que não
fôrem de primeira linha, e poderá remuner ar
iguaes serviços prestado s por officiaes da guarda
nacionill , ou quaesqu er outros officiaes que
não fôrem de primeira linha, conceden do-lhes
a graduaçã o honorari a e soldo vitalício no
todo ou em parte correspo ndentes ás suas
patentes. »
Tambem se approva a sub-eme nda que diz:
« Em lugar de officiaes da guarda nacional ,
diga-se -por quuesqu er outros officiaes que nao
fôrem de primeira linha. i,
As ontras emendas ficão prejudica das.
Entril.o em discussao os seguintes artigos
additivos :
.
« Artigo additivo. A autorisaç ão, mencion ada
no artigo antecede nte, será exercida com as
seguinte s declaraç ões :
« § l.º As promoçõ es serao feitas, metade
por escolha do governo; e metade por antiguidade.
« § 2. 0 Nenhum onicial será promovid o a
um posto, sem que tenha servido, ao meno~
por dous annos, no posto immedia tamente
inferior.
« § 3." O governo ainda poderá diminuir
seis mezes no prazo marcado no parag.ap ho
antecede nte, se o serviço relevante fôr tal
qu_e ao governo par<éça merecer esta reducção .
" Paço, etc. - A. P. Lirnpo de Abreu. »
« Se passar a proposta ou qualquer emenda :
Arl. l.º Na.o se poderáõ premiar serviços
nesta lei mencion ados, e feitos depois da data
della, 11110 tendo elles sido publicadoR preceden temente em ordem do dia com todas as suas
circumst ancias.
« Art. 2.º Para · se julgar se o serviço é
relevante , u guverno nomeará de cinco a doze
officiaes, os quaes reunidos tomaráo uma deliberação sobre o caso por escrutini o secreto.
« Art. 3.° Da clecísllo tomada na fórma do
artigo antecede nte, que será irnmedia tameute
pul.Jlicada no Correio Official, poderá haver
recurso para o conselho supremo militar, interposto d"lntro do prazo de um anno. -

Montezu ma. »
,e Art. 2.º O governo fica autorisad o a con-

siderar como pertence nte á prim~ira linha do
exercito, o batalhão provisori o organisad o na
cidade da Cachoei ra da província da Bahia
para auxiliar as operaçõe s do ~ercito da lega·
lidacle. - Barreto Pedroso. - Tosta. ii
« A' emenda do Sr. Barreto Pedroso accrescente-se o seguinte : - ficando sómente
consider ados praças do mesroo batalhD.o aquelles
que, voluntar iamente, o quizerem continua r a
ser. S. a R. - .Montezwna. »
« Artigo açditivo. Fica revogada a reso-
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luçllo de ló de Outubro de 1836.- A. P.
Li,mpo de .Abreu. »

O Sr. Itezende ouvio dizer que foi ordem
para se dissolver o batalhão provisorio, e assim
a discuss!lo do artigo additivo do Sr. Barreto
Pedroso dirá respeito sómente aos officiaes.
Demais lhe parece que dizendo uma emendaos que voluntariamente quizerem-e sendo de
suppôr que os soldados voluntariamente não
queírll.o,. seguir-se-ha que os officíaes o ficaráõ
sendo de um batalhllo que não existe.
O Sr. OoelhÓ lambem se oppõe ao artigo.
A respeito dos soldados, ob~erva que seria maneira bern estranha de remunerar serviços o
obrigai-os ao constrangimento e rigor da disciplina militar; ou antes longe de remunerar,
seria punir. Entretanto lhe parece que se póde
entender neste sentido o artigo, pois que, para
admittir voluntarios, ·o governo não carece
desta autorisaçãO. Pelo que respeita aos officiaes, o fim da lei é premiar os cidadãos que
preslárll.o relevantes serviços a bem da ordem
publica ua Bahia, crê que o governo tem para
isso meios baslanles na medida que acabou t.le
ser approvada, sem que seja uecessario offender os interesses da classe de cidadaos militares, atl'azando-os na sua carreira. Demais,
lembra que se passar esta medida para a Bahia,
deverá passar lambem para o Rio Grande, e
em breve leremos uma inundaçãll de ofiiciaes
no exercito.
QSr. :Barreto Pedroso concorda em que se
se 'tivesse em vista sómente pt·emiar os serviços feitos pelos officiaes do batalhão provisorio, de certo que, depois do que acabou de
passar, nll.o era necessario o artigo additivo;
mas havendo-se tirlo em vista remunerar e incorporar ao exercito um batalhllo prompto,
valente e disciplinado; sustenta que o artigo
deve passai·. Refere os importantissimos serviços prestados pelo batalhão, o modo por que
foi organisa'do todo de voluntarios, alguns dos
quaes com gratificações dadas pelos olliciaes ;
a coragem e disciplina com que entrou no
fogo, no di~ immedialo ao da sua chegada em
Pirajá ; o prestante auxilio que deu á brigada
de Pernambuco, ele. , etc. , fazendo serviço de
1" linha, é sujeito á mesma disciplina., Concorda em que o meio de remunerar estes voluntarias não é certamente violental-os a que
passem para a 1• iinha; mas adverte que
uunca o ti-vera em vista, pois que antes prefereria que o batalhão fosse dissolvido, se não
soubesse que, tendo marchado voluntariamente por convite de seus oflieiaes, de boa
vontade serviráõ com os mesmos officiaes na
tropa de linha. Quanto aos officiaes, á vista
do importantissimo serviço que preslárao,
merecem a maior attenção ; o coronel com·
maudante é de 1• linha, pt!r consequencia
a passagem para a ln linha limita-se ao capitao,

42.'3

tenente e alferes, cousa que se tem feito muitas .
vezes. A' vista da difficuldade de organisar tropa
de 1ª linha, o orador não sabe porque não se
lançará 1não de um corpo disciplinado. Não crê
que a medida offende os interesses dos officiaes
do exercito nem a justiça, pois que nenhum
official se chocará de que entrem nas fileiras do
exercito tantos officiaes distinctos, como os daqu ella trope. ; antes terão nisso muito prazer.
Nilo tP.m noticia de que o batalllão esteja dissolvido, o que, comludo, póde ler tido lugar ; e
por isso redigia o seu artigo, já prevenindo este
acontecimento, dizendo: • Fica aulorisado para
clia1nar para a 1" linha, etc.» De modo que se
já estiver dissolvido o corpo, e não seje. possível
reorganísal-o, o governo nilo usará da autorisaçll.o
que se lhe dã ; e se nll.o estiver dissolvido, fará
uso della.
OSr. Alva.res Ma.cha.à.o não sabe como tend 0
os militares de lº linha, guardas nacionaes, ·pai·
zanos, officines de milicias, e Ioda a classe de cidadll.os feito toda a sorte de sacrificios para recon•
quistarem a cidade da Bahia, se queira remunerar sómente o batalhão provisorio, qne duvida
que seja capaz de se bater com os rebeldes do
Rio Grande do Sul.
O SR. BARRETO PEDRoso :-São ; já_ derão
provas disso.
O SR. ALVARES MACHADO faz mais algumas reflexões contra o artigo additivo, e conclue defendendo a opposiçllo de algume.s censuras que lhe
forão feitas; mostrando queelle nll.o quer deixar
de premiar os serviços feitos a favor da ordem
publica ; que nao tem sympathias com os rebeld,es ; que nll.o faz opposição systematica, e
que não procura calumniar os Srs. ministros.
Em oult'a occasião fallará mais largamente sobre
outros apontamentos que tomou.
O Sa. PRESIDENTE :-0:1 senhores que en•
tendem que a materia está discutida queirllo
levantar-se.
O SR. MoNTEzuMA :-Peço a palavra.
Em consequencia disso, fica a 1nateria adiada.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, e levanta a sessão ás 2 horas e
meia .da tarde.
Sessão em ~6 de Junho
PRESlDEl!ICIA DO SR. ARA'OJO VIANNA

Su1>1MAR10. - Expediente. -

Ordem do dia. -

Varios pareceres de comt1iiasão. - Z>ia=l!ã.o
· dos artigoa additívoa á lei 9ue autori8a o governo a ·pront01Je'I'

Pº"' senn_pos relei,antel!.

Pelas dez horas da manhã procede-se á cl1amada, e achando-se .ret1nidos Srs. deputados em·
numero legal, abre-se a sessão, lê-se e approva-sc a neta <ia :.inter:edente.
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Fallão com causa os Srs. Cajueiro e Carvalho
de Mendonça, Ferreira dos Santos, Casado, Ri-beiro Duarte e Paula Albuquerque.
EXPEDIENTE

O

SR.

1° SECRETARIO dá conta do expediente,

lendo um otlicio do secr.etario do senado, participando que, por officio do ministro interino do
imperio, constou ao mesmo senado que fôra
sanccionad.a a resolução que auto1·iso o governo
a indenmisar a Francisco Antonio Soares. Fica a camara inteirada.
E' recebida com especial agrado uma felicitação da camara municipal de Vassouras.
Remelte-se á uommissãO do orçamento o requerimento dos negociantes, estabelecidos na
cidade de Angra dos Reis, em que expoem os
motivos de sua queixa pelo parcial tribulo que
delles se pretende com a execução do artigo 99
do novq regulamento das alfandegas do imperio,
man"dado observar pelo decreto de 22 de
Junho de 1886: e vaiá com missão de pensões e
ordenados o requerimento do desembargador
Pedro Madeira de Abreu Brandão.
Julga-se objecto de deliberaçao, e vai a imprimir o seguinte prc.jecto de resolução da commissão das assembléas legislativas provinciaes :
« A assembléa geral legislativa resolve :
Espirito-Santo ,ieliberou por sua resoluçll.o de 15
de Novembro de 1836, sob o n. 6, aulorisar a
camara municipal da cidade d!! Victoria a
mandar demolir a parte do antigo forte do
Carmo da dita cidade, que fôr necessaria para
deixai· uma rua publica na frente do dito edificio, pela parte do mar.
« O presidente da pt-ovincia negon a sua
sancçM a essa resoluçao, pot· tres fundamentos,
que sao os seguintes: lº, porque o quartel mencionado é um predio nacional e se acl1a debaixo
da administraçllo do ministerio da guerra : 2°,
porque a decisão da materia que fa·t objecto da
dita resoluçao se achava afTecta á assemb!éa
geral : 3º, finalrne11le, porque dispondo o regulamento das alfand~s do imperio, q\\e pat·a o
seu expediente sejao preferidos os predios na·
cionaes, que se acha1·em separados de casas particulares ; reune áquelle este ou outros qttesitos nccessarios, pelo que havia lido semelhante
destino.
« A referida assembléa provincial, porém,
tornou a pôr em discussão a resolução, e sendo,
não obstante as razões dadas pelo presidente da
província, unanimemente approvada, foi-lhe novamente transmittida. Entendeu elle dever sanccional-a, por uma menos ajustada intelligencia,
do art. 15 da carta de lei de 12 Je Agosto de
1882, que, restrícto ao caso em que uma lei
ou resoluçl!.o seja contraria aos interesses da
província, não póde ampliar-se de modo que
comprehenda o caso vertente, que deve reger-se
pelo art. 16 da mesma carta de lei.
« pepois de haver assim sanccionado a sobre-

dita resolução, remetleu o presidente da pr,ovincia com uma exposiçl!.o ao governo geral,
que por ordem de 10 de Janeiro do anno findo
determinou qne ficasse suspensa a sua execução,
até que a assembléa geral deliberasse sob!'e este
negocio, que o mésmo governo affecto11 a está
augusta camara.
« Entende a commissão das açserubléas legislativas provinciaes, á qual foi remettida, ser
fóra de d11vida, que a assembléa provincial do
Espírito-Santo exorbitou manifestamente, pela
adopção da resolução de que se trata, por que
nenhum artigo da carta de lei de 12 de Agosto
de 1884, autorisa as assem biéas provinciaes a
dispôr de predios . nMionaes, cuja alienação é,
pelo art. 15 \} 15 da constituiçno do lrnperio,
privativa da asscirnbléa geral ; e portanto é de
parecer que se adopte a seguinte resolução :
« A assembléa provincial · da proviricia do
cc Artigo unico. Fica · de nenhum cffeito a
sancção indPvidamente dada pelo presidente da
provinda do Espírito Santo, á resoluçno da
assembléa legislativa dessa província, promulgada com data de 15 de Novembro de 1836,
sob n. 6, a qual não deve ser sanccionada, visto
que ordenára demolição de urna parle de um
predio naeio11al, de que nll.O póde dispôr a referida assembléa.
« Paço da camara dos depnlados, 19 de
Junho de 1838. -Antonio Carlos Ribei?'o de
Andrada ]faehado e Silvá. - Pai,lino Jo.9é
Saare8 d6 Sott-.a. - Antonio Pereira Barreto
Pedroso."
·

O Sr. Alvares Machado

requer que vá

lambem ~ imprimir, com o projeeto, o parecer

da comm1ssão.

ORDEM DO DIA
Continua a discussão sobre as resoluções não
impressas, offerecidas pela commissão de
pensões e ordenados ( vide sessl!O · de ~O do
corrente.)
Entra em discussão a resolnçlio que approva
o decreto de 22 de Dezembro de 1887, que confere ao tencnle-cornncl de l" linha João Frederico Cadwell, a pensão annual de 520$000.
OSr. Montezuma declara que, para votar,
exige esclarecimentos sobre o objecto, e pede á
nobre couunissão haja de informar á camara
dos documentos que servirão de base para a
concessão desta pensllo; deseja lambem saber
se acaso este militar já foi 1•emunerado com
algum posto de acce$SO.

O Sr. Vieira de Mello, como membro da
commissllo de pensões e ordel)ados, informa
que o governo, em conseq11encia dos revelantes
serviços que preslára este official, lhe concedêra
a pensão de que se traia.
Jnlgada discutida a resoluçao é approvada e
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adaptada, e remettída á commissão de re·
dacção.
Entra em discussão a resolução que approva
o decreto do lº de Fevei-eiro deste anno, que
confere ao tenente da 1• linha da brigada de
Pernambuco, Antonio Benedicto de Araujo, a
pensão annual de 300$00$; etc.
E' sem debate approvada e adaptada, e remettida á comrnissllO de redacção.
Passa-se a discutir a resolução que approva
o decreto de 10 de Fevereiro deste anno, que
confere a Fraacisco José da Silva, soldado voJuntario que foi do esquadrão de cavallaria da
província de S. Pedro, a pensão a1rnual de

36$500.
Julgada discutida a resolução que, approvada
e adoptada, é remettida â commissão de redacção.
Entra em discussã.O a resolução que approva
o decreto de 12 de Dezembro de 1837, que confere a José Joaquim Tanajura, tenente de milícias,. a pensa.o de uma quantia equivalente ao
soldo de tenente de 1ª linha do exercito, pelos
seus serviços relevanles aontra os rebeldes da
cidade da Bahia, no ataque de 30 de Novembro,
donde lhe veio d perda de uma perna.
O Sr. ia.miro pede a leitura do decreto do
governo para ver se o engano que ha no nome
do agraciado eslá no deer~to, ou no parecer da
commisSllo, porque o individuo de qne se trata,
não se chama José Joaquim Tanajura, e sim
José de Aquino Tanajura.
O SR. 1° SECRETARIO lê o decreto, e vê-se que
o engano está no decreto.
OSr. Alvares Machado, notando ser o caso
duvidoso áeerca. do verdadeiro nome do
agraciado, e não desejando que hajllo embaraços
SQhre a execuçao desta graça, remette !J. mr.sa o
seguinte requeirimento:
« Requeíro que se pergunte ao governo qun!
é o verdadeiro nome do agraciado, llcando no
emtanto adiada a discussão. »
E' apoiado esle adiamento.
Depois de breves rellexões, produzidas pelos
Srs. Marcellino de füilo, Gomes Ribeiro, Cle·
mente Pereira, Montezuma, Gonçalves Martins
e Rodrigues '1.'orres, é apoiado o segninte:
.
« Que por aviso se pergunte ao governo o
nome exaclo do ugraciado, conCiauando a dis·
cussão, para ser emendado na redacção. -

425

Continua a discussão dos artigos additivos ás
propostas do governo para promover no exercito
e armada por serviços relevantes.
OSr. :M:ontezum.a pedio a palavra para sustentar os artigos additivos que offerecera á consideração da casa-. App1·ova a emenda do Sr.
Limpo, pela qual se revoga a lei de 15 de Outubro de 1836 ; porque anomalia seria existir
essa lei quando se trata de fazei" uma geral para
todas as pt·ovincias do imperio, afim de p1·emiar
· serviços atê hoje feitos, e os que se podem fazer.
Além de que, nll.o se revogando esta lei, podei·.se-ha entender que as duas províncias do Pará
e Rio Grande ficao sómente sujeitas ás dispo·
sições delJa, e não poderáõ gosar dos beneficias
da nova legislaçao, aclualmente adaptada na

casa.

Conforma-se com o arligo addilivo do Sr.
Barreto Pedroso, em que antorisa o governo a
considerar, como pertencente á primeit·a linha,
o balalhao proviso1·io organisado na cidade da
Cachoeira, para auxiliai· as operações do exercito
da legalidade na provincia da Bahia; mas julga
dever passar este artigo com a sua emenda,
em que se determina que fiquem considerados
praças do mesmo batalhao aquelles que voluntariamente quizerern continuar, porque, a
passar o artigo sem esta declaração, em vei de
mais proprios de uma lei de promoções, pois
que é disto que ora se trata e se tem tratado.
O or-<1dor, passando a sustenta.r a sua emenda,
chama a attençllo dos nobres ministros da marinha e guerrn, qne verão no desenvolvim~nto
qne elle, or,1dor1 dá as suas idéas, mais uma
vez demonstrado o principio de que sen \mico
desejo é dar, quanto fôt· possível, mais força
ao governo, mniot· estabilidade, e rodeai-o
ele. maior ~loria. Os argumootos, continúa 0
orador, de que lancei mão na discus~ll.o da
proposta, me parece que 1icár11D inconcussos,
ainda nenhum Sr. depntado do )ado da maioria
os combateu de uma maneira plausível ao
menos.
Eu disse, Sr. presidente, que, quando linha
notado a nl\o solidariedade do governo, fizera
nm serviço importantíssimo ao mesmo governo,
fizera com q11e o governo se tornasse um ver·
dadeiro corpo moral, unico em pensamento,
1rnico ern vontade e fundado na mesm11 força.
De.;v11irados os ministros, era de mister que
Mori.tez,mna. »
algnem os censurasse ; mas qual foi a censura
·
que lhes eu fiz? Branda; apenas pedi expli·
E' apoiado e eritra em discussão.
Em vista deste requerimento, apresentado caç-0es >'t SS. EEx:., contentando-me muitas
pelo .S1·. M:ontezuma, o Sr. Alvares Machado vezes com as observações e explicaçües dadas
pede licença á camara para retirar o seu poi: S. Ex. o Sr. ministro do imperio, cujo talento nãu posso deix,u: de reconhecer. Sua lrn·
adiamento.
bilidade de· fazer do branco preto ó tal, que
Consulta-se a camara, e assim o decide.
Julga-se discutida a ma!eria, approva-se a ainda 3$ propos.ições menos exactas, menos demonstradas, podem se tornar axiomas dogma·
resolução, adopta-se e remette-se á commiss&o
de redacçno, approvantlo-se igualmente o reque- . ticos, se ac:iso o nobre ministro do impcrio
liver a bondade de as recolher, de as adaptar a
rimento do Sr. Montezuma.
T(.)MO l

54
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seus fins. Foi assim que elle, aqui, nesta casa,
mostrou que o ministerio era solidaria; mas
demonstrasse ou não, o resultado foi o abraço
fraternal entre todos os membros que hoje
formão um corpo, por fortuna e felicidade do
Brazil, compacto e indissoluvel.
.
O orador, passando a tratar do seu primeiro
artigo additivo, diz que, por elle, deseja que
os officíaes que houverem de ser premiados não
o sejil.o senão lendo sido seus serviços relatados
em ordem do dia, com todas as circumstancias
que occorrêril.o. Diz que, se se tratasse de premiar serviços ordinarios, não desejaria que
viesse esta condiça.o na remuneração de taes
serviços; mas tratando-se de remunerar serviços
relevantes, que, por sua natureza, devem chegar
ao conhecimento de todas, julga tal condição
necessaria. O primeiro beneficio que disto resulta é que o ministro que tiver de premiar
taes serviços, não se verá circumdado diaria. mente por pessoas que, aliás, prestárão serviços
muito ordinarios. Observa a S. Ex. , o Sr. ministro da guerra, que elle verá a importancia
deste artigo, recordando-se do que tem acontecido no Brazil, sempre que se trata de promoções.
Em todas as· occasioes, diz o orador, ele promoções, aquelles que não merecerM entrar
nellas, ficão constanlemçnte gritando, 11ão sú
contra o jministerio, mas contra todos os -seus
camaradas que obtiver1!0 postos ; se acaso,
porém, houver uma promoçilo desta natureza, o
governo fica completamente ao abrigo de qualquer censura, elle tem uma resposta terminante
a dar, não só ao publico como ao corpo legisl~tivo.
O apreciamento, Sr. presidente, de serviços
relevantes não e um objecto tno intuitivo, uma
demonstração tão dogmatica, que nli.o offo1·eça
sempre lados duvidosos, que, por consequencia,
não chame votos pró e contra. Diariamente
nós vemos que, 110 apreciamento de taes serviços, uns declarao que forão relevantes, emquanto outros contest!lO esta opinino, porque faltárao taes e taes circumstancias, o que sem
duvida, diminuirá a força do governo, porá o
governo em conflicto com os interesses, com a
gloria, com a honra do militar agraciado, assim
como lambem com aquelles que o não fora.o,
entretanto que, se vier na lei uma promocão
desta natureza, fica o governo li vrc de qualquer
censura.
Resta-me,· Sr. presidente, responder a uma
duvida que se me póde offerecer e vem a ser:
- Vós, pela vossa emenda, vindes dar um arbitrio extraordínario ao general em chefe. Se acaso nao tivessemas já reconhecido o principio de se deixar alguma cousa de discrição
·aos altos empregados, para melhor desempenhar os serviços delles exigidos, e mesmo nno
tornar a legislaçllo casuística, poder-se-ia contesta~ ~ minha emenda por este lado ; mas

tendo-seja reconhecido isto e ao mesmo lcm))o,
pela volaçao da camara, tendo-se approvado
um arbítrio extraordinario, reconhecido nesta
casa, como perigoso, é evidente que .não
devemos deixar de . dar approvação a que os
serviços que se tiverem de premiar, sejão lembrados na ordem do dia do comrnar,Jante em
chefe das !'orças. Sustentarei que não ha perigo algum em com:iliar esta idéa, visto que o
commandante em chefe jámais se poderá dizer
rival do official que prestou serviços relevantes.
Concederei que o official de patente inferior,
igual ou immediatamente superior á do agraciado, possa ser seu rival .na gloria; mas
quando se trata do com mandante em chefe, cuja
gloria não é senM o complexo, a reunillo de
todas as glorias militares debaixo do seu commando, não póde haver perigo em se. determinar que o commandante em chefe mande
exarar na ordem do dia os serviços de qualquer
otlicial.
O orador, continuanda, observa que, tratando-se de premiar serviços extraordinarios, a
propria palavra demonstra que nD.o podem ser
esquecidos, e assim o commandante em chefe
das· forças nll.O quererá ex pôr-se a censmas,
sendo parcial. Demais, os artigos que fazem
objecto da ordem do dia, nilo sll.o unicamente
filhos do conhecimento do general em chefe,
mas dos relatcrios feitos pelos diversos commandantes dos corpos; e, assim, o general em
chefe, recebendo uma parte honrosa a respeito
deste ou daquelle official, nil.o ha de querer
tomar sobre si uma responsabilidade terrível,
n!io lhe dando publicidade na ordem do
dia.
Passando a sustentar o seu segundo artigo
additivo, no qual ~dopta para avaliaça.o da relevancia do serviço, um conselho de 5 a 12 officiaes nomeados pelo governo, lembra que já,
em 1836, o Sr. Carneiro Leilo, tomando em
consideraçilo a necessidade de se qualificarem
taes serviços, propôz uma emenda muito mais
limitada e muito menos ministerial, porquanto
propô:,; que se formasse um jury de 12 olfi·
ciaes inferiores nomeados pela sorte e não pelo
governo, para que, em escrutínio secreto, decidissem se esses serviços erão, ou não, relevantes.
O orador, porém, ,qner que a governo nomêe
os officiacs deste conselho, no que mostra até
que ponto leva o seu espírito de ordem, o seu
amor em sustentar as attribuições do governo,
em dar- lhe forças e tornal-o capaz de fazer ao
Brnzil todos os beneficias que a maioria illustrada, compacta e decidida deseja no fundo de
sna consciencia.
Estou persuadido, continua o orador, que os
nobres militares que ornão a camara reconhe·ceráõ a homogeneidade que ha entre o methodo
estabelecido na lei para avaliar os crimes, condemnar ou absolver os·militares, e o meio que
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proponho para avaliar os serviços, e qualifi·
cal-os de relevantes, ou não: a índole é a
mesma, a naturez~ e o methodo é igualment e o
mesmo.
O SR. FRANCISCO oo REGO : - Apoiado.
Ó SR. MoN'rEZUMA: -Muito me lisongeio, Sr.
presidente , do apoiado que me dá o nobre deputado. por Pernambu co, irmão do nobre ministro da guerra, circumsta ncia para mim de
grande valor, porque posso perscruta r por elle
quacs sejll.o os votos do nobre ministro da
guerra. O seu apoio é, por assim dizer, uma
approvação de ante-mão que me faz a honra
de dar ao artigo· additivo que ofl'ereço á consideração da camara ; nem outra cOusa podia esperar das luzes militares do nobre deputad·o,
pertencen do constante mente nesta 1;asa á commissão de marinha e guerra, por isso me abalanço a ficar quasi convencido de que obterei
por esta l'eZ as syrnpathia s da illustrada maioria,
apoiando uma idéa que, longe de ser contraria
ao estimulo e princípios militares, é inteiramente conforme e homogene a a elles.
O orador observa ainda que a medida proposta no seu segundo artigo, encarada pelo lado
politico, tambem deve merecer a approvaçil.o
do nobre deputado de Pernambu co e do nobre
ministro da guerra, portanto, fa1.endo elle orador
demasiado conceito <las luzes do ministerio de
19 de Setembro , persuade-se de que este ministerio não crê que, no Brazil, se possa com o
arbitrio governar, ganhar estabilidade, e ter a
existencia que elle orador deseja, corno já disse
em outra occasião, que tenha o ministerio
actual, isto é, de 50 annos ou mais. O arbitrio
não serve seno.o para enfraquec er o governo,
faz-lhe ganhar inimigos : n!l.o é possivel que
um minister.io, por mais virtuoso e illustrado
que seja, possa resistir ás tentativas do arbítrio.
E' despenhad eiro que necessaria mente abysma
a todo aquelle que se colloca nelle, e diz mui
bem Montaigne :-Conced ei a um homem o arbitrio e vós o abysmare is.
Toda a vez, continúa o orador, que um deputado, um cidadao procura cerce~r ~ arbítrio,
procura dar áo governo as attr1bmções que
nascem da indole das instituições que lemos
jurado-; esse cidadão faz um serviço importantíssimo, esse deputado é inteirame nte ministerial, quer ordem, não procura senil.o a gloria do ·
poder e todos aquelles que,. longe de seguirem
essas doutrinas não querem sena.o dar arbitrio
ao governo, esses não procurão a gloria do governo, mas o interesse individual . •..
O SR. REGO BARROS : -Apoiado .
O SR. MoNTEZUMA: -Esses não procurão estabilidade do governo, mas collocar-s e no seu
lugar;· geralmen te é a sorte das maiorias, é
essa a gran<le e important issima vantagem de
todos aquelles que chegão ao poder..•. Nesta
occasiao lemhi·ar-me-µei ~e OLJlr~ cita9i,,o desse
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mesmo celebre philosopho de que fallei : -Vós,
por tal fórma, tratais a realeza que à insultais,
a injuriais. - Eu na.o sei até que ponto es(e
principio póde ser applicado á maioria em geral.
Desejoso sempre de prestar acatamen to e respeito aos senhores que sustentão com afinco e
systemati camente a administr ação, eu não quizera ser forçado a tirar a coiÍsequencia, a fazer
a applicaça.o; não desejava que partisse da minoria o corollario , mas quizera que os nobres
membros da maioria declarasse m até que ponto
é vei·dadeira essa maxima philosophica.
Sr. presidente , quem, em geral, diga-me V.
Ex., rncebe o espolio dos governos defuntos ?
E', por ventura a minoria? Vai-se, por ventura, procurar nas minorias aquelles que devem
substil:1ir os ministros decahidos ? Que de tempo
não é µreciso, que de antipathia s não é necessario
vencer ; que de odio nM é necessario apagar ;
que de. amor proprio, que de vaidade não é
necessario abafar, para que, nestas occasiaes,
a vontade irresponsa vel vá procurar naquelles
que fizerão guerra aos seus ministros os successores destes ? •••
O Stt. FRANCisco no REGo: -Apoiadi ssimo.
O Sn. MoNTEZUMA : - E particular mente
quando, por desgraça das instituições representativas se está generalisa ndo o principio de fazer
causa commurn a vontade irresponsa vel com a
responsab ilidade; vivem com o mesmo ar; respirão na mesma atrnosphe ra; ferem com as
mesmas armas . . . .
O SR. PRESIDENTE : -A questão é sobre os
artigos additi vos.·
O Sn. MoNTEWMA : - Portanto, Sr. presidente, se nós encararm os bem o que ordinariamente succede, as mniorias, em geral, são as
que vào receber os espolias dos ministerio s
defuntos ; enta.o, neste caso quem é o interessado? E' à minoria que contesta, já assás desgostosa, a quem se lança exprobraç ões injustas,
já chamando -a republican a, já inepta, contradictoria e monotona , nome com que o nobre
ministro da guer1·a teve a bondade de honrar
a um dos oradores mais distinclos desta
casa?
O orador depois de fazer mais algumas consideraçõe s a este respeito, diz que espera que
o nobre deputado, o Sr. Carneiro Leão, adapte
a emenda que e!le orador offereceu, que nào
é mais do que o resultado das meditaçõe s delle
orador sobre a emenda do nobre deputado,
julgando não poder servir de obstaculo o prin·
cipio de confiança tao mal entendido por alguns nobres deputados da maioria. Conceden do,
porém; ainda este principio de confiança, observa ao nobre deput;ido que esta lei, que ni!.o
. é annua, nem de circumsta ncias, póde deixar
de ser executada pelo ministedo , em quem 9
q.o~re deputado con~a.
·
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O orador deseja que o nobre deputado, o Sr.
Carnei10 Leão, qm1ndo lJDuver de contestar o seu
diseurso, haja de responder a estes treB pontos:
l" se o nobre dq,utado, tendo feito àquella
er:1c nela, em 1836, entendera que o devi,1 fozer
por não ter confiança na adm inislraçao ; 2", se,
regei!a o que 011", orador offerece porqne tem
confiança na administração actual ; 3º, se, r8conhecendo como verdadeiro o principio de que
as administrações não são perpetuas, elle suppõe
que a adminislraçao que tem de substituir a
esta ha de continuar ainda a sahir do mesmo
lado, talvez composta e organisada por elle
mesmo Sr. deputado.
Passando a tratar do seu 3° artigo addilivo,
o orador diz que elle foi redigido com o mesmo
fim de limitar o arbitrio, e, por consequencia,
dar mais força ao governo. Observa que, se
é necessario que o serviço tenha sido publicado
na ordem do dia, avaliado por officiaes do
exercito ou da armada, é igualmente indispensavel que, de todas estas decisões, haja
um recurso, interpostp para um corpo superiot·
a todos os interesfes e considerações, e que
decida se o julgado foi ou não justo. O corpo
para o qual julgou que se devia interpôr este
recurso, é o conselho supremo militar. Julga
que se deve dar para interposição deste recmso
algum tempo, por isso que ao conh!!cimento
do c,fficial póde não chegar com brevidade
a decisão que contra elle foi tomada.
·
O orador accrescenla que, com a sua emenda,
se concilitlo todos os interesses ; do governo,
porqt:.e tem parle nislo; do exercito em gera.1,
pela declaração na ordem do dia; do commandante em chefe, porque não poderá apadtfohar um afilhado, nem desconhecer os SCl'·
viços !'elevantes prestados. Conclue pedindo
á SS. EEx., os Srs. ministros da guerra e
da marinha, que informem se, nas suas respectivas secretarias, não encontrárao muitos
factos que provao os inconvenientes de taes
promoções feitas ao arbitrio elo governo, como
a rcclmnaçno do bravo ofliciul Grecnfell, contra
o posto dado a oul!'o o!'licial que foi promovido
depois delle, porque vio com este posto a sua
antiguidade e graduaçllo tornar-se menor. Como
esta, outras reclamaçõ~s existem ; e elle, orador,
deseja estas explicações para que a camara
veja os inconvenientes que podem resultar de
uma medida fundada no arbítrio, para que
ella possa avaliar a necessidade de fecliar a
porta á semelhantes abusos, ou se tal nome
se nao guizer dar a taes contestações, a taes
motivos de descontentamento e desgosto.
O SR. BARRETO PEDROSO manda á mesa o
seguinte adiam<:nto :
« Requeírn o adiamento do artigo addítivo por
mim offerecido para ser discutido com a lei
da fixação de forças, pedindo-se entretanto ao
governo que informe, se foi dissolvido já o
batall1ao de qrie se trita.

« Paço da camara dos deputados, 26 t.le
J11nho de 1838. - Barreto Pedroso. J>
E' apoiado.
O Sr, Montezuma oppõe-s2 ao ndiamento,
porque se o nobrn deputado quer qu·e o governo
informe se o batalhão eslil, ou não, dissolvido,
póde elle orador informar ao nobre deputado
pelo que leu nas folhas da Bahia, onde vem a
proclamação do comrnandanle deste balalhllO,
despedindo-se de seus camaradas, que o corpo
está realmente dissolvido em conscquéncia de
ordem do govtrno, executada pelo presidente
da provincia.
O orador diz, que notárn na falta deste commandante que havia o que quei: que fosse a
respeito de intrigas, porque essa proclamaç!lo
ao mesmo tempo que inculca um espírito de
ordem extr:mrdi11ario, um amor e adhesão ao
lhrono e instituições constitur.ionaes, resente-se
das intrigas que tenhão talvez sido causa da
dissolução do corpo. ·
Poderia ainda emittir alguma duvida ácerca
da approvação da emenda do honrado deputado, o St·. Barreto Pedroso, antes de ler essa
proclamação; depois, porém, de vêi· o modo
porque es,e digno commm1dante do batalhao
provisorio se exprime, a resignaçao que lem
com a sorte que se· lhe deu, a promessa que faz
da conti1waçào dos seus servir;os, sempre que a
causa da ordem se achar comprnmettida, não
póde deixar de votar pela emenda do nobre deputado.
Desme_nliria os sentimentos de gratidao para
com os bravos que concorrerno para a salvaçllo
da patria, se desse o seu voto para que esse
batalhão n1lo f'osse approvado. Votar pelo adiamento nessa occasião, é o mesmo que declarar
que se nno quer tomar em consideraçM semelhante objecto ; é (servindo-se d"' expressao de
um nobre deputado p"ela Bahia) uma morte
doce que se ela a emenda.
O orador nota que outro grande, inconveniente ha em se retirar da votaçao a emenda.
A discussão vai esclarecer aos bravos que perlencião a este batalhão da necessidade, ou n!lo
necessidade da sua conservação ; a retirar-se,
porém, a emer,da, deixa-se o negocio em tal
estado que póde ser mal interpretada a votação
da camara ; póde-se dizer que a camara não o
quer cie maneira alguma, que lambem não tem
a coragem de declarar os motivos por que não
quer. Esclareçamos, diz o orador, este objecto,
discutamol-o com toda a ft·anqueza, declaremos
aos bahianos qt\e fazem parle deste batalhão,
os motivos por que approvamos a sua conservação, ou os motivos por qoc nao podemos approval-a.
O orador accrescenta que, por cartas que
tem recebido da Bahia, mostra-se que ha gr:mde
desejo de que eite hatalhão seja conservado.
Se, pois, o batalhão merece as sympathias da
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província, se quer ser conservado nas fileiras
-:lo exercito, concorrer mais uma vez para sustentação da Ol'dem e integridade do imperio,
nilo sabe por que motivo, quando o nobre ministro da guerra diz que é necessario reorganísar o exercito, e eneher as suas fileiras, se ha
de desprezar esses que têm arrestas a seu favor.
Seria isto urna contradicçao manifesta.
Observa que, na lei da fixação de forças, nilo
se trnla de remunerar serviços prestados a bem
da ordem e integridade do imperio, 111as sim
de cle!erminar o numero de praças. Sendo o
fim da lei remunerar serviços relevantes. pre3·
tados na Bahia, considera que esta é a occasião
mais propría de se tratar elo artigo addilivo,
e não por occasião ·ae se discutir a lei de fi.
xação de forças, na qual, não sendo a sua disposiçllo para agora, só se poderá incluir esta
especie por uma excepç!to da regra, declarandose nella-desdejá-. N!to púde votar, portanto,
pelo adiamento de um artigo que antes su ppunha que seria unanimemente approvado, á
vista dos serviços prestados pela villa, hoje cidade da Cachoeira, a favor da restauraço.o da
capital, e já, em outro tempo, a favor da independencia.
Se o adiamento livcsse sido proposto por
outro Sr. deputado, poderia attribuir-se ao desejo
de ver terminada a discussllo da proposta ; mas
partindo do Sr. ex-presidente da Bahia, pessoa
1/lo conspic,.1a e t/lo senhot· da materia, o orador
entende que deve dar-se a este negocio toda a
importancía. Uma vez encetada, deve concluir-se
a discussão ; porque materias ha cuja decisão
não deve ser retanlada : regeite a carnara o ar·
tigo additivo, se assim o entender em sua sabe·
doria, mas depois de solemne, e disputado combale, para que algllm espírito nimiamente me·
. lindroso não entenda que serviços de tal natureza não merecem remuneração.
Invoca o apoio t!ci Sr. ministro da guerra que
conhece perfeitamente que, tendo de retirar
forças da Bahia para mandar para outro ponto
onde a legalidade se acha a braços com a re·
hellião, nenhuma força pôde melhor ser encar·
regada da defeza da ordem publica, ·ao que
aquella que já, uma vez, debellou a hydra da
rebellião. Pondera em ultimo lugar que se prometteu ao batalhuo da Cachoeira o ser elle admittido ás fileiras do exercito ; e que o ser consignada a disposição do artigo additivo na lei
que trata de remunerar serviços prestados a
bem da ordem e integridade do imperio, é um
titulo de nobreza que satisfará os valerosos pa·
triolas que deballár!lo a hydra da anarchia muito
mais do que passando, esta disposiçao em uma
lei ordinaria.
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nhece, por ter sido presente aos actos por elJe
praticados, e testemunha de seu incornparavel
vulor e coragem e do quanto concorl"eu para o
restabelecimento da ordem e couservaçno da integridade do imperio ; mas nao sendo este o
motivo porque ·µedio o adiamento, lhe parece
que não procedem os argumentos apresentados
pelo Sr. .Muntezuma. Havendo dilo dous Srs_
deputados que o batalhão estava dissolvido, o
orador quiz que viessem elo governo as necessarias informações que, pela sua demora, ;-ioderião empecer o andamento da proposta ; e quiz
mesmo dar mais tempo á camara para se informar melhor da materia, e convencer-se mais
do merecimento do hatalhao. Forllü estas considemções qne o movêrão a pedir oadiamento,
e nllo porque tivesse mudado de idéa de hontem
para hoje ; antes tem muito prazer em patentear
os seus sentimentos a este respeito.
Não lhe parece possivel que cidadàO algum
que se interesse pela ordem do paiz, integridade
do imperio e consolidação das instituições, deixe
de tributar respeito, estima e consideração a
Ulo valentes soldados que tito dignamente defendêrao na Bahia a integridade do imperio e a
consolidação do fystema jurado. Enumera os
serviços prestados pelo batalhno, porque deseja
que estes relevantes serviços sejao conheeidos
em todo o imperio. Eu desejo, exclama o orador,
que todos saiba.o que este batalha.o· muito concorreu para o restabelecimento da ordem na
Bahia; que elle foi quem desfez a primeira revolta na villa da Feira; que este batalha.o, logo
depois de sua organisação, bastantes serviços
prestou ; dirigio-se a Pirajá, e ahi muito concorreu para bater os rebeldes entrando em fogo,
e fazendo sempre parle da muita valente bri·
gada de Pernarnbucn; e, finalmente, depois de
restabelecida a ordem na capital, este batalha.o
voltou á villa da Feira a bater os rebeldes que
havi!\o ameaçado perturbar a ordem publica,
no dia 9 de Março, O orador conclue referindo
o modo por que o batalhllD tinha sido organisado.

OSr. Andrada Machado pronuncia-se contra
o adiamento, não pelas exclamações que ouvio,
que nao servem para convencer, mas porque não
quer perder o tempo já gasto nesta discussão,
ora bastantemente adiantada. E para que se não
creia que vota contra o adiamento, por querer
favorecer o artigo additivo, declara que vota
contra elle.

O Sr. Tosta : - Um sentime.nto de gl·atidão
talvez para com os cidadãos que, acudindo ao
reclamo da patr;a, .a pedido meu se alistarão no
batalhão que faz o objecto da presente discussão,
O S:r. :Barreto Pearoso entende que o Sr. me levou a assignar conjunctamente com o
Montezuma teria bastante razllo se o orador ti- · nC1bre deputado ex-presidente da Bahia o artigo
de cujo adiamento se trata agora,
vesse querido retirar o artigo additivo, no que
teria feito uma ÍnJustiça ao merecimento do baNão posso deixar de votar contra o adiamenlo
talhao r1ue o orador, mais que ninguem, co·
porque, Sr. presidente, attendendo á origem do
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batalhão e á manei~a porque foi formado, des- e àe se discutir a fixação dits forças de terra.
cubro que outra não foi a razão senão a de Vota pelo adiamento.
defender a causa publica; mas defender debaixo
OSr. Limpo de Abreu, para se decidir a
de que promessa? Debaixo da promessa de'se1· votar a favor ou contra o adiamento, carece de
mett.ido nas fileiras do exercito, o que se devia informações mais exactas dos Srs. ministros.
considerar uma verdadeira remuneração de Está disposto a sustentar e zelar a palavr11, não
serviços. Ora, sendo disto que trata a lei, não dos actuaes ministros da corôa:, mas da entiadmitte duvida que é esta a occasião propria de dade chamada ministerio, ainda que, em uma
se tratar, e approvar o artigo additivo.
ou outra occasiã.o, possll.O daqui seguir-se graves
Eu já ouvi aqui fallar sobre a origem e for- inconvenientes, porque muito [Jlaior inconvemação deste batalllão ; talvez fosse conveniente niehte descobre em o governo, por si ou por um
accrescentar alguma cousa a respeito dos serviços delegado seu, fazer uma promessa e depois
por elle prestados ; mas julgando não ser faltar a ella, pois que um tal governo não meoccasião propria, guardar-me-hei para, na dis- recerá confiança alguma, e não terá a força
cussão do artigo additivo, dizer talvez alguma mor-,;t) precisa para poder desempenhar os seus
cousa a este respeito.
deveres. Se, pois, o Sr. ex-presidente da Bahia,
O ter o batalhão sido dissolvido extempora- por aclo seu, e, sem ou com instrucç0es do goneamente, direi de passagem, não é talvez uma verno, prometteu que o batalhão da Cachoeira
razão para se adiar a materia até a discussão da seria incorporado no exercito, crê que o dever
fixaçll.o de forças ; antes é uma razão mais para da camara e principàlmente da maioria, é fazer
que este batalhão seja chamado sem demora ás com que o governo desempenhe e faça effectiva
fileiras do exercito. Foi talvez precipitadamente a sua promessa.
Nl\O p6de concordar com o Sr. Moura Magaque o Sr. ministro da guerra, se~ esperar as
necessarias informações, o mandou dissolver, lhães em que a promessa está. satisfeita com o
sem saber talvez da promessa feita pelo ex- vencido na emenda de hontem : crê que, não
presidente da Bahia, que, não sei porque, não obstante essa emenda, o governo não será fiel á
foi presente ao governo, e sem dar o motivo sua palavra, pois que ella autorisa a admissão
pelo qual o mandou dissolver. ·E não poderá á de officiaes da guarda nacional aos primeiros
vista disto dizer-se que o governo menospreza postos do exercito, isto é, a alferes ; e outra
os serviços do batalhão e que oll'J quer cumprir emenda, a concessão de postos honoríficos, com
a promessa feita? Eu sei que ha alguns dias parte do soldo correspondente, mas não para
fõra ordem para ser dissolvido o batalhão; n1as admittir officiaes da guarda- nacional a effenão_ sabia que se tivesse effeiluado, porque creio ctivos, taes quaes os antros officiaes de 1" linha,
mesmo que era cousa esta em que o presidente no qt1e 'ha grande differença ; porque, sendo
da Bahia não se devia dar muita pressa para simplesmente considerados como honorificas,
cumprir a ·ordem do governo; todavia, talvez o com parte do soldo, as viuvas, filhos e filhas
presidente, sabendo da promessa com que foi desses officiaes, ficao privados do beneficio da
organisado o batalha.o, talvez sobreesteja um lei de 1827, que manda abonar o meio soldo ás
pouco no cumprimento desta ordem, e re- viuvas, e na falta dellas ás filhas e filhos de offipresente ao governo sobre os ponderosos ciaes militares.
Deseja, pois, que o governo diga francamotivos que concorrião para que nll.o fosse dissolvido, tanto mais quanto, havendo necessidade mente se foi feita a promessa pelo seu delede tropas regulares na Bahia, se iria tirar aquella gado ; se com, ou sem instrucções suas ; e se
que mais tinha apoiado e defendido a segllrança a quer cumprir : porqne a querer cuinpril-a,
publica. Não posso portanto votar pelo não Jeve sdr. approvado o adiamento que equivale a uma morte doce ; mas tratar-se na preadiamento.
lei. Parece-lhe notavel que, em questão
O Sr. Moura Ma,galhies encara a questll.o · sente
por um lado mui diverso daquelle por que se de tanta importancia, nem um ministro tenha
tem apresentado, pois que não sabe se se poderá pedido a palavra, e mui principalmente' o Sr.
chamar remuneração de serviços o obrigar a ministro da guerra que 11.té snppõe não estar
homens carregados de filhos a servir na tropa na casa.
de linha, e sujeital-os ao regulamento do conde
MuITos Sns. DEPUTADOS :-Está l Está!
de Lip~q quando uma das condições repetiO SR. LurPO DE ABREU julga esta discussão do
damente exigidas pelos que ião voluntariamente adiamento muito interessante, tanto
màis quanto
alistar-se nas fileiras da legalidade na Bahia, o Sr..Moura Magalhães acaba de dizer
que, o
era que - os não obrigassem depois a servir na que se podia fazer a favor dos ofliciaes,
já se
tropá de linha. - Isto quanto aos soldados.
fez, e pelo que respeita aos inferiores e sotdados,
Pelo que respeita aos ofliciaes, tnostra que seria onus e nao remuneração ; do que o orador
estilo comprehendidos na emenda vencida se vê obrigado a concluir que não se quer mais
hontem. Não lhe parece, portanto, necessario tràtat· da materia.
tratar 4es~a materia·~l)les de vireiµ informações,
J?~t·cçe-lhe removidg o iqconvenieqt~ ~lle•
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gado a respeito dos soldados, á vista da emenda
que dispõe que posso.o passar para a primeira
linha os que quizerem. NãO de~cobre, portanto,
razão attendivel para se votar pelo adiamento.
Julgada a materia discutida, é regeitado o
adiamento proposto pelo Sr. Barreto Pedroso.
Continua a discussão dos artigos additivos.

OSr. Gonçalves Martins cada vez mais se
persuade de que não está ao facto da tactica
parlamentar, e qne mui pouco tem aprendido
nos quatro ou cinco annos que tem a honra de
ter assento na camara. Esta reflexão se refere á
asserçM feita pelo Sr. Montezuma, de que é a
opposiçao quem sustenta o governo; e a maioria
quem o deseja derribar, dando-lhe fot·ça e arbítrio. Descobre ingratidão nesta affirm<1tiva,
porque o orador, quando, na sessão passada,
não fez guerra á administraçllo, mas, pelo contrario, sustentou e defendeu alguns arbitrios
pedidos pela adminislração, nl!o pensou fazer o
mal que o Sr. Montezuma hoje diz que fazem
aquelles que assim procedem a l'espeito da administraç!io. Mas, se o arbitrio tende a derribar o
mínisterio, se o orador é culpado em ter querido derribar a administração passada, quando
aliás a nllo atacou, de algum modo vê minorado
o seu pezar observando que o Sr·. Montezuma
quiz, e procurou a propria quéda, quando elle,
na sessão passada, pedio e sustentou a necessidade de força e arbítrio. O orador deu entao o
arbítrio, ll!lo para que cahisse a administraçãO,
mas por entender que era necessario.
NO.o póde concordar em que se dê o arbítrio
ao general em chefe, por se julgar co!Iocado em
posição de M.o poder ser parcial : esta condiçao verdadeiramente se verifica no governo
que, collocado em posição muito elevada, estranho a intrigas locaes e do lheatro da guerra,
póde ser mais independente, menos interessado
e interesseiro. Não julga lambem as ordi-ns do
dia do general base sufficiente para se fazerem
as rern unerações : admittida esta disposição,
serião prejudicados muitos officiaes de merito,
esquecidos nas ditas ordens do dia, comtanto
mais injGstiça, quanto, quando depois reclamão,
obtêm attestados muito honoríficos dos generaes
que se desculpão, dizendo que os não incluir::i.o
na ordem do dia · por esquecimento.
Mostra ser inexacta a proposição de que de
ordinario a quéda do ministerio é aproveitada
pelos q11e c sllstenlárão; porque cahindo o mÍ·
n isterio quando a opposiço.o se torna maioria,
n1ío se. tiraráõ das fileiras dos que deixárll.o de
ser maiorla os que hão de substituir o minislul'io.
Nno duvida asseverar que os soldados do
balalbo.o tla Cachoeira nno quererão passar
pum a priruoira linhn ; porqur, se tiverem vonlnde de vivei· do se1·viço militar, podem ir
scnlar pmça no ool'po policial, onde sl\o logo
u<lmitlidos, e se lhuij pugilo {l'l'ltndes soldos. Está

4S1

mesmo persuadido de que, quando se organisou
o bataihão, seria debaixo da- promessa de que
voltari!lo para as suas casas. O que lhe parece,
portanto, é que o governo o que póde fazer é
cumprir exactamente a lei que hontem passou,
a respeito dos of'ficiaes desse batalha.o, e
qriaesquer outros que tenhão prestado t1lo relevantes serviços.
Nao póde, nesta occasião, deixar àe manifestar a sua admiração de que senhores da
opposiçO.o que não querião que o governo fosse
autorisado para passar para o quadro do exercito, um ou outro official da guarda nacional,
em attençllo ao sett valor, coragem e capacidade, queir!lo agora que passe para o quadro do
exercito indistinctamente a officíalidade de todo
um batalhão. Parece-lhe descobrir nisto alguma
contradicção.
A respeito das intrigas que se disse haver
agora na Bahia, a respeito deste batalho.o,
lembra que, depois das cousas feitas, sempre
sM mais intrigados os que alguma cousa fizerão.
Refere muitas intrigas que têm apparecido'
depois da entrada das forças da legalidade na
cidatle da Bahia, e o· descontentamento que tem
produzido.
.
Concordando em que a cidade da Cachoeira
muito concorreu para o triumpho da legalidade,
é, comtudo, obrigado a declarar, para fazer
justiça, que a província toda concorreu e empregou todos os seus esforços para se obter
trio desejado triumpho; e que á villa de Santo
Amaro cabe a gloria de ter estabelecido alli o
governo da legalidade, e chamado o vice-presidente , e de haver concorrido com mais força
numerica.
Se se quizesse fazer beneficio a mais pessoas
que fizerão serviços, entende que não devia a
lei limilt1r-se aos militares, mas comprehender
lambem os paizanos ; porquanto, serviços, ha,
prestados por paizanos, muito importantes ;
como, por exemplo, o thesoureiro que salvou
perto de 500 contos com grande risco de vida.
Parece-lhe que bem merecia alguma pensão.
Lembra nesta occasil!o, ao Sr. ministro da fa.
zenda a conveniencia de confirmar lugares
dados a paizanos, que fizera.o muitos serviços,
que forão assim recompensados pelo presidente
da provincia.
Combate o artigo additivo do Sr. Limpo,
tamb1:m pela razão de que quer que se dê
premio sómente a officiaés da guarda nacional,
e milicianos que fôrem elogiados nas ordens do
dia, no campo de batalha. Crê que ha serviços
relevantissimos, alnda que os que os pres!árão,
se não achassem no campo d.a batalha ; pois
que poderia um sujeito nllo estar em circumstancias de partilhar os perigós no campo da
gloria, e, entretanto, ter organisado um batalhão, ou prestado outros serviços relevantes.
OSr. Caolho vota contra o artigo additi vo
que considera como tropa de!• linha o batalhao
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provisorio que concorreu para o restabelecimento da ordem na cidade da Bahia. Considera
o go,erno munido de meios sufficientes para
remunerar serviços relevantes prestados a bem .
da ordem publica ; e mesmo entende que, a
passar o artigo, ir-se-ha eetabelecer uma distincÇão odiosa, remunerando-se os officiaes da
guarda nacional por modo dislincto, dando-se
a uns postos honorificas e incorporando no
exercito aos do batalhão provisorio ; e ir-se-ha
otTender a classe militar que, lendo consagrado
toda a sua vida á carreira das armas, ver-se-ha
atrazáda em consequencia desta medida ; pois
que, uma vez admiltida para o batalhão pro·
visorio da Bahia, lornar-se-ha extensiva ao de
Porto AJegre, Rio Grande do Sul e quaesquer
.outros batalhões que occurrencias extraordinarias possão exigir que se crêem provisoriamente.
Nno quer examinar se o governo promc.tteu
ao batalhão provisorio da Bahia o ser incorporado no exercito : limita-se a observar, a este
respeito, que ninguem promette aquillo que
depende de vontade alheia ; porque é pôr-se na
triste contingencia de nao poder cumprir. Não
póde consentir que se lance sobre os bravos
que forão ao campo da honra, sustentar a
ordem e a integridade do imperio, o labéo de
terem em vista mesquinhos interesses e sentimentos pouco nobres ; acredita, sim, que fôrl1o
movidos do desejo de adquirir indelevel titulo de
gloria, fazendo tllo relevante serviço ao paiz.
Oppõe-se, por desnecessaria, á emenda que
pede a revogação da lei de 15 de Outubro de
1836 ; offerecerá uma emenda para que os serviços relevantes nllo sejão duplicadamente remunerados, dando-se, por exemplo, graduação
honorifica a· quem já obteve pensãO.
Tambem se oppõe á emenda do Sr. Montezuma, da qual mostra que podem resultar muitos
inconvenientes ; omiltindo o chefe da força, na
ordem do dia, de proposito, um serviço relevante, prestado por um offieial que ficará segundo a emenda, privado do recurso par11
obter a recompensa devida. Nas ordens do dia,
principalmente quando as operações não estão
concluidas, os chefes, não querendo ciffender o
amor proprio dos olnciaes, se vêm muitas vezes
na necessidade de incluir 2 ou 3 na ordem do
dia, que não têm prestado · serviços dignos de
premio ; antretanto, admittida a emenda lerão
de ser recompensados. Demais, sendo o jury miJitar o mais proprio para conhecer das faltas e
crimes militares, porque o que em um cidada.o
qualquer é uma falta leve, como a desobedieneia,
por exemplo, em um militar póde ser crime e
crime mui grave, e produzir. muitas vezes a
perda de uma acção ; não considera o mesmo
jury ta.o proprio para a concessão de premios a
militares ; porque necessariamente tem de estabelecer-se uma luta entre o interesse do julgador e do julgado ; de modo que o julgador se

verá obrigado, ou a preterir o merito, ou a prejúdicar a si mesmo. Vota portanto lambem
contra esta emenda.
A discussão fica adiada.
O Sa. PRESJDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, e levanta a sessão ás 2 horas e
meia da tarde.

Sessão em ~7' d~ Junho
PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA

Expe9iente. - Pareceres de commissão. -Or·dem do. din. -Urgéncia propo8ta
·para o parecer da commisslio de conatituição
e poderes sobre as eleiçõee da Parahyba.
Di8ou'rso do Sr. Limpo de Abreu. A urgencia ê regeitada. - Disc'l.l8São dos artigos
additivos á lei que_ autoiw a promoi•6'1', etc.
Discursos dos Srs. .Antonio Carlos, Paclieco,
Limpo de Abreú e Bm,·eto Pedrooo. - Regeição de todoa os artigos additi'l}()S.
·

So:ao1AR10. -

Pelás 10 horas da manliã, 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 os Srs. Cajueiro, Luiz
Carlos, Carvalho de Mendonça, Vianna e José
Clemente.
EXPEDIENTE
O SR. lª SECRETARJO dá conta do expediente,
lendo os seguintes officios :
l.º Do ministro da marinha, remettendo a
· planta e orçamento dos edificios e mais obrai'
de que necessita o arsenal de marinha da córte,
das quaes tratou no seu relatorio : remelte
igt1almente, com o mesmo destino, as plantas e
orçamento de dous pharóes que a lei de 24 de
Outubro de 1882 mandou construir na província
do Rio Grande de S. Pedro do Sul, aos qnaes,
apezar das ordens que por difl'erenles vezes se
expedirão ao respectivo presidente, não foi ainda
possível dar começo.-A'commissão .. e merinl1a
e guerra.
2." Do ministro dos negocios estrangeiros, o
qual, satisfazendo ao que lhE: fôra reqaisitndo
por esta camara, remette a reclamaçll.o que
Ramires, delegado do dic.:tador perpetuo do Paraguay, fir.et·a ao cncart·egado de negocios que
teve o Brallil naquelle eslndo, no anno de 1828;
bem como ·a resposta que lhe déra o mosmo
agenle diplomatico; signilicnndo, outrosim, o
ministro que, lendo estado desde então inter·
rompidas as relaçlles diplomaticas entre o imperio e a referida republica, não se deu andamento ulterior ás negociações encetadas na
, sobredita época. -A quem fez a requisição.
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3.ª Do ministro do imperio enviando as actas,
remettidas pelo presidente da pt•ovincia da
Bahia, dos collegios eleitoraes da capital, Nazareth, Cayrú, ltapicurú, Ilhéos, Porto Seguro,
S. Francisco, Caravel\as, Joazeit·o e Maragogipe,
qne forão requisitadas por esta camara.- A
quem fez a requisição.
4.º Do secretario do senado, participando que
o mesmo senado adoptou e vai dirigir á sancção
imperial a resolução que concede ao emprestimo decretado pela assembléa provincial de
Minas, para uma estrada entre a capital daquella provincia e o rio Parahybuna os mesmos
privilegios que as leis geraes concedem aos
eruprestimos nacionaes.-Fica acamara inteirada.
Remette-se á comcnissll.Ó de marinha e guerra
o requerimento de José Mal'lins Mamignard.
Entra em discussã<l, e é approvado sem debate o seguinte :
cc Requeiro se peção ao governo e se remetlão
á illustre commissão de mat·inha e guerra os
trabalhos de que tl'ata o Sr. minislt·o da guerra
no seu relatorio, apresentados pela congregação
dos lentes da iwademia militar sobre a reforma
da mesma academia.-J. J. de Oliveil'a. »
E' sem deb,tle approvado o seguinte parecer :
« A commissno de estalisticn, pam interpôr o
seu parecer ácerca da questão de limites entl'e
as provincias do Maranhão e Goyaz, requer se
peçao ao governo a decisão tomada em 1816,
por procnrado!'es das mesmas provincias, as
representações do bispo do Maranhão e todos os
mais papeis que exislão nas secretarias de
estRdo dos negocios do imperio e justiça, rela·
tivos á mesma questà\l de limites.
« Paço da camat·a dos deputados, 26 de Junho
de 1838.-J. J. de Oli-veirct Pimentel Belleza.
-J. Ferreim Soiito.

»

Lê-se o seguinte parecer da commissfio de
instruc:ção publica :
« Venancio José da Gosta se queixa a esta
augnsla camaru, pot· lhu havur o governo privado de sua cadeira de primeiras lett·as ria t'reguer.ia de S. Rila desta côrte, onde ha servido
por espaço de 20 annos, removendo-o para a de
Paquetá, e nomeando para o seu · lugar a um
individuo, que se havi. opposlo á cadeira de
lnhilúma. A commissão de insl.rucçi\o publica
é de parecer, que se peça ao governo haja de
esclarecer com urgencia o objecto com as conveniente,, explicações.
<{ Paço da camara dos deputados, 27
de
Junho de 1838.-Bandeii-a de Mello.-Bi.spo
de Owya.bá.-J. J; de Moiira JJfagalhiies. »
Outro da commissão de constituição :
" Alexandre Antonio Vandelli, natural de
Portugal, onde servio o lugar de intendente das
minas do mesmo reino, e outros empregos dístinctos, residente no Brazil desde 22 de Feve·
reiro de 1834, p,·etende obter carta de natura·
·lisação de cidadao brazileíro, allegando achar-se
'l'OAIO 1

nos termos do art. 2º § 1• da li:li de 23 de Ou-·
tubro de 1832, por ser casado com D. -Carlota
Em ilia de Andrada.- filha legitima do fallecido
conselheiro ,Tosé Bonifacio de Andrada e Silva,
tendo assignado, em Abril do corrente anno,
na camara muuicipal da cidade de S. Paulo, o
termo de declaração · exigido no arl. 1° § 3° da
referida lei.
cc A commissão de constiluiçM, tendo em
consideração as razüe3 allegadas, é de parecer
que se conceda ao supplicante a graça c1ue pede
olferecendo pat·a esse fim o s~guinte projecto :
<e A assernbléa geral legislativa resolve :
cc Artigo unico. O poder executivo é autorisado para conceder a Alexandre Antonio Vandellí, natural do reino de Portugal, cal'la de naluralisação de cidadlio brazileiro.
11 Paço .da camar.-:.
dos deputados, 26 de
Junho de 1838. -José Clemente Pereim.- H.

H. Cameii'o Leão.-Antonio Oa7'lo$ Ribefro de
Andi·ada e Silva. »
{{ E' julgado objecto de deliberação, e vai a
imprimir.
Outro da commiss&o de pensões e oràenados com duas resoluções, que sil.o julgadas
ohjecto de deliberação :
« O governo houve por bem conferir, por decreto de 20 de Fevereiro do anno passado, as
seguintes pensões : de um conto e duzentos mil
réi~ ao commandante superior João da Silva
Tavares com sohrevívencia a sua mulher e filhos,
e de quatrocentos mil réis ao capitão de guardas
nacionaes .Tosé Ignacio da Silva Omives, em
remuneração de relevantes set·vi~.os por elles
prestados á causa ch.1 kgalidacle, contr,\ os rebeldes do Rio Grande do Sul.
cc A commissao de pensões e ordcnudo,;:, se
bem que uno tenlra presente,;: a,; µeça~ ,justificativas Jos serviços relevantes allrilmidvs ao,:,
ag1·aciados, todavia nilo pondo duviJ,.l :i!gt1111a iL
veracidade da it1form>1ção orlicial ,]o p:·csidenle
daquelh, pt·ovincia o brigadetru Auti:,ro José
Fel'l'eira de Brito, datada d1: 17 de Janeiro do
anno passado, e considerando por ouiro ladtl u
conveuiencia que póde resultar <le uma prompta
inanifostação do corpo legislativo eL11 favo1· de
taes serviços,. é de parecer,. que laes mercês
sejão approvadas, par.. o que offürece os seguintes projectos de resolução :
« A assembl/m geral legislativa resolve:
« Artigo unico. Fica approvada a pensao annual ele 1:200$, confedda po1· decreto de 20 de
Fevet·eirn de 1837 ao commandante superior
das guardas nacionaes da provincia c\e S. Pedro
do Sul João da Silva Tavares, com sobi·evivencia
a sua mulher e filkos, em remuneração de relevantes serviços por. elle prestados á causa da
legalidade naquella provincia.
« A assemhléa geral legislativa resolve :
« Artigo unico. Fica approvada a pensa.o annual de 400$, conferida por decreto de 20 de
Fevereiro de 1837 ao capitão de· guardas na-

G5

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:53 - Página 3 de 15

~E!SSÀ.0 EM 27 D.E JUNHO DE 18:38
cionaes da próvincia de S. Pedro do Rio Grande
do Sul, José lgnacio da Silva Ourives, em re·

mu11er1Jçllo dos serviços importantes por elle

prestados á causa da legalidade naqtiella pro·
vincia.
« Paço da cama1·a dos deputados, 26 de Junho
de 1838.-J. M. Vieira de IJ,fello.-M. I. Ca·

valcantí do Luce·rda.-Liina, Stw·upirn »
E' apresentada a segt.inte redacçno Jo pro-

jecto sobre a relaçao metropolitan.i, pam entrar
em 3• discussão :
« A asse1nbléa geral legisJ,.liva tlecrela :
« Art. 1.0 O numero de tres desembargador es
elTtctivos ele que ora se compõe a ·relação me·
tropolitana do imperio, fica elevado a sete, e o
seu ordenado a seiscentos. mil réis.
« Art. 2.º Para exercer o dito cargo, serão
preferidos os hachareis formados n~s fà~uldades
jul'idicas, na conformitlade das leis existentes.
« Ar!. 3. 0 A presidencia da relação, no impe·
dimento ou ausencia do arcebispo metropolitano seu· presidente nato, será <ixerdcla pelo provisor do arcebisp:ulú, que serú sempre membro
da I elação, e na falia desre, pelo úesembargado1·
mais antigo.
« Art. 4." O secretario da relaçao vencei·á o
ordenado de 200$, e o porteiro de 180$.
« Arl. 6.º Os utensilios e moyeis que forem
necessarios pa!·a a mesma relaç.!iO, serão, a pedido elo arcebispo, fornet:11\us pela fo:,;enda publíca.
« Ficão sem vigor quaesqucr disposi<;ões em
< uu:rario.
« Paço da camara dos deputados, 26 de
Juul,o de 1838.-Manoe l Vieira Toata.-A. S.

O. Coutinho.

,i

Vai a imprimir.

OSr. Assis :M:asoa.renha.s tem a palavra pela
ordem, e declara que nao pede que estes projcctos que se aca bárao de julgar objecto de
deliberaçao entrem j:í na 01·clein do dia, mas sim
para que sejão dispensatlos da impressão, a
exemplo do que se tem seguido com outros
identicos.
Consultada acamara sobre a dispensa da impressão, decide pela affirmativa.
Vai a imprimir, para entl'ar em 3ª discussao,
o projecto de decreto que augmenta o numero
dos desembargador es die1:tivos de que ora se
compõe a relação metropolitana do imperio.
ORDEM DO DIA
Declara o Sr. presidente estar em oiseussão
o parecei· da mesa sobre a rcforn1a de alguns
artigos do regimento da casa.

0 Sr. Alvares Machado pede a palavl'a pela
ordem, e observa que a materia mais antiga
·qne se deu para ordem do dia, devia ser a que
primeiro entrasse em disc11sslt0 ; devendo pol'tanlo estes artigos da reforma do regimento,
::;1:1· discutidos depois das outras materias que

forão dadas antel'Íormente, e que têm a seu
favor a antiguidade. Parece-l_he que já se distribuio na casa urn parecer sobre o reqtierimento
do Sr. Borges da Fonseca, cuja materia julga
mais ,1rgente, que devia ser dada em primeiro
lugar com urgencia.

e

O SR. PRESIDENTE obse1·va ao illustre deputailo que, segundo o regimento, lhe pertence
_regular os trabalhos da casa, e dar para ordem
do dia aquelles objedos que jnlgar mais con-

venim1les.
O S11.

ALVARES MAr.HADO nlio nega a attribuição (Jlle tem o Si·. presidente; mas continua
a ser de opinião que ha ontras materias mais
urgentes que pr-eferem a esta que se deu em
primeiro lugar.
O illuslre deputado conclue as suas observações, pedindo a urgencia para que entre em
discussao o pa'recer _d,1 commíssn.o de constituir;ão sobre as eleições da Parahyba.
A urgencia proposta é. apoiada e enlt-a. em
diticussilo.

o

Sr. Montezuma. opp0e-se á urgencia pela
maneira por qne é proposta. Diz que, havendo
na <.,amara só um deputado propl'ietario, e outro
supplente pela província da Parahyba, julga
dever-,;e votar pela urgencia, que tem por fim
tratar-se das eleições desta provincia, materia
que, em todas as occasiões, tem sido prefel'ida a
quaesquer oul.ras. Oppoe-se á urgencia do Sr.
Alvares Machado ; porque. de nada serve
tratar-se de uni objecto de tal natureza por 1/4
«le hora ou 20 minutos, e depois passar-se a
outro.
·
Lembra qne havendo tambem reclamações
ácerca das eleições d~ Ser6 ipe, eleve este objecto,
a~sim como o que lia a respeito das da Parahyba,
ser !ralado com preferencia, mesmo As propostas do gover110, o que é pratica constante em
todas as asse1n biéas legislativas, conslituir-se
primeir:unente , chamar a seu seio aquelles que
têm direito a tomar assento nella, e depois
tratar de outros ohjectos.
·
Julga dever dizer que lhe consta estar o nobre
minish'o do imperio nomeado senador, e assim
se persuade de que se deve aproveitar a occasião de ouvir a opinião de S. Ex. ácerca das
eleições ela Parahyha. Verdade é que lambem
corre _que S. Ex. não pretende usar da carta
imperial senão depois d" terminada a sessi\o;
mas como elle, orador, não entra nos arcanos
do minislerio, vê-se na necessidade de pedir
uma urgencia mais ampla do que a proposta
pelo St·. Alvares Macltado, e espera que S. Ex.
o St'. ministt·o do impel'io não deixe a camara
sen1 os devidos esclarecimento s.
Pede ó. camara que lhe perdôe ter tomado
mais estes dous minntos.
O S1i. CARNEIRO Ls!o :-Foi p~ra provar a
necessidll.de da reforma do regimento.
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O SR. MoNTEZUMA :-Eu realmente acho que
não é necessaria a refo1·ma do regimento; por
isso é que proponbo a minha nrgencia, qne
julgo cousa mais importante .
Lô-se, e é apoiado o reqne1·imento de ut··
gcncia d_o nobre depulatlo o Sr. Montezum a:
« Proponho <tue se julgue urgente o parecer
da commissftO de constituição ácerca das eleições ua Parahyba, afün de se trahH nesta
sessllo, sendo preferido a qualquer O11tro oiijeclo
que !fü d,1do para ordem do dia. >,
OSr. Limpo de Abret1 :- l<:n peço licPnça
aos Srs. lllini,lro~ e ~o ministeri:ilisrno da casa,
para clir.er algurnas rmlavras sobre esla 11rgellcia;
espero q11e elles não se a nlijão, e que o meu
discurso não si1·v,1 para se votar mais hrt,v0menle a favor "rias emendas ao regimet1to l)Ue
têm po1 fim reduzir a camara ao silencio, pt·indpalmente a opposi(;il.o.
Se ,1lgL1mas vetes peço n palavra, senl101·es,
é porq:ie estou convencido de que as idéus que
defendo, Mo as que podem concorrer t,cnn mnis
facilidade parn o bem do pai?.. Sou vencido ordinaria1ne nle; a maioria decide outl'a consa;
que mais querem os nobres ministros da corô,1?
Que mais póde desejar o ministerialismo da

camara?
Sr. presidente, em uma das sessüe;; da
legisbltura passada, eu emilli um pensament o
(e ainch o B,azil não tinha a forlun,t de ser gover11ado pela actnal adlllinistração !), eu disse

nessa occasião que, á visla dos principio~ e1nittidos pelos illustres 111:nislros que i:nlão erão
outrns tantos: orn,1111<:ntos da <lppo,i1,:ão. eu ine
inclinava a acreditar que tres ,:t·flo, pri11cipalmente, as condições por q1ic esses nobres ..lepuludos l1avião de governar o JHIÍZ: l," o silencio
de seus nrl versa rios; '.l," a prntligalidac!e ; 8," o
patronato.
Ora, nllo me co1npete hoje decidir ,e p•ir
ventura os nob1·es ministros da conh lêm í,,IL<do
a 1rnrn só rleslns Ires condições, com que, na
legislatura p:1ssada, eu disse que elles bavirw de
governar o paiz. O p:tiz ou _j,i tem d1=cidido este
problema, ou brevemente tenl de o deddir. V.
Ex. notou, quàn.lo se pedio a palavra, que nós
invadíamos suas altribnições, lernbrando a V.
Ex. que devia dar para ordem do dia 01itras
nwterias com preierencia tis emendas · do regimento. Eu respeito muito e muito as opiniões
de V. Ex.; mas creio que, ne~ta pal'le, V. Ex.
na.o fez toda a. justiça que costuma ao illustre
membro da opposição que notou a V. Ex. 11110
dar para ordem do dia outros objectos ; porquanto me parece qne ha no regimenlo um
artigo que permitte a qualquer deputado fazer
ohservações sobre a ordem do dia.
O SR. PRESIDENTE: - O regimento diz que,
quando o presidente dá a ordern do dia, 4ualquer Sr. deputado porle1·á lembrar outro ob.iecto;
m:1s depois <le m'. designar os objectos da ordem
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do <lia, nil.o sei se têm lngar essas observaçõe s:
o Sr. deputa1lo que foi presidente da camara,
sabe disto.
O Sn. LrnPo DE Amm;: - V. li:x. sabe que a
tninlta memori:1 não é das melhores (risadaB) ...•
O SR. CAn~ICmo LsÃo : - Depois que eslá na
lllÍnoria.

O S1\.

·

DB A1rn,:1;: - ... e por isso haja de
relevar alguma falta que eu pnssa ter. Estou
muito longe ele pretender L'.ensurnr a V. Ex., e,
cingi11do-1ne á urgencia, peço a V. Ex. licença
para fazer :1lg111nas observf\ç.ões sobre a qne
tstà cm <líscussno, e lembrnr a V. Ex. que malerias ha que julgo muito mais interessant es par11
se tratHretn do qne as q11e V. Ex. deu para
ordern riu dia. (Ci-eio q111J dizendo isto, nelll por
pal,wr;1s, nem lllesrno por pensarnento~ posso
offender a V. E:is:.) N,1 mcs:1 lia nrnteri;i qne
julgo muito 111ais inte1·cssantc, rtão só aquella.
parn a q11al se peclio a urgencia, r;omo out1·as;
por exempl0, a indicação do il!uslre tlepuludo
pel" Pmaliyb:i, para q11,é t'o;;scm c\i,unados dous
s11pplenles d,1 mesma província, u,n f)at'eCet· de
commissão, cte.
Eu me incli110 :l votat· antes pela urg8ncia de
me11 nobre.amig o pela província de S, Paulo, o
Sr. Alvai-es i\fochad<J, do que pela que foi offerecida ao depois.
Não voto por esta ultima; porque as pt'O·
postas do governo lêm sido eonslantem ente considei-.nlns corno materia8 muito urgenl.es, e nllo
me parece j11sto qne a ellas. seja prel'erido outro
qu,1lqucr uhjecto. Se1·ia na vcrd:\fle nm beneficio pnru o Bruzil, se nós, po1· alg111n modo,
plld,~ssernos :11·1·eda1· as c,11,.unirl:tdcs q11e hão de
iul'allivelmenle lrn7.er a~ propostas dos nobres
ministl'os da g1rnrrn e da 1nal'inlia; mas como
isto llàO 6 passivei, corno a nobre maiori,1 l.em
der:idi1lo deíinitivan1<m!.e arluplar estas propostas,
niio lia outro re1nedio scnl'\o sujeitarmo -nos a
esta condição do syslerna 1·cp1·cscntali vo. Como
poróm se possa conciliar !IIWI cousa co1n outra,
c:01110 n par das µrnpostn;; do governo se podem
diseulir l)t1lros objectos, discutao-se aquelles que
pode111 trazer mais heneíicios ao Brazil.
Supponbo que nem V. Ex., nem nenhum
011l1·0 repre;;entante da nação poderá negar·que
uma d:i.s primeit·aso brigações que têm as camaras
legisluti v11s, é constitui tem-se ; este assumpto é
1leclarado urgente, ou pelo mesmo regimento,
ou por estylos dá casa, ou, direi aindà, pela necessid,1de das consas, porque nada se póde fazer
ern\Juanto as camaras legislativas nllo estão
LtlIPO

constitllidas.
Eu sei, iJOrque é facto ainda recente á minha

memoria, que nl'.;ta parte me acode, que V. Ex.
faz distincção a respeito de urgenci~ s0bre poderes. V. Ex. julgou que se devia só considerar
urgente o parecet· sobre materia de verificaçi!.o
de poderes, quando se apresentavão diplomas ;
mas qnanrlo nrro sP- tlpresentavllo diplomas, esta
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materia não era urgente. Meu espirilo, é verdade,
não comprehendc bem a raz!iO por que V. Ex.
assim julgou; mas como eu preste naturalmente
venNaÇiio a todas as suas opiniões, não lerei
duvida tumbem tle snjeilar-tne a esla; n1as a
nceila,:ii.Q deste principio não será tanta qne nao
~·· r.onsidel"e 111·gente esta materia, desde qne
1;<,::~u· um deputado que apresente Ulll reque1'inH·nto.

Urn, a n,·ce~shlatle de nos constituirmos com
r::nnt·rn k-gal, é tanto 1nais urgente, quanto
p,,J,. i.-ropria <:011físsão tios mini.~lros da corôa,
o Brnzii não t·,:iá ainda t:lo pacificado com o
tl,r1,nu nos :1lln11nei6n:t 11:1 abertura da sessão
de,te ,nino; é ncc•:ssario, poi~, que as leis que
huuverern de suliir do coqio legi~Iativo tcnhão
sido voladas pelo muio1· mnnero possível rlos
represeulanles da nação ; é necessario,
sobrelndo, que se nno impeç!IO os meios para
q11e esse numero se complete.
Quanll> ás eleições da ParDhyba, ha uma
razão ainda ruais especia1. E' necessario que nós
ponlrnrnos termo a q11aesque1· pretenções que
possao ha~ei·, é preciso que definitivamente declaremos, quaes são os verdadP.iros representantes daquella provincia. Havendo queixas e
peti~ões de pessoas que, apezar da decisão que a
oamara dos Srs. deputados tem .tomado, insistem
1w. pretenç!l.o de ser,;m elles e não outros os
verdadeiros representantes da Parahyba, é
mister, digo, que a tudo isto se ponha um termo,
e que, por conseqnencia, esta representação que
existe sobre a mesa, e que foi distribnida impressa, seja clecidida.
Podcr-se-l1a dizer que é materia muito complicada, que virá tomar muito tempo á camara,
Em pl'Ímeiro lugar, digo que esta materia está
já prejudicada, e, por consequencia, pouco ou
nenhum tempo leYará á. camara a discnssao
sobre e~.t.a representnçilo impressa.
Ora, o nobre ministro da marinha diz, do seu
banco, que só um discurso meu levnrá quatro
dias. Senhores, se os nobres ministros da corôa,
se o ministerialismo da carnara n!l.o quer que
se fnile, está isto nas suas mãos, não se affiigão
tanto, são m·ais 3, 4 ou 5 dias. O ministerialismo da camara não só póde f!lzer emendas
ao regimenlo corno mesmo impôr-nos silencio.
O nobre ministro da marinha póde estar certo
que nós não podemos sen!l.o sujeitarmo-nos a
esta condiçll.O do silencio com que os nobres
ministros querem governar o paiz; assim a Providencia Divina permittisse que elles pudessem
governar bem ! Assim não fosse uma verdade
confirmada pela e:x:períencia e pelos factos que
o silencio dos tumulos não-é o melhor meio de
lóovernar os povos.
Mas, supponhamos que a sabedoria e illuslraçllo do gabinete de 19 de Setembro é tal que
elle julgue que póde por este meio governar o
paiz. Espere o gabinete por mais quatro dfas, e,
no emtanto, decide-se questões que, por sua na-

11;,,

tureza, são mais urgentes, silo mais importantes.
Diz-se que a opposição tra1: só males ao paiz,
nos seus discursos não se tem visto pleitear a
sua causa. Estava isto reser,•ado unicamente
para o nobre ministro da marinha e para seus
íllustradissimos collegas, qoando fizerão parte
ela opposiçllo. Sr. presidente, eu posso assegurar
que o meu fim não tem sido demorar as discussões da camara : tenho tido em vista usar
do direito que me dá o regiment.o ; não devo
por ora· nind,1 ao favor dos nobres ministros o
poder levantar a minha voz na tribuna, nem
mesmo a V. Ex. o ler-me concedido a palavra, para fallar as vezes que mil permitte o
regimento da casa.
Desta faculdade· tenho usado para pleitear a
minha causa, e rlella usarei alé que os nobres
ministros da çorôa me privem d,;lla, como espero que seja arranc.ada á opposição, pois que,
segundo é pnblico, e ainda nno foi contestado,
isto foi definitivaniente ·decidido em llma numerosíssima rennião a que assistirão todos, ou
quasí todos os ministros da corôa. Emquanto,
porém, isto se não verificar, eu tenho obrigação
dé mostrar tanto quanto puder, que os Srs.
ministros não têm .razão, no mell conceito, rm
nada daquillo que, até hoje, têm feit.o.
Terminarei dizendo que votarei contra a urgencia mais ampla, por que não desejo pôr
ohslaculos ás propostas da marinha e guerra ;
mas desejo que se discuta a materia de verificação de poderes, lembrada relo meu nobre
amigo pela província de S. Paulo, na hora que
precede a discussão das outras de que nos devemos occupar.
Dá-se por discutida a urgencia, e, pondo-se a
votos, é regeitada tanto a proposta pelo Sr. Alvares Machado, como a do Sr. Montew'lla.
Continna a discussão dos artigos addith·os á
proposta do poder executivo, sobl'e promoções
· po1· serviços relevantes no exercito e nrmada.
Lê-se e é apoiado o seguinte ;
,, Artigo additivo. - O individuo qúe tenha
sido uma vez remunerado, pelos sens serviços
relevantes, não poder·á pelos mesmos serviços,
receber outra qualquer especie de remuneração.
Salva a redoeção, e para ser incluída no projecto
como convier. - Goellio. »

O Sr. Andra.d.a. Macha.do: - Sr. presidente, eu .considero a missão que viemos
aqui preencher como um sacerdocio ; para
chegarmos ao descobrimento da verdade, a
razão nos empresta snas luzes, suas .lnzes não
offüscadas pelas paixões. Quando nós chamamos
em auxilio do que queremos provar as paixões
fogosas, não fazemos senlío difficultar, e ás
ve1.cs impossibilitar o descobrimento da verdade: eis porque na presente discussão serei
simples.
Primeiro que tudo, antes de entrar na questll<?
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da mór parte das emendas que esllio na mesa,
porque se lhes dll.O as honras dos postos, e o
perguntarei a alguns senhores da opposiçllo por soldo no lodo ou em parte, segundo melhor
que vidros corados encara.o todos os actos do ente&der o governo, e parece-me que, com isto,
ministerio, que não ha um só que não vejao ficão bastante recompensados.
em negro, principalmente os aclos do nobre
E' verdade que um dos defeitos q\te vi na
ministro da guerra, que agora lem sido o alvo proposta do meu nobre amigo, deputado pelo
constante de settas bem ou mal disparadas, Rio de ,Ja.neiro, ~esapparece, em parte, pela
sem se lhe deixar nem ao menos o tempo de outra emenda do me11 nobre amigo, deputado
respirar 2 Aggredem ao nobre ministro pela pela Bahia; mas pela razão que apontei não
disscluçao do batalhão da Cachoeira. Sr. presi· póde ser admiltida.
dente, um corpo creado por uma emergencia,
Aqui, porém, pretendeu-se escorar esta proqual era a de abafar a revolução da Bahia, pa- . posta por algumas razões que não me parecem
recia que devia ler existido emquanlo a emer· ponderosas. Primeiro que tutlo, pot·que a progencia durava; mas finda a cmergencia, lambem vincia o quer. Esta lingllngem não é muito pardevia findar o batalhao; isto é o qne succedeu, lamentar, nem muito regulai· : nós adoptamos
isto é o que elle fez.
urna medida porque é justa, porque é ulil ao
Passarei agora a entrar em cada uma das paiz, e não porgm: tal on tal provincia quer ; de
emendas : uma por uma rebaterei.
outro modo estariam os aqui coactos : a vontade
Não posso adoptar a emenda de um nobre de uma provincia, uma vontade desarrazoada
deputado pela provincia de Minas, onde pede a obrigar-nos-hia a faier aqui uma cousa a que
revogação da lei de 1836. Seria contra-sbnso nossa eonsciencia rep11gnasse ; esta razno nãO
revogar, destruir aquillo que continúa a ter é boa, além disto póde produzir mão sangue,
vigor. Ora, o que estava, ou está legislado na e occasionar conflictos entre o imperio e alguma
lei de 1836, apezar da presente lei que ora de suas provincias, o que não desejo ; mas,
adoptarnos, continúa em vigor, porque o pre- torno a dizer, qualquer que seja a :vi,nlade de
sente projecto não faz senão ampliar a dispo- uma provincia, para mim é de nenhum peso,
sição della ; era pois um contra-senso. Quando quando a razão e justiça me parecer que se
revogal-a mister fosse, então a clausula banal oppoem a ella.
e geral de todas as leis linha sobejamente satis•
Disse-se que os serviços do batalhão da Cafeito, e neste caso, por ociosa, me opponho á choeira merecião esta excepção ; ruas já .outro
emenda.
nobre deputado pela Bahia suppóz que os de
A' outra emenda lambem do nobre depu- Santo Amaro erão tão valiosos ; bastava esta
tado pela provincia de Minas opponho-me, por duvida ; vil'ião, talvez, os de Maragogipe, e bre•
não sei· propria para casos extmordinarios. vemenle virião req11erer a mesma excepção.
Adoptaria, talvez, a sua idéa em uma lei de pro- Salvemo-nos, pois, deste embaraço ; o que está.
postas ; mas, no presente caso, na.o póde ser, feito está feito, e justamente satisfaz as justas
até porque vai contra o vencido : porque nós pretenções da Bahia. Accresce ainda outra
determinámos p1·emiur o merito relevante ; razao, e é que de facto esta proposta é contra a
como agol·a vem um artigo mandando fazer as lei. O numero de batalhões que a provincia deve
propostas, metade por antiguidade, e metade dar era marcado ; este batalhão era além do
numero que lhe dava a lei de fixação de forças ;
por merito? Não póde ser.
Igualmente me opponho á emenda do meu creio que era de 8 batalhões, e este estava em
nobre amigo, deputado pela provincit1 do Rio 10 ; mas as r.ircnmstancias extraordinarias
de Janeiro. Primeiro que tudo, por ser lambem tinhão forr.ado a isto; missando, porém, .estas
contra o vencido : nesta casa, o nobre ministro circumstancias, a lei deve voltar ao seu devido
da guerra, ao principio, propôz que os ol'ficiaes eixo. Em tempo ele guerra, call!.o·se as leis, por
da guarda nacional pudessem entrar para o que lemos a regra : silent inter arma leges ;
exército de linha, nas suas patentes ; a casa, mas, acabada a guerra, a lei deve ser executada.
Um ultimo argumento que confesso para mim
julgando isto perigoso, concedeu sómente . a
entrada delles no posto de alferes. Pela emenda, de bastante força, foi uma promessa do governo;
ou artigo additivo do meu nobre amigo, vinha mas pel'gunto eu, é promessa solemne ? E'
u ser destruido islo que está ~encido: o que não pelo governo, ou por algum delegado autorisado
está em regra .é querer hoje uma cousa e para isto!'.
amanhã outra, e isto é indigno desta casa.
O Sa. MoNTEZUMA :-Dizem que o governo
Accresce que de facto a emenda na sua tota- deu ordem ao presidente.
·
lidade, como o meu nobre amigo propôz, seria
O
Sa.
TORRES (,ni-niat-ro da marinhm) : mais um castigo que um premio; um C!\Stigo
para os soldadCls, porque entre nós o recruta- Ninguem deu ordem ao .presidente.
O SR. MoNTEZUMA : - Então diga-se isto
mento é a maior das penas ; em vez, pois, de
elles receberem uma graça, receberiao um mesmo.
O SR. ToRRES (ministro da marinha) : grande castigo. Quanto aos officiaes é ociosa,
porque está providenciado pelo que passou, Digo-o eu.
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O SR. MoNTEztmA :-Isto é outra cousa : mas
o Sr. ministro da guerra hontem fugio e nada
quiz declarar.
.
O SR. ToRRES (ministro da. marinha.) :-0 Sr.
ministro. da guerra nao foge 19.o facilmente.
O Sa. ANDRADA MACHADO :-Quem tem di·
reito de obrigar-nos a fazer aquilto que na.o devemos fazer. Se, porém, existe essa promessa
solemne do governo, apezar de o reprehender e
censurar por isto, tc.davia direi, cumpra-se; mas
tambem direi ao ministerio, para o futur.:i seja
mais circumspecto ; por esta vez passo-lhe, por
outra na.o darei o meu voto. Até que appareça
essa promessa, emquanto n.a.o se me disser que
ella é solemne, não adoptarei semelhante
emenda.
Passarei a uma emenda do meu nobre amigo,
deputado pela l3ahia. Elle pretende dar uma
regra, e com ella tirar o arbitrio que a camara
deu ao governo, e da fórma que ell<:! o restringi o,
é tirai-o de t.odo. No primeiro artigo propõe
elle que o governo 11ão possa premiar serviço
algum que não seja dos transcriptos em ordem do
dia circumstanciadamente; tenho a dizer ao.
meu nobre amigo que a idéa parece-me de
alguma utilidade; mas, primeiramente, con·
verte a ordem do dia em registros ou annues
histodcos de uma acçlio : aqnil\o que é de
obrigação communicar por omcio ào minisl1·0,
veremos nas ordens do dia, e isto é desnaturar
o que se faz na ordem do dia, que não é senão
uma recommendaçao de· nomes bencmeritos
á consideraça.o da naçãO ; dep<Jis deixa o ar·
bitrio, desloca-o ; porém, dá o que tinha antes
o governo ao general em chefe.
Vamos, porém, ve1· em qne será clle mais pe·
rigoso, creio que no generul do exercito. Sr. pre·
sidente, os patronatos slio tanto mais communs,
quanto s9.o maiores os por1los de contacto que
tem o patronato com o patrocinado : ora, o
general do exercito tem muito maiol'es pontos
de contacto do que o ministro competente,
·por consequenciu não con$eguiamos extinguir
o patronato, iriamos augmental-o. Nós sabemos que os rnais benemeritos, os mais justos
generaes cedem ás suas paixões: lembra-me
de um caso acontecido com um general celebre na guerra peninsular, o marechal Beresford, elle usou do patronato, e ás vezes por
vistas bem poucos militares, creio que não é
desconhecido á camara um pasquim que lhe
fizerão-por quatro tenente-generaes que fizel'a,
tres pela espada e um pela bainha. - Na.o desejo que nenhum dos Srs. generaes faça pro•
moções pela bainha; parece-me, pois, que o
arbítrio melhor fica nas mãos do ministro
(embora seja perigoso, pcrque já disse, é da natureza do arhitrio ser perigoso), do que nas
mãos do general; todavia nu.o me opporei em
grosso á idéa.
Quanto ao art. 2º, o do jury, opponho-me

inteiramente ; isto é transtornar tudo o que
é administração. Sr. presidente, não confio nada
em corpos collectivos, tenho mesmo idéas extravagantes, não creio em relações; eu me per-_
suado de que um julgado por um juiz é melhor
que o julgado por muitos ; porque qual é a
segurança que nos dá o corpo colleclivo?
Vejamos, diminue, destróe a celeridade, di·
rninue a responsabilidade, o que é um grande
mal, ano dá maior prohabilidnde de chegar-se
á verdade. Suppouhamos os tres homens; a·
verd:ide é uma só; se um magistrado, uin
membro do jury segue a verdade, o 011lro que
se lhe oppõe segue a falsidade; o 3º o que póde
fazei·? De duas uma, ou segue a verdade, e
então não faz mais do que fez o primeiro, ou
se segue a falsidade faz um grande mal. Não
sou nada amigo de corpos col!ectivos ; só para
a discussào, só aqui, o mais tomára eu reduzir
tudo á. unidade (apoiados); eis a razão porque
não quero o jury proposto pelo nobre depntado..
·
Quanto ao 3º artigo é conseg11encia do segundo,
e reprovando eti o segundo, reprovo necessariamente o Sº.
Mas ha uma idéa que me parece poderia ser
aproveitada. Creio que poderia passar, apezar
do incommodo de fazer as ordens do dia muito
extensas, qui; d'om em diante viessem trnn·
scriptos todos os serviços relevantes nelhi_s. E
como púde sucl'eder que muitos serviços que
rossem qunlific:iclos na ordem do dia como relevantes, ui\o i'ossern tacs, e que nao fossem
qualificados outros que mer1:1cião ser, poderião
em regra servir como de guia ao ministerio
senielhante~ ordens do dia, ficando-lhe sempre
salvo o direilo de não fazer caso algum, tanto a
reipeito do serviços relevantes qm1lif\eados como
taes, como ele se1·viços relevantes nao qualificados, uma vez que se convencesse da injllsliça
d,1 qualificaçlio, ou omissrio ; ouvimlo, porém,
sei-upre o conselho supremo militar que tem
conhecimentos praticos na materia, bern en·
tendido, saho sempre ao ministro s!lguir ou não
o que o couselho julgar, porqne o conselho não
tem senil.O voto consultivo. Deste modo adop·
taria a idéa, como regra para illustrar a consciencia do ministro ; mas co1n ohrigaçãO de se
não arredar della, não.
'Resta-me ama só emenda, a elo nobre deputado, membro da cornmissão, que é unica
que adopto ; isto é, _que se declare que !1ão se
hao de da!' duas remunerações: quem tiver já
sido remunerado pelo serviço prestado, não será
novamente remunerado. E' sermos muito prodigos, remunet·ando dnas vezes serviços uma
só vez prestados.
E~ a minha maneira de pensar. Voto por
esta emenda; opponho-me a todas as ontras ;
salvo se SP. quizer admittir como emenda isto
que não é senil.o recornmendaçao que eu fazia
ao nohre ministro, isto é, qne ordenasse ao
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general do eitercito que inserisse cil'cumstanciadamente na ordem do dia O!! serviços prestados para que lhe pudesse guiar, mas n!íO para
seguir em tudo.·

O Sr. Pacheco :-Sr. presidente, depois da
eloquente vo;: que acaba de echoar nesta casa, eu
devêra remetter-me ao silencio. Mas hontem
um illnstre deputado pela provincia da Bahia,
o Sr. Monleznma, ferio-nos C<Jtn um terrivel
analhema. Fallando ácerca da emenda do nobre
deputado, o Sr. Bt\rreto Pedroso, que converte
em batnlhno de 1" linha o corpo chamt1do de
voluntarias que se organison na cidade da
C,,choeira, este illustre deputado com o enthusiasmo e ardor pal-dotico que lhe é proprio,
bradon: que todos aquelles que votassem silenciosamente contra a emenda, cobrir-se-hião
de deshonra. Ora, Sr. presidente, eu que
tinha, e ainda tenho de votar i,ontra a sobredita emenda, não posso conservar-me calado ;
desejo suhtrahir-rne ao terrivel anathema do
ill 1.1stre deputado, para que tao · dura comrninaçl!O se não tenha de verificar em mim.
Assim, espero que esta ilhwtrc camara desculpe-me o fatigar a paciencia ele seus dignos
membros e que me permitia cnll'or na materia.
Tres sno as razões, St·. pt·esi<lenlc, que me
induzem a opiuar contra a existenci11 duquelle
fo1talhn.o: 1", porqne antolha-~e-me desnecessa1fa; 2", pot·quu acho-a pouco dcr,orosu aos
guarda nacíonaes de que se compõe uquelle
batalhilo; e 3·, porcp11: me pnrecc darnnosa aos
individuod, a favor dos qunes ó otrerec:ida a
emenda.
Uma das ruzües que paru mim v11le muilo, é
a segunda aprc:.enlt1llu, e por ellu principiarei.
Co111 a emenda, Sr, presidente, couverte-sc wu
bnlalhl\O que supponho ser, pela maior parte,
couq,<>slo de briosos guartlns nacionael!, em soldadoi, pagos. Ji:slu itléa só é suiliciente para que
1·clil'e meu fraco voto. O que se pretende? Nada
111enos do que tirar aos cidadãos guardas nacionaes o seu mais glorioso titulo. E hei de eu,
scnho1·e2, com o meu voto cooperar para que se
offusquc o titulo mais nolJl'e, mais nacional, de
que gozão aquelles individuos? E querereis
vós, sc11hores, qnando a guarda nacional" se
acha no seu tirocínio, quando esta bella instituição se não acha ainda consolidada, pois que
etn muitas provincias tem ella sido desnaturada,
annullando-se o principio electivo, talvez pela
força das circumslancins, cooperar para que se
menospreze asssim esta instituição, que antes
devemos arraigai-a entre nós.
Sr. presidente, ainda agora é que eu me lanço
na earreira publica, soo pouco versado na bisloria dos paizes constitucionaes, e por isso facil
me será commelter erros. Mas creio qut: nao
será temeridade avançar que nenhum paiz constitucional tem até hoje offt>recido tao assustador
exemplo. E deverá ser o corpo legislativo da
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nação brazileira quem olfereça ao mundo cmlisado este novo methodo de obter soldados ?
Isto repugna com a minha razao, e portanto
nl\o deixarei jámais de me oppôr a uma medida
i111polilica e desairosa á guarda nacional. Antes
de passar adiante, seja-me licito pedir licença á
nobre opposição, ou a um dos seus mais elo·
quentes orgã.Os, sem animo algum de offender,
de duvidar, se quer, de sua boa fé, para que lhe
exprobre uma incongruencia, uma conlradicção
em que cahio. Quando se discutio a lei dai, promoções para recompensa dos que, com coragem
e denodo civico, derendêrão e defender possa.o a
tranquillidade publica perturbada, só porque ao
governo se da1•a I fa.culdadc de conferir os primeiros postos a um OLI outro guarda nacional,
g1·itou-se (e este foi o grande cavallo de batalha)
que se ia mililarisar a guarda nacional. E agora
qne se quer passai' n,n balalli!'lo inteiro cujos
of.liciac$ s!'lo, pela maior parte, da guarda na·
cional, não se vai rnílitarisar o Brazil ? Nno sei,
Sr. p1·esidenle, como o nobre deputado concilia
e concebe estas ·cousas.
Voto ainda contra a emenda ern questão, por
que é inleiramente desnecessaria. Depois da
providencia que nesta casa passou, pela qual o
governo póde conferir áqnelles dignos officiaes,
e a seu benemerito conunandanle, a uns o
po&to de aiferes com direito a entrarem no
quadro do exercito, se quizerem, e a outros,
r,utcotes honoradas mais elevadas com soldo, o
que mais é preciso ? Nilo será mais honroso ao
commandanle desse corpo o continuar a ser
guarda na,!ional revestido de uma patente honoraria, que excitará mais agradaveis reminiscencias, recordando todos os dias os serviços
relevantes pi·estados á patria? Eu creio que elle
não hesitará nu escollia.
O orador, depois de dar mais amplo desenvolvimento a este topico, prosegue assim : A 8•
r3za.o, Sr. presidente, que me induz a negar
meu voto a urna tal medida, é que em lugar de
bem, se causará mal áquelles individuas. Eu1
vez de recompensa se lhes decretará um castigo.
Falia dos soldados. Todos argumenlão com os ·
olliciaes, e a rnodo que se olvidllo dos >1oldados,
como se elles não houvessem sacrificado sua
vida. Que ganhao estes indivíduos, Sr. presidente, em trocarem o trabalho de sua lavoura,
do seu commercio, por tenue que seja, pel11,
profissão .das armas? O nobre deputado, o Sr,
Moura .Magalhães, já o demons!l'on sem que
nada mais reste a desejar. Deixllo uma vida
socegada por outra mais arriscada ; será beneficio, será remuneração considerar estes homens tropa paga.; sujeitai-os ao regulamento
militar, ás suas penas severas, fazei-os sahir do
seu paíz natal para o sul, ou para qualquer
parte, onde fôr de mister e para onde as leis
obrig110 il'remissivelmente a seguir? Creio que
isto nao tem replica.
Passarei agora a responder a alguns topicos.
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mais salientes dos discursos de alguns Srs. deputados.
O mesmo illustre deputado pela província da
Bahia, a quem me lenho referido, fez uma brilhante dissertação, em que pintou com as mais
vivas côrcs os sentimentos dos caclweiranos, e
com tal arte exagerou a necessidade da emenda,
que pareceu dar entender que aquelles dignos
bahianos mais na.o defenderiao com gosto os
foros e as liberdades da província, se não passasse
a providencia pedida, de sorte que se hontem
se procedesse ã votação, tal vez arrastrado pela
eloqL1encia do nobre deputado eu lhe désse o
meu voto. Mas relizmente hoje, com sangue frio,
negm·ei o meu voto á emenda. em discussão, e
estou que o illustre deputado fará justiça aos
honrados cachoeiranos qt1e tantas provas lêm
dado de. ardor patriotico, persuadindo-se que
elles voaráõ contentes ao campo da honra,
todas as vezes que seus set·viços fôrem reclatnados pela patria : no que igual mente defendeni
sua liberdade, honra e vida. Quando assim me
exprimo, faço justiça ao illustre deputado que
certo não q uiz macular o caracler duquelles
distinctos brazíleiros. Explicou-se, porém, com
tal emphase e energia, que isto s,J podia deduzir do seu discurso.
O íllustre deµutado · a quem combato, demorou-se um pouco em fazer ver. que a remuneraçllo aos serviços relevantes é uma idéa
salvadora, Eu acompanho o nobre deputado na
'necessidade de conferir taes remunerações.
E aproveitando-me <la occasiilo, declurou todavia, que 11unca valo retmrnerações, porque a~
julgt:e salvadoras da ordem no presente e no
futuro. Na minha opinião é que o primeiro garan le da ol'dem é a justiça. Quando o governo
sacl'ifica a jnstiçu á politica, quando o patronato
é quum diclu suas decisões, o descontenta1nento
publico upparece, e com elle as t·ebelliões e as
sedições. Sem que o governo mate este monstro
político-o descontentumeuto publico- debalde
se votari,o recompensas aos bencmeritos da
patria; o mal existirá como a experiencía nos
mostra. Sirvão de exemplo as rebelliões do Pará
e Rio Grande. Se pois, o governo tiver por
divisa ajustiça, como nos tem asseverado (o que
não exclue o emprego das armas contra os l'ebeldes), estou que o mal que tenho apresentado,
não apparecerá, e proficuas serão as recompensas, pelas quaes voto tão sómente por entender, que é de justiça dar a cada um o que é
seu.
Neste sentido adopto a proposição do illustre
deputado, porque eu não sou daquclles que
querem que os servidores se contentem com
uma corôa de oliveira. Acho que a opíuí:io dos
contemporaneos, que a declaração de haver
bem merecido da patria, é cousa de preço inestimavel. Mas agrada-me a opinião su~tentada
por M. Mauguin na camara dos deputados de
França em 1834, quando elle fez ver que os ro.

manos decretavão corôas aos beoemeritos da
pairia, e davão ao mesmo tempo outras recompensas, porque o homem tem direito a viver
tranquillo com sua familia ; para o que citou o
exempfo de Horacio Cocles que livrou Roma
dos inimigos, ao qual deu-se a corôa de honra
e lambem terras ; portanto, desejo e votarei
sempre para que se confirll.o remunerações ..
Discordo nos meios de rem1rnerar_ O que quer
o illustre depntado, repillo, porque me parece
nll.o preencher o seu fim.
Outro deputado pela Bahia e meu amigo, o
Sr. Tosta, avança uma prnposiçao que não posso
passar em silencio; disse que o batalha.o defendeu a ordem com promessa de ser sustentado.
Esta proposiç:i.o, senhores, me parece rlesairosa
e offensiva da honra, e lealdade cachoeirense.
Nilo posso crer qne a conservaçáo ào batall1ilo
fosse 1tma condição Bina qiia non,, porque esto11
certo que aquelles individuas defendetião e defenderáõ .a ordem. sem co11dições. Procedimento
contrario sel'ia indigno delles. Por fallar agora
em promessa, direi qne muito se tem feito valer
tal argt1rnento qne me parece fraco, porque nao
se n10,trou que esta. promessa fosse solemne e
obrigatoria, aceita por officiaes e lambem pelos
soldados. E de mais ella tem claudicado á face
da providencia já decretada, e que deve satisfazer
as vistas e promessa que se diz feita pelo
digníssimo ex-presidente, o Sr. Barreto Pedroso.
Tambem não procede o argumento de outro
Sr. deputado por Minas o Sr. Limpo, quando
diz que as viuvas e fiihos dos ol'liciaes, com a
lei que hontem foi apprnvada, fiell.o privadas
dos meios soldos que lhes compeliria, entrando
o batalhão para o quadro tio exe1·cílo : 1º,
porque taes viuvas e filhos não ficao tolhidos
de recorrerem ao corpo legislativo: e 2º, porque
a falta do fulurn gozo que por e3te meio púde
se!' obtido, ficaria comp 1msado com outrns gozos,
quaes são nilo serem os mal'idos !' os pais
obl'igados a deixill'elll sims esposas e fill1os p,1ra
seg11ire111 a outros pontos onde' fôr de mister,
sendo militares, E de mais, se isto serve de
grande objecçll.o, o remedia está na lei ; entrem
com o po;;to de alferes, mas não se crêe o batalhão, não se recrute assim gente que servia ,le
lM boa vontade.
Quanto á sub-emenda do illustre depntado, o
Sr. Montezt11na, que manda conservar o batalhão, se quizerem, regeito-a, porque entendo
que ella se não coaduna com certa gravidade
parlamentat· que cumpre conservar ; parece
que o corpo legislativo obra a esmo, deCl'etando
uma medida que elle nem sabe se as partes
interessadas querem ; anlolha-se-me isto uma
cousa pueril. Demais, a sub-emenda não póde
sei· por mim admittida, pelas raiõcs que dei no
principio do meu discurso.
Re3ta agora, muito de passagem, tocar nos
outros artigos additivos, contra os qnaes voto
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pelas razões que já mui logicamente deduzio o
meu amigo, o Sr. Coelho, deputado por Santa
Catharina ; e muito decidida e particularmente
eu me declaro contra aqnelle artigo que põe
pêas ao governo, quando o ohriga a regular-se
pelas ordens do dia ; porque podendo-se com·
metler omissões nellas, como succedeu com o
general Ca!lado, que não foi bem exacto nas
suas informações, segundo asseverao alguns
Srs. deputados da Bahia, cuja probidade politica
é íncontestavel, não quero que o governo fique
tolhido de emendar essas injustiças, remunerando qualquer que soffresse tal omissão. E
admira que os senhores da opposição não
queira.o dar esse arbitrio ao governo, que nelle
nao cQnfiem, quarí'do deixa.o tudo a delegados
de sua immediata escolha. (Apoiados.)
Tenho, senhores, dado os motivos que me
inclinao a votar contra a emenda; elles são
ponderosos, e nem por isso deixo sem remuneração os benemeritos da patria, que, vendo-a
em perigo, valerosamente voárao em defensao
della, do throno e da integridade do imperio,
salvando assim sua provincia em pa1·ticular, e
o imperio em geral.

OSr. Limpo de Abreu: - S1·. p1·esidente,
tendo na mesa a1·tigos additivos, ,julgo ter razno
justificada pai·a ainda tornar á camara algum
tempo, com o fim <le sustentar esses meus artigos que têm sido iinpugnndos, Espero que o
ministerialismo da .:asa nno ,julgue q11u lenho
outro fim, como o de Jemomr as Jiscnssõcs.
Antes de comcçn1· eu trarei á lembrunçn dn
camaru as disposições que su ucht10 mmsignnd111:1
nns proposlt1s do govoruo, t11es <111nvs forno votadus em uma das sessões pnssadus,
Por esta,; disposições o govomo Oua auto·
risado : primeit·o, a promover os indivíduos do
exercito e 11rmad11, e corpo de urtil11111·iu de
marinha que tiverem feito, 011 houvc1·em de
fa11e1· serviços relevantes u beneficio Ja ordem o
integridade do Brazil, em qualquer ponto do
impcrio; segundo, poder promover para o pl'i·
mdro posto quaesquer indivíduos ; terceiro,
conceder postos honorificas aos guardas nacionaes que se tiverem distinguido, ou houverem
de se distinguir por semelhante moti.vo, podendo mais dar-lhes o soldo correspondente
aos postos no todo, ou em parte, para elles
gozarem durante toda a sua vida.
Por esta. exposição já vê a camara que não
póde havei· arbítrio mais amplo.
Será occasiào de examinar se, por ventura,
tal ministerio é digno ·de merecer este arbitrio.
O ministerio actual foi investido pela legislatura passada de differentes arbítrios ; tanto pai·a
a repartiçao da fazenda, como para a repartição
da justiça : e o que tem elle feito destes ar·
bitrios ? O Sr. ministro da fazenda nem ao
menos se tem dignado, dando as informações
que lhe fo1·ão pedidas, declarar em que tem
TI/MU l

4-11

despendido a enorme somma de quasi cinco
mil contos de réis, e todas as rendas que
tem avançado, que infallivelmente hão de produzir, em minha opiniao, uma divida que ha
de passar neste anno financeiro para os seguintes, de oito a nove mil contos de réis. O
Sr. ministro da justiça o que tem feito dessa
faculdade de suspender as garantias, ou de
conceder amnistia no Pará e no Rio Grande
do Sul ? Ora se nos dii: c1ue ainda nào é chegado o tempo de conceder amnistia ; ora se
nos affirma que amnistia tem sido concedida ;
ora se nos assevera que o presidente da província do Rio Grande 11110 tem usado dessa lei
da suspensão de garantias contra individuo
algum ; ora a voz publica espalha que, no
'Rio Grande do Sul, as embarcações éstào cheias
de presos. Portanto, pcir este lado, o ministerio
nllo é digno que se lhe conceda arbítrio
algum.
Não se admire a camara de que eu comece
o meu discurso fazendo censuras ao ministerio. O nohL·e dt!putado pela província de S.
Paulo inte1·rogou a opposição, dizendo: - Por
qut! fatalidade havia de ella olhar para a conductn do governo, de modo que lhe p:ll'ecessem
negl'Os todos os sens aclos. - Eu pergunto 11
esse íllusti·e deputado pela província de S.
Paulo, po1· que f11lalida<le t11m elle ligado a sua
sorte á sorte do minislerio? Por que fatalidade
n!lo acha 11lle cousa algumn a censurar nos
uctos i.lo minislerio, de cada um dos ministl'Os,
o do todos os ministl'os em g!wal ? Porque 1111.0
verá ntSSliS netos Hon!lo a cô1· hrnnca, ele modo
quo nem nm llrn le111 mvrecido nté agora a mais
ligeira censura l' A opposiçno, no. pnsw que
l1.u,lim11 que 11inlla 1wnhum nclo tenha sido
:lproscmtudn u cstu <:a111nr11. que possu merecer
a sua upprovaçno, 11elo menos tem tido o
tralmlho cfo ccmnu·al•os d,: moL!o que os Srs.
aninislros se têm visto 11:1 i111pos.ihilitlade de
respundet·, desculpando este seu silencio com
pretextos tJue nlio podem tlesculpal-os perante o
tribunal ela opinião publica, que já os tem condemnado.
Sr. presidente, · pelo espaço que a aotual adminislraçao tem governado o paiz, ella já tem
alruves,,ado dous periodos : atravessou o período do enthusiasmo, atrevessou o periodo
das esperanças ; e está tocando no período
da declinação. (Apoiados ironico.~.) A nação
lembrada das promessas feitas pelos nobr~s
ministros da co1·ôa quando pel'tenciao á
opposiçao, chegou a acreditar que, Jogo que
elles tomassem conta elas rédeas do govel'llo,
. socegaria o. paiz pelo meio magico de tel'\:lll l'é
nas instiluíções, e de mandai·em pa1·a as provincias bons p1·esidenles e melhores comrnandantes de armas. Isto durou po1· algum tempo;
o juízo publico estava suspenso, até que, pela
sediçao da cidade da Bahia, em cuja occasião _o
ministerio procurou ainda excitar esse enf,(j
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thusiásmo popular, se reconheceu que o governo não achava recurso para pacificar o paiz,
senão nos meios materiaes. Com as luminarias
e fogueiras, que se accenderão nesta cidade,· e
em quasi Lodos os pontos do imperio, quando
chegárão taes noticias, acabou para o ministerio actual esse período de enth11siasmo publico ; e começou entao o periodo das esperanças. Assentou-se que o ministerio de 19
de Setembro de 1837, empregando os meios
materiaes do paiz, principalmente contra a província do Rio Grande do Sul, poderia pôr termo
áquellas dissensões. O ministerio mandou forças
de todas as parles; nomeou diver~o.s gener~es em
chefe, diversos generaes de d1V1sllo, diversos
officiaes de ditl'erentes corpo:. ; mai. este período de esperanças se sepultou nas margens
do Rio Pardo. EnU1o se vio que nem ainda por
esta maneira poderia o governo actual pacificai:'
o paiz. Como elle em seu andamento nunca
descobrio ,outros meios, senão os materiaes,
para dar a ordem e tranquillidade ao Brazil,
hoje o povo começa a fa,zer conceito muito diverso dos Srs. ministros, que, com bastante dõr
o digo, tocllo ao periodo da declinação, se
algum milagre da Divina Providencia os não
vier co11djuvar em seus patrioticos esforços.
Ora, que os Srs. ministros tocllo ao periodo
da declinação, é tanto mais evidente quanto já
comcçllo a nllo occupar-se sen!lo de medidas de
terror, e de propõr senao leis excepcionaes para
governar o paiz. Ahi estão as propostas do
nul,w ministro da jusliça ; ainda hoje discutimos as propostas dos nohres ministros ,la
guerra e marinha : nellos 11110 vejri senno mcdi•lus excepcionaes. No~ seus discursos, os
nobres ministros nno têm por fim seno.o 11lerru1·
o pniz. Possuidn sua imagin11çno das negras
sombras que a preoccupno, guarem fazer ue1·0dihtr que nao htt onlro meio de governur ;;cnllo
o ela força e da violencin.
Eu estou co11vencido, Sr. presidente, que o
juiz de dii·eilo da Bahin, que disse na presença
do tribunal dos jurados que - o sangue dos
conspiradores é o unico meio capaz de apagar a
poeim das conspirações - não foi mais do que
um orgao da politica deploravel e tel'rivel que
dirige actualmente o gabinete de 19 de Setembro de 1837. (Apoiados.) Se isto não é assim,
quaes são as providencias que o miniliiterio, que
o nobre ministro da justiça tem expedido para
pôr termo ás perseguições e vinganças que se
esta.o praticat1do na Bahia? (Apoiados.)
Sr. presidente, este negocio é urgente, e mais
que tudo quanto tem occupado a nossa attenção.
Permitia V. Ex. que, nesta occasião, eu invoqlle
a autoridade do illustre metropolitano do Brazil,
e que lhe peça encarecidamente que venha auxiliar as minhas vozes, que venl1a sustentar os
princípios que sustentou neste augusto recinto
eru 1829, que advogue hoje a causa da humanidade que entao advogo11:

O que disse esse veneravel metropolitano, Sr.
presidente, é o que hoje vo11 repetir: - « O
sangue das victimas, ainda as mais criminosas,
longe de apagar o fogo dos partidos, só serve de
dar-lhes maior corpo, e de ílluslrar com o nome
de martyres homens muitas vezes abjeclos, eondemnados pela natureza a uma obscuridade
eterna. Semelhante aos dentes do dragão da
fabula, que, semeados, fazião brotar do seio da
terra homens armados, o sangue dos conspiradore~, !Linda legalmente derramado no ineío
da effervescencia das paixões, augmenta de ordinario o numero dos proselytos, encarniçando
o rancor e fanatismo a um ponto incomensuravel. » Eis-aqui o que apenas ha 9 annos
nos dizia nesta ·casa o veneravel metropolitano
do Brazil.
Hoje a opposiçao não diz que não se derrame
o sangue dos .conspiradores ; hoje a opposiçllo
n9.o diz que não sejào punidos legalmente
aquelles que o devem ser (apoiados); mas não
quer que haja no· imperió uma auloridade que
sejâ superior ás leis ; nao quel' que os juizes imponha@ penas que na.o eslejao consignadas nos
codigos. (Apoiados.)
Nno é possível, Sr. p1·esidenfe, que o governo
não tenha tido noticia das atrocidades que se têm
praticado, contra as leis, na província da Bahia;
não é possivel que o governo ignore os excessos
e horrores que pl'Rticno aquelles, que devia.o ser
os mais zelosos na administração da justiça.
Todavia, nenhuma providencia nos consta que
se Lenha. expedit.lo. E é a este governo, Sr.
presidente, é a este governo que hei de·dar um
volo de confiança? E' nu mno deste governo
qne hei du depositar arbítrio P Emquanto elle
n!lo provar por seus actos que respeita r.s leis e
que vene1·a a constiluiçl!.o doestado, seguramente
nao merecerá de mim semelhante dote.
Ora, Sr. pt·esidenle, passarei agora a demonstrar quaes silo os fundamentos por que eu procn ro mod,f\cat· os meus artigos additivos, e
procuro, n110 tirai· absolutamente o arbitrio ao
governo, mas modificai-o de uiodo que nao
possa tanto abusar.
·
Depois de sustentar o artigo additivo em que
propõe a revogação da lei de 15 de Outubro de
1836, o orador continua assim :
Sr. presidente, posto que sejão militares os
objectos de que hoje nos occupauios, todavia os
nobres deputados que vestem uma farda, não
queira.o negar-me o direito de procurar os meios
que julgo mais adequados,_ e offerecer respeitosamente á camara o fructo de minhas inda·
gações, quasi na cnleza de que nao será
adoptailo ; mus ao menos desejo mostrar quaes
silo as minhas opiniões, porque alguma vez o
meu voto poderá influir para se vencerem
materias semelhantes. O nobl"e minish•o da
grerra procura constantemente p6r-me em embaraços, apontando a minha ignorancia. Nin•
guem duvida della ; eu sou o primeiro que a
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reconheço; mas note o nobre ministro da guerra
que, quando me combate, combate as idéas que
têm sido emittidas e sustentadas por grandes
hcmens na_ sciencia militar, e que nllo tenho
feito aqui mais do que repetir essas doutrinas.
Póde ser que eu as tenha mal applicado (apoiados) ; mas o nobre ministro da guerra não as
tem combatido nem na iUa essencia, nem na
sua applicação: considem-me t!io pouco que me
não actm digno de resposta. Eu n!iO posso certamente attribuir a outra causa o seu ·silencio,
pot'que estou convencido dos seus profundos
conhecimentos.
O arbítrio que se pretende dar ao governo
para promovei· po1· serviços relevantes é tão
grande que tudo quanto .tender a modificai-o,
tudo quanto puder concorrer para que se prove
melhor a capacidade dos ofliciaes promovidos,
servirá de limite ao governo, e será uma regra
muito salutar por certo nas escolhas que clle
fizer.
Primeira connição : - Tempo de serviço. Na minha emenda eu estabeleço que nenhum
official possa passar de um posto para outro sem
que no posto immedialamente inferior tenha
servido, pelo menos, dous annos ; com declaração, porém, de que estes dous annos
poderáõ ser reduzidos de seis mezes, se, por
ventura, o serviço relevante fôr tal que essa reducção pareça coilveniente ao governo. Ora, Sr.
presidente, esta doutrina não é nova. Segundo o
que tenho lido, é sanccionada pela legislação
ingleza e pela legisllli;-llo franceza. Na Inglaterra,
a respeito dos officiaes de marinha, nenhum
guarda-marinha póde ser despachado tenente
sem que tenha concluído os estudos proprios, e
servido, pelo menos, seis annos; nenhum tenente póde ser promovido a commodore, cornmandanle, sem que tenha lambem servido em
terienle dous annos; nenhum comroodore p6de
ser despachado ao posto correspondente a
capit!io de mar e guerra sem que tenha servido
um certo tempo. Disse-se que esta doutrina não
póde ser applicada ao presente caso, porque a
lei que se discute trata de premiar serviços
relevantes ! Em . outra sessão eu prometti ao
nobre ministro da marinha verificar um caso
em que, por um serviço relevante, havia sido
promovido um guarda-marinha da Inglaterra,
O caso foi que este guarda-marinha, Jeremias
Coughlan, estando commandando um cutter por
commissão do commandante da esquadra ingleza em porto ·Luiz, o conde de S. Vicente
entendeu que podia entrar neste porto, e sorprender um brigue francez que tinha tres peças
de calibre 24, e quatro de calibre 6; e, com etfeito,
com doui:1 boles e um escaler para o auxiliar,
com 20 homens pôde abordar esse brigue le
Cerbére, e trazei-o para fóra da bahia como
presa, tendo sido ferido com quasi lodos os seus
companheiros; e tendo estado exposto muitas
vezés !l morrer, Ora, por este serviço que ~e

não póde negar qDe é relevante, foi que o governo ioglez o premioa; e por que maneira o
premiou ? Dispensando o resto do tempo que
lhe faltava para ser promovido a tenente ; promovendo-o a esse posto, e dando-lhe a elfeclividade do com mando do cutter que commandava
então por commissão. do almirante, o conde de
S. Vicente. Portanto, jâ vê o governo que, ainda
quando na marinha ingleza se fazem serviços
tão importantes, nao se galgão os postos como
se pretende nas propostas do governo ; apenas
se dispensa tempo ao official para poder ser pro!uovido. Mas nós não q_ncremos esta condição
ile tempo que é essencial, porque só com o
tempo é que o official de marinha e do exercito
póde ter a necessaria instrucçllo e conhecimento
de se11s deveres. Esta condiçno nós regeitamos
contra a doutrina sanccionada por aquellas na_ções que me parece que nos podem dar o
exemplo, e das quaes nós devemos tirar aquellas
disposições que lhes têm servido para levai-as
ao gráo de esplendor e gloria que ninguem póde
recusar-lhes. Ora, pelo que pertence ao exercito, existem differenles disposições na Inglaterra, pelas quaes se vê que nenhum official
póde passar para um posto, sem que no immediatamenle inferior tenha servido certo e detm·minado tempo.
Não se póde alli ser capitão sem que se
tenha servido dous annos no posto immediatamenle infel'ior ; não se póde ser major, sem
ter seis annos de serviço de capitão ; não se
póde ser tenente-coronel, sem ter servido nove
annos de major. E' o que dete1·mina a legislaçãO
ingleza.
Senhores, a Inglaterra respeita tanto o principio da antiguidade que, quando é tempo de
guerra, de ordinario dividem os regimentos em
dous batalhões, e fazem servir na guerra o batalhão que tem olliciaes mais antigos ; e quando,
por qualquer motivo, esses officiaes passão ao
posto immediato, como ficão sendo modernos
nesse ultimo posto, immediatamcnte acontece,
creio que com muito poucas excepçoes, que os
fazem retirar para o batalh!io que não fez parte
da expedição, sendo substituidos pelos officiaes
mais antigos dessa patente, que tinhão ficado
no outro batalhão ; tanto respeitão elles o
principio da antiguidade ! Ora, eu, portanto,
querendo prestar alguma veneração a este principio que vejo- que tem sido tno util na França
e na Inglat,rra, incluo como r.ondiçllo que,
quando os Srs. ministros tiverem de premiar
serviços relevantes, não esqueçllo o official mais
antigo que houver nessa patente. Não occuparei
a camara com a legislação de França. Os Srs.
ministros sabem muito bem as disposiçõea
contidas na lei de 14 de.Abril de 1832. Nessa
lei se conserva o principio da antiguidade até
o tempo que se julga indispensavel para passar
o official de um posto para outro.
Ora, q1111mlo fa~o to~as e:;Jas ol:mervações,
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quando trago a comparnção da legislar;ão das
tliu,:ücs mais civilisM!as, poderá o nobre miuislro da gucrr:1 atcusar-mc de que cu· só preleur1o tomar tempo á camara? Poderá insistir
cm que eu me conserve silencioso o nobre depulado pela provincia de Pernambuco que,
tantas vezes, lambem se tem .mostrado desgotoso com rnens di,1:nrsos ?
O SR. F11ANCISC0 no REGO: ~ Apoiado. (Ri-

.scalct.,.)
O Sn LIMPO DE ABREU , - Desprezem-se embora as minha8 idéas ; mas ao menos n:'lo me
sej:1 tolhido o direito de exprimil-as.
O Sn. FRANcrsco no REGO : - Peço a palavra
para responder.
O SR. Lrnro DE ABREU: - Sr. presidente.
existe sobre a mesa uma emenda de um Sr.
depnlado pela provincia da Bahia, que estabelece qne não se podeniõ premiar serviços
nesta lei mencionados, feitos depois ela data
della, nilo tendo elles sido publicados e aprescnla,los, em ordem do dia, com todas as suas
circumstancias. O nobre deputado pel:i província.
de S. Paulo, combatendo esta emenda, deu a
entender que era digna do nosso desprezo ; servindo-~e das palavras seguintes - que esta
emenda converteria as ordens do dia em registro de serviços. Ora, Sr. presidente, eu respeito muito as luzes desse nobre deputado,
mas pedir-lhe-hei rJtle me desculpe de nãO
combinar com as suas idéas nesta parte ;
,idoplandu eu a emenda, erro com essa legislação q11e já ti;nho mencionado.
Na lei de 14 de Abril de 1832, que regulou
as promoções no exercito frnncez, depois de
estabelecer o prazo necessario para passar de
um posto para outro, determina no§ lº do
arl. 19, que adrnitlir,se-ha excepção neste prazo,
no caso de alguma acção de extraocdinario
valor ; d'écfat, é a palavra franceza ; alguma
acç1io brilhante, devidamente posta na ordem
do dia e justificndn. Portanto, se adopto nesta
parle a emenda do Sr. depntado da Bahia,
afastando-me da opinião do illustre deputado
pela provincia de S. Panlo, e erro, erro com
os grandes generaes de França, com essas
glorias verdadeiras e nll.o falsas que sustentão a
dignidade daquella nação, pc1os meios que lhes
fazem adquirir todos os dias maior gloria, tanto
no campo como na tribuna.
Q11eria eu, por consequencia, que esta doutrina _consignada em uma tal lei fosse adoptada
enlrc nós; que, para premiar quaesquer serviços relevantes, seja de mister que esses serviços tenh!lo sido mencionados em uma ordem
do dia, e devidamente justificados. Quando digo
devidamente justificados, nilo determino o meio.
Entendo que o governo póde lançar mão daquelle meio que julgar mais proprio; ou seja
consultando o cimselho supremo militar, ou seja
outro que lhe pareça melhor. Mas o que me

parnce que não podemos escusar, é que esses
s,,rviços relevantes tenhão sido declarndos na
O!'dem do dia. Não vejo nisto inconveniente
algurn.

Hontem se disse que um general em chefe
em operaçii.o se acharia muito embaraçado, não

querendo desgostar alguns offíciaes, dando preferencia a outros. Talvez o nobre deputado tivesse nessa occasião em seu espírito urna celebre ordem do dia recentemente publicada na
província do Rio Gninde do Sul, em que se
elogiou muito aos ofüciaes de uma divisãO, que
souberão f11gir µrecipitud:irnente.(Rúadas.) Mas,
s:mhores, eu creio qne, mais cedo, ou mais
tarde, ha · de acabar o tempo em que o ministerio procura desgostar, reformar os melhores
oniciaes do nosso exercito, e empregar aquelles
que não -podem merecer toda a confiança dos
soldados, e então, como eu estou fazendo uma
lei para ser execut\lda por u tn governo, e não
por certas determinadas pessoas, e nada devo
desprezar para ser util ao paíz, então digo: o
general que sabe desempenhar as suas abri·
ga,,,ões, que tem conscicncia do se11 valor; que
emfim, se colloca no lugar que lhe pertence,
de certo que nunca classificará como serviço
relevante um serviço que o nUo &eja, e que, se
alguma vez o fizer, elle ha de ser contestado
por todo o ext!rcito que presenciou o facto.
O illustre deputado por S. Paulo, que se
oppõe a que os serviços relevantes sejão declarados na ordem do dia, me parece que vai
contra o voto do maior homem de guerra do

e

nosso seculo.
rc Todos se admira.o, diz Napoleão no memorial escripto em Santa Helena, todos se ads
mirao desse numero prodigioso d,; o!liciaeillustres que a França produzio quasi em um
momento; mas a razão é porque elles erão o
frncto do livre concurso de um milhão de combatentes chamados a servir sob o estandarte
da França. Este concurso, passado algum tempo,
deixou de existir, e pareceu então que tinha
seccado a fonte dos generaes illustres. »
Ora,já vê o Sr. deputado pela província de S.
Paulo que, quando se menciona um serviço
acabado de praticar na presença de um grande
numero de combatentes que forão testemunhas,
não será possível, ao menos não considero
possível que o general ouse faltar á verdade;
porque elle terá contra si o testemllnho dos
combalentes que serao outros tantos juizes para
condemnal-o. Ora, poder-se-hao desgostar os
oiitros officiacs, cujos nomes nao forem mencionados? Não me parece razoavel esta opinião.
Tambem eu entendo que o effeilo que ha de
produzir uma semelhante disposiçao, qnanjo fôr
bem execu !ada, como eu entendo que ha de ser;
por bons generaes, ha de ser servir de estimulo
a todos os outros ofliciaes, para imitarem seus
companheiros, fazendo lambem serviços rele-
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145

vanles de nalureza tal que mereção ser men·
fez o ministeriulismo na camara para dar toda
·
cionados na ordem do dia.
a gloria desta restauração ao g·overno, para n!lo
Notou-se hoje que esHt emenda não devia
se fallar, nem se quer, no noine dos bahianos.
passar, porque conferia at·bitrio ao general que
O SR. NuNES MACHADO : - Ninguem deixou
commandasse o exercito. Eu não supponho que
de fazer justiça ao distincto valor e coragern dos
exista este arbitrio ; porque apezat· de ser o
b~hianos; foi até offerecida lllUa emenda neste
serviço do official menciorrndo na ordem do dia,
sentido.
não.
on
premiai-o
fica dependente do governo o
O SR. Lrnro DE ABREli: -Foi na verdade
Pvrtanto, eu hei de votar por este artigo additivo
que tenho sustentado, desejando que o governo offerecida urna e1l1enda neste sentido, mas deDepois ele
n!lo premêe serviço algum relevante que não pois de qnanlos di::is de discussão?
ter a opposição lutado contra toda a força do
tenha sido mencionado como tal na ordem do
ministerinlisrno ela carnara; depois de se terem
dia do general ; procurando alórn disto fazer
fuclos que não podião ser de maneira
citado
proprios
mais
julgar
que
meios
justíficavel pelos
alguma contestados. Foi então que o ministea confirmação do que tiver dito na ordem do
rialismo da camara cedeu, e fez uma partilha
dia o general como julgar melhor. Nao desejo
feito,
nem levemente indicar o meio por que poderá umigavel entre o govern() que nada tinha
feito. Sr. preir de encontro· á disciplina militar : nestn parte e os bahianos que tudo tinhão
é que não se
cedo inteiramente a palma ao Sr. ministro da sidente, o que é de lastimat
queirll.o cumprir as promessas, se é que forll.o
guerra.
devidamente feitas.
Ha outra emenda muito importante que
O nobre deputado pela provincia de S. Paulo
manda incorporar no exercito o batalhão provisorio organisadu na <:idade da Cachoeira da julgou ter sorprendido a opposição em uma
Bahia, parn auxiliar as operações do exercito grande conlradicçilo. Disse elle :-Não ha muitas
da legalidade. Este artigo ádditivo foi 1JITerecído horas que a opposição sustentou que não se
devia rnilitarisar os guardas nacionaes, e que
pelo iliuslre e mui digno ex-presidente daquella
pm· conseqt1encia não se devião incorporar no
provincia ; mas admirou-me na verdade que,
exercito os ofliciaes da guarda nacional ; e hoje
depois de o ter offerecido, elle mesmo immediao que pretende? Prctenrle dar patente de offitamente requeresse faculdade para o retirar.
ciaes do exercito aos guardas nacionaes que
Não, senhor.
7 O SR. BAHRETO PEDROSO: r· O SR. L111Po DE AnREU: - Ou ao menos re- s0l'Virào no batalhao provisorio da villa da Cachoeira! - Pasmosa, na verdade, é a contra·
tirai-o da discussão actual, pal'a se considerar a
dicç!'10, Sr. presidente, mas creio que ella foi
ma teria quando se houvesse de tratar da fixação
hontem su!fü:ientemente explicada. Eu nao disse
de forçHs de terra. Ora, este focto deu occasiilo
como havia de votar; eu disse que df.sejava ser
a uma discussão importantissima, sem que
informado se tinha havido esst, prome$sa sotodavia tenhamos ainda sido esclarecidos pelos
lemne; disse mais que, a ter havido, a consiministros da corôa; não sabemos ainda se se
deraria um mal; mas que considerava um mal
prometleti ou não a este batalhao a sua incormuito maior o não se cumprir a palavra cio
poração ao exercito; ainda que alguns senhores
governo do que o mal que devia resultar de se
deputados pela pr0vincia da Bahia, dos quaes
uni creio que é juiz de direito da Caclioeira, e incorporarem esses o!'liciaes da guarda nacional
no exercito. Onde, pois, a contradicção? Que
natuml da mesma cidade, assegurass~m honletn
que se. fizera esta promessa. Mas quem foi que contradicção póde existir e1n escolher entre
dons males, e preferir nao faltar o governo a
a fez? Foi o nobre ex-presidente da Bahia?
Foi, como hoje pareceu indicar-se, o Sr. juiz sun palavra? Se porém nao houve a promessa,
seguramente que eu votarei conlra o artigo
de direi lo que se pôz á testa do batlllhão? Emfim, nada se sabe, nada se sabe com certeza: additivo; porque eu entendo que ainda votando-se por elle, havia a considerar muitos
apenas, segundo entendo, se vai levantando nm
outros inconvenientes que devião fer sido prepouco o véo que tem encoberto até agora a
sentes a quem, se é verdade, fez uma promessa
tenebrosa política do minislerio ! E' já uma
t:i.o imprudente.
grande utilidade que nós tiramos. Estes negoQuanto ao exercito, quanto aos dinheiros pu·
cios da Bahia, assim como muitos outros, estao
bl icos, é o ar bitrio levado a tal. excesso que,
cobertos com um véo impenetravel. Esta emenda.
como eu já tive a honra de dizer, o Sr. milevantou um bocadinho do véo, pe1o que pernistro da fazenda zomba, nll.o da opposiçM, que
tence á Bahia, e confirmou a opinião muitas
lambem pouco conceituará o Sr. ministro da
vezes sustentada nesta casa pela opposiçao, que
fazenda, mas da sua propria maioria que, exio governo nno merecia louvor pela reGtauraçllo
gindo delle informações sobre o destino que
da capita\ da Bahia (sussurro na sala), que as
tem dado aos dinheiros publicas que se lhe
suas medidas tinhão sido ou inerticazes, ou
tem confiado, até hoje, ha quasi dous rnezes,
tardias, ou contrarias ás leis do paiz; e que
nllo se dignou satisfazer ainda essa vontade.
tudo se devia ao valor dos bultiunos, ao seu
Tanto conta elle com 11 resigna~illo da maioria
amor pela legalidade. Todavia quantos esforços
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da camara ! ! Mas talvez.... T,1Ivez que, se

continuar com uma conducta semelhante , ella
lhe falte na melhor occasiào.
Pelo que pertence :í. adrninistrn ção da justiça,
lambem está provado qual é a politica· do governo : é a política do juiz de direito da cidade
da Cachoeira, orgão do rni11islerio, e, na minha
opinião, principalm ente do Sr. ministro da
justiça; o que repito, apezar de já o ter dito no
principio do meu discurso.
Portanto, creio ler demonstrad o sufficientemente que, de maneira alguma, devem ser approvados os artigos additivos, que têm por fim
verifkar esse terrível arbitrio que a proposta
tende a depositar na mM dos ministros, que
sem duvida alguma abusaráõ delle.
Sr. presidente, antes de terminar o meu discur~o, pedirei licença a V. Ex. para descrever,
em poucas palavras, qual ó a politica do ministerio. Eu as pedirei emprestada s a li rn escriptor brazileiro que realça no jornalismo ....
O SR. NUNES MACHADO : -Será o Oidr~dão?
O SR. LIMPO DE ABREU : - ••. pelo seu espirita de moderação , pelas suas luzes. - Dinheiro, tribunaes excepciona es e bayonetas, tal
é a triplice panacéa com que o ministerio de
19 de Setembro de 1837 entende curar radi·
cal mente todos os nossos males. -Ora, quanto
a mim, eu espero que n11o me ficará. escrupulo
de ter concorrido com um só voto para sustentar um semelha11te ministerio. (Apoiad1s

ironicos.)

O Sr. Veiga Pessoa

sobre a mater1a.

faz breves reflexões

O Sr. :Barreto Pedroso se propõe a dizer alguma cousa em suslentaçárJ do artigo additivo
que teve a honra de s:uhmetter á deliberaçao
da camara ; o que fará ex pondo, tal qual é, o
facto que foi mal estabelecid o na casa.
Estando em Pirnjá, anles do ataque de 30 de
Novembro, e achando-se alli lambem o coronel Rodrigo Brnndão, bastante influente na
Cachoeira, o orador iP.cumbio ao dito coronel
de importante s serviços, e ao mesmo tempo o
encarregou de fazer remetter para Pirajá o
maior numero de soldados que pudesse obter_
Fazendo-lh e ver o dito r:oronel que nao seria
difficil organisar-s e um batalhllo qm, se sujeitaria á disciplina da 1" linha, no caso de se
prornelter ás pessoas que requEresse m, de
ficarem perlencenrlo ao exercito ; respondeu o
orador que faria todos os esforços para que
ficassem pertencend o ã 1• linha, e não duvidou
mesmo asseverar que o conseguiria . Com esta
resposta o coronel partio para a comarca da
Cachoeira, e convidou a cidadãos que engajárão
soldados á sna custa, fardarao-os em grande
parte, e fizerão os relevantes e importanti ssimos serviços já mencionad os na cama1·a. Parece-lhe, pois, evidente que o facto nllo fôra

apresentad o na casa com a necessaria exactidao.
Se os soldados do batalhão da Cachoeira tivessem de ser forçados a passar para a lª linha,
o orador seda o primeiro a oppôr-se a esta
idéa; mas não é este o ponto. Esses soldados
voluntariam ente se preslárao a este serviço,
e conlinuarD.o a prestar-se, porque forno engajados pelos officiaes para esse fim. Por consequencia. não se lhes fa7, injustiça alguma; não
se lhes vai impôr onus algum.
Depois de responder a varias objecções anteriorment e feitas, o orador demonstra que,
sendo geralmente reconhecid a a necessidad e de
se augmen tar o nosso exercito para bater os
rebeldes, que ainda domin1lo grande parte da
província de S. Pedro, longe de desnecessa rio,
como se linha dito, julga de grande utilidade
que seja incol'porado no exercito um hatalhao
de 330 praças, bem disciplinad o, valente, que
fez relevantíss imos serviços, e que, demais, foi
organisado com esta esperança, quando a provinci,1 se achava em criticas circumstan cias.
Pt·omessas feitas em taes circumstan ci.is, devem
ser satisfeitas : a conservaçM da integridade do
impl'l'ÍG e das nossas instituições , assim o
exigem.
.
·
Nilo sabe como possa ser censurada de anticonstitucio nal, impnidente e illegal a promessa
feita nos termos q11e referio: não anti-consti tucional, porq11c foi feita para snstentaçao da
constituiç~o, em circumstan cias bem diffir,eis,
quando a tropa de linlm que havia na Bahia
se tinha declarado a favor dos rebeldes ; quando
todas as munições e petrechos de guerra estavao na mao delles; quando era urgentíssim o
organi,ar uma força para obter o trium pho ::la
legalidade que felizmente corôou os esforços
dos verd,1deiros amantes· do Brazil.
O orador não desce a justificar-s e dos aclos
que praticou para este fim; se nclles infringia as
leis e a co11sliluiçllo, subrnetle-s e com prazel' ás
penas que lhe queirao impôr ; ficando-lhe ,
porém, a gloria de que com taes meio~ salvon-se
a integridade do imperio.
Esta medida não foi illegal, porque não havia
lei que lhe vedasse o fazer esta promessa. Não
imprudente , µois que, sendo deputado, e tendo
bem fo:idacias esperanças de que as razões que
acaba de ex:pender merecerillo a attenção dos
representan tes da naçao, 'tinha uma quasi
certeza de que a sua promessa seria cumprida.
Seria imprudenci a, exclamou o orador, lançar
mão de meios que produzia um batalhil.o de
tanta força e valor, e cuja presença em Pirajá;
no dia 17 de Fevereiro, muito contribuio para
não serem rotas as nossas linhas, que tanto
concorre11 para que a brigada de Pernambuc o
se cobrisse de gloria nesse dia, coad_juvada por
esse batalhão? Um batalhl'lo que tanto concorreu
para qne fossem batidos duas vezes os rebeldes
que tin!iM nprarecido na villa ~a Feira e
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arneaça~ão toda a provincia ? Será imprudente
uma promessa que produz um resultado lal?
Se se póde chamar imprudente, eu nllo duvido
receber o apodo ; mas permitia Deus que todas
as minhas ir.iprudencias produza.o resultados
laes. (Numerosos apaiados.)
O orador lembra que a apresentação do facto,
tal qual se passou, a respeito da.promessa dada
ao batalhão, lhe parece sufficiente para provar
a justiça do artigo additivo. Espera que o Sr.
Limpo esteja agora plenamente satisfeito, porque está inteiramente roto o véo de que considerára levantado.só um bocadinho.
Acabarei este discurso, conclue o orador,
fazendo. uma reflexão á camara. Hoje que os
negocios da Bahia estão acabados ; hoje que a
revolm;llo felizmente succnmbio inteiramente, e
que o elemento de desordem foi alli destruido ;
hoje é preciso mais que nunca ter em muita
consideração todos os cidadãos que prestarão
v oluntariamenle relevantíssimos serviços á causa
da ordem e integridade do imperio. Se tivesse
sido apresentado este artig•> additivo quando
ainda alli existia a desordem, estou persuadido
de que elle seria adoptado com muito boa
vontade e franqueza.
Os cidadãos esperão ver o modo porque os
poderes soberanos do estado consider!\o os serviços feitos : o que praticarmos agora servirá de
estimulo para o Rio Grande do Sul e qualquer
ponto do imperio, onde a ordem possa ser perturbada. Estou persuadido de que todos os que
desejao a manulençno das nossas instituições, e
manter intacto o imperio de Santa Cruz, votaráõ
para que a promessa do agente do governo se,ia
cumprida.
O SR. FRANCISCO »o REGO cede a palavra.
Julgada a materia discutida,· são regeitados
todos os artigos additivos e emendas.
E' atloptada a resolução com as emendas
ªPP!'Ovadas.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma .do hoje, e, na 2ª parto, discussão da fixação de forças de terra, e levanta a sessao ás
2 1/2 horas da tarde.
Se•Htão eID ~8 de Junho
'l'RESIDENCIA DO

SR.

ARAOJO VIANNA

Expediente. - U,·geneia. para a.
'l'esoluçã.o áeerca do conselheiro Diogo Duarte
e Silva. Discui·soB doa Brs. Ottoni e Oamefro
Leão. - A urgenma é retirada. - Ordem
do dia. - Discussão da. faca,ção daa forças

SUllntARIO. -

de terra.
Pelas 10 horas da manhã procede-se

á

chamaria, e, logo qne ~e reuno numero legn1
de Srs. deputados, abrc:-se II sessão : lê-ije .e
approva-sc II neta da nnteccdenlc,
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Fa1!110· com causa participada os Srs. Costa
Mirirnda, Castro e Silva, Torreão, Carvalho de
Mendonça, Candido de Brito, Casado, Vianna,
Clemente Pereira e Navarro.
EXPEDIENTE

O SR. 1" S2cnETAR10 dá conta do expediente,
lendo os seguintes officios :
I.º Do ministro da fazenda, remettendo os
esclarecimentos exigidos · por esta camara, a·
respeito da punção de cobre e emissn.o de notas
do novo padrão na província de Sergipe. - A
quem fez a requisição.
2.º Do mesmo ministro, satisfazendo aos·
ques.itos que, de ordem desta camara, se lhe
remetteu em officio de 14 de Maio findo. -Tem
·
i'gual destino.
3.0 Do mesmo miniJlro, remeltendo a infor•
maçao do administrador da recebedoria do
município da côrle, e mais papeis juntos, satisfazendo assim ao requisitado por esta camara,
sobre o estado e arrendamento dos edificios
que servirao de arrnazens do commissariado.
- Igual destino.
4. 0 Do mesmo ministro, enviando o officio do
presidente da.província de Minas Geraes, de 30
de Abril ultimo, e representações das cama1·as
municipaes das villas de S. Romão e S. João
d'EI-Rei, e de negociantes e mais pessoas de
seus respectivos municipios, pedindo providencias para a substituição da moeda de cobre
punçada, e indemnisaçao a seus possuidore3, do
que deve correr por metade do valor, ou inutilisar-se, na íórma das leis de 6 de Oulubro
de 1835 e 11 de Outubro, e igualmente as
cópias constantes da relação junta: lilrnbem
remelte os officios de 8 de Março e 12 de Maio
ultimo, em que o presidente de S. Paulo inform1, uma representação, lambem inclusa, de
alguns cidadilos da capital da mesma provincia,
para que, nn9 obstante as disposições dos artigos 7 e 8 da lei de 11 rle Outnbro de 1837,
seja admiltido o troco da moeda de cobre pnnçada por papel e vice,versa, durante os quatro
mezes tle que trata o artigo 11 da lei de 6 de
Outubro de 1835 : outro, finalmente, do presidente da provincia do Rio · Grande do Sul e
do inspector da respectiva thesouraria, expondo
as difficuldades que encontra.o na execução da
lei de 11 de Outubro de 1837, e copia da resposta dada pelo thesonro. - Igual destino, e
depois ã 3ª commissllo de fazenda.
5. 0 Do ministro do imperio, remetlendo o
autographo da ;esohrção que augmenla os vencimentos dos lente~ e substitutos dos cursos
juridicos de S. Paulo e Olinda, e das fáculdades de medicina do Rio de Janeiro e Bahia.
- Fica a camara inteirada, e o autographo
remette-se para o archivo.
Remette-se á a• commissão de fazenda o reqm:rimenlo da irmandade de N.-S. do Desterro
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O SR. PRESIDENTE diz que é para se discutir
da freguezia do Campo Grande do municipio
desta côrte ; á de_ pensões e ordenados, o· do
na hora em que deve ter lugar a primeira
parte da 01°dem do dia.
~arao de Itapo~, senador do imper~o ; e á de
mstrueção publica, o do bacharel formado InO SR. MoNTEZUMA de clara que este objecto
nocencio da Silva Pereira.
deve ser tomado em consideração ; mas torna a
Faz-se menção de um officio do Sr. deputado
dizer o que repetio hontem, que estas urgeucias
Clemente Pereira, participando não poder
de dous ou tres minutos, lhe parecem um
assistir á sessão por estar de nojo em consegracejo da camara (apoiados): approva, porquencia de ter fallecido um seu enteado. - A - tanto, a urgencia para se tratar deste objecto
!)amara manda desanojar o Sr. deputado.
. até o fim da discussão, e isto para se não perder
tempo, e pede ao Sr. presidente lhe mande
E' julgado objecto de deliberação o segµinte
parecer:
·
penna e p11pel para fazer um outro reque·
rimento de urgencia.
« A commissllo de pensões e ordenados
tendo em consideração a serie de serviços
Lê-se. o seguinte, que é apoiado :
'prestados á causa pnblica em diversas épocas
" Que a urgencia proposta seja para se dispor o conselheiro Diogo Duarte Silva, inscufü até que seja votada a resolução na prepector da thesouraria da província de Santa
sente sessno. - Monte~mna. "
Catharino, segundo consta de trinta e um
OSr. Andra.da. Macha.do oppoe-se á urgencia
documentos unidos á sua petição, e que provao
em qn~stão, porque s~mpre se tem opposto ás
S',!fficientemente não só a dignidade, com que
urgencrns -sobre nêgoc10s particulares, os quaes
se elle sempre portou nos differentes empregos
nunca devem preferir aos negocios puh!icos que
de fazenda, qne tem servido, como que ainda
a relevancia de muitos st>rviços gratuitos em sempre estilo . em primeiro lugar : e se elle,
deputado, sé oppôz á urgencia para a remunecrises diversas com empenho de sua pesso~,
ração dos serviços prestados por seu illustre
e mesmo de sua fortuna, é por isso de voto
irmão, não. será estranho que se oppon ha a
que se approve o decreto de sua aposentadoria
esta urgenc1a, para a qual nao acha nenhum
com o soldo por inteiro, .da mesma f61·ma pormotivo; e até nota, como novo, o querer-se
que lhe foi concedida ; não obstante contar
assim empurrar, a queima roupa, urna cousa,
ainda o referido peticionaria pouco mais de
21 annos de serviço; pois que julgando a para cuja discussll.o os .deputados não estão
prepar!.idos.
commissão consistir neste favor o presente
beneficio ou remuneraçao, se persuade, que
O SR. PR~SIDENTE lê o art. 73 do regimento,
á respeito do supplicante olhando-sp, mais para qlle é o segumte:
o sea estado actual de decrepitude, é com
• cc Urgente para se interromper a ordem do
justiça dispensavel o po11co que lhe falta para
dia, só se deve entender cquelle negocio, cujo
chegar ao termo da lei; pelo que olferece a
resultado se tornaria nullo e de nenhum effeilo ·
esta augusta camara o seguinte projecto de
caso se nD.o tratasse naquella sessão. "
'
resoluçao:
Q Sr. Ferreira. de Ca.stro declara qne sabe
« Artigo anico. Fica approvado o decreto de
14 de Março deste anno, que aposenta ao cQn- mm bem o que determina o regimento, neste
e outros artigos ; mas nota á camara que,
selheiro Diogo Duarle Silva, inspector da theo pedirem-se taes urgencias, tem sido uso ·em
souraria da provincia de Santa Catharina, com
tod~s as sessões .. (Apoiados.) Elle deputado
o vencimento por inteiro do ordenado do repedira esta urgencia na persuasão de que, com
ferido emprego.
esla materia, não se gastaria muito tempo,
« Paço da camara dos deputados, 25 de Junho
pot·que a pessoa de que se lrnta é bem code 1838. - J. M. Vieira de Mello. - Li1na
nhecida, e são bem notorios os seus serviços.
Sucmpira . ...:.. M. I. Cavalcanti de Lacerda. "
O Sr. Ottoni observa que os precedentes da
OSr. Ferreira. de Castro pede a palavra
pela ordem, e declara á camara que este casa fazem parte da lei expressa (o regimento);
cidadao de que trata a rcsoluçao que se acaba e laes precedentes autol'isão o entrar logo em
de lêr, é bem conhecido a toda esta casa; e por discus~ao o objecto cuja urgencia se pede,
preferrndo-se a outras materias d11das para a
isso se anima a pedir a ~ispensa da impressi!.o
ordem do diu : o de que se trata ur.o é mais
do projecto, e a propôr a urgencia para que a
resolução se discuta hoje mesmo, ou amanha. que _uma simples questão a réspeito de urConsulta-se a camara, e esta dispensa da genc1as.
impressão o projecto.
·
O Sa. PRESIDENTE: - Nào, senhor ; a questão
A urgencia proposta é apoiada e entra em
Mio versa sobre artigos de regimento, trata-se
discussao.
sómente da urgencm que se pedio.
O Sr. Mcntezuma. deseja saber como é que
O Sa. ÜTrONJ :-V. Ex:. acabou de dizer que
está conctlbida esta urgencia para ver se deve
ainda que se vencesse a urgencia hoje, não s~
votar a favor, ou contra ella,
potlia discutir já a materia...
_

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:55 - Página 3 de 11

SESSÃO EM 28 DE JUNHO DE 18!38
O . S11. PRESIDENTE :-0 que fiz foi lembrar o '
que estnva determinado no regimento. O que
tem havido, tem ~ido ubusos.
O S11. ÜTTONI ;,-,., 'l'oino a liberdade de contestar esta opi11illo de V. Ex. : porque nM é
abuso o preced,mte d11 casa tantas vezes repelido, e o t·egimenlo di~põe que os precedentes
formão p,u-ltl d11 Mssa lei regimental.
O SR. P111:sm1:NTf: :-Ell vou ler o artigo do
regimento ; nllo se púdc seguir o que o Sr.· deputado quer, sem 1111111 vot:1ç110 da casa...
· O Sn. 01·1·0111 :-0 que se tem decidido pol'
diversas vezes, em diversas sessões, certamente
nao pó1le deixar de fazer parte do regimento,
não ha um só artigo do regimento que não
possa ser revog1ulo pelos precedentes estabelecidos em diversas sessões, em <li versas legislaturas.
O Sn. PnESIDNNTE :-... Para se revogar um
artigo do regi111e11to, é uecessario que se o!Tereça uma intlicaçilo que devo passar pelos tramites marcados no mesmo regimento. Peço ao
Sr. deputado que se limite á urgencia.
O SR. O·r1·0111: - Se V. Ex. determina isto,
eu appello du 1lecisno rle V. Ex. para a camara.
O SR. P1u:s101::N1·11: -O que digo é que o Sr.
deputado se resli'i nja á discussão da urgencia;
cumpre-me lembrar o 1·egimento para que se
ponha em execuçllo.
O Sn. O1·roN1 :-Ora, V. Ex. nllo se lembrou
até agora <le lcmbmr o artigo do regimento, e
hoje é que V. Ex. se lembra de pôr em execução esse a1·ligo 1fo regimento ! Nesta mesma
sessllo 11110 tem V. Ex. seguido os precedentes
de seus autccessot•es ? ...
O SR. PRESIDEN1't: : - Ainda lembro ao Sr
deputado que se restrinja á urgencia proposta:
O SR. O'l'TONI : - Bem, Sr. presidente ;
entrart?i na malcriu da lll'gencia proposta, mas
continuarei nos meus protestos contra as decisões de V. Ex.
O orado1· declara nao vota_r pela urgencia
pedida, apesar de ser proposta pelo lado a que
pertence: pois que, coherente c ,m seus princípios sobre a disb-ilrniçlio <los dinheiros publicas deseja sempre nestas rnalerias ser muito
esclarecido. Persuade-se que é ohjecto importante o de approvar uma aposentadoria nll.o
marcaria por lei. Deseja que, quando se discutão resoluções sobre aposentadorias, tenças,
pensões, etc., sejao examinaclolil todos os documentos, que hajão todas as informações; e
é esta a principal razão porque vota contra a
nrgencia, e contra todas as urgencias de negocios
desta natureza.
O Sr. Alvares Machado oppõe-se á urgencia
proposta pelo Sr. Montezuma, porque a passar
tal urgencia pórlt• a discussao desta materia
TOMO 1

4-1!1

entrar pela hora da que es!Ji. designnda para a
discussão da lei de fixação de fort,as de terra,
lei mais util do que a aposentadoria do Sr.
Duarte e Silva. Votaria, porém, a ravot· da urgencia pela . maneira porque foi pràposta pelo
Sr. ft'erreira de Castro, ·se o Sr. presidente não
lembrasse que taes urgencias podem ficar
adiadas. A este respeito não póde deixar de
comparar o regimento a um chapéo de sol (risadas), que se abre e fecha quando se quer;
pois que lia poucos dias um Sr. deputado do
outro lado (o Sr. Reiende) pedi<> a ur11encia
para se tratar de uma resolução ácerca de negocios individnues, e não se fez entllo rellexao
alguma sobre o que determina o regimento;
não se disse que a materia era de natnrein
tal qne, adiando-se para outro dia, nllo podia
ter mais lugar; hoje, porém, que um dcp11larlo
da opposiçllo pede a urgencia pum nt'gocio
identieo apparecem reflexões sobre o qmi determina o regimento ! Estas desigualdades,
exclama o orador, é que me 11110 pur<?cem
boi\s. Se o regimento foi feito pn1•11 sn cnmprit•,
cumpra-se para com todos os membro~ cln c11mara : e eu estimarei, desejarei e requ~il·o a V.
Eit. que, com lodos os Srs. deputados, pr11liq11r.
da mesma maneira por que pmtica comnosco.
OSr. Carneiro Leã.o :-Parece que de proposito se discutem urgeneias para se enchei· a
hora, e nllo se entrar na discussão das emendas
ao regimento. A necessidade destas emenrlas os
Srs. deputados têm mostrado prath:amente,
além de já terem merecido a approvação do
respeitabilissimo Sr. deputado Limpo de Abreu,
e do Sr. Vicente Ferreira de Castro. Sem duvida nenhuma os Srs. depulados praticamente
têm mostrado a urgencia da net:essid_ade de
uma reforma do regimento, não sú pelo meio
proposto pelo Sr., Paula Araujo, mas ainda mais
ampla ....
O Sa. MoNTEzmtA :-E isto é da discussllo?
O SR. CARNEIRO LEÃ.O :-Mesmo para evitm:
que se procure sulfocar a voz 'do Sr. presidente,
para que nll.O seja ouvida na casa. Quizera saber
de V. Ex. se posso propôr uma emendo. á urgencia que s~ pede. Se por ventura a camo.ra
quer votar por uma urgencia pelo modo por que
parece solicitar o Sr. AlvarP.s Machado, que
ceusurou a parcialidade de V. Ex. dnndo-nos a
noticia de que o Sr. Henriqnes de Re1.ende era
ministerial ; proponho que se julgue urgente a
reforma do regimento para não se admittil', rmquanlo nno se tratar da ordem.do dia, nenhuma
outra nrgencia.
O SR. ALVARES MACH~Do :-E' um novo requerimento que o SI'. deputado faz, é nova urgencia.
. O Sa. CARNEIRO LEÃO :-Nno, é 1.1mn emenda
á urgencia do Sr. Vicente Ferreira, afim de se
não admitlir nenhuma outm urgcncia emquanto
disto se trntar. Ora, a primeira consa que nós

fi7
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devemos fazer, e que deve fazer qualquer corpo
colleclivo é t1·atar da ol'dem de suas discussões,
de maneira que possilo oflerecer o resultado que
elle deseja; corn uma discus:ill.o tumultuaria,
onde não se respeita a voz do presidente ; e q11e
costuma preterir todas as regras do dever, do
justo e do honesto ....
ALGUNS SRs. fü:po·rAoos : Ordem, ordem.
O Sn. CARNEIRO Li:Ão :-- Com o regimento
que nós temos, faz-se com que não tomemos
deliberaçtlo alguma.
O SR. MoNTEZUMA :-Ainda exordio !
O SR. CARNEIRO LEÃO :-Faz com que não
se entre em materia nenhurna de interesse puhlico. Todos os meios que f6rem conducentes
a estabelecer o methodo pratico de termos ai gum resultado de nossas discussües, para mim
sao os mais urgentes.
· O SR. MoNTEZUl!A :-Ainda está no exordi0 !
O Sn, CARNEIRO LEÃO :-Passo agora á narraçno. Sinto mnilo qne o Sr. Montezuma esteja
tão incommodado, o que é muito natural, por:que o Sr. Montezuma é quem tem preterido
todas as regras de qut3 fallei.
O SR. MoNTEZUMA :-E ler minou o seu discurso com o exordio ! (Risadas.) .
O Sa. CARNEIRO LEÃO: -Isto é a peroração.

O Sr. Ferreira. de Oa.stro diz que nll.o
queria trazer o Sr. Duarte e Silva para a discus,ão, que é indifferente a esle senhor que se
vença, ou nilo, a urgencia. Como encontrára
tanta opposição, pede retirar o seu requerimento,
deixando ao arbitrio do Sr. presidente o dar a
resoluçao para a discuss!lo quando quizer.
Havendo o nobre deputado retirado o seu requerimento, julga-se prejudicada a emenda do
Sr. Montezuma.
ORDEM DO DIA
FIXAÇÃO DE FORÇAS DE

TERRA

Entra em discussao o seguinte l° artigo e
seus paragaphos :
cr Art. 1.0 As forças de terra decretadas para

o anno de 1839 a 1840, constaráõ :

" l.° De 12,000 praças de pret.
« 2.° Dos officiaes empregados e avulsos.
« 3.º Dos que forem promovidos para preenchimento dos corpos.
« 4.° De quatro companhias de artífices. »
E' apoiada a seguinte emenda da commissão
ao art. 1°, § 3º :
cc Aecrescente-se no fim - quando n!lo haja
officiaes avulsos com a idoneidade precisa. "

O Sr. Alvares Ma.cha.do diz que n!lo é de
admirar que um deputacto <la opposiçao fa!le
contra urn projecto de lei, de cuja necessidade
n!lo está bem convencido. Declara qL1e nao vota

pelo 1° artigo, tal qual está concebido, Nao
manda emenda á mesa para reduzir o exercito
á força de 5,000 homens, como queriilo os senhores, hoje no minisferio, quando membros
da opposiçil.o, pois que julga que uma tal força
não é suficiente para guarnecer o ímperío, at-.
tenta a sua situaçM, numerd de seus visínhos
e circumstancias peculiares em que se acha.
Se nao vota por esta força, que julga diminuta,
lambem não vota pela de 12,000 homens ; princ,palmenle, porque a lei que se discute tem de
entrar em vigor no anno de 1839 para 1840.
Não desejando negar ao governo pilo e agua,
como dizião os senhores da passada opposição,
parece-lhe que um exercito de 10,000 homens
no Brazíl é sufficiente, principalmente se se
lembrar que os Estados-Unidos do Norte-America nao têm, talvez, 7,000 homens de força
de linha; tem, pois, de mandar á mesa uma
emenúa ao art, lº para que, em vez de 12,000
homens, s·e diga 10,000, força esta que entende
poder ser reduzida a 8,000 homens, logo que a
provincia do Rio (,rande fôr pacificada.
Suppõe que actualmente o governo está mais
que sufficientemente habilitado para combater
a rebellrn.o daquella província; pois que, além
da tropa de linha de que póde dispôr, tem mais
4,000 guardas nacionaes que está habilitado a
rlestacar; o que dá ao governo uma força de
16,000 homens.
Do modo porque vê marcharem as cousas, persuade-se tie que o ministerialismo da casa não
duvidará prorogar a autorisaçll.O dada ao governo de destacar guardas nacionaes, autorisação a que elle orador não dará o seu voto;
pois que a demonstrar-se a necessidade de urna
força de 16,000 homens, antes quer que
recrnte este numero do que se destaque da
guarda nacional 4,000 praças pelos prejuízos
que ele tal medida resultão ao commercio, á
agricultura e industria, e por consequencia
lambem ás rendas pu~licas.
.
Não sabe se os nobres ministros da corôa
ainda insistem em fazer marchar para a provincia do Rio Grande os 300 homens da guarda
nacional de Coritiba. Parece-lhe que lhe é
permittido duvidar disto, pois que lhe parece
que o governo só póde destacar os guardas
nacionaes dentro das suas respectivas ·provin-

se

cias.
Observa que o destacamento tirado unicamente da guarda nacional da Coritiba é muito
oneroso para aquella comarca qne mais espesinhada foi na guerra com o estado Cisplatino,
e por isso tinha direito a algum descanso;
sendo tirado o destacamento de toda a provincia. Sobre isto alguns esclarecimentos se
tem pedido aos Srs. ministros da corôa, que se
nll.o têm dignario dál-os.
Lê-se e é apoiada a seguinte emenda do nobre
deputado:
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« No art.
pret. »

t § lº-diga-se 10,000 praças de

E' lida e apoiada a emenda do illuslre deputado, supprirnindo o § 3" do art. l°.

OSr. 'I'orres (,ninistro da marinha) diz que
OSr. :Rego Barros (ministro da guerra):nllo pedira a palavra para entrar na discussao
0 Sr. deputado que primeiro fallou, disse que
da proposta, mas para observar ao nobre dea opposiçã.o -o anno passado queria dar ao goputado que o precedera, que a lei que susverno unicamente 5,000 homens. Eu fazia então
pendeu as garantias na provincia do Rio Grande
parte da opposição; não dava os 5,000 homens
do Sul, autorisou o governo a mandar, se julporque conhecia que esta força não era suffigasse necessario, um corpo destacado de guardas
cíente para guarnecer o Brazil, mas nenhum
nacionaes que nll.o excedesse a 600 praças para homem lhe dava ; não lhe dava pão nem agua.
servir na referida província, por espaço de um
Peço 12,000 homens, e na.o sou excessivo no
anno. Nl!.o entra na discussl!.o tio artigo, J>orque
meu pedido, sti encararmos as circumstancias
o nobre deputado não mostrou que a força de do Brazil, mesmo em tempo de paz. Considere
12,000 homens é __excessiva.
o illustre deputado as circumstancias do Brazil,
O SR. PRESIDENTE : -Os senhores que julgao os estados com que o imperio confina, a posição em qne se acha para com esses estados, e
discutido o artigo queirão levantar-se....
conhe,:erá que é necessario para que a nação
OSr. :Rezend.e pede a palavra e nota c1ue sej,, 1·espeilada, ter uma força que hnponha.
a illustre commissao, qunmlo supprime o art. 4º
Disse mais que o governo está habilitado
da proposta em riue o governo pede autorisa,a.o
para sulfocar a rP.bellia.o. O governo não diz o
para reformar os officiaes que não fôrem idocontrario dista; sim, está habilitado, nem pede_
neos, e, ao mesmo tempo, não querendo com a. força de mais.
sua emenda ao § 3" que o governo promova
Pergunta se o governo ainda está de accordo
para preenchimento '.los corpos, &enão quando a maudar destac:i.r os 300 coritibanos para o
não houverem officiaes avulsos com a idoneiRio Grande do Sul. Para isto está autorisado
dade precisa, parece que deseja que os o!liciaes pela lei de suspensãO de garantias, já citada por
que nl!.o tiverem idoneidade vão vencendo
um de meus illustres collegas.
tempo para serem reformados com melhores
A respeito do que acaba de dizer o Sr. Revantagens, e isto em prejuii:o da fazenda puzende, devo observar ao nobre deputado que o
blica, aggravando:a com bocas sem braços.
conselho supremo militar não consultára a
Para não ser contradicloria, a illustre commissao lavor daquelles officiaes que, por movimenlos
devêra, a não querer conservar o art. 4ª, su ppolíticos . das províncias, deixárll.o de ser r:onprimir o § 3º.
firmados nos postos a q11e farão promovidos, e
Parece-lhe que a consel'Vl.1ção do § 3ª equi- que requeríii.o gozar das suas antiguidades ; mas
vale a uma autorisaçao implicita de füzer prodepois da resolnção porque forão reintegrados
posta, além da que ha pouco passou para se nos seus postos, o conselho lhes tem mandado
promover por serviços relevantes, e chamar os contar antiguidade. A respeito de outros que
olliciaes da guarda nacional aos ptimeiros na.o estão nas mesmas circumstancias, o conpostos. ·
selho supremo nl!.o tem consultado a favor. Na
Julga que o§ 3º se deve supprimir, porque, casa, porém, existe um membro deste conselho
a passar, o governo ha de fazer promoções além que poderá dar explicações a respeito.
daquellas para que está. autorisado, e ultimaO Sr. Coelho, respondendo ao Sr. Rezende
mente . passou na camara, o que, até agora se
persuade que o governo não podia fazer ; por· dil1, que não sabe onde o nobre deputado enque se tivesse tal autorisação havia indemnisar controu contradícção da parte da comrnissao ;
os officiaes que reclamárão contra as promoções pois que, o que esta quer é que o governo possa
do anno passado, a que na assembléa g~ral;se · escolher entre os officiaes avulsos mais idoneos
antes de preencher as vagas dos postos, e, no
deu o nome de escandalosas.
Cada vez fica mais confuso, porque por um art. 4º, não quiz que o governo julgasse imme· lado se diz que o governo está autorisado para diatamente do merito, ou demerito dos officiaes.
promover, . e, por outro, reclamando-se contra Aguarda a discussão desle artigo para então
as promoções que se fizerão o anno passado, o defenller o voto da commissao.
Não vota pela emenda su-ppressiva do nobre
governo nada tem resolvido apezar da consulta
deputado; porque concedendo-se ao governo
do conselho supremo militar a favor dos recla·
12,000 praças que têm de ser organisadas em
mantes.
Lembra que, por uma resolução de 1831, corpos, n11.o· se póde saber já qual será o numero de officiaeij precisos para preencher as
alguns olliciaes forão confirmados nos ~e~s
postos; que, reclamando elles contar antigui- vagas. Havendo 1,200 e tantos officiaes, pouco
dade desde a data de suas propostas, o con- mais ou menos, podendo o governo na nova
selho supremo militar consultou a favor de u_ns organisaçno precisar de 700, no numero de
e contra outros, estando todos nas mesmas c1r- avulsos, p6de não encontrar muitos com a idoneidade precisa, principalment1;1 para os pri·
cumstancias.
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!neiros postos: assim poi, julga necessario o
« Para completar a força acima designada ,
a emenda supo governo fica autorisaclo a cngajR.t' um nupressiva sem que resulte inconveni ente.
mero de estrangeir os que não exceda de 3,000
O Sr. Lima e Silva declara-se · contra a homens, os q11aes serão suissos, ou allemães
em falta destes. "
emenda elo S1". Alvares Macbado, por j11lgal-a
ociosa, se por ventura o nobre 1foputado q1ier
O Sr. Veiga Pessoa faz algumas observadar ao governo nrna força de 10,000 praças de
çõõs sobre o arligo em queslao, que não pupret da primeira linlrn; pois que é isto mesmo
demos ouvir,
qDe n governo pede, sn1do as 2,000 que resláo
E' apoiada a seguinte emenda do Sr_ Gomes
fóra de linha, como bem se explica o governo
Ribeiro:
no 2º artigo da sna proposta, Se, porém, o
« Additiva ao ar!. lº_ Além da força at,ima
nohre deputado quer dar unicamen te 10,000
designada , o gove'rno, julgando conveniP.nte,
pra,,as quer de lin!Ja, quer fóra de linha, elle
fica aulorisado a engajar 11111 numero de esorador oppõe-se a semelhan te idéa, pois que é
trangeiros que ntio exceda a 3,000 homens, os
pequena a força á vista do estado em que se
quaes serao suissos, ou allernaes em falta destes.
acha o Brazil. Lembra que, o anno passado, o
Salva a redacção. "
governo pedia para monlar os corpos no seu
O Sr. Alvares :Machado lembra-se de que,
estado completo 10,061 praças, e o corpo lena sessão passada, a questilo de se chamarem
gislativo reduzio esta força a 8,000 praças em
estrangeir os para o exercito, foi muito, e com
tempos ordinarios , e a 12,000 em extraormuito calor debatida; e parece-lh e que muitos
dinarios, ntio incluindo officiaes, com os qnaes · Srs.
deputados dernonsll' árao evidentem ente que
e com as companhi as de artifices prefaz-se um
hão ·convinha ao paiz. Então os· que querião que
mi111ero de 13,700 e tantas pr:>ças_ Ora, se isto
se chamasse m. alguns estrangeir os para o nosso
se concedeu o anno passado ao governo, nao
exercito, não quet·illo que se fossem engajar á
vê, elle orador, razão para que ~e lhe negue
Europa; mas q11e fossem c:harnadas, e se ineste anno, sendo as nossas circumsta ncias as
troduzisse m no exercito algumas praç:::s estranmesmas, senao peiores.
geiras que já tinhno pertencid o ao mesmo exerObserva ao Sr. Henririue s de Rezendc que o cito. Nota, porém, que na.o pedio ainda a pa§ 3º quer que se promova os officiaes qt1e
lavra algum dos senhores que se oppuzer1\o
forem precisos para se completar em os corpos,
áquella medida no anno passado, e a quem
o qne se torna necessario , muilo mais cm uma
deseja ouvir, para saber se eslão nas mesmas
eam panhu, onde morrem officiaes, eslropeao- se
idéas e principia s; .e se, mudadas as µessoas
ot1tros, e mister é preenche r as suas vagas. Esta
da administr ação, mudada está a politica do
metlida já foi lembrada na lei de fixação do
paiz.
anno passado, em que se determino u que o goComquan to seja muito de lastimai· o estado
verno promoves se, na falla de officiaes idoneos
em que se acha o Rio Grau<le do Sul, está peravulsos, idéa de que a comrnissa o se lembrou
st1adido de que, desde o mon,ento em que o
na emenda qne offereceu.
governo do paiz acertar com a política verdaQuanto ao que diz o Sr. Rezende, ácerca da
deira, todos os hümens que se acha.o actualconsulta a favor de uns officiacs, e contra outros,
mente na rebelliào, hão de voltará commnnh ào
dada pelo supremo conselho militar, o orador
brazileira . Tem esperança de ver ainda, nl!o só
diz que,, para isto, alguma razão haveria, a
Bento Gonçalves e Netto, mas Bento Manoel,
qual poderia ap1esenta r, se o S,_ deputado
todos, voltarem- se para a obediencj a ao governo
apresenta sse os nomes de alguns destes offi.
legal. A' província do Rio Grande do Sul nao
ciaes,
faz conta, nem póde fazer conta a provincia
O Sr. Il.ezende sustenta a sua opauao em alguma o separar-se do imperio,
favor da suppress1io do § 3°; diz que se o goO SR. ANDRADA MACHADO :--Apoiad o.
verno não puder reformar os officiaes avulsos
O SR. ALVARES MACHADO considera as desnão idoneos, nao os podendo empregar no
ordens alli apparecid as e qu~ ainda continullo ,
qu,idro rlo exercito, fica.o taes officiaes sendo
mais o effeito de um movimen to vertiginos o
bocas sem braços, vencendo antiguida de para
em que aquelles homens cabirl!o, e depois se
serem reformado s mais vantajosa mente, e imsustentão pela má política do governo, e pelos
pedindo a passagem aos que forem habeis.
enos da camara, Já podia o Rio Grande do Sul
Fallando a respeito dos officiaes confirmad os
estar voltado á obedienci a do i'm perio se, por
pela resoluQ!lo de 1831, sustenta a opinião já
ventura, desta camara não sahissem medidas
emiltida, de que todos estavlío nas mesmas
legislativa s, mais proprias para irritar os re·
circumsta ncias, entretanto que uns farão attenbe!tles, do que para os attrahir. Entretant o não
didos pelo conselho suµrerno militar, e outros
desconvém que as medidas políticas mais pronão.
prias para os atlrahir á legalidade , devem ser
Lê-se e é apoiada a seguinte emenda additi va
acompanh adas de força sufficiente para as fazer
do Sr. Ramiro ao ar!. l' :
respeitar.

§ 3º, pois que não póde passar
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Parece sufficicnlc n força de 10,000 homens
pura apoiar uma política verdadeimmente nacíorial na provincia do Rio Grande do Sul:
para ter na cúrlc urr\a força disponível, e conservar nas províncias as g11:1rnições de que
possi\o mreccr; porque, á vista do esladçi em
que se ach::i act11almente a província do Pará,
com uma guamiçil.O de 2,000 homens, pó,\e
rnauler-se a ordem naquella província ; consernndo-se esta força alli o tempo bastante
para que acabem Llc desapparecr:r as ultimas
escumas que a, tempestade política que alli appareceu tern levantado : as fronteiras de Cuyabá
e Matto Grosso reclamào alli a presença de uma
força de 1,000 homens ; na eupital do irnpel'io
devem haver, pek,s menos, 1,000 homens disponíveis, par11 poderem mover-se para qualquer parte onde seja necessario, e mesmo para
alliviar a guarda nacional, para que os homens
indt1Slriosos voltem ás suas occupaçôes ; e para
qne a fazenda publica não venha a soffrer
urnito pela destruição de lodos os ramos Je industria no paiz: dar mais 1,000 homens para
pequenas guarnições nas outras províncias,
força que entende sufficiente, visto que cada
provinciu tem suas guardas policiaes, municipaes permanentes e guardas nacionaes ; os
restantes 5,000 são sufficientes para o Rio
Grande do Sul, principalmente quando se considera que esla lei não tem de ser executada
senih> e,n 1839--1840; época em que espem,
nao qne o governo cumpra as promesSf1S que
fez no anno µass?.do, mas que a Divina Providencia terá feito voltar o Rio Grande do S1tl
á ordem, para o proprio interesse ,la provineia.
Logo, 10,000 homens julga força mais que
surticienle, restahelecida que seja a paz; porque,
em tal caso, bastará conservai· 3,000 homens
no Rio Grande do S11I, por ser fronteirn, e para
fazer respeitar e manter a ordem no paiz; podendo por consequencia, deduzir-se 2,000 <los
10,000, dado o caso de qne o Rio Grande do
Sul tenh:i voltado á obediencia.
Se, porém, conlinúa o orndor, os senhores
que querem um grande ntunero de tropas têm
em vista a·po,sibili,lacle de nos engajarmos em
11ma guerra estrangeira, supponho que nem
12,000 homens ~erl'io sul'ficientes. A fallar- a verdade, Sr. presidente, tenho lambem as minhas
apprehensões e temores de urna gnerm estrangeira, Todos os dias vai tomando corpo a noticia
que. o nosso governo, em ve1. de manterse em um estado de desinteresse, ele gravi- dade, e mesmo de moralidade para com as nações visinhas, rnoslrn-se inquieto, pouco moral
e fomentando a discordia entre os visinhos, nao
já entre naçll.o e nação, mas entre os partidos
<la mesma naçno l E o que mais ha a deplorar,
se é verdadeiro o boato que corre, é que, em
vez de apoiar os governos lcgacs das nações
visinlrns (se este apoio fosse consentaneo com
a política que deve servir), pelo contraria, pa·

rte

4:i3

rece qne leva ·soccorros, não ao governo Je,gal
de Montevidéo, n9.o a Oribe, mas ao caudilho
Fructr1oso Rivera. ao chefe dos rebeldes daquelle esturlo, no tempo em qne o Brazil está
a braços com uma rehellião ! Parece até que o
Sr. ministro dos negocios estrangeiros confia
muito erú Frnctuoso Rivern. Não confie em
Fructu030 Rivera, Sr. ministro : Fructuoso Rivem ha de S<: servir de serJs soçcorros, e afinal
lw de logrnl-o, lia de b11rlal-o, corno por varias vezes tem b11rbdo o Brazil. Fructuoso Rivera é o rnesrl!o homc1n que mandou pedir
ao St·. D. Pedro I um,1 fazenda nacional na
província do Rio GranrJe do Sr1I, a titulo de
indernnisai;ão de prejuízos qrie elle tinha tido
pelo acto de se passar para o exercito brnzileit·o. O Sr. D. Pi,dro I, na.o poden<fo dar-lhe
aqnella fazend.t que era proprio nacional,
mandou-lbe, segundo se affirm:1, doze contos de
réis e dllas commendas, fazendo-lhe ver que nno
podia dar-lhe a fazenda por ser pt·oprio nacional. Pot1cos dias depois que Fructuuso Rivern recebeu os doze contos de réis e as duas
comrnendas, tirou-as, lançou-as por lerra, e o
passo que deu a beneficio do imperio, foi mover
as nossas forças para o interior, para um lugar
ermo, onde Lavalleja esperava com força rebelde; fazer cercar a nossa força, mandar ensarilhar as at·mas e facilitar para que Laval 0
leja que estava á espera, pudesse desarmar
os nossos soldados e prender toda a nossa
orficialidade. Eis como este homem se con-

tlm.io corn o Sr. D. Pedro 1; e porlerá fürnr
certo o Sr. 1ninistro dos 11egocios e~trangeiros,
de que não será rnais feliz corn elle do q11e o
Sr. D. Pedro L

Eu nao
nistro dos
á carnarr,
reria aos

posso deixar de acreditar o Sr. minegocios estrangeiros, qne assegurou
que o estado cisplatino nl'iú soccorrebeldes do Rio Gmnde do Sul.
O SR. MACIEL MoN1'SIRO (m-inistro dos estrangeiros) :-N,10, senhor.

O Sn. ALVARES MACHADO: -S. Ex. diz que
uao; mas estou certo de que nc,s assegurou
isto : appello par,i a lembrança da carnara. Esta

scg1rrrrnça dada pelo Sr. ministro dos negocios
estrangeir0s nos admiroll mriito, porque sabiarnos que o encarregado de negocios àe Mon tevidéo retirou-se sem concluir negociaçn.o ai·
guma, e até descontente, porque lhe parecia que
o ministerio se inclinava mais ao caudilho Fru·
ctuoso Rivera do que ao che~e do governo legal.
Parece que S. Ex. entao já confova na promessa de Frucl.uoso Rivera ; que lhe proméltia
qrie, mediante soccorros dados pelo Brazil, iria
com a sua força bater os rebeldes do Rio Grande
do Sul. Fructuoso Rivera é capaz de promettcr
f.ndo, é capaz de prornetter até a ret1aill0 outra
vez do estado cisplatino ao imperio; mas duvido que elle queira cumprir a sua promessa, e,
riiiando q11eira, que o possa conseguir. Nem me
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parece que S. Ex. se deva animár muito pelo
estado de fraqueza, em que vê o governo legaf
de Montevidéo. Primo, porque, seja qual fôr o
gráo de fn1queza do governo legal, jám11is o
Brazil devia prestar soccorros nessa !luestão interna, contra o governo legal , porq11e com isto
autorisamos os visinhos a prestar soccorros aos
rebeldes do nosso paiz ; em 2° lugar provocamos assim uma guerra com Buenos-Ayres.
Parece-mr~ que o governo de Buenos-Ayres nao
sympafüisa com Fructnoso Rivera, e q11e tem
uma ligação tão intima com o go\erno de Oribe
que parece que os soccorros dados a Fructuoso
Rivera, são como aggressoes feitas ao governo
de Buenos-Ayres. Dous males descubro nesta
política : a immoralidade dos soccorros, e de·
pois o ataque a nosso visinho, quando se acha
a braçcs com uma naçi\o poderosa como a franceza, 11m visinho que tem respeitado a nação
brazilcira, que tem cumprido todos os seus empenhos, como o governo de Buenos-Ayres.
Ora, ·parece que todas as nações amedcanas,
se nllo sympathisassem com a fórma de governo
de Rosas, com a qual fórma de governo creio
ninguem sympathisa, no Brazil ao menos, devill.o sympathisar com um gc,verno americano,
que tem a co_ragem de resistir. i\s forças da nação
franceza. Bastava isto para tra1.er sobre o estado
de Buenos-Ayres as sympalh,àítde lodos os bons
americanos. Se o Sr. Rôzas (chamo-o de isenhor
porque já se nos disse que era bom tratar
os governos estrangeiros com toda a ,polidez)
(,'Ísadas), se .um estado 1110 pequeno como
Buenos-Ayres, com absoluta falta de forças navaes, dilacerado pelas continuas guerras civis,
ousa arrostar a França, emquanto o imperio do
Brazil, que tem visto invadir o seu territorio no
Oyapoch, se tem limitado á operação de protocolo , nllo terá aquelle estado as sympathias
de todas as nações americanas ? Nem contemos
com o estado do bloqueio em que se acha
actualmenle Buenos-Ayres. Aquelle estado,
atacado indirectamenle pela naçAo brazileira,
póde ser que ceda do seu pondonor e que, em
breve, acabe o bloqueio ; e achando-se vencedor,
eomo dizern os papeis publicas do estado boliviano, nl!.o poderáo dirigir contra nós um
diluvio de soldados argentinos? E se o governo
nf:lO tem podido com os rebeldes do Rio Grande
do Sul, como poderá com a ca,•allaria argentina ? Eu nl!.o affirmo que esta noticia seja
exacta, porque não tenho informações particularissim:is, como o Sr. ministro : e se quizer
contestar o que acabo de dizer, abraçarei o que
elle tiver a bondade de ine apresentar, porque
o julgo mais do que eu habilitado para saber o
verdadeiro estado. das nações visinhas.
O que será, pois, do Brazil quando se pro- .
voque a guerra com Buenos-Ayres ? Veja-se o
estado de rebellião em que se acha a província
do Rio Grande do Sul, que foi a que mais re~istio na guerra passada ; considere-se a força

que ganbárllo os rebeldes, vendo-se apoiados
pelo governo de Buenos-Ayres, e reunidas com
elles as forças daq11elle estado, para atacar as
nossas posições, e ve,ia-se se não haverá então
justo receio de ficar aquella provincia unida ao
continente do sul. Lembremo-nos demais de
quanto soffren a naçao bra1.ileira na ·guerra
passsada pelos corsarios de Buenos-Ayres; e
convençamo-nos de que uma guerra actualmente _com ~ma nação qualquer estrangeira
nos fana muito mal ; porque, Sr. presidente,
nós vamos cicatrizando as feridas que se
abrirão na guerra passada; é agora que a nossa
industria, agricultura e commercio vao se restabelecendo dos males que então soffrerao. E
iremos agora · provoçar uma g11erra com uma
nação estrangei~a..... ? Mas se o Sr. ministro
· nos disser que isto póde ter lugar, nao haverá
remedio senão votar por 12,000..... não ....
12,000 não serão sufficientes .... muitos 12,000
homens teremos nós de votar.
E' necessario·que o governo do Brazil tenh&
influencia sobre os governos d& America ; mas
influencia de irmilo, ·e irmao mais velho; influencia de amigo ; influencia de governo
moderado e conciliador, e n1lq de governo intrigante, inquieto, impolitico e immoral. A continuar este estado de cousas, leremos por
inimigos a todos os nossos visinhos.
Depois de algumas reflexoes ácerca do destacamento dos 300 homens que se querem tirar,
todos da comal'ca da Curitiba, o orador pergunta
ao Sr. ministro da justiça se é cel"lo que recomm~ndou, ou ordenou ao presidente da
província de S. Paulo que recrutasse para tropa
de linha todo o guarda nacional da comarca da
Coriliba que ~ão quizesse marchar para o destacamento. ·

O Sr. Va.sconcellos (ministro da justi9a):
- Sr. presidente, não quero responder agora
ao discurso do nobre deputado, só me proponho a dar uma explicação, que me parece
que elle pedio, sobre o recrutamento para P
linha dos guardas nacionaes que não qÍ1izerem
marchar para o destacamento. Eu não lenho
presentes as ordens expedidas a este respeito ;
mas posso asseverar ao Sr. deputado que a pena
de recrutamento, se é que tal nome merece,
para 1• linha de 11,uardas qt1e nã.o quizerem
entrar ou fazer parte do destacamento, nao será
imposta senil.o nos casos em que a lei o permitte. Não houve ordem para serem chamados
para o destacamento pais de familia , não houve
ordem pa1·a se 2rrancar de suas occupações
cidadão~ industriosos ; o que se fez foi mandar
executar a lei. Parece que, quando corrêrão as
noticias sobre a invasão dos rebeldes na pro·
vincia de Santa Catharina, ordenou-se que se
destacasse naquella província a guarda nacional,
na fórma do decreto de 1837 ; e, então, veja o
illustre deputado que a lei autorisa · ao governo
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para recrutar os que não qnizerem fazer parte
do destacamento. Se o illustre deputado quer,
eu trarei as ordens para se convencer de que o
governo não violou a lei.
O illnstre deputado fallon nas 300 praças
que se mandao destacar para o Rio Grande do
.Sul : não ouvi tudo quanto elle disse, poslo
que prestasse a devida attençil.o ; màs parece
que disse que existia um numero de 4,000
praças destaca·das ...... se o nobre deputado se
quizesse explical', .. .
O SR. ALVARES MM:HADO ; - Eu nllo tratei
sobre se existia o numern de 4;000 praças destacadas; o que disse é que, quando a lei autorisa
para destacai· guardas nacionaes, é para dentro
das províncias ; e quo estes 300 homens erão
destacados não para dentro, mas para fúra
da província em Santa Catharina, ou Rio
Grande do Sul : e que, por consequencia, nllo
se lhes podia impôr a mesma pena que se impunha áquelles que não querião destacat· dentro
da sua província.

O SR. VAscoNCELLoS (ministTO da justiça):
- Agora percebi o pensamento do nobre deputado. Esse destacamento é feito em virtude da
lei que suspendeu as garantias na província do
Rio Grande do Sul. Não foi o actual governo
que mandou fazer este destacamento de 300
praças; foi a administraçao passada: a administraçao actual 1ulgou esta medida muito
acertada e conveniente, por ser, na opinillo
geral, a força mais propri:.i no Rio Grande do
Sul, a qlle foi mandaJa destacar da cornarca
de Col'itiba.
O illustl'e deputado asseverou que os soldados de out1·os pon'os da provincia de S. Paulo
tinhão prestado muito bons serviços na guc:rra
pa~sada, no Rio Grande do Sul ; mas o illustre
deputado lia de conhecer que fot·ão alli aprendei·;
e, nas nossas circumslancias actuaes, principalmente, na.o podemos esperar muito. Por isso
me parece que a opinião da illustre deputado
não póde ser aduiittida nesta parte.
Mas, S1·. presidente, o mais irnpo1·tanle é o
que disse o nobrn deputado sobre a intervenção do governo Jo Brnzil a favor de Fructuoso Rivera. O nobt·e deputado é verdade
que acompanhou sempre as suas asserções
desta proposiÇão - se é verdade - ; ora, como
o illuslre deputado está em duvida a este
respeito, devo·llie asseverar que o governo brazileiro não te1r. intervindo em cousa alguma
entre os dous partidos que dílaceril.o o estudo
do Uruguuy, e que o governo nao tem tomado
parte alguma nel!l a favor de Rivera, nem a
favor de Oribe: tem conservado a mais perfeita
neutralidade.
Disse o nobre deputado que o encarregado
de negocios do Uruguay ~e retirou desta côrte
descontente, por perceber que o governo era
rnais inclinado a Fn1ctuoso Rivera do que a
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Orihe; ou que o governo auxiliava a Rivera.
Posso ai;segurar lambem que o nobt·e deputado
está mal informado ; que aquelle encarregado
de negocios nM podia descobrir no governo
taes intenções.
Em tempo pedirei a palavra para expôr o
esta,lo da prnvincia do Rio Grande do Sul ; e
para mostrar, mesmo pelo calculo da distrib,1içilo da força da 1" linha pelas div,irsas províncias, que será indispensavel pelo menos o
que foi pedi1lo pelo governo.

O Sr. Limpa à.e Abreu: - Sr. presidente,
temos de votar a lei que fixa as fol'ças de terra
para o anuo financeiro de 1839 - 40. Ora, é
urn preceito constitucional que esta fixaça.o de
forças se faça sobre informações ,lo governo,
e igualmente determina a constituição que se
fixem as forç:,s ordinarias e extraordinarias ;
eu li as informações que precedem a propo3la
do nobre ministro ,la guerr::i : nem ellas me
derao os esclarecimentos que me parecem necessarios para se poderem fix:tr estas forças
com todo o eonheciinento de causa; nem
S. Ex. expôz sumcientemente o seu pensamento, de maneira que possamos conhecer
se, por venlma, as 12,000 praças de pret sllo
parn circumstancias ordinarias, ou para circuu1stancias extraordinarias.
Por consequencia, eu desejaria merecer do
Sr. ministro da g11erra, o obsequio de nos
d echrar tanto uma, como outra cousa. S. Ex:.
nenhum esclarecimeoto nos dá sobre a maneira
em grande, porque o governo pretende distribuir essa força ; creio que só por essa maneira
nos poderemos convencer de que, com effeito,
sao precisas 12,000 praças de pret, que S. Ex.
nos µede. S. Ex., apenas toca no es\ado do
paiz, e diz qno o paiz nno offerece ainda um
aspecto muito favoravel; mas por outra parte
nos dá a esperança lisongeira de que o imperio
se pacificará em breve; e daqui conc:lue que é
necessurio esse nmnern de praças de pret de
12,000 homens. Mas eu supponho que estas
informações nM silo sufficientes para nos ·per•
suadir, e bem convencer de que sao precisas
12,000 praças de pret. Se o nobre ministro da
guerra me não der as informações necessarias,
n&o sei como hei de votar; principalmente, porque não s!lo só 12,000 praças que o governo
tem actualrnente em armas.
Por uma· lei que passou em 1837, foi o
governo autorisado para destacar guardas
nacionaes ai.5 o numero de 4,000 praças:
reunida esta força aos 12,000 homens- de linha,
vê-se que o gove,·no_ tem disposto de 16,000
praças: 4,000 de guardas nacionaes, para · ser·
virem nas províncias, e 12,000 da 1" linha em
serviço nas provinc1as, onde a tranquillidade
publica foi perturbada ; e onde ella ainda
existe pel'lurbada. Ora, esta lei que autorisa o
governo para destacar 4,000 praças da guarda

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:55 - Página 10 de 11

S.ESSÁO EM 28 m~ JUNHO DE lõ~8
nacional, tem de acabar em Outubro desle
anno; e, por consequencia, o Sr. minislro da
guerra nl!.O ficará autot'Ísado para ter em serviço
mai5 que 12,000 praças. Parece, pois, que, o Sr.
rni11istro da guerra conta que, em 1839 a 1840,
estará pacificado o imperio; e que os 12,000
homens que pede são para circumstancias ordinarias. Tudo isto da minha parle sao conjecturas. Ora, o numero de 12,000 praças para
circumstancias ordinarias me parece excessivo.
Temos as guardas policiaes e municipaes permanentes para fazerem o serviço de policia nas
differenles povoai;ões: toda a tropa de linha tleve
ser disposta com o fim de proteger principalmente as nossas fronteiras, haventlo um
depusilo no lugar que parecer mais conveniente
ao governo, para. poder acudir a qualquer emergencia que poscia apparecer em uma ou outra
província. Entendo, pois, que, estando completamente pacificadas as províncias em 1839 a
1840, como parece indicar S. Ex., elevando-se
os corpos ao seu estado completo, haveria uma
força sufficiente para desempenhar o serviço.
O noLr-, ministro pede arbitrio para organisar
o exercito ; pede arbitrio para promover, e pede
arbítrio para reformar. Hoje se disse que o regimento da casa é tal que se podem eternisar as
discussões, urna vez que para isso se combinem
tlous ou lres deputados. Eu, porém, descul>ro a
causa do mal, nl!.o no regimento, mas ·na natureza das medidas que o ministerio nos tem
proposto. Se fossem · razoaveis, de certo que a
diseuss!lo não podia set· til.o prolongada. Mas, são
tao desarrazoadas que se cifrao u11iea1nente em
pedir arbitrio, e arbitrio n!!.o rnodillcado por
alguma das regras que nao lia naçno alguma
civilisada que não una sempre a t,ste arhitrio
quanJo é dado ao governo.
O orador, depois de perguntar uo Sr, rHi11islro
porque nao fez uma p1·oposla sobre u organisaçno
do exercilo, assim como oulra onde e3tabelecesse
regras para esta reforma, continua assim:
Senhor presidente, eu n!lo sei se uma medida
para reformar os of1iciaes do exercito póde ser
entre nós sufficientemenle justificada ; isto é,
nl!.o sei se o governo tem até agora mandado
processar competenlemeute aquelles officiaes
que lêm tido parle nas com111oções; se o tem
feito, os conselhos de guerra os têm absolvido;
e se e,tas decisões dos conselhos de guerrn têm
sido pela maior parle justas. Eu n!lo estou bem
presente na historia da legislação da guerra,
principalmente de 1831 para cá; mas se S. Ex.
nos pudesse provar de uma maneira conveniente que a aclual legislaçll.o nl!.o é de tal
maneira efficaz que o governo possa dispôr,
como convém, dos officiaes de primeira linha,
e exigir delles a obediencia devida ás ortlens do
governo, não duvidarei autorisar o Sr. minislt·o
com leis qlie possão ser mais apropriadas ; e,
ainda que S. Ex. nilo mostre, pela pratica, os
defeitos da no,isa legislação nesta parte, eu

entendo que ella deve ser por algum modo
corrigida.
Nao sou til.O restriclo em não dar voto algum
ao governo actual que n!lo esleja prornpto para
admittir uma ou outrn modificaçll.o ácerca da
altribuiçào que deve ter o governo, de poder
declarar fóra tle actividade, como reformados,
aquclles ófficiaes que, ou pela sua idade e molcslias, ou mesmo por faltas comprovadas, n:l.o
possiio bem desempenhar o serviço ; mas niiü
desejo que taes decisões, que vao muitas vezes
.offender o melindre, e honra dos orticiaes do
exercito, fiquem unicamente dependenles da
vontade de um homem qualquer que elh; seja.
Por occasião desta discussão trouxe-se nma
qucsl1\o imriortante, e foi, S'., o governo tinh«
intervindo, ou pretendia intervir nas dissensões
intestinas entre Fructo Rivera e Oribe; e houve
quem suppuzesse que as 12,000 praças erão
pedidas com receio de que se desse o coso de
um rompimento com esse estado.
Sr. pr.eside1ite, eu não posso, nem devo
mesmo entrar no labyrintho
nossa diplomacia;
toàavia, devo acreditar nas palavras do nobre
ministro dos negocios estrangeiros que nos assegura, no seu relalorio, que os rebeldes eia
provincia do Rio Grande do SL1l estilo entrcgu•)S
aos seus proprios recursos : e que nenhurr a
prulccção têm elles recebido, nem receia qt.c
recuLao do governo legal de Monlevidéo. C1·e1u
que são estas palavras de S. Ex. no relato· ·.o.
Portanto, eu entendo que, de.vendo ler toda a fé
na palavra solem11e do nobre ministro dos t1e·
gocios estrangeiros, 11atla <.levemos receiar por
esta parte ; nada lemos a temer, ou muito injuslo
seria o governo legal de Montevidéo, se uos
viesse accommetler, sem tet· motivo de semelhante rompi!llenlo. Todavia, entre este estado
de nenlndidade e a (JOSsihilidade de po<lermos
enlreluçar os nossos interesses com os C:os governos visinlios, de maneira que elles nos se_jao,
quando é passivei, vantajosos, não só para o
desenvolvimento da nos~a industria e commcrcio, mas lambem para a sustentação da
ordem e tranquillidade publica, eu nil.O descnbro
incompatibilidade al;;-urna.
Se, por venttu·a, negociações <liplomaticas se
entabobrem neste sentido, com toda a prudencia
e discrição, eu creio qnc um vasto campo de
glol'ia se apresenta ao nobre ministro dos negocios estrangeiros. Se, porém, estas negodações,
ou tiverem sido mal concebidas, ou forem encetadas com alguma imprudencia, eu creio que
um ;1bysmo existe diante dos nossos passos. Mas
emquanto não me é licilo investigar com mais
miudeza a pofüica do governo, espero de sua
illustraçl!.O que elle evite todos os perigos ; e que
consiga todas as vantagens e beneficias que
julgo muito faceis.
Desejaria ou vir ler a emenda que auto risa o
governo para admittir no exercito até 3,000
homeus estrangeiros. (E' satisfeito com a

na
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leitura· de duas emendas a este i·espeito.) Eu
tambem carecia de algumas informações dos
nobres ministros da corôa. Desejaria que me
dissessem se adoptão as emendas, e qual dellas
com preferencia : uma oppõe-se, até certo ponto,
á outra, uma autorisa o governo para admittir
3,000 homens estrangeiros dentro das 12,000
praças pedidas; e a outra para arlmittir estes
3,000 homens, além dos 12,000. Ora, eu nao
sei se estas emendas parlem ambas do
mesmo lado: parece-me que devem parlir.
Creio que os dous Srs. deputados que assignara.o
estas emendas em certo tempo, n!lo muito remoto, assignara.o de accordo outras emendas,
ao vo~o de graças ; agora, porém, assignão
emendas, até certo ponto, oppostas : nrna
dá maior força ao governu, íslu é, 15,000
homens ; oulrn contentou-se com 12,000.
Tambem nao sei se já existe o outro (lartido
em que aqui se foliou, dizenào algumas
pessoas que aqui tinha havido uma rebclli~o
parlamentar que, depois se reduzia a sediçri.o, e
que hoje parece que está quasi reduzida a
simples motim. (Risadas.)
Eu desejaria sabei· lambem se devem ser
admittidos os 3,000 homens de força estrangeira
em corpos estrangeiros, ou individualmente,
para assim me explicar ; confundindo-os com
os soldados nacionaes.

DE 1838
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rentes disposições legislativas que reguino esta
materia.
E' ~poiada a seguinte emenda do Sr. Gomes
Ribeiro:

" A' minha en1enda ac crescente-se: - Em
corpos organisados e sujei los á disciplina que,
com elJes, se convencionar. -S. a R. »

OSr, Maciel Monteiro (ministro do,, estran-

geiros) admira-se de qtw o Sr. Alvares Machado
se referisse a boatos em certo sentido para fazer
gra vissima impu lação ao governo, e n!l.o attendesse a outros boatos parn se convencer do
nenhum fundamento de t:10 grave imputação.
Procurará esclarecêl-o, e arredar do governo a
injllria, que se acaba de fazer· lhe.
Lembra que, no relatorio da reparliçilo a seu
cargo, declarára que tinhao sido removidas as
difliculdades, até então ex·istentet, que havitl.o
sido suscitadas entre o governo do imperio e
Monlevidéo, citadas pouco rnc1is ou menos no
relalorio do Sr. Limpo, no anno de 1837, e esperava que se nao suscitassem novas ; mas que
nem S. Ex. nem o governo se havia comprodiffi1 mctlido, nem havia asseverado que novas
culdades nno pudessem apparecer.
Afllrma que o governo não tem a menor inlerferenci" na luta, entre Oribe e Fructuoso Rivera, e que tem observado e mandado observar
a maior neutralidade ; havendo alguns factos
O Sn. GOMES RIBEIRO: - Na minha emenda,
que prov!l.o que csla neutralidade tem sido
que ainda não foi apoiada, se explica isto. Se striutnmente observada.
E' pois injustíssima a
quer, vou lêl-a para se pôr ao apoiamento.
censura de immorai, feita á administrar;1\o.
O SR. Ln1po DE ABREU: - Por ora não 4uero
Corno o Sr. Alvare3 Machado se referio a
fallar sobre as emendas ; estou pedindo expliboatos, lem lJra que, ha pouco, co!'reu na capital
cações para, á vista dellus, motivar o meu voto.
que o irmão ,lo presidente ela reµulilic:.t do
Se os Srs. ministros se declararem contra as Uruguay, Ignacio Oríhe, fora batitlo, e prornrára
emendas, não havendo em tal caso receio algum
auxilio dos rebeldes do Rio Grande do Sul. Se
de- que possão passar, ntlo entraremos na sua
S. Ex. quizesse acn:tlit,u· neste boalv, poderia
discussno; mas, se se declararem a favcr das daqui int'e1·ir que o governo oi·ienlul prolege
emendas para o engajamento ou njuste de esaq11ellcs rcbehks ; mas S. Ex. não ctü a este
trangeiros, poderáa as emendas dar materi:, parn
hoalo fu :dgu111a, nf!m µódc snppôr que 1111! goalguma discussilo. Como os Srs. miflistros so.o
verno legal possa proteger rebeldes. Al'aslando
aquelles que a lei lorna mais 1·esponsaveis pela
cstu impulaçr,o do governo irnperial, l.trnbem
segurança e tranquillidade publica, ninguem
,,clia jnslo afastal-é1 do governo oriental.
melhor do que elles nos póde tlar os esclareNao sabe que tão forte allianç:.t exisb enfre
cimentos precisos para nos sabermos determ in·ar
o governo de Bucnos-Arres e Montevidéo que,
na votação. O orador conclue esta parle do seu · se hot1vcsse alguma disputa entre o governo
discurso, comparando a propo1·çno que, na proirnpel'iul o de Montevidéo, e
govemo de
posta do anno passado, guardavão as forças nal;luenos-Ayres tomaria parte nella.
cionaes com as estrangeirxs, com a que ora
Nno consta a S. Ex. que 3$ fot·çus argentinas
guardaráõ se passarem as emendas; e mostrando
acabassem de bater as de Bolivia; consta-lhe,
que, se os Srs. mini::tros julgll.o necessario uma sim, que, sendo as for<;as de um hdo de cava!~
força estrangeira, devem dedarnl-o com toda a laria, e as de oulrn de infantaril\, ainblls lêm se
conservado, em presença uma dn outni, na po·
franqueza.
Não está habilitado para resolve1· agora a sivão mais adaptavel' á ·natureza de cada nmo.
questão de direito se o governo está aulorisado
das armas, sem que tenha havido batal\Ja depara destacar guardas nacionaes, em virtude da
cisiva.
lei que aulorisou por mais um anno a susLembr.a. que a questão do Oyupoch foi trazida
á casa no anno p;,1ssado ; que a occupação tlapens!l.o no Rio Grande do Sul e Pará elas for·
quella parte do nosso territorio tivera lugnt· cm
malidades que garantem a liberdade individual:
parece-lhe que não; mas examinará as di!Ie- 1836, e que o Sr. Alvares Machado deveria ter
·robIO 1

;}8
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levantado sua voz patriotica no tempo da administraÇllo passada, que empregou a politica
que o Sr. Alvares Machado enUto sustentou e
hoje censura. Não des•:obre motivo algum para
se querer recorrer á força para decidir questões
encetadas em negociações diplomaticas ainda
pendentes.
Supposto S. Ex. concorde .:n:i. que o governo
do Brazil se deve entrelaçar com os outros go·
vernos americanos de modo a promover mutuas interesses ; comtudo, lhe parece que não
deve ir a ponto de fic<1r inhibido de fazer negociações futuras e mesmo de se com prometter a
fazer sacrificios que nãO seja.o sobejamente compensados? E' grande o interesse que ha para
que acabe o partido rebelde no Rio Grande do
Sul ; mas parece que, levado por esse desejo,
o governo imperial não deve entrar em negociações que talvez, venhão a ficar muito onerosas ao Brazil. Isto talvez explique a razão por
que o governo não tem entrado em negociações.
Indo o Sr. presidente pôr a votos, o Sr. ministro da guerra pede a palavra.
A discussão fica adiada.
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a
mesma de hoje, e levanta a sessão ás 2 e meia
da tarde.

Sessão ern 30 de Junho
PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA

Expediente. - Varios requeriUi·gencias regeitadas. - Ordem
do dia. - Emendas ao 1·egimenio interno.
Discussão calorosa. O Sr. .Montezwnia ·e o
!Sr. presidente, etc. - Continuação da fixação
das forças de terra.

Sm1MARIO.

-

mentos. -

Pelas dez horas da manha 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 participada os Srs. Carvalho de Mendonça, Oliveira, Ribeiro Duarte
Oliveira Coutinho, Candido de Brito, Clernent~
Pereira e Vasconcellos.
EXPEDIENTE

Remette-se á cornmissão de pensões e ordenados o requerimento de Jo110 Domingues da
Silva ..
Não ha mais expediente.
Vai a imprimir o seguinte projecto das commissões de justiça civil, e 3• de fazenda sobre a
proposta do ministro da fazenda :
« As commissões de justiça civil e3• de fazenda,
examinárão a proposta do governo sobre o restabelecimento do juizo privativo dos feitos da
eorôa, e achando procedentes as razões, em qne

ella vem fundamentada, são de parecer que se
subrnetta á discussão, convertida no seguinte
projecto dé lei, com as emendas que as mesmas
commissões têm a honra de offorecer á sabedoria da camara:
« A assembléa geral legislativa do imperio
decreta:
« Art. l.º Fica restabelecido o privilegio do
fôro para as. causas da fazenda nacional, e
creado o juízo privativo dos feitos da fazenda de
primeira inslancia.
,, Art. 2. 0 No juízo privativo dos feitos da fa.
zenda se processaráõ, e serão julgados em primeira instanciu, d'ora em diante, todas as
causas civeis da fazenda nacional, em que ella
for interessada por qualquer motivo, e em que
por conseguinte houvci-em de intervir seus procurndores, como autores, réos, assistentes, ou
oppoentes.
« Ar!. 3.º Neste juízo se continuará a seguir
e observai· a ordem do processo estabelecida
pelas leis cm vigor, com as altera~ões decretadas
na disposiçã.o provisoria ácerca da administraçrw da justiça civil.
" Art. 4.° A. jurisdicção privativa, e improrogavel do juizo dos feilos da fazenda, será
exercida na curte por um juiz de direito especial
com a denominação dé juiz dos feitos da fa.
zencfa : nas cidades capitaes das provincias
pelos juízes do civel, e onde houverem dous, ou
mais, por aquelle que o governo designar.
« Art. 5.º Em cada um dos juízos dos feitos·
da fa:1,enda haverá um escriv110,. e um procurador, urn ou mais solicitadores nomeados pelo
governo, e dous officiaes de ju2tiça no;neados
pelos jnizes.
<< Art. 6.º Na, ctipitaes das províncias eerno
os piocuradores da fazenda, cm primeira inslancia, para a promoção e defesa de lodas as
cansas da fazend:J. nacional, os mesmos que
forem procuradores fiscaes das thcsourarias, e
seus ajudantes.
« Na curle haverá um procurador e~pecial
denominado - procurador da far.enda nos juízos
de primeira instancia - nomeado pelo governo.
« Art. 7. 0 O juiz dos feitos da fazenda naciGnal da côrte, vencerá um ordenado igual a.o
dos juizes do cível: os joizes do cível das capítaes das províncias que forem juízes dos feitos
da fazenda, não terão por este encargo mais
algum vencimento ; e todos perceberáõ das
partes emolumentos que lhes competirem, na
conformidade do regimento, pelos actos que
praticarem, e da fazenda nacional a commisslio
que lhes fôr arbitrada das quantias, que se arrecadarem por suas diligencias, além das que lhes
competirem na conformidadade das leis das
execuções vivas.
« Arl. 8. 0 O procurador da :fazenda nacional,
nos juízos de primeira instancia da côrte, vencerá · o ordenado de 1:600$000, e não terá
emolumentos, ou salarios alguns das parles, ou
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. da fazenda nacional, á excepção das com- que julgarem necessarios, ou por elles lhes
missões, na conformidade do artigo antecedente: forem exigidos,
_
os procuradores fiscaes das thesoumrias terão
« Art. 16. O governo fica autorisado :
pelo augmenlo de trabalho um accresr.imo de
« § l.º A nomear ajudantes permanentes ou
ordenado igual á metade do que já perceberem provisorios, conforme o exigirem as circumpelo seu emprego, e as commissões que lhes stancias, aos procuradores de fazenda de priforem arbitradas.
meira instancia, tanto na côrte, como nas
,r Art. 9.° O solicitador dà fazenda, nosjuizos
províncias, arbitrando-lhes gratificações convede primeira instancia da côrte, vencerá o or- nientes, que nll.o excedão a 3/4 do ordenado
denado de 800$000, e as respectivas com- daquelles.
missões ; os das capilaes das províncias terão
" § 2.° A permittir aos procuradores de fa.
um ordenado igual á metade dos vencimentos zenda de primeira instancia em geral, ou occados procuradores fiscaes, e as commissões na sional mente, a faculdade de delegarem em
fórma dos artigos antecedentes.
· pessoa~ idoneas os poderes necessarios para as
« Art. 10. Os escrivaes dos juizes dos feitos,
diligencias que se houyerem de fazer nas diffetanto na côl'le, ·come nas províncias, venceráõ rentes comarcas e termos das provincias, a bem
um ordenado igual ao dos amanuenses das -das cnnsas e execuções da fazenda nacional,
secretarias do lhesoaro, e das thesourarins pro- arbitrando-lhes gratificações razoaveis.
vinciaes ; lÍaverllo das partes os emo1umentQs,
« § 3." A conceder commissões, que não exe salarios que lhes competirem pelo regimento, cedão a 10 por cento das sommas arrecadadas,
e da fazenda nacional as commissões que li- nos juízes, esct·iva.es, fiscaes, e otliciaes de jusverem lugar.
tiça, que se occuparem na cobrança da divida
« Art. 11. Os officiaes de justiça do juízo dos
publica acliva, regulando-se na divisão dellas
feitos da fazenda venceráõ na côrte, e nas pro- da maneira seguinte, considerando-se a quota
víncias um ordenado igual ao dos continuos do sempre dividida em dez parles.
thesouro publico m1cional, e das thesourarias, e
3
partes.
}1averllo das partes e da fazenda nacional o que « Ao juiz. . . . . .
2
»
lhes tocar, nos termos dos artigos antecedentea. « Ao procurador.
rc Ao escrivão ..
11/2 »
r, Art. 12. Para os juízos dos feitos da fa.
11/2 »
zenda se remetleráõ e serão avocadas todas as « Ao solicitador .
1
»
causas mencionados no arl. 2º, que actualmente « Ao official . . .
1
»
penderem em outros ,iuizos de primeira in- « Ao dito . . . . . . . . . . .
« Ficão revogadas as disposições em conslancia, e os que para o futuro nestes se intentrario.
tarem indevidamente.
Emrmdas
cc Art. 13. Serão appelladas ex-oltlcio para
as relações do dislricto todas as sentenças que
« No a1-t. 4• depois da palavra - côrte fôrem proferidas contra a fazenda nacional em accrescente-se, e cada uma das provincias do
primeira instancia, qualquer que se.ia a natu- Rio Grande do Sul, S. Paulo, Minas, Bahia,
. reza dellas, e o valor excedente a 100$000 : Pernambiico e Maranhão, por um juir. de dinão se entendendo contra a fazenda nacional as reito especial com a denominação de-juiz dos
sentenças, que se proferirem e111 causas de par- feitos da fazenda-'lue será nomeado pelo goticulares, a que os procuradores da fazenda verno d'entre os bachareis formados em dinacional sómente tenhao assistido; porque reito bem conceituados, e qne tenhflo pelo
destas s6 se appellará por parte da fazenda, se menos tres imnos de pratica do fôro ; nas
os procuradores detla o julguem preciso.
demais provincias pelos juizes do civel das
capitaes, e onde os não houverem pelos de
« Art. 14. Das sentenças que se proferirem
contra as parles, ellas poderáõ appellar, quando direito respectivos; havendo mais de um, por
excederem a alçada desigm1da no artigo anle- aquelle que o governo designar.
cedente, para as mesmas relações, e em um, e
" Nos impedimentos, ou faltas o juiz dos
outro caso se observaráa, na sua interposiçãO, feitos serâ substituido pela mesma fórma que
recebimento, e expedição, as disposiçaes das os do civel, servindo os juizes municipaes sóleis em vigor; bem como no processo e julga- mente em falta absoluta dos de direito.
mento das relações, que setâ sem dilierença do
« No art. 7º supprimã.o·se as palavras-da
das mais appellações civeis, com audiencia e côrte-em lugar de-os juizes do civei-diga-se
assistencia do procurador da fazenda nacional.- sómente-os jui:!;es das capitaes, etc. ; o mais
« Art. 15. Nos jufaos de segunda instancia .como no artigo,, accrescentando-se depois da
serão as causas da fazenda nacional promovidas palavra-civel-respectivos.
cc No art. 9º depois das palavras- çapitaes
e defendidas pelos procuradores de fazenda que
senirem nas relações, a quem os procuradores das provincias em que houverem relações-e
de fazenda de primeira instancia enviarão offi: , depois de fi.scàes-diga-se-.-nas outras um or•
cialmente todas as informações e documentos denado igual á terça parte dos vencimentos da-
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quellcs, e as com missões na {órma dos al'tigos
antecedente~.
" O art. 11 seja rnbstfruido 'pelo seguinte:
Os ofliciacs de justiça do juízo dos feitos da fa.
zen da venceráõ na eôrte o nas províncias o ordenado que lhes fôr arbitrado pelo governo, o
qnal nãe> poderá exceder ao dos contínuos do
tlicsouro publico, e das thesourarius; haverao
chs pflrtes e da fazenda nacional os emolumentos, e commissões qne lhes tocarem, nos
termos do artigo antecedente.
u Paço da <:amara dos deputados, 23 de Junho
de 1838.-Joaquim J. Pcw/ieco.-M. F. Ribeiro de A11dmd,1.-J. J. de ;'JtJoura iflaga0

lhã.es. - Manoel

Vieirn

Tosta.-J. S. Vaa

Vieira.-A. S. O. Coutinho."
« Concordo em geral na idéa da proposta para
o restabelecimento do juizo dos feitos da fa.
zenda, n111s desejára que o juiz do cível, ou os
de direito, servissem de juizes dos feitos da
far.enda nas suas comarcas, entendendo-se com
os inspectores das thesourarias para as cobranças das divi<las fiscaes, etc. »
OSr. Peixoto de Alenoa,r tem a palavra pela
ordem, e observa á camara que, sendo bem manifesta a destruiçao que sofüeu a· provincia de
Santa Calharina, com o grande temporal .que
alli houve, e havendo já na casa um projecto
para ser soccorrida com sessenta contos de réis,
propõe a urgencia para ser discutido este projecto na hora da primeira parte da ordem do dia.
A urgeucia proposta é apoiada, e, julgada
discutida, não se approva.
Entrlio em discussào, e si\O approvados sem
debate os seguintes requerimentos :
" Requeiro que se peça ao governo copia
das· instrocçoes que regulão o conselho de
guerra no julgamento dos réos militares que
tomáràO parte na rebellillo de 7 de Novembro,
na provincia da. Bahia. - Henriqttes de Rczende. "
« Requeiro que se peça ao governo, pela
repartição competente, os documentos seguintes:
« l.° Copia authentica do aviso de 4 de
Janeiro de 1838, mandando admittir a prestar
fürnça do valor da escuna portugueza Jose-/i,nr,,
a seu inculcado dono, Manoel Antonio Ferreira
da Silva.
,, 2.º O titulo pelo qual o brigue portuguez
Tejo, sahido para a Africa, em 19 de Janeiro
de 1837, passou a se1· brazileiro, c9m o nome
ele Fl6r do Ma1·, e aonde pagou elle os direitos
competentes. - Henriques de Rezende. "
« Requeiro que se exijao do governo, pela
reparliçAo da justiça, os seguintes esclarecimentos:
« 1.0 Em que data foi aposentado o Sr. desembargador Antonio Pereira Barreto Pedroso,
o n cupiu do decreto que conferia essa apo-

senl11dori11.
11

2," Sn 11r1ucllo 1lcscmbnrgador foi reinte-

grado no emprego, e a copia do decreto· da.
reintegração.
« 3.0 Se mandou-se pagar ao mesmo desem·
bargador, nllo só os ordenados, mais ainda
as gratificações correspondentes ao · tempo
durante o qual nao esteve em exercício no
sobredito emprego, e a quanto montão as
sommas pagas.
« Pttço da camara dos deputados, 80 de
Junho de 1838. - T. B. Ottoni. ,,
« Requeiro que se peça ao governo uma
relação dos dividendos que não forão pagos
aos accionistas do banco, e que o governo
informo á camilra se tem tomado algumas
medidas a esle respeito. - 11.fonte:air:ma. »
« Requeiro se peça ao governo info1·mação
do estado da questao de limites entre a pro·
vincia de Pernambuco e « provincia da Parahyba do Norte, sobre a povoação da Taquara.
- Nunes Machado. ,,
·
·
" Requeiro que se peça ao governo um copia
do pl'imeiro assentamento de praça dos colonos
portnguezes engajados o anno· passado, para
o serviço do segundo. batalh!l.O de caçadores,
e o que existe em um dos livros da pagadoria
do arsenal de guerra, com lodas as suas observações.
u Paço da camara dos deputados, 28 de
Junho de 1838. -À.l'IJares Macliado. »
Remette-se & commissão de constituição e
poderes a segninte indi.caçao :
" Tendo,-se apresentado para tomar assento
nesta carnara Manoel Lobo de Miranda Henriques, Antonio Borges da Fonseca e Frederico
de Almeida e Albuquerque, com diplomas
pela segunda eleição ela provincia da Parahyba,
e lendo sido julgadas nullas essas eleições,
requeiro que se lhes mande comtudo pagar
as respectivas ajudas de custo. - Henriques de
Rezende. »

ORDEM DO DIA
E' li<lo e ,iulga-se objecto de deliberaçao
o seguinte projecto do Sr. Pontes Visgueiro:
« A assembléa geral legislativa decreta:
« Art. l.º Todos os cidadãos brazileiros que
houverem residido fóra do imperio, voltando a
elle, continuaráõ a gozar dos direitos políticos
emquanto por sentença do poder judiciado não
os perderem. Ficão todavia o brigados a responder em juízo perante os juízes do cível, ao
chamamento do procurador da corôa na -cõrte,
ou dos procuradores fiscaes nas províncias.
cc Art. 2.° Estes empregados deveráõ intentar
perante aquelles juizes a acção prejudicial contra.
os brazileiros, que houverem recebido emprego,
pensão ou condecoração de qualquer ~overno
estrangeiro sem a devida licença.
• Art. 3.º Ficll.o obrigados os agentes diplomatieos e consulares do Brazil, acreditados nas
nações estrangeiras, a participar ao governo que
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empregos, pensões ou condecorações recebem
os cidadãos brazileiros nas respectivas nações
em que residirem, declarando a província em
que forao do mi ciliados.
11 Art. 4. 0 O governo remetterá essas participações aos procuradores flscaes, ou procurador
da corôa ; os quaes se serviráõ dellas como
documentos, para se tornar eft'ecliva a disposição
da constituição do imperio.
« Art. 5. 0 No caso de se organisar processo·
dep9is de dada a sentença, se nenhuma das
partes interpuzer o recurso de appellação, o juiz
diante quem se o feito processar, appellará exofficio para a relação do. districto. E' licito a
qualquer das partes interpôr o recurso de revista.
.
« Art. 6.0 Ou a appellação seja interposta
pelas partes, ou ex-officio, os procuradores fiscaes das capitaes das provincias, onde houverem
relações, ou o procurador da corôa na c6rte,
são obrigados a seguir o recurso : este ultimo
será ouvido nas petições da revista.
« Art. 7.º Se o procurador da corôa, ou procuradoJ'es fiscaes não intentarem a acção (de
que trata o art. 2,•) aos brazileiros, que houverem residido fóra do imperio, quatro annos
depois de sua volta ao Brazil, nao a poderá(!
intentar mais.
« Art. 8.° Ficao revogadas todas as leis, e disposições em contrario.
cc Paço da camara dos deputados, em 30 de
Junho de 1838. - José Oandido Pontes Vi8guei'l'o. »
O Sr. Peixoto de Alencar pede a palavra
pela ordem, e diz que ha pouco não passou uma
urgencia que elle deputado havia proposto,
talv-ez porque a materia parecesse mui complicada ; mas tem agora que offerecer á consideraçno da camara, um objecto muito simples
que está demorado na casa desde o anno de
1836, o qual trata de premiar os serviços muito
importantes, ptestados por um militar benemerito na província d_o Ceará, Antonio Vieira do
Lago Cavalcanti, e que já o Sr. presidente teve
a bondade de dar para a ordem do dia ; persuade-se que a camara não se poderá negar a ·
esta nova urgencia que propõe, porque versa
sobre a recompensa de serviços feitos á patria,
á qual está demorada desde 1836.
A urgencia proposta é apoiada, e, não havendo quem peça a palavra, julga-se discutida
e não se approva.
Entra em discussao-o seguinte:
« A mesa examinou a indicaçao do Sr. deputado Paula Araujo, para a reforma do regi'.
mento interno, e é de parecer que ella seja approvada, supprimindo-se no artigo 1.º a palavm
-requerimentos-, e accrescentando-se no 3º,
depois das palavras-pôr-se-ha a votos-as se·
guintes-sem discussão.
« Paço da camara dos deputados1 em 2 dt:

,.161

Junho de 1832.-Antonio Paulino Limpo de

.Ab1·eu.-À.ntonio Pinto Chieh.orro da Gama.Cal!SÍano Spei·idião de Mello MattoB.-T'icente
Fe,rrcira de Castro e Silva. »
<<

Emendas ao regimento :

"I.· Na discussão de toda e qualquer materia, nenhum deputado poderá fallar mais de
uma vez, salvo pal'a explicar, em conformidade
dos arts. 149 e 150 do regimento. Exceptuão-se
os autores de requerimentos e projectos e os relatores de commissoes, que poderáõ fallar duas
vezes.
cc 2." Na primeira discussa.o de projectos de
leis, e na discussil.O das propostas dos conselhos
geraes, e de emendas feitas pelo senado á
qualquer projecto da camara dos deputados, e
de requerimentos destes, os que pedirem a palavra, dec\arnráo se pretendem fallar a favor
ou contra ; e o presidente, quando fôr possível,
dará a palavra alternadamente a um deputado
a favor e a outro con_tra, e assim por diante.
" 3." Em qualquer discussão, estando a
camara sufficientemente esclarecida, poderá
qualquer deputado requerer vocalmenle o encerramento da mesma discussão : e, sendo
apoiada por cinco, pôr-se-ha á votação o requerimento, e approvado pela camara, declarará o
presidente encerrada a discussão.
« 4.& O disposto no artigo precedente, jámais
terá lugar sem que, pelo menos, tenhão fallado
4 deputados; e ainda assim, se todos tiverem
fallado no mesmo sentido, não se poderá negar
a palavra a outros tantos, que queirão fallar
em sentido diverso. Se tres tiverem fallado no
mesmo sentido, e um só em sentido diverso,
não se poderá negar a palavra a mais dous
deputados que primeiro a pedirem.- Paula
Araujo. »
OSr. Alvares Machado pede a palavra pela
ordem e declara que deseja ser esclarecido sobre
a marcha da discussão, embora conte já com
a derrota ; que deseja pois saber se acaso se
entra já na discussão dos artigos do regimento,
ou se primeiro se deve discutir a necessidade
da reforma do mesmo regimento, o que lhe
parece muito melhor; e, sem se decidir esta
questão previa, lhe parece não se dever entrar
na discussao da reforma ; mas como S. Ex., o
Sr. presidente, é quem dirige os trabalhos da
casa, elle deputado submetter-se-ha ao que S.
Ex. determinar a este respeito.
.
O SR. PRESIDENTE : -Não ha necessidade de
se estabelecer uma discussão previa sobre isto :
po1·que o regimento permitte, na unica discussao que sobre taes óbjectos ha, fallar-se da
utilidade ou não utilidade delles.
O SR. ALVARES MACHADO: - Então V. Ex.
põe já em discussão os artigos da reforma do
regimento. Resta-me perguntar· a V. Ex. se
entrão em discussãO todos os artigos engloba\iamente, ou artigo por artigo ; o que me pa-
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rece que é cousa que podemos previamente
rnber.
O Sa. PRESIDENTE :-Assento qt1e a discussão
deve versar sobre todos elles.
O SR. ALVARES MACHADO : -Não me parecia
isto bom.
O SR. MoNTEZUMA: - Peço a palavra pela
ordem.
O Sa. ALVARES MACHADO: -Mas, neste caso
como V. Ex. manda, pedirei a palavra para
fallar sobre a reforma depois que o Sr. Montezuma disser o que tem a dizer ácerca da ordem
sobre que pedia a palavra.
O SR. PRESJDENTE: - O Sr. l\fontewma fallará depois do Sr. deputado, que póde continuar.
O SR. MoNTEZUMA : -:---- P_eço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE: - Pela ordem se pede a
palavra para se pedir a execução de um artigo
do regimento ; fóra disto não se dá a palavra.
pela ordem.
O SR. ALVARES MACHADO: - Eu corto a
questao, Sr. presidente. lfovia eu pedido a palavra pela ordem; tenho fallado pela ordem.
O Sr, Montezuma: -Pela ordem, Sr. presidente, V. Ex. ha de permittir-me qqe eu olfereça algumas duvidas sobre o modo porque.
V. Ex. quer que se faça a discussão das emendas•
em questão. Eu não sei se nós temos já na
casa exemplos a respeito, isto é, se já se tratou
na casa da reforma elo regimento. Eu não
me lembro se, nas legislaturas pass,1das, se
tem reformado artigos do regimento: se, todavia, nas legislaturas a que V. Ex. tem pertencido, se de 1826 para cá tem havido reforma do regimento, peço a V. Ex. queira ler
a bondade de mandar consultar na secretaria
qual foi o methodo adaptado nessas occasiões
para se fazerem reformas ao regimento.
Sr. presidente, tanto mais é necessario isto,
quanto acho que se, na realidade, as reformas
que vamos fazer ao regimento silo as primeiras
encetadas; enUlo nós vamos estabelecer um
-:-àrresto, e este arresto não deve ser estabelecido
· pela vontade, aliás muito respeitavel, de V. Ex.,
mas sim pelo accordo e decisão da camara ; porque, como V. Ex. sabe, e ninguem póde duvidar,
nll.o ha nada mais importante para o bom exito
das decisões parlamentares do que o methodo,
as regras estabP.lecidas e adaptadas para se tomarem taes deliberações; por isso V. Ex. já vê
que é necessario de duas cousas uma, ou que
V. Ex. nos mostre quaes forão os arrestas adaptados nessas occasiões em que se discutirão reformas ao regimento, ou que subrnefta ao conhecimento ou accordo da camara a questão
preliminar, Esta razão que offereço é tanto mais
importante, quanto vejo que, para deliberar

sobre reforrr.as do regimentil nã.o sei se se p6de
adaptar as regras estabelecidas para se fazerem
a~ leis ; por isso que nlio sei se poderemos
chamar a deliberação que vamos tomar um
decreto, ou uma resoluçao. Se acaso nós pudessemos classificar como decreto ou resolução,
saberiamas então quaes seri~o as regras
adopfadns a este respeito; se devPramos discutir
primeiramente a utilidade da reforma, ou se
devernmos entrar logo no merilo da reforma
proposta ; em segundo lugar, se tínhamos de
discutir tres vezes o objecto, ou
uma unica
vez ; ern terceiro lugur, se por artigos, ou se da
maneira qne V. Ex. considerou. Estas tres
questões não podem ser decididas pela vontade
de V. Ex. que, como eu já disse, é summamente
respcítavel para mim, e de peso extraordinario.
O art. 157 do regimento actual púde talvez
servir de guia á camara na presente discussão.
Eu. sinto surnmamenle que esta questão de
ordem nos vá ainda reta1·dar por alguns instantes a discussão tão ·soffregamente desejada
por alguns Srs. deputados; mas é indubitavel
f!llP não podemos entrar nella sem primeirnmente decidir est~s Ires questões preliminares;
de outra fórma dariamas um passo inteiramente
imprudente.
.
Resumindo o que tenho dito, Sr. presidente,
eu peço a V. Ex. que, cm primeiro lug[ll', mande
consultar se com effeito já se fizerão reformas
ao regimento, neste caso, quaes forão as regras
adoplatlas nestas occasiões; em segundo lugar,
se acaso houverão reformas feitas nesta casa,
deve a camara decidir como é que entende que
se deve discutir o objecto em questão, se como
resolução, se como decreto.
Sr. presidente, tanto mais importante é isto,
quanto me persuado de que temos a investigar
duas cousas distinctas: 1º, saber se a illustre
commissil.o que deu seu parecer sobre as
emendas em qnestlio, realmente offerece á consideraçil.o da ca~a um objecto digno da sua consideração; exarninar quaes forão os fundamentos
que teve a illustre commiss:I.O nesta époça, para
propôr á consideração da camara a reforma que
ora vamos disllutir; em segimdo lugar, se essas
reformas, taes quaes forào offerecidas pela
illustre commissão, merecem a nossa approvação. Estas duas questões sao absolutamente
distinctas, nem era pos~ivel que nós tomasse mos
em consideraç:J.o o merito das reformas, sem
primeiramente sabermos se ha necessidade
dellas.
Sr. presidente, n110 ha nada tão importante
n'um corpo legislativo, ou n'mna assembléa deliberante, como saber as regras por que se hão
de dirigir as discussões. Não ha, creio eu, uma
só assembléa deliberante que na.o tenha tomado
em grande consideração este objecto. Se acaso
fôr licito a uma maioria mudar o regímen lo
sempre que quizer, se fôr licito a uma maioria
transtornar as regras estabelecidas ......

se
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O Sa. PRESIDENTE: - O Sr: de;u1Úo q~·eira·' . ~;i~r unicamente : senhores, eu entendo que
perdoar-me, e conceder que lhe diga que falla esta· discussão deve ser começada ou encetada
fóra da ordem.
·, ·.
\
por tal fórma sem justificar, sem provar minha
O SR. MoNTEZUMA : _ Não esto~\fóra d~· asserção, sem apresentar as razões em qu_e
ordem, senhor presidente; se eu provar à V, Ex.: assento o meu pensa~ento. Oft'erece_r á cons!por esta maneira que, sendo O objecto de grande,'... deração <la camara unicamente ess~ 1déa, ser!a
importancia, nao se deve bulir no regimento sel_Il, até, perdô~-me V. _Ex., zombar da mtelhgenc1a
se saber se a alleraçno é necessaria, tenho· de meus dignos ~ 1llustrados collega.s ; e eu não
provado a V. Ex. que a questão preliminar t, de quero de maneira algu~a fazer. 1;1to ; quero
absoluta necessidade. Ainda mesmo que V. Ex. expôr co~ fra~q-~_eza ~mha opm1ã?, fu!ldapossa encontrar arrestos desta casa, desde 1826 mental-a•. par... lhSO pois é q~e l<;>me1. a hberpara cá, do começo da nossa vida parlamentar dade. de ?1zer a V. Ex. 911e pr1me1ro t'.nhamos
até hoje, ainda assim este objccto póde ser con- de d1~cutir. uma pr?pos1Ção que é.º paiecer da
siderado diversamente. Ainda se póde examinar comm1ssão; examrn~r pouco mais ou menos
se. nas occasiões em que se lralou dessas re- como é que a comm1ssã.o entendeu apresentar
formas (caso tiverão lugar algumas), acamara esta reforma....
.
. .
teve em vista. fundamentos solidos ou não: por
O SR. PRESIDENTE : - Isto tem lugar na d1soutras palavras, a camara nessa época olhou o cussão.
quadro por todos os lados ; por conseqnencia,
O SR. CARNEIRO LEÃO : - Ainda isto é pela
vio todas as dífficuldades, todos os inconv~- ordem?
nientes, todas as vantagens de alterar o regi- .
menlo pela fórma porque nessas occasiões se
. O SR.. Mo:'TEZUKA : . - Vou fazer _um syllodevia esperar; por isso me parece que tenho • g1smo m~uto Sl?Jples (ruada8), de maior, menor
fallado inteiramente na ordem. Tenho estabe- e ?0 nclu..ão ('1'1,8adaa) ; vou ver se me posso. exlecido um ponto imporlanl~, que é saber-se plicar ~om tanta clareza, com tant~ prec1s11.o
preliminarmente se a reforma é necessaria, para, que salisfaça completame~te aos deseJos de V.
depois de sabermos se a reforma é necessaria, .Ex., e não abuse de mane1r~ alguma da attenção
irmos entrar no merito da reforma apresentada ·que mereço á camara ... (Ruadas.)
pela commissllo; por outros termos, eu me
O SR. PRESIDENTE : - Allenção, attenção.
e:i:pli~o de o~tra maneira: V. Ex. tenha pa·
O SR. MoNTEZUMA : - Eis-aqui tem V. Ex. o
c1encia comm1go, se acaso procuro por t~dos os l!mbaraço em que V. Ex. nos põe. V. Ex.,
modos faze_r-~e ~em cl~r~, bem pre~1s0, se perdôe-me que o diga, V. Ex. põe-me em orna
procuro em1tt1r mmha opm1ão de maneira que posição muito constrangida, porque obrigou-me
não possa dar azo a que aquelles senhores que a cahir em um erro como o nobre deputado
estão lãQ_ occt!pados deste objecto, enlendão-me lembrou, de peccar ~a materia, quando aliás
de maneira diversa _daquella por que entendo.ª não era _esta a minha intenção de fórma alguma.
questão. Peço_ pe:dão a V. Ex. por dous m1- O que desejava tão sómente era provar que a
nulos de pae1encia, como deputado que está discussão deve começar por se avaliar a necesprompto sempre e sempre, a dar provas de sidade da reforma. Ora, sendo muito ímporcond~scen~encia pa_ra com V. Ex. , e para com . tanle que primeiramente se saiba se o regimento
a soflregmdão, e ... 1mpeto de alguns Srs. dedeve ou não deve ser alterado é evidente que
pulados. (Apoiados ironicos, 'l'isadas.)
deve1mos começar por mostra; á casa a neces0 SR..CARNEIRO 1EÃo :- Isto ainda é pela sidade da reforma. Ora, Sr. presidente, desejo
ordem ?
que a íllustre eommissão dessa época, contra
O SR. Moim:zuMA :-Sr. presidente, ha dous cujo parecer tenho de~me oppôr, desejo que a
objectos importantissirnos; o parecer da com- illustre commissã.o me mostre quaes forão os
missão e as reformas apresentadas : e pergunto motivos que-teve para, examinando essa indieu a V. Ex., já discutimos o parecer da illustre cação, propôr as reformas neste sentido. Ora,
commissfl.o que approvou as emendas P Ainda Sr. presidente, tem-se agora conhecido o que
é que eu desejo ; desejo que se prove primeinão tratamos da discussão deste objecto.
ramente a utilidade da reforma, não da reforma
O Sa. PRESIDENTE :-0 Sr. deputado parece proposta, mas a utilidade da reforma, porque é
nl!o estar lembrado deste artigo do regimento : isto para mim indispensavel. Assim rogo a V.
« Quando se houver de encetar qualquer disEx. que tenha a bondade de offerecer este
cnssllo, qualquer deputado poderá pedir a pa- objecto á consideração da camara, mandando
lavra para lembrar um mellior methodo de examinar se, "das actas, consta· ter-se alguma
principiar a discussão ... »
vez allerallo o regimento e o modo adoplado
O Sa. ~ONTE'Zlll!A :-E' isto mesmo. Se V. nessa oeeasiao para essas discussões.
Ex. dir. que se póde pedir a palavra pela ordem
Diz-me agora um meu nobre collega que o
para mostrar o melhor methodo de encetar a regimento já foi alterado depois dessa época
discussão, o que estou eu fazendo ? Não posso para cá ; se foi alterado, nós temos, porlanto1

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:57 - Página 7 de 12

464

SESSÃO EM 80 DE JUNHO DE 1838

al'restos já sobre isto: vamos examinar, portanto,
como foi feita a discussao, qual foi o arresto estabelecido para nós o seguirmos ácerca desse
objecto.
O SR. PRESIDENTE: - Entlio o que o Sr. deputado pede é um adiamento para se examinar
se ha arrestos da casa.
ALGUNS SRs. : - Nao.
O SR. PRESIDEN1'E: - Vou propôr então á
camara se quer que se examinem as actas.
OSr. Ferreira de Castro (pela ordein) : Como estou assignado neste parecer, julgo dever
declarar que o mesmo parecer acha-se regeitado
ou prejudicado ( apoiado8) por outro parecer da
commissao que approva o regimento da casa de
1881. (Apoiados.) A indic.,ção do Sr. Paulo
Araujo foi feita em 1832, e o regimento da
camara foi approvado definitivamente em 1834;
assim n!ío sei como é que agorR se trata de uma
indicaç°!lo, quando o regimento que servia in·
terinamente, e que regulava as discussões da
camara, já foi adaptado definitivamente em
1884, adopção que, em minha opinião, prejudicou a indicação offerecida dous anuos antes.
O Sr. Ca.rneirc Leão : - Sr. presidente, é
inexacto o que acaba de dizer o nobre · deputado, porque este parecer da commissão
nunca entrou em discussão, é inteiramente novo
para a camara. Admira-me de que o nobre deputado que foi secretario, e que, por isso, deve
estar mais certo no regimento, diga que se re·
geitou um objecto que nunca se discutia. A
proposta ou indicação do Sr. Paulo Araujo está
no caso de outros projectos que existem na casa,
e que podem ser dados para ordem do dia em
qualquer oecasiao. Se, na legislatura passada,
não se julgou importante essa proposta, e por
isso não se pedio qne entrasse na ordem do dia,
isso não impede que nesta occasiao ella se
discuta. Nem póde produzir o effeilo que o Sr.
deputado suppi'.le, o dizer-se que foi prejudicada,
pois que póde alguem dizer que a offerece de
novo. Por se ter adaptado o regimento definitivamente em 1834, não se segue que elle seja
irrevogavel, que nno admitia reforma. Mesmo
antes da approvação definitiva, o Sr. Paulo
ArauJO tinha achado grandes inconvenientes no
regimento da casa, inconvenientes que não parecerão tao grandes, durante o tempo da opposição que acabou, porque talvez ella não abusasse tanto do regimento como agora acontece.
O Sa. PRESIDENTE :-0 Sr. Montezuma não
offerece methodo algum para a discussão?
O Sa. MoNrEZUAIA :-Propuz um : - Que se
começasse por · saber se, acaso, a reforma do
regimento era necessaria; mas como agora apparece uma outra idéa de ordem (risadas),
isto é, que o parecer já está implicitamiinte regeitado pela reforma que se fez do regimento

em 1834...

O Sa. PRE!!IOENTE :-Isto ha de ser para a
discussão.
O SR. MoNTEZUMA :-Creio que a questão está
prejudicada.
O SR. PRESIDEN:l'E :-Não consta das actas
que este projecto fosse regeitado.
O Sa. MoNTEZUMA :-Mas reformando a casa
o seu regimento em 1884, nilo adoptando esta
idéa, não se apoiando, existindo já ella na casa,
não está portanto em estado de se poder tomar
em consideração.
O Sa. BAPTIS:l'A CAETANO :-Ordem do dia !
O Sr, Otto:ni (pela ordem) :-Desejava saber
o que é que V. Ex. vai propôr á camara.
O Sa. PRES!DRNTE :-0 que propôz o Sr. Mon· ·
tezuma, se é necessaria uma discussão especial
sobre a utilidade da reforma ..
O SR. ÜTTONI :-Sr. presidente, Jev11ntei-me
para requerer que, antes de V. Ex. pôr a votos
o que pede o Sr. Montezuma, consulte a camara
se julga a questao ·prejudicada, como entende
o Sr. Ferreira de Castro. E, se V. Ex. não julga
assim, penso que é licito appellar desta decisão
para a camara.
O Sa. PRESIDENTE :-Eu vou propôr á camara !!e julga prejudicada a questão. Os senhores que julgao ...
O Sa. MoNTEZUMA : - Vou mandar por escripto o meu requerimento para se consignar
na acla.
O Sa. PRESIDENTE : - .... Os senhores que
julgo.o prejudicada a materia...
Os SRs. ÜTTONI E MoNTEZUAIA :-Por escriplo
para se consignar na acta.
O Sa. PRESIDENTE : - .... Os senhores que
julga.o prejudicada a materia, queirão levantar-se.
·
O Sa. ÜTTONI :-Apoiado.
A camara decide que nllo estão pre,judic:adas
as emendas ao regimento.
O Sa. BAPT1STA CAETANO : - Islo é que se
chama sufl'ocar, ou ...
O SR. MoNTEZUn1A manda um requerimento
á mesa.
O SR. PRESIDENTE :-0 que o Sr. deputado·
propõe é desnece$sario, porque ha um artigo
no regimento que diz que, na discussão dos
projectos de resolução, quundo se discutir o
1• artigo, se poderá fazer uma analyse·em geral
sobre sua utilidade · ou inconvenientes: mas
.emfim, vou propór ao apoiamento o que o
Sr. deputado requer.
lê este requeriO Sa. ÜTTONI :-Mas na.o
mento?
O Sa. l º SECRETARIO lê o seguinte :
« Tendo sido proposto esle parecer na sessão

se
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j.e 1832, e tendo-se feito a reforma do regi·
mento. em 1834, proponho que a camai:a decida, preliminarmente, se a reforma é riecessaria, antes de entrar a discutir~se o parecer. »
O SR. PRESIDENTE :-Vou por a votos.
O SR. ALVARES MAc:HADO :- Peço a palavra·
O Sa. PRESIDENTE :-Para se oppôr ao· re·
querimento do Sr. Montezuma ?

OSr. .Alvares Macha.d.o : - Sim, senhor,
opponho-me ao requerimento do Sr. Montezuma, porque V. Ex. diz que elle é desnecessario, porque o nosso regimento permitte essa
discussão previa.....
·
O SR. PRESWENTE :-Previa, não.
O SR. ALVARES MACHADO:-... ácerca de utilidade, ou não utilidade de uma lei qualquer,
quando se h'ata do seu primeiro artigo; restame unicamente uma duvida, e é se nessa discussão devemos discutir artigo por artigo ( e
neste caso então póde-se verificar a hypothese
de V. Ex.), ou seella deve ser em globo sobre
todos os artigos : V. Ex. já nos annunciou que
havia pôr a discussão em globo de todos os
artigos ; não sei como entao havemos de tratar
do merito, ou demerito da reforma. Quanto a
mim, entendo que o projeclo da reforma ·está
p_rejudicado, que foi muito mal desenterrado,
porque já era um perfeito defunto.
O Sa. PRESIDENTE :- Trata.se se a discussão
ha de ser pela maneira proposta pelo Sr. Montezuma.
O SR. ALVARES MACHADO':-Votarei para que
não seja como pede o Sr. Monlezuma, caso
tenha lugar o que disse V. Ex., isto é, que, na
discussli.o do primeiro artigo se póde tratar do
merito ou demerito do objecto. Depois que V.
Ex. decidir de uma vez que a discussao é artigo
por artigo, ou em globo, é que poderei saber
se devo votar contra o requerim~nto do Sr.
Montezuma.
O SR. MoNTEZUMA : - Peço a palavra, para
sustentar o meu requerimento. Sr. presidente,
r.ontra aquillo que· acabou de dir.er o meu
nobre amigo, o Sr. Alvares Machado. (Risadas).
O SR. PRESIDENTE :-0 Sr. deputado já sustentou o se11 requerimento.
. O SR. MoNTEZUll!A :-V. Ex. tenha a bondade
de mandar ler o regimento, para ver se, nesta
occasiao, eu nao tenho a palavra para sustentar
o meu requerimento.
O SR. PRESIJ>ENt'E :-Ha o artigo 167 que
permitte a qualquer deputado pedir a palavra
pela ordem, para lembrar o melhor methodo de
encetar a discussao. O Sr. deputado já pedio a
palavra pela ordem, jà lembrou o methodo para
encetar-se esta discussao ; não lhe posso, pois,
dar mais a palavra.
TOMO l
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O Sa. MoNTEZUMA :- V. Ex. permjtta·m_e
dizer duas palavras. Eu offereci um requerimento por escripto ; foi apoiado na casa, julgo
ter o direito de suslenlal-o.
O SR. PRESIDENTE :-E eu, para sustentar o
regimento, entendo que o Sr. deputado não póde
fallar mais.
O Sa. MoN'fEZUB1A :-V. Ex. dá licença que e~
lembre o que aconteceu sobre o requerimento
que se fez ácerca da discussão do voto de graças;
ácerca do methodo adaptado para se discutir
o voto de graças, depois de se ter tomado uma
decisão a este respeito ?
O SR, PRESIDEm.·E :--,Não· posso dar mais a
palavra ao Sr. deputado.
O SR. M0Nuzu~1A (co,njorça) :-Eu reclamo
contra V. Ex. V. Ex. nêga-me a palavra injustamente, e, permitta·me que lhe diga, infringe o
regimento !
O SR. PRESIDENT~ :- O Sr. deputado póde
sentar•se.
O Sa. MoNTE7.U)IA (com 11elum1encia) :- Sim,
senhor, posso sentar·me ; mas tenho o direito
de redamar contra V. Ex. como represent.ante
da nação.
O SR. CARNEIRO LEÃO :-V. Ex. púde mandm·
lêr o artigo do regimento para s11ber-se se o Sr.
deputado comportou-se como o regimento
manda?
O SR. PRESIDENTE :-Deixamos isto de parte.
O Sr. Ottoni (pelo ,ml.ern), diz que o Sr. deputado l\fontezuma julgou dever obedecer ao Sr.
presidente sentando-se : mas como reclamára
da decisão do Sr. presidente, esle devêra consultar acamara, se o Sr. deputado podia fallur,
sustentando·o seu requerimento.
O Sr. :Ba.ptista. Caetano (coin for9a) :-Re·
clamo de V. Ex. a obscrvancia do regimento ;
já temos entrado na hora designada para a so·
gunda parte da ordem do dia, e V. Ex. não
entrou nella. E' preciso esfriar o nosso sangue
que está alterado, e V. Ex. mesmo parece-me
não estar ,nuito tranquillo, muito satisfeito.
O SR. PRESIDENTE: -O. Sr. deputado se en·
gana ; eu não fiz mais que chamar á execução
do regimento, posso assevet·àr-lhe que ni!o estou
alterado ; não tenho zanga alguma. Não me
importa que os Srs. deputa.dos fallem as vezes
que quiierem, e o regimento permittü-; ma::i,
como fiscal desle t·egimenlo, devo pugnar pelu

sua observancia.
O SR. Mom;EZPM,\ ; - Peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE : - Segunda parte da
ordem do dia.
O SR. MoNTEZUMA: - Peço a palavra. Não é
sobre mle objecto, é sobre outro que tem con·
ncxão com elle.

Câmara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:57 - Página 9 de 12

466

StSSÁO EM 30 DE JUNHO UE 1838

O Sa. ÜTTONI : -Peço a palavra sobre o objecto ; ainda não fallei sobre o requerimento do
Sr. Montezuma.
1\1u1TAS VozES: - Ordem do ;dia, ordem do
dia! (Muita sussurra,· movimentoB em sentido
diver8o.)
O SH. PRESIDENTE : - Segunda parte da
ordem do dia.
Continua a discussão do 1• artigo da proposta
do governo, que fixa as forças de terra para o
anno financeiro de 1839 a 1840, com as emendas
apoiadas na sessão anterior.
O Sr, Rego B~rros (1nini1Jtro da guerta)
defendendo-se da accusação que lhe fizera de
não fixar as forças extraordinarias na sua proposta, lembra que isto mesmo se tem praticado varias vezes. Quando a constituição m:rn da
fixar as forças ordinarias, e extraordinarias order1a que seja isto feito sobre informaçõe~ do
governo, e este nll.O póde conhecer senao no
decurso do anno financeiro, se tem necessidade
de força e.xtraordinaria. Lembra que apresentou
inf~rma_ções su_fficientes para se fixar as forças
ordmarias, mais do que até agora têm apresentado algumas administrações que o prec~derM, e q1;11: está prompto a dar ainda aquellas
que se ex1g1rem no decurso da discuss!lo.
Defende-se da censura que lhe foi feita por
nao apresentar a força de 'ca~a um dos corpos,
não só porque est~ _na.o tei:n sido a pratica, como
porque nâo convma, quando o governo tivesse
de preencher o quadro do exercito.
Combate a opinião ·ao Sr. Alvares Machado
que julga que, com 10,000 homens, o governo
tem forças sufficientes mesmo para casos extraordinarios. Faz ver que o nobre deputado
com a distribuição que fez desta força, mostro~
quanto ella era escassa, pois que deixou apenas
1100? homens para se distribuir por 14 provmmas.
. Respondendo ao Sr. Limpo de Abreu, diz que
n!IO censura nos nobres deputados que nno são da
profissão, o fallar sobre objectos militares, mas
nota que, quando se quer fazer applicaç!ío de
idéas geraes, é necessario, além dos conheci.
mentas theoricos, alguma pratica.
Observa que o governo, na autorisação que
pede para promover quando não encontre entre
os officiaes avulsos os idoneos afim de preencher
a~ vagas, não pede cousa que nao esteja consignada nas leis anteriores.
Qua?to ao engajamento de estrangeiros, S.
Ex. diz que sempre se oppuzera a esta idéa e
q_ue mesmo foi um dos que, em 1831, apres;n.
tara uma emenda para a dissolução dos corpos
estrangeiros ; entretanto não .lhe parece decoroso nas circumstancias em que nos achamos,
quando se apresenta um deputado querendo
dar mais força ao governo, que este diga que
nao quer, carregando assim elle só cõm tão
0l'ande responsabilidade. (Apoiadoa.)

Quand~ apresentára a:sna proposta, as cir,cumstanc1as do Brazil erão muito mais favoraveis ; pois que não tinha occorrido o revéz do
Rio Gran~e, por isso nãolquer regeitar o augmento de força q_u~ se lhe_ offerece, mas deseja
que a emenda seJa;iconceb1da em outro sentido,
de_ fórma que o govemo possa engajar estrangeiros mesmo dentro do;paiz.
O Sr. Lima e Silva sustenta a proposta.
Mostra que sempre foi pratica .fixàr-se só a
força ordinaria. Faz algumas considerações sobre
a proporção que se deve guardar entre as differentes armas do exercito, mostrando o desejo
que tem de se fazer algumas alterações a este
· respeito nos nossos corpos de linha, bem como
nos ligeiros de Matto-Grosso. Cita as diversas
disposições da legislaçao militar ácerca das reformas dos officiaes.
O Sr. Torres (ministro da marinlu,,) • Pedi a _palavra para fazer uma observ~ção
ácerca do que disse hordem um nobre deputado,
por não ter a proposta do governo pedido forças
ordinarias e forças extraordinarias. Já o meu
ili uslre collega, o Sr. ministro da guerra deu
algumas explicações ; mas eu entendo 7dever
ainda dizer alguma cousa, porque lambem na
proposta que tive o honra de apresentar a esta
augusta camara, não fiz a distincção que o nobre
dept1tado quer de forças ordinarias e forças extraordinarias.
·
O honrado membro da commissão de, marinha e guerra, que acabou de fallar, já disse
q_ue !inha sido pratica seguida pelo corpo ]e,
g1slalivo, ao menos pelo que toca ao exercito
até o anno passado, e mesmo direi pelo que
respeita á marinha alé o anno de 1830 ou 31
que a distincção de forças ordinarias e extra~
ordinarias, não foi feita na respectiva lei de fi.
xaçilo ; por consequencia, me parece que o
mesmo corpo legislativo já reconheceu que a
constiluiçl!.ç nilo obriga a fixar todos os annos
força ordinaria, e força extraordinaria. E, com
effeito, como poderia o governo dar informações
com as quaes pudesse .o corpo legislativo fixar
todos os annos a força extraordinaria ? Seria
necessario que o governo pudesse prever todas
as occurrencias que se poderi!lo realisar durante
o anno financeiro, para que se decreta.o as
forças, afim de poder dar informações ao corpo
legislativo, para com conhecimento de causa
votar a força extraordinaria para esse anno
financeiro. E como n!lo é possível prever sempre
os aconte?im~ntos futuros, me parece que . o
corpo leg1slahvo bem enteudeu a lei quando
julgou que não existe obrigaçãode se fixar annu•
almente força ordinaria, e força extraordinaria.
O corpo legislativo deve fixar a força ordinaria
quando as. circumstancias fôrem ordinarias
e quando as circumstancias são extraordinaria~
deve fixar as forças para estas circumstancias.
O governo entendeu, quando teve a honra
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de apresentar as propo&tas de fixação de forças
de mar e terra, que, no anno financeiro de
1889-1840, as nossas circumslancias serião
o rdinarias, isto é, que as províncias rebelladas
estarião pacificadas, por consequencia, -deveria
pedir forças necessarias para casos ordinarios ;
todavia, entendendo o governo que depois da
agitação que tem tido lugar, tanto na provincin
da Bahia, como principalmente nas do Rio
Grande do Sul e Pará, não era possível reduzir
neli'tas províncias a força ao mesmo estado a
que se poderia reduzir, se acaso !aes commoções não houvessem existido, pedia, por
issó, uma força de 12,000 na proposta do Sr.
ministro da guefl'a, e de 8;000 na da marinha.
Depois destas propostas, circumstancias apparecêrllo de novo, o aspecto lisongeiro que apresentava a província do Rio Grande do Sul esvaeceu-se em parte, as nossas circumstancias
empeiorárão, pois que os rebeldes, com esse
revez do Rio Pardo, adquirirão mais força
moral e physica. A' vista desta circumstancia
occorrida, depois que o governo teve a honra
de apresentar a sua proposta, creio que tem elle
dil"eito, hoje, se não do exigir maior força ao
menos de insistir na necessidade de não diminuir de modo algum as forças que pedio quando
as circumslancias do paiz parecião mais favo-

raveis.
O orador considera possivel que se fixasse
annualmeote uma força exlraordinaria ; mas
não concebe que seja esta a inlelligencia que se

deve ligar ás palavras da conslituiçllo. Não
sendo possível que o governo possa apresentar
informações para se decretarem forças extraordinaria!! para as necessidades ·do serviço em
· épocas futuras, porque nl\o é possivel prever
.as o_ccurrencias que poderão ter lugar, e a necessidade desta medida nessas épocas, parecelhe incontroverso, e a constitoiçllo deter.mina
que se decretem forças ordinarias quando as
circumstancias fôrem ordinarias, e que se decretem forças extraordinarias, quando as circumstancias fôrem extraordinarias. Não julga
pois razoavel a censura feita ao Sr. ministro da
guerra a este respeito ; tanto mais quanto elle
se ligou á pratica constantemente seguida pelo
corpo legislativo nas fixnções de forças de mar
e terra.
Entende que seria conveniente que o . governo ficasse autorisado para ter uma força
superior a 12,000 bayonelas, que pedia em circumstancias mais favoraveis do que as pre-sentes; e para engajar uma força estrangeira
na fórma da emenda do Sr. Gomes Ribeiro,
porque poderão occorrer circumstancias em
que a necessidade desta medida se apresente,
e sem duvida o corpo legislativo, empenhado
como está em concorrer quanto estiver de sua

parte para pacificar a província do Rio Grande
do Sul, nãó deixará de habilitar o governo para
Jervir-,e deste meio, no caso de o julgar indi11-

-167

_pensavel. Apezar de que o S1·. ministro da
guerra se declarou n'outra occasiao contra uma
semelhante medida, o orador declara á c&mara
que mesmo enta.o, não partilhou essa opinião
e que, apezar de estar conveucido de que o
governo nao deve lançar mllo desta medida,
scnllo quando fõr absolutamente necessaria, e
com a devida circumspecçllo e cautela, julga
comtudo conveniente ficar o governo aulorisado
para servir-se deste meio, quando taes circumstancias occorresssem. Bem como declarou
o S1·. ministro da guerra, o nobre orador
entende que o governo carregaria com uma
grande responsabilidade se quizesse desistir
de m.i1 meio que p6de dar força para se conseguir, aquillo que a camara, o paiz e todos
querem ; e para conseguir, o que quanto antes
cumpre, que se fação todos os esforços. Desta
autol'isaçllO resultaria não só força physica,
como lambem força moral ; pois que animaria
áquelles que insistem na idéa de que se devem
engajar tropas estrangeiras : e concorreria para
desanimar aquelles que sustentão a causa da
rebellião, sabendo que o governo póde usar
de mais este meio para frustrar os planos dos
·
rebeldes.
Para que esta medida seja mais proficua,
deseja que se supprimll.o na emenda do Sr. Gomes Ribeiro as palavras allemães ou suiasos ;
porque assim ficaria o governo habilitado para
fazer os engajamentos, onde fõr mais conveniente, e poderia obter maio1·es vantagens, no
caso de ser indispensavel levar esta medida
a effeito.
Queria lambem fazer algumas observações
sobre a autorisação que o governo pede no
art. 3º da proposta, que foi combatida por um
Sr. deputado de Mi11a.'l : mas, depois do discurso do nobre membro da commissn.o de
marinha e guerra, S. Ex. não ousa tocar nesta
materia ; pois que entende que se provou por
uma maneira mui clara a necessidade de ter
o governo uma tal autorisação.
O Sr. Ottoni quer dar a razao por que não
vota pela proposta do governo como se acha,
mas com a modificaçao da emenda do Sr. AI. vares Machado que, na distribuição approximada das forças, contou, para o Rio Grande
do Sul, com 5,000 homens, além de guardas
nacionaes, ele. Deseja saber se estes 5,000
homens são sufficientes para a pacificação da
·
província.
O Sa. SEBASTIÃO no REao julga que, ac::tualmente, é necessaria .maior força, e quizera
que constasse toda de" tropa de linha.
O SR. Cno111 nll.o póde concordar com
S. Ex., porque entende que, em uma província onde apparece uma rebellião, os habitantes têm obrigaçllo mais rigorosa de concorrer
para vencer esta rebelliao, e qµe, por coosequen cia, oi; guardas 11acioI111-es da parte dJ
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província, que reconhecem o go.verno imperial,
dev(_~111 seL ao n1enos em p:r·ande parte, cban,::rl,,s :.n ·sc,rviç.o, eoadjuv,1<Íos pela tropa de
]inlu\ 11:,ra vencerem íl sediçl!o; á vista da lei
tlt sua instituição qnc lhes incumbe, como
clev,,t' principal, defender a constituição e as
lei", e suslcntnr a integridade do irnperio,
fannra a política que o governo pretende
sl'ft~ir ptira acab:,r aquella rebelliao ; mas
'eiiknde que não sBrá possivcl t.:onseguil-o,
ha!.,•1ido os rebeldes na campanha, para o que
ne,,, 15,000 hot;1ells sera.o bastantes; parecelhe que ,J governo eleve procnrar conservar
pontos que alli oecupl!o
forças da legaJidadc, i;;Lo é, Pot·to Alegre, Rio Grande e
S, .iosé c!o Norte, pontos que l'acilmente se
l""!náõ i:unservar l'.0111 mui pequena guar!li<Jiü. Orn, se11du isl.o ,1.ssim, nll.o póde com•
1.>reht,i1der como, dada a hypothc:;c da pacifi~a<;:ão da província em 1840, será preciso
augrncnt.arem-se ns forças existentes naquella
província.
Concorda com o St·, ministro da marinha
cm auc a camara não tem obrigaçll.O de marcar
torloi. os annos a força ordinaria e extraorrlinaria; mas, se nas forças pedidas se conta
com a rebellillo, devendo ellas diminuir quando.
" rebelliao deixar de existir, parece-lhe que se
deve accrcscentar a clausula de que ·as forças se
rcduziráõ em certo quantitativo em circumslancias ordinarias.
Ni\o póde vot.ar pelas emendas para engaja111c11lo de i'o!'\'.RS estrangeiras. Parece-lhe que
a este respeilo hou l'e contradicçl!o, entre o
(Jll<' disse: o Sr, ministro ,la
guerra e da
tnarinlia ; pois qne, o primeiro entendeu que
nã,i linhllo chegailo nincla as drcnmsl.ancias de
~e lançar mito de forças estraugeiras; e o
• Sr, 1ninislro ela marinha, pareceu mostrar a
ne,.,essidade de se adaptar esta medida, para
q11e com ella se pudesse pacificar a provincia
do ftio Grnnde do Sul.
Com a supprcssllo das palavras, .ntis8os, ou
a/lemilc.~, parecc-llte quii o Sr, ministro da
marinha quer que o governo fique com os
braços inteiramente livres a este respeito.
Pondera os 'inconvenientes que daqui resu1larião, sendo, por exemplo, engajados, para
pacificar a rebelli9.o do Rio Grande do Sul,
portugnezes, ou forças american~s dÔ sul, Faz
largas rc,ftexões sobre o perigo do engajamento
ele forr;as de qualquer destas nações,
Não se recusará a dar o arbitrio pedido no·
§ 3º do art. 1° da proposta, se fôr marcado
o numero de corpos, de que devem constar as
differen!es armas do exercito, Parece-lhe que,
nesta parte, a redacção da commissão, não
preenche seus fins.
Acha pouco exacto que o governo tenha
grande falta de officiaes : em Minas, por
exemplo, ha officiacs empregados no corpo
policial, na qualidade, de avulsos; e outros
0
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com . dispensas . indefinidas, entregando-se a
difforentes modos de vida, Estes officiaes
podião ser chamados para o exercito, para
prestarem serviços, Reserva-se para fallar a
este respeito, por occasião de se tratar do
art. 4.º

O Sr. Torres (ministro da marinha) explica
que não disséra que entendia desde já neces~aria a força estrangeira, para pacificar o
Rio Grande do Sul, mas sim que seria conveniente que o governo ficasse autorisado
para servir-se deste meio, no caso de que circurnstancias occorressem, que o forçassem a
isto. Não. sabe, pois, em que se funda a
conlradici;ão que o Sr, Ottoni quiz descobrir
entre a opiniao do orador, e a do St'. ministro da guerra.
Havendo na Europa 1nuitas nações além da
porlugueza, não sabe r.omo o Sr. Ottoni quiz, da
suppresslto propost~ pelo orador das palavras
- ,missas ou allemães, -tirar a consi'!quencia
de que queria engajar tropas portuguezas, O
orador, quando propôz aquella soppressão, teve
em vista dar ao governo maior latitude, para
levar esta medida a effeito, no caso de ser absolntaroente indispensavel ; obrando porém com
toda a circumspecçao e cautela.
O Sr. Ottoni faz uma breve explicação, mostrando que não fôra bem entendido pelo Sr.
ministro da marinha,
O Sr. Rego Barros (ministro da gne:r1·a) depois de algumas palavras que nllo pudemos
ouvir, mostra qtle, na verdilde, ha alguns officiaes muito bons nos corpos municipaes permanentes ; de cujo serviço alli se não póde
prescindir; nno havendo nas províncias tropa
rle linha, para a conservação da tranqnillidade
publica. Ha, porém, outros que nil.o eslllo empregados; para esses quer o orador o art. 4"
dc1 proposta ; pois que nllo tendo o governo a
autorisação nelle pedida, continuarão esses officiaes a não prestar serviço alguqi, a pretexto
de doentes, mas realmente para se empregarem
nos sens arranjes particulares, sem que o governo os possa compellir, pela nimia facilidade
com que podem apresentar certidões de doentes
de facultativos e até de juntas de inspecção de
saude.

O Sr. Alvares Machado reconhece que ó
Sr, ministro dos negocios estrangeiros deve
estar m3is ao facto da alliança que possa existir
entre as republic3.s do Uruguay e BuenosAyres: considera, porém, mui passivei que
houvesse um rompimento tambem com esta
ultima, se o Brazil prestasse auxilias ao partido
que se oppõe a Oribe. Estimará que sej:i.o infundados os boatos qne se têm espalhado sobre
soccorros mandados a Fructuoso Rivera, e que
a politiea do Brazil fique livre da pécha de
tomar parte nas questões intestina~ dos estados
visinhos,

SE~SÃO EM ílO UE JUNHO JJIS 1838
ffinfénde que o govetrno nrto éslA aulórisàdo
p:\l'll deslnu~r guardQS naoionnes pàra f6m dns
r~pecli~:ui provinciiu;.
Pronuncià•Ro contra as DmelJdM que pr<!·
poern o engaJnmenlo da$ torças cstrnngelrns,
po'rgue enlenue que os braiífoíroa sno bastantes
pnrii pàolficar o pnit : mas inda qunndo esta
r'ncdidn pu'de'!iSe ser admiltida pelo ora,dor,
elle nllll r.óncordaria na suppre\<sl\o propo,la
pelo Sr. ministro da marinha ; ni11s dim- qúe,
além de suí~sns e allem:ies, se deolarassem
outras naçOes em que esla forçá pude\;i;e ser
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e!'gaja.da, ~enos em Portutal ~ tl~a nossos •í·
:amhos, pois q1te olha que s.slo seria multo pe·
rigoso.

Rarooe•ll1eque,não será necessarilLmui grande.
(orça pJlra pacificnr o Rio Grande do Sul, se

1'.0r empregada outra politíca que nt o seja a de
sangue.

A dis{)ul@llQ fica adiada.
O S". Pl\~oc1n-i: dà p~ra or~em d,o dia a
mesma de boJe, e leoranla a aesuo ú 2 e meia
l\o~aff d~ ta.rde•

