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1839 
I~DIOE 

DO 

A 

A be1:..tura da as~embléa geral -ses31.'lo im
perial, - pag. 13. 

j 

D 

_,.,, é Afi."'ie:.u10@ livres - seu e1nprego e dislri

Deputado supplente: pela provincin do 
Pará - sua charnada. (inrlicaçao e parecer), 
-paga,, 18, 20 e 47. 

; / 
,:-. \ 

\-_, 
'-,,,;~; 

~; 

buiçll.o á particulares (pl'ojecto n. 4 de 
1839), - pag. 73. 

Arraza.nento do morro- do CasleHo na 
côrte (projecto n. 127 de 1838 - sua re
dacção ), - pag. 28. 

A.8sent.o na camara dos deputados para 
os ministros que não sejão deputados (indi
ca.çã.o ), - pags. 238 e 336. 

B 

Di•po eleito do Rio de Janeiro - questão 
com a curia romana_ para a sua confirmação 
(requerimento), - pag. 51. 

Orarão sobre a urgencia os Srs. Alvares Ma· 
chado, Maciel Monteiro, Limpo de Abreu e 
Carneiro Lello; e sobre o requerimento os Srs. 
Maciel Monteiro, Limpo de Abreu1 Carneiro 
de Campos, Rodrigues Torres, Carneirn Leno, 
Nunes Machado e Alvares Machado. 

e 
Codigo do commercio - nomeação de üma 

-commissão especial e mixta para examinai-o 
(requerime-nto), -pags. 62, 75 e 106. 

Conuntssões de orçamento e de contas-:
seu augmento (indicação e parecer), - pags. 
16, 23, 28, 39, 42, 62 e 74. 

E 

Eleição da mesa - Maio. Forâo eleitos : 
presidente o Sr. Araujo VL1nna; vícc-presí
denle o St'. Henriques· de Rczende ; 1 º, 2º, 8° 
e ,!n secretarios os Srs. D. José, Moura 
Magalh3.es, Nnnes Machado e Alvares do 
Amaral, ·- pag. 15. 

Eleição G.a mesa-Junho.-Forão eleitos: 
presidente, o Sr. Araujo Vianna; vice-presi
dente, o Sr. Barreto Pedroso ; lº, 2º, 3° e 4" 
secretarios, os Srs. Nunes Machado, Moura 
Magalha.es, Marcellino de Brito e D. José 
-pag. 267. 

Eleição das commissões, - pags. 16, 18, 
23, 75, 76 e 79. 

Eleição de Sergipe (parecer n. 23 de 
1839), - pags. 76, 79, 337 e 539. 

· Filhos i11egitimos -derogação dà. distincção 
estabelecida pela ord. liv. 4'?, tit. 92 (projecto 
do senado sob n. 14 de 1839,) pag. 268. 

(Vi<l. projeclos ns. 74 de 1841 e 53 de 1846, 
e · Fillios illegitimoo etc., etc., no 2º vol;, 

de 1841-, 2°_ vol. da 2' sessão de 1845, 
no 1 .. e'2º vols. de 184~-~ ·no lº e 2º yols. de 
1847 . .) . ~ 
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Fixação de forças de mal' para o exercicio 
de 1840-1841 (projectos ns. 8 e68 de 1839), 
....:...pags. 16, 18 e 101. 

Fixação de forças de terra para o exer
cício de 1840-1841 (projectos ns. 7 e 52 de 

. 1839),-pags. 16, 18, 100, 559 e 577. 

Orárão os Srs. _Alvares Machado, Andrada Ma
chado, conde de Lages (ministro da gue,.,,.a), 
Veiga· Pessoa, Limpo de Abreu, Coelho, 
Andréa, AngeJo Custodio, NrJnes Machado, 
Oliveira, Ottoni e Carneiro Leão, 

I 
lnc~onst.ltuciona lida.de da aulori• 

dade do ministro da guerra em commissão 
na provincia do Rio Grande do Sul (indi
cação ),-pag. 19. 

l11terpretação do aclo addicional á 
constituição (projectos ris. 7 4 de 1837 e 189 
de 1838)- sua redacção, -pags. 255, 800, 
s1s, ss1,. 859, aso, 39P, 418,436,475, 489 
e 542. 

O1·ál·ão QS Srs. Andrada Machado, Cameiro 
da Cunha, Henriques de Rezende, Monte
zuma, Rego Monteiro, Moura Magalhães, 
~unes Machado, Ottoni, Alencar, Paµlino, 
Urbano, Bandeira de Mello e Silva Pontes. 

N 

N egoeios de Goyaz - assassinato do juiz 
de direito (requerimento),-pag. 45{ 

o .. 
i/,eeup;.oão da maigem dir,,ila do Oyapock 

pelos francezes (t·eqnerimento), -pags. 298, 
316 e 335. 

Orár!lo os Srs. Andrada Machado, Carneiro da 
Cunha, Henriques de Rczeude, Mticiel Mon -
teiro, Carneiro Leão, Andréa e Limpo de 
Abreu. 

Orçamento da receita e despeza geracs 
para o exel'cicio de 1889-1840 (sanc
cionado), -pags. 15 e 27. 

Orça1nento da receita e despeza ge1·aes 
para o exe1·cicio de 1840-1841 (proposta), 
-pag. 82. · 

Orçamento da despeza do ministerio da 
fazenda para o exet·cicio de 1840-1841 (pro
jecto n. 25 de 1839), -pag. 575. 

p 

(Vid. Inte1·pretraçã-0 do acto addieional, no 1 º Presos polilicos do Rio Grande do Sul -vol. de 1840). _ seu jnlgamenlo (parecer da com~issão de 
Intervenção do govemo inglez na ques

tão da occupação da margem dfreita do 
Oyapock. (Vid. Oooupação,· etc.) 

J 
Juramento dos bispos em sua ordenação 

(requerimenlo)1-pags. 180 e 836. . 

(Vid. Jitramento de preito e homenagem, cttc., 
no 1 ° vol. de 1840.) 

L 
LiUJ.ites da provincia de Goyaz com a do 

-~aranhão _pelo ri_o Manoel Alves Grande (pro-
. Jecto n. 3 de 1839), -pag. 61. · 

Limite& da proiíi::t.eia de Goyaz com ·a de 
Matto-Grosso,......;.pags~ 94 e 857. · ._ ..... . 

Limlt.es dá protlncia da Parahyba do No.rte Sli;;, a de ~e~~~~t.1co _(requeri~~nlo),-pag. 
. · ... -· .· ..... ,, 

justiça criminal de 1838), -pag. 94. 

Proprios nacionaes e provinciaes ~ sua 
divisão (commissão especial),-pags. 62 e 76. 

Publicação d.os debates da camara, -_ 
pags. 94, 102, 107 e 283. · 

R 

ReY01·1Da eleitoral (projecto n. 3 de 1838, 
requerimento para a nomeação de uma com
missão especial), - pags. 72, 76 e 386. • 

Resposta ·á fa1la dõ throno da abertura da 
2' sessão da : 4" legislatura (projecto e 

· voto em separado), -pags. · 40, 83, 89, 
9õ, 102, 108, 119, 133, 152, 167, 181, 

_ 198, 217, _289, 258, 271, 290, 301, 320, _ a4s; _369, sa5, 404, 42a, 441, 462, 4so, 494 
611, 531 e 548. 

Or4rão os Srs. Ribeiro de Andl·ada: Souza 
· Martin·s, Andrada Machado, Henriques de Re.' 
iendé, Torres, Carneiro Leão, Limpo de Abreu, 
Çarneiro de Cam~os,. ~optezu.ma, 'Ferreira 
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13 enna, Paula Canàido, Mal'inho, Ottoni, Pei
xoto de Alencar, Maciei Mon.t~iro, NavalTO, 
Pacheco, Calmon, Freitas, Alvares Machado, 
Coell10, Sebastião do Plego, Alv,res },1acl1ado 
e Carneiro da Cunha. 

s 

f ' 

1' 

'Jl'it,uio~ e condecorações - sua concessão 
pelo imperador depois da maioridade Cindi
caçao), - pag. 417. 

T..--·aoqu.illidade puhlica nas provincias 
da Bahi::;. e Maranhão (l'eqnel'irnento), -
oarrs. 268 e 335. l --u -

••::. 
,,. ':' 
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1839 
GAMARA DOS SRS: DEPUTADOS 

Prime ira sessão p1--eparatoria 
elll ~.S de Abril 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

A's 10 horas e meia, fazendo-se a cha
mada, acMío-se presentes 28 Srs. deputados, 
que sa.o os seguintes : 

Os Srs. Encal'l)ação e Silva, Belleza, Cajueiro, 
Lima e Silva, Alencar,· Costa Miranda, Castro 
e Si! vn, Ferrei rn de Castro, Oliveira, Nunes 
Machado, Carvalho de Mendonça, Monlezurna, 
Assis Coelho, Marce1lino de Brito, Silva Pontes, 
Freitas, Araujo Vianna, Paula. Candi<lo, Mi
randa Ribeiro, Lourenço José Ribeiro, Ottoni, . 
Santos Azevedo, Navarro, Alvares Machado, . 
Toledo, Tosta, Costa Carvalho, Monteiro de 
Barros e Gomes de Campos; e participárão estar 
promptos os Srs. Belisario, Siqueira e Silva, 
bispo i:le Cuyabá, Monte, Clemente Pereira, 
Limpo de Abreu, Cavalcanti de Lacerda e 
Aureliano. 

O Sn. PRESIDENTE declara aberta a · sessãO, 
mas não havendo nada a tratar, levanta-a ás 
11 horas da manhã. ...... 
Segunda ses@:Í,~o prepat.'"'atoria 

elll ~6 de Ab~il 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 
" 

Ns: 10 horas e tres quartos, feita a cha-

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessão. 
e tendo o Sr. Joaquim Manoel Carneiro dá 
Cunha rnandatlo á mesa o seu diploma, que foi· 
remetlido á commissão de constil11içiio e po
deres, e sendo iida a acta da sessão antecedente,. 
que é appt·ovada, levanta a sessão pelas 11 horas 
da manhã. ~--
Terceira sessão preparat,orin 

ein~~.,- de Abril 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

A's 10 horas e tres quartos, feita a chamada, 
achão-se presentes os Srs. deputados A mujo 
Vianna, Nunes Machado, Assis :Mascarenhas, 
Alencar, Costa Miranda, Castro e Silvn, li'er
reira de Castro, Oliveira, Veiga Pcsson, Car· 
valho de Mendonça, Rezende, Rnm it·o: Mnt·· 
cc)iino àe Brito, Dantas, Siiva Ponlcs, Oliveira 
Coutinho, Freitas, Ottoni, Santos Azcvcdv, 
Navarro, Alvares Machado e Cos!1i Cm·v11ll10: 

' 
0 t • l C'< li.~ ' I e participa que es a pl'Ornp o o ~r. nrnc1c1 

Monteiro.· 
O SR. PRESIDENTE declara nherln n scsSllo, 

I;) sendo lidá a. acta · da anleccllenle, que 
é approvada, levanta a sessao pelus 11 horas da. 
manhã. ~--
Quarta ses@ão prepa1•a t,oria 

elll ~9 de Abril 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA 

mada .achão-se presentes os Srs. deputados 
Araujo Vianna, Nune$ · Machado, Assis. ·Mas-. 
carenhas, EncarnaçãO e -Silva, Belleza, Ca-
jueiro, Monte, Alencar, Bandeira d~ Mello, .

1 
A's 10 horas e tres quartos, feita a chamada, 

Ferreira de Caslt·o, Veiga PessoJI, Cat"va1ho achão-se presentes os Srs. deputados Aruajo 
de M:éndonça; Rezende, Limpo , de. Abreu, Ot- Vianna, Assis Mascaronhas, Nunes Machado, 
toni, Costa Miranda, Santos Azevedo, Mar- · Pacheco, .Alencar, Costa Miranda, Castro e Silva, 
cellino de Brito, Dantas, Silva Pontes, Carneiro Ferreira de_ Castro, Oliveira, Veiga Pes~oa, 

. de Campos, Alvares Macl1ado; Gomes de Gomes Ribeiro.,· Albuquerque Cavalcnnti, Cat·· 
Campos e· Oliveira Coutinho; e ·patticipárão valho de 1\fondcmça, Rezeude, Ramiro, Mal'ce!· 
que estavão pro~ptos os Srs. Barreto Pedroso, lino de B_rito, ·Dantas, Silva Pontes, Olivch·n 
Siqueira e Coelho e Silva. _ · Coutinho2 _Freitas, Olloni, Coelho dn Ril\'u, 

TOMO l. ~ 

/ 
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Santos Azevedo, Navarro, Paula Candido, Al
vares Machado, bispo de Cuyabá, Floriano 
de Toledo, Monteiro de Barros e Costa Car
valho ; e parlicipão que estão prnmptos os 
Srs: Calmon, Mello Mattos, Vaz Vieira, Soares 
de Souza, Vianna, Souto e Carneiro Leão. 

O Sa. PRESIDENTE declara aberta a sessãO, 
e sendo lida a acta da antecedente, é ap
prnvada ; e como constasse que se achf, já 
nesta capital sufficiente numero de membros 
da camara, determina que se expeção O!; officios 
do estylc ao governo e ao senado, e levanta 
a sessao depois das 11 horas- da . manhã, 
tendo o mesmo Sr: presidente nomeado os 
Srs. Carvalho de Mendonca. Belleza e Al
buquerque Cavalcanti para·~ deputação que 
deve ir saber do governo o lugar e a hora da 
abertura da assembléa. 

-• 
Quint.a sessão preparatoria 

em .30 de Abril 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

A's 10 horas e meia da manhã, faz-se a 
chmnada, e achando-se presentes 29 deputados, 
o SI'. presidente abre a sessão. Lê-se e ap
lJl'OVa-se a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 º SECRETARIO Assrs MASCARENHAS dá 
conta do expediente, lendo um of'ficio do mi
nistro do i m perio, e rn resposta a outro desta 
cumara, em que participa que o regente, em 
r1ome do imperador, · receberá a deput8ção 
quarta-feira, ao · meio dia, no paço da ci
dade ; e que a missa do Espirita Santo terá 
lugar na 4uinta-feita, pelas onze horas da 
manhil, na capellaimperial.-Fica acamara in
teirada .. 

Lê outro do secretario do senado, commu
nicando haver-sejá reunido numero sufficiente 
de membros daquella carnara, para se poder 
abrir a asscmbléa geral legislativa. -Fica a ca
mara inteirada. 

Rernettem·se á commiss!io de poderes os 
diplomas dos Srs. Souza Martins, deputado 

, pela provincia do Piauhy ; Fortes, pela de 
Minas, e Carneiro da Cunha, pela da Pa
rahyba. 

O Sr. Peixoto de Alenoar pede a palavra, 
e diz que julga desnecessa·rio que o diploma 
do Sr. Carneiro da Cunha vá á comrnissão, 
devendo-se seguir a respeito deste senhor o 
mesmo que se praticou o anno passado, ácerca 
dos Srs. Veiga Pessoa e 011.v.eira ; portanto, 
nllo 1·esta mais senão prestar. j\iramento- o 
Sr. deputado, que se -.acha ná .i'ala imme
diata ; e crê que ·sobl'e este objecto· nada mais 
ha a fazer. . . · - _ -:- .··. · , .·. . 

O Sn. PHESJDENTE obset·va que é costume nas 
sessões prnp:u·atorias discutirem-se taes objeclos, 
sern corntndo ser nece3sario haver nun1ero 
legal de Srs. deputados, e por isso põe em 
discussão a indicação do Sr. Peixoto de 
A lPnf'..CJt•. 

Na.o havendo quem peça a palavrn, é 
offerecida á votação e approvJ.da por 15 vo
tos. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA é introduziJo na 

sala com as formalidades do estylo, presta jura
mento, e· foma assento, corno dep.utado pela 
provincia da Parahybét do Norte. 

O SR. PRESIDENTE nomêa para preencher 
a vaga dos dous membros que faltão na com
misslio de poderes aos S1·s. Silva Pontes e Pa
checo, e levanta a sessão pelas 11 horas. 

Sexta. ~essão prepara to1"i:1 
em 1. de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

A's 10 horas e 3/4 da manhã faz-se a cha
mada, abre-se a sessão, e lê-se a acta da ante
cedente, que é approvada. 

Ao meio dia, o Sr. presidente convida a 
deputação a dil'igit·-se ao lugar do seu destino, 
e poucos minutos depois volta. a mesma á 
camarn, e o Sr. Carvalho de Mendonça, como 
seu orador, declarn que a depótação encar
regada por este. camara de saber do governo 
o lugar e hora da abertura da assembléa geral 
legisla li va fôra recebida com lodas as for
malidades do estylo ; e que apresenlando ao 
regente, em nome do imperador, o objecto 
de sua commissão, teve em resposta qm:: a 
abertura seria feita no dia 3 do corrente no paço 
do senado, ao meio dia. 

A resposta é recebida, na fórma do regimento, 
com muito especial agrado. 

O SR. PRESIDENTE conviqa aos Srs. deputados. 
para se ret1nirem amanh_ã, ás 10 horas, afim 
de se dirigirem depois ás,Jl á capella imperial, 
para assistirem á missa ·_ do Espirita Santo, 
e levanta 'a sessão um-· quarto-· de;>o1s do 
mcio d~ · · · 

., 
. ·. ~-- ... ,. . ---

Sethna sessão Pr..~pà.ratoria · · 
em~ de Maio 

'PRESIDENCIA QO SR. -~AUJÓ .VIANNA .., 

A' 10 horas . e . '3/4 · da .!nanhã. .faz-se_ .â· -
chamada, abre-se a sessão, lê-se e approva~s.~·â 
acta da antecedente. · · . · <: · .. 

Remettern-se á. commissno- dê constituição· 
e poderes os: diplomàs elos Sr.s., Má~f~4P, Al
cibíades e Qu~dros .Aranha, dépt~(á~ós.· süp~:.-.' 
plentes pela. provincia de· Minas. · · · 

! 
1 

.·.,,. 
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SETIMA SESSÃO PREPARATORIA E},; :Z DE MAIO DE 1839 11 
O Sn. 1 º S1mrn:-;1•1,mo Assis MAscAnENI-:IAs, lê 

um parecer da comrniss:io de constitniçao 
e poderes, sobre os diplomas dos Srs. Franw 
cisco de Souza Martins, deputado pela provincia 
do Pi.luhy ; e Antonio Joaqurm Fortes de 
Bustamanle, pela de Minas:Geraes, em que os 
acha conformes com as actas geraes, e por 
isso entende que os ditos senhores podem 
tomar assento. 

Entra em discussão, e não havendo quem 
peça a palavra, é posto a votos e approvaào. 

Os Srs. deputados, de que trata o parecer, 
são declarados como taes pelo S1·. presidente, 
prestão juramento e tomao assento. 

Lê-se outro parecer da mesma cornmissão, 
sobre os djp}omas dos Srs. João Dias Quadros 
Aranha e José Antonio Marinho, deputados sup
plentes pela provincia de Minas-Gcracs, em 

, . 

que declara que, vindo no conhecimento, pelos 
ofíicios que a camara municipal de Ouro
Preto dil'igio aos ditos senhores e ao Sr. José 
Alcibiades c~rneit·o; que se achão impedidos 
de comparecer na presente sessão os Srs. de
pntados ordinarios ,José Pedro de Carvalho, 
Baptista Caetano dã Almeida e José Joaquim 
Fernandes Tcirres, é por isso de parecer que 
os ditos senhores podetp tomar assento, como 
supplentes. 

Entra em discussno e é approvado sem 
debate. 

O Sr. deputado José Antonfo Mal'inho presta 
juramento e toma assento. . . 

Levanta-se a sessão pelas 11 horas. 
Os Srs. d{·pu!ados dir-igirao-se á capella 

imperial, aonde assistirão á celebl'ui;ão da missa 
do Espirita-Santo. · 

• 
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SESSÃO IMPERIAL DA ABERTURA 
DA 

GERAL LEGISLATIVA 

PR];SIDENOIA DO SR, CONDE DE VALENÇA 

Reunidos os Srs. scnadm·cs e deputados no 
paço do senado, são nomeados para a depu
taça.o que deve receber o 1·ugente, cm nome do 
impei•ador o Sr. D. PedL·o II, os Srs. deputados 
José Clemente Pereira, Jos6 Ceiilario de Miranda 
Ribeiro, Aureliano de Sonza e OliveÍl'a Coutinho, 
Antonio Nnvarro ele Andrada, Venancio Hen
riques de Rezende, ,José . Marianno de Albu
querque Cavalcanti, Joaquim Manoel Carneiro 
da Cunha, Candido José de Araujo Vinnnn, José 
Joaquim de Lima e Silva, D, José de Assis 
Mascarenhas, ,José Antonio de Siqueira e Silva, 
Joaquim Nunes Machado, Joaqnim Marcellíno 
de Brito e Francisco Gomes de Campos ; e os 
Srs. senadores José Saturnino da Costa Pe
reira, Lourenço Rodrigues de Andrada, José 
Rodrignes Jardim. conde de Lages, João Evan
gelista de Faria Lobato, Francisco de Brito 
Guerra e José Bento Leite Ferreira de Mello. 

Ao mei!) dia, annunciando-se a chegada do 
regente, sahe a deputação a esperai-o no topo 

.. da . escada, e sendo introduzido com o cere
monial do eslylo, toma assento. e dirige á as-
sembléa geral a· seguinte falia : . 

« Augustos e dignissimos senhores -repre-
sentantes da. nação. · 
, « Sua Magestade o Imperador e suas augustas 

irmãs continuão a ser favorecidos do Altissimo 
com a .mais prospera· sande. O consorcio de 
Sua Alteza Imperial é um dos grandes objectos 
que occupao mii;1ha attenção ; e eu vos re
commendo, em nome do imperador, que o 
tomeis em muito particular consideraçã.o, para 
que elle seja levado a effeito de um modo 
digno do .·Br&zil e do thrôno. 

« Nenhuma alteração· tem occorrido em as. 
nossas ·relações de amfaade com as outras 

nações, que na.o cess!\o de daM1os ns mais 
salisl'aclot·ias dcmonslrações do muito c111c se 
interessAo pela consolidação do monn1·chiu brn
zilcira, e pela glol'ia e prospcl'idade do imperío: 
e removidos se nchi:lo os motivos que ptil'O· 

côrão fü~er suspeital' por um momento ria pct'f'eitn 
intelligencia entre o gabinete impm·ial o 11 

Santa Sé. 
« Na provincia do Rio Grande do Sul ainda 

dura infelizmente a luln motivada pela fasci• 
nação de uma parte de seus habitantes ; mns 
a perseverança e moderação do governo -im
pel'ial, auxiliada pelo exemplo de firmeza e 
lealdade dos bra1.ileiros fieis aos seus jura
mentos, fará (eu o espei·o do Todo P0Lle1·0s0) 
restabelecer o imperio da lei, e cimentar a 
concordia entre os· filhos ela mesma familia. 

<e Nas outras provincias do ir.nperio mani
festa-se geralmente (com prazer o digo) uin 
espírito de ordem, com dedicação aos prin°cipios 
de uma bem entendida liberdade, que nos au
gura douradoura paz. 

· <e A intelligencia da lei de 12 de Agosto de 
1834, q11e reformou a constituição do imperio; 
o melhoramento da circulaçno monetaria ; a 
revisão das leis penaes ; e um systema re
gular de instrucçiio publica, que habilite de
vidamente a mocidade brazileira para os im~ · 
portantes cargos da vida sacia), tanto na ordem 
civil, como militar, eis, senhores, os objectos 
que, de preferencia, contfüuaráõ a offerecer-vos 
· util materia para os ~ossos novos trabalho~. 

« Está aberta a sessão. » 
Terminando este· acto, retira-se o regente 

com as mesmas formalidades· ··com que havia 
sido introduzidp, e immediatalllente o Sr. pre· 
sidente levanta a sessão. 
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Sessão em 4 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

A's 1.0 horas da manhã procede-se {~ -cha- _ · 
mada, e achando-se presentes 54 Srs. __ d_epu
tados, abre-se a sessllü, e lê-se á acta da ul-
tima prepat·atoria, que é ªP.provada. -

Faltão com causa participada os Srs. Cajueiro, 
Lourenço José Ribeiro e Tol~do: .e _sem ella os 
Srs. Angelo Custodio Corrêa; arçehispo; Franco1 

Sucupira, Rego Barros, Sebastião, Visgueiro, 
Casado., Penpa, José Feliciano e Coelho. 

EXP8DIENTE 

O SR. l" SECRETARIO dá conta do expediente, 

Do ministro ela justiça. pal'ticipando que o 
regente em nome do imperador houve por 
bem nomeai-o ministro e secretario de estado 
dos negocios da justiça, e encarregado inte
rinamente dos do impedo.-Fica a camara in
teirada. 

Do ministl'O da marinha, participando igual
mente que o regente em nome do imperador 
o 11orneára ministro e secretario de estado dos 
negocios da marinha.-Fica a camara intei
rada. 

Do secretario do senado, com data do anno 
passado, em que participa que o senado adoptou 
a proposta do poder executivo sobre o orça
mento da receita e despeza.-0 mesmo des
tino. 

Do mesmo, participando que o senado 
acloptou a resolução qm, proroga por mais um 
armo os decretos de 9 e 12 de Outubro de 
1837, com a declaração de que a suspensão 
das garantias só- poderá te1· lugar na provincia 
do Rio Grand8 de S. Pedt·o do Sul.-0 mesmo 
destino. 

Do mesmo, participando que o senado 
adoptou a resolução que approva differentes 
artigos da resolução da assembléa provincial 
de S. Paulo, sobre o privilegio exclusivo conce
dido a .Aguiar viuva filhos e companhia.-O 
mesmo destfoo. 

Do mesm_o, em que participa que o senado 
adoptou a resolução que autorisa o governo a 
mandar correr ~res loterias para indcmnisar o 
cofre dos orphãos.-O mesmo destino. 

Do mesmo, participando que constou ao se-
. nado ter o regente en~ nome do imperador sanc

cionado a · resolução q,1e eleva a 1:600$000 
annuaes os ordenados dos auditores da ma
rinha e guerra desta côrte.-O mesmo des
tino. 

Do mesmo, em -que participa que constou ao 
senado que o regente sanccionát·a a resolução 
que uppro_va a lença ~o~cedida a Antonio de 
Cas.tro Vianna.-0 mesmo destino: 

Do m~smo, participando que foi communi-

cada ao senado que o regentP, sanccionou a rc-
C!f\ l 11r~~"- a nn1"'f\11-., nrln !l- !) nnc:-a.nh.1rln,1 i!1 f'l'í\n flo.,. 
uv1,.1y<A\J "-"PtJLVt'~l.1.uv a.. .....,l:V"~'-'••._.lA ..... Va..J.~• 'I..J,, 1,....,u 

dida a José Al ve., Pinto C:1mpello.-O mesmo 
destino. 

Do mesmo. oaxticioa:1.do aue o senado 
aJoptou a res~lnção ~ppro~~~do ·a pe~são ~o~

. ~ediqa a D. Constança Rosa de Sot1za Ribeiro. 
-O mesmo destino. 

Do mesmo, ~m que participa que o senado 
adaptou a resolução que autorisa o governo para 
despender a quantia de tres mil setecentos e oi
tenta -contos de réis, atém da despeza fixa 
para· o corrente anno financeiro.-O mesmo 
destino.·· · 

Do mesmo, participando qne ÍÔra commu· 
nicado ao 1,enado te1· o regente sanccionado a 
resolução de que trata o oflicio supra.-O mesmo 
destino. 

Do mesm1), participando que constoll ao se· 
nado que o regente sunccionou a resa]uçM que 
approva a pensão concedida á vi11va e filhos do 
fallecido coronel GullheL·me José Lisboa.-0 
mesmo destino. 

Do mesmo, em que participa que foi commu· 
nicado ao Renado que o regente sanccíonára a 
resoluçao que approva varias pensões. - O 
mesmo destino. 

Do Sr. deputado Lourenço José Ribeiro, em 
que participa que por incommodado ntl.o póde 
compm·ecer.-F'ica a camarn inteirada. 

Do Sr. deputado Luiz Gonzaga de Camargo 
Flem·y, da provincia de Goyaz, parlic~ipando 
que contint:1a a estar incommodado de saude, e 
por isso não pôde comparecer nesta sessao.
Fica a camara inteirada. 

Achando-se na sala immediala o Sr. João 
Dias Quadros Aranha, deputado supi->iente pela 
província de Minas, é intl'Oduzido com as 
formalidades do estylo, presta juramento e toma 
assento. 

ELEIÇÃO DA MESA 

Procede-se á eleiç!lo de presidente. Vêm á 
mesa sessenta e sete cedulas, e sahe eleito pre· 
sidente o Sr. Candido José de Araujo Vianna 
com 39 votos, havendo o S1·. Martim Francisco 
obtido 23. · :' · - · 

Segue-se a !:!leição dêi,.-vfoe-prnsidente. Vêm 
á mesa setenta e tres cedulas, e obtem maioria 
de votos : o Sr. Befo:ario'.30, e o Sr. Henriques 
de Rezende 22,_ por isso corre segundo es
cmtinió sobre ei:;tes dous senhores, e sahe 
eleito o Sr. Henriques de Rezende com 37 
votos. 

PL·ocede-se á eleição de secretarias, e sahem 
eleitm; os Srs. D. José de Assis Mascarenhas para 
1º ·com 65 votos, Moura Magalhães para 2° · 
com 42, Nunes Machado para 3º <:om 40, e • 
Alvares do_Amarat para 4º com 37. Supplentes, 
os Srs. Marcellino de Brito com 36 votos, e 
Oliveira com 33. · 
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1G SESSÃO EM 4 DE MAIO DE 1839 

F',l,RlÇÁO DF. COMMJSSÕES 

O Sn. PnEsWEN'l'E consulta {i cumm·a 8e afi 
commissõe~ devem sei.' composllls tle cinco ou 
de ltes membros, e dcci<lc-sc que scjno do 
tres. 

COMMISSÃO DE RESPOSTA A, r'ALLA DO TRONO 

Os Srs. : Souza Martins com 40 votos, An
drada Machado 38, e Carneiro, de _Campos 36. 

COMl\!ISSÁO DE CONSTITUIÇÃO E PODERES 

Os Srs. : Carneiro Leão com 40 volos, Cle
mente Pereira 37, e Barre lo Pedroso 36. 

Devendo-se procederá eleição -da: commissúo 
do orçamento, o Sr. Henriques de Rezende. 
pede a palavra, e demonstra que esta con1miss1to 
é de todas a mais trabalhosa, pois que tem de 
examinar., não só os objcctos do minislerio da 
fa'lenda, como de lodos os mais mínislerios, 
tendo por este modo a seu cargo o e:xame de 
lodos Oll l'amos da adminislro.ç.n.o, e de apresentar 
um parecm· com o qual pos!ôa informar a ca
mam, sobre um credito de perto de nove mil 
contos de réis. E' pois de parecer o illuslre de
putado que a commissã.o do orçamento seja 
divjdida cm tantas comrnissoes quantos fôrem 
o.:, ministcrios, e que1 depois de ter havido Q 

devido exame, vuo todos esses trabalhos á corn
missl.\o do orçamento. Espera que ~ camara 
ache razoavel e;:;le seu requerimento, e po1·, isso 
o manda á mesa. 

Le-se o seguinte : 
« Requeiro : - 1.º Que para o orçamento 

sejão nomeadas tantas commissties quantos s».o 
os differenles minislerios, para que seja ·cada 
um examinado em separado. 

« 2.0 Que, isto feil.o, seja o resultado apre
sentado, discutido e, formulado por uma com

. missão composta de todas elh-1s, approvando-se 
· o que fôr vencido pela maioria dos membros 

reunidos, em seu parecer) na fórma do regi
rnento da casa. 

,r 3." Este parecer deverá comprehender, 
além do calculo arithmetico, o exame moral 
das consignações orçadas · para cada uin dos 
differentes ministerio_s, com todas aquellas ob
servações ou proje~tôs de lei _que forem con
venientes para melhor desempenho ào serviço 
para que são destinadas. 

· , r, 4.º O disposto acima applica-se tambem, · e 
principalmente, á ('.ommissão de contas. 

cc Ca.mara dos depqtados, 4 de Maio de 183!J. 
-Ven.aneio Henriques de ;I?ezen.de.- Joaquim 
Ma.noel Carneiro da Ounlta. >1 

O SR. PRESIDENTE, consultando os artigos do 
regimento da casa, que ll'at&.o de ·commís~ões, 
observa que este requerimento é antes · uma 
indicac;ll.o que tende a uma. reforma. çlo 'mesmo 
regim(tnlo.· - . .-· 

O Sr, Alvares Machado-diz. que lhe· parece 

que o requerimento do Sr, Henriques de Re· 
iende nno deve sei' tido como indicaçl'to, porque 
nellc nl.'l.o so propOe reforma alguma do regi
mento. O que no rcqnurimento se quer, é que 
1w cruelrl seis commissacs, urna para crido. mi
nistel'io1 independentes das ouh·ns commissOes. 
Mostra em como o regimento diz que se no
me,míõ commjssões todas as vezes que n ca
mara entender qne são necessatias. Persuade
se, emfim, que é um requerimento, e não uma 
indicação, o objecto. de que se tr_ata; e que a 
commissão do orçamento continua da mesma 
maneira a ser encarregada de organisar um 
parecer geral. Pronuncia-se a faVOl' do Tequeri
mento. 

O Sn. HENRIQUES DE RtzENDE sustenta que 
n.!lo é indicação, e sim requerimento1 o que 

· apresentou·. 
O SR. ALVARES MACHADO mostra que a ma

teriu e muito grave, e como não. suppõe que 
seja necessario que hoje se decida, por isso 
requer que o i-equerimento, ou indicaçno, vá 
com urgencia.á mesa, para ella dar ácerca deJle 
o seu parecer. Amanhã, quando a mesa o apre
sentar, enll'.lo se tornará uma decisão a respeíto. 
No entcetanto, póde ficar adiada a eleição das 
comtiiissões do orçamento e de contas, puE~ 
sando-se a eleger as outras commissões. 

Este adiamento proposto pelo illustre depu
tado é apoiado, discutido e approvado. 

O SR. 1.11 SECRETARIO lê um offlcio do mi• 
nistro da marinha, participando que o regente, 
em nome ào imperador, o havia encarregado 
interinamente da pasta dos negocios da guerra. 
-Fica a camara inteir4da. . . 

Continua a eleição das commissões : 

TERCEIRA COM:M!SSÃO DE FAZENDA 

Os Srs. : Maria do Amaral com 30 votos, 
Souza Marti;ns 25, e Pacheco 24. 

COMMISSÃO DE PENSÕES E ORDENADOS 

· Os Srs. : Car.neiro da Cunha com 33 votos, 
Cavalcanti' de Lacerda 31, e Gomes da Fon-
seca 30. · 

Lê-se- um officio do ministro interino da 
aue><r<i . µarlindo ,1;ª e hnra ~~ra ... ~~ese~'-r a t, &.J.1-•, vu .. 1. ,,u .uv pa.. · op1 utc:1 

esta camara a proposta do governo sobre a 
fixação das forças de terra. - E' designado 
pelo Sr. presidente o dia de ·segunda-feira, ao 
meio-dia. · 

COllfllfISSÃO DE JUSTIÇA CIVIL 

Os Srs. : Tosta com 34 votos, Mendes dos 
Santos 27, Cavalcanti de. Lacei·da 22: 

Lê-se um officio do ministro da · marinha, 
pedindo dia e hora para apresentar a proposta 
tio governo sobre a fixação das forças . de .mar, 
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SESSÃO .EM 6 DE MAIO DE 1839 17 
-E' designado o mesmo dia de segunda-feira, 
pela meia•hora depois do meio-din. 

Lô-se nm offir.io <lo secrelnrio elo senado, 
·remellendo u copia da fa)]a com que o regente 
cm nome do im11erador nbI"io a assemblén geral 
legislaliva.-A' comrnissao respectiva. 

COMMISSÃO DE JUSTIÇA CRIMINAL 

Os Srs.: Gonçalves Martins com 87 votos, 
Gomes de Campos 28 e Ramiro 24: 

COMMISSÁO DE DIPLOJ\IACIA· 

Os Srs. : Aureliano com 49 votos, Eusta .. 
guio 4õ, e Maciel Monteiro 28. 

Como tenha dado a hora, o Sr. presidente 
dá para ordem do dia :J continuaçao da eleição 
das commissõe:s, e levanta a sessllo depois das 
2 horas da tal'de. 

Sessão elll 6 de lllnio 

PR~SIDENCCA DO SR, ARAUJQ VIANN'A 

Depois das 10 horas da manhn fui-se n clm· 
muda, e achando-se 1·eunido numm·o hignl tlc 
Srs. deputados, abw-se n sessno, lê-se e ap· 
prova-se a acla dn antecedente. 

F,altno com causa participada os St·s. Ca· 
jueiro, Loul'enço José Ribeiro e 'roledo; e sem 
ella os Srs. Angelo Custodio Corrêa, ai·ccbispo, 
Franco, Sucupira, Rego Barros, Sehastino, Vis
gueiro, Casado, Penna, José Feliciano e Coelho. 

EXPEDJENTE 

O Sn. 1 º SECRETARIO dá conta do e,r:pediente 
- lendo os seguintes officios: 

Do ministro dos negocios estrangeiros, parti- _ 
· cipando que o regente, em nome do imperador, 
o nomeára ministro e secretario de estado desta 
repartição.-Fica a e.amara inteirada. 

Do mesn:i-o ministro, em que participa que· o 
regente, em nome do imperador, o encarregára 
interinamente àa pasta dos negocios da fazenda. 
-Fico a camara inteirada. 

· Do actual ministrn interino do imperio, par-
ticipando que o presidenle da ptovincia do Rio 
de Janeiro, em seu officio de 24 de Abril ul
timo, communicára a deliberação que tomou de 
crear um novo districto éleitoral na villa do· Pi-
rahy.-A' commissão de poderes. · 

Do mesmo ministro, remellendo o officio 
do presidente da provincia de Minas Gemes, da
tado . de .15 de Abril ultimo, e bem assim · os 
papeis que o acompanha.o, relativos aos pro
jectos de lei, numer!'.)s 155 e 158; da assembléa 
legislativa daquellá provincia, que fo1·ã0 man- -
dados imprimir," publicar e distl'ihuir pela so
bredita assemhléa, que entendeu podel-os sanc--

ro~o 1 

ciona1·, na fórma do arf. 19 do acto addicion~I, 
e que o presidente da província julga que nao 
devem ser l'econhecidos corno lei sem que o 
poder. legislativo gem1 delibere a la1 respeito. 
-A' commissão de constituição. 

Do ex-minisfro do imperio com data de 25 
de Junho ele 1888, remetlendo as cópias dos 

, decretos pelos quaes o regente, em nome do 
imperador, houve pór hem concederá D. Maria. 
Constança da Silva, viuva do capitão de arti-. 
lharia a cavallo de primeira linha, José Corrêa 
da Silva, a pensão annual de 240$, e a de 
100$ annuaes n cada um dos seus quatro filhos 
menores, e a José Joaquim da Rosa a pensão 
de 400 réis diarios.-A' commissão de pensões 
e ordenados. 

Do mesn>0, 2'emeUendo a copia do àecl'tJto 
que concede á menor Elisa Vaz de Pinho Cn-
1·aµeha a pem1M u.nnun\ uc HOO$, inc\uiudo 
ncllu o meio soldo.-A' mesma commissno. 

Do mesmo, rcmcltcn<lo a copia do decreto 
1·clalivo á penso.o nnnual de 100$000, con
cedida ao guat'da n11cio11nl 1'.,1·nncisco Martins 
de C:m·vt\lho, em ullençtlo nos servif;os pOL' 
1.dle 111·c&l:ulos 1í causa clu lcgalidnde na pro
vinc:ia de S. Ped1·0 do Rio Gmncle do S111.-0 
mesmo destino. 

Do metlmo, em que participa. que lendo o 
govcmo conhecido, depois da sancção dn 1·e
soluçno rzue approva a pensão de 600$000, 
concedida ás filhas do coronel Luiz Maria 
Cabra\ do 'feive, D. Maria .{ osé e D. The
reza, ter havido alteração em o nome ela se
gµnda ugmciada, escrevendo-se no autographo 
que subio para a seúado, ·o nome de Thereza 
em lugar de Maria Thereza, remette por isso os 
papeis r~lativos a este objetito. -A' commissão 
de redacção. 

Do ex-ministro da marinha, remettendo os 
escll!recimentos ácerca do requerimento da 
marqueza de Maceió.-A' cmnmíssão que os 
pedio. _ 

Do ex-ministro da fazenda, remetlendo os 
decretos originaes. pelos quaes forno -aposen
ta.dos, com os .vencimentos que lhes compe
tirem, na fó1·ma da lei- de 4 de Outubro de 
1881, Francisco José : Meira, no lugar de 
official-maior da contadoria .da thesoural'ia 
da província da Parahyba, e João Dias Flo
rencio na de segundo escripturario da thesou
raria da Bahia. - A' commissn.o de pensões e 
ordenados. 

. . 

Do secretario do senado,· enviando uma 
proposição do mesmo senadô, declarando o 
vencimento qne deve perceber José Antonio 
de Mira1i~a Ramalho, aposentado no officio 
de juiz da balança da alfandega desta êôrte.-
A imprimir. . - .. - -

. . Do:· µiesmo .secretario, participando quaes 
a 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:16 - PÃ¡gina 2 de 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 SESSÃO EM 6 DE MAIO_ -UE 1839 

forão os membros claquella camara - eleitos 
para servirem na mesa. - Fica a carnara in-

• teirada. 
Remelte-se á commissão de com111e1·cio, agri

cultura e a1·tes o 1·equcrimento de li'elippe Al
berto Patroni. 

ORDEM DO DIA 

Continua-se com a eleição de com missões. 

COiill\HSSÃO DE MARINHA E GUERRA 

Os Srs.: Lima e Silva, com-51 votos; CaL·valho 
de Mendonça, 46, e Rodrigues Torres, 36. · 

O Sa. lº SECRETARIO participa achar-se 
sobre a mesa o diploma do Sr. Urba.no Sa
bino Pessoa de Mcllo, deputado ordinario 
pela provincia de Pernambuco, p~la vaga elo 
senador Francisco de Paula Almeida e Al
buquerque.- Vai 1'.l commissno de podei·es com 
.urgencia. 

Continua a eleiçno de commissocs. 

COl\l!IUSSÃO DE REDACÇÃO DE LEIS 

Os Srs.: Marcellino de Brilo, 51 ; Pu111i110, 
37, e Miranda Ribeiro, 31. 

COl\lMISSÃO DE CA!llABAS MUNIC!IPAES 

Os Srs.: Vaz Vieira, 88 ; Ji\.i1·1·cia·n Souto 
35, e Silva Ponles, 35. · 

Lê-se o seguinte pal'ecer da comrnissno de po· 
de1·es: 
. " A commissno de conslituiçtto e poderes 
examinou o diploma do S1·. UrbanC? Sabino 
Pes~oa de Mello, deputado pela pt·ovinci:1 clú 
Pernambuco, na vaga que deixou o Sr. des
embargador Francisco de Paula <le Almeida 
e Albuquerque, nomeado senador ; e per sr. 
achar conforme a acta geral, é de parecer que 
o mesmo Sr. deputado tome assento. · 

<r Camara dos deputados, 6 de· Maio de 1839. 
-H. H. Carneiro Leão. - ..4. P. Barl'eto_ Pe
droso. » 

Sem debate é approvado o par.ecer, e por se 
achar na ante-sala o mesmo Sr. deputado, é 
introduzido no salão com as formalidades do 
estylo, presta juramento é toma assento. 

· Continúà a eleição das commissões. 

· COMMISSÃO DE ASSEMBLÉAS PROVINCIAES 

Os Srs. : Marcellino de Brito, 34 ; Paulino, 
33; e Alvares :Machado, 25. 
· Lê-se a seguinte.indicação : 

cc Propomos que se dê assento ao deputado 
pela província da Parahyba o Sr, João Coelho, 
Bastos, que se achá:_ nesta côrte, mas não póde· 

·apresentar o seu -diploma. >> __ . , 

O Sa. PB.ESIDENTE diz que esta indiêaçAo vai 
á commissão de poderes com_urgência. 

0 Sr. Alencar exige que se consulte a casa 

se se deve, ou não dar assento a este Sr. depu
tado, á exemplo do que se praticou com o Sr. 
Carneiro da Cunha. 

O Sn. PRESIDENTE pet·gunta se o nobre depu
tado pede ur-gencia para se discutir esta indicação, 
independente de irá commissão. 

O Sa. ALENCAR declara que sim. 
E' pois apoiada a urgencia e entra em dis

c_ussão. 

O Sr. Henriques d.e Bezend.e vota contra a 
urgencia pot· nao achar paridade entre um e 
outrp caso; porquanto, o Sr. Carneit·o da Cunha 

_ apresentou diploma, o que se não dá com o Sr. 
Bastos. 

Vem igulmente á mesa oµtra indicação do 
SL·. Ferreira de Castro, qn e foi á mesma com
missão. 

" Constando que o Sr. arcebisbo· da Bahia 
nl\o vem á prnse11tc sessão, qne o Sr. Souza 
l•,rnnco fóm de Pernambuco lornat· conta 
ela p1·csitleucitl da p1·ovincin do Pará ; e que 
11c;:;ln c:ól'lu l:IU uno nclaa dcpttludo algum IJUl' 
m111clla p1·uvi11du1 indico que seja c:hnmodo o 
H1·. D1•, ,Juno ll:rnc.lidu do Dmu:1 e Silvn, s11µ· 
phmlo pela 11ws111a prnvi11ci.l1 e resid1.rntc nn 
ciualk! clu Nicllw1·oy. · 

11 Pa,,io <IH c:11m1u•n cios clllp11h,Llos, em iJ, de 
'Maio Lle l8:J0,-1'i.Jt1·efra. drJ Ca11t1'0. >1 

Dt~pois de nlgumns ohsct·va~!Oes rnnis, os S1·s. 
C:urnci1·0 Leno e Amlmda M::\(:hado 1·equcrem 
que no menos qu1rndo nl\o vá ú commisstl.o a 
indicm\i!lo se lêa o parecer da commissao do 
nnno passudo, nfim de que a camara saiba se 
por ve11lura o nome do Sr. deputado de que se 
tmtu, está incluido no numero dos cinco d~pu~ 
lados pela Parnhyba. 

O SR. PRESIDENTE diz que se vai procurar 
esse parecei· dp unno passado, e que no em
tanto, fica adiada a discussáo desta materia, 
por se achar na ante-sala o Sr. ministro da 
marinha, encarregado interinamente da pasta da 
guerra, que vem apresentar a proposta da 
fixação de forças de terra para o anno financeil'o 
de 1840 á 1841. 

O Exm. ministro é recebido á porta do salão 
pela d~putaçM, para este fim nomeada, toma 
assento á direita do Sr. presidente, e lê a se
guinte proposta : 

<e Augustos e dignissimos Srs. represeritantes 
da naç&o. 

« Achando-se o exercito do imperio do 
Brazil, em virtude da lei n. 41 de 20 de Se
tembro de 1838,- organisãdo pela maneira cons
tante do decreto n. 30, de 22 de Fevereiro do pre· 
sente anno ; e não sendo possivel recoiahecer já 
toda::; a~ vantagens que o governo teve em vista 
naquella organisação, por depender do· tempo, 
e experiencià dar-lhe o cunho de exactidão ou 
mostrar os defeitos que devão ser emendados1 

tenho. a honra de apresentar-vos, de ordem do 
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SESSÃO EM 6 DE MAIO DE 1839 19 
regente em nome do imperador, a seguinte pro· 
posta.: 

i< .Art. lº. As forças àe terra para o anno fi. 
nanceiro ele 1840 a 1841, constaiáõ : 

cc § lº. Dos officiaes generaes, elos do estado
maior do exercito, praçDs e arsenacs, corpo de· 
engenheiros, e ofüch1es dos corpos. 

cc § 2". De treze mil praças de pret de linha. 
cc § 3º. De duas mi) praças de pret f'óra de 

linha.· 
cc § 4º. De oito companhias de artífices. 
<e Art. 2º. As forcas de linha acima fixadas 

serão dish'ibuidas · pela maneira seguinte: 
" Doze batalhões de caçadores. 
cc Tres regimentos e quatro esquadrões de 

ca vallaria l 1geira. 
« Cinco batalhões de artilharia a pé. 
cc Um corpo de artilhada a cavullo. 
cc Um corpo de pontoneiros, sapadores e 1ni

neiros. 
,, Art. 3". As fol'ças fóra da linha, acima 

designadas, serão repat·lidus pela fórnrn se-. 
guinte: 

<e Na província do Parú :-Um corpo de n.t'· 
tilharia; um esquadrno de cuvnllaria. 

« Na provincia de Matlo-Grosso :- Um ba
lallin.o de artilharia; utua companhia de- cn
vullaria. 

cc E oito companhias de caçadores de mon-
tanha, pertencendo : 

« Duas á provincia de Minas-Gemes. 
<< Duas á. do Maranhão. 
cc Uma á de S. Paulo. 
« Uma á ele Santa Catharina. 
<r Uma á de Goyaz. 
cc Uma á do Espirita-Santo. 
« Art. •1º. O governo fica autorisado para con

ceder uma gratificação correspondente á ter\)ª 
parte do soldo, além dos mais vencimentos, aos 
militares que servirem activamente em qual
quer ponto ào imperio aonde a ordem publica 
fô1· alterada, ou que forem encarregados de 
commissões importantes. 

« Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Maio 
de 1839.-Jacintho Roque de Senna Pereira. ,, 

Finda esta_ leitura, o Exm. ministro passa a 
lêr a seguinte proposta de fixação de forças nu
vaes para o mesmo anno financeiro : 

cr Augustos e digníssimos senhores represen
tantes da nação. 

cc Na conformidade do art. 14 da lei de 31 de 
Outubro de 1835, venho, de ordem do regente 
em nome do imperador, aoresentar-vos a se
guinte proposta,-. para · a • fixação das forças 
navaes que se devem conservar em activi
dade de serviço no anno financeiro de 181!0 a 
1841. 

cc Art. l.º Para o .serviço do anno financeiro 
que ha de correr do primeiro de Julho de 1840 
ao ultimo de Junho de 1841, as forças navaes 
activas do imperio constaráõ das embarcações 
que o governo julgar necessarias, nãO devendo 

as suas tripolações exceder a tres mil praças de 
todas as classes. 

cc Art. 2.0 As forças decretadas no artigo 
antecedente poderá.ó ser elevadas, desde já. a 
quatro mil praças, exigindo as circumstancias. 

rr Al'i. 3.º O corpo de artilharia da marinha 
poderá ser elevado ao seu estado completo. 

« Art. 4.º O governo designará o maximo do 
numero de alumnos que devem ser admittidos 
á matricula do primeiro anno da academia de 
marinha. 

<< Art. 5.º O governo fica autorisado para 
ajustar maruja a premio, preferindo os nacionaes 
aos estrangeiros; e, ntío havendo quem assim 
queira strvir, poderá recrutar na fórma das leis, 
as praças necessadas para completar as forças 
acima decretadas. 

<r Art. 6.º Fica tambem autorisado o o:ovemo 
para, alérn do solrlo, dar ás praças elo corpo 
de artilharia da marinha, que, concluindo o seu 
tempo de scl'Viço, quizet·cm · nellc continuai·, 
umagt·atificn<;ão ig11al uo rncsrnosoldo, emquanlo 
forem pt·ac_'.aS de p1·ct ; e a 1·ccrulal', IH\ fúrnia 
das leis, as prnc,ms pt·ecisas para completar 11 
fol'ça·do rdel'ido corpo. 

e, Arl. 7 .º Os oflieiaos ela armada, <lc urti
lhaifa da marinha, capella e nautica, o os 
oHiciaes rnarinhcirns percebet·úü, embarcados 
em navios at·mnLlos, o meto soldo que lhes 
marca a lei de 1.5 de Outubro de 1836. Os ci
rurgiões da armada venceràc tam bem a gra
tificação de 40$, rnensaes, quando embat·cados, 
ou effectivamcnte empregados em hospitaes. 

cc A1·t. 8.0 O governo continúa a ficar auto-
1·isado para elevar a dez o numero das compa
nhias fixas de marinheiros, deduzindo das forças 
decretadas no art. 1° as praças de;,;tas compa
nhias que effectivamente embarcarem em navios 
armados. >1 

O SR. Pm:s!DENTE diz que a camara tomará 
na devida consideração as propostas do poder 
executivo. 

O Exm. ministro retira-se com as formali· 
dacies com que havia sido introduzido. 

O Sr. Alvares Machado pede a palavra pela 
ordem, e envia a seguinte indicação : 

e( Considerando que o ministro da guerra 
está em pleno exercido de suas funcções minis
teriaes na provincia do Rio Grande do Sul : 

« Considerando outrosim, que os ministros 
que _succedêrão interinamente na rep,1rtição da 

. guerra forão encarregados unicamente _do expe
diente da mencionada repartição : 

cc Requeiro que a proposta do ministro inte
rino da guerra seja remettida ás commissões de 
constitujção e guerra para declarar : · 

· « 1.º Que é inconstitucional o exercido - da 
autoridade qne foi commetti<la na provincia 
do Rio Grande do Sul ao ministro da guerra, 
longe da vontade irresponsavel, que nao podia 
abdicar por este modo sua principal missa.o 
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20 SESSÃO EM 6 DE MAIO DE 1839 

constitucional de ínspeccionar os actos dos mi· 
nistros re~ponsa veis .. 

« 2.º Que a apresentação da dita proposta, 
e re]atorio do ministro interino ela guerra e 
suas relações com o corpo legislativo; nuo se 
comprehendem nos limites das faculdades que 
lhe foro.o encarregadas pela vontade irrespon
savel. íi 

O SR. PRESIDENTE diz que a indicação vai á 
com missão de constituição; a proposta de fixação 
de forças navaes, á comrnissão de marinha e 
guerra ; a quai lambem se deve remetler com a 
indicação a outra propos·ta; pois que a indicação 
não prejudica o andamento qµe taes materias 
costumão ter na casa. 

Continua a discussão da urgencia pedida pelo 
Sr. Alencar, e ach,mdo-se sobre a mesa o pa
recer da comn1issão de poderes do anno pas-
sado, lê-se deste parecer a parte l'eluliva ás 

· eleições da Parahyba. Da apuração que fez a 
commissao dos 7 ·collegios, cuja validade recc· 
nheeeu, vem a rccahir a nomeaçno dos 5 de· 
pnlatlos nos Srs.: Carneiro da Cunha, Veiga 
Pessoa, .Tono Coelho Bastos, J 0110 José Ferreira 
da Costa e Manoel Carneiro da Costa i se· 
guindo-se i~1mediatamente em votos os Srs.: 
Bento Bandeira de Mello, Joaquim José de 
Oliveira, Trajano Alipio de Hollanda Chacon e 
,José. da Costa Michado. 

Não havendo quem fa11e sobre a urgencia, é 
posta a votos e approvada. Entra por conse
q11encia em discussão a indicaç~o dos Srs. 
Veiga Pessoa e Oliveira. . 

Sem debate é approvada a indicação, e o Sr. 
presidente proclama o Sr. João Coelho Bastos 
deputado pela Parahyba. -

Achando-se na ante-camara o Sr. deputado, 
,é introduzido no saião com as formalidades do 
estylo, presta juramento e toma assento. 

Continua a eleiçrto das commissões. 

COMll!ISSÃO DE COJi.fMERCIO, AGRICULTURA, 
INDUSTRIA E ARTES 

Os Srs.: Lemos 37 votos, Pen na 31 e Fortes 27. 

COMMISSÃO DE INSI'RUCÇÃO PUBLICA 

Os Srs.: bispo de Cuyabá 38 votos, Bandeira 
de Mello 33 e_Loureriço José Ribeiro 31. 

C0:Ml!ISSÃO DE SA0DE PUBLICA 

. Os Srs.: Paula Candido 47 votos, Alvãres 
achado 42 e Gomes da Fonseca 34. 

C01ÍMISSÃO DE ESTATISTICA E CATECHESE 

Os Sr;;.: Dantas 31 votos, Encarnação 23 e 
Vaz Vieira 22. · 

COM.MISSÃO DE MINAS E BOSQUES 

Os Srs.: Paula Candido 20 votos, Oliveira 20 
. e Coelho 17. , . 

O Sr. Alvares Macha.d.o oppõe-se ao pa
recer, observando que) 11a.o tendo sido julgada 
ne(;essaria, para a verificação dos poderes dos 
Srs. deputados pelo Pará, no anno pa~sado, a 
acta do collegio, que o parecer menciona; 
nenhuma raz11o ha para que della se não pres
cinda lambem agora. 

O Sr. Barreto Pedroso não sabe porque 
raz/lo a comniissM de poderes não exigia, no 
anno passado1 a act~. do referído collegip_, e 
julgou; apesar disso; boa a eleição feita no 
Pará; mas adverte que esta razão póde mui 
bem não militar para o caso presente, pois que, 
no anno passado, tratava-se .da verificação de 
poderes dos Srs: deputados por aquel1a pro
víncia, que poderi11o ter um numero de votos 
tal que, ainda quando todos os votos deste col
legio lhes fossem desfavoraveis, os não preju
dicasse ; o qne póde nno acontecer a respeito 
dos supplentes, na eleiçno dos qm1es muito 
póde influir o co11egio cu.ia acta se pede. Nno 
sabe portanto, a rnz&o po1·q11e nno devn sei· 
approvado o parecer da cor11111issno que, ÍLl n
dada no receio de dar prcferencia a uns sup. 
plentes com injusta cxclusao de outros, pede 
um documento que póde ser remettido pelo 
governo em breve espaço. 

O Sr. Alvares Macha.do não póde admittir 
as razões produzidas pelo Sr. Barreto Pedroso, 
todas fundadas em,-póde ser,-e em nenhuma 
realidade. Póde ser que o collegio de que se 
trata venha a alterar a ordem pela qual se 
deviao chamar os supplentes, póde ser que os 
votos deste collegio não pudessem prejudicar os 
senhores que tomárão assento na carnara como 
deputados pelo Pará, etc, O orador n:lo quer fa
zer-se cargo ele responder a estas razões ou antes 
supposições, mas, limita-se a observar, que nllo 
sendo muito liquida a exislencia do collegio, 
cuja acla se pede, difficil, e mui difficil 1 lhe 
parece poder a commissão saber se os voto~ de 
tal collegio podiao prejudicar os senhores que 
tomárão assento. Não acha máo, antes muito 
bom, que fique em regra, que, para a com
missão da~ o seu parecer so_bre qualquer 
eleição ; tenha presente todas as actas dos res
pectivos collegios ; mas querer exigir agora 
uma acta que se não pedio em tempo com
petente, parece-lhe excesso de es~rupulo. Pede 
que se lêa o parecer da commissão do anno 
passado, a · respeito das eleições do Pará. , 

E' satisfeito pelo Sr. 1° secretario. 

O Sr. Carneiro da. Cunha. pede que se lhe 
declare em que ordem está o Sr. João Candido 

.. na lista do,, supplentes. 

· · ·o Sa .. lº- SECRETARIO responde que é terM 
-ceiro supplente. 

O Ss. CARNEIRO DA CuNHA, por uma parte, 
não acha muito justo o parecer da corrimissã.o, 

. mas, por outra, tem receio de que entrem supM 
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· SESSÃO EM 7 DE MAIO DE 1839 21 

· plentes de supplentes, como aconteceu em 
1830. Está persuadido de que a camara não 

· quer continuar neste precedente. Se o Sr. João 
Candido fosse primeiro supplente, o orador vo
taria pelo requerimento sem se importar com 
a ;iCla que falta, porque entno, estava na 
mesma razão dos Srs. deputados pelo Pará; 
mas sendo terceiro, vota pelo parecer. 

O Sr. Ferreira. de Castro declara que fez a 
sua indicação porque, nno vindo o Sr. arce
bispo, como é notorio ; estando o Sr. Franco 
presidente do Pará, e sabendo-se qne lambem 
não vem o Sr. Custodio Corrêa, ficará aquella 
provincia sem rept·esentante, se não fôr cha
mado o Sr. João Canditlo, supplente em ter
ceiro lugar. 

Depois de haver o Sr. presidente declaràdo 
que ficava a materia adiada pela hora, adverte 
que ha cedulas ·sob1·e a mesa para a eleição da 
commisstto· ecclesiasticu, cuja apuraç9.o na.o lhe 
pnrcce que possa ficar reset·vada para o dia 
immediato. Indo-se procedet• á apllraça.o, na 
f~t·ma requerida por alguns Srs. deputados, va
r1fic11-se serem as cedulas apenas 39, e nllo 
estai·, por conseq11encia, a casa em nnmet·o 
legal. 

O Sn. PRESIDENTE dá para a ordem da dia : 
continuação da discussão ~:iiada; nomeações 
de com missões e pareceres adiados .. 

Levanta a sessao pelas 2 horas da tarde. 

--ee.--

Sessão ~m ')' de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SU?trMARIO.-:-Expediente.-As emendas ao 'regi-
. mento. Disem·so -do Sr. Ottoni, eto.-Eleições 

de commissões.-Pa·reeer da mesa sobre a in
dicação dos Srs. Rezende e Carneiro da 
Ounlia propondo que 8e nomeem, tantas oom·
missõe, de orçamento quar,itos ião os min.is
terios. Düseursos dos Srs. Limpo, Ca1•neiro 

-Leão, etc. · 

Depois das 10 hora_s da manhã pro.cede-se á 
chamada, e reunidos os Srs. deputados em nu
mero legal, -abre-se a sessão, lê-se e approva-se 
a acta da antecedente. 

Faltão sem causa os Srs. 1\ngefo Custodio, 
arcebispo, Franco, Francisco do Rego, Vis
gueiro, Casado, Toledo, Coelho e Sucupira ; 
e com· ella os Srs. Cajueiro, Bustamante, 
Lourenço José Ribeiro e Dias de Carvalho. 

EXPEDIENTE 

O Sn. 1°·SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : . -~ 

Do· ex-ministro do imperio, remettendo a 
~opia do decreto, . com os papeis que lhe 
são relativos, pelo que se c~mceden .. ao ca-

dele Anseio Antonio Cornelio de Souza 
Gral~a a pensão annual de 200$000 pelo 
serviço que prestou á causa da legalidade 
na província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul. - A' cor,nmissll.o de pensões e or
denados. 

Do mesmo ex-ministro, enviando o officio do 
presidente da provincia de S. Paulo, e bem 
assim as informações dadas pela repartição dos 
negocios da fazenda relati VIJS ao terreno que 
exige a.quelle presidente para nelle edificar-se 
uma casa de cort·ecção. - A' 1u commissllo de 
fazenda. 

Do mesmo remettendo o officio da camara 
municipal da cidade do Maranhão, que acom• 
panha a representaçi\o de D. Francisco Bal
thazar da Silveira e Domingos José Gonçalves, 
que por esta camara foi exigida.- A' quem fez 
a requisição. 

Do mesmo, enviando a copia do decreto 
que concedeu ao cidadã.O Manoel Furtado da 
Te1·ra a pensão annual de 120$ em attençllo 
aos serviços que tem prest.ado ó. causa da le
galidade na provincia da S. Pedro do Rio 
Grande elo Sul.- A' commissão de pensões e 
e ordenados. 

Do ministro da guerra, devolvendo o reque
rimento do contador do arsenal de guerra, Josó 
_de Cupertino Fen·eira, com as informações tio 
director do mesmo arsenal a 1·espeito.- A quem 
pedia as informações. . 

Do ministro da fazenda, remettendo o decreto 
original de 19 de Abril ultimo,· pelo qual JoD.o 
Jm,é Ptlreira Souto foi aposentado no lugar de 
1º escripturario da thesouraria da provincia do 
Rio de Janeiro com o vencimento do ordenado 
que lhe competir. - A' commissão de pensões 
e ordenados . 

Vão a imprimir, e depois á commissão das 
assembléàs legislativas provinciaes, os actos 
legislativos das províncias da Parahyba, Goyaz e 
Rio Grande do· Norte. · 

Vao á com missão de constituição e podet·es as 
representações dos seguinte~ collegios eleitoraes 
das villas de Itabayanna, do Lagar-to, de Nossa 
Senhora da Purificação da Capella, Villa Nova 
e do Propriá., todas da provincia de Sergipe. 

Lê-se um parecer da commissão de consti· 
tuição e poderes, que attendendo a ter sido esco
lhido senador·pela província de Sergipe o Sr. 
José da Costa Carvalho, deputado da proviricia 
de S. Paulo, é de parecer que, por intermedio 
do gove.rno, se officie á camara · municipal de 
S. Paulo para que expeça diploina ao supplente 
mais votado da dita província, etc. .. 

Entra em discussão, e sem debate é· appro-
vado. · . 

Faz-se menção de um offi.cio do Sr.- José 
Pedro Dias de Carvalho, · deputado pela pro
yincia de Minas, em que participa, que por 
incommodos de· familia nllo · póde comparecer 
est~ am:~o na sess~o!-fica a _pa~ara int~iraqa. 
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22 SESSÃO EM 7 DE MAIO DE 1839 
Lê-se o seguinte: 
<e Requeiro que o regimento provisorio da 

ca mara seja observado e executado sem a alte
ração ultimamente feita, emquanlo a mesa não 
submeller á nossa discussão as emendas que 
julgar necessarias ao dito regimento. 

<e Paço çla cnmara, 7 de Maio de 1889.-Ri
beiro de À ndrada. » 

Entra em discussão. 
O Sr. Carneiro Leão diz que o objecto de 

que trata este requeriínento é proprio de uma 
indicação, e que, por isso, de.ve ir á mesa para 
sobre elle dar o seu parecer. Aproveitando 
este momento para rogar á mesa que apresente 
um regimento mais completo do que o que 
está adaptado pela camara, declara que, nao 
julgando objecto do requerimento o assumpto 
·de que se trata, acha que se deve seguir a seu 
respeito o que se tem seguido ácerca de outros 
semelhantes. 

O Sr. Alvares Maohac1o mostra que deve ser 
julgado rnquerimento e nM indicação o que 
offereceu o Sr. Ribeiro de Andrada, allegando 
para isso o exemplo do que se fez o anno pas· 
sado, quando se tratou das emendas do Sr. Car· 
neiro de Campos ao regimento da casa; pois 
que o requel'imento, nesse tempo apresentado, 
nito se julgou ser uma indicação. Não entra 
agora nos pormenores de toda essa questão, 
porque na.o está ella em discussão, aliás mui 
longamente teria que fallar ; limita;se pois a 

. dizer que é requerimento, e não indicacflo. . . 

O Sr, Moura Magalhães declara que a me
dida tomada o _anno pass.ado faz parte do regi· 
mento da casa, que agora se pretende alterar 
por um simples· req.ierimento ; o que é con
trario á sua opirlião. Para alter.ar-se o que está 
determinâdo, é· preciso que se siga o preceito · 
do regimento. Mastra como a mesa já_ está 
encarregada dê apresentar um P.arecer sobre o 
·regimento da casa, emquanto .:porém se ~ão 
tratar deste objecto, emqtianto ·se nã.o al-
terar o regimento, seja seguido o que elle deter". 
mina : é por isso de parecer que este requeri· 
menta, .que ene deputado consider ... como indi· 
cação,' vá remettido á ínesa. 

O Sr. Carneiro Leão combatendo a idéa de 
. um Sr. deputado, que para apoiar a sua opi
. nião recorreu á _mane.ira 'porque o anno pas• 

· sado passou a reforma do regimento, mostra 
que, então, hou.ve para esse uma indicação, 

. que foi enviada á mesa, à qual deu sobre ella 
um parecer qt1e e~tróu em discussão : offere• 

., cê~~o-se adiamentos·. sobre adiamentos, forão 

. · reJeltados : . e que então elle deputado offereceu 
.um· novo· adiàménto, para que fossem as 

:-_ eiµ~nda~ ob~ervadas, ficando ao mes~o tempo 
. :~qçarregada a, .mesa de reformar o regimento ; 
,~,:-~ceu. este razoavel, e foLapprovado. Em-
quant~ pois a mesa não apresentar essas re
fürmali, emquanto o regimento rião fôr discu-

tido ·e approvado, observe-se o qu.e está ven~ 
cido. 

Continuando a discorrer sobre a materia, 
mostra o illustre orador que não ~ passivei: cóni.:, 
bater agora o que praticou a opposição o aii_no · 
passado, quando, por acinte, apresentou pri. 
meiro., segundo e mais adiamentos,· sem fazer 
a apologia daquillo que então se fez, sem tomar 
a peito este negocio, e defender a maioria de · 
então. Conclue, sendo de opinião que é indi
cação e n~o requerimento o que apresentou o 
Sr. Ribeiro de Andrada. 

O Sr. Ottoni levanta-se para repellir a pec4a 
que o nobre deputado que o precedeu irrogou 
á opposição do anno passado, a que sempre 
elJe orador pertenceu. Queix.a-se de que o 
p~·eopinante viesse _reproduzir: o que ·a admi· 
mstraçn.o passada propalava pelos seus orgãos 
nesta casa, e pela imprensa minlstel'inl, fal· 
lando em adiamentos · acintosos, opposiçOes 
atrapalhadoras, ele. Se o illustre deputado 
declara conhecer os limites de uma oppo
siyllo verdadeira, mostre-se lambem conhe
cedol' elos limites impostos a todo o parla
menta-r, quando especialmente está do lado da 
maioria, como, ao que parece, acha.se ainda 
o nobre deputado .. 

Entende que nflo têm lugar as objecçoes 
apresentadas contra o requerimento, querendo
se que seja considerado como indi~ação para ser 
enviado á mesa·; porquanto as cousas pela ma
neira porque se fazem, ass: :n tambem se des -
fazem (apoiados); e se o requerimento do 
preopinante, determinando que as .emendas do 
Sr. Carneiro <le Campos, enviadas á commissão, 
fossem adaptadas para .servirem .interinamente. 
de regimento, pôde na séssão passada ser appro
vado, não ·vê razão pelá qu~l se não possa, 
~pp~ovando _um requerimento, suspender uma 
ctec1sa.o tomada- por outro requerimento P Para 
tornar inais saliente a paridade, o orador an: 
nuncia que man~ará á mesa emenda, conside· 
rando como indicação·ó requedmento · do Sr. Ri-· 
beiro de Andrada, fiéando, porém, desde já 
suspensa a decisão tomãdo. o .a.ri no passado .. ·. 

Continuando a fallar ·s~b~e a acc~saçilo de 
acintosa lançada á opposição do ,anno ·passado, 
declara que s_e com seus collegas guardou pro
fundo s1lenc10 depois daqUella deliber~ça.o; foi · . 
~ão tanto por se não conformar com ·suâJégir· . 
hdade, como para que· praticamente-:''e:(peri~ 
~nentasse o paiz ? que era o· min_isterio ::pa~sa~o, . 
mcapaz de reah:i;ar os beneficws ·que -hav1ão · 
promettido os seus palavrOes. · (Apoiqdos.}:: · . 

Nota que S. Ex. o Sr. ministro da fazenda, 
q_ue se assenta á sua esquerda, ten~o diante de 
s1 uma volumo~a pasta·sempre pejada·de· papeis, 
costumava dizer, batendo na pasta : ...:_ Q go-' · 
verno tem muitas propostas para fazet- mas 
desanimou quando vio que a discússlo do voto 
de graças levava mais de um mez. Sr. presi- _ 
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SESSÃO EM 7 DE MAIO DE 1839 23 

dente (exclama o orador), calou-se a oppo
sição; depois do seu silencio aind,1 tres mezes 
decorrerão, e entretanto sabe a casa, e sente o 
~eazil quaes forã,o as grandes propostas que 
com tanta emphase forf\.o annunciadas; o mi
nisterio, · depois ele ter feito tantas promessas, 

·retirou-se do governo, deixando por unico le-
gado , áos seus successores a Ja1·da e a carteira 
do rebelde Nelto. (Risadas.) 

O illustre deputado manda á mesa o seguinte: 
cc Que o requerimento vá á mesa para que 

sobre elle interponha o seu parecer, quando 
propuzer as emendas ao regimento ; que entre
tanto fique suspensa a decisão tomada sobre 
um requerimento o anno passado, peio qual 
ficárão interinamente em execução as emendas 
do Sr. Carneiro de Campos, etc. )) 

E', apoiado e entrn em discussão. 
Dando-se, afinal, por discutida a materia, o 

requerimento do Sr. Ribeiro de Andrada, é jul
gado como indicação, e rernettido á mesa por 
40. votos contra 32. · 

A primeira parle do requerimento do Sr. Ot
loni está comprehendida no vencido ; a segunda 
nl!.o fica approvada. 

Continúa a eleição de commissões. 

COMMISSÃO ECCLESIASTICA 

· Os Srs. : bispo eleito coni 50 votos ; Encar
nação, .47 e Freitas 28. 

COMMISSÃO DO BANCO 

Os Srs.: Calmon com 36 votos ; Montezuma, 
·33 e Vianna 24. · 

Lê-se um officio do ministt-o da fazenda, pe
dindo se lhe marque dia, e hora para apresentar 

. o seu relatorio.-Marca~se ·o ?ia 8 pelo meio dia. 
. . . 

COMMISSÃO DE PETIÇÕES 

Os Srs.: Gome; Ribeiro· com 41 votos ; Na
varro. 30; e Pedreira, 25. 

COMl\IISSÃO DÉ .. CONTAS DO TUTOR · 

Os Srs:: O!iv~jra, 30 voto.s ; .Ottoni 30, e · 
Cavalcanti de· Amµqu~rque, 28. 

, COMMISSÃ;O .Í>E EXAME DO~ THESOURO 

• .. úJ Srs.: M·~;ti~ri Francisco, 38 votos ; Amaral. 
3.5,:.e·:.êilva Pontes 22. 
: .• ó}Sa/.PRESIDENTE: - Segue-se a commissão 
de .. orç~m.ento; mas ácerca deste· objecto ha 
:um Jlàrecer da mesa; dado sobre requerimento 
dó$ . Srs. · Henriques de Rezende e Carneiro da . 
,Cunha.. . 
.... E')ido o seguinte parecei:' da mesa : 
·:. íc A mesa, a quem foi presente o requeri
mento dos Srs. deputados Henriques de Re
zende e Carneiro da Cunha, em que propoem 
que se nomeêrn para ? orçamento tantas com-

missões, quantos são os differentes min1sterios, 
entende que a medida proposta não preenche 
os fins qne tiverão em vista os seus illustres 
autores, porque a experiencia dos trabalhos 
parlamentares nos ensina que commissões com
postas de muitos membros, longe de facilitarem 
o andamento dos negocios, constantemente o 
embaraçao pela difficaldade de se reunirem 
os ditos membros ; corntudo, apezar de assim 
pensaL· a tal respeito, é de parecer que entre 
o requerimento em discussa.o, para que a ca
marn em sua sabedoria resolva o que julgar 
mais conveniente. 

cc Paço da camara dos depntados, em 7 de 
Maio ele 1839. - Ca:ndido José de .A.rmtjo 
Vianna, presidente. - D. José de Assis Mas
carenhas, 1 e, secretario, - João José de Moura 
1vlagalhães, 2º secretario. - Joaquim, Nune3 
)j,'Jachaclo.-A. J. Alvares do Amaral. » 

O Sr. Limpo de Abreu observa que o pa
recer devia dizer o contrario do que diz ; por 
que se a indicação na opiniM dos senhores da 
mesa não prnenche os fins que seus illustres 
autores tive1·ão cm vista, a conc!usao que se 
deve füar é que se ella rejeite, e não que entre 
em discussao ; a conclusa.o que a commisao 
tirou lhe parece contrnria a todas as regras da 
logica. _ 

O Sr1.. PRESIDENTE dirige ao orador algumas 
palavras que nao ouvimos. 

O SR. LrnPo DE ABREU:-.. Então é um parecer 
que rejeita e quer que entre em discusssão a 

· indicaçílo !..... ( O nobre deputado benze-se.) 
(Risadas. ) · . . 

Dá-se por concluida a discussão do parecer, o 
qual é approvado ; e, por consequencia,. entra 
em discussão o requerimento dos Srs. Rezende 
e Carneiro da Cunha. 

O Sr. Moura Magalhães observa que a mesa 
não . peccou nos principias logicos, dizendo que 
entrasse em discussão a medida proposta pelos 
Srs~ deputados, embora a mesma mesa não a 
adaptasse; seria assim, ·se a mesa, julgando que 
a medida n!I.O era digna da ·discussão, a offere-
cesse çorntudo para este fim. · 

_ - . Passando ·a: defender o parecer, diz que é 
sabido o deploravel estado de nossas finanças, 

· perfeito cahos na opi~iao ·de quantos entendem 
da maleria. O orçamento, segundo a pratica da 
casa, é verdadeira ceremonia , porque votão-se .. 
imposições, decretão-se despezas, sem haver 
pleno conhecimento. das necessidades que exigem 
ta~s impostos. - De úrdinario se delibera, e se 
decide segundo as asserções rninisteriaes. Mas 
ainda que reconheça, quão defeituoso é o sys
tema até ·aqui seguido; comtudo crê . que a 
emenda apresentada pelos honrados sigriatarios 
do requerimento nada vem melhorar. , 

Os Srs. deputados querem que haja tantas 
cornmissões, quantos são os differentes minis: 
terios, é que estas commissões se enc~rreguem 
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24 SESSÃO EM 7 DE MAIO DE 1839 

não só ào exame materi~l Jas cifras, n,1as ainda 
entrem· no exame moral'das contas. Ora, é 
isto o que nós nno po_deremos conseguir pelo 

·methodo apresentado. Se se 4nizesse · que as 
seis·· commissões se encarregassem tão sómente 
do exame das cifras, seria inutil semelhante 
cousa ; porque uma comrnissão composta de 
tres mernb1·os é bastante para examinar o or
çamento. As despezas sno de duas naturezas; 
ou sn.o despezas a respeito das quaes já existem 
]eis previas, e entao acamara nada mais faz que 
marcar o quantitativo para e1las ; ou são 
eventuaes; e então uma commissão de tres 
membros é sufficiente para examinai· se com 
eff eito se . deve ou não decretar taes despezas. 
Mas o que querem os. i1lustres membros é 
alguma cousa mai5l que isto, querem que cada 
uma das commissões entre no exame moral das 
contas; e isto não se póde fazer. Sabemos que 
as sessões são de curto period,J, e na.o póde cada 
uma destas commissões investigar neste espaço 
de tempo o que querem os illustres autores do 
re·querimento; porque o trabalho de examinar 
contas é muito complicado ; é preciso ver livros, 
todas as peças, todos os detalhes justificativos, 
é preciso entrar em differentes calculos, etc. ; 
declara que quer . que· tome contas, que haja 
toda a publicidade a respeito de nossas 
finanças ; mas, insiste em que isto se não póde 
conseguir pelo methodo apresentado. pelos 
nobres autores do 1·equerimento3 conse
guir-se-ia um tal fim com outras medidas, já 
usadas em ·outros paizes, como, por exemplo, a 
creação àe um tribunal de contas, ou de com-
missões permanentes, cada uma das quaes 
fosse encarregada de um ministerio~ e no prin
cipio de cada sessão apresentasse o seu relatorio 
circumsta nciado, .e com todas as observações 
necessarias. 

Coilclue corroborando o seu voto com o 
exemplo da pratica adaptada pela· c~mara·em 
1827, dividindo-se ella em secçõ.es, ·pratica _t;la 
qual nenhum. proveito tirou. 

O Sr. Limpo de Abreu insi~te ein dem?nstr~r 
. que este parecer offende as regras ~ais ord1-
·narias da logica, como mesmo do bom senso ; e 
faz ver que o preopinante confundia a receita 

. ço~-as contas; ,que J:?ão deu raZão alguma que 
•·possa oppôr-se aos fins que os nobre.s deputados 
. tiverão e.in Vi!Sla, apresentando esta indi.cação. 

Sr. presidente, · continúa o orador, a éxpe
rienda de ·1ongos annos · tem ~ provado que a 
CQmmissãô d(:t orçamento limita-se unicamente 
.~. ex.aminar a r~ceita do esladp; a examinar suas 

.. ·d~spezas, e, de ordinario, a onerar os povos -com 
~ .. Jnais alg~ns ~~ibutos, pôr.isso que, quasi sempre, 
., :·: ': à receit~ · não chega para ·fazer face á despeza ; 
., )ião t,em havido observacão alguma,···não tem 

"hávicfo êxàmenenhum circumstanéiado sobre a 
. n·éçessidade das co~signaç~es 'que os differentes 
.JP.inisterios pedem nos seus orçamentos.· 

º\;;_:, ... .. • T 

Se o trabalho da commissão de orçamento se 
limita ao exame das cifras, então nem tres 
membros serão necessarios, bas_taria um; mas· 
ha mais alguma cousa a fazer do que este exame. 
E' de mister que os membros dessa commissão 
lenhão conhecimento, não só de objectos de 
finanças, como de -todos os outros objectos que 
comprehende a lei do orçamento. Eu cital'ei um 
ou dous exemplos. O ministerio de estrangeiros 
pede-nos de ordinario uma grande consignação · 
para sustentar nôssas relações exteriores, e 
a com missão de ordinario · dá essa consignação 
sem nos dizer urna palavra sobre a necessidade 
que tem o paiz de fazer esse sacrificio, e nós 
temos concedido consignações para· a repa1·tiça.o 
dos negocios estrangeiro!::! : e para que ? Para 
vermos o nosso terrilorio invadido na provincia 
do Pará (apoiados), para vermos o· paiz com• 
promettido pelo lado do su) 1 A' vist~ disto não 
deve a commissliO fazer algumas observaç0es? 
Nilo deve ella decidir, se por ventura é ou na.o 
necessario que tal consignação seja riscada do 
orçamento, já que della nenhum proveito ti-
ramos? · 

Fallemos da repartição da justiça. Pede-se 
uma consignação extraordinal'ia para despezas 
secretas, para despeias evcntnaes ; não será 
necessario que a commissão examine em que 
têm sido gastas esb,ts extraordinarias quantias.? 
Não será conveniente que ella. diga que estas 
quantias aonsignadas para dcspezas eventuaes 
têm sido empregadas na corrupção dos correios 
e em outros actos desta natureza, que só têm 
tido por objecto desmoralisar a nação ; e que 
convencida a commissão desta. verdade, declare 
que não se deve dar consignaÇão ? 

Ora1 Sr. presiàente, é claro que se, por ven
tura, os membros que. têm· sido nomeados para 
a commissão de orçamento são os mais aptos 
para ~xaminar a repartição da iazenda, nft:o 
será tão excessivo o seu amor. proprio, que elle$ 
se considerem habilitados para. fa_zerem as .oh- _ 
servações convenientes sobre as outras repar~ 
tições·; portanto creio que, mes_mo pi:!lo motivo 
de que entre nós não ha mais que 1,1ma ou 
.i:,utra especiâlidclde sobre. u·m .. çu,outro objecto, 
é necessario que para cada ,ur:na.:das repartições 
comprehe_ndidas na grande.lei• do.~rçamento se 
nomeem membros different~~'Scld~quelles qne 
·sa.o nomeados para examinarJi.1~~ é' propria-· 
mente de fazenda. · ': i.2::; ·.·.· . · 

O S.r. deputado citou contra isto· o ·ex~mplo 
que houve na ·casa, ·de que tendo-s<e dividido a 
camara em differ.entes secções, resultou · não se 
fazer trabalho algu.p:i. O exemplo não .me par·ece 

. applicavel; porquanto, se a memoria me não 
engana, então teve-se por fim que cada um 
objecto fosse examinado por ·toda · a camara, 
dividida em differentes secções; agora não· se 
trata disto ; ·--eada uma das repartições será exa
minada separadamente por uma commissão de 

. 8 membros. · 
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SESSÃO EM 7 DE MAIO DE 1839 25 
O nobre deputado fez-se muito forte na impos

sibilidade de se tomarem contas. NM se traia 
disto: é verdade que em um dos artigos desss 
indicação se diz que as disposições anteriores 
comprehenderl10 a commissão de contas; mas a 
commissão àe orçamento trabalha independente 
da commissão de contas, não se retarda pois 
a apresentaç.ão da lei d~ orçamento, ainda 
que se cree a commissrio de contas, na iórma 

. que indica o illustre deputado: e tanto é 
assim, q11e já temos uma commissao de contas 
compcsta de tres membros. Temos tido cons
tantemente esta comrnissão de contas,- e to
davia ella não tem apresentado parecer algum; 
mas sabe o nobre deputado que sem embargo 
disto tem-se discutido a lei do orçamento. 

A' vista das observações que acabo de fazer, 
das quaes resulttto que nlgum melhoramento se 
deve esperar, se, por veu !nra, se adoptar a in
dicaçl'lo, nenhum inconveniente tenho em 
approval-a. 

O Sr. Henriq'l.'!,es _de Rezende decla1·a que, 
apresentando a ind1cuçho, nno teve em vista 
paralysar os trabalhos dn carnnra, mas fazer 
com que melhor se dígcustisse a lei do orça
mento. A commissno de orçamento, até ogora, 
nada mais tem sido que uma commissno de 
contadores. Para mostrar quanto convém que 
as consignações pedidas pelos diversos minis~ 
terias sejão examinadas de modo differente 
do até agora seguido, lembra que notou, o anno 
passado, duplicata no pedidó para munições da 
armada, quando se discutia o credito ; mas qlle 
então se disse que a occasião na.o era opporluna. 
Observa que não é passivei que haja cabeça 
tlio fortemente organisada que possa examinar 
os orçamenios apresentados pelos Srs. mi~ 
nistros de modo a esclarecer a camara, para 
a qual . não são trazidos os documentos sobre 

• d t b A n que a com missa.o e orçamen o se asea. 1' az 
ver os inconvenientes que nascem da pratica 
até agora seguida na confecçll..o da lei do or· 
çamento, em que as diversas parcellas nãO sao 
examinadas como cumpre. Mostra que mesmo, 
por causa do tempo, e para nllo forçar o se
nado a approvar de salto a lei do orçamento é 
que a indicação deve ser approvada ; porqúe, 
exiirninada Çfl.da uma das repartições por uma 
com missão ·de'tres membros ( o que já se pratica 
com as repartições de marinha e guerra, cujos 
orçamentos silO examinados pela com~issao 
respectiva) mais breve se torna o traba]ho e mais 
perfeito, pois que se exarninão, na.o só os_ al
garismos, mas ainrla a mo1:alidade dos pedidos 
do governo, o que na.o poderá fazer uma só 
commissão composta àe tres membros. Insiste 
ainda. na medida que propôz por causa do 
systema de se guardar tudo para o orçamento, 
que, por fim, é votado a esmo ; na.o se dando 
attenção nem ainda aos algarismo.s. 

Quanto á idéa de se nomearem commissões 
TOlllO l 

permanentes, achal~a-ia boa se por ventura se 
estabelecessem pen·as áqnelles deputados que 
sem licença da camara se retirão para as pro
vincias ou para · embaixàdas, antes do termo 
dos trabalhos legislativos. 

Conclue dizendo que, desejando que se tomem 
contas, .e que se arrede de nós o máo habito 
do principio de confiança, quer por isso que se 
tome alguma medida, mas não como pareceu 
indicar o nobre deputado o Sr. Moura Ma-

. ga]hães, isto é, que se adopte o que se praticou 
na França ; porque é tempo ( como bem disse 
um membro que foi da casa) de deixar os galli
cismos, as estrangeiradas. (.Apoiados, riscido.11.) 
Os francezes são francezes, e nós somos bra
zileiros. 

O Sr, Carneiro Leão observa que, se es
tivesse persuadido · de que a indicação apre
sentada ern um meio de se votarem con
sirYn.1c:Oes 111ais conformes ús necessidades 

0 
' l . 1· publica::;, sem duvida votarin por ta me 1caçrio. 

A aclrninistraçno lucraria em qne a camam 
tivesse µIeno conhecimento das despf::!Zas que 
se fazem em cada um dos ramos do ser
viço publico, porque ent:lo as consignações 
votadas pela ca1nal'a se1·ii10 mais avultadas. 

Está persuadido que o meio que se apre
senta nllo é proficuo. Por este meio tem a 
camara de nomear 36 membros, 18 parn 
examinar a l'eceita, e 18 para o exame das 
contas ; nrto sabe como casar a nobre in
dignação do illustre deputado, o Sr. Rezende, 
contra os gallicismos, com o facto de querer esse 
nobre deputado, naturalisar entre nós este me
thodo seguido na França, de.se nomear para o 
orçamento tantas commissões1 quantos são . os 
mÍnisterios. 

O defeito que existe nos nosscs orçan:entos 
nasce de se na.o ter tomado contas ; pois que 
é impossivel fazer-se um bom orçamento para 
despezas dos annos futuros, sem que se 
saiba como se despendêrão as. quantias vo
tadas nos annos antecedentes ; nasce este de
feito de nossas· ·instituições ( apoiados ), da 
organisaç!io do nosso lhesouro. (Apoiados.) Se 
o thesouro não toma contas aos seus subalternos, 
se entre nós não existe nm tribunal de contas ; 
mal póde a camara tomar contas ao theso_mo; 
Embora se divida o trabalho como se qu1zer, 
creem-se oito,· dez ou mais com missões, todas 
ellas ha.o de lutar com todas as difficu_ldades 
que têm embar~çado a membros da camara, 
aliás habilissimos e competentes, no exame das 
contas. 

Além disto, deve reparar-se que a camara 
franceza está em outras circumstancias; ella · 
nllo faz ·sessão todos os dias ; tem dias para 
o trabalho de commissões1 e então, posto que 
numerosas, podem se empregar nesse lrãbalho 
sem deixar àe comparecer uas sessões ; mas 
nós que fazemos se~sões di:;uias, e ~mpregamos · 

4 
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26 SESSÃO EM 7 DE MAIO OE 1839 

nas sessões as horas que neste clima são 
mais accommodaàas ao trabalho, não pode1nos 
dispensar multiplicado numero de membros 
para a commiss!lo do orçamento que costuma, 
assim como as outras, traballrnr nas horas de 
sessno. 

Passarei agora, continun o_ orador, a exa
mi1vir rln!C!<: p::il'IPS rlr. rlio:r>11ro::r. rlo ~r rfopnh:u-loi 

o Sr. Limpo, para ver se, por ventura, não 
foi elle mesmo que cahio na incuria de que 
accusa os outros. Elle fez-nos um quadro · 
triste da maneira porque a cornmissio do 
orçamento desempenha os se11s trabillhos ; 
e1le pensou que nenhum exanH~ moral tem 
havido nas despezas. Eu creio que elle, nesta 
parte, foi injusto. Eu reconheço que o exame 
não póde ser completo, porque a falta de 
contas inhibiiita qualquer membro da ca
marn, por mais hahil que seja, ::i. instituit· um 
exame moral, qual seria a desejar ; mas 
dizer. que as com missões não têm absolu
tamente entrado no exame moral das cifrns, 
é urna iniquicbde. ( Apoiados. ) Quando o 
nobre deputado foi ministro, algumas obset·
vaçúes as commissões fizerão, e não só as 
com.missões, 111at igualmente os Srs. depulados, 
que lambem são examinadores, e têm obri
gação de entrar no exame moral e material da.s 
cifras. 

O nobre deputado, querendo exemplificar, 
talvez, a maneira de fazer este exame, citou
nos as consignações votadas para ci ministerio 
dos negocios estrangeiros, e ex.clamou que nós 

· não entravamos no exame da necessidade 
que tinhamas das legações, e que, entre
tanto, decretavamos as despezas quando o nosso 
territorio se achava occupado pelas potencias 
estrangeiras. Parece que neste raciocinio o nobre 
deputado não foi tão exacto observador da logica 
e do bom senso, como inculcára. Do que o nobre 
deputado disse, se segue que nunca se póde de
cretar consignação para o ministerio dos ne
gocios estrangeiros, quando uma parle do nosso 
tenitorio estiver occupado por uma· ou· outra 
riaçao eslranieira, de modo que as despezas da 
repartição cessllo desde que uma potencia 
commette uma hostilidade contra nós ! ! Ora, 
o · simples bom senso faz conhecer que, em 
taes circumstancias, as despezas da repartição 
dos negocios estrangeiros avulUio mais, são du-

. plicadas. P~rece, portanto, que o nobre depu
tado peccou aqui contra as regras de que 
parece ser, em . outras occasiões, tão restriéto 
· obse·rvador. Peccou lambem quando, fazendo 
digressões para a repartiçao da· justiça, passou 
a dizer-nos que se decretava.o despezas secyetas, 
e qtte'"-i."B noca:!Saric examinar em · que se 
gasta.vão taes dinheiros. Se as despezas são 
secretas, não ha exame a fazer. 

O Sr. Souza lvia.rtins · entende que o nobre 
autor da indicaçio, ou não está lembrado, ou 

não está mllito ao facto do modo por que tra
balha a commiss11.o do orçamento, que n!l.o é 
uma só, pois lambem faz parte della a com-
1nissão de marinha e guerra, que procede aos 
exames pelo que respeita a estas renarticões. 
emquanfo a cio orça.menta examina os q~atr~ 
minísfe1·ios restantes. 

Mostra que é iwi:rncto dizer-se que n com
missão não tem entrado no miudo exame moral 
das despezas a cargo de cada ministerio, e para o 
provar lembra varias reducções de não pequena 
monta, propostas peht commissão no am10 
de 1836 ( não falla dos annos subsequentes, 
por não ter estado presente) que não forão ap
pcu vctdct.:i fJel~ t;ctllliffct. 

~onge, pois, de criminar as commissôes 
nesta parte, ellas merecem elogios.· Creio, por
tanto, -exclarna o orador, que e receio do nobre 
aulor da indicação ele que se Jeixern passar 
algumas despeza~ sem exame, é infundado ; e 
que se é precíso refot·ma é na camara (niuitos 
apoiados), mas não na t:ornmissllo, que tem 
apresentado eórtes que na.o forã.o approvados. 

Creio que a indicação só tende a multi
plicar trabalho sem proveito. Primeiramente 
os membros das commissões não se reuoit'áõ 
sempre, corno snccede ás cornmissões de orça
mento ; mas note-se bem que a falta de t'e1rnião 
dos membros da commissão do orçamento, 
póde retardar o trabalho por um ou dous dias, 
mas a falta de reunião de seis commissôes o 
retardará por muitos dias ; e depois, é preciso 
que hajão conferencias, que haja discussao, que 
levará muüo tempo; e ainda quando com
binem todas as commissões, não se tem adian· 
lado nada, porr1ue o projecto será discutido, 
como antes, na camara, Pa.·ece-me, portanto, 
o tequerimento, apezar de louvavel, inutil ; e 
como o seu nobre autor disse que estava arre
pendido de o ter apresentado, espero que o re-
tire. · 

O Sr. Vianna,, para poder decidir-se sobre o 
modo porque deve votar, · deseja saber se as 
secções da commissão do orçamento hão de 
tum bem to mar contas, pois que não concebe 
corno, não examinalldo os contas, possa.o entrar 
nõ exame moral das cifras, e apresentar urn 
trabalho approximado á perfeiçaQ.~.- · . 

Refere que nas ·camaras franéeiãs, donde o 
autor da indicação foi buscar este systema,. 
com effeito ha uma commissão para cada mi
nisterio; mas, adverte que lá ha ·uma boa 
razão que se não dá aqui, e é, que na. ca
mara franceza não se admittam emendas feitas 
sobre a perna (apoiados), que tantos males têm 
feito. Quizera, pois, que o autor da indicação 
lhe arl.dicionasse alguma cousa nest~ sentido. 

O Sr. Henriques de Bezende de tudó 
quanto tem ouvido não conclue ·senão que· a 
sua indicação é neces~aria ; porque7 se o the
souro está mal montado, se as th:esourarias nãa 
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dno contas, etc., digão as comrnissões isto, e 
prop_onh~o as medidas que lhes parecerem 
necessarrns para se conseguir o fim que se 
deseja. Fazendo a commissão de marinha e 
guerra parle da do orçamento, como disse o Sr. 
Souza Mariins, e nilO ien.ào isto embaraçado ou 
demorado os trabalhos, não sabe porque se não 
admittirá o mesmo systema a respeito dos 
ou trns mínisterios; sem o que o orador se per
suade que a camara não póde ser circumstan
ciadamente illustrada sobre cada uma das par
ce11as sujeitas á sua approvação. Até lhe parece 
que este será um meio proficuo de nno serem 
rejeitadas as reducções que fôrem propostas, 
porque tanto mais probabilidade haverá de que 
ellas passem, quanto maior fôr o numero de 
membros da comm issão empenhados em as 
sustentar. 

Responde ao Sr. Vianna que a commissão de 
contas deve fazer o exame moral dellas, e as 
do orçamento devem dar o seu parncer sobl'e 
as uespezas do ministerio, de que cacla uma 
fôr incumbida ; mas se se quizer que a orga· 
nisaçílo do orçamento seja prt!cedida do 
exame das contas, nao terá duvid,i em con· 
cot·dar, comtanlo que cada uma das com· 
missões apresente o trabalho o melhor pos
sível, e em tempo de se fazer_ a lei do orça
mento. 

Explica que dissera que queria arrepender-se 
de ter apresentado o requerimento. O facto 
porém de o defender ainda lhe parece bastante 
de que não está disposto a retirai-o. Entretanto, 
declara que não fallará mais sobre e1le. 

O Sr. -Castro e Silva. julga que a ü,dicação 
é digna de ser adaptada, com algumas modi· 
ficações tenderites a diminuir o numero d:1s 
commissões, fican·do c:;ida uma delbs encarre
gada de dous ministerios, e a do orçamento e 
contas do da fazenda, por ser o mais complícado 
e laborioso. 

Dada a hora fica a materia adiada. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia : 

continuação desta discussrto ; e sobre o parecer 
da commissAo de poderes, a respeiio de se 
chamar o Sr. Dr.João Candido como supplente 
pelo Pará ; nomeação das commissões que 
faltãO. 

Discussão éla resoluçno n. 155 de 1838 sobre -
· correios urbanos ; . primeira discussão do pro
jecto n. 3 sobre eleições ; discussão da prefe
rencia entre as resoluções ns.116 e 140; edis
cussão da que fôr preferida, relativa ao mangue 
da Cidade Nova. 

Levanta a sessão pelas 2 horas. 

&UlíF 

Sessão eill 8 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Su:mrARro.-Expediente.-Ordem do dia.-Con
tiniwção da di,scussão do requerimento do 
Sr. Henrigues de Rezende, pi•opondo a no
rneaçã-o ele mais seis commi8sõea de orçmncnto. 
-Emendas.-Relatorio elo ·Br. minist?·o da 
fazenda.-Projecto de resposta á · Jalla do 
tkrono : voto separado do Sr. Andrada JJfa
ehado. D·iscursos dos·-Sn1. Olivefra, Ocwneito 
Leão, A ndrada Maclw.do, Marin7w, Torres, 
etc., etc. 

A 's dez horas da manhã faz-se a chamada, 
e achando-se os Srs. deputados reunidos em 
numero 1egaJ, abre-se a sessão, lê-se e approva
se a acta da antecedente. 

Faltão com causa os Srs .. Cajueiro, Fortes e 
Lo11renço José Ribeiro; e sem ella os Srs. An
ge1D Custodio, arcebispo da Bahia , Souza 
Franco, Sucupira, Francisco do Rego, Visgueiro 
e Casado. 

BXPEDIENTE 

· O SR. 1º SEcRETAnro dá conta do expediente, 
lendo os seguintes oflicios : 

Do seCl'elario- do .senado, pat·tieipando que, 
por officio do ministro e secretario de eslado 
dos negocios da justiça e interino do ímpel'io, 
constou ao seriado que o regente, em nome do 
imperador; consentia nas resoluções, :1pprn
vando a pensão anmrnl de 200$000 éoncedida a 
D, Constança Rosa de Souza, e as disposições 
conteúdas em alguns artigos da resolução da 
assemhléa de S. Paulo sobre o privihigio con
cedido a Aa:uiar. Viuva & Filhos.-Fica a ca~ 
m~ra inteü'áda. · 

Outl'o do mesmo secretario,. eni que parti
cipa que _ constou ao senado, por officio do mi
nistro e secrBlario de estado dos negocios da 
fazenda, em data de 18 de Outubro; qne o 
regente sanccionou a lei. do orçamento para 
o anno de 1839 a 1840.-Fica a camara in
teirada . . 

Vão a imprimir e depois á commissão _ das 
assembléas provinciaes, os actos 1egis1ativos ~as· 
assernbléas provinciaes do Ceará e do Piauhy. 

Remette-se á commissão de commercio, ~gri
cultura, industria o artes uma representaçil.o da 
assembléa legislativa da província de Minas 
Gera.es, solicitando do poder legislativo. geral_ 
uma legislação mais favoravel a qualquer com· 
panhia que emprehenda a navegação por vapor 
no rio S. Françisco. 

Remette-se á commissão de justiça civil 
outra representação da mesma assembléa, pe· 
dindo alguma modificação na lei de 7 de No· 
vembro de 1831. 

Vai ã· commiss;ãO de instrucçiio publica o 
requerimento de JoAo José Pereira Sar· 
mento. 
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Lê-se e approva-se a redaeção da resolução 
n. 127 do anno passado. 

<e A assembléa geral legislativa resolve : 

,e Art. lº. O governo é autorisado para con
ceder a Conrado Jacob de Niemeyor e Pedro 
de Alcantam Bellegarde a faculdade de Ol'ga

nisar uma companhia para o fim de arrasar 
o morro do Castello da cidade do Rio de Ja
neiro, tendo por base do contracto as seguintes 
condições : · 

cc 111• Os trabalhos da obra deveráõ começar 
dentro de um anuo, contado da data do con
tracto, debaixo da pena de nullidade, e ficaráõ 
ultimados no prazo, e debaixo da multa que no 
mesmo contracto se· estipular. 

te 2". Os alinhamentos, arruamentos e nivela
mentos das ruas e praças, que convier abrir, 
serílo determinados no contracto, em planta ap· 
provada pelo governo, que não poderá ser alte
rada no futuro. 

« 31\. A commissa.o será obrigada a deixar 
uma rua de oitenta palmos de largura em toda 
a extensão da frente que atterrar sobre o mar, 
sem que por isso possa exigir indemnisação 
alguma, nem pelo terreno, que fôr occu
pado com as ruas e praças, que na confor
midade da condiçuo segunda. se houverem 
de abrir. 

cc 4". A companhia será obrigada a con
servai· empregado effectivamente nos trabalhos 
da obra um numero de braços de valor, pelo 
menos, iguàl- ao duplo da prestação mensal 
abaixo designada ; e se faltar a esta condiçno 
immedialamente se lhe mandat'á suspender o 
pagamento da mesrna prestação. 

1í Art. 2º. Em compensaçM de snas despezas 
gozará a companhia das seguintes concessões : 

cc 1". Todas as propriedades nacionaes exis• 
tentes no morro do Castello entraráõ no do
minio da companhia. 

« 2". A mesma companhia poderá desapro
priar todos os predios e propriedades de do· 
minio particular, existentes. no referido morro 
e suas fraldas, que forem nacessarios para exe
cução da obra, indemnisando previamente os 
proprietarios nos termos da lei de 9 de Se
tembro de 1826, ficando entendido que pela 
desapropriação, que a companhia fizer, se . 
não deve sisa. 

« 3". Ficará a mesma companhia na plena 
propriedade-de todo o terreno, que pela pre
sente lei lhe é cedido e do que desapropriar, e 
bem ~assim daqu~,lle qne por suas obrâs ad
quirir sobre o mar, com exeepção sómente do 
que fôr destinado para suas praças. . 

« 4ª. O thesouro publico pagará à mesma 
companhi1=1_ uma prestação mensal de treze 
contos de réis por espaço de oito annos, a 
contar ºdo dia em qué. der principio á obra, 
que lhe ·será paga na conformidade da dis
posição da condição 4" do art. 1 º. 

cc 5ª. Os terrenos, que a companhia vender, 
serão isentos de sisa no acto da primeira venda, 
e nas mais que se effectuarem nos vinte ani10s 
seguintes ; e bem assim serão isentos de sisa e 
de pagamento de decima urbana, por tempo 
de vinte annos, todos os edificíos, que se cons
truirem nos te!'fenos da mesma companhia. 

« At"t. 3º. Fic110 revogadas todas as leis e 
disposições em contrario. 

1c Paço da camara dos deputados, 8 de Ou
tubro de 1838.-J. Clemente .Pe1·eira.-J. O. 
de Mimnda Ribei1·0. - Paulino José Soares de 
S,mza. » 

· L~-se-e approva-se o seguinte: 
e< Requei:'o · que se exija de cada um minis

terio os exemplares das leis e decretos de 1838, 
que ainda não forao remetlidos á casa, pai:a. 
serem distribuidos pelos seus membros, como é 
pratica e presc1·eve o decreto do 1 º de Janeiro 
deste anno.-Castro e Silva. n 

ORDEM DO DIA 

Continúa a discussllo adiada na sessllO ante· 
rior, sobre o requerimento do Sr. Henriques 
de Rezende, ácerca de se nomearem mais seis 
com missões de orçamento. 

Vêm á mesa e silo apoiadas as seguintes 
emendas: 

« Substitutiva.-A commissao do orçamento 
será auxiliada pelas seguintes commissões • 

,e As de instrucção publica e do com mercio, 
industria e artes, serão encarregadas de fazer o 
orçamento das despezas do ministerio do im-
perio. · 

cc As de ju;;;tiça civil e ecclesiastica, o do mi
nisterio da justiça. 

i< A de diplomacia o do ministerio de es
trangeiros. 

« A de marinha e guerra, o do ministerio 
resoectivo. 

(; As de fazenda e orçamento, o do ministerio 
da fazenda e receita publica. 

<e A commissão de contas será subdividida 
em tres. 

cc A primeira examinará as despezas. dos mi
nisterios do imperio, jusliça e estrangeiros. 

<e A segunda as dos ministerios àa marinha e 
guerra. 

e< A terceit·a as do ministerio da fazenda e 
l'eceita publica. 

e< Os relatorios de todos os ministerios serão 
distríbuiàos por todas as commissQ_e._s, da casa, 
e cad11., uma apresentará seu parecer sobre os 
topicds dos mesmos relatorios que lhes dis- " 
ser~.rn . respeito, e as medidas legislati v,,s que 
jülg_ar_ .precisas. 

e< Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Maio de 1889.-0astro e Silva. » 

« Em lugar de seis com missões, digasse, 
tres, para examinarem os relatarias dos mi
nistros da justiça, imperio e fazenda, salva a, 

.red~cção. - Corrêa da Cunha. >> 
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O Sr. Nunes Machado diz que não re9-
ponderia á arguição que se fez hontem á mesa, 
taxando de anti-logico seu parecer, e limitar-se-ia 
apenas a observar ao Sr. deputado que lançou
lhe essa accusação, que as idéas por e1le emil= 
tidas lambem lhe nào parecêrão muito logicas. 
Entrando na rnateria do requerimento, mostra 
que um especial amigo seu; deputado pela pro
víncia da· Parahyba, já reconheceu os incon
venientes que poderiãn resultar se acaso se 
adaptasse a indicação tal qual se acha, e por 
esta- raz~o mandára emendâ á mesa, parecendo 
o mesmo autor da inclicaç~o annuir a que se 
lhe fizesse alguma modificação. Quando o orador 
assignou o parecer da mesa, alguma cousa 
achou de aproveitavel na indicação, mas da 
manefra porque ella estava ntto podia passar ; 
e por isso fôra de opinião qne, en trnnào este 
negocio em discussao, alguma cousa se podia 
aproveitar, · 

O illustre ·nrador combate as idéas apre
sentadas em favor da indicaçao, pois julga que 
com ella não se faria mais do que crear uma 
pequena camara de trinta membros, de cuja 
creaçao nenhum resultado favoravel se poderia 
esperai·, pol'que os negocios muito mais se com
plicarillo; e conclue, depois de expender muitas 
e ponderosas razões, votando pela modificação 
que se apresentou, isto é, pela emenda do Sr. 
Castro e Silva. 

O :.Sr. Rodrigues Torres dedara que pedio 
a palavra para responder a uma proposição 
que na sessão de honte1i1 avançou nm Sr. de
putado (o Sr. Henriques de Rezende), só para 
isso ; porque é-lhe indifferente que passem ou 
deixem de passar esse requerimento e emendas, 
bem que esteja persuadido que com ellas não 
se conseguiráõ os fins que se desejão. Como, 
porém, dissesse hontem o nobre deputado pela 
provincia de Pernambuco, que no orçamento da 
marinha havia uma duplicata, cumpre-lhe ter a 
honra de responder que não existia tal duplicata; 
e persuade-se que, quando o anno passado o 
mesmo nobre deputado avançou esta propo
sição, elle orador não se recusou a dar-lhe 
as . informações necessarias. Não quiz então 
o· nobre deputado entrar no amago da questão, 
e ainda hontem insistia em dizer que reco
nhecia a existencia dessa duplicata .... 

O SR. HENRIQUES DE REZENDE : - Não disse 
que reconh~:cia, disse que me parecia. 

O SR. RODRIGUES TORRES continúa, pedindo 
ao Sr. Henriques de Rezende o obsequio de 
reflectir bem no que disse, e de entrar com 
elle em uma discussão a esse respeito. Dá 
a explicação do modo porque se foz o cal
culo das despezas, e conclue mostrando assim 
que nunca existia a duplicata que suppõe o 
nobre deputado. 

O Sr~ Henri~ues de Bezende estranha que 

o nobre deputado qtw nculm d.- H1•111111•.,m llrn 
não qllizesse consenU1; o uiliiíi1:ini' Rt!ii'i jiiiiHin• 

mentas, decla.ra que elle nno nl'JI L'llli't 1·11 11 t!X iH

tencia dessa dL1plicata no Ol'~!:1111e11l.o d,1 I'(!• 

partição da , tnarinha, mas tno sórnonlu quo 
lhe havia parecido. O orado!' disco1·1·e longa~ 
mente sobre a necessidade de se oxaminm· 
com madureza o que diz respei lo aos orça
mentos, não admit.tindo nelle, como é pralica, 
a intercahção de novas disposições, sem que 
primeiro tenhão sido presentes a alguma 
êommissão ; e, por esse -modo, sustenta a sua 
indicação. 

O Sr. Torres insiste nas explicações que 
deu sobre- -a -supposta duplicata do 01·ça
rnento da marinha : rogou ao Sr. deputado 
por Pernambuco, ainda agora o foz, que não 
avançasse arguições de ttto grave natureza 
sem examinat· primeirn quaes a:; razões que 
tem para enuncial-as, e nno vê que nessas 
palavras ache o illustre deputado motivo para 
escandalisar-se. Fallou o illnstre deputado em 
que elle orador lhe não merece confiança, 

. ignora o · orador a que veio isto. 

O SR. HENRIQUE:S DE REzENDE : - O governo 
parlamentar ! .... 

O SR. ToRREs declarou que nilo exigia a 
confiança do nobre deputado, sem que nisso 
o possa offender, pois que, não só podia 
dispensai-a, como ainda vangloriar-se de a nílo 
ter; embora muito acredite na rectidão de 
seu coração, na pureza de suas intenções. 
Nào precisou dessa confiança para cumpl'ir seus 
deveres quando ministro, pois que estava c.:ipaci
tado de suas intenções, consci0 da bondade de 
seus principias politicos, e podia nascer a falta 
de confiança do nobre deputado da adopi_;ão 
de outros pri ncipios politicos diversos dos seus. 
Não lhe nega, nem lhe displlta o direito de 
dizer o que entender; direito que t:;m o nobre 
deputado como tem elle orador ; disse tão 
sómente que convinha, que seria bom, quando 
avançasse proposições dessas, sobre o com
portamento dos minist1·os, ou ainda de qual
quer membro da . casa, que apresentasse razões. 
Está convencido· que nada encerra ·esta pro
posição que offender possa o nobre deputado ; 
e quanto ás demais, podendo seguirem ambos 
princípios políticos diversos, que . muito é que 
não merecesse elle a· confiança do illm:tre 
deputado ! Nada ha nisso que. ,escandalise ; 
é· a cousa mais natural do mundo. 

O Sr. · Carneiro da. Cunha declara que está 
. convencido que, sem boa .administra:çao de fun

dos, ntlo póde haver bom governo, e que por isso 
assignára a indicação de seu illustre amigo, 
convencido, se~ que por ora esteja disçuadido 
ao ouvir as razões contrarias, de que por esse 
meio se alcançaria melhor fiscalisação. Se, 
como se disse, essas · com missões de n·ada 
servem, por~ue só tendo. de e~aminê\r quantias 
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de despezas já decretadas, nem mesmo essa 
commissão que existe é necessaria. Julga to
davia que essas commissões têm de fazer mais 
alguma cousa, e examjnar a necessidade das 
consignações. Tem-se -dito que, se. o estado de 
nossas finanças era ta.o lastimoso, provinha isto 
de nllo se ter instaurado um tribunal de contas. 
Se dahi provêm o mal, por que motivo essa ad
ministração, em que reconhece tanto patriotismo 
quanta illustração, que esteve no poder por es
paço de dous annos, que dispôz de uma grande 
maioria, nao apresentou a proposta dessa com
missão de contas ? 

Fallou-se igualmente em uma commissno 
permanente, nllo se oppõe elle orador á suo. 
creação. Deputados ha que residem no Rio de 
Janeiro, encarregue-se-os desse trabalho, dis
pensem-se-os ainda de assistir ás seseõcs ; vão 
ao lhesouro, p1·eparem-se com os uecessal'ios 
exames, e se este anno nad11 conseguirmos, al
guma cousa poderemos conseguir para o outro. 
(Apoiados.) Cllmpre que saiba a naçn.o em que 
se gasta o seu dinheiro, nem de outro modo 
desempenhará.o os deputados seu dever para 
com seu paiz e o juramento que prestára.o. 
Ainda se está em principio da sessão, e julga 
elle orador que, finanças e administração da 

. fazenda, devem ser as. occupações unicas da 
camara. 

Reconhece que a administração da justiça é 
a peior possível, que a corrupça.o é geral, mas .. 
a divida é extraordinaria : a banca -rota está 
immiriente; a desconfiança e o clamor é geral: 
em P~rnambuco e outros pontos, o meio cir
culante ameaça ; embora se augmentem orde
nados, todos padecem. O empregado que tem 
é :>us contos de réis só tem na realidade menos 
de um. · 

Disse-se que essa idéa. era estrangeirada, 
porque assim se fazia em França. Nem por isso 
julga o orador que ella deva sec repellida, 
pois que é sabido que tudo hoje é um geral 
plagiato. Não de outro modo forão os gregos 
ao Egypto, os romanos á Gl'ecia, e tantos jovens 
brazileiros . vao á França e Inglaterra. Nihil 
:Sub solo novum. .. · 

No que tem dito não pretende arguir a ad
ministração pa·ssada pelo que deixou de fazer; 
accusal-a·ha pelo que fez antes de subir ao 
poder. Desse peccado tem ella de dar conta. 
Pezar-lhe-l:úi. sua responsabilidade por haver 

· negado o pão e agua á outra admjnistração 
quando se achava em frente com a rebellia.o, 
dando-lhe por esse modo incremento, sendo 
talvez dahi que se originassem os desastres da 
Bahia. Elle orador nunca negará pito e agua 

• ás administrações ; por nAo havei-o feito em 
tempos anteriores, por hav1;1• sustentado os mi
ilisterios fracos do tempo do hnperador D. 
Pedro, bastante sarcarmos teve de sófl'rer, mas 
ainda. nao está .arrependido; pois que tem 

consciencia de que não concorreu para as des
graças de seu paiz. 

Voltando ao ponto da questão confia que a 
nobre administraçao passada venha dar contas 
do destino que deu aos dinheiros que lhe Corão 
confiados: perguntar-lhe-ha todavia porque ha
vendo tantos e alguns ta.o babeis empregados 
no thesouro, nã.o organisou o minis.tro esse tl'i
bunal de contas, que julgão ta.o importante. 
Sem duvida que o querem para accommodar 
novos empregados ! Por não ver a possibilidade 
da creaçllo desse tribunal é que insta pela indi
cação que ora se discute. Se se julga que são 
de sobejei as 6 commissões haja ao menos 3. 
Termina o orador declarando que tem fallado . 
sem apparato de rhelorica, pois que mais incli
nado para o tumulo, do que para o estudo, só 
póde fallar com sua consciencia. 

O Sr, Oliveira,: - Sr. presidente, sabe-se 
c1ue nos estados com governos de fórma repre
sentativa o povo é mais sobrecarregado de im
postos, do que nos estados governados arbitra
riamente. Sabe-se tambem que isto provém da 
facilidade que a administração ten1 de obter 
dinheiro por meio de uma assembléa nacional. 
O povo paga com menos repugnancia. os tri
butos em que têm consentido os seus esco
lhidos, e a administração, geralmente fallando, 
póde sempre obter, por meio de empregos e 
promessas, o voto da maioria desses escolhidos 
do povo. 

Se isto é assim, se desgraçadamente isto se 
tem verificado entre nós, se o meio de diminuir 
os abusos da administração consiste em contas. 
circUiustanciadas, e na publicaça.o,'.destas contas, 
oão posso, Sr. presidente, recusar o meu voto a 
favor da indicação que se discute : ella dA o 
meio de tomar-se as contas e examinar-se o 
budget mais detalhadamente. 

Sr. presidente, um nobre dep~tado pela pro
vincia'da Bahia:(o Sr. Moura Magalhães), disse 
hontem, impugnando a materia da indicação, 
que o orçamento, segundo a pratica da casa, é 
verdadefra ceremonia, e depois accrescenta que 
a medida proposta pela indicação de nada serve, 
porque as sessões são de curto periodo e nada 
podem fazer as commissões que a indicaçao 
propõe. Confesso, S1·. presidente,· que não per
cebo a força deste argumento. 

O Sa. MouRA MAGALHÃES :-.Apoiado. 
O SR. ÜLIVEIRA :-A nomeaçãQ das seis com

missões não estreita o tempo das sessões, e 
parece que seis commissões podem trabalhar 
mais do que uma. A logica do nobre deputado 
parece-se muito com a do parecer da mesa. 

O mesmo nobre deputado disse que a tomada 
de contas, não póde conseguir-se senão por 
medidas já usadas em outros paizes. Sr. presi
dente, eu espero que o nobre deputado vote 
peJa ma.teria da indicação, pois que tem toda 
analogia com o que se pratica lla camara fran• 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:16 - PÃ¡gina 5 de 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 8 DE MATO DE 1830 31 

ceza, todos sabemos que alli a commiss1l.o ue 
contas é composta de 18 membros, e a do budget 
de 36 ; que estas corrHnissões se subdivisM e 
depois apresentno um relatorio para catla mi
nis{erio, além de ur~1 relatorio geral. 

Um outro deputado pela província de Minas 
( o Sr. Honorio) disse que o defeito que existe 
nos nossos orçamentos e na tomada de contas, 
nasce de nossas instituições. Sr. presidente, o 
nobre deputado teve grande influencia em uma 
administração que se dizia a mais illuslrada 
do Brnzil ; teve grande maioria nesta camara ; 
e nuo sei porque não fez cessar semelhante de
feito, promovendo o melhoramento de nos:;;as 
instituições. Eu entendo, Sr. presidente, que o 
defeito que se observa nas contas e orçamentos 
provém de se proclamar nesta casa como base· 
do systerna representativo o systema das trans
acções, ou untes da corrnpção ! (Apoiados.) 

Sr. presidente, eu entendo que seis com
missões podem lrabalhar rimis do que uma, 
que com seus clezoitos membros será mais 
difficil transigir, do que só-com tres membros, 
e quando outros motivos nllo tivera para votar 
pela maleria da indicação, eu me vangloriaria 
de o fazer só pelo facto de a ver impugnada por 
deputados do lado de um ministerio que procla
mava os principios <;las transacções; e que depois 
de tee obtido dous grandes creditos, deu-se por 
enjoado e retirou-se á capucha. 

O Sr. Moura Magalhães:- Tinha resolvido 
não falh.r mais nesta questão, como porém con
tinuem as provocações, sou obrigado a fallar, 
sobretudo quando o illustre deputado que se 
acaba de sentar teve a bondade de dar-nos 
excellentes provas de civilidade. Responder· 
lhe-hei rio mesmo tom ; porque ainda me 
lembra da regra que achei quando aprendi o 
latim - Ci1:fus est hrec oratio ! Oiceronis -
pelo caso qÜe se faz a pergunta, por esse se dá 
a resposta. 

A'quelles deputados que censurão de anti
logico o parecer da mesa, dir-lhes·ha o orador 
que suas idéas, essas sim são illogicas, a esses 
Genuenses dir-lhes-ha que vão estudar os prin· 
cipios mais triviaes do raciocinio. O parecer da 
mesa nada tem de illogico, antes pelo contrario ... 

O SR. ANTONIO CARLOS :~Ocioso, ocioso. 

O SR. MouRA, continuando, concede que a 
ultima parte seja inutil, ociosa ; mas não il
logica. Está persuadido que com as seis com
missões -ir-se~ba entorpecer em vez de activar 
o trabalho de urna. Sustenlão os nobres de
putados que· apoião a indicação, que os de
soito membros dessas commissões mais facil
mente investigaráõ a moralidade das consi
gnações e de seu emprego, mas esses depu
tados não terão maiores meios de investigar 
essa moralidade, nem maior obrigação . de 
fazei-o, do que os tem cada um de nós. . 

Na.o vêm aqui, .pergunta o orador, as diversas 

parcellas do orçamento para serem discn
tiifas ? Não vêm aqui os membros para sus
tentarem sua moralidade? E não podemos enta.o 
ou approvar-lhes as consignações, ou glosal-as, 
como enlendermos de justiça. Um illuslre de
putado por Minas disse que erão precisas essas 
commissões, para que nào votassem dinheiros 
inuteis, como, v. g., o que se gasta com a le
gação da Belgica, mas essa commissão estará 
IIJais habilitada do que o está cpda um de 
nós? Fallou lambem em desvios da copsignac:-ão 
decretada para o correio ; mas iguaes meios 
terá a commissão, e cada um de nós para in
vestigar e:-;se facto. Importa elle graviflsimu in
crepação ~o ministerio ; é crime de alta res
ponsabilidade, e eu o convido a apresentar a 
accusação formal. 

Como, pois, não vê a utilidade dessas com
missões, antes conhece o embaraço que ellas 
trarão ao andamento dos lrabnlhos desta casa, 
votará contra ellas, aceitando, quando muito, a 
emenda que a~ i·eduz a lres. 

Termina decla rano.o que o parecer da mesa 
(que foi elle quem escrevell), não será talvez, 
uma peça academica, peccará talvez contra o 
estylo, mas não de certo contra a logica, nem 
ainda contra a linguagem. 

O Sr. Andrada Machado principia decla
rando que muito o admirou ver um membro 
da casa dizer que se vangloriava de não me
recer a confiança de outro membro, pois isto 
importa que lem em menos conta a opinião 
desse deputado. Está bem certo que o illustre 
deputado não queria "dizer isso ; pois são cousas 
que podem sentir-se, mas nunca dizer-se. Elle 
orador, embora dentro de si conheça que nem 
todos os membros da casa lhe merecem igual 
conceito, nunca lhes diria pessoalmente. 

O SR. ToRRES :-Merecer confiança 1 

O SR. ÁNDRADA MACHADO :-Embora ; toda 
a vez que eu não merecer a confiança de 
um membro da casa doestar-me-ha isso muito, 
affligir-me-ha mu!to, nunca porém dar-me-ha 
vangloria. Accresce que o nobre deputado nao 
havía affirmado a existencia da duplicata, mas 
sim declarndo que lhe havia parecido que ella 
existia. 

O orador nãü entrará na questão de saber 
se é logico, ou illogíco o parecer da mesa, 
sendo-lhe no emtanto claro que, se tem elle 
uma parte ociosa; não é só por isso dos ~ais lo
gicos. 

Admira-se muito da maneira pela qual havia 
o nobre deputado por Minas (o Sr. Honorio) 
combatido as palavras do Sr. Limpo. Tinha 
dito este senhor que para votar a consignação 
do corpo dip]omatico, queria saber a utilidade 
desse corpo, utilidade qne não via; ·pois que 
estava ainda occupado o Oyapock. Concluio 
dahi o nobre deputado que queria aquelle 
orador que toda a vez que estivesse occu~ 
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32 SESSÃO EM 8 DE MAIO DE 1839 
pado o territorio brazileiro se interrompessem 
as relações diplomaticas ? Não ; a consequencia 

· eslá mui fóra da:, premissas, o que sómente 
se póde concluir do que disse o nobre depu· 
tado é que, se o nosso c:orpo clip!omatico é 
inutil, devemos cercear essa despeza ; . foi um 
modo forte, porém justo, de argumentar, e de 
certo, se as nações estrangeiras nos insultão, 
nos eDxovall1ão, para que fazermos despezas 
com agentes djplomalicos, com bonecos eu
feitados? Não digo que assim seja: fallo em 
liypothese. 

Voltando a defender a indicaçM, o orador 
mostra que pelo prh1cipio, at{> aqui reconhe~ 
cído verdadefro, mas que agora aprende que é 
falso, mais farrw as 6 com missões e 18 membros 
do que uma só de 3 membros ; pois cada 
urn delles melhor poderá exuminnr urna parle 
do trabalho. Não sabe o orador como se Jrn de 
negar ás mais repartições aquillo que se julgou 
necessat'io pai-a as de marinha e guena ; lembm 
a facilidade com que se poderit\ encarregar a 
com missão de diplomacia ~ as mais com -
missões da casa o exame de cada urna das 
partes do orçamento que lhes dissesse respeito ; 
declara, porém, que nao passa isto de urna opi
nião pessoal, e que no emtanto vota pela indi
cação, ou, pelo menos, pela emenda do Sr. 
Castro· e Silva, sem que receie que esta multi
plicidade de comrnissões ah'aze o andamento 
dos trabalhos da camara ; pois que já muitas 
commissões existem) todas traball1~0, e esse in- . 
convenjente ainda não appareceu. 

Sendo meio dia, e constando achar-se na 
sala imrnediata o Sr. minstro da fazenda, foi 
interrompida a discussão, e o Sr. ministro in
troduzido com as formalidades do eslylo, lê a 
seguinle proposta do governo para a fixação 
da receita e despeza do imperio para o anno 
financeiro de 1840 a 1841 : 

AUGUSTOS E DIGNISSIMOS SENHORES REPRESENTANTES 
DA NAÇÃO 

« Em observancia da lei de 31 de Outubro 
de 1835, e do que determina a constituição, 
venho hoje apresentar-vos : 1 \ a proposta do 
poder executivo sobre a fixação da despeza e 
receita geral do imperio ; e 2°, a exposição do · 
estado da repartiçao da fazenda, que se acha 
a meu cargo. 

PROPOSTA 

CÁPITULO 1 

Despeza geral 

<< Art. lº. A despeza geral do imperio para o 
anno financeiro do lº de Julho de 1840 a 
30 de Junho de ]841; é .fixada na quantia de 
17 ,638:403$432, a qual será distribuída pelos 
seis diversos ministerios na fórma especifi
cada nos artigos seguintes : 

cc Art. 2º. O ministro e secretario de estado 
dos negocios do irnperio é autorisado para des
pender com os objectos designado~ nos se
guintes paragraphos a quantia de li829:683$, 

A saber: 
§ 1 º. Dotação de S. M, o 

Imperador·. . . . 
§ 2º Alimentos àe Suas Al-

tezas· Imperiaes . . 
§ 3°. Dotação de S. M. Im

penal a duqueza de Bragança. 
§ 4°. Ordenado do tutor, 

mestres, e despezas de instruc-
çao . . . 

§ 5°. Regente . . . . 
§ 6". Secretaria de estado . 
§ 7º. Presidentes de vrovin-

cius e ajudas de custo •. . . 
§ 8". Camarn dos senadores 

e secreta1·ia. • . . . 
§ W. Dita dos deputados, 

idem. . . . . . . 
§ 10. Cursos juridicos . . 
§ 11. Escolns de medicina . 
§ l 2. Academia de bellas-

a1·tes . • 
§ 13. Museu. . . . 
§ 14. Junta do commercio . 
§ 15. Empregados de visita 

de saude nos portos marítimos 
§ 16. Correio geral e pa

quetes de vapor . . . 
§ 17. Canaes; pontes e es

tradas geraes ,. · . . . 
§ 18. Construcção de monu

mento levantado á indepen
dencia do Ypiranga . . . . 

§ 19. Despezas eventuaes . 

200:000$000 

16:800$000 

l::f\ Of\Od!,'"'O uv: VI ,jl)VV 

] 8:0611$000 
20:000$000 
31:960$000 

86:400$000 

214:7 28$000 

27 5:~28$000 
91:660$000 
83:840$000 

9:421$000 
4:024$000 

21:379$000 

20:000$000 

278:000$000 

80:000$000 

4:000$000 
40:000$000 

No munieipio da eórte 

§ 20. Escolas menorés de 
instrucção publica . . . 

§ 21. Bibliotheca publica 
§ 22. Jardim botanico 
§ 23. Passeio publico. . 
§ 24. Vaccina . . 
§ 25. lllurninação. . 
§ 26. Obras publicas. 

26:576$000 
7:414$000 

14:292$000 
2:400$000 
1:750$000 

90:579$000 
14L068$000 

cr ArL 3º. O ministro e secretario de estado 
dos negocios da justiça é autorisado para des
pender com os objectos designados nos seguintes 
paragraphos a quantia de 1,035:021$029. 

A saber: 
§ 1°. Secretaria de estado . 
§ 2º. Tribunal supremo de 

justiça . . . . . . 
§ 8°. Relações . . . . 
§ 4º. Guardas nacionaes, 

25:709$800 

68:600$000 
17-5:288$335 
200:000$000 
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S.ESSÃO EM 8 DE MAIO DE 1839 33 

50:965$016 
13:026$975 
W:600$000 

§ fi<>. Bispos e relação eccle-
siastica . . . . 

§ Sº. Telegraphos . . . . 
21:613$334 

8:000$000 

No niiinicipío da córte 

§ 8°. Capellu imperial e ca-
thedral do Rio de Janeiro . 

§ 9°. Parocl10s . . 
~ 10. Justiças territoriaes . 
§ n. Policia e segurança. 

publica . . . . . 
§ 12. Guardas nacionaes. . 
§ 13. Ditas municipaes per· 

manenles . . . 
§ 14. Lazaros . . . . . 
§ 15. Casa de prisão com 

trabalho e rcµaros de cadêas . 
§ 16. Condncçno, sustento 

e vestuario de presos pobl'es . 
§ 17. Despezas evenluaes . 

55:883$100 
12:214$220 
12:600$000 

40:8·21$200· 
15:200$000 

27 4:8.53$800 
10:000$000 

64:000$000 

22:000$000 
20:000$000 

(( Art. 4º. O mintstro e secreh1rio de estado 
dos negocios estrangcirns _ é aulorist,tlo para 
desper1der çom os objec!os designados nos se
guintes paragt·aphos a quantia de 257:346$000. 

(*) A saber : 
§ 1°, Secretaria de estado , 28:348$800 
§ 2<>. Commissões mixlas na 

côrte. . . . 8:966$000 
~ 3º. Dita em Serra Leôa ao 

par de 43 1/5 . . . . . . 8:718$700 
§ 4º. Legações e consulados, ·, . 

ajudas de custo, copia do A1·:,:;,_ .,,. 
chivo Portuguez e despezas irn- · ··-" ~. 
.previstas, ao par dilo. 113:312$500 

« Â rt. 5°. O ministro e secretario de estado 
dos negocios da marinha é autorisado para 
despender com os objectos designados nos se
guintes paragraphos a quantia de 2,705:483$753. 

A saber: 
§ 1 º. Secretaria de estado . 
§ 2°. Quartel-general. . . 
§ 3º. Conselho supremo mi-

litar . . . . . . . . . 
§ 4º. Auditoria. . . 
§ 5º. Corpo da armada e 

classes annexas . . . . 
§ 6º. Dito de artilharia . 
§ 7º. Intendencias. . 

. § 8°. Arsenaes. . 
S ~o T-1 n<:p1"(!1 f.><: . ,1 "- • .._ ... _..., .... ,......... • • • 

§ 10. Navios armados . 
§ 11. Ditos desarmados . 
§ 12. Transporte3. · . 

28:685$920 
2:255$600 

2:652$000 
2:340$000 

163:943$680 
1 r;:5·3 1 A$Q80 .l.U w .L""I V 

74:25B$000 
786:269$830 

19:03,5$000 
1,054:326$308 

76:397$758 
69:485$251 

(*) A differença para mais desta addição 
comparada com a pedida no orçamento passado, 
procede de ir calculada a despeza exler_na ao 
cambio par de 43 1/5. · 

TO'ti10 l 

§ 13. Pharóes . . . 
§ 14. Obras nacionaes . . 
§ 15. Academia ôe marinha 
§ 16. Escolas . . 
§ 17. Reformados. . . . 

. § 18. Despezas extraoràina
nas . 

3:680$000 
53:493$335 

125:7 60$000 

(~. Art. 6°. O ministro e secretario de estado 
dos negocios da guerra é autorisado para des
pender com os objectos designados nos se
guintes paragrnphos a quantia de .5,013:935$029 

A saber: · 
§ 1 º. Secretaria de estado . 28:714$800 
§ '}O Con~nlho ~"p1·e·~~ n·11· 
~ ~ • u;:iiç; .::,u IUU .. 

litar . . . . . , . . . 
§ 3º. Com mando Lie armas 
§ 4°· Onit.:iaes-gcneraes . . 
§ 5º. Officiaes-cngcnhciros. 
§ 6<>. Dilos Jc linl1a . . . 
§ 7º. Dilos d,~ cxlincln se-

gunda linlrn 1 que vencem !,Oklo 
§ 8°. Forças de linha. . . 
§ tlº. Ditas fúra da li1d1a. . 
* 10. Artífices e apl'cndi:ws 

111enores . . . . . . . 
§ 11. Hospilaes regi ll1C'nlnes 
§ 12. Escola 111ilitat· . . , 
§ 13. Archivo militar e ofli-

cina lythographica . 
§ 14. Reformados. . 
§ 15. Arsenacs e armaze11s 

de artigos belltcos. . . 
§ 16. Gratificações e forra

gens aos officiaes em pregados . 
§ 17. Obras militares . . 
§ 18. Despezas diversas e 

eventuaes . · 

19:403$3B4 
19:823$000 
28:72:3$820 
:14:7füi$000 

:rn2: 108$200 

8J:173$4HO 
~,71i:.J.:Hô8$GUO 

;3f):):4~fi$~00 

114:960$800 
3!{:!i02$500 
f>0:215$800 

7:561$000 
'"1') º".-,'-!"'"'" a , :ooüi,~uo 

322:052$200 

42:748$GOO 
58.300$000 

104: 135$080 

cc Art. 7º. O ministro e secretario de estado 
dos negocios da fazenda é autorisado para des
pender com os objectos designados nos seguintes 
paragraphos a quantia de 6,796:934$021. 

A saber: 

§ lº. Divida externa fun-
dada, l 390,414 ao cambio 
par de 43 1/5 . · . . . 

§ 2°. Dita inlernn fundada . 
§ 3º. Cnixa da amorlisacào 

e filial na Bahia, e em pregados 
no resgate e substituição do 
papel-moeda . . 

§ 4º. Pensionistas do estado 
§ 5º. Aposentados. . 
§ 6". Empregados de repar. 

tições ex li netas~ . . . ·. . 
§ 7º. Tribunal do thesouro . 
§ 8°. Thesourarias fi 1 ia e s 

nas províncias. 
§ 9°. Alfandegas . 
§ 10. Consulados . 

2, 168:966$666 
2,282:000$000 

!38:.620$000' 
380:809$801 

. 191:389$288 

77:788$266 
65:363$000 

251:492$00{) 
696:104$000 
131:032$000 

5 
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. ·• --'.§ 11 .. Mes~ ~e . ren~as, re~ · · 19 . . E~pediente_. ·das capataz1~s. ·· ·. . . · · ·>· . . 

cebedorias e collectorias · ·.: 158:324$000 ·;20. ]niposfo\~obre os trapiches· alfandegados . 
. § 12. Casa da moeda. . . · . · 31:400$000 .. 21. Taxas do c.órreio ge_ral. . 
§ 18. Fundiçllo de typos~. .. 5i972$000 22. Braçagern do fabrfoo das moedas de ciuro 
§ 14. Almoxadfados. exis_- · · e prata. _ 

tentes . · . . . . . . . . 2:221,$000 23. Contdbuição para o monte-pio. 
§ 15. Administração de pro- 24. Direitos novos e velhos dos empregos, e 

prios naeionas. . . . . . . ... -5:452$000 officios geraes, e de chancellaria. 
§ 16. Córte e conducção · de 25. Dizi01a de chancellaria. 

páo-brazil, descontos de bi- 26. Decirna de umalegua além da demar-
lhetes da alfandega, paga- caça.o. 
rnenlo de bens rle defuntos e · ,,, 27. Dita addicional das cotyo1·ações de mão·· 
ausentes, e de depositos, resti- morta. · · 
tuições de direitos e oull·as • • 150:000$000 28. Direito de ch::i.ncellaria dos mesmos. 

§ 17. Constrncç!io de obras, 29. Emolumentos de cel'tidões. 
e reparos de edificios á cargo 30. li'ól'os de terrenos de marinhas, exccpto 
deste minislel'Ío . . . . . 100:000$000 no uwnicipio tia r::ôrte. 

§ 18. GrÜlificações en.1 todo 31. Lauucmios. 
o imperio . . . . 10:000$000 32. anposlos sobt·e u mincraçO.o. . 

§ 19. De$peias eve~tuaes, ·88. Ditos sobrn as casas de negocio com mais 
idem. . . • . . . . • 60:000$000 de um caixeiro estrangeiro. 

------ 34. Juroi, das apoiices dos emp1·eslimos es-

CAPITULO 11 

Receita gei·al 

« Art. 8·\ E' fücada a receita geral do im
perio para o anno financeiro desta lei na quantia 
de 17,700:000$000. 

cc Art. 9º. Esta receita será effecluada com o 
producto da renda geral arrecadudu denl1·0 
do anno financeiro da presente lei, sob os litulos 
abaixo designados. 

lº. Direitos de 15 por cento de itnportação, 
2º. Ditos de 50 por cento sobl'e as bd>idus 

espirituosas. 
8°. Ditos de 80 por cento do chá. 
4º. Ditos de 50 por cento da polvora. 
5º. Ditos de 2 por cento de baldeacllo. 
6º. Ditos de 2 por cento de reexpo'l'ti:tção. 
7º. Ditos de 13 por cento addicionaes de bal

deação e reexportaça.o dos generos despachados 
para costa d'. Africa. 

8°. Direitos de 1 1/2 por cento de expe
diente. 

9º. Ditos de 1/2 por cento dito, dos generos 
nacionaes. . 

10. Ditos de 1/2 por cento de premio dos as
sinados. 

11. Dilos de 1/4 por cento de armazenagem. 
12. Multas por infracção dos regulamentos e 

faltas de manifestos. 
13. · Ancoragem. 
14. Direitos de 15 por cento na compra ·de 

embarcações estrangeiras. 
ló. Ditos de 7 por cento de consulado. 
16. Ditos de 2 por ~t:-ito dos objectos ex· 

ceptuados. 
17. Ditos de lõ por cento nos coul'os (S. 

Pedro}. -
18 .. Ditos de 1/2 por cento de premio-de as-

signados, _ _ .. -·. 

trangeiros. 
35. l'lfoldculas dos c_u1·sos jurídicos, e es~olas 

de ll1edicin11 e multns das academias. 
36. Pre111ios de depositos pul.Jlicos. 
37. Sei lo tle letras. 
38. Sis,, dos bens de raiz. 
39. íl.cudu úiarnanlinu, de proprios nacionaes, 

dos al'scnael:) e estubeltlcimeulos da adminis
traçao gt>t"al. 

40. Pl'oducto da venda de - pt·oprios nacio
nn.es, pâo-brazil, polvol·a e outros generos de 
propriedude_ n~cional, sujeitos á administr_ação 
geral. · · 

41. Agia de moedas. 
42. Alcance de thesoureiros e recebedores. 
43. Bens de defuntos e ausentes. 
44. Reposições e restituições. 
45. Cobrança de diYida acliva, inclusive me

tade da de rendas provinciaes anterio1· ao 1 º de 
Julho de 1836. 

46. Dm quarto por cento da reforma das 
apolices. 

47. Dons gratuitos. 
48. ,Toias do Cruzeiro. 
49. Mestrado de ordens militares e 3/4 das 

lenças. . 
50. Rendimento do evento. 

No m,unicipio da côrte 

51. Decima dos predios urbanos. 
52. Terças partes de officios. 
53. Dizjmos de exporla,ào. 
54. Emolumentos de poiicia. . 

· 55. I111posto de 20 por cento no consumo de 
aguardente. · 

56. Dito .nas casas de leilão e de modas. 
57. Dito sobre o gado do consumo. 
õ8. Meia sisa dos escravos. 
59. S_ello de heranças e legados. 
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-Renda ,com àwlicd9á~-!38~eciâf .·,. qu~l _ d,evem · ajuntar-se ·as add1çõe~' ~eguin.tes : 
· · · · · :··:f · · l°, deficit, y_erificado no à'rmo anterior, pago no 

60. 31{2 por cento de ·a.rmá'l.~n-agem '.ad- presen~e :" -2\ maior despeza da marinha e da 
dicional. : · · = guerra, jüstificada pelas circumstancias extra-

61. 8 por cento das loterias. ordinarias, e 3º; o pagamento ordenado do saldo 
62. Impostos sobre lojà·s,. etc. .devido á ~dmini$lração provincial do Rio de 
63. Dito sobre sejes. . Janeiro. Donde resultará necessariamente um 
64. Ditos sobre barcos do interior. deficit, }:ujii.{êxistenéia é facil de· prever, sem 
65. Dilo de 5 per cento na venda· de em bar- que neste 1nomento eu poss! assignar~Jhe a im-

caçaes nacionaes. • portanciâ. · _ - · 
66. Dito do sello do pape}. << Por. esta; occasião devo lembrar-vos, se-
67. Taxa dos escravos. ·nhores·;:. qu~- a 1eí que tem de regl:lr do 1º 
68. Producto de contractos· com as novas de /àlhà' em diante, já encert'a um deficit pre-

companhias de mineração. visto,_.· o qual av11ltt1-rá ainda mais, effectuados 
69. Dito da r.ooeda de cobre inntilisada. que sejão os pagamentos nella ordenados por 
70. Sobras da receita gera1. conta dos saldos devidos á diversas pro-
« Art. 10. No caso de dr-:f\dencia. tla rendn vindas ; cuja totalid~cle monta á quantia de 

geral, será o deficit preenchido .... (cabe á 478:488$, pelo que toca sómente ás províncias 
canwm dos Srs. deputados a iniciativa sobre de Pernambuco, Santa Catharina, Minas e 
esta maleria). Goyaz, de que ha inrormações. 

CAPITULO HI « A actnal administraçts.o, na presenç,, t\as 
diflicn1dndes do momento, valeu-se opportq
namente da autorii;ação1 que foi concedida pela 
lei de 20 de Outubro de 1838, n. 60, crenndo 
uma renda addicional qne, sendo coadjuvada 
por uma nova impo:!içuo, por vós iniciada, e 
por uma prndente economia nu distribuiç!lo 
das despezas publicas, porá em breve o theso11ro 
a coberto deste deficit, e o habilitará para sa
tisfazer fl seus encaq;os no decurso do anno 
futuro, ao menos no que toca ás indispensaveis 
exigencias doserviço publico ; excluindo sem 
duvida desta categoria o pagamento já au
torisado a Young & Filho, no valor de 748:118$, 
que, pela sua nall:.reza e imporlancia, de
verá ser pot vós tomado em consideração, em 
occasião oppo1·tuna, conjunctamente com outras 
despezas do mesmo genero. 

Dispo8ições gerctes 

« A_1( 11. O credito especial de cur.la minis
let·io poderá. 5er distribuido como mais van
tajoso fôr, sem prejuizo, porém, do serviço em 
cada um dos objectos designados. Poderá lambem 
o governo transfel'ir parte do credito de um mi
nisterio· para outro, quando assim o exigir o 
serviço publico ; e mesmo ampliar o credito de 
algurn delles, no intervallo das sessões legisla
tivas, por motivos extrnordinarfos ; mas em 
ambos estes casos será autorisado o ministro 
da fü.zenda por decreto referenda.do pelo da re
partição, em favor. da qual se realisar ó 
augmento do credito, para dar execução ás 
ordens que determinarem as .despezas corres
pondentes. 

u Art. 12. Fieão em vigor todas as disposições 
da lei de 20 de Outubro de 1838, n. 60, que 
não versa1·em particularmente sobre a fixação 
da renda e despeza, e que não tiverem sido 
expressamente revogadas. 

« Art. 18. Ficão revogadas as leis e dispo
sições em contrario. - Co,ndido Baptista de 
Olivei:ra. )) 
- Finda esta leitura, S. Ex. passa para a es

querda do Sr. 4° se.ereta.rio, e füz a leitura do se
guinte relatorio : 

_ " Situação do the.soltro.-P~la tabella junta, i 
que encerra a receita effeélivn dos tres primeiros 
quarteis do cort'ente anno finance.iro, arrecadada 
no múnicipio da côrte, dos mezes de que ha ba
lancetes, pelo que respeita ás provincias, vereis, 
senhores, que a renda geral presumivel, até o 
fim de Junho, estima-so ,em 14,348:701$, á qual, 
ajuntando-se o credito de 8,780 contos, con-

« Cumpre aqui justificar, perante vós, a 
conducta da administração, no que toca aos 
direitos especiaes por ella creados sobre as 
bebidas espirituosas importadas no Brazil. A 
autorisaç!l.o dada p,1ra elevar os direitos das 
mercadorias das nações com quem nlto tives-. 
semos tratados, em ordem a ·poder-se obter· 
dellas o possível favor na admissão dos nossos 
pl'Oductos, seria de nenhum ou de mui in
completo effeito, se a_caso a su9- realisaçM de
pen'desse de ajustes previas e especiaes, feitos 
com as differentes nações. 

cc Nem se taxe de exorbitante o augmento de 
taes direitos ; pois que neste genero de materia 
tributavel · (guardados os devidos limites), não 
se verifica a regra economica da diminuição do 
consumo, motivada pelo augmento do imposto; 
o que é comprovado por factos da historia 
financeira de diversas naçOes; e é por esta razllo 
que este genero, em toda a patte, paga direitos 
de consumo, que nenhuma proporção guart.lão
com os das outras mercadori~s em geral. 

··.·.· 

.. cedido pela resolução de 12 de Outahrn do 
anno·findo, prefaz a l'eceita total de-18,128:701$. 
· . _a. Ora, a despeza fixada na lei que · rege 
actualmente monta á quantia de 15,230:175$, á 

« -Meio cin-ulante. -. Depois da consideração 
dos recursos financeiros, em relação aos en- · 
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36 SESSÃO EM 8 DE· MAIO OE 1839 

ca1-gos publicas, é sem duvida, senhores, a· 
circulação monetaria o objecto que reclama 

· dos legisladores do Bra2il a mais seria atlenção. 
A segunda substituição da moeda de cobre 
acha-se terminada, na conformidade da."! leis de 

, 6 de Outubro de 1834, e 7 de Outubro de 1837, 
excepto na provi ncia de S. Pedro, o:nde se 
mandou suspender essa operação que havia 
sido encetada inopportunamente pelo presi
sidente da provinci.t, limitando-a aos pontos 
occu pados por forças legaes. Todavia pelos es
clarecimentos enviados ao thesouro sobre este 
objecto, nilo posso ainda informar-vos do resul
tado desta operação ; assim como se. ignora até 
o presente a somma total do cobre trocado na 
que foi effectuada no anno de 1834. · E a este 
respeito, l'eporto-me ao que se acha dito no 
relalorio do meu antecessor. 

« A substituição das notas do banco e ce
dulas pelo novo papel lE::ve o seu devido anda·-
1ncnlo, como se mostra pcl~ mappa annexo 
sobre este· objecto, pelo que respeita ao muni
cipib da côrte. Quanto ás provincias fallão os 
devidos escla1·ecimentos. 

rc A amortisação decretada no lei de 7 de 
Outuuro de 1837, progride ln.o rapidamente 
que, a não providenciar-se quanto antes sobre a 
maneira de encher o vasio deixado annualmente 
pela progressiva contracção da circulaç!lo mo
uetaria, experimentar-se-hão em b1·eve tempo · 
g1·aves inconvenientes, procedidos da escassez 
de moeda no mercado, ou, o que é ainda peior, 
da pl'esen-;:~ de novps agentes da circulação, de 
credito suspeito, os quaes frustrem o fim que 
naquella lei se teve em vista .. Pelo respectivo 
mappa vereis o progresso que tem tido esta 

. operação, que se a~ha confiada á caixa da 
amortisação: 

cc .A prompta instituição de um banco, con
venientemente .· organisado, poderá. obstar ao 
mal que venho de apontar-vos, e que considero 
imminente; e assim, parece que, a bem do com
pleto melhoramento do. nosso· meio circulante, 
nada mais devera eu reclamar de vós do que o 
dar-se o devido andamento á proposta apresen
tada na sessão passada, modificando a lei da 
creação do banco nacional. Mas depois de 
ha.ve1· muit.o reflectido sobre a. materia, estou 
hoje persuadido de que nenhum banco se rea- . 
lisará em grande escala (nt;1s circumstancias 
actuaes), .como seria de mister, sem que pri
meiro façamos a.transformação da nossa circu
lação ·fiduciaria em outra real, te_ndo por agentes 
os metaes preciosos, e guardando-se inalteravel 
o actual padrão monetario. Uma operação de 
credito intentada para este fim nilo demandaria 
para sua alimentaça.o annual maior somma do 
que a que se despende actualmente com a amor
tisação gradual, isto é, de dous a fres mil contos, 
compreh~n_dida. nesta computação a parte que1 

temporariamente, se acha applicada a preencher 
o semestre da. caução em Londres,. 

<e Não se argumente com a alteração rias for
tunas, e as oscillações nas transacçõl's: umas, e 
outras estão continuamente expostas a maiores 
abalos, provenientes das ca~sas que ordit_1aria
mente influem sobre o credito do papel-moeda, 
do que ás desigualdades que, por ventura, occa
siooasse, por· uma só vez, o· emprego de seme
lhante medida: 

E' fundado nestas razões ·que eu me pro
nuncio em favor de uma autorisação dada ao 
governo para nbrnr neste sentido como mais 
conveniente lhe pareça ; embora esta medida 
seja acompanhada da faculdade para a creação 
de um bànco privilegiado ; o qual tem fins 
pl'Oprios u pre~ncher, além do melhoramento 
da circulaçilo monetaria, tal é, por exemplo, de 
servir. de regulador aos pequenos bancos que 
formigaráCi de toda a parle, apenas começar 
o publico a te~· confiança na circulaçllo de 
ct·edito de semelhante origem ; os quaes, sem 
duvida que, abandonados · a si, e levados pelo 
irresistivel incentivo de avultados lucros, podem 
commetter graves abusos, arruinando muitas 
fortunas particuJa1·es, e compromettendo al
gumas vezes os interesses publicas ; do que 
a historia de taes estabelecimentos apresenta 
numerosos exemplos1 de recente data, na Eu-
ropa, e. na America. . 

« Pelo que respeita ás iuedidas aµmpriadas 
para melhorar a actual circulação monetaria, 
a reflectida medilaçao sobre este importan
tissim o assurn pto cada. dia mais demonstra a 
convcniencia, ou antes a urgente necessidade 
da provincialisação .do papel-moeda, como ó 
primeiro passo a dar-se nesta materia. 

rc Não insistirei em que esta idéa seja ada
ptada tal qu~l .vos foi já apresentada em 
proposta do poder executivo ; pelo con
trario, estou hoje convencido de que a ge· 
neralisação do papel, uma vez levada a 
effeito, tem sem duvida creado habitas, e em 
certas províncias, tão immediatos interesses, 
que convém resguardal,os cautelosamente na 
adopçao da medida inversa; o que se con
segui_rá subo1·dinando-se a medida em questão 
ao principio de que as provincias qlle têm um 
mercado commum parlicipem ta~bem. da 
mesma circulação monetaria, o.que na minha 
opinião ficará· satisfeito associando-se a circu
lação de Minas á do Rio de ,Janeiro ; a de 
Sergipe á da Bahia; e a das Alagôas e Rio 
Grande do Norte á ·ue Pernambue;o. . 

« A não a optar-se esta medida, forçoso -será 
fazer geral a circulação de duas ou tres classes 
dos mais altos valores, com o fim de satisfazer 
as necessidades do movimento de fundos entre 
os differentes pontos do imperio, e pl'incipal
mente para alimentar a circulação dos valores 
que, diáriamente, ·se · permutão entre as pro
vincias que têm um mercado commum. 

« O valor do nosso papel desceu do anno . d~ 
1836 até o presente cerca . de 25 por ce~to, 

-;· :-· 
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SESSÃO EM 8. DE MAIO DE 1839 

achando-se ha um anno n'um estado de quasi 
permanencia. Com effeito, tornando-se como 
regulador nesta materia o estado do cambio 
entre esta praça e a de Londres, o que é evi
dentemente admissivel, em razão àa gen121·a
lisaç1to do giro do papel em todo p imperio, 
nota-se que, conservando-se elle de 1833 atá 
1835 no estado de cerca de 40 pence por 1$1 

depois da fixação do padL·ão monetario, e da 
limitação dos pagamentos em moeda de cob1·e 
até ao maximo de mil réis; dessa época em 
diante começou a dep1:irnit'-se, conservando-se 
no decurso do corrente armo ílnanceit'o cm 
ce1·ca de 30 pence. 

« No complexo de causas que concorrem iso
lada ou simultaneamente para · pl'Oduzi~· este 
phenomeno é o commercio illicito rle africanos, 
na minha opinio.o, a maii; poderosa, e que 
por si só o explica quasi complelamenle; as
serça.o esta que me parece resultar imme
diatamente dos principias elementares da 
Bciencia economica, applirados á materia cm 
quesU1.o. Pois que é evidente que havendo sido 
os capitaes empregados nesse commercio des
viados dos canaes ordinarios em que ci1·cu
lava.o no interior, uma quantia avultada ein 
papel-moeda tomou-se supernbnndante, com
mm1icando á totalidade do papel circulante um 
depreciamento proporcional. 

cc Semelhante resultado, senhores, não póde 
deixar de fazer prnfunda impressa.o naquelles 
que meditarem ':10hre este objecto despidos das 
prevenções alimentadas pelo sordido interesse ; 
pois que vem elle juntar aos numerosos males 
inherentes a um commercio altamente repro
vado pela moral, e pela politica, ainda o in
conveniente mui grave de allerar a circulação 
monetaria do paiz. 

<e Dividci publica.-A divida interna fundada 
acha-se presentemente elevada 'á importancia 
de 37,367:600$.i e a divida externa sofüeu 
lambem o augmento de .E 411,184, eir1 con
sequencia da realisação do erriprestimo de 
2,500 contos na praça de Londres, computados 
ao cambio de 30 pence por 1$, que regulava 
então ; suhinào o toial nominal ;3.ctual mente á 
somma de~ 5,916,584, comprehendido o em
prestimo portuguez. 

cc Por. està occasião devo informar-vos, que 
achando-se o mercado interior pouco favo
ravel á venda integral das apolices para a 
realisação dos dous ultimas creditas, deliberou 
o meu antecessor fazer effectuar em Londres, 
(mercado o mais proprio para taes opernções) o 
resto do oenultimo credito, na irnportancia de 
2,500 cÔntos, o que foi Íevado · a effeito por 
via do nosso encarregado de negocios na
quella capital, e da casa de ·Samuel e Phillips, 
correspondente do thesouro, contrahindo estes 
agentes um emprestimo na fórma dos anteriores, 
isto é, ao juro de 5 por cento, e 1 por cento de 

. amorlisação, ao preço de 76 por cento, liq_uido 

· de commissões e despezas. Esta somma foi des• 
tinada para occorrer ás despez;;is do)thesouro na· 
quella. praça. 

e< Quanto ao novo credito, na contingencia 
de poder ser ou não realisado fóra do paiz, 
com a condição de serem os juros das apo
iices emiltidas pagos na caixa da amor
tisação ; e não podendo espaçar-se a sua reali
sação, julgou-se mais seguro sujeital-o ás me
lhores condições que no mo1nento offerecia o 
mercad.o desta pniça, vendendo as apoiices 
de 6 por cento em duas diffet·entes épocas, 
ao preço de 70 por cento ; a saber: 2,500 contos 

. em, Outubro de 1838, e 1,280 em Fevereiro do 
COLTente annno. 

cc A operação effectuada em Londres, re
duziria aos termos desta, quero dizet·, ao juro 
de 6 por cento, corresponde ao preço· de 
91 2/10 pOL' cento ; os respeetivos mappas 
annexos, que encerrào tudo quanto diz res
peito ás emissões de bilhetes do thesouro, e 
de apoiices. e á classificação dos possuidorns de 
fundos internos, vos esclareceráõ cabalmente 
sobre este ponto. 

« A'cet"ca da divida consolidada inlerna1 u'evo 
pondem1·-vos, que é de absoluta necessidade 
fl~·'r """' te~mo d 0 n•ro rlr, qu!:il c:e ra~~n tod:'.!;; 

lAU. U.U.l LI.U, ' \,,,,.l..l\. Ut.V ..., • ..., -, ..... ._ -·--

as habilitações do que ainda resta a inscrever
se de divida fluctuante anterior no armo de 
1827, e além do qual se considerem prescriptas 
todas as divid~s · passivas que não se acharem 
em liqu iclação. 

cc Pelo que respeita á <li vida flucbianle des~a 
data em diante, procede-se no thesouro pre
sentemente a uma' rigorosa liquidação, o que 
em verdade se não havia ai-nda feito ; e ~ó 
depois de concluido este indispensavel tra
balho, é que podereis ser opportunamente in
formados de sua importancia ; e condições 
de sua exigibiiidade. Nesta parte será com• 
prehendida a que é represenlada pelo papel- . 
moeda. 

cc O mesmo se pratica ácerea da divida acti va ; 
uma grande parle da qual, podendo hoje reputar
se incobravel, convém que autoriseis a sua .an
nul1açno, logo que vos sejão conhecidas a sua 
importancia, e as cfrcumstancias que cara
cter-isa.o a solvabilidade dos respectivos de
vedores. 

<e Cumpre aqui informar-vos de que o go
verno, não havendo ratificado a convenção 
effectuada em Londres, aos 10 de Julho de 
1837, sobre o ajuste de contas entre o Brazil 
e Portugal, passon a convidar o governo de S. 
M. Fidelíssima para enviar á esta côrte agentes 
plenamente autorisados para tratar deste negocio 
definitivamente. ·· 

cc E' aqui o lugal' de tocar-vos em um ob
jecto de importancia, e vem a ser, que hã
vendo o thesoureiro da thesonraria da Bahia, 
Manoel Josê de Almeida Couto, feito o rele
vantissimo serviçó de evadir·s~ da capital nos 
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38 SESSÃO EM 8 DE MAIO OE 1839 

priineiros dias da sedição, salvando com evi
denie risco àa. própria viàa, a quantia de 
428:400$ em notas prompfüicadas para a 
substituição do papel circulante, a entregou. 
fielmente á autoridade legal, e esta, nos mo
mentos de apuro em que. ses.chava, não du
vidou pôr aquellas notas em circnlação para 
occorrer ás despezas reclamadas pelas circum
stancias. 

/( A' esta emissão extra-legal accresce a 
que foi feita pelos sediciosos na importancia 
de 63:645$ de papel da mesma especie, qne 
encontrarão nos cofres nacionaes. Na minha 
opinião, uma e outra emissão deve ser addicia·
nada á circulação geral do papel-moeda. 

Objectos diversos. - A expel'iencia cada 
dia mais confirma a necessidade que já vos 
tem sido ponderada pelos meus anlecessores 
de modificar a lei do thesouro, não só no que 
toe;: especialmente á organisação deste estabe
lecimento, como ác~rca do modo prali:::o por 
que deve exercer a sua acçãa sobre as estações 
fiscaes qne lhes são subordinadas nas provín
cias, mórmente depois que o ado ad<.licional á 
constituição as habililou para terem uma admi
nistração peculiar, e independente do governo 
geral. As actuaes thesourarias provinciaes, jul
gando-se apenas nominalmente subordinadas 
ao thesouro, eslãO longe de preencherem os 
fins, que a lei teve em vista ; força é reor
ganisal-as sob o principio de mais simplicidade 
na sua composição,. e de absoluta subordinação 
ao thesouro; ou de snb:olituil-as por ontra fórma 
administrativa que em cada província se ache 
em relação com os encargos que lhes são 
proprios, satisfazendo pontualmente os deveres 
de uma delegação do thesouro. 

cr Debaixo deste ponto de vista eu tenho ela
borado uma prnposta que vos será opportuna
mente apresentada. 

e< Pelo que respeita ás alfandegas, consulados 
e recebedorias, tenho feito colligir todos os 
melhoramentos :JConselhados pela experiencia, 

· os quaes vos serão apresentados na presente 
sessão, para os tomardes na devida consideração, 
por dependerem de acto legislativo. 

cc Existe nesta côl'te, como já fostes infor
mados na sessão passada, um mei:;tre fundidor 
de typos, mandado contractar nn Inglaterra 
por um dos meus antecessores, com o fim de · 
crear uma officina de fundição nesta capital. 
Desejoso o .meu antecessor de tirar algum- par
tido de ~emelhanle empreza (levada a effeilo 
por um contracto oneroso, de que já tivestes 
conhecimento), empregou para esse fim uma 
casa, senão a mais apropriada, ao menos a 
que proniptamente se offerecia, · sem gravar o 
thesouro com novas · despezas ; e· deu-lhe· 12 
alumnos, os quaes trabalhãa com assiduidade 
em companhia do referido mestre. 

« O costeio desta officina,· simplesmente 

r.omo escola, custa á nação 6:000$ annuaes ; 
mas o administrador da lypographia nacional, 
que tem a seu cargo a inspecção deste estabe
lecimento, orça em cerca de 40 contos a des
peza necessaria, por uma vez, para que a offi
cina possa fornecer á typographia os typos, e 
utensílios de qne carece; o que, fóra de duvida, 
tem de custar muito mais caro á naçlio do 
que se se fizesse a acquisição de taes objectos 
em qualquer officina da 'Europa. Não fiz con
templar no orçamento da fazenda essa addição, 
reservando-vos a decisão deste negocio para 
occasião opportuna. 

cc Cabe aqui propôr-vos uma alteração na 
classificação de um ramo da despeza publica, 
qne eu teputo um melhoramento no que toca 
á regularidade do budget. 

<e Pela lei de 24 de Outubro de 1832 se 
determinou nrni assizadamente a 1:oncentração 
do assenta1nento dos pensionistas do estado, 
e o pagamento das respectivas pensões no 
thesouro publico ; comprehendendo-se nesta 
categoria as pensões propriamente ditas, as 
tenças, monte-pio, aposentados e empregados 
de repartições extindas, ao mesmo tempo que 
se ornittio a classe dos reformados de guerra 
e marinha, cuja despeza corre ainda por 
cada uma das respectivas repartições, sem 
que se aline com razão sufficiente para que 
ta-es .funeciona1fos ni'lo sejão considerados a 
todos os respeitos como os pensionistas em 
geral. 

<e Pelos mappas annexos, sobre esta ma
teria, vereis as alterações que têm occorrido 
em todas as classes de pensionistas do estado 
desde o armo de 18:~1 para cá, ao menos com 
a exactida.o que permittem as informações que 
pude haver dos documentos existentes no the
sollro. 

« Em cumprimento da lei de í1 de Ou
tubro de 1837, tem-se queimado, por inter
mctlio da caixa da amortização, a quantia de 
1!964:968$ em notas; a qual somrna vai 
classificada por valores, e por províncias-con
tribuintes para a amortização, em um dos 
mappas juntos. 

1c As contas do ex~commissarío geral, Ãlbino 
Gomes Guerra de Aguiar, que fazem (1 objer.to 
da recommendação do art. 22 da lei de 11 
de Outubro de 1837, não e:;.tão longe de 
locar o termo de sua já mui prolongada li
quidação. 

te Cumpre-me, finalmente, recommendar-vos, 
que {ameis em consideração a proposta que 
vos foi apresentada na passada sessão1 sobre 
o juizo privativo da fazenda publicfl, pois que 
esta medida é urgentemente reclamada pelo 
interesse nacional. 

cc Augustos e dignissimos senhores 1·epresen
tantes da nação, a vossa indulgencia me descul
pará as imperfeições deste trabalho, o qual 
nã.o p(>de deixar de revelar-vos a mui recente 
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SESSÃO EM 8 DE. MAIO DE 1839 

data do meu exe1·cicio na qnalidade de ministro 
interino da fazendu, com que rnc hourou a 
confiança do t·egente cm lHime do imperador. » 

Retirando-se' o Sr. ministl'o, continúa a dis
. cussão que havia ficado a~iada com a sua 
chegada. · 

O Sr. Carneiro Leão persiste ainda na opi
nit'h> de que se fôr adoptnda a indicação dos 
Srs·. Rezende e Carneiro da Cunha, em vez 
de se abreviarem, prolongat·-se-hão os trabalhos 
da carnara. Em defesa desta opinião observa ao 
Sr. Andrada MaclinLlo, que elle orador não 
contes.la a generaliú::ulc cio principio-que di
"Visa.o go trabalho tentle a fücilital-o ; porém 
contesta u applicaçn.o desle principio ao 
caso de que se trata. Este ex.ame economico 
tem applicação ao lt'ahalho matei ia!, mas não 
ao trabalho moral e i ntellcclual. Além disto, 
no presente caso, tem de se no~ear · uma 
commissão de 18 membros, os quaes não hão 
de apresentar trabalhos isolados, mas sim 
trabalhos dependentes uns dos outros ; cada 
uma das secções, pat·ém, tem de examinar 
separadamente a repartição que lhe é incum
bida ; depois de ter füito este exame, e as
sentado em uma cousa, tem de reunir-se ás 
outl'as commissões, que, não tendo entt·ado 
neste exame, deveráõ discutít· a materia, 
debatêl·-a antes de tomar urna decisão finnl : 
mas esta decisno ainrla· tem de set· discutida 
na camara, porque se tal ou lal membro da 
commissão se acha instruido, não se segue que 
os que nao sãO da commissno o estcjão igual
mente : ha por conscquencia, necessidade de 
multiplicarem-se os debates, e consequente
meútc de se prolongar o trabalho; Accresce · 
que ,\S horas tia scssno silo as mais proprias 
para o trabalho, e s!\o ns em que trabalhno 
as commbsõcs 111\ cn111nrn ; e neste caso um 
grande numero cfo depntn.dos forçosamente ha 
de ficai· alheio uos debates em prejuizo_ dos 
mesmos. 

O illustt·e deputado, continúa o ora.dor, teve 
-de explicar, ou untes de commentar as c1piniões 
de alguns dos meus illustres collegas que 
fallarã.o hoje sobre a materia ; commentou, por 
exemplo, a opinião do meu illuslre collega pela 
provincia de Minas, na parte em que elle fallára 
das despezas dos negocios .. estrangeiros. Per
suado-me que pela distancia em q1.1e o nobre 
deputado me ouvira, não se _fez ca1·go de res
ponder ao que eu havin dito, mas unicamente 
de conunontar a opinião do meu illustre col
lega. O ílluslre deputado de Minas, tendo accu
sado a com missão da mesa de pl'eterir as regras 
da logica e do bom senso, eu pl'Ocurei de
monstrar que não havia verdadeira pt·eterição 
destas regras, e que apenas haveria ociosidade ; 
porque era claro quo sendo a commissf!O de. 
parecer que a indicnçno nllo era adoptavel, 
quando nós tivessemos de tliscufü· o parecer, 

poderiamas entrar no merito da indicuçno ; 
todavia a commissão quiz ser mais cla1·a; disse 
que o seu parecer não excluía a discussno sobrn 
o merito da indicação, e, por isso, a sua con
clusao, quando muito, pudéra ser ociosa, mas 
não falta de logica, e observei entãÕ que o ra
ciocínio feito pelo illustre deputado tambern 
peccava contra a logica.; e apesar do com
mentario feito pelo meu illustre collega que 
agora füllou, ainda estou nesta opinião. 

O orá.dor torna a demonstrar que, po1·que uma 
porção do nosso territorio eslá occupacla pot· 
forças estrangeiras, não se segue que nno se 
deva decretar cousa alguma para legações, como 
disse o Sr. L_impo. O conlral'Ío é o que se 
costunia fazer; porque se nós mais negociações 
tivennos pendentes com as nações cstrnngeil'as 
de certo que mais necessidade tel'cmos da tliplo- · 
macia. Pouco importa que se retlicularise nossos 
diplomatas, tratando-os de bonee1·0,<I; u no.o nos 
que1·ennos excluir do numero das m,çücs civi
lisadas, nílo poderemos deixat· de ir ma11tc11rlo 
essa diplomacia, para h· fazendo valer L\ noi;su 
causa pela maneira porque pudermos. 

O meu illustrc collega, continúa o orador, 
tambem assenlou de censurar uma p111·lo cio 
meu discurso; emprestou-me a proposiçno geme• 
rica de qne os mini::;ll'os devia.o exccdct' I\OS 

creuitos. Se eu trntasse da theorin a oslu tu!i· 

peito, pudéra, talvez, adoptat· a tl1Codt1 •11w 
expendeu o. nobre deputa.do, que, pal'l.!C!t!llllo 
queret· combater em regra, qlle cs minislt·oH uno 
deverião exceder aos seus creditas, vio-su ohl'i
gado a fazer uma distincç!lo e t'eeonlwec1• 11110 
havia muitos casos em que os minisl.t•os podino 
offerecer a sua responsabilidade, e furil\o seu 
dever se excedessem a seus creditas. Om1 o que 
eu fiz foi narrar o facto : não ex.pendi umn 
proposição generica , o que asseverei l'oi que, 
longe de haver duplicatas, quasi todus us con• 
signações feitas pela lei do ot'QLU11cnto cl'no 
inferiures ás exigencias do serviço publico, e 
que, por isso acontecia que os minislrns muila·s 
vezes excedião aos seus creditos ; ora, isto é 
facto, não é direito, não é norma que prescrevo 
a ninguem. . 

Seja- me licito, visto que o nobre dtputado 
fallou explicando o pensamento do nobre del,)U· 
tado por Pernambuco, e reprovando o que havia 
dito um meu illustt·e amigo (o Sr. Ton·es), 
seja-me licito defender a esse meu nmigo, 
visto que tendo fallado duas vezes, pm·ecc-mc 
que só o poderá fazer a titulo ele explicaçno. 

O illustre deputado condemna a exp1•cssn.o uo 
meu collega, q11ando disse que 11111 minisl_L'O 
podia mesmo se gloriar de nilo merecei· n con
fiança de alguem. O illustre dcpulallo pnl'cce 
estigmatisar esta expressa.o como unti-parll\· 
mentar ; perdôe-me o met1 illustrc collcgn, a 
quem julgo muito idoneo nestas matel'ias, que 
eu me separe delle nesta occasia.o ; o. expl'essao 
é parlamentar, e tão pat·lamentar que homens 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:16 - PÃ¡gina 14 de 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 SESSÃO EM s· DE MAIO DE 1839 

que eu desejo, e então é natural que se admilla 
entre nós rn11tuos esclarecimentos : e porque o 
individuo não ha de pt·evalecer sobre a socie
dàde, sel'á preciso que nós füçámos uma opinião 
comrnum; será necessario, talvez, que cada um 
modifique a sua opinião. O homem honrado não 
vai certamente dêsistir dos principios mais es-

de grande cunho e que sabem observar ms
trictamenle tudo quanto . é conveniente ao 
decoro parlamentar, homens que se assentão 
entre os sabias do instituto,. têm já algumas 
vezes us9,do desta expressão, sem por ventura 
crer que offendí11o o decóro parlamentar. Um 
J10mem qualquer (nno é preciso ser um ministro) 
tem uma opinião, é republicano ; sendo repu
blicano, conhece um outro que adopta os 
principias da- monarchia, ou desta, ou. daquella 
sorte, e este republicano p6de gloriar-se por 
não merecer a confiança do outro, que acredita 
aliás probo. 

Fallando da difficuldade que ha entre nós 
para a tomáda de contas, o orador demonstra 
que não só ha defeito na orgariisação do the
som·o, como ainda ha falta de emp1·egados para 
esse trnbulho e continúa assim: 

.. senciaes, daquelles que em sua cousciencia não 
pôde abandonar sem deshonra; mas este homem 
naturalmente se gmpa com aquelles que mais 
conformes forem com os seus orincioios. e enfno 
nã.O apparE'cem as individuatid:~des, ha r~cipro~;s 
modificações. Este systema de trapsacções, que 
assim se deve entender, nno merece certamente 

Um Sr. deputado me convida a melho1·ar esses 
defeitos : eu convidaria ao illustre deputa,lo 
com o mesmo direito. A minha profissão é de 
rnagislrado : nos objeclos de meu officío tenho 
procurado aprender o que permitte minha pe
quena capacidade; 1nas nunca me jactei de 
homem entendido para melhorar a orga
nisação da administra~'.ãO da fazenda. Ares· 
peito de influencia, eu n1uito desejára me
recet· o conceito de meus collegas, e creio 
que o illustre deputado lambem fará por 

. merecer. O meio qu1: emprego é a con
sistencia em certos principios dos quaes não 
me desvio sem que appareção razões convin
centes : se o nobre deputado quizer adaptar o 
mesmo meio, estou persuadido que os meus 
collegas o honraráei com a mesma confiança, 
porque elle tem todo o merito para isto. 

Estou persuadido de quê a falta de tomada 
de contas nasce dos defeitos da lei : embora o 

· nobre deplllado professe nm principio contrario, 
sustente que nasce da corrupção, que nasce do 
systerna de transacções que disse ter sido aqui 
pregado. Admira que o illustre deputado pare
cesse annuir a esse syslema de transacções que 
hoje estigmalisa ... 

O systema de transacções, de que aqn i se 
fallou, nao tem a intelligencia que o-illustre de
putado parece querer dar (tendo transacçno por 
synonimo de corrupção, que elle explicou como 
cansa occasional da falta de tomada de contas). O 
systema de transacções, de que aqui se fallou, é 
uma verdade conhecida. Nós todos sabemos que 
n&ste mundo politico as individualidades não 
fazem naàa, que sem tyrannia não póde um 
homem fazer prevalecer o seu juízo sobre os 
outros homens; silo os grupos, e os grupos nu
merosos que governão, que fazem apparecer a. 
opinil).o mais unanime sobre os differente·s ne-· 
gocios que se Jhes apresentão. Ora, se a indi
vidualidade na.o póde prevalecer sem lyrannia, · 
é evidente que eu querendo um systema .,·de 
governo, hei de me gmpar com aqueJles hei· 
roens que mais se approximarem ao systema 

o nomo dr systerna de corrupção. 
O nobre deputado disse que era a corr11pçn.o 

qne nos fazia mal ; raciocinou ern geral sobre o 
systema representativo ; segundo elle, devia-se 
crer que o systerna representativo era 11m sys
tema de decepçao, etc., etc. 

Eu pudera bern abandonar n theoria no no
bre deputado; mas como elle fez a applicação, 
e disse que era a corrupção quem nos gas.taYa, 
peço-lhe perdao para retirar uma hoa parle de 
nossos collegas dessa imputação. Natural é que 
nós, conhecendo que nossa opinião indívidual 
não prevn1ece, nos grupos com aquelles que 
mais se approximão della; desta sorte, en ex~. 
plico a adhesno por mim e meus coltegas pres
tada ao rninisterio demittido; e se o ill11stre 
deputado quer explicai-a pela corrupção 1 .é 
preciso que diga quaes farão os meios de cor
rupç110 para com elles empregados ; porque o 
nobre deputado alguma vez prestou adhesão a 
essa administraç.'.io. 

Uma administração honesta deseja o apoio 
daquelles, cujos sentimentos, cujos principias 
mais se approxímão dos seus ; deseja que estes 
sentimentos sejão dictaclos pe1a consciencia, e 
não que algum se ligue a ella na esperança de 
alguma recompensa. Qualquer· administraçno, 
pàra poder caminhar, precisa do apoio do corpo 
legislativo, ella não póde perscrutar nossas con-
sciencias, não póde descer até ellas, para dizer . 
- eu rejeito o vosso apoio, porque sei que 
trazeis o pensamento de receber recompensa. 
-Julgo que cada um de nós· segue o dictame de 
sua consciencia, e se o nobre deputado pensa 
que outra cousa se praticou, é obrigação sua 
accusar a corrupção no seu verdadeiro sentido ... 

O Sn. MARINHO :-Peço a palavra. (Sensação.) 
O SR. CARNEIRO LtÃO : - Esta digressão ju 1 · 

guei que importava a honra de meus collegas; 
tanto mais que o illustre deputado não se limitou 
n isto, passou a alguma cousa mais, e disse:
Quero muitas commissões, quero seis com
missões, porque é mais difficil corromper à seis· 
commissões do que á commissão do orçamento. 
- Saíba o illustre deputado que os membros 
que têm servido na commissão do orçamento 
têm ·a sua probidade já fundada em antee~· 
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SESSÃO EM 8 DE· MAIO DE 1839 41 

dentes (a.poiaclos)i elles têm prnfessado diffe
renles opiniões, para se lhes fazer justiça jámais 
se devera a.vnnçar que a cormpr;no fosse Et 
norma_ que houves!"e dictado suas opiniões. 
Saiba lambem o illuslre deputado que muitas 
v.ezes-é muis difficil corromper um individuo do 
que uma multidlio de homens. (Apoiados.) Li
mitão-se aqui as observações que tenho a fazer. 

O Sr. Souza. Martins pede a palavra pela 
ordem, e,.como membro da commissão de res
;)0sta ;í, falia do tlu·ono, apresenta o lrnbalho 
da commissno, e <leclara que um dos membros 
desta, n:;to concordando com a mesma com
missão, tem de apresentar o seu voto em sew 
parado. · 

O nobre deputado lê o seguinte projccto de 
resposta: 

« Senhor.-Nús lh-ernos u 110nm de sm· cleilos 
pela camnrn dos Ll1!pntados, parn vim1oi:; aqui 
enunciar os seus stJnlimentos de jubilo, po1· 

· se ver mais nma vez rc11nida cm roda do 
throno de V. l\'J. Imperial 11a abcrl11rn da segunda 
sessllO da fJLmrla lcgislntum. 

« A camara elos dcputador.. unanime se con
gratuln com a ngradt\vcl cornmunicuçno feita 
pelo throno, de que o céo continua n favorecei· 
com pl'ospera snucle a V. M. lrnpe1:ial e suas 
augustas irmãs ; e faz· continuas e f'erv~rosos 
votos ao Todo Poderoso, para que não cesse de 
outorgar-nus um bem cm que se fundãc as mais 
solidas esperanças da prospel'idade do nosso 
imperio. · 

<e Convencida a camara da alta consideraçllo · 
que merece o consorcio da augusta· princeza, 
herdeira presumptiva da corôa, e da influencia 
que póde elle ler nos destinos da monarchia, 
pressurosa concorrerá com o governo em tudo 
o yue fôr necessario, para que as sabias inten
ções de V. M. Imperial venhãô a effectuar-se de 
uma maneira digna da nação hrazileira, e 
aguarda as propostas que nesse intuito lhe forem 
apresentadas, afim de disculil-as com aquelle 
siso e madureza que convém a tão sobrelevado 
assumpto. 

e, Mnitissimo folgou a camara dos deputados 
sabendo que continuão inalteradas nossas re
lações de amizade com as outras nações do 
globo, já removidos os motivos que suscitárão 
embaraços com a Santa Sé, persuadindo-se que 
uma t?,o pt·eciosa harmonia não é obtida com 
esqnecimento e mingua da dignidade e fotos 
nacionaes ; e muito se apraz em pensar qúe 
a prudencia e circumspecção do governo im
peda), aproveitando-se dos sentimentos de in
teresse e benevolencia que as nações estran
geiras mnnif~stão a favor do imperio, poderá 
obter a evacuação das tropas francezas que 
actualmente occupão a margem direita do rio 
_Oyapock, sem ser preciso alterar a boa intel
ligencia que existe entre as duas nações. 

« Compunge, senhor, essa pertinaz cegueira 

-rmto 1 

que fascina uma parte dos hahil.anlc:-5 da prn
vincia do Rio Grande elo Sul i a ca111::m1 ue
plora tão funesto des,Turio de nma purçtll) de 
irmflos abysrnada nas vorugens da 1·ebelliflo ; 
mas, conscia da alta missão que lhe co11füírão 
seus cornittentes, póde assegurar no governo 
V. M. Imperial toda a cooperação necessaria 
para dissipar os. bandos rebeldes que assolão 
os ferleis campos daquella desditosa provincia. 
Nessa ardua pendencia estão compromettidos 
a honra e credito do governo, bem como a in
tcgridadti do impet'io ; e o povo bruzileiro tem 
dü-eito a espet·ar dn. adminislt·ação que o dirige, 
esforços dignos de mna 11ação forte ql1e sabe 
fazei· respeitar as leis e sua constituição polifü:a. 
E como V. M. Impcl'ial com,mmica que nas 
oulrns prnvincias se divisa espi1·ilo de oraem, 
é licito esperar, mediante o auxilio da Divina 
Providencia, que os esforços e perseverança do 
govcr110 serão rccompensítc.los co1 n o resto be
leeimcnlo dn h'n.nquillidauc publica naquella 
parle uo imperio. 

e< A <:umara entende ser um dos seus mnis 
:-olicitos deveres meditm· com todo o esmel'o 
cada um dos relevantes objectos que V. M. 
Impel'ial recommenda na ultima parte do dis
curso do tlirono : elhi altenderá particularmente 
áquelles que não fm·ão discutidos na ultima 
sessno ; e lhes consagrará grande pt1rle das 
suas fadigas. Mas em Hlo ponderosas· discussücs 
reconhece a necessidade de ser ajudada pelas 
luzes e experiencia do governo, qL1e, pela ele
vada posição que occupa, e pratica incessante 
dos negocios, deve, com razão, ser justo apt·e
ciador de quantos bens e males envolvem as 
medidas legislativas que se propuzerem. A ca
mara, senhor, deseja empenhar-se com todo o 
ardor e esmel'o no exame dos negocios publicos/ 
de que pende a prosperidade do esfodo ; e· 
espera que os ministros de V. M. Imperial to
maráõ a peito auxilial-a com todos os meios e 
escla1·ecimentos necessarios ao desempenho de 
tão arclua como gloriosa tarefa. 

« Paço da camara dos deputados, aos 8 de 
Maio de 1839.- F. de S. Mm·tins.- O. Om·· 
nei1·0 de Campos. ,, 

O Sr. Andrada :Machado pede a ·pal~vra e lê 
o seguinte voto separado : 

<e Senhor.-A camara dos deputados cheia 
de jubilo, por se ver outra vez reunida em roda 
do throno, do qual é seguro apoio, rende sin
ceros agradecimentos ao Todo Poderoso pela 
continuação da prospera saude de V. M. im
perial e de suas augustas irmãs ; e desde já 
segura a V. M. Imperial que ella tomar{,. em 
mui particular considçração o consorcio de S. 
A. Imperial, e pesat'á as propostas que lhe fizeL· 

. o governo a este respeito, crendo que o dito 
consorcio será compatível com a diguidade do . 
povo brazileiro e com a dignidade do throno e 
da augusta familia que entre nós impera. 

e . 
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<< A camara, bem a ~eu pezar, não póde des
conhecei' que o esperdicio e máa emprego dos 
dinheiros puhlicos, a negligente fiscalisnção ciRS 
l'endas, a mti escolha dos agentes do poder, o 

estado cada vez mais enrneio1·ado dos neaocfos 
do paiz, e, emfim, a obstinação e política ... acin
tosa da administraçãO passada, tornavão neces
saria a sua mudança. Permitta a Providencia 

que a nova administração caminhe ma:is con
forme com as leis, e acet·te em adiantar e con
servar a prospel'idade e liberdade publicas. 

cc A camara se regozija com a participação 

de que as outras nações nos dão repelidas de
moustrações de sua a111isade, e parecem in- · 

teressar-se pela consolidaçno da monm·chin. 
cnnslilucional no Brazil, e pel,\ gloria e pros· 
pei·idade do Ilrnzil; e com igual sati~l'arno ou,·io 
que se nchavno removido:;; oR mnt.ivos qnc 1,a
l'<~cino abalar mais 011 nwnos n pm-fcita inlelli
gencia enlrn o gnbinele imperiul u n Sanla S6: 
mas a camnrn nüo pode1·á socegar a sun nncic
dade cmquanlo vil- um sú palino do :iOlo lm1.zilciro 
occupado po1· uma naçüu eslmnha, e cmqu:rnto 

nao fôr convencida, pela commissHo das ne
gociações a respeito, de que as desavençus com 
a Santa Sé forrto aplainadas sem ~ucbrn e 
mingua da dignidade nacional, e sem sncrificio 

rlo poder civil ús pl'elenções exage1·adas do 
poder espiritual. 

<e Ouvio a camara com p1·ofunda maguu a 

.duração no Rio Grande ela Juta encarniçada 
entre filhos ·da mesma patria, luta originada 

em ambições pal'ticulares e fascinação do povo, 
e fortificada pelos· desa"certos dos governos do 

paiz, e a qual só a fil'meia casada com a mo
deração pode1-á fazer cessar de nma vez. Esta 

magua na.o póde ser suavisada com a lisongeira 

parlicipação do espfrito de ordem manifestado 
nas outras· provincias : porque a verHgem das 
sedições parece ainda ameaçar, ou de facto 
ameaça, algumas dellas. 

<e A camara pesará e examinará com madu
reza os objectos de preferencia apontados pelo 

governo para seu exame ; attenderá ao tempo, 

elemento essencial em semelhantes malerias, e 

aos trabalhos preparalorios que devem servir 
de base ás qlteriores disposições de que se re
conhece a necessidade .. Acamara não faltará ao 

que deve á naçao que a escolheu, e ao governo 

que recorre á sua cooperação, trabalhando com 
afinco para elevar a nação aos altos destinos a 
que tudo a chama.-Andrada Machado. » 

O Sa. PRESIDENTE : - O projecto e o voto se
parado fici:10 sobre a mesa, na fórma do costume, 
e vão se tirar cópias na seci·etal'ia. 

Continua a discussão interrompida. 

O Sr. Anara.da. Machado: - A sei· exacto 
o que diz o nobre deputado, divisão de cursos, 

. divisão de sciencias, não é precisa, porque nos 
trabalhos intellectuaes não ha divisa.o. Digo que 

~e engana ; o espírito humano não póde 

ahranget· todos os objeclos de conhecimento ; 

pa1·a leval-o a certo pont.o 6 necessario qlle se 
limite a alguns. E' vm·dad1~ que se dii que as 
nrntm-in.s scientificus sã.o como pn.ee11tes ; mas 
daqui se não segue que o verdadeiro litterato 
deva passar em revista todos os conheciment9s 
humanos, e que não se limite a uma só espe-. 

cialisação. Isto é o que nós vemos neste cnsó. 
Não ganhou, pois, nada o nobre deputado na 
sua divisão em trabalhos corporaes e trabalhos 
intellectuaes. 

Pas~on depois o nobre deputado a querer 

sRlvar-se : queixou-se de que eu lhe imputára 
uma cousa que elle não havia dilo. Quem narra 

mn fatto, e não lhe ajunta nenhuma nola de 
censura, appt·ova este faclo; eis-aqui o que o 
11obrc dep11tad1J foz. : elle ri issc que, po1· nno 
serem as consignaçües s111'1ide11les, é que os 
minisl1·os lodos 11assav,\o ávanlo : ora, isto é o 
CJIIO e11 11:10 queria que ello dissesse i q11eria 
q1te clle tli::;se:isc, vist.o q11e 11arro11 o l'ado, o 

q11e ti l':lZUo, o q11e a jusli\:a manda ; logo, sc

gumme11le, não llie empreslt!i esse facto, elle 
foi quem o 1lissc. 

Q11eixou-so igualmente d!.! que eu lhe altribui 
t1x p 1·cssões não st tas a 1·tispeito de duplica la. 
Não ó assim, o 11obro dcput.aclo disse que lão 
longe (islavu de havei· duplicata, que anlP.s as 
consigna~~des orão insullicicnles : eu disse que 
isto n:10 ern logico ; pé>de muito bem, sem havei· 

duplicata, não serem as consigtHt\!ões sufíi• 
cientes e haver duplicata, e as consignações 
serem ou não s1.ll'fi-cientes ; uma cousa não tem 

connexao alguma com outra: da existencia ou 
nao existencia ele duplicatas se não segue suffi
cienda ou i nsufficiencia das consignações parn 
fazer-se face ao serviço. 

O que disse o" Sr. Limpo <le Abreu, e o que 
se deprehende das palavms do seu discurso 
hontem profe1·ido nesta casa, e hoje publicado no 
Jornal do Omnmercio, é que a falta das commis
sões faz com se não examine a moralidade das 
consignações ; que assim concedemos consigna
ções que, talvez, se não concedcrião por inuteis;, 
ou não tenderem ao fim que devemos desejar; e 
que tal era a consignação dada á iepartição dos 
negocios estrangeiros, quando nós eramos 
afl'l'Ontados, qllando o nosso territorio era in-· 
vadido. Mas daqai tirou outro Sr. deputado a 
conclusão, logo, não devemos, segundo a 
opinião do Sr. Limpo, ter relações estran
geiras toda a vez que formos alfrontados, tcida 
a vei que o nosso territorio fôr invadido I Não 
é assim ; tal conclusão se não póde tirai·. Sobt·e 
isto nada mais. 

Um St·. deputado 1:.x-ministro principiou 
querendo defender uma palavra que até julguei 
que lhe tinha escapado por descuido, e é qu~ 
podia qualquer cidadão ou deputado ser de 

uma opiniã.o ditl'erente, republicano, monar
chista constitucional ou absoluto, .etc., e qlle 

neste caso podia um deputado ou ministro 
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vangloriar-se de não merecer a confiança de 
um tal cidadão ou deputado. Julgo que isto é 
avançar muito. Primeiramente em um syslema 
constitucional, qualquer que seja a opinião do 
deputado, elle é obrigado a cingir-se á consti
tt1ição. Póde ser republicano de coração, mas 
se apresentar nesta casll idéas republicanas, o 
Sr. presidente é obrigado a chamai-o :S. ordem 
e a fazêl-o calar. A confiança não se funda nas 
idéas, mas no conceito moral ; por isso quando 
me vanglorio de não ter confiança em um 
homem, digo que faço muito pouco caso delle e 
de seu caracter moral. Eis o que o nobre depu
tado ex-ministro proferia no calor da discussão 
sem o querer, porque o nobre depnlado é mo
derado, e polido, é civil ; e se rcíleclir conhecel'á 
que se excedeu um pouco. 

O SH. '.l.'omu:s :-Peço a palaVl'a para ex
plicar. 

O Sn. ANDHADA MAc11Auo :-Eu sou f'ogoso, 
sou mesmo teimoso como Vl·llw, tenho lllll 

systema meu, do quul ningue111 me a1TatH~n, 
rnns nem por isso dispenso a confinuc;a qu~ 
qucil'ào fazer de mim os de oull·a opiniflo. La
mento se não querem seguit· u minha opi
nião, mas vou marchando no me11 leneno. 
Sempre julguei que us palavras proferidas pdo 
nobre deputado o tinhM sido por um dcscuirlo ; 
oào me parecerão mesmo muito parlamentares; 
e por mais que quizcsse provm· que o erno, 
nilo me convenceu. Ainda que nos parlamentos 
se ataquem, ás vezes sem moderação, muitas 
das idéas de outrem, nem por isso merece 
ser seguida semelhante conducta; eu confesso 
que nem sempre me tenho abstido das expres
sões que reprovo : tenho sido culpado algumas 
vezes ; mas não ofTereço minha cond_ucta pOL' 

modelo, quando o fogo me desvia da mode
ração. 

O estylo parlamentar e o nosso regimento, 
exige que tenhamos dos outros a mesma opi
nião que queremos que tenhão de nós, e que 
nunca lhes imputemos insinuações perfidas; 
que façamos delles o conceito que desejamos 
que fação de nós. Podemos ter differente sen
timento no coração, porque não se póde exigir 
que eu aprecie a todos igtwlmente, mas cumpre 
commedir a expressão. Por isso me pareceu 
que não fôra de proposito; mas se o Sr. de
putado diz que sim, neste caso reprovo a sua 
opinia.o. 

Eu nunca usarei de proposito de qualquer 
expressão que possa offender os meus collegas, 
e se alguma expressão tal me escapar, fique a 
camara na -intelligencia de que uão foi com 
animo de offender; e que é contra a minha 
vontade. · 

Apparecen aqui uma t:::ieoria, sobre a qual 
cumpre que eu diga alguma -cousa. Eu sei e 
confesso que individuas não governão, que são 
as massas, sei que para influir sobre as massas 

· não é a razão só poderosa, que é preciso al· 
guma cousa mais ; dahi vêm as chamadas 
corrupções parlamentares, isto é, influencias 
que desvia.o do caminho da justiça e da con
sciencia .... 

(Interrupção de 1tm Sr. deputado, dando 
cmno a e-ntender que tambe-m, do orador se póde 
dizm· o mesnio.) · 

O SR. ANDRADA MACHADO:- Com migo!. ... 
So:u muito conhecido. Ninguem póde ter a 
ousadia de me julgar accessivel á corrupção ; 
nüo me pudérão corromper soberanos, qomo 
me poderáõ ,-orromper arlequins? .... 

Perdôe V. Ex. esta digressão: eu disse que 
a hh:loria mostra, que ha concepções parla
mentuL·es, nno disse que fossem de dinheiro, 
sno inllucncins sohL·e esperanças para lugares 
de co111iança,1 ou de interesse: ernfim, os meios 
de 111ut1l•,i:ll' as co1T11p~·õcs parlumentares 
existem c111 toda a pm'lc. Advirto que fallo 
c111 ll,ese gemi, e nno applico o caso a ninguem. 
Diiernlo pois, que para ohral' sobt·c as massas 
é nccessal'io influir sobre ellus, e por os meios, 
é prccis.o fixar a nossa intclligencia a. este res
p!!ilo. Ha ohjectos pouco importantes, diver
gcncias pequenas, sobrl.! que podem havet· as 
c.:lrnm:.ulas lrnnsacçües, como na composic;no de 
uma dmuancla em que é necessario que cada 
uma das pnl'les lucre e ceda um pouco ; porque 
se o lucro ÍÔL' só de um lado, e o prejuizo.do outt·o, 
a cumposiçno não se faz. Transige-se pois em 
polilica sobre opiniões indifferenles (apoiados) ; 
mas aclmitfü a theoria ·das transacções sem . 
este preservativo é perigosissimo (a1Joiaclos) ; 
porque então parece que não ha pL'incipio no 
mundo, quando os ha sobre os quaes nenhmn 
homem de honra transige. Se um partido, a 
que eu pertencesse, dissesse que eu não h'ou
xesse casaca de panno azul, en não duvidaria 
trazêl-a verde, ou de outra côr; mas se ~xi
gisse cousas contrnrias aos pri11cipios de moral 
e ,iustiçu, eu não transigiria. (Apoiados.) 

Disse um nobre deputado que é cousa mui 
natural que o governo procure empregar os 
que são de sua communha.o : o que é natural 
é que o governo não se occupe senão de em
pregar o mais habil, o mais intelligente, o mais 
apto. Se entre as pessoas de meu partido ha 
gente apta, bem é que lhe dê a preferencia ; 
mas se são ineptos, só porque me seguem, 
devo empregai-os ? ! ! Não : nunca. Eu sou 
corno Napoleão a este respeito : onde vejo o 
merito lá o vou buscar : ·impórta pouco que 
o individuo seja desta ou daquella opiniao. 
Para a administração as opiniões de nada 
servem ; serve sim a capacidade, a aptidao 
·e a probidade (apoiados): onde se achar, lá 
se deve ir buscar. Se eu fosse homem pu
blico ( do que Deus me livre) onde estivesse o 
merito lá o iria procurar, embora o cidada.o 
tivesse um credo opposto ao meu. Isto tam-
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bem serve para explicar como entendo a pre
forencia, que os partidos devem dar á genie 
de sen pnrtido. Sendo assim, concordo com 
o Sr. deputado : admitto as transacções em 
objectos indifferentcs ; concedo preferencia aos 
que têm as minhas ictéas, comtanto que sejno 
probos e concorra nelles o merito. 

O Sr. Marinho (p1·ofitndo silencio) :-- Estou 
convencido de que difficilmente se encontraráô 
homens tão aptos, que reunão todas as ha
bilitações precisas para examinae os diversos 
ramos da administraçãO : estou convencido de 
que ·aquelles que aliás podem ter muitos co
nhecímentos sobre a administração da fazenda, 
poderáõ nílo os ter a respeito de objectos de 
marinha e guerm, ou sobre a administração· 
da justiça. Quero pois que aquelle que é in
curn bido de examinar os negocios da fazenda 
nào seja o mesmo encarregado de examinar 
os dôit marinha, etc. ; eis como entendo a 
indicação que se discute. N(lo sei se n entendo 
bem, mas posso anirmar que é por esta razão, 
e só por elb é que lhe dou meu voto. En
tendo -que os illustres autores da indieação 
querem que a commissllo de fazenda, que 
tem de examinar as despezas, ou antes os 
pedidos dos diversos ministerios avalie o ma
l~rial e moral. Apresenta-se por exemplo o 
orçamento da repartiça,o da justiça : a com
missão vai examinar se a quantia pedida pam 
aquelle ministerio está_ dentro do serviço de
cretado: se o ministro pedio 11 quando devia 
pedir 10 ; ernquanto uma segunda com.missão 
examina se os serviços decretados correspondem 
á despeza que com elles se faz ; se o ministl'o 
pedio quanto era necessario para pagar o que 
está legitimamente decretado, ... 

Digo, legitim,anwnt6 decretado, porque en
tendo que a assembléa geral decreta legitima
mente, e que aqaillo que os ministros de
cretão sem autorisaçrw, não é legitimamente 
decretado. Por ventura podia o ministro da 
justit;a reintegrar um desembargador que havia 
pedido a sua demissão ? Podia ainda mais 
mandai·-lhe pagar todos os ah'azados? Eu 
entendo que não. (Apoiados.) Fez-se1 mas 
illegalmente. (Apoiados.) 

A esta outra (:ommissao, n[o á do orça
mento, incumbe pois examinar isto, e dizer 
que nrto se consigne dinheiro para uma tal · 
despeza. No ministerio da marinha examinará 
se o pedido do ministro . está ern relação com 
os serviços decretados ; e outra commissãO vai 
examinar se por ventura a academia de ma
rinha é mais conveniente que ~teja em terra 
do que a bordo ; e se a utilidade e con veniencia 
da medida compensa os sacrificios, .que com 
eHa faz a·nação; e quando entenda o contrario, 
indique a snppressao desta despeza. Ora, isto 
parece que mais naturalmente poderáõ fazer 
h0mens dã profissão, entendedores da rnatei·ia1 

d9 que a co :n m issl!.o ,io l)rç,1 m en to, para a qual 
naturalmente serã/J pL·ocura,1 as pessoas enten
dedoras dos negocios d.a fazenda. 

Tt·atando da rep;lrt ição do imperio, a com
missão frá examinar s~ o ministro podia àesna
lurar uma instituiçào, dando-lhe applicação dif
ferente daquella para que fôra destinada pelos 
ii.1stítu idoees ; e entendendo que nao, proporá 
que para semelhante estabeleciniento se não 
consigne dinheiro afgmu. Isto tudo entendo eu 
que se poderá melhor fazer norneando-se di
versas commissões, porque na occasião da 
votação cada um Sr. deputado procurará homens 
habilitados para as diversas matel'ias que ha a 
tratar. · · 

A minha razão se não accomrnoda com o prin
cípio que a simµlificação do trabalho concorre 
para o demorar e confunuir. E já que falleí 
direi que o parecer da mesa peccou contra o 
principio trivial de logica.1 que é aquel!e que 
diz :-Pfo,.íbus intentiis minor fit ad singula 
sensus. (Apoiados.) 

Quando o parecei· dissf~ que a divisão não 
concor1·ia para a simplificação do trabnibo, 
peccou contra esle principio logico ; e peccou 
mais confra um principio expresso de logica, 
que diz que não devemos admittir: entidades 
desnecessarias e premissas demasiadas. No 
parecer ha uma parte ociosa ; a logica não 
admitte ociosidade ; ergo, peccou contra a. 
logica. (Hillcwidade prolongada.) 

Tambem entendo que se o pa1·ece1· fosse cha
mado perante o lribunal do senso commum, 

· não seria ubsol vido. Entendi sempre, entendo 
e julgo que todos entendem, que quando um 
-requerimento, uma indicação vai a uma com
missao uma de duas se exige della; que a com
missão diga se convém ou se não convém ; se 
deve ser adoptado ou rejeitado;· mas, entender 
que a materia não é digna de ser approvada, e 
ao mesmo tempo dizer que entre em discussn.o, 
julgo que é peccar contra o botn senso. 

· Esta discussão já vai sendo longa, e eu nao 
continuarei. 

O SR. MouRA MAGALHÃES : -E' melhor con· 
tinuar; ha quem responda. 

O SR. MARINHO :-Eu pedi a palavra quando 
fallava um Sr. deputado por Minas; a quem 
principiei a combater ; e bom foi que alguma 
demora houvesse em tomar a palavra, po1·q11e 
eu entendi que o illuslre deputado tinha como 
que feito Úma provocação· águelles que não 
puderão adherir aos principias da administração 
passada. Sr. presidente, eu fiz opposição á essa 
administração (apoiados), mas não aos homens, 
bem que enfl'e elles algum houvesse, entre o 
qual, e entre mim, existisse desaffeiç~o parti
cuiar: mas confesso1 confesso pérante a camara, 
nessa administração homens havia, dos quaes 
eu formei sempre o melhor co ncelto. Eu op· 
punha-me aos principros da administração pas~ 
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sada. O Brazil está em crise ; qual seja a crise 
em que estamos ignoro ; pos:so, porém, affirmar 
que, se esta crise tem de apr1;:senlaL· os mesmos 
princípios da administração passada, ninguem 
deverá perguntar a que lado da casa eu per
tenço, porque, de certo, estou na opposição. 
Sejão quaes forem os homens que seguirem os 
principias da administração passada, estarei na 
opposição, porque entendo que taes principias 
concorrem directamente pn.i'a destruir a liber
dade de meu paiz,- e levai-o ao abysmo .. 
(Apoiados.) 

Eu fui prevenido pelo illustre deputado de 
S. Paulo, porque eu queria responder, mos
trando o que entendo por corrupçl'l.o em sentido 
parlamental', E11 entendo por corrupção tudo 
quanto tende directa ou indirectamente a forçar 
a consciencb do cidadn.o, parn seguir princípios 
que não pode professar. Que este f'oi o sysleina 
da administração passada ninguem o negará, e 
se houver quem o negue, os factos fallüo mais 
alto. 

O SR. NAVARRO :-Aponte, aponte. 
O C'<R ,.._Rr----o S ,. " 1 l .:, . mA Nu :·- aLiSH1ço ao no ne l epu-

tado, e até peço o seu juízo. 
Primeiramente quero saber se reconhece que 

se destituirão verdadeiras capacidades para se 
nomearem perfeitas nullidades; e se isto ó ou 
não corrupçlla. 

O SR. NAVARRO :-Convenho. 

O SR. MARINIIO :-BP-m : eu peçú a todos os 
senhores do lado do nobre deputado, que com-
parem o ex-presidente de Minas com o actual 

' ' 
e digão se forAo as conveniencias publicas que 
aconselhárno esta su bstitu içã.o, e se se deixou 
de lançar mno do systema de cot'rupção. Demais, 
não sabe a administraç~o J escandalo com qu.:: 
se fez o troco do cobt'e na. minha província? Não 
sabé a administraç~o que o inspector de fazenda 
consentia em mão de particulares para pro
mover certaf: eleições os dinheiros publicas? Já 
demittio esse inspector? Já o mandou respon- · 
sabili~aL'. ao menos? E não é isto corrupção? 
Não são isto factos P Ainda mais: eu abstraio 
das pessoas·: vou tocar em uma nomeação que 
que se fez, posto que reconheça que aquelles, 
sobre quem recahio, são dignos della: mas não 
será principio d~ corrupção transgredfr as leis, 
como fez o ministro da justiça, nomeando des
embargadores, quando, aliás, conforme o de
creto de 3 de Janeiro de 1832, quando alguma 
reclamação de]ies necessitasse, deveria mandar 
os addidos, e não fazer nomeações novas ? 

Attendeu-se, por ventura, á utilidade publica 
nessa nomeaçao ? Nao, de certo, porque essa 
nomeação recabia quasi toda em membros do 
corpo legislativo qne nllo podem ir occupar os 
seus lugares. 

Sr. presidente, não desejo continuar: tenho 
unicamente a clizer aos Srs. deputados que 
sustentárão a administração passada,lque na.o 

acho boas estas provocações ; poL·quc de certo 
podem eslaL· convencidos de que accusaçoes 
hao de apparecer (apoiados), e accusações bem 
fundadas (apoictdo.':J), bem caraclel'isudas, seja 
qual fôr o destino que tenhão ; a naçao conhe
cerá que a administraça.o passada transgredio a 
lei ..... 

O SR. NAVARRO :-Mas não mandou soltai· 
Bento Gonçalves. (Risadas.) 

O Sa. ÜTTONI : - Se não mandarão soltar 
Bento Gonçalves, o que fizerão? 

O Sr. Oliveira :-Pedi a palavra para res
ponder a um Sr. deputado q'ue notou votar eu 
hoje contra a administraçãu, que outr'ora sus
lentára. 

Sr. presidente, quando a administração pas
sada subia ao poder, as principacs necessidades 
Llo µuii erUo o rcstahelecirnenlo da i11legl'idadc 
Llo imperio, a consolidnção das nossas insti
tuições e o mclhormncnto das nossas finanças. 
Satisfazel' eslas uecessidacles foi a missão da 
admi11islraç110 de Sl:lemb1·0: clln teve pat'a isso 
todos os meios que exigia. AIHio-se a scss:'lo 
em 1838, e nada leurlo fe:lo, essa udmi11is
lrnçl'lo desculpou-se com a revolla da Bahi:t, 
qnc, dizia ella, linha sitio causa ele nao ler po
t!iLlo sal'isfazct· a c:;tas nccr.ssi<lades. Eu, depu
tado novo e mesmo supplenle, desconfiei das 
novas promessa!: : eu disr,c aos meus cu! legas 
pela prnvincia da Parnhyba (clles se acl1ão 
presentes), eu o disse a muito::; scnhut·es de 
Pernambuco, como aos meus amigos os Srs. 
Nunes Machado e Carvalho de Mendonça ; en
tretanto elles disserão que eu não tinha razão ; 
qne a administrar,:ão eru muito capaz de satis
fazer ãs necessidad.es pnblicas. Suppuz que de 
alguma sorte estava enganado : quí'.I. observar 
o. que fazia a administração, e nesta observação 
nunca defendi a administração, nunca lhe dei 
mell voto cegamente (apoiados), antes muitas 
vezes fallei contra propostas do governo,· e 
votei contrn outras interessati te·s, e assignei 
muitas emendas e requerimentos. 

Como se diz, pois, que eu pertenci a esse 
lado, e hoje mudo de opinião ? Mas quando eu 
tivesse pertencido a esse lado, poderia eu sei· 
increpado por ter mudado hoje de opinião? Eu 
devia esperar o· q Lle fazia a administração, que 
tendo-se desculpado com a revolta da Bahia, 
pedia novos meios para satisfazer ás necessidades 
do paiz. (Apoiados.) E o que aconteceu? O que 
fez a administração passada. para a conservação 
da· integridade do irnperio, consolidação de 
nossas instituições e melhoramento de nossas fi. 
nança.s? O que fez ella desde a sessão passada 
para o estabelecimento da!integridade do imperio 
no Pará e Rio Grande do Sul ? Creio que toda 
a _carnara o sabe. Quando pois eu tivesse dado 
cegamente o meu voto . a essa administração, 
não tendo ella cumprido as promessas- feitas 
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pot· lunlnt, vezes, lcnl10 lodo o direito ele lh'o 
lli;;i,iilf l1~ij1:, 

Tendo o n1csmo nobre dcputarlo dilo em 
um discurso anterior que o motivo de se 
n 1\o podel'en1 lon1ar contas provinha de nossas 
instituições, eu disse que estava persuadido de 
que nao provinha tanto das instituiçõ-es como 
d e se ter Proclamado o orincinio das trans
acções, que: sendo feito por q'uem foi, em 
outras palavras que!' dizer principio de cor
rupção. ( Apoiados.) E corno o nobre deputado 
rne insultou~ na fórma de seu costume ... · 

ALGUNS SENHORES : - Na fórma de seu cos
tume! 1 ! 

O SR. OLIVEIRA : - Em resposta, lhe direi 
que não tive emprego algum do governo : 
sou officia1 do corpo de engenheiros, a que 
pertenço desde 1822 ; e o facto de estar hoje 
ainda no posto de capitflo prova que não 
adulei ai) governo ; porque do contrario, po
deria eslnr general, como estão outros mais 
moços do que eu. Direi mais, que sou lente 
proprielnrio de uma academia, mas que obtive 
a cadeira por concmso, e não me despachei a 
mim mesmo ... 

O SR. GARNEIRO LEÃO: -E quem foi esse que 
se despachou a si mesmo. 

O SR. OLIVEIRA : - O senhor. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : -E' falso. (Sensação: 
81lSU?'1'0. ) 

O SR. PRESIDETE:-Eu n1lo posso admitlir um 
tal modo de discutir. O regimento prohibe· 
que os S1·s. deputados faça.o allusões ofiensivas 
uns aos oulros, quanto mais nomeando-se pes
soalmente. 

O SR. CAEtNEIRo LEÃO : -Peço a palavra. 

O SR. 011vEIRA : - Eu respondo a increpa
ções que se me fizerão, 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Responder-se-
1he-ha pela mesma maneira. 

O SR. 011vEIRA : -Sr. pl'esidente, se eu qui
zesse obter empregos do governo, aqui se nos 
convidou publicamente para isso, quando se pro
clamou que o systema do governo representativo 
era o systema das transacções ; mas nada 
pedi ao governo ; nem um africa1Jo meia 
ca1·a. ... Creio que o nobre deputado me en
tende. 

Ju]~o ter respondido, e ter rebatido a incre· 
pação que se me fe:z, mostrando que não sou in
consequente por ler mudado de opinião; e julgo 
tambem ter provado a respeito da ultima ob
servação ácerca dos systemas de tr-ansacções, 
que nada pretendi do gabinete de 19 de Se
tembro ; nada pretendo deste, e nada_ preten
derei de outro. 

• O SR. CARNEIRO LEÃO: -Peço a palavra para 
explicar, · 

O SR. PRESIDENTE : - Têm a palavra antes, 
t1nnhem pura L1Xplicnr, os S1·s. J..,in1po e Torres. 

O Sn. LtMl'O DE ABnEu : - Cedo u pnlavra. 
O Sn. PnEslDNTI.; : - Tem a palavra o St'. 

'l'orres. 

O Sr. Torres : - Tendo eu dito que casos 
nadem haver em aue um homem. e Dl'inci
palmente um, ministro póde vang1,oriar"-se~ ou 
se vanglorie por não merecer a confiança de um 
membro desta casa, ou de um outro qual
quer cidadão ; respo11deu o nobre deputado 
por S. Paulo, que isto corresponde a dizer 
que desprezo a opinião do deputado1 cuja 
confiança me vangiorio de nao merecer; 
mas, é porque o nobre depntadc quer dar ás 
minhas palavras essa in telligcncia. Parece que 
na casa se quer formar um certü partido ; 
quet· se fazer odiosos os homens a quem se 
trata de combater. Orn, já o meu illustre 
amigo tinha explicado o meu pensamento, e eu 
mesmo o tinha explicado em particular ao nobre 
deputado que pareceu concol'dat· com a minha 
opini:io; e entretanto, torna a dizer qne ett qniz 
rnenospt·ezat-, insultar ao nobre deputado a 
qDem respondi, e que ntlo era parl:une11ltlt' a 
minha expressão. 

Em primeiro lugar cnmp1·e qne e1i 11olc 
que não me referi ao illustre depnlado de 
Pernambuco quando disse, que casos podem 
haverem que um deputado, e p1'incipa1rncnte 
um ministro possa vangloriar-se de qne um 
deputado, ou ddaclão qualquer, nn.o tenha 
nelle confiança. Esta expresst'l.o me parece muito 
parlamentar, e bem longe de ser de;;honrosa a 
qualquer deputado ou cidadão, pôde lhe ser 
muito honrosa. Eu vou propôr uma hypothese, 
mas p1·evino que é hypothese, para que se lhe 
não queira dar outra feiç1lo. 

Supponhamos que lwvia nesta casa um Sr. 
deputado qi:rn professava principias inteira· 
mente republicanos, e que e11, estando no mi
nisterio, prnfossava principios de uma fórma 
de governo inteiramente differente, monar
chico ou constitucional ou absoluto, 011 como 
o illustre deputado quizer. Ora, se ess~ depu
fado, vendo-me na administração, e estando 
na persuasão de que eu trataria de fazer pre
valecer o meu principio, tivesse em mim con
fiança, apezar disso, o que indicava ? Que elle 
fazia de mim máo conceito, po1·que entendia 
q~~ eu era capaz de ser traidor aos meus prin
c1p10s. 

O Sr. Montezuma, que nunca acha razllo 
nos membros que não são de seu lado, faz 
signal negativo ; mas são modos de entender, 
não é culpa minha, lambem me acontece o 
mesmo, quasi nunca lhe acho razão. (_Risadas.) 
Portanto, estou persuadido de que poclPria ser 
honrosa, tanto para mim, como para nm ci
dadão ou deputado desta casa, a falta de con· 
fiança, e que me poderia vangloriar della, 
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como pl'OVa de que elle estava convencido de 
que eu não e1·a capaz de trahir os meus pt·inci_
pios, e trabalhar em sentido contrario. 

Esta opinião já foi apn~sentada pelo nobl'e 
depulado da Pi\t·nhybn, ,1ue di~se que se hon
rava muito po1· não ter nunca adaptado os 
princípios da maioria; esta opinião tradllzida 
é exactamente a mesma que eu enunciei ; ma3 
o. nobre deputado por S. Paulo o não entende 
assim, o que bem prova que nunca achamos 
razão naquelles cujas opiniões combatemos. 

Concluirei dizendo, que posso ter muita 
confiança na moralidade do nobre deputado, 
e ni:\o confiar nos seus principias pciliticos, e 
negar-lhe o rneu vot.o todas as vezes qne fôr 
par.a a administmção, sem lhe faze1·-nisto uma 
injuria. Onde está, pois, aqui a offensa, a grave 
inj11ria que eu quh: il'l'o~a1· ao nobl'e deputado 
quando méru1nc11le lhe respoudi, e quando não 
disse que me 1·ci'el'ia a l.lllc ? 

O 8n. P11Esm1,:r;·1·1~ tlú pam ordem do din a 
llle~1na de hoje. 

O Sr. Pa.oheco 1wdu que sejno do.tios pnl'a 
oi·detn 1!0 llia, com urgcncin., os negocios de 
Sergipe (ttpoiado,".f), sendo, q11trntlo seja nccm;
sario, conviuaut\ ,\ commissno purn npl'escnlur o 
seu parecei· sem demm·a. 

O Sn. PHtsm1~N'l'E O.tlsegnra no St·. depu
tado que tomará em consideraçn.o o seu reque
rimento. 

Levanta a s~ssllo pelas 2 horas da tarde. 

Sessão elll IO de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Su:uMARIO.-Expediente.-Ordem do dia.-De
ptttado siipplente pelo Pa?·á.-O Sr. Souza 
Franco.-Regitel'im.ento do Sr. Alvares Ma
chado . .:_ O Oyapock. -Negociações com, a 
San.ta Sé sobre ct diocese do Rio de Ja
neiro. -A retirada da administmção pa,'1-
sacla. -Discursos doi; Srs. Oa1·neiro Leão, 
Limpo, JJfaoiel Monteiro, Nunes Machado, 
'Jorres, Alvares JJfac!iado, etc., etc. 
A's· dez horas da manhã faz~se a chamada, 

e logo que se reune numero legal . de Srs. 
députados, abre-se a sesstto ; lê-se e approva
se a acta da antecedente. 

Falta.o com causa participada os Srs. Cajneiro, 
Torreão, Gonçalves Martins, Bustamante, Lou

. -renço José Ribeiro, Pedro de Alcantara, To

. ,bh1s, Alcibiades e D. José ; e sem ella os Srs. 
. Custodio Corrêa, arcebispo, Sucupira, José Ma-

rianno~ Rego Barros, Luiz Carlos, Visgueiro, 
Lemos e José Feliciano. 

:. · EXPEDIENTE 

. O SR. 1" SECRETA.RIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro interino do impcrio, partici
pando que o presidente da provincia de Goyaz 
em officio de 16 de Março passado, comum
niP.on nfLo poc.ler compa1·ecer na p1·esc11te scssno 
da nssembléa geral como depulado po1· ttquella 
provincia.-Fica a çarnara inteirnda. 

Du mesmo ministro, em que participa que o 
regente em nome do ímpeeado1·, ficou i ntei
rado do officio desta camara, communicando
lhe a eleição da mesa a que,,a camara procecleu 
para o presenle mez.-F1ca a camara intei
rada. 

Do m'esmo ministro, remettendo os escla
recimentos relativos á escola . de medicina 
desta côrte, que havião sido exigidos por esta 
camara.-A quem pedio os esclarecimentos. 

Do ·mesmo n.linislrn, remettendo a. copia do 
orticio da camarn municipal desta côrte, que 
acompanh,, as contas do 1·endimento e despeza 
do anno municipal de 1837 a 1838, impor
lando o rendimento 1.50:130$067, e a des
peza 150:455$080.-A1 commissno das camaras 
municipaes. 

Do 1nesmo ministro remeltendo u copi., do 
decreto de 18 de Ma1·ço ultimo, pelo qual foi 
aposentado o desembargador da rdução de Per
nambuco, Antonio Manoel da Rosa Malheiros. 
-A' commissllo de pensões e ordenados. 

Do mesmo ministro, devolvendo o reqneri
mento de Manoel José Ribeiro de Almeida, com 
as informações do presidente da Parnhyba do 
Norte, dadas em oflicio de 12 de Março ullirno. 
- A quem pedia as informações. 

Do mesmo ministro, enviando as informações 
que fot·ão exigidas ::w governo ácei·ca da pt·e
tenção do parocho de S. José desta côrte. -
A quem as pedio. 

Do ministro da justiça participando que, em 
satisfaçt\o ao que foi exigido do governo) em 
of.ficio desta camara) datado de 3 de Setembro 
do anno passado, remette um officio do p1·e
sidente da proyincia da Bahia, datado de 17 
de Outubro do mesmo anno, e dous do presi
dente da de S. Pedro, de 8 do referido mez, e 
9 de Dezembro ultimo. -A quem fez a requi
siçno. 

Faz~se mençllo de um officio do Sr. deputado 
Bazilio Quaresma Torreão, participando que 

· continúa a estar doente. 
Remette-se á quinta commissão de fazenda 

o requerimento de Maria Joaquina da Conceição. 
A, de petições, o de Francisco Xavier Caval

canti·de Albuquerque . 
A' de marinha e gueri·a, o requerimento do 

padre Pedro Mat-inho Falcão . 

ORDEM DO,.DIA 

Entra em diséussão o seguinte parecer adiado : • 
« A commissa.o de poderes tendo de dar seu . 

parecer sobre a indicação do Sr. Ferreira de 
Castro, na qual requer que seja chamado o 
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Sr. João -Candido de Deus e Silva, como sup
plcnte da provinci:1 do Pará, por- faltarem dous 
dos deputados da dita provincia, a saber: o Sr. 

· arcebispo da Ba·1,ia, e o Sr .. Bernardo de Souza 
Franco, examinou a acta geral da dita pro
vincia, e de/Ia consta ser o primeiro suppJente 
o Sr. marechal Andréa, o sogundo o Dr. Mar
cellino José Cardoso; porém como da mearna acta 
consta nno se ter apmado o collegio d:;i. Luséa, 
e como apezar de dizer o of1icio do presidente 
da provincia que a ,·ilia de Lusêa fôea tomada 
e destruida pelos rebeldes, póde acontecer ter 
havido nella votação que altere a ordem dos 
snpplentes ; por isso requer n com missão que se 
peça ao gover1.10 a acta elo l'eforido collegio, se 
pot· ventura ella existe. 

,e P:11,•o dr\ c:i.mara, aos {l de Maio de 1Ei39. 
- Crwnci1'o Leão. - .J. C:, Pc1·efra. - Ba1Teto 
Ptch-o.~o. JJ 

O Sr. Carneiro Leão pcdio a palavra pela 
orr!em pnl'll obil1i1·vn1· que lodos os Sn,. dcpu
lndos havino dLi csl/11· lembrados, q11e, quando 
t'shi parecer entrou pl'inwiramcnle er.11 discussno, 
follúrn d11w,; vezes conll'a elll' o St·. Alvares Ma
clintlo, e o St·. Dnrrclo Pcllroso a favoe: que 
llu vino do estar certos tio modo porque foi eom
hatido. O parecer, con!im'w o illus!re orador, 
é fllndado no desejo que tem a conunissao de 
acertar. Requereu-se que fosse chamado corno 
supplenfe o Sr. fono Candido de Deus e_Silva, 
allegando-se que faltavão dous deputados da 
província, a saber: o Sr. arcebispo da Bahia, e 
o Sr. Bernardo de Souza Franco. Ora, ba
seando o requerimento que· se fez na falta 
de dous deputados, era justo que se exami
nasse se o Sr. Joao Candido estava em pri
meiro, ou segundo lugar: e pela acta consta que 

. eJle está em 3º lugar. Observou-se que fal
tava a acta do collegio de Lusêa, dizendo o 
presidente, que esta villa tinha sido destruida e 
tomada pelos rebeldes. Havendo, pois, quem 
asseverasse á commíssão, que ex"istia essa acta 
de Lusêa, a commissão não se deveria recusar 
a exigil-a, pois que entre o Sr. João Candido e 
o Sr. Dr. MarceHino José Cardoso póde haver 
differença de dous ou tres vetos, e ficar alterada 
pe)a votação desse collegio a ordem dos ;:;up
plenles. A cornmissll.o não podia, portanto, 
privar-se de todos os ·meios de inforp.li1çM 
sobre semelhante objecto. Póde-se dizer de 
certo, que os Srs. arcebispo da Bahia e Franco 
não vêm ; rna.s -a respeito ào Sr. Angelo Cus-

. todio .Corrêa. tal nllo_ consta, e será mesmo 
muito provavel que elle chegue na primeira 
embarcação que venha rlaqueila provincia. 
Fica, portanto, claro que se o Sr. Jo1i.o Candido 
fôr o 3º supplente, não lhe compete tomar as
sento. A' vista disto entende o orador que o 
requerirriento que faz a commissão, sendo um 
meio de que a casa se tem servido por varias 
occasiões1 deve ser approvado. 

O Sr. Ramiro nM con-lesta á commiss:lo o 
direito que ·tBrn de haver as informações do 
governo, mas contesta a necessidade, que diz 
haver da acta do eollegio de Lusêa, pam que o 
Sr. João Cand1do tome assento na camura 
como deputado supplente. O facto é que o Pará 
não km aqui um só representnnte de tres que 
deveria ter ; e se o Sr. João Candido não passa 
de te1'ceiro . supp1ente, quando ha uma v::iga de 
tres deputados, não lhe cabe o direito de tomar 
asse11to ? Dê-se-lhe assento na camara, e exija
se depois a informação do governo para se gra
duar o ·.lugar em que elle hR de ficar. 

Nota o orador a frieza; e a indifferença do 
nobre deputado que acaba de fallar, quando se 
vê que a constituiçllo foi ferida pelo rninislerio 
lransuclo, nomeando um membro desta casa 
purn prcsidc,,te da província do Pará. Deseja 
qne alguns deputados o esclnreçilo sohl'e os 
motivos qne leve o governo para arrancar desta 
camut·u um membro seu, e nomeai-ó para urna 
prcsidcncia lllo l'emota. Emq11anlo s,e nilo sa
lisfiiel' a esta sua exigencia, ha ele mosll'ar a sua 
indignação contra um tal procedimento. Pal'a 
prnvnt· que o govemo violou a constituição do 
imperio, o orador lê o art. 33 da mesma con
tituiçn.o, e conclue declarandô, que eniende que 
o Sr. João Candido deve tomar assento como 
supplente, embora · depois se exijão as info1·
mações que reclama a commissão. 

O Sr. Carneiro Leão responde á observação 
que fizera o nobre deputado que se acaha d~ as· 
sentar, quando lhe notou certa frieza na questão 
que ora se agita, e declara que é licito a elle 
orador usar de frieza sempre que o seu senti· 
me-nlo com ella se conformar. Se o nobre de
putado sente ta~ta indignação por se haver 
nomeado um membro desta casa presiden·te do 
Pará, elte orado;-,.n~o sente por isso essa indi
gnação, e continuará nessa frieza, como d'antes. · 

Entrando na materia do parecer da com
niissão, diz que nunca foi costume nesh\ casa, 
quando um deputado ordinario se demora 
quinze ou vinte dias em vir tomar assento, 
chamar-se o supplente. 

Accresce que é de parecer que I\lio se 
devem chamar os supplentes senão pela 
ordem -em que estão postos, e que nunca 
se chamem senão quando ha probilidade de 
falta. Esta falta, pois, não se póde consi-. 
derar como tal, senão da parte do Sr. ar
cebispo e do Sr. Franco. Esiima o Sr. J-0ão 
Can~ido, e sympathisa com elle, é seu amigo 
e fo1 seu collega na assemhléa provincial; 
mas nãü póde prescindir deste meio de 'ht-
formaça.o para poder dar-lhe assento. ·· 

Não entende que o governo haja ferido e vio
lado a constituição, pois que não dã aos ar
tigos 33 e· 34 da constituição a mesma in"
telligencia -que ]hes deu o nobre deputado. 
( L~ os artigos. ) Mostra que a prohibiçil.o 
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absoluta é para não empregar nenhnrn membro 
do corpo legislativo fórn do impcrio no ín -
tervaiio das sesSÕl}S, e 4ue não é prohibid o 
que seja empregado dentro do imperio. Po!'étn, 
sendo a nornear;ão desse dept1taclo pnra l11gnr 
de que n:lo possa vir assistir ás sessões, o 
governo pedirá a dispensa desse deputado 6. 
camara. E qnem nos diz a nós, que o mi
nis_terio que acabou não pretendia pedir essa 
dispensa? Se a adminisirRç~o actual o não 
quizer fazer, está claro que deve retirar .. a esse 
Sr. deputado do emprego em que está. Essa é 
a sua opinião. 

O Sr. Ramiro principia declarando que n_ão 
acornpanhará o nobre deputado, que aceba de 
fallar, na divagação que fez sobre o calor 
com que elle se exprimira. Licito é a cada 
um exprimir o que sente; e pelo modo por q1ie 
sente; e pois expl'Ímír-se-ha sempre c.:om calor 
quando se tnitar de offcnsns feitas ú conslí
tuic;no ; clê-1 !te cntla 1m1 o :.11.1t·cço que qutzer, 
cumpre poi-6tn que se saiha quu aiud:1 lw 
quem a preze, quem a 1·es1:eile, e a q11tirn res· 
peitada. 

Entrando na materin q11e se disc11lc, diz 
que aos p 1·ccedenlcs que se 11llegno1 mas nno 
se citno cspec.:ificadamenle, opporá cllc 011lros 
precedentes da casa. Leinhrn o que se p1·a· 
licou quando se deu nssento ao S1·. ,José 
Flol'indo de Figueiredo Rocha, supplenle pela 
Bahia, e ao St-. Castro Vianua, a qucrn chamou 
a camaru parn substituir ao Sr. Fcrnamles 
de Barros, por se demorar este alguns d ias ; e 
chegaudo ao depois> teve o Sr. Castro Vianna 
de sahir da casa ; precedeute:::: taes não snhe o 
orador como possM escapar. 

Deixando entrebrnto essa questão, passa a 
chamar a allenção da camara pare. a consli
tuição que foi violada, .arrancando-se da ca
mara dos deputados, para dar--lhe urna com
missão longinqua, um de seus membros. Nota 
o modo com que o Sr. Carneiro Leão leu o 
artigo da constituição, que foi offendi<lo, a ra
pidez com que passou sobre as palavras, cujo 
pl'eceito fôra violado : torna a lêr o artigo, e 
discutindo-o, mostra que o governo não podia 
nomear um deputado para uma commissão 
que o im posi:ibilitava de assistir ás sessões sem 
previa licença da camara, a qual não lh 'a 
podi.t conceder senão no -caso do a1·t. 34· da 
mesma constituiça.o. Assiin, uomcando ao· Sr. 
Franco, fazendo-e., parli.1· em Março, com in
tenção de pedir ao depois, corno quer o nobre 
deputado, a autorisação da camara, inverteu a 
disposição da constiluiçrto em vez de e:s:ecutal-a. 
Ao demais não vê que taes qualidades tivesse o 
nomeado, que fosse indispensayel sua ausencia 
da camara e sua occupação na província do 
Pará. Qualquer que seja a idéa que tenha de 
seus talentos e capacidade,. n!lo ac!'edita que 
fosse elle o unico brazileiro capaz destâ com-

TOMO J 

missão, Eu todo o caso nãO podia elle sahir 
sE'm licença da camnra; como pois, depois que 
sai,io, vit··se-l1i.:1 pedir essa licença? Conciue 
declarando que o governo actual deve restituir 
á representação nacional esse deputado qne llie 
foi arrancndo. 

O Sr. Torres :--Eu famhem não sou da opi · 
nião do illustre deputado pela Bahia : o illuslt·e 
deputado quer que os precedentes sirvao para 
se dar assento aos supplentes, não quer, porém, 
que sirvão para fixar a íntelligencia que se tem 
dado aos artigos da constituiçãO. Perdôe que 
lhe note que não raciocinou com exactidão ; 
porque se entende que a pt'atica deve servie de 
regra n'urn caso, deve tainbem adrníttil-a ei-11 

ou-tro. Ora, essé artigo da c.:onstituíção tem 
sempre sido entendido por esse modo, e só as 
paixões é que mciucinão, querendo que n'um 
caso prevaluya ri prali<-a, n 'oulro não : o nobre 
deputado, q11c de ordinario tem dat.lo nesta 
c:1sa cxe111plo~ du moclcra<;iio e prudcncin, nãu 
deYe llc:;viar-sc desse sy:;lrc111a, e c11tão concor
da1·/t eo1u111igu. Sui-luntn o omdor que o governo, 
110111ca11d1J o Sr. Uernardo de S1>11,,a Fl'anco pnra 
)lt'l1síde11le du Purá, obtuu em confonuidade 
con.1 a corn,Lilui\iflo ; au 111cnos Lleixou ao go
vcr110 o juiw prim:uio sobre u mgencia de 
cmpt'l!gar deputados, c111liorn lenha ao depois ;1. 

cnmara de npprovar ou reprovar esle seu 
júiw. 

Quando é, pergunlu o orador, que o governo 
púdc empregar 111e111bl'Os desta casa? (Lê o arl. 
34 da cnn,~litniçuo.) Ora1 entendeu o governo 
que em indi:::,pensavel empregar um membro 
desta casa; se acamara estivesse trabalhando, 
não podill elle sahir sem licença sua : mas foi 
empregado no intervallo das sessões, não era 
possivel então pedir-se essa autorisação senão 
posteriormente, assim fez o governo·; la! é a 
intelligencia que dou ao artigo, tal lern sido a 
pratica. Se o governo tivesse conlin uado .e não 
houvesse solicitado da carnara licença pàra 
conservar no seu emprego o Sr. Bernardo ue 
Souza Francoj razão teria o pobre deputa do 
para accusal-o ele haver violado a constituição. 
Reconhece ella que quando a circumstancía do 
paiz exige, estando reunidas as camaras, e al
cançando aulorisaça.o sua, póde am seu membro 
ser empregado : ora, n!lo estando ella · reunida, 
e exigindo-o a segurança publica, póde de certo 
um deputado ser igualmente empregado, so· 

· licitando-se a autorisàção da camara, quando.-· 
ella se, reunir. Não ha nisso violação da · 
constituição, ao menos minha intelligencia 
assim o dieta, e a pratica até hoje se· 
guidá não me dá razões que me convenção do 
contrario. O governo cumprio com o seu dever, 
não arrancou, como se d.isse, da rept·esen· 
tação um seu deputado; o Sr. Som::a Franco 
podia ter deixado de aceitar, e o governo t~ria 
agora vindo so1icitat· a permissão da ca .. _ 
n1ara. .. --•. 
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O ot·ador continua declarando que n11o en · 
trará na q11estão, se se deve ou não dar assento 
ao Sr. Jo11o Candido de Deus e Silva, para q1iem 
aliás tem· syrnpathia e ;)ff'eição. E' porém sua 
opinia.o, que nênhum cidadão tome assento na 
casa sem que seja legitimo deputado, e não se 
capacita que só por ter algum número de votos 
se possa ser considerado tal, senão ern caso 
de necessidade, e na falta dos mais votados ; 
desejará mei:.rno, que se não desse assento a 
supplentes sem que contasse da impossibilidade 
destes que assim pensára sempre, e que pór isso 
vota contra a admissão. 

O Sr. Andrada, Macha.d.e declara que como 
o auno passado votou de um modo diverso 
do que tem de votar ll.gora em questão ana
loga, é do seu dever mostrar a differença das 
duas qtiestõcs para justificai· sua cohcrencia. O 
anno passado houve requerimento para entrat• 
11cstu casa o Sr. Odorico Mcrnlcs, rlcputnrlo 
supplei:ite pot· Mnrnnhno: mas adverte, 11111.: de
putados dessa pt·ovincia csb.1vno pt·c::;<mlcs, e 
assim se achava ella rc1H·es1.m latia : uclua l· 
mente nenhtun deputado pelo Par.i cxi:;le 1 a 
p1.·ovincia não está rept·cseuladu. A qncs tao 
é pois mui diversa, e acha o orndnr pouco 
delicado, que se alloptcm mcdi<las·ge1· .. ws, !'ai· 
tando todos os membros da tlepula\::'l.o de m,rn 
das provincias. E' sabiclo que dous Srs. uepn· 
tados pelo Pará não vêm á sessão ; do l.er
ceiro nada se sabe; é porém pl'Ovavel que 
tambem não venha; que duvic~.t ha pois, que 
se dê assento a · este supplente ? Parece 
pois que é da delicadeza da casa p1·ocm·ar 
que a rept·esentação dessa · provincia fique 
completa. 

Bem que não queira entrar cm digressão, 
nota que lhe não pareceu rigoroso o que disse 
o deputado que se acaba de sentar ( o Sr. 
Torres ) quando censurou seu illustre collega 
por admittir n'um caso precedente: e rejeital
os n'outr9 ; !:>endo certo que podem fazer 
regra os precedentes quando não vão de en
~ntro ás leis escriptas, são porém abusivos, 
e na.o servem para firmar regra quando 
ferem a lei, e sobretudo uma lei tão santa 
como a constituição. O orador não entra na 
analyse. das palavras da constituição. Não nega 
ao governQ o poder de empregar deputados, 

;::;: nega-lhe porl-m que lhes possa conferir com
.. , 'missões, que os impossibilite de vir* camara, e 

ós arranque á representação nacional. Ora, 
empregar no Pará um deputado, e fazel-o 
partir em Março, é querer que não assista 
á sessãO, ,que não. desempenha a mais so
lemne de suas funcções. A autorisaç11o da ca
mara exigida pela constituição deve ser previa, 

. e não posterior, para que possa um çleputado 
ser encarreg?,do de funcções que o inhibilo de 
tomar parte nos trabalhos legislativos. A con -
stituição fa.lla no presente, e na.o · uo pre-

terilo : á Cilmara e não ao governo per
tence ·julgar da necessidade de empregar a 
um depntado. Tet·rnina · pot'ém o ot·ador re
conhecendo, qlle o governo podia ter obrndo 
de boa l'é, por isso não insiste m~is nesse 
ponto. , 

O Sr. Torres principia notando que o il
Iustre deputado o Sr. Andrada Machado achou 
inexactidão no seu r~wiocinio ácerca dos prece
dentes, para um caso· adaptados, pat·a outro 
repellidos pelo nobre deputado da Bahia : ora, 
essa inexactidão elle1 orador, a não encontra. 
Está convenci<;lo que 5e deve procmar com
ple-tar a representação nacional, quizera que se 
pudesse ter p1·esente ao menos um deputado 
pelo Pat·á, mas só quer que entrem na casa os 
que fot·em legitimamente deputados, e não que 
se dê nsse11to aos que tiverem tido qualquer 
numero de votos, pois c1ue esliÍ convencido, qnc 
clt1unando-sc o 3" l:illpplenlc sem CJ ue conste of
ficialmcntc que ·11n.o comparccct·áa os que ti
vcrn111 maior 1111111ero tle votos do que cllc, 
nenhuma rmin.o ha pal'i\ c1ue se pm·ci1 e se 
nl\o vii indeli11i1lil111c11le düsrn.mu,.) até o de
cimo q11inlu, aló o vigcsimo supplenlc, nt.é o 
que tiveL' ohlitlo um ou oul1·0 voto. Esta quesU\o 
nno lhe pat'ece plll':.uneule t·cgimenlal; acha-a 
de su 111111a gt·,Lvidu<lc. 

Quanlo ú segam.la qucslllo, declara o orado1· 
que nllo argnlllcnta com precedentes contra a 
constil.uiçtr.o elo eshü.io, mostra, sim, com pre
cedentes, qual a intelligencia êon~tante que 
tem siuo dada a esses artigos da cónstituição 
por ambos os ramos do poder legislativo. 
Lembra o que praticou o senado com o marquez 
de Santo Amaro, empregado, no intervallo das 
sessões, em commissao dipiomatica ; lembra 
ignalmente o que praticou a camara com um 
deputado do Maranhão, que hoje é senador, e 
que sendo nomeado presidente dessa província, 
ahi se conset·vou o tempo da sessões, sem que a 
camara visse nesse acto violação da constituição. 
Menciona ainda a perrnanencia do senador 
Alencar na presidencia do Ceará, fazendo-se tudo 
isso · com pe1·feita acquiescencia da assembléa 
gerál. Conclue que esta é sua opinino~ que póde 
ser erronea, rilas que de certo está della conven-
cido. , . ' 

O Sr. Carneiro Leão declara que na.o leu, 
.:. corno dissera o Sr. Ramiro, os dous ar

tigos · da constituição, procurando encobrir 
o que lhe não fazia conta. Leu os dous 
artigos em sua integra e os discutia, mos· 
trando seu verdadeiro sentido ; nao omittio 
particularidade alguma: póde errar porque 
é homem, porém nunca intencionadamente; 
nunca teve por costume· procurar illudir. Quanto 
aos precedentes apontados para a admissão do 
Sr. Joa9- Can<lido, explica que o Sr. Casko 
Via.nna ':tomou assento na caqiara por haver 
faltado o Sr. Barros7 e continuou na sessão 
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SESSÃO EM 10 DE MAIO DE 1839 51 

seguinte por nao comparecer ainda aquelle 
senhor, até que ernfim se apreseniou. Quãnto 
a o Sr. Florindo, declara que soube a com missão 
que eslavão impedidos todos os mais votados 
da Bflbia ; foi 1 todavia, conlrarja a .seu voto 
es la admissão. Certifica que la 1 tem sido 
conslanlemen!e o seu parecer, tenha ou n:10 
de rec:ahir a admis~ão em cidadão sen alliado 
politico, corno no caso actnal ; pois que eslá 
persuadido de que o Sr. Joãu Candido é seu 
alliado: não votará, por~m, por sua àdmissa.o, 
senão no caso de qu·e seja ·elle segundo sup~ 
plente, e para isso é que exige a apresen
tação da acta daque1le collegio eleitoral. 

O Sr. Andrada :Machado observa que é 
fundado no regimento que sustenta sua opinião; 
procura mostrar que o precedente do Sr. 
inarqucz de Sanlo ·Amaro Í1no lem applicaçao 
a este caso. Dce!n1·a que não averiguará esses 
foclos, porque nesta questno os p1·ccedcnlcs 
são-lhe absolutamente incliff0rentes. 

Continúa a moslrnr qnal a inldligencin que 
se deve dat· aos dous mtigos da e onslitui<;tto, 
e vollundo no parecer da corn111io:,;1\o, ,;11s
tenla que deve ser cha11wdo o Sr. Juno· Can
dido, para que nf\o íiqne, incomplc_la nrw, 
porém nulla a represent,1ç·l1.o do Parú. Se os 
cidadãos mais votados que esse senliot· por 
acaso comparecerem, ter_;í elle de relirar-~c : 
emquanto, porém, não cornparecerem, será le
gitimo deputado, pois que a lei não marca 
que se lenba de parar neste, on naquelle 
numero de votos, mas que se vilo chamando 
successivamente os mais votados para com
pletar as representações provinciaes. Tal é a 
certeza que o orador lem de que não virá á 
sessão deputado algum do Pará, que não du
vida affirmar, que tomando uma vez assento 
o Sr. João Candido, não terá mais de retirar-se 
da carnara. 

O Sr. Carneiro da Cunha declara que o Sr. 
João Candido era o 3º supplente, mas que 
c,>rn os votos dos outros dous collegios que 
falta vão na apuração da acta geral, é. elle o 
1 º supplenle; e que isso mesmo pessoalmente 
lhe havia o SL·. João Candido communicado. ê . 

O Sr. Clemente Pereira declara, que se·. se · 
tivesse appl'O-vado o parecer da comrnissão, já 

, sem duvida o Sr. Jon.o Candido teria tomado 
assento ; este parecer é muito acertado e pru
dente, pois que, segundo os principias da 
comrnissão e mesmo os da casa, não póde 
ser chamado um supplente, sem que conste 
que todos os mais votados não compareceráõ. 
A commissão o que quer é que se colha.o 
todas . as informações necessarias, e quando 
legalmente constar á casa o que por informações 
parlicnlares é agora sa_bido, dê-se assento ao 
cidadão de que se trata. Muito embora exista o 
precedente que se allega, tem elle sido constan
temente censurado, dizendo-se até que deu-se 

entrada nesta casa a cidadãos que nao erilo 
deputados. Explica terminanào porque é que 
se na.o reconheceu necessaria a principio a 
apresen lação da acta desse collegio do Pará, 
e foi porque os tres deputados que se apre
sentárão com seus diplomas legalmente passados 
tinhão tal superioridade de votos, que se~do
lhf's; mes;mn Pnnfri:irÍl'I ~ vnt~ç!:ln rlP5-:1> Pnlli,gio, 

ainda assim serião elles os mais votados da 
provincia. Foi igual esse procedimento da com
missão ao que praticou com as cleoutacões da 
Bahia e Perr1arnbuco. . . 

J ulgacla discutida a ma teria, vem á mesa a 
seguinte emenda : 

cc Peção-se ao governo as actas que faltão da 
eleição dos deputados pela província do Pará, 
dando-se no emlanlo assento ao Sr. João Can
dido ele Deus e Silva.-Rwnú·o. ,i 

A primeira parte julga-se cornprehendida no 
req1wrimenlo da commissão7 e a segunda é 
rejeitada. 

O Sr. Alvares Machado pede a palavra 
pcl:i. ordem e diz cpie tcntlrJ.se de cm muito 
hrevc tempo entrat· nn discnssno da r0sposla á 
folia elo 1hrono, e nl\o seja interniD.O dclle orador 
prolongai' c:':Sa .discussf10 com dccla111nções vngas 
e inf'umbclas, mas sim, fallat· com pleno conhe~ 
cimento de cnusa, dcsej..i po1· isso que a camara 
tenha alguns documcnlos pelos quaes possa 
julgar das opctw;ões do governo, se nilo de todos 
os objcdos, ao menos de alguns, 

O anno passado o nobre ex-ministro dos es
trangeiros disse no seu relatorio, depois ver
balmente, que em muito pouco tempo cessaria 
a occupaçM dos francezes no terriiorio do im
perio, que esse negocio já estava muito aclian· 
tac!o, e que em breve teria a satisfação de an
nunciar á camara que o territorio brazileiro 
estaria desoccupado. Como, porém, é notorio que 
não só essa parle do nosso territorio não está 
desoccu pada, corno ainda se diz, não sabe se com 
certeza, que os francezes se adianlão, e que, 
talvez, dentro em pouco, estejí:l.o em Macapá, 
tencionava propôr que se pedisse toda a corres
pondencia havida a este respeito entre o nosso go
verno e o· francez ; mas não o faz por considerar 
que talvez esteja a-inda pendente este negocio. 

A respeito, porém, das negociações com a 
curia romana, não se dá a mesma circum
stancia, por isso que outro pastor já se acha 
nomeado para a diocese do Rio de Janeiro. 

Recordo-me, continua o orador, que um dos 
illustres ex-ministros da corôa, foi um "dos que 
mais.se affligio com a demora da decist\o deste 
negocio, foi um dos que interpellou ao governó 
antepassado, perguntando-lhe a razllO porque o 
Sr. Dr. Moura não se apresentava diante de 
nós com as suas vestes prelalicias. Estou que 
esse nobre ex-ministro terminou com effeito~ 
durante a sua administração, em pouco tempo, 
este negocio, e sem quebra da honra, ~a 
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52 SESSÃO EM 10 DE MAIO DE 1839 

dignidade brazileira, dos fóros e isenções da 
nossa igreja. Mas, é cedo que outro pastor foi 
nomeado para a igreja fluminense; eu nM sei 
o que se passou nesta negociação ; não quero 
fàzer recdminações vagas no governo ; não 
quero dizer que elle adherindo aos principios 
velhos das falsas decretaes de faidot·o Mercador, 
adherindo aos princípios velhos _do christariismo 
feudal da meia-idade, levou de rojo aos pés do 
Santo Padre a corôa imperial do Brazil. Talvez 
que o ~overno salvasse do naufragio o mais 
que pudesse ; ruas não sabendo eu dos porme· 
nores dessa negociação ; não desejando, como 
disse, fazer accusações vagas e infundadas, 
mando ·á mesa um requerimento para que se 
peção ao governo os papeis concernentes a esle 
negocio. 

Peço urgencia deste r~qnerimento po1· uma 
razão bem clara, e vem a ser que, lendo-se de 
entrar na discussão da resposta á falia do tht·ono, 
nilo desejo que el la se prolongue, e por isso qui
zera que, quanto antes, tivessemas esses doêu
men tos para sobre eJ1es podermos julgar do go
verno, se elle sustentou a gloria e dignidade da 
naç1o, se salvou os fóros da nossa igreja, ou se 
acquiescen a todas as t·epresentações da Santa Sé. 

O Sn. ALVARES MACHADO manda á me~a õ 

seguinte requerimento: 
(< Requeiro que se peça ao governo, pela · re

partição competente, toda a correspondencia 
entre o mesmo governo 6 a curia romana, 
ácerca da questão finda, relativa á nomea~ão 
do Sr. Dr. Moura para- hispo._'do Rfo de faneiro, 
desde o seu começo até a êonclus!:lo que teve 
pela nomeação de outro bispo. 

« Paço da camara dos deputados, 10 de 
Maio de 1839. -Alvares Machado. » 

A urgencia pedida é apoiada, e entra em 
diSCl.iSSílO. 

O Sr. :Maciel Monteiro : - Pronuncia~se 
contra a urgencia. Observa que os ministros 
aindq não apresentarão os seus re!atorios, 'que 
o devem fazer até o dia 15 deste mez ; e proy~~. 
velmente antes da discussão da respo~ta á fa1la 
do throno poderá a camara ter as informações 
que deseja o nobre deputado, subministradas 
por esses re1atorios. Quando porém, ainda a 
camara entenda que esta materia é urgente, 
na.o póde o orador votar por semelhante reque-
rimento sem uma restricçao, isto é, que venhão 
essas infoL'mações, se por ventura o governo 
não achar nisto inconveniente ; porque, ·pôde 
muito hem ser que esta inateria não esteja per
feitamente concluida. Neste ca5o, avental-a na 
camara na.o é prudente. 

Como membrn da transacta administraç~o, 
continúa o orador, devo declarar ao nobre 
deputadó e á camarn, que não lenho duvida 
alguma . em apresentar todos os actos de minha 
administração. Conscio, como estou1 de haver 
attendido á gloria do paiz em tudo quarito esteve 

de minha pa1·te, não tenho duvida nenhuma de 
apresenb1r-me ao nobre deputado, transparente, 
se fôr possível. · 

Mas, fallando da materia em discussão, devo 
dizer ao nobre deputado que não foi rnriito 
exacto 11a exposição que fez quando. apl'esentou 
o seu requerimento; o nobre deputado em· 
prestou-me palavras que não disse, nem no 
relatorio, nem nesta caman. O que eu disse 
no relutorio, ·roi que o governo havia meditado 
madm·amentH sobre esta questão importante 
(a da occupação da Oyapock), que havia envi
dado todos os seus esforços para concluil-a no 
rnénor tempo possível; que havia expedido 
instrucç0e~ â legação brazileira em Paris, e que 
esperava qtie esta questão fosse concluida com 
brevidade e satisfactoriamente. Isto não quer 
dizer que esperava terminal- a já. 

Foi igualmente inexacto o nobre deputado, 
quando disse que en me maravilhára de 
que o bispo do Rio de Janeiro, o Sr. Dr. 
Mouro, nao )e assentasse aqui com as suas 
vesles !. .. 

O SR. .A1vARES MACHADO : -· Foi um dos 
membros da passada adrninistraçllo. 

O Sa. MACIEL MONTEIRO :- Corno o nobre 
deputado não fez distincção nenhuma, e o 
negocio é diµlomatico, julguei que a mim se 
dirigia. 

O orador conclue, dizendo que vota contra 
a urgencia, pelos motivos já dados ; mas que, 
entt·etan to, se os t·elatorios dos ministros. não 
satisfizerem ao nobre deputado, eHe orador 
estará prompto a dar os esclarecimentos que 
estive1·em ao seu alca:ice. · · 

O Sr . • i\.lvares Machado diz que, comquanto 
os re\atorios quasi nunca sejão acompanhados 
de documentos, todavia está prompto a esperar 
por elles, se o nobre deputado lhe gan.1ntir .que 
a resposta á fa!la do throno nilü se discutirá 
senão depois de apresentados estes relatorios : 
porqur. o que deseja é não fa1er accusações 
.vagas e infundadas ao governo, mas sim julgar 
· de: s·eus actos á vista de documentos, mesmo 
para qqe não se diga o que disse o anno pas
sado da opposição, que consumia o tempo em 
vi1.s dEclamações. 

Mas, continúa o orador, uma cousa disse o 
honrado rÍlembro. que não deixou de me 
abalar. Eu disse, quando principiei a fallar, 
que não l1avia pedido os papeis concernentes 
á correspondencin com a França ácerca · da 
occupação do Oyapock., porque suppunha ainda 
pendente esta negociação ; mas gue pedia· os 
papeis concernentes á negociaçi.\O com a Santa 
Sé, porque süppunha já terminada esta nego· 

. ciaçãO; o homado ex-mini:.;tro da corôa, porém, 
diz que este negocio .não está ainda termi
nado. 

O SR, MA.cteL MoNnmo : - Tal vez ; não 
.· afnrrnei. 
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O Sa. ALVARES MAcHAno:-Talvez? Pois este 
talvez é um formal desmentido á falia do 
lhrono; e entao, não sei a quem acreditar, 
se ao throno, · se ao nobre ex-ministro da 
corôa!... · 

O SH. MACIEL MONTEIRO :-Ah! ... Neste caso 
o lhrono sabe mais do que eu. Peço a palavra 
para explicar. 

O Ss. ALVARES MACHADO :-Como o nobre ex
ministro acaba de declarar que sabe menos 
do que o lhrono, eu dou mais credito á falla 
do lhrono, isto é, creio que o . negocio está 
ultimado; e por consequencia, que não ha razão 
alguma para não virem esses papeis. Demais 
Sr. presidente, entendo que a administraçã~ 
fez tudo quanto esteve a seu alcance para 
sue;tentar a gloria e dignidade da corôa bra
zi leira ; porque assim, e só assim, é que ella 
sustenta a sua gloria, e sua dignidade : e é 
por isso que a mesma administração deve 
concordar cornnosco para q11e esses papeis 
todos appareçilo. Nós foigarernos que o sys
tema das transacções tenha sido neste caso 
favoravel á dignidade, isenções e privilegios 
da igreja brazileira. E como poderemos fazer 
este juizo sem vermos estes papeis ? 

O honrado merobro queixa-se de que eu 
lhe emprestei algumas palavras inexactas1; o 
honrado membr.o havia dito qne em muito p~uco 
tempo seria.o aplainadas as difficuldades enlre a 
França e o Brazil. 

O SR. MAclEL MONTEIRO :-Não. Esperava. 

O SRi ALVARES MACHADO: - Bem: que em 
muito pquco tempo esperava ver desocc11pado 
o territorio do Brazil, e que esperava mesmo 
ter o prazer de nos annnnciar isto durante a 
sessão do anno !?assado.... . · 

. O $R. LnrPo DE ABREU (com i1-onia.) :-Era 
uma· das muitas esperanças. (ApoiadoB. Ri
sadaa.) 

O SR. ALVARES MAcuAoo :~Voltando, pois, 
á questão, se o honrado membro que contestou 
a urgencia estiver pela condiç!l.o que lhe eu 
propuz, cederei do meu requerimento ; quando 
na.o, continuarei a insistir neHe. 

O Sr. Limpo de Abreu :-Sr. presidente, 
seria escusado dizer que eu voto pela urgencia 
do requerimento apresentado pelo illnstre de
putado, men amigo, o. Sr. Alvares' Machado. 
Este requerimento tem por fim dar publicidade 
aos actos da passada administração, afim 
de~ que a nação possa exacta111ente julgar, 
não sobre as promessas que essa adminis
tração fez, nao sobre as esperanças que os . 
illuslres membros âessa administraçilo conce
bêrão, mas sim sobre os actos que eHes prati
cárllo, actos que, ou podem ser favoraveis ao 
paiz, ou podem merecer, . como eu entendo 
que devem merecer, a sua ·conuemnação. 

O nobre eJÇ.-ministro dos ne~ocios estran-

geiros oppôz a este requerimento duas razões : 
primeira, que o relatorio do ministro dos ne
gocios estrangeiros podia minielrar á camara 
as necessarías infot·mações ; segunda, que este 
negocio _podia não estar ainda fin<lo, por con
sequencia não ser opportuna a exigencia que 
fez o illustre deputado por S. Paulo. 
. Pela simples leitura desse requerimento. 

bem se vê que o nobre deputado não sé 
contentaria com as informações que pudesse 
dar no seu relatorio o ministro dos negocios 
estrangeiros : que1· ver os documentos, para 
sobre elles fondamentar o seu juizo ; e como 
esses docurnentos não coslumão nunca acom
panhar relatorio algum, seg,1e-se que o reque
rimento sei·ia necessario, ainda quando o 
relatorio já tivesse sido apresentado á camara : 
portanto, este argumento do nobre ex-ministro 
na.o pót.le ser de nenhum modo admitlido. 

O outro argumento é, qne .essa negociaçti.o 
pótle não estar aindn finda. M,\S não é isto o 
que se ded111; das palavras com que o throno 
abrio a sessa.o legislativa ; elle nos disse, pouco 
rn:1is ou menos, que estavno removidos todos 
os motivos que tinhllo existido da má inlel
ligencía entre o gabinete do Rio de Janeiro 
e a curia romana. Se isto n!lo significa que 
a negociação está finda, eu não sei realmente 
dar-lhe outra explicação. Ainda quando eu 
conceda que alguma cousa possa esperar-se da 
generosidade da me1·cê da curia romana, toda-

. via o negocio está findo para o Bt·azil ; e o 
Sr. Dr. Antonio Maria de Moura, que tinha 
sido nomeado pel_o -governo do Brn1.il bispo 
d<J Rio de Janeiro, já não é bispo do Rio de 
Janeiro. Póde ser, porém, como tenho ouvido 
a algurnas pessoas, que o governo se com
promettesse na generosidade da curia romana, 
esperando que ella tome alguma providencia a 
respeito do bispo novamente eleito, esperando 
que a cu ria. romana ainda lhe faça alguma 
gt·aça (apoiados da opposição) ; mas quanto ao 
qne estava á disposiçllq do governo do Bt·azil, 
tudo isso cedeu .esse governo. 

Eu tenho, ainda pot· outro motivo, desejo de 
vêr ·o fio dessa negociaç11.o. O governo, quando 
se abrio a sessão em 1838, disse ás camara;;, 
que elle havia encetado negociações taes com a
curia romana, que ellas nem deixarião de me
recer a acquiescencia ainda das consciencias as 
mais timoratas, nem aventurarião a dignidade 
da corôa imperial. Ora, eu desejo realmente vêr 
qual foi a firmeza, qual foi a sagacidade de 
nossa diplomacia em 1837, 88 e 39, para con
seguir este grande desideratum~ . 

Ainda quando riós tivessemas de esperar pelo 
relatorio do nobre ministro dos negocios es
trangeiros, o que nos diria elle ? O ministerio 
de 19 de Setembro de 1837, form0u uma crise 

1 
para se retirar na occasião em que estava para 

. se abrir o corpo legislativo. Os cidadãos que 
fi~erão o grande sncrificio de se encarre~ar da 
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54 SESSÃO EM 10 DE MAIO DE 1839 
direcçãO dos negocios publicos, nllo terão segu
ramente tempo para colherem as precisas in
formações sobre os negocios que devem andar 
em dia, quanto mais para nos fazerem µm re
latorio que nos possa satisfazer. Este é mais um 
motivo por que nós nao devemos esperar pelo 
relatorio do nobre ministro dos negocios estran
geiros : é necessario que por nós mesmos pro
cu remÓs essas informações, e examinemos lodos 
os documentos que forem precisos. 

O nobre ex-ministro disse que não teria 
duvida em votar pelo requerimento, se por 
ventura se accresc~ntasse a clausula de que se 
remettessem todos os documentos, comtanto que 
não houvesse compromettimento algum ares
peito dessa negociação. 

Eu creio que não é preciso neste caso tal 
clausula, porque a negocia~·ào eslu findn.; mas 
embora não se acc1·escente esta clausula, nem 
por isso se segue qu~ o governo tenha obrigaçl'lo 
de nos transmittir esses documentos, se por 
ventura perigar a uegociaçno com a publicidade 
delles. Se esla hypothese se der, o governo tem_ 
bastante circum;pecç!l.o para declarai-o á ca
rnara, e a camara não será U\o exigente que 
continue a insistir na apresentação ·aos docu.
menlos. Mas não se deve neste caso particular 
accrescen!ar a clausula de que falla o nobre 
ex-ministro, porque a negociação está finda; e 
sendo assim, a camara está no seu direito, pe· 
d indo estes· documentos ; e mesmo, quanto a 
mim, não seria de mister que a camara os pe
disse hoje ; a maioria da commissão que tinha 
de emiltir um juizo ácerca dessa negociação, já 
devia ter pedido esses documentos antes de 
apresentar o voto de graças. 

O Sr. Carneiro Leão :- Estou na intenção de 
votar contra a urgencia. Não pretendo su
jeitar-me á condição com a qual o nobre depu
tado admitte esla votação; não me obrigo a dar 
o voto para que a resposta á falia do lhrono não 
entre Pm discussão, emquanto não se verificar 
a apresentação dos relatorios dos differentes mi
nistros de estado, condição que parece exigir 
o nobre deputado. Parece-me qLle o nobre de
putado parte de uma supposição que se não 
verifica. Elle disse que o throno fez vêr que 
essas negociações estão terminadas, mas eu não 
entendo assin.1 a phrase empregada pelo throno. 
O throno, segundo minha lembrança, disse que 
estão removidos os motivos que fizerão sus~ 
peitar desintelligencia entre o governo imperial 
e a Santa Sé: daqui entendo que a ··negociaçl'íO 
não está de sorte alguma terminada, que o 
bispo do Rio de Janeiro não tem ainda su-as
bullas, que o governo entende nllo se achar 
hoje na necessidade de dever exigir da· Santa 
Sé as bulias para o bispo anteriormente no
meado; nãc existindo esta necessidade, julga 
que a suspeita da desintelligencia está remo
vida, porque nãO se acha o governo na -neces· 

sidade de insistir na confirmação do Sr. Dr. 
Moura, por isso que esse senhor renunciou á 
nomeação que delle se havia feito, e porque foi 
pelo regente aceita esta renuncia. 

Dá-se por discutida a urgencia, que é appro
vada, e consequentemente enlra em discussão 
o seguinte requerimento do Sr. Alvares Ma
chado: 

« Requeiro que se peça ao governo, pela re
partição competente, toda a correspondencia 
entre o mesmo governo e a cnria romana, 
ácerca da questão finda relativa á nomeaça.o 
do Sr. Dr. Moura para bispo do Rio de Janeiro 
desde o seu começo alé á conclusão que teve 
pela nomeação de outro bi!3po. l> 

O Sr: Maciel Monteiro diz que á vista do 
que tem ouvido aos nobres deputados que sus
tenlão o requerimento, µoder-sc-ha suppôr que 
esle nao foi senno 11 rn therna para os nobt'cs 
oradores, proc:lamareln a. sua antipalhia á pas
sada adminislrnçao ; porque, a nao ser assim, 
uão sabe a que proposito, falJando-se de nego
ciações com a Santa-Sé, VP.io a peilo a retirada 
dessa ndministniçüo. A inda que não se considere 
na rigorosa obrigaçllo de responder aos nobtes 
deputados, nem de seguil-os em todos os 
pcntm; da sua argumentaç9o, mas unicamente 
de informar a camara naquillo que possa 
interessai-a, corntudo, nno póde deixar de 
dizer ao nobre deputado, o Sr. Limpo, que a 
admi nistraçno não fez crise no estado para 

· retil'ar-se, e que tudo quanto o nobre deputado 
póde fanta.siar de desfa vo1·avel a ella neste sen
·tido não (em lugar nenhum. 

A administração transacta com honra se 
encarregou dos negocios publicas, e com honra 
os deixou. (.Apoiados.) 

O orador observa ao Sr. Limpo que nos 
relatorios se da.o informações, se expendem 
razões que até certo ponto convencem a ca
tr.tara ; · e bem póde ser que o actual ministro 
dos negocios estrangeiros conclua o seu rela
torio com tanta clareza, exponha o negocio da 
S.mta-Sé com tanta individuaçM, que o nobre 
deputado, o Sr: Alvares l\fach&.do, se julgue 
dispensado de pedir t-ssas informações. 

Mas, continúa o orador, eu disse além 
disso, que este negocio podia nP.o estar intei
ramente concluido ; e quando os nobres depu
tados tiverem de me responder, peço-lhes que 
respondM ipsis verbis ·as minhas palavras. 

Disse o nobre deputado que estou em contra
dicção com o throno. Podia isto acontecer, 
pô~que hoje- i;1ão sou orgllO offl.cial do governo, 
mas o que digo é que este negocio póde nn.o 
estar concluido, e mesmo das palavras do dis-. 
curso do throno nao se deprehende o que disse 
o nobre deputaào. O que diss~ o throno no seu 
discurso ? Disse que os embáraços · eslüo remq
vidos: isto quer dizer que as negociaç6,Js estão 
concluidas ? Appello para o nobre depuiado o 
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SESSÃO EM 10 DE MAIO DE 1839 55 

Sr. Machado e Silva, que pareceu mari'lvi\har:se 
. da minha opinião. Dizer o lhrono que o prm· 
cipal embaraço desta negociaçàO estava remo
vido não quer dizer que f?Stá concluida a ne
gociação ... 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Estando remo
vidos os motivos ... 

O SR. MActEL MoNTEIRO :-Podem estar re
movidos os motivos, e nno estar a negociação 
concluida; isto é inquestionavel, porque mesmo 
podia a negociaçno estar concl11ida diplomatica
mente, e não o estar praticamente; isto não 
póde espantar a ninguem, quando se vê que o 
gahinete do Rio de Janeiro· eslá a umas poucas 
de mil leguas da curia romana. Seria espan
toso que o govel'no concordasse em certas bases 
com a 1eg:wno de Sua Smitidade, e entretanto 
nl\.o ser a negociaçt\o logo levada a effeit_o ? 
Eis-aqui como o negocio podia estar conclu1do 
diplomalicarnente, e pmticamente não. 

Já tomei u 1x1lavr.a, devo declarnr ao nobt·e 
depulado pcit· Minas qne me pareceu uma sua 
pl1rase muito anti-pnt'lamcntar. O nobre depu
tado e!:llabeleceu o princi1lio ele que para a ca-
111ara rnspondet· ao discurso elo throno é pre
ciso q\lc e\la veja com seus proprios olhos 
documenlos que comprovem esse discurso. Isto 
é CJne eu acho eminentemente anti-pal'lamenlar. 
Quando o throno diz ao corpo legislativo que 
o estado do paiz é este, o corpo legis!ativo deve 
acreditar, emq1rnntc não Liver provas do con
trario. 

· O SR. Lil'tlPO : - Ah ? Ah ! · não está máo. 
Peço a palavra. 

O SR. ALVARES MACHADO~.- Não dizião isto 
em 1836! · 

O SR. MACIEL MoNTEIRo : - Entendo que no 
progresso · da discussão, quando ~e trata dos 
ditierentes objectos que são incumb1dos ~o go
verno, a camara dos Srs. depulados e o senado 
têm direito de exigjr todas as informações ; 
mas me parece que, quanto á fa]la do throno, 
este direito não lhes é dado; devem suppôr que 
o throno diz a verdade, devem acredita1-o até 
que haja provas do contrario ; isto é que me 
parece parlamentar. Se, por ventura, n'mna ou 
n 1outra circumstancia os actos do governo não 
esti\"erem em harmonia com o discurso do 
throno, neste cas·o a camara tem direito de mos
trar a inexactidão, e então acamara dirlge-se ao 
governo: 

O Sr. Limpo 4e. Abreu:-;--- O no~re_e~-rni
nistro dos negoe1?s . estrangeu·os prmc_1p1ou o 
seu discurso quas1 pela mesma mane~r~ por 
que, durante a sessão passada, os mm1st.ros 
lratavno a opposiç9.o. O nobre ex-ministro disse 
·qu~ não se julgava na resh-fota obrigação de me 
prestar informações. Eu sou, por ora, tão repre~ 
sentante· do Brazil como é o nobre deputado, e, 
na qt1aJidade de representánte do Brazil1 en~ 

tendo que tenho o direito de pedir aos ministros 
da corôa todas aqueIIas infonnaçõe$ que eu 
julgar necessarias para poder por ellas regular 
o meu voto; nã.O entendo, por con-;equencia, 
Cflle seja i,urlamenlar recusar-se o nohl·e depu
tado prestar-me essas informaçOt.'S, Nno sei se 
elle entende que ha aqui entes pdvilegiados, 
não só para conservarem em si o monopolio de 
governar o paiz; como tambein o inonopo\ío de 
o representar. ·Os votos que collocárào o nobre 
deputado na tribun·a do Brazil_ são tão valiosos 
corno os votos que me derão esta honra. 
(Apoiados.) 

O nobre ex.ministro julgou muito fóra de 
p.roposito que eu fallasse em uma crise minis
terial p1·ovocada pelos nobres ex-mínistros. Eu 
entendo que esta proposição longe de set' inop
pol'luna, vinha muito a pello; porquanto com 
elln provava que pouco havia a esperar de rela
todos de ministros, que ponco tempo havia que 
tinhão entrado parn a adlTlinistração, por isso 
que os nobres ex-ministros largát·il.o as pastas 
rpwsi nn occasiao em que tinha de reunir-se o 
corpo legii::ll\tivo; portanto rne pa_rece que longe 
de poder ser arguido de h·azer acmtemente essa 
ci·iee ministel'ial no meu discurso, eu na.o tromce 
senão como· urna prova para fazer provalecer a 
opinião de que devemos exigir .os documentos 
relativos á quesHlo finda sobre a nomeaçao elo 
bispo do Rio de Junefro. O. nobre ex-ministro 
disse lambem que era anti-parlamentar a opi- · 
11ião de não se dar fé inteira e implícita á 
falia do throno, emquanto se nM provasse 
que as proposições alli enunciadas não erão 
e:x.uctas. Eu pelo contrario entendo que é 
a opinião ernittida pelo nobre ex-ministro, 
qne é anti-padarnentar, e anti-constitucional. 
(Àpoíados.) Elia na.o tende a menos que 
a fazer acreditar, que a falla da abertura 
da assembléa gera) não 3e deve considerar 
como trabalho, corno fructo dos ministros 
responsaveis; Se por ventura esta opinião, de 
que a falla do throno é uma peça minis
terial, na.o fosse hoje inquestionavel, não 
fosse hoje um caso julgado em todos os 
p:lizes representativos, eu tomada ainda o tra
balho de offerecer ao nobre ex.ministro muitas 
outras considerações para demonstrar que com 
etfeito a falla da abertura da assembléa geral 
não é um acto. ~da vonta.de irre~ponsavel, mas 
sim um documento ministerial.· E sendo do
cumento ministerial como ninguem hoje du· 
vidâ, é disto consequencia necessafia · e evi
denle, que ellà ~stá sujeita a todas as cens~ras 
que sobre ella se possao offereccr, ás duvidas 
que l,)0Ssa ter um ou ouh'o Sr. deputado, e 
que para esclarece'r estas duvidas elles têm 
direito conferido pela constit11içlio de exigir do 
governo todos os documentos que lhes parecer 
necessarios. . 

Para ainda demonstrar mais ao illustre ex· 
ministro que não só esta ·minha opinião não é 
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õ6 SESSÃO EM J O DE MAIO DE 1839 
anti-parlamentar, como ainda que o requeri
mento se funda em precedentes que nós de
vemos respeitar, e que se costumão observár 
em outros paizes representativos, e que muitas. 
vezes costuma pincipalmenle adoptar o lado a 
que pertence o nobre ex-minislr-o, · eu lhe 
apor.tarei o facto recente, passado na cnnmm 
franceza, a respeito da ·evacuaçn.o de Ancona. 
O throno tinha, sobre este importante facto, 
emitlido ·a sua opinião ; a camara dos depu
tados tinha, igualmente sobre este facto, de 
responder á falia do thrôno ; a <;ommissão 
encarregada deste trabalho, antes mesm_o deHe 
ser apresentado á camara, pedio ao governo 
todos os dócumentos relativos n esse impor
tante objecto ; os ministros em conselho, é 
verdade que recusárào esses documentos ; mas 
estavão em seu direito, e a commissão igual
mente estava quando pedia ao governo taes do
cumentos. . 

O SR. MACIEL .MoNTmRo : -Apoiado. 
O SR. LmPo DE ABREU : - Eu fambem no 

meu p1fo1eiro discurso fiz ver ao illuslre ex
ministro dos negocios estrangeiros, que o go
vern9 estaria no seu direito se por ventura 
declarasse á camara que a occa$ião nil.o era 
opportuna para se lransmittir esses docu
mentos. 

Mas, disse o nobre ex-ministro, a nego
ciação nãO está conc1uida. Senhores, é jus
tamente o que eu não posso conceber. Prestei 
toda a attençao á resposta que me deu o illustre 
ex-ministro, e não pude ainda comprehender 
como nós não devemos, pelo que diz res
peito ao governo do Brazil, julgar concluida 
esta negociação, quando são dous factos que 
ninguem contesta, quando são dous factos no
torios a todo o Brazi1 ; l", que a nomeação do 
Sr. Dr. Antonio Maria de Moura foi, qualquer 
que seja o motivo, revogada ; 2°1 que para a 
diocese do Rio de Janeiro está nomeado novo 
bispo. O nobre ex-ministro não contestou esles 
factos, nem podia ; logo, eu quizera que elle 
fosse um pouco mais extenso, mais claro, para 
que pudesse _conveucer o meu espirita de que a 
negociação na.o está conclujda. 

Que ella não esteja concluida pelo que 
diz respeito á curia romana, não duvido ; 
mas que o governo do Brazil cedeu tudo 
quanto podia ceder, .embora queira sustentar 
que baseou esta negociaçllo sobre a· renuncia 
do bispo eleito, isto é evidente. O governo do 
Brazil na.o podia ceder nada mai-.; do que cedeu 
á cu ria romana, e é provavel que ( acreditando 
nas palavras do nobre ex-ministro ), é provavel 
que o governo do Brazil ainda esteja á ·mercê 
da curin romana para obter alguma graça a 

.favor do bispo qu.e se diz ter renunciado es
pontaneamente: nós o veremos qnando os do
cumentos nos forem apresentados! 

Sr. presidente, hoje não se póde dizer que 

se fez opposiçrio ao gabinete de 19 de Setembro: 
elJe já cahio, e eu não sou daque11es que acre
ditão na sua resurreição (apoiados e 1-isadas) ; 
os nobres ex-ministros devem agradecer á op
posiçM de 1838, á essa opposição gloriosa, este 
e outros requerimentos que e11a fez, pois que 
todos elles tendem a tornar publicas todos os 
actos dos nobres ex-ministros, a torna1-os na 
phrase do n._,bre ex-ministro dos negocios es
trangeit·os, a tomal-os lrausparentes. E é o 
mesmo nobre ex-ministro dos negocios estran
geiros, são os Srs. deputados que pertencem ao 
seu lado que se oppoem a esta pllblicidade, que 
se oppoem a tudo aquillo que parece tender a 
lançar alguma luz nos actos por elle praticados, 
oppoem-se a este requerimento, assim como 
se oppuzerão ao · requerimento, na minha 
opinião muito util; de se dividir em seis a 
commissa.o do orçamento ! 

O nobre ex-ministro, em vez de se mostrar 
lã.o acrimonioso conka a opposiçllo de 1838, 
devêra agradecer-lhe o zelo que ella parece 
tomar em tornar bem publica, bem patente, 
hem transparente (•tisadas) toda a- aàminis
traçno desde 1837 até· 1889. Só nssim os nobt·es 
ex-ministros, que tanto promellera.o ao paiz, e 
que tão pouco fizerão (o que agora 11ão é occa
sia.o de ventilar) poderáo merecer as bençãos 
ou a condemnação do Brazil. 

O Sr. Carneiro d.e Campos julga que a_ ap
provaça.o deste requerimento não prejudica a 
resposta que a commissã.o deu ao topico resve
ctivo da falia do throno. Comquanto julgue qne 
não se deve, de fórma alguma, embaraçar o 
governo nas questões pendentes, quando a sua 
publicação traga algum inconveniente, com
tudo, e.orno no caso presente n!l~ se póde dizet· 
que as negociações estão pendentes, pois que o 
governo disse que os embaraços que havia.o a 
respeito deste negocio estavllo rémovidos, e 
reahnen~e parecem estar, nenhuma duvida tem 
em votar pelo requerimento. 

(Muito- sentimos não poder reproduzir o. dis
curso do nobre deputado, mas falla em voz tao 
baixa que apenas ouvimos uma ou outra pa-
la\•ra.) · 

O Sr. Rodrigues 'I'orres : - Posto que da 
falla do throno se não possa concluir que o 
negocio está acabado, e não me pareça occasia.o -.,, 
opportuna pam estes documentos serem remet
tidos a esta camara, t~davia não dou grande 
importancia a este negori,o, porque estou bem · 
convencido de que o governo terã bastante pru
dencia para nno communicar documentos, -que· 
possa.o · prejudicar quaesquer negociações pen
dentes. (Apoi~dos.) . 

Eu pedi a palavra sómente para fazer alguns 
reparos sobre duas ou tres proposições avan
çada.s por um illustre deputado membro da 
antiga opposição. Esse nobre membro disse que 
os da transacta administração devia.o estar muito. 
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ogrudecidos aos da opposição do anno passado, 
por nos darem occasião para aprescn!ar·rnos ao 
pniz todos os nossos uclos. Agr::idecendo ao 
nobrn deputado a ·apresenta{'i'lo de quaesquer 
requcrimenloH lcmlcnles a pedir cscla1·eci
mentos, que po~sflo r:ont.rilniÍr para hem pn· 
tentear qual foi o ccmpo1·!ame11to úa ll'ummelu 
adminislraçrto na gerencia dos negocios, e 11n.o 
duvidando compromelter-mc, em meu nome e 
no de meus ~ntigos collegas, a valar por quaes
quer requel'lmentos que tendão a esclarecer a 
marcha da lransacta adminislração; sou, com
tudo obrigado a declarar que não posso votar 
pol' taes requerimentos, sómente com o fim 
de prnn1over o interesse meu e de meus col
legas; e que ap,esar de muito dese,iar que sejão 
patenteados todos os actos de transacta admi
nistraçno, todavia votarei contra todos aquelles 
requerirnenlos, que, bem que tenhão por fim 
patentear estes actos, possão causar o menor 
estorvo á rnal'cha da aclual aclmínistraçno, e 
possão ser contrario;,; aos interesses elo puiz. 
E', pOt'tanlo, debaixo de:;ta reslricção q11e eu 
agradeço á gloriosa opposição ..... digo gloriosa, 
porque o nobre deputado quiz aitribuir a si esse 
epitheto; mas eu não estou convencido de que 
ella seju gloriosa, e não eston disto convencido, 
até mesmo porque eu nao queria fozel' uma tão 
grave injustiça á mui digna maioria do armo 
passado; porque confessar eu que essa oppo
siçã? era gloriosa; seria confessar que o con
trario epithelo merecia a maioria que Sllslenlou 
uma opinião inteiramente contraria á preten
tendida gloriosa opposiçào. 

O no!Jre deputado deu este epithelo á pas
sada opposição, porque esteja persur~dido de 
que elra concorreu para uma obra gloriosa ; 
mas eu entendia qne era talvez mais come
niente. que o nobre deputado esperasse pelo 
juizo do paiz, que só poderá confirmar essa 
sentença tão peremptoria, que o nobre depu
tado hoje deu a favor dos membros que debaixo 
de sua bandeira militárão no anno passado; 
porque, se eu não fosse movido por um senti
mento de rnodestia, reivindicaria para os de 
meu lado este epitheto, porque estou persua
dido de que a g!orja pertence· á maioria do 
ant~I) pussado, que soube sustentar o pocl~r exe- · 
cut1vo, e concorrer com quanto esteve de sua 
parte para conservar a integridade do imperio, 
a sua prosperidade e a sua gloria. 

Não.pude levar a bem que um nobre, depu· 
tado s~ escandalisasse de urna proposição de 
um. collega que foi ministro com migo. Não ha 
duvida que o nobre deputado, como qualquer 
membr·o desta camara, tem todo o direito de 
exigir explicações do governo~~ mas o meu 
illuslre collcga já não é membro da adminis
tração ; nã9 vejo. pois razão para que se possa 
entender que nós, que não somos membros da 
administração, sómente porque o fomos em 
outro tempo, tenhamos obriga~o rigorosa d-e 

1·01110 l 

responder a todas as interpellaçõ~s que nos 
quizel'em fazer quaesquer Srs. deputados da 
antiga glol'iosa opposição, Eu desejára mesmo 
que se estabelecesse csle pl'incipio, porque, se 
d:vem~s ~er o 011us 1 devemos exigir us v.:intagcns, 
nao d1re1 todas, mns u.s vanlufSens que nc1,ta 
cusa se dno aos 111ini::ilrn8, islo é, o direito du 
fallar qurwla~ vezes 11ó::; quizcrmos. 

_O me~ ~lluslre collega e amigo, qlle foi com. 
migo rnm1stro, reparou, e com razão, cm que o 
nobre :leputad? _avançasse nesta casu que a 
transacla adrmntslração provocou uma crise. 
A transada admínistl'ilÇãO não provocou uma 
crise ministerial. Os membros dB. transach\ 
administração :se sujeitárão a uma crise, mas 
nfto a provocárão; cumprirão corn o seu deve!', 
e se comportárão como homens honestos, corno 
homens qu? enlendem as maxíinas do systema 
representativo, que se snjeitát·ão :is condições 
des~e systema por elles mesmos proc:lauwdo 
mais de uma vez neste augusto recinto. 

Se o nobre deputado quizcr tratar disto ern 
outra oceasião ... J\fas eu não sei hem se nos 
compete tornar iniciativa nestas explicaçoes, 
porque parece que, quando se estabe1ecem cerlos 
deveres, sempre se fundão em alguma utilid;1de 
public_a, algur~1a co~diçrw do systcma rep1·e
sentallvo; seria, pois, necessario ventilar· os 
motivos, as razões por que um ex-ministro é 
obrigado a responder a certas inleroellacões a 

' \. '1c ' dar certas explicações. Se os nobres deputados 
mostrarem que temos obrigação de satisfazer 
nesta parle a sua curiosidade, não teremos ue
nhum receio, nenhuma repugnancía de entrar 
nesta discussão, e estaremos, como sempre, 
promptos para justificar-nos perante o paiz ..• 
não àigo perílnle os membros tla honrada pre
tendida gloriosa opposição, porque estou per
suadido de que nunca os poderemos convencer, 
quaesquer que sejão as razões que dermos de 
nossos actos. 

ConclL10 dizendo qué não acho motivo para 
que o nobr~ deputado faça tanto reparo, e tanto 
se escandahse com a propcsiçllo do meu nobre 
collega. 

Julgo tambem um pouco iniqua, um pouco 
injusta. a proposiçãa que o nobre deputado 
avançou, de que nós havíamos provocado uma 
crise. Não tinhamas razão, Deus louvado, para 
P:ovocar esta crise, porque, em fim, torno a 
dizer, os nossos actos-, e estou disto convencido, 
não merec,em á nossos olhos as increpações 
que o n~bre deputado nos qüer fazer~ Acei
támos, sim, a crise, e nos sujeitámos ás con
dições imperiosas do systema representativo. 

O Sr, Carneiro Leão : - Sr. presidente, 
quando o Sr. Maria ele Moura foi nomeado 
bispo do Rio de Janeiro, existia mn partido 
violento nesta côrte, que, descontente por esta 
nomeação, ta1vez se agitasse, e fizesse com que 
na côrte de Roma apparecessem numerosas ca-

8 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:17 - PÃ¡gina 12 de 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 SESSÃO EM · 10 DE MAIO OE 18ó9 

lumnias á. este sacerdote, no meu juizo digno de 
exercer qualqul:!r bispado no imperio do Brnr.il. 
(Apoiados.) A côrte de Roma, a meu vet· illudida, 
deixou-se .fascinar com estas proclama,;ües de 
um partido violento; e sem duvida induzida 
em erro, negou as bullas de confirrnaçilo a este 
digno sacerdote. E' natural que nas respostas 
dessa côrte apparecessem como causa de sua 
denegação as proclamações que aqui fazia o 
pa1~lido . violento, que a elle se oppunha. Ora, 
estando eu disto persuadido, devo admirar-me 
de que um ex-ministro da reparlição dos ne
gocios estrangeiros provoque a apresentaçllo de 
semelhantes papeis. · 

Não é só quando uma negociação eslá pen
dente que se não deve exigir a apresentaçflo 
dos respectivos documentos; muitas vezes se 
não deve fuzcr esta nprcsenlução, não obstante 

· estai· a negociaçuo terminada por diffei·entes 
causas ; urnas vezes porque, posto qne a nego
ciação est~ja te"rtninada, a apresentação dos do
cumentos póde~ no juízo do governo, prejudicar 
os inte1·esses do estado ; e outras vezes, porque 
esta apresentação póde prejudicar a reputação 

. de alguem. 
Ora, posto que calumnioc;as fossem ns as

set·çoes que me persuado terem chegado á 
Roma, todavia, se algumas dellas apparecerão, 
entendo que o illustrn deputado qne foi mi
nistro dos negocios estrangeiros, e que conhece. 
toda esta negociaçãO, não devf\ra ser hoje o 
provocador da apresentação de taes papeis. 
Tenho, pois, explicado a razão por que desde o 
começo não quiz approvar o requerimento feito 
pelo Sr. deputado de S. Paulo. Não o julguei 
Uriente, e ainda continúo a votar contra elle, 
n~o porque queira que permaneção em silencio 
actos da administração passada. Eu julgo que 
o ministerio passado não interessa em tornar 
occultos os seus actos. Estou ainda persuadido 
que o ministerio que mereceu a minha con
fiança e a dos men1bro~ do meu lado, praticou 
a~tos àe conformidade com os principios que 
sempre emittio ácerca do systema representa
tivo, principias que algumas vezes têm sido ca
lumniados , prova de que elles sãQ incontes
taveis; pois que todas as vezes que se tem 

· querido combatei-os, tem sido necessario tor
cei-os, dar-lhes · uma intelligencia forçada, · e 
apartar-se de tudo quanto a este respeito têm 
dito os escdptores. 

Nãü ·me opponho, portanto, ao requerimento, 
porque tenha receio de que se publiquem.os 

. actos do ministerio que acabou, mas unica
mente porque receio que se vá offender o me
lindre e decoro 'de um cidadão, aliás em meu 
conceito muito respeitavel, e digno de que lhe 
poupemos o desgosto de ver provoca.da no corpo 
legislativo a publicação do"que ora se exige. A 
sua modestia, sem duvida, teve mui grande parte 

· na solem~e renuncia que fez ; não vamos in -
quietal-_o no seu canto, fazendo. renovar-lhe a 

rlôr que devêra naturalmente scifl'rer, vendo-se 
calumniaclo perante o chefe da igr·~ia uni-
versal. . 

Digo assim, porqui! esto11 persuadido de que 
o mesmo illustre prelado, a qllem a nobre op
siça.o ... ou ex-opposição ... não sei bem ... op
posição gloriosa... ou de gloriosa memoria, do 
anno ·passado (apoiados e 'l"ÍSaclas), agora de
fende, nunca deixoa de reconhecer elle mesmo 
o direito qne Unha o Santo Padre, de dal' ou 
negar as bullas de confirmação; e nunca con
sideron que o Santo Padre fosse mero secre
tat'io do governo· do Brazil, ou de quaesquer 
outros· governos calholicos. Ainda que elle 
esteja ce:rlo, e cu certissimo de que a recusa do 
Santo Padre nno foi baseada cm vm·dmleiros 
motivos, e que nem o nobro sac1:?1·dote nomeado 
tinha os convicios qne se lhe lanç:ivão, nem os 
cn·os de <loutrina que se lhe alll'ihuião, nno lhe 
t·cnovemos a dô1.·, nno vamos novamente iu• 
quietai-o. 

Sr. p1·esidente, não sei como nesta c.liscussno 
veio a queslãO que nos tem occupado estes 
dias, sobt·e a nomeaçll.o de seis commissões 
pm·a organisar o or"çamento. Parece ao nob1·e 
dl:'l-Jlllado de Minas que a nossa opposição a 
essá emenda do regimento nascia de se querer 
occultar os actos do ministerio passado, como 
elle acabou de allegar. Eu não posso conceber 
como um nobre depntado tão. atilado se 
ache tão fascinado, que espere que na organi
sação do orçan~ento para 1840 a 1841 se vão 
descobrir os. actos do ministerio que acabou. 
Indague o nobre deputado a razão verda-

. deirn de nossa opposiçào, e vel'á que as 
razões em que nos fundamos são as mesmas 
que elle teve nas passadas sessões para não se 

· convencer da :necessidade da multiplicidade das 
commissões para se fazer um orçamento, e 
n!io provocar tal medida, isto é, pór na.o estar 
convencido de sua· utilidade ; e não nos attribua 
vistas menos honrosas, vistas contrarias aos 
interesses do paiz ; porque se nós volassemos 
para que não ex.istissem estas com missões com 
vistas de occultar malfeitorias do ministerio 
passado, teriamas commettido um verdadeiro 
attentado pura com a nação, que nos escolheu 
para ~eus representantes. 

O Sr. Nunes Macha.elo: - Disse um nobre 
deputado 4.ue os meu.1 bros desta casa, que 
tinhão sustentado a administr~ção passa;da, im- . 
pugn~ão tlldo quanto pudesse levar a luz aos 
actos dessa administração . 

O Sa. ALVARES MACHA.no: - Entendeu mal. 

o SR •. NUNES l\'1AcHAno : - E para provàr a 
sua asserção, apontou a impugnaçào qu~ se tem 
feito á indicaçllo dos nob1·e!:. deputados por 
Pernambuco e Parahyba. Outra: pl'oeosição, cujo 
sentido nãO posso attingir, mas pelo que pa
rece tambem me toca, na.o admilto ; foi a de se 
appellidar membro da gloriosa opposição. 
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S1·. p1·1·P.iil1•1il1•, d1•p11!11tlo 111i11i~·dPrial no anno 
pnsr~ndo 1 ii1Ji~4 1 dPpillHdn í'lidiií 0 iili 1 iilf-illí~ con
sciet1,!in;;n, qtH' 11111, li1ilt11 1•111 vi'.dlt f.:1 111f111 n bem 
de mot1 pniz, L'II 111\0 p11tli11 111·1J:i11· 11 111~:11 volo no 
governo que bu~tuvn ~alvar o !lH.!H pnl·.~ da vo-
1:,1gem· revolueional'Ía, 11nu p11din 11<·µ;111· o 111u11 
voto, digo, a um gove1·110 q11t~ vi1dw tlu ae:d1:11· 
::i. tremenda revolução da Bahia. (.A1w(mlo.~.) 
S::tiba a camara, saiba o paiz, qne, procede11do 
deste modo; fui fiel ao rigor elo principio por 
mim seguido clesde qne formei prrle rln grande 
familia bi-azileira ; a minha posiç~o foi setn pre 
elo lado do governo, qu~1esguer que fossem os 
antecedentes que rn e clesligé1ssem de seu pesso;1 l. 
Talvez na administração do anno passado, 
t;ilvez nesta administração que Ri::abou, exisli.sse 
a meu respeito n.lg11rna l1oslilidade de algum 
de seus membros; mas eu cntenài que quanào 
occupavu o lugnr de t·epl'esentante da nuçfto, 
não devia pospôr os deveres de depulado a 
considet'a~oes e resenlimenlos particulares : cu 
entendi que, corno deputado, devia cala_r os 
senlim1rnlos de homem e buscar cumpra· as 
0brirracões de cidaclflo. Por estes princípios, e 

o • 1 . 
seauinào as reg1·as de min ia convierão, sus-
t8~tei o rninísterio passado, sustentei a udrni
nistração de 19 de Setembro muito cousciencio
sarnenle, :::ó com vistas de :;ervir o me11 paiz. 

Voto pelo requerimento, porque me parece 
que não tenderá a menos do que a provar ao 
paiz que lhe servi em regra, e que tal reque
rimento póde fazer remover alguns escl'llpulos, 
que por ventura eu possa ter. Como até l10je 
ainda não estou arrependido elo lugar que 
oêcupei no armo passê~do, voto pelo requeri
mento. Ainda mais; voto por elle pelos argu
mentos que se apresentárão. 

Os nobres deputados que impugnão o reque
rimento têm dito na discussão, que ao governo 
fica e arbítrio de mancltu ou não mandar esses 
documentos e informações, se por ventura en
t-ender que isto póde prejudicar _os inter;sses 
elo paiz, ou alg11ma reputação particular._ E por 
esta mesma razão qPe voto pelo 1·equcr1mcr:to i 
e peço ao nobre ex-ministro dos negocios es
trangeiros que me ajude corü o seu voto, p~m 
que passe o requerimento. Eston convencido 
de que elle não receia que a luz penetre nos 
actos de sua administração; portanto lhe peço, 
como seu amigo que fui esou, e como deputado 

· que o sustentou, que concorra com o seu voto, 
para qu_e os actos do ministerio que occupou se 
tornem transparentes. 

O nobre deputado por Minas, que impugnou 
o requerimento, . entre os motivos que deu, 
disse que a apresentação dos documentos que se 
pedia.o podia por ventura levar algum amargor. 
ao bispo eleito do Rio de Janeiro no canto . em 
que se acha. Mas eu entendo c1ue nem por isso 
se deve votai· contra o requerimento; porque, 

. se por ventura alguma cousa e_?tiste nestas 
informações e documentos desairosa a este 

cidadão, que n~o conheço, mas respeito, da 
nossa parte esta servir-nos desses documentos de 
modo que lhe não vamos levar esse dissabor. 

Torno a dizer que nfw me arrependo ainda 
<le ter sustcn lado a a.drni nistraçao ~passada. 

Tenl10 seguido a t·cgra de sustentar sempre o 
i,;overno, porque f)nten<lo que, quando se sus-
1.t!nla o aovr.1·no. lcm-se a orobabilidade de um 
be111, e ~Junndo,sc resi;;le âs cegas ao governo, 
tem-se a cerleza ele um mal. 

O Sr. Alva.res !\!lchado nno duvidaria ""re= 
tirai' o seu requérimento se fosse demonstrado 
que o nr.gocio não ':stiÍ. findo ; mas não o en
tende assim ci visfa da nomeação de novo bispo ; 
pois qtiei se algun:a questão ho11vcr .sobre a 
conÍlnnação <las bulias elo bi:spo novamente 
nomeado, esta qnestfw nada tem de cornmum 
corn o Sl'. Maria dL~ lvlour::t. 

Nrw gosta de fallar cm gloria, porque isto de 
gloria está hoje um tanlo l'Íllicularisado (1·i
sc~clas); julga, porém, <level' dar, a este res
peito, uma pequenn explic,1çflo. Enlencle que 
o cpilhet.o de glMioso poriía dar-se á opposição, 
ainda quando a administrar;ãü tivesse feito os 
maiores serviços ao paiz. Para o proval' foz a 
seguinte comparação, µosto que dellas seja ini
migo, porqL1e raríssimas vezes se encontrão casos 
identicos: _ 

Su µponhamos, diz o orador, que a adminis
traçrt0 que acabou fosse ,-m tudo semelhante á 
de Pitt, e que ella tivesse feito ao paiz tudo 
qna r: to a a<l rn inistração desse grande estadista 
foz ú Inglatcna: ainda assim os membros dessa 
administração nl'\o poderião negar que seria mui 
gloriosa a opposição que um Fox lhe fü:cssp; 
pois que, quando um governo se aprnsenta 
com um prestigio tão grande, póde facilmente 
hostilisar o paiz; e, em tal caso, uma oppo
sição, por pequena que se,ia, que se levante 
contrn um la1 governo, ainda quando não·faça 
outra cousa mais do que pôr-lhe pêas, póde 
clmrnar-se gloriosa, porque faz um serviço real 
ao paiz; não podendo, comtudo, este epitheto 
de glorioso dado á opposição, eclipsar a gloria 
qiJe p11desse ter adquirido a administração pelos 
serviços praticados em beneficio da naçllo ; 
caso em qtie não considero a administração 
passada, . que me parece que não pre~ncheu 
a espectação, nem da camara nem do pa1z. 

O orador entende qne se a administração 
ainda estivesse no poder, muito mais dimi
nuido estaria o numero de seus amigos. 

O SR. ToRRES :-Sno modos de ver. 
·o SR. ALVARES MACHADO :-Pois que é quasi 

geral a repugnancia de enrislar a Jança contra 
defuntos (risadas); e muitos ha que, posto 
estejão hoje convencidos de que forão enga
na<los, achs.o · indecQroso dar hoje costas a 
ministros que já cahirão. Do facto, porém, de 
alguns membros da antiga maioria haverem 
mudado de opinião, tira a conclusão que essa 
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maioria não era systematica, pois, do con
trario, esses senhores ainda estarião nos mesmos 
bancos,· e talvez tomassem impossivel uma 
resurreição. 

Não sabe se é oc:casino propl'ia para passar 
em revista os actos da administração, e exa
minar se ella fez bem ao paiz, e perguntar-lhe 
o que ella fez dos meios que a naç!lo lhe con
cedera; meios UI.o exuberantes, que o mesmo 
governo dizia que, se as disposições da lei 
foss~n imperativas, elle as não quereria, mas 
como erno para usat· delles no caso de se1·em 
precisos, os aceitava, porque o que abunda nao 
offende. (Risadas.) 

Admira-se de que se clissesae que os ex
ministrõs nno sa.o ob1·i~ados a responder por 
seus aclos. 

O Sn. ToRRES : -- Ninguem disse isto. 

O SR. ALVARES MACHADO: - Pois a admi
nistração que entrou ha de responder pelos 
actos da passada ? 

O. orador, posto que conheça ser fóra da 
ordem, já que se tem faHado em cl'ise, lambem 
quer dizer alguma cousa a esle respeito, sem 
entrar na odiosidade que se tem acarretado. 

Entende que uma administração que tinha 
promettido tanto ao paiz, e a quem se tinha.o 
dado tantos meios para o salvar, e que estava 
encart·egado de tão alta, tno importante missão, 
não devia retirar-se da gerencia dos negocios 
pelo simples facto, se e1le é verdadeiro, de não 
querer o poder irresponsavel escolher para se
natlor um dos membro;; do ministerio. 

A respeito da affirmativa de que um partido 
violento se tinha declarado contra o Sr. Moura, 
e tinha calnmniado perante o Santo Padre, diz 
que ainda alcançou parte das invectivas, e ainda 
se lembra do que- se dizia nesse tempo na· ca
mara, a ponto de se affirmar que o governo 
queria lutheranisar o paiz, gastando-se sessões 
repetidas l:lm discussões -sobre Zizendorf e seus 
discipulos; calumniando-se assim não só ao 
Sr. Moura, mas á administrai;ão que fallava a 
favor del1e. 

Não lhe parrce que a apresentação dos pa
peis que se pedem possa molestar ao Sr. Moura, 
quando todas as accm,ações, que contra elle se 
fizerão, farão impressas no paiz, e quando o 
S'r. Moura é assás conhecido. Está por ventura 
a reputação ·ae. um homem á mercê de qualquer 
Galumniador? Crê que não. Acha, portanto, 
conveniente que appareçn.o todas as ·cousas que 
se têm· dito contra o Sr. Moura; e então se 
conhecerá se o Santo Padre ihe negou as 
bullas com justiça. 

Concorda em que o Santo Padre não é secre
tario do governo do Brazil, mas tambem en
tende que o governo do Brazil não é ob1·igado 
a nomear as pessoas que o Santo Padre quizer, 
pois do contrario melhor fôra consultar a sua 
vontade ~nles da_ ~omeação. Declara ser cbris-

tão catholico, mas como o farão os chrisllJ.os 
no tempo de Jesus Christo e dos apostolos, e 
não ultramontano. Respeita o chefe da igreja, 
mas quer sustentar o decoro e a dignidade do 
governo civil do paiz .. 

Conclue votando pelo requerimento. 
Julgando-se a materia discutida é o reque

rimento apprnvado. 
Dá a hora.· 

O Sr. Alvares Macha.do (pela ordem,) pon
dera que, não pertencendo á camara algum dos 
membros do aclual ministerio, e sendo neces
sario conhecer os seus principias, seria conve
niente que fossem dadas para ordem do dia 
todas as leis e"-cepcionaes, sustentadas. pela 
passada administraçã.o, offensivas da liberdade 
do pniz, sendo chamados os respectivos mi
nistros para assistir a sua discussão. Confia no 
pah'iotismo do Sr. presidente, que dará taes 
leis para ordem do dia quanto antes. 

O SR. PRESIDENTE: - Será tornado em con
sideraçlla o_ 1·eqnerimento do nobre deputado, 

O Sa. ALVARES MACHADO: - Muito obrigado. 
(Risadas.) 

O SR. PRESIDEN1'E dá para ordem elo dia a 
me,;ma de hoje, discussão do pat·ecer da com
missão de poderes sobre as eleições de Ser
gipe, e resposta á falia do lhrono, e levanta 
a sessão ás 2 horas. 

Se!u~ão em li de lHaio 

PB.ESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA. 

_ SUl\rnARro.-Expediente.-Varias resoluções.
Requeí•i,n(j1itos.-Ordem do dia.-Discussão 
da indicação do Sr. Rezeride para. nomeação 
de 6 commi.s-'!ões do orcamento.- Os S1·s. 
Nava.r·1·0 e Andrada MacÍiado ; pensão ; af ri
canos libertvs : preaidencia do Rio Gmnde ; 
carta a Bento Gonçalves. Disc·u1·so do Si·. 
Ottoni ; o p1·es-idente de Minas.- Encerra -
mento da discussão; votaçãO.-Projecto sobre 
correios urbanos ; votação.-Projecto de lei 
sobre elei,çõea ; votação. 

A's dez horas da manhã fàz-se a chamada, 
e logo que se reune numero legal de Srs. de
putados, abre-se a sessão ; lê-se e approva-se a 
acla da antecedente. 

5'altão com catJs'a participada os Srs. Cajueiro, 
José Marianno, Basilio, Gonçalves Martins, Bus
tamante, Assis Mascarenhas, Tol-edo e Mendes 
dos Santos; e sem ella os Srs. AJ;)gelo Cus
todio,· arcebispo, Souza Ft:anco, Sucupira, fran
cisco do Rego, Visg~eiro, Casado e José Feli
ciano. 

EXPEDIENTE 

O Sa. 1~ SECRETARIO dá conta elo expediente~ 
lendo os se~uintes officios : 
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o mesmo senado adoptou a resolução auto
risando o governo para pagar a Francisco 
Xavier Cavalcanti de Moraes Lins, a qnantia 
que da competente sentença constar que lhe 
deve a fazenda publica, por indemnisaçM das 
rezes que lhe· tomárão para fornecimento de 
tropas estacionadas em Pernambuco em 1817, 
e a Francisco José <le Brito, a quantia constante 
de uma sentença que obteve contra a fazenda 
nac!onal, pai: motivo do 1:iprezat!lento do brigne 
Orumte, e dispensando a lapso do tempo para 
a interposição dos recursos legaes.- Fica a 
camara inteirada. 

Do ministro interino do imperio, em que 
participa que fieão expedidas as convenientes 
ordens ao presidente da província de S. Paulo, 
afim de que acamara municipal da capital da 
mesma provincia remetta o competente di
ploma ao supplente que deve entrar no lugar 
q11e nesta camara deixou vago o Sr, José da 
Costa Carvalho.-Fica a camara inteirada. 

Vaiá commissllo de justiça criminal uma re
presentação da camara municipal de Manga-
ratiba. . 

A' de justiça civil, a da camara municipal 
de Angra dos Reis. 

A' mesma commissão, outra representação 
da dita cama.ra, 

A' commissão do orçamento, uma repre
sentação da camara mnnicipal da cidade do 
Serro. · 

A' dita commissão, uma representação dos 
membros da · mesa da santa casa da miseri
cordia da villa da Campanha. 

Faz-se menç!l.o _de nm officio do Sr. deputado 
Baptista Caetano de Almeida, parlicipand•) não 
poder comparecer na present~ sessão.-Fica a 
camara inteirada. · 

JulgR-se objecío de deliberação, e vai a im
primir, a seguinte resolução da commissã.o de 
estatística : · 

« A assem biéa legislativa da provincia de Goyaz 
rep1·.esenta á esta augusta camara a necessidade 
de uma providencia legisl~tiva, que termine de 
uma vez as des~gradaveis contestações entre a!& 
villas do Riachão, Carolina e do Senhor do 
Bom-Fim da Chapada, estabelecendo e fixando 
seus limites com a provincia do Maranhão, pro
videncia que lambem foi recommendada pelo 
governo, no começo da presente sessão, no re
latorio da. repartição dos negocios do imperio. 
.A commissão de ·estatistica conhecendo pelas 
informações,·e mais docmmmlos qlle lhe rorão 
presentes., que o rio Manoel Alves Grande 
servio .sempre de limite septentrional á parte 
oriental da provincia de Goyaz, e que apezar 
das pretenções de ·alguns gfJvernadores é 
aquelle o mais natural limite das duas pro
vincias,~ sendo mais commodo aos morarl9res 
de S. Pedro~ de , Alcantara pertencerem á pro
vincia do r4ara11ha.o, qne leve e tem actual-

mente a posso dnque!les lugares, é de parecer 
que se nppl'Ove o auto de dema1·caç110, cele
brado em Julho de 1816 por commissarios das 
mencionadas provincins, segundo o aviso de 11 
do Agosto de 1813 ; e para isso tem a honra de 
otforecer a seguinte resolução : · 

« A assemblêa geral legislativa resolve : 
<< Art. 1.º Os limites entre as pl'Ovincias de 

Goyaz e Maranhão são os rios Manoel Alves 
Grande, desde sua embocadura no rio To
cantin, pl'ocurando su'l primeira vertente, a t~ 
encontrar o rio Parnahyba, e o dito rio To
cantin, desde a foz do Manoel Alves Grand~ até 
a do Urnguay, no presidio de S. João das Duas 
Barras, conforme se acha determinado no auto 
de demarcação celebrado em 9 de J ulhõ · de 
1816, em· cumprimento do aviso de 11 de 
Agosto de 1813. . 

11 Ar·t. 2.º Ficno revogadas nn leis e dispo
posições em contrario. 

« Paço da camara dos deputados, 30 de 
Agosto de 1838.- José. Fe1·refra Souto.- Pi
,nentel Belleza,. » 

Julga-se objecto de delibel'aça.o, e vai igual
mente a imprimir, nma resoluçãa da terceirn. 
cemmissão de fa?.enda do anno passado: 

« Havendo o inspector da thesouraria do Pad, 
em consequencin de representaçã.o dos col-

· 1ectores da decima dos predios utbanos da 
referida cidade, resolvido, em sessão de 3 
de · Outubro de 1836, que se suspendesse a 
cobrança deste imposto desde o lº de Junho 
de 1835. até o ultimo de Julho de 1836, 
época dÓ maior·· predominio dos rebeldes, e 
olficiado ao governo, participiindo a medida 
tomada, e os motivos ponderosos, que á ella o 
obrigárão, e pedindo decis!lo a tal res
peito ; o ministro da fazenda, depois de haver 
expedido ao mesmo inspector, em 15 <le De
zembro do mesmo anno, ordem para que 
continuasse a suspensão até a final decisão 
da assem-biéa geral, devolveu todos os papeis 
relativos a este assumpto ao conhecimento 
desta augusta camara, para sobre elles tomar 
uma final deliberação. 

« A 3ª commissão de fazenda attendendo aos 
prejuizos e damnos quf sofft-êrão os proprieta
rios de predios urbanos daqnella cidade, 
durante a maior força da guerra civU, e ás 
calamidades e minas, que della for::ão conse
qucncia inevitavel, é de parecer que :..e adopt.e a 
seguinte resolução : 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
« -~rt. l.º São obrigados ao pagamento da 

decima de seus predios urbanos, desde o lº de 
Junho de 183,5 até o ultimo de Julho de 1836, 
sómente aquelles proprietarios : 

§ 1.º Que ficando na cidade os occuparão. 
§ ·2.0 Que alugando-os a outrem, obtivern.o de 

seus inquilinos o pagamento do aluguel es
tipulado. 

« Art. 2." Todos os demais proprietarios que 
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se achárão em circumstancias diversas fica.o 
isentos de a p:;igar. . . 

cc Ar t. 8. ° Fica.o revogadas todas as disposições 
e·leis em contrario. · 

cc Paço da camara, 6 de Agosto de 1838. :,_ 
JJ1. F. Ribei,ro·de And1·ada.-J. J. Paeheco.
J. J. de Moum Magalhães. » 

E' lido e approvado o seguinte requerimento : 
cc Requeiro que se peça ao governo que in

!orme á camara se já expedio ordens aos pl'e· 
sidenles que 1eã0 deputados, e que ficár~o nas 
provincins, para entregarem as pret::idencias aos 
vice-presidentes, em conformidade do art. 72 
da constítuíçrt0.-Peixoto de Alencar. » 

Vêm ú n,('sn os seguintes reqt1erimcnto<;, que 
sflo nppt·ovnclos : . 

" Hcquciro que se peço.o ao governo informa
ções sobre os motivos por que pelo thesomo 
puhlico se acaba de mandar pagar (s<'gundo 
consta) os ordenados -vencidos · do fallecido 
Joaquim José de A:1-evedo, desembargador da 
re]açno da Bahia, na impot·tancia de dez contos 
de réis, os quaes ó mesmo desembargador 
deixou de 1·eceber, por estar · alcançado com 
a fazenda publica em somma muito maior, como 
superintendente da decima urbana, remettend?· 
se outrosim o officio do presidente da Bahia 
dirigido ao governo a tal respeito ; bem como os 
mais papeis concernentes a este objecto.-Car
nefro da Oun!ia. " ~. . cc Requeiro que se nomêe uma comnuf:são, 
a qual seja incumbida de apresentar um P!'º" 
jecto de lei definindo quaes os proprios provm
ciaes e geraf>s. 

e< Paço da camara dos deputados, 11 de Maio 
de 1839.-.. il{a:rinho. ,> 

<< Requeiro que s~ nomêe uma commissão 
especial para examinar o pr9jecto do codigo 
do commercio, e as emendas que existirem, 
afim de dar um parecer definitivo. · 

,r Paço da camara dos deputados, 11 de Maio 
de 1839.-Moura Magalhães. ,1 

O·· Sr. Henriques de Rezend.e chama a 
attenç!lo da camara sobre o juramento que 
prestão os. bispos no acto de sua sagração, jura
mento que declara inteiramente opposto a~s 
principios do verdadejro catholicismo, e propr10 
dos seculos do feudalismo. Ahi os bispos se 
compromettem por juramento a serem espiões 
e delatores da cllt'ia romana. A santidade do 
-jm·amenlo tem força irnmensa, ao menos sobre 
aquellas consciencias que se têm habituado ao· 
religioso cumprimento de seus deveres. Insta, 
pois, com o Sr. presidente, para que, ao menos, 
se lhe evite a preoccupaçào que tem com esse 
juramento, que convide a commissão de consti
tuição a dar com . brevidade seu parecer sobre 
um requerimento seu apresentado ha annos á 
esta, casa. 

O SR. PRESIDENTE accede ao convite do Sr. 
deputado. 

ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão da indicação do Sr. Re
zende sobre a nomeação de seis commis_sões de 

. orçamento, com as emendas apoiadas. 
O Sr. Sctt.za Martins pergunta, a bem da 

·ordem, ao Sr. pre~idente, quantos discursos 
tem já havido pró e contra essa materia, e se 
está no caso de encerrar-se a discussão. 

O SR. PRESIDENTE responde que sim. 
O Sa. SouzA MARTINS propõe o encerramento 

da discussno, mostrando o Lempo que se tem 
gaslo com essa que!:ltllo, de modo que 1 a isso 
continum·, nno haverá lempo de tratar-se de 
ohjecto algum de utilidade .... 

O SR. PRESIDF;N'l'E interrompe ao orndm· para 
prevenil·o· que o encerramento propõe-se sem 
discussão. Posto a votos o enceri·amento, nãa 
passa. Continúa a discussão. 

O Sr. Oarneire Leão declara que, havendo· 
se queixado um nobre d_eputado de ter sido 
por elle insultado, tem procurado recordar-se 
de tudo quanto disse, a vêr se se lembra quaes 
fossem esses insultos, mas não Ih.e é facil atinar. 
Tinha este senhor censurado uma politica a 
que chamára de transacções, e o .orador que 
a havia defendido tratou de explicai-a, dando
lhe a verdadeira intelligencia,. sem que a 
ningL1em insultasse. Havia igualmente esse Sr. 
deputado dito que as commissões mais mune
rosas erl\o preferíveis para evitar a corrnpçllo; 
lambem nesse ponto tratou o orador de rei
vindicar como pôde a honra de seus collegas, 
que julgou compromettida ; mas, cump:i~~º
com esse dever, não censurou, não se d1r1g10 
pessoalmente a alguem ; não sabe, pois, 
aonde achoi..1 o illustre deputado o Sr. Oliveira. 
insultos ou personalidades. 

Foi pelo contrario, continúa. o orador, o il
lustre deputado que me insuitou, quando disse 
que eu me despachei a mim mesmõ. -Foi essa 
uma calumnia propalada pelos jornaes, e que 

· não tratei de contrariar naquelle tempo por 
que suppuz que ninguerr. ~avia que ignoras.se 
que era eu desembargador da relação da Bahia, _ 
com exercicío tia casa da supplicação da côrte, 
desde 1829, e que t-endó o codigo ig~alado as 
relações e stipprimido a casa da sup.plicação, n_ão 
me despachei, pois que conti~uei no exercício 
ein que anteriormente estava: despachHr-me-

. -hiã se, pelo con lrario, tivesse ido para outra 
relaçrio. 
. O SR. PRESIDENTE interron1pe o Sr. deputado, 
chamando-o aos limites do reg"imenlo, quanto · ás explicações. . 

O Sa. C~RNEIRO LEÃO declara que está e..~p]i .. 
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cando, está recordando 'um fado ; pois que não 
sabe q11al foi a expressão injul'iosa 4tie no 
seu discurso c~chou o nobre deputado a quem 
se refere. Enlretanto, dir. o orador, se V. Ex. 
enlemle que estou fóra da oL·dem .... 

O SR. PRESIDENTE :-Está. 

O SR. CARNEIRO LF.Ão :-Então, sento-me. 

O Sr. Navarro :-Sr. presidente, pedi a pa· 
lavra para dizer algumíl. cousa sobre a questão : 
entendo q!le o systema que se quer admittir é 
o que está em pratica na França e na Ingla
terra ; mas nesses paizes oult·o methodo existe, 
outro estylo dível'sO do nosso. As commis,,ões, 
ahi, aceitão, sem reslrieçoes, a unidade do 
pe11samenlo ministedal, e llesl'arle unifor
misa.o os seus lmbaflios; e n:J.o estando admit
tido o syshm1a llc mandaL' emcrulas an hudgr.l, 
aµl'esentu-se na canitna o µt·nsa111enlo ministe
rial cm loda a s11n !'orça : entre nós, o que 
se obse\'Va é (lllí! as commissües mand1\o 
cmenrlas, aceila·ílS a camnra, e fica altemdo o 
pcnsnmcnlo ministerial. 011ll'o motivo accresce; 
11 smumn cnonne r1uc compõe os orçamentos 
fnrnce:-: e ingle:t., exigem unia s11btlivisil.o de 
ll'nhallto, já reclamada pela divel'sidade e mnl
tip!icidadc rios ramos da publica administração. 
lnf'eli'l.rnentc, o nosso orçamento é muito limi· 
lado: sóbe noissa despeza a 17 mil contos, e 
apenas alcança nossa receita 14 mil contos : 
que' differença dos Ião avultados algarismos da 
li1mnça e Inglaterra!.... E de mais, o que é um 
orçamento? E' o calculo dos serviços pu
blicas, o exame de sua .mnior ou menor neces
sidade, e a comiignaçào de fundos parn seu pa
gamento. Supponhamos. creadas essas com
missões, o que acontecerá? Cada urna dellas 
aprnsent.n·á todas essas immensas necessidades 
do l?dÍZ, a que só a successão dos tamµos e ac
cun;ulados recursos poderáõ ir satisfazendo. 

. Dirá a commiss~o do ministerio do·imperio: 
precisamos de estradas, pontes, canaes, univer
sidades. E' indispensavel que voteis tantos mil 
contos. Dirá. a iJa justiça, transplanlernos pat·a 
nosso solo o systema penitenciario, ou outro 
qualquer igualmente appl'ovado pela experiepcia 
das nações; venhão tantos mil contos. · 

Dirá a da guerra : é preciso 20,000 homens 
que marchem para ó Rio Grande... E então ve
remos quanto seria preciso afundar esse abysmo 
financeiro, de que tanto se tem foliado. Que 
enormes crediios ser-nos-ião indispensaveis ! ! 
Poder-lhes-iamas satisfazel' ? Não. O que nos 
restava fazer? Era, sem _duvida nenhuma, trans· 
igirem as commissões, cedef)do _umas ás ~utt:as 
para supprir o que era essencialmente md1s
pensavel. Haveria uma transacção , e a 
opposiçãc quereria que houvessem essas trans
acções ? .. Na.o, as consideraria como cor-. 
rupções. Deixemos de comparar . as nações 
avançadas no systema repL'esentahvo, e nelle 

encanecidas, com o nosso esta.l'lo ainda tão 
nascente na cal'reira da liberdade. 

Tempo virá cm qne possivel nos seja ad
mi ltir e~se systema que torna indispensavel a 
divisão de trabalhos; e nrnltiplicida<le de 
comniissões : actualmente não vejo essa ne
cessidade, a não ser para exagerar o abysmo de 
nossas finanças, e a vontade de abeir caminho 
a discussões calornsas, a reeriminações injustas. 
Não foi o desejo de servil' o paiz. Pelas ra
zões que tenho apresentado estou resolvido a 
não votar por essa decanbda subdivisão de 
trabalhos. · 

St·. presidente, aqui pararia o meu dis
curso se não visse que sendo violentamente 
aggi·cdidns ncsla casa pessoas, que com tanta 
dignidade set·vit·flo o paiz, qnu com tanta 
dignidade se retirárl\o do potfat·, nem ao menos 
se lemht·üo os seus detmctores tio pm·ce :~e
pulti8. Scll hores, o governo anterior no de 19 
de Setemh1·0 cahio diante dos cs!'orços da 
opposiçn.o ; o de 19 de Setembro cahio, não 
pelos vossos esforços (olhando pm-a o.~ bancos 
da opposição), não pela reJeição de suas idéas, 
não pelo desconceito na população, mns pela 
poderosa vontade do podçr irresponsavel. Con
tando ainda nesta carn ara 50 votos firmes, não 
quiz servir com nodoas. Retirou-se. 

. ~r. president~, f~llou-se dos en_or_mes desper
dwws, das prodig,.ilidades da adnHnistração pas
sada, mas não se aponta quaes ellês farão ; 
nota-se que immensos creditas lhe forão con
cedidos, mas não se memora que teve de 
suffocar a rebellião da Bahia, que teve de 
mandar para o Rio Grande cinco mil e tantas 
praças ; poi:s, cum esses transportes, com esses 
armamentos nada se gasta ? Mas supponhamos 
que fez disperdicios. Sem desejo de atacal' o 
orçamento da administração actual a quem 
não hostiliso, ma& antes defendo, mais cohe
renle com· os meus principios, do que a oppo
sição que atacou a administração passada, e 
ainda hoje a está aggredindo, nao se. declara a 
respeito ·dél actual, entretanto que arrasta-se 
pefas camarilhas, pedindo aos · ministros da 
corôa que intercedâo poL· e lia peL·anie o i:hrono. 
( Violenta interrupção.) 

ALGUNS MEMBROS DA ÜPPOSIÇÃO : - _Aponte, 
aponte. 

O SR. NAVARRO : - Interceduo . por · ella pe-

rante o throno. 

O SR. PRESIDENTE : - Or·dem, Sr. deputado. 

O Sa. NAVARRO: - Estou na ordem. 

VozEs DA ÜPPos1çXo : - Pois não l 

O SR. NAVARRO: - Sr. presidente, pelo 
orçamento que tenho em mão, vejo que a 
despeza que temos a fazer para o anno fu
turo financ~iro é de dezesete mil seiscentos 
e tantos contos, e. a nossa receita é .de qua-
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torze mil contos ; eis-ahi já um deficit de 
3,600 e tantos contos ; accresce que o cambio 
em que foi calculada a passagem dos fundos 
para o pagamento dos juros de uossa divida 
externa, seudo orçado a 43 pences e 1/5 por 
mil réis, quando talvez se não possa eílectuar 
nem a 30 no nosso mercado, fará apparecer 
na passagem de 2,160 contos um deficit talvez 
de 900 contos, cujo deficit, accumulaclo ao 
já existente, fará um outro muito maior, fará o 
computo de 5,000 contos. Não follarei do 
calcuio que se tem feito sohl'e a despeza com 
o pessoal de nossa marinlJa, avaliada toda 
ella mui baixo, de modo que ul1i tarnbern 
a prntica apresentará um deficil, e scrú lamLem 
prodi~a a aurnini~lrar;ão uclui.ll ? Eu nl\o cen· 
suro nisso que digo á mlminhlração neluul, 
uno affümo que peça o que nJ.o deva !Jl.!dii·. Sou 
seu amigo, mas seu amigo franco. 

Tambem tem sido capitulo de arguições as 
nomeações feitas pelo governo ; c1qnparou·se 
o actual presidente de Minas cow o ultimo 
que fô1·a nomeado pela administrn~:no anlerior a de 19 de Setembro. Não sou juiz compe· 
tente para julgar dos talentos desse presidente 
que hoje se assenta nesta casa, mas posso 
asseverar que o actual presidente de Minas é 
intelligenle, é amado dos mineiros,· e tem feito 
serviços. Mas por que vós (indicando os de
putados mineiros) vos declarais tão inimigos 
àesse pr~sidente ? E; porque a ptovincia de 
Minas pnnio-vos com justiça nas urnas elei
toraes. A provincia de Minas vos repelJio a vós 
e a vossos principies políticos ; por ventura 
estava corrou1pida a província de Minas ? ( Vio
lentas interrupções.) 

O SR. PRESIDENTE :-A' ordem. 
O SR. NAVARRO:- Eslou na ordem, e posso 

dizer que o paiz repellio-os, estou no meu di
reito. ( Continuão as interrupções e agitação.) 

O SR. NAVARRO :- Sno interrupções de todos 
os lados, porque fallo verdades. 

Atacar nomeações é dar mosttas de que- se 
nãO tem principias, nem enos que censurar. Na 
historia parlamentar da naçao ingleza uma no
meaçllo apenas encontro ceosuriida, é a que fez 
lord Wellington: mandou para a Russia lord 
Castlereagh, diplomata pot seus principios. de 
absolúto tor:ysmo podia cornpromettera causa da 
Hespanh~ e 3: política da Europa. Só em casos 
tão graves póde ser licito censumr nomeações i 
mas nunca comparar inteliigencias. E·· aqui 
cumpre-me relevar uma inexaclidão do jornal, 
uni-eo que fJUblica as sessões desta casa. Disse 
elle que havia eu apoiado, concordando com a 
idéa de um Sr. deputado de Minas ( o Sr. Ma
rinho), quando quizera que houvesse cor.vupção 
toda a vez que capacidades inferiores fossem 

.substituir a capacidades superiores. Com tal pat·· 
voice nãO ·podia eu concordar... (Apoiados iro· 
nicoa da opposiç_ão.) E' certo que em altos em· 

pregos administrativos se eleve semp1:e procurar 
unidade de vistas e de esforços, e nesse intuito 
adrnittir antes intelligencias medianas,· que se 
unifonnisern, que desenvo]vão o mesmo syslema, 
do que superioridades que ·se hostilisem. Antes 
quero um amigo fraco, do que um inimigo 
forte. 

Sr. presidente,,agor.a fallarei um pouco sobre 
a politica das transacções. Talvez me chamem 
con{ mais razão á ordem. 

O Sn. PRESIDENTE:- Ent[o chamo-o já. 
O SR. NAVARRO: - Procurarei cohíbir-rne 

para não ser chamado á ordem. Admira, Sr. 
presidente, causa até vergonha, que no secuio 
XIX, quando milhares de escriptores apregoão 
o pducipio das transacções7 que na camara do 
Brazil hajtt quem o conteste, o torça e faça delle 
sahir a corrupç~o .. O pacto fundamental das 
nuçõc-s na.o é se"nao trnnsacção; no menor 
aclo da vida do homem ha uma transacção. 
Como talvez nao tenha :minha palavra bastante 
pezo na casa, ha de a camara permittir que eu 
lêa o livro de um classico, trouxe-o de caso 
pensndo. 

<e Entrelanto a liberdade exige transacções 
continuas; as opiniões não se repelliríão sem 
perda, sem captiveiro; os deputados da nação, 
longe de r.s opprimir, devem antes procurar 
concilial-as, operar uma transacça.o. ,1 

Eis o processo da lransacç!lo, e não é nenhum 
calhambeque, é Sysmond ele Sysmondy. Se não 
fosse tomar tempo á camara;- leria todo o capi
tulo que é sumrnarnent_e interessante. 

Quando o illuslre ex-ministro da jusliça, cujo 
nome classico como lilterato, como polilico, se 
vê ligado aos actos mais irn portantes de nossa 
legislação, enunciou e:3se principio, nós o admit- · 
timos e a opposição como que o deixou passar. 
E agora que o ministro nã~ está mais no ·poder; 
todos o atacão ; até um Sr. deputado· iguala-o . 
ao da corrupção, e até alardêa que nada pedira: 
eu sei se esse deputado pedio ou não. 

O SR. PRESIDENTE:- Ül'dem, Sr. deputado. 
O SR. 011vE1RA :- Falle claro, falle claro. 

( Violenta agitação.) 
O SR. NAVARRO:- Estou na ordem i não 

fal!o em personalid~des ; na.o indiquei o nome 
de ninguem ; deixem-me faUar ao menos. 

Tenho, Sr. presidente, que explicar corno é 
que o ex.ministro da justiça· entendia as érans
acções. Quando via, por exemplo, um deputado 
que tinha consid·eraçào e que podia fazer mal 
ao governo, e vinha coÍ:n alguma pretençao, v. 
g. 1 pedindo alguma pensrto em comp(:'.nsação de 
algum officio que houvesse perdido, calculava o 
governo que. o· deputado pouco · tempo poderia · 
viver, e 1 h 'a. concedia, sem indagar se. era de 
rigorosa justiça. (Interr'tfpÇão violenta). · 

O SR. Â~DRADA MA.CAADO :_:_ Peço a palavra· 
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O SR. PRESIDENTE: -O Sr. deputado não se 
póde ditigir senão para a casa, ou parn mim. 

O SR. NAVARRO :-Eu não posso fallar sem 
agitar-me ; não soll eslalua.. . 

E nem se diga, senhores, que o mimslro 
corrompia esse deputado. Quando pretendia 
algum deputado o serviço de algum africano, o 
ministro Jh'os concedia : havel'á nisso cor· 
r1..1pção ? Muito vil é quem se corrompe por 2 
ou 4 africanos, muito vil é quem suppõe que 
é possivel es_sa corrupção. Ora, o que fazia 
neste caso o ministro ? Calculava que por amor 
dos africanos não devia azedar esse deputado, 
perder esse voto e fa:i:el-o passar de prornplo 
para a opposição, como succeden qnando 11ie 
não foi l'eita a vontade .... Mas, se esse deputado 
queria ser presidente do Rio Grande .... ·Queria 
ir bater Bento Gonçalves; derl'Olm· a Ncllo 
nessa província qne amcuç:1 a integl'idmle 
do imperio, então dizia-lhe o governo :-Vós 
não tendes sullicientcs qualiuu<lef;, sul'Ciciente 
energia, sul'ficienle capacid,ltle, ide e111hora 
para a opposiçl\o .... (Sensação. Às interrupções 
augrnentão.) 

Os SRs. ÜTTONI E HrnEmo DE .ANoRADA :

·Peço a pala vru. 

O Sn. NAVARRO :-Fallou-se no ll1gado que n 
adrninistt-ação de Setembro havia deixado ó. 
aclual. Fallou-se na farda e na carteira de 
Netlo. E quaes fora.o os legados que ella re
cebeu da adm1nistrnçllo anterior? Recebeu a 
óccupaçno do Oyapock, recE1beu reclamações 
mal entendidas em virtude de tratados rotos e 
lesivos, para recobrar terreno b1·azileiro d;1do 
em sesmaria pelo govemo de Bolh·ia j recebeu 
a guerra do sul aggt·avada pela impericia; re
cebeu o volcão da Bahia prestes ,a rebentar, a 
fuga .. de Benlo Gonçalves ; recebeu, emfim, 
todos os. princípios da anarchia, fomentados pelo 
systema do scepticisrno. O que peço a Deus 
é que a opposição, se subir ao poder, não mande 
de pi-esente a Bento Gonçalves essa farda e essa 
carteira de Netto. 

Fa1lou-se na ,·ésurreição. desse rninisterio; 
a opposiçno vrja como se porta, não faça que 
elle resuscite 11 ella hem conhece sua impo
pularidade, ella receia· que quando se apre
sentar ás eleições não !iieja batida, e vá por isso 
rastejar-se ante os ministros, e pedir-lhes:
Soccon·ei-nos, nós somos annrchistas, a nação 
no& r.ão quer. ( Violenta inte,"l·itpção.) 

O SR. PRESIDENT.E :-A' ordem. 
O SR. NAVARRO (continuando) :~Sêde nosso 

protector. . . 
O SR. PRESIDENTE :-A' ordem. 
O·· SR. NAVARRO :-Trata-se-nos de corrom

pido~, de ignor~ntes, e nM se· quer que respon-
damos? · . . - . 

O Sa. PRESIDENTE : - Não póde tratar de. 
anarchista á opposição. 

TO>IO l 

O Sit. NAVARRO :-E' uma convicção minha. 
Ao demais, Sr. presidente, estou cançado. 

( O orador conclue com, algumas palawas que 
· não ouvimos e que excitão a h-ila.ridade ·geral.) 

O Sr. Anclra.cla Machado :-E' para explic:n 
factos errHdos, que este mancebo avançou, que 
eu pedi a palavr·a. . 

Não 1·equeri cousa alguma ao passado minis
terio sobre a minha indemnisação ; requeri-o ao 
ex-L·egente o Sr. Feijó, de quem não era amigo, 
requeri-o a um ministro com quem me não en
tendia, e o reqne1·i, porque entendi que eslava 
no meu di1·eito, porque, tentlo-me dado el~rci 
o Sr. D. Jono VI um officio em p.aga dos serviços 
de meus antepassados, tendo esle onicio siJo 
ueslrnido pela camat·a, linha eu dit·eilo de 
ser indemnisudo. O meu requerimento seguia 
os ll·tunite:5 llu lei ; !'oi ao p1·ocurado1· da 
curôu que oxigio diversos papeis, e ent1·e elles 
o deCl'(ilo original que se não achou; deu-se-lhe 
uma copia c1uc vinha pela 111esa do desemb.~1·go 
do p;l\~O. Eis co1110 este rn~gocio chegou ao go
vel'llO·; uM requeri nada a este governo, 
nem sou capaz de 1·equet·er. Por occasiãO de 
se discutir eslc negocio, eu disse que não 
queria graça, queria jusliça ( apoiaclo1J ). ; e_ se 
a camara entendesse que não era de Justiça 
o que eu pretendia, nllo m'o desse. Logo, 
é muito máo que este mancebo falte real
ment~ á dcr:encia que deve a urna pessoa 
respeitavel ( apoiados ) : eu não sou capaz de 
faltar a ella. 

To1·nou · a en·a1· este joven deputado, Lalvcz 
porque aprendeu mal as liç::ies qne Jhe deu o 
Mephislopheles do Brazil. Pessoa desgraçada 
aqui ( D. Antonia rle Moraes ) e o meu corres
pondente pediri.\o-me que, tendo eu algmnas 
relações com o ministerio, fallasse a seu 
favo1· sobre a acquisição dos serviços de alguns 
africanos ; pedi parn D. Anlonia ~e Moracs, 
e derão-lhe dous moleques,· pedi para Je
ronymo Francisco de Freitas Caldas, _e <le
rão-lhe dous. Entendo que não são me10s de 
corrupção.,.. .-

0 SR. NAVARRO: - Eu não pedi nenhum. 

O SR. .ArmRADA MACHADO : .- Nao sei, 
nem eu pedi para mim, porque não precis? 
de. góverno algum: · Tenho feito ao Braz1l 
serviços que o Sr. deputado nãu ha de nunca 
fazer .... 

O SR. NAVARRO : -Isto não póde affirrnar. 

O SR. ANDRADA MACHADO :--Estou certo que 
· na.o os fará ; e não tenho tido po1· elles o menor · 
premio ; não tenho pedido, neni quero ; declaro 
á nação inteira, não quero ; e vergonha a meus 
descendenles se elles pedirem premio pelo que 
eu fiz i · o que fiz foi por dever, o que fiz é o 
que hei de fazer. sempr~ emquan~o me re~t~r 

. vida, e esta propr1a da.,re1 pela ·patr1a sem ex1g1r 
premio -~lgum. Todo o mundo sabe que tenho 

9 
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renunciado a a1tos empregos, todo o mundo 
sabe que até me refüei da vida propria ; na 
minha'· caneira de desembargador <la Rthia, 
seria hoje o qne sã.o os senhore,;; que estão no 
tribunal supremo, que estavão muito abaixo de 
mim em antiguidade. Abandonei essa carreít'a, 
porque não qlleria cousa alguma, não quet·i;1 
pedir nada ao governo. 

Vou agora responder ao joven deputado sobre 
outro topico do seu discurso. Como SLlppôz o 
Sr. deputado que cu pedisse alguma vez a 
membro algum desse governo para que fosse 
nomeado para o Rio Grande ? Digo-lhe que se 
engana, digo-lhe que foi mn erro desse~ mise
ravcl Mephislopbeles. Sspalhou-se que eu ia 
para o Rio Grande, vicr:lo cartas ualli cscripla,:; 
neste sentido, mostrei-as a um membrn da 

administração ... 

O SR. NAVARRO (_1·indo-,'fe) :-Apoia<lo. 

"O SR. ANDnADA MAcHAuo :-Espere. Dis:;e-lhe 
rindo ;-veja que loueurn ! Veja se isto me 
podia convit· ! Mostl'ei eslas cartas a esse mi
nistro, porque tinha relações corn elle, a~ qL1aes 

não perdi ; porque atacar o sy,:;tema de nm 
ministro não é at.1car a individ1ialid.1des. 
Avançou pois uma falsidade indigna de um 
deputado. -Nada pedi a ninguem. 

Vou agora explicar-lhe um facto em qne 
tocou, e verá a minha franqueza. 

Sr. presidente, patriota corno sou, chol'ando 
o sangue de meus patrícios, que se derrama 
inutilmente, dirigi-me a uma da~ pessoas prin
cipaes no partido dos rebeldes do Rio Grnnde ; 
escrevi-lhe uma carta da qual appareceu uma 
copia informe, e com suas alterações. EL1 dissê 
o que devia dizer a e:'õse chefe, que tinha ver
gonha de que brazileirns se degolassem. 
Advirta-se que esle chefe tinha amisade com 
pessoa de minha arnisade, que me assegurou 
que elle estava prompto a 11ni1·-se ao gremio da 
nação brazileira: ad vil'la-se que esse chefe, 
quando foi preso, depois da convenção do Fanfa, 
dirigia uma carta a meu fallecido irmãOi em 
que dizia que estava prompto a reconhecer o 
Brazil ; que não era.p suas intenções de nenhum 
modo separar-se da mài- patria ; neste caso, 
tomei sobre mim dirigit·-lhe alguns meios con
ciliatorios que não deslustrass·ern a dignidade do 
Brazil, e enta.o fazia-me forte de os apresentar 
ao governo : isto fiz. Li o que o nobre depu
tado leu ... uma tolice, que não é outra cousa, 
em um miseravel jornal, o Sete de Abril ... 

O SR. NAVARRO :-Sr. presidente, V. Ex. não 
chama isto á ordem? 

O Sa. ANDRADA MACHADO :-Aclvirto que não 
disc;e tolice a·setI respeito, é a rnspeilo do jornal ; 
mas se o Sr. deputado é o autor deste artigo ... 

O SR. NAVARRO :-NM sou, não, senhor. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Pois então, para 
que. toma para si o que eu não lhe dirijo.? 

(.Apoiado1.) Fizrl'à.0-me 1·te tn'lito as obser
vações de~.se jornal, e ainda agora aproveito 
n occasião p,w1. me rit· ô. custa delle. Desse 
Mephistophele;;, iles;:;e louco é que me 
l'io. CL'iticou-me por eu dar excellencia ao 
chefe dos rebeldes, como se eu fosse governo, 
como se eu o reconhecesse! Eu tinha de me 
dirigil' ao homem a quem queria alliciar, devia 
usar dos termos qlle lhe davao os seus. Criti
cou- me por eu clt..ltfüll' a um outro homem bom. 

Em verdade espantei-me de que esse lit
ternto, q,rn se diz lal, nào s011hcsse ns dif
fürenl.es signilleaçoes da palavra - bom. -
A's vezes ali: sàu bem pouco agt'ad:weis ! - O 
bo111 do l10mern - até é muitas vezes signal de 
desprcio; esse termo de que me servi, a poli
lica o aconselhava. Criticou-se mais que eu 
dissesse, .. 

O SR. PRESIDENTE : - Advir to ao nobt·e de~ 
pulado que se limite a ex.plic:a~!ào. 

O Sn.. ANDRADA MACHADO : - Como se tocou 
em pontos de honra ... 

O Sn. NAVARRO: - N:1o·me dirigi ao Sr. de
putado. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - D:.:vo mostrar 
que nada do que disse o ·sr. deputado é ver
dade. N.to houve direcção minha a governo 
nlgnm: houve direcçl!.o minha ao chefe dos 
rebeldes com o fim de me dirigir ao depois ao 
governo; e então fazia-me forle, como dizia; 
esper;1va que o governo estivesse pelos meus 
pt'incipios. Eu tumbem dizia ahi que o governo 
estava 11111 pouco fraco, que precisava do meu 
apbio. Isto mesmo me tinhão dito muitas vezes ; 
mas quando não fusse assim, o que devia eu 
dizer ,V) homem qne queria· chnmm á ordem? 
Devia dizer qüe eu não tinha peso algq.m ? Se
guramente seria absurdo que eu o dissesse: 
devia dizer: - Eu lenho algum peso p,u·a com 
o governo, se me dirigirdes cartas que me con
venção, faço-me forte de dil'igir-me ao governo; 
mas sejão ellas dignas do governo, dignas do 
nome brazileiro, e vós conhecereis o poderio 
meu. - Estive no meu direito, e ainda estou, 
dit·igindo-me a qualquer braziiefro desvaii·ado 
para o chamar á 01·dem ; sel'ia criminoso se 
me dirigisse para acon,;clhar-lhe a insurreição, 
a continua~ao de crin1es; mas, para reclamal-o, 
ninguem me contestará esse dil'eito. 

Na.o rne dirigi a governo algum, nem nunca 
hei de me dirigir, não devo finezas ao governo. 
Se o ministro cuida que me faz fineza quando 
eu .aponto um acto que elle deve fazer, e elle 
-fa;r,, ·nao enlendo eu assim. Se aponto ao mi
riistet·io uma pessoa que jL1lgo dever sér empre
gada, é elle o faz, não me faz fineza: sou eu 
que lh'a faço quando aponto um homem bene-
merito ... · · -

O SR. PaEsIDÉNTE : - Rogo ao SL'. deputado 
que se límite á exolicacão. ' . ' 
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o SR. ANDRADA MACHADO: -Tenho-me ex- r 
plicaào, porque quero que se s~1iba qne são 1 

calurnnias quanto se disse a meu respeito; creio 
que a carnma o sélbe, na minha ve1l1ice sou 
ben1 conhecido ; não é esse joven ·deputado, 
nem toda essa camarilha que me ha d~ enxo
vnlhar, nlío são capazes: a minha vida inteira 
responde por mim. 

O Sr. Ottoni: - Sr. presidente! Eu pedi a 
pulavro, especialmente para c•xigir que o nobre 
.1Ír.1--.1·1f,1rln n.110 1 ..... n1.,,1lf;1,"lnY\"'\l'l'YlfA rnl1n11 OY\11C\"9A1"'\fa 
UC(JLll.~ 1 \.~V .,_,~~ç lH.::JJUll1J1JtJJJ.5Ç11lÇ lclJIVll "'1-',1.11;:;;.:::,içi1lv 

os factos, 8S provas em que se basêa para dizer 
que as eumaril11as da opposir;no rasleja diante 
do actual governo, e qne vinharnos aqui na 
camara uccusar o governo pnssado. Se o nobre 
deputado nilo prnvar que nós andamos raste
iando ncs::as cnmarilbas. n~o poderá livrar-se 

0da pecl1a de 110s haver i1:rogc1dc; uma cc1lumnia 
gratuita. 

Sr. pre~idente, o freneú com que o nolJl'e 
d<-'pulado se dirigia ao lado a que pel'tenço seria 
sem duvida inexpliC'avel, se nao fos;;;emos 
procurnr a explicação 11a posição em que se 
acha o lado, ou u canrnrillia de que o nobre 
deputado se fez orgão nesta casa. Essa geute 
que o nobre deputado acaba de defender, e que, 
perdendo a confiança do regente, vío-se fon;:1da 
a retirar-se do poder.... · 

O SR. TonREs :. -Essa gente ? 

O Sn. ÜTTONI : -Sim, repito. 

U111 SR. DEPUTADO : - A phrase n110 é parla
mentar. 

O Sn. TORRES : -Peço a palavra. 
ü Sn. ÜTTONI: · - Essa génte que perdendo 

a confiança do regente, via-se forçada a aban
donar o poder ; que escolheu para retirnr-se 
a occasião em que estava proxima a aber
tura das carnaras ; que de certo sabia que 
por sua politica tinha-se col1ocado em mi
lhares de difficuldades, essa gente, essa ca
marilha .... 

O SR. lWAcIEL MoNTEIRO : ~ Peço a pá'· 
lavra, 

O SR. ÜTTONJ : - Essa gente, essa cama· 
rilh~ qniz medir a sua conducta pela da op· 
pos1ç1to ; ella de alguma sorte nos vinha fazer 
abert~1~as, vinha sondar-nos para poder talvez 
trans1g1r com o governo. Queria que nós 
no~ oppuzessemos desde logo ao governo, 
sem sabermos qual era o seu prograrnrna 

. administrativo ( apoiados ) ; queria que nos 
oppuzessemos desde logo ao governo, para 
entll.o nos dizer : - Vós não admittis governo 
algum, quereis ou estar no poder, ou cons
pirar ( apoiados ) - ; phrase que foi appli~ 

· cada ao homem da administração passada, 
<:Jue o illuslre deputado defendeu com tanta·• 
,mimosidade, com tanta vehemencia, com tanto 
calor. Nao sei se lhe corárão as faées ... 

O SR. NAVARRO : -Não, não, não. 

O SR. ÜTTONI : -Mas eu continuo a explicar 
o n:iotivo porque o nobre deputado quiz de
primir o lado a que pertenço. 

A opposiçfto do . anno passado, sem co
nliecer o prograrn ma administrativo do novo 
gabinete, não podia enunciar-se a seu res
peito, não podia desde logo reprovar, estigma
tisar esta administração, ou mesmo dar-lhe 
apoio ; não se declaroll, pois, logo a op
püsição, e daqui nasce a príncipai zanga do 
nobre deputado, e ela camarilha a que per
tence .... 

O SR. Lll\lro DE A BREU : -Apoiado. Peço a 
palavra. 

O Sn. ÜTTONJ : -,- Os nobres deputados 
quc-zerão talvez, ou transigir, ou fazer uma 
resurreição, e p;ira fazer suas combinações 
procurárM saber de que lado a opposiçfio es
tava ; a opposiçlio não se prestou aos manejas 
elos nobres depu!ados, e é por isso agorn victima 
das su8s invectivas. 

O SR. ToRRES : - Responderemos. 

O SR. MACIEL MoNTEmo : - Peço a pa· 

lavra. 
O Sn. ALVARES MACHADO : - Peço a pa

lavra. 

O SR. ÜTTONI : - Se os nobres deputados 
quizerem que apresentemos provas, eu lhes 
direi corno se nos vierão fazer aherluras aqui 
1103 nossos bancos. Quizerão saber qual era 
a nossa posição, inculcando-se-nos que a ca
m ::- ri lha ha ~ia de forrn ar uma 1narombiict ..... 
( Risaclets. ) 

Eu pedi a palavra, corno disse, para pedir 
ao nobre deputado provas dessa pecha que nós 
quiz irrogar : não o acompanharei nos por· 
menores do seu discurso. Quem ataca ao ex
ministro da justiça,· diz o nobre deputado, 
é a immoralidade, é a corrupção, Esta phrase, 
proferida diante do Brazil, e para quem conhece 
o ex-ministro da justiça, é muito eloquente, e 
cu julgaria descer de minha dignidade se lhe 
desse resposta. 

O nobre deputado, defendendo o systema das 
transacções, seguido pelo ominoso gabinete de 
19 de Setembro, deu bem a entender quaes 
erão as vistas desse gabinete. Elle disse 
quaes .errlo os meios de que esse gabinete se 
servia, e exemplificando o ministro da jus· 
tiça, disse que esse ministro, sabendo que 
um deputado precisava disto ou daquillo, 
acenava-lhe, avaliava o apoio que podia dar-lhe 

· tal ou ·tal deputado em 6:000$, por exemplo, e 
dava-lh'os. Se erão esses os sentimentos que 
dirigião o nobre ex-ministro, elle era um cor· 
ruptor ; não sou eu quem o digo, é o nobre 
depu!ado quem o annuncia, é um amigo: é um 
orgão do ex-ministro da justiça. As accusações 
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que o nobre deputado fez são as mais inj:.triosas 
que é possivel ao ex-ministro da justiça. 

O Brazil inteiro conhece a probidade e as 
virtudes civicas dos individnos a que o nobre 
deputado evidentemente alludio : elles erão in
capazes de ser col'rompidos, mas emfün está ex
plicado perante o Brazil, e por um elos intimos 
amigos, por um dos defensores mais acerrimos 
do ex-ministro da justiça, qual era o systema 
das trausacções : vcnhão agora os nobres depu
farlos apresentar como honesto esse systema 
depois da explicação que deu um · orgilo do 
ex-ministro da justiça. 

Sr. presidente, o qne se acaba . de dizer 
explico--se pela conducla do mesmo ex-rninislt·o 
da justiça 11u sessão passada. Foi nesta casa 
approvado um requet·imento de um nobre de
putado pelas Alagôas, pedindo que se enviasse 
a lista das pessoas por quem tinhão sido disli·i
buidos os africanos. Isto era· cousa muilo 
simples : não digo que fosse corrompida uma só 
das pessoas que recebêrão africanos, mas pol' 
que razão recllsou o ex-,ninislrn da justiça de 
mandar essa lista que a camara dos deputados 
pedio? Porqt1e não :;atisfez á exigencia do nobre 
depulado pelas Alagôas? Sel'ia porqne elle jul
gasse que tudo quanto dt1va era preço con
signado n(l suá tarifa de consciencias, e por isso 
entendesse que aquillo era um documento ver
gonhoso.? 

Na.o apresentarei muitos ouh·os factos que 
podem explicai· o pensar do ex-ministro da 
jntiça, o seu systema das transacções; não 
apre.sentarei a escolha dos senadores por 
Minas; V. Ex. sabe melhor <ló- que eu, e o 
sente! 

O SR. NAVARRO :-E o sente ! E,. boa! 

O J3n. PRESIDEN'L'E :-Rogo ao Sr. deputado 
que nã.o continue neste sentido. 

O SR. ÜTToi-1 ::-Bem, satisfarei ao que V. Ex. 
exige. 

Allndindo a uma phrase minha em uma das 
Sl'SSões passadas, disi:;e ·o nobre deputado que, 
se os legados que a administração passada 
deixou á actual forão afarda e a ca1·teii-a do 
rebelde Netlo, a adminiskação transacla deixou 
o Rio Grande todo entregue aos 'i'ebeldes. Em 
primeiro lugar, admira que o nobre deputado 
adaptasse o ~ystern,!1 que já o anno passado se 
seguia nesta casa ; os mais fortes defensores da 
administração passa~a proclamavao as excel
Iencias dessa administraçãO, fazendo recrimi
nações á transacta. 0 nobre deputado foi ainda 
analysar o· comportamento das administrações 
anteri9res a respeito do Rio Grande ; veio ainda 
com esta já tão safada accusaç110 da fuga de 
Bento Gonçalves, e esqueceu-se o nobre depu
tado_ de que e;;sas administrações que ainda 
accusa de conniventes, tiverão triumpho.s como 
o do- Fanfa, romo o do Arroyo Grande, como o 
do Candiota; e que a administrução que morreu 

em 17 de Abril, essa administração das fanrar
ronadas (apoiados), em· vez de triumphos para 
se comparar com os do ii'anfa, Arroyo Gtand e e 

. Candiota, não apresenta outro resultado senão 
92 valos que obteve para o seu candidato .... 

O Sa. NAVARRO :-Na eleição do regente não 
se. deve fallae mais, elle é Íl'responsa vel. 

O SR. OrroN1 :-Não [aliei na pessoa do 
regente, foi o nobre deputado quem nella füllou 
no seu primeiro discurso. Na.o fallei na vontade 
irresponsavel. Eu disse que a administração 
passada não obteve outra victoria no Rio 
Grande do Sul, senilo os U2 votos pa1·a o seu 
candidato, e supportou a derrota do Rio Pardo, a 
derrota do Cahy, e no resto do tempo esteve em 
completa inacção. Portanto, para gloria da 
administração que acabou, o nobre deputado 
não devia se lemb1·ar do Rio Grande ! 

Falhmdo-se a respeito cios desperdicios1 tinha 
o meu illustre amigo, deputado por Minas, 
apresentado um faclo muito terminante, e de 
que ha d~cumento sobL·e a mesa. O facto é de 
haver o nobre ex-ministro da j11stiça, de seu 
motu proprio, e sem que a lei o âutorisasse, 
mandado pagar a um desembargador nomeado 
segunda vez, e que fôra demittido a requeri
mento seu pela adu1inislt·ação do nosso collega 
o Sr. Aureliano ; esse senhor, depois <le eslat· 
fóra da magislratm-a cinco annos, é reintegrado 
pelo nobrn ex-ministro da justiça, pretel'indo 
toda a classe dos juizes de direito. Mais ainda, 
manda-se-lhe pagar todos os ordenados que 
tivesse vencido, se acaso tivesse set·vido de 
desembargador ; e ainda não é tudo, manda
se-lhe pagar as gratificações! ! ! O nobt·e ex.
ministro da jm;tiça, sem duvida, avaliando mal 
a probidadt' do magistrado que foi assim rein
tegt·ado, fez o raciocínio que fez o n·obre depu
tado: - Que apoio poderá dai· esse nobre de
putado 11a camara? Valerá 8 ou 10 conlos de 
réis o seu voto ? A lei não me dá direito para 
isso; mas eu 1h'os ·dou. - Repito, estou longe 
de alludir ao nobre deputado pela provincia do 
Rio de Janeiro ; não sou eu que lhe faço esta 
recriminaçao ; é o nobre deputado que apre
sentou nesta casa os raciocínios que· fazia o ex.
ministro da justiça quando tratava de avaliai· a 
posição dos representantes da naçao; é o nobre 
deputado quem irroga a injuria ao nosso col
lcega pelo Rio de Janeiro. 

Mas fallando-se desses desperdícios, apresen
tando-se um facto assim especificado, o nobre . · 
deputado fài comparar o orçamento do anno 
passado com o desle anrio, fazendo ver que a 
actual administração nprnsenta um deficit.talvez 
maior do que apresentou a ad1ninistração pas -

. sada. Não vio o nobi·e deputado que desperdicio s 
desta natureza necessariamente havia.o de 
augQlentar as necessidades do thesouro? Que 
nomeações desàecessarias .como essa de des
emb1.wgadores, tendo angmenlado o numero 
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de empregados publicas, accrescentaria a cffra 
das despezas, e que assim este argumento, que 
o nobre deputado julgou de tanta força, não 
tem nenhuma, provando-se que a administrn(;ão 
passada desperdiçou os din!i-eiro:; publicos? Por 
este ludo, argumentou muito mal o nobre de
putado. 

Creio tambem que era melhor que o nobre 
deputado não viesse na casa reproduzir a inepta 
accusação de que farão as administrações ante
riores ao minislel'io de 19 de Outubro que prn
parát·ão a revolta da Bahia. 

O SR. NAVARRO : - Apoiado, sim. 
O SR. O·r.roNr: - Esla a.ccusaçao, perdôe o 

nobre deputado, é perfeitamente inepta. _Nllo 
concebo corno uma administração possa pre· 
parar uma conspiração para set· apead;, do 
poder. O fado da demi:;;são do ex-i-egcnte 
explica-se mui ,naturalmente por na.o querer 
esse grande cidadão acqu~escer ao voto da 
maioria da carnara, repugnando á sua con
sciencin chamar ao poder homens qlre já tinhão 
sido experimentados, que já tinhão dado uma 
triste idéa de si em administrações anteriores, 
como, por exemplo, o ex-ministro da ,instiça que 
subia ao podee coberto de accusações e baldões ... 

O SR. NAVARRO: - Mas não convencido. 

O SR. OnoNr: - Não co11vencido? Ah! 
nor ·ane razão não convenceu elle ao actt1nl 
inspe~lor da alfandega do Rio de Janeiro de 
falsario? Porque não aceilou os documentos 
que nesta casa se lhe apresenta.vão? 
- Eu dizia, Sr. prcsidcn!e,que o facto da retirada 

do ex-regente, o Sr. Feijó, se explica natural
mente; o facto de sua demissão foi occasionado 
pelas circmnstancias parlamentares de 1837 ; 
logo, na provincia da Bahia não se podia ter CO· 

nhecimento de que o poder tinha passado a 011tras 
mãos; quem pois a olhos desprevenidos, a olhos 
desapaixonados, poderá canegar com a suspeita, 
talvez bem vehemente, de ter, ntío digo cons
pirado, mas ao menos animado os conspi
radores com i\ sua_ conducta, senão membros, 
ni1o digo todos, dessa opposiçao ao governo 
qt1e acabou em 19 de Setembro? Não vimos 
a idéa da regencia <la serenissima princeza ? 
Não · vimos apparecer a idéa da rnaioridade 
do Sr. D. Pedro II ? E tje· que . lado appare
cerli.o essas idéa.s ? Foi do lado das pessoas 
que defendião as administrações anteriores a 
19 de Setembro? Qual foi a idéa que qui
zerão realisar os rebeldes da Bahia ? Foi a 
idéa dos membros da opposição transacta, 
foi a idéa que esses membros havião pro
clamado e defendido'--; foi a üléa de separar
se aquella provincia do dominío da côrte em
quanto fosse menor o Sr. D. Pedro II ; eviden
iemenie pois se vê que era umá idéa que 
tinha por objecto arrancar o poder das màos 
em que estava.. Dil'-tne-ha o nobee depulado: 
-mas a revolução rompeu na Bahia depois de 

19 de SeLembro, talvez poL·que se não curn-. 
prissem as promessas aos alliaclos. O anno 
passado, na camara vitalícia, disse um nobre 
senador que a revolta da Bahia era como 
certo peixe, que se lhe via a cauda, mas que 
a cabeça estava escondida ; talvez que se possa 
ella . ver do lauo a que peclence o nobre 
deputado. Não desejava esmerilhar essa questM. 

O SR. NAVARRO : -Deve ser esmerilhada. 

O SR. ÜTTONI : - Pois esmerilhe-se, moske 
que são verdadeiras as recriminações que faz 
o illustre deputado, que não são razoaveis as 
graves suspeitas que pesâü sobre o lado a que 
pertence. 

Perguntou o nobre deputado, porque raz!i.o 
não se accusa o ex-ministro dajustiç.a. Tal\rez 
pudesse uizer que para lhe nao dar mais a gloria 
da absolvição ; mas direi que ainda não cstao 
nomeadas todas as commissões ; e por ven
tura sr1be o nobre deputado. se a oppJsição 
dq anno passado apresenlará algnrna accu
sação? Espeee, para enta.o ganhar novos 
.louros; defendendo esse granel e homem, essa 
g!'ande cap.2cidude, que, segnndo a phrnse do 
illustre deputado, ninguem póde ;;1ccusar. 
senãü a itntboralidade, a corrnpç[o. (Ri.<;ctdas e 
apoiados.) 

N~o ?irei cousa alguma a. respeito de eleições 
provmciaes ... 

O SR. NAVi\RRo :-Nem deve dizer. 

O SR. ÜTTONI :- Visto que sou urn dos de
putados excluídos. Mas o anno passado quando 
e:;,Live nesta casa em frente ao ex-ministro da 
justiça, quando elle se recusou a responder á 
accusação que em face lhe fiz, ainda n:io 
tinh.'l sido excluído ; ainda et·a .deputado pro
vincial ; nfto é µo·rtanto a opposiçilo que fiz 
ao ei-ministrn da .instiça, filha do despeito de 
ter sido excluído. o ·nobre deputado cõm esta 
sua gratuita recriminação vem dar a entender 
que com effoito o nobre ex-ministro da justiça, 
atropelando seus deveres, procurou intervir nas 
eleições. · 

Quanto p0t·ém á capacidade intellectual 
f?Xlraordinaria que o nobre deputado quiz dar 
ao presidente de Minas, isto facilmente se ex
plica pela posição em que está o nobre depntada ; . 
orgão do ex-mini~tro da justiça, e seu prin
cipal defensor nesta casa1 ha de defender todas 
as suas obras. Mas, Sr. presidente, apt·esen
tarei mn fuelo que demonstra qual é a ca
pacidade do actual presidente de Minas. O acto 
addicional diz, parece-me que no art. 15, que 
quando o presider1le da provincia recusar sanc
cionar as leis ou resoluçõ~s da assembléa 
prnvíncial escreva por baixo-volte iÍ assem
bléa,-e aécrescente-e1po11do debaixo de sua 
assignatura os motivos em que se funda para 
recusar a sancr;ào.-Quando se confeccionou o 
regimento ua asse1nbléa provincial de Minas, 
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70 SESSÃO EM 11 DE MAIO DE Hi:30 
tendo-se em consideração essa disposiçno da 
constituição, terminou-se que um pequeno es
paço ficasse entre a data das leis e a assjg
n atura da mesa da assembléa provincial, 
para qu1· nesse pequeno espaço escrevesse o 
presidente da provincia - volte á assembléa 
provincial : - entretanto o presidente en
tendeu que a phrase - expondo debaixo de 
sua assignat-ura as razões porque recusa sanc
cionar, e:x igia ·que es~as razões fossem por bai;co 
de s•ua as.s1·gnatiira! Talvez o nobre presidente 
de Minas, quando escreve uma carta, assigna o 
seu nome pura depois começar a carta. Como o 
espaço deixado no autographo das leis para o 
'1Jolte á asumbléa provincfol fosse muito li
mitado, não podendo conter senão uma ou duas 
proposições, o que occorreu ao genio do nobre 
presidente de Minas? Reduzio á miniatura os 
caracteres com que havia de escrever as suas 
observações !... · 

O SR. NAVARRO ("Tindo-se) :- E foi este o 
grande erro de administração? 

O SR. ÜTTONI :- Fallo a respeito da capaci
dade intellectual do nobre presidente de :Minas. 

.Apresentarei outro facto, visto que o presi
dente da provincia é hoje executor das ordens 
ào ex-ministro da justiça. O acto addícional 
ordenou que o presidente só poderia suspender 
a sancção das leis provinciaes nos casos do § 
8º do art. 11, que, me parece, vem a ser quando 
offendem os interesses das outras provincias, 
ou os tratados; mas não se dá autoridade ao 
presidente para suspender as resoluções da as
sembléa, a prelexto de serem contrarias á con
stituição: entretanto, o nobre ex-ministro da 
justiça, julgando já lei a interpretação que 
passou o :mno .passado, determinando que, 
além desses casos, se comprehendesse mais a 
outra hypothese, havia determinado ao presi
dente do Ceará que suspendesse as resoluções 
que fossem contrarfas á constituição. O presi
dente de Minas, sendo-lhe enviada uma lei, 
recusou sanccional-a: considerou-a dentro dos 
limites do art. 15, e a reenviou á assernbléa, 
que deu a esta lei a sancção dos dous terços de 
v?tos ; neste caso devia o president~ sanc
c10nal-a: mns eJie, depois de ter submetlido 
outra vez a lei á · deliberação da assernbléa, 
julgo·u depois que mal tinha obrado, e enviou-a 
a~ poder supremo para que resolvesse a duvida. 
Ainda mais, na co11formídade do art. 20, não 
tendo sido sanccionada a sua lei, a assembléa a 
mandou ~ublicar pelo seu presidente ; e o que 
fez o presidente da provincia ? Offkio11, dizendo 
qne, julgando que a lei não era conforme á 
constituição, resolveu não consideral-a corno tal, 
emquanto o poder legislativo não o decidisse. 
E~a assim que se respeitava a constitui~ão e as 
leis pelos delegados do gabinete de 19 de Se
temh1·0 ! 

O orador conclue o seµ discurso1 __ observando 

que poderia ainda fazer muitas accusar;ões á 
adrn1'nic:,.lr•1r,,o fr-aO'"'Ct" P'''S nue "e "nSe""a ..... .,, ..... .. ' Yl-'- .... tJIA .... ' .I.J (;;\ .'-f t:! l IC, .L y 

para a djscnssào do volo rle graças. 
O Sr. Oliveira dá algumas explicações de 

phrasts de que se servira na sessão anterior, 
limitando á isto pór adverlencia que lhe faz o 
Sr. presidente. 

O SR. CARNEIRO LEÃO peàe o encerramento da 
discussão. 

C0nsultada a. cumara, decide que se encerre: 
a discn'.:'são ; e pondo-se a votos a primeira parte 
da indicação do Sr. Hcmiques de Rezende, isto 
é, sobre a nomeação de seis comrnjssões, não 
é _approvada. 

Põe-se a votos a emenda do Sr. Carneiro da 
Cunha; ··para que em lugar <leseis com missões 
sejão tres, e é approvada. 

A segunda pnrte da indicação é rejeita.da. 
. A primeira parte da emendá do Sr. Castro e 

Silva julga-se prejud_icada, · menos a ultima 
parte, que é approvada. 

O Sr. Penna, lembrado de que exi!:;te 
.desde 1827 urn projcclo de lei offerecido 
por uma commissüo da casa1 regulando os 
correios úentro das ciúades, projeclo que lhe 
prueceu mui bem redigido, e ob:servando que 
nenhum Sr. depu!àdo lem pedido a palavra, 
propõe que ambos os projectos sejão remet
tidos a uma cornmissão para apresentar tra
balho mais com p1eto, or1 i ndicat' qual delles 
merece ser·preferido, Declat'a que esle ·seu re
querimento nllo le111 por fim empatar ou de
morar a decisão tio pl'ojeclo pri:i discussão, pois 
que a commissno pódc apresentar o seu tra
balho delllro de pouco dias. 

Consultada u Cülllfü'n, 6 rcjeilado o adiamento 
proposto pelo St·. Pennn. 

Entra em di::;cussll.o o seguinte, prit1cipiando 
pelo art. l'': 

<< A assembléa gemi legislativa resolve': 
<e Art. 1.u O governo fica autorisado a con

traclar com Paulo F'crnandes Vianna, por es
paço de 10 unnós de privilegio, o estabeleci
mento dos correios urbano~ de que trata o 
decreto àe 9 de Setembro de 1835 e seu regu
lamento, com as alterações que forem c0nv~
nientes para o seu désenvolvimento pralico, 
dentro dos limites desta cidade, mareados pela 
camara municipal. 

<( Arl. 2.0 Estabelecidos os ditos correios nesta 
cidade, fica o mesmo cidadão obrigado a esta- . 
belecel-os gratuitamente, no tempo ,que lhe fôr 
designado pelo governo, na cidade de Nictheroy. 

<< Art. 3,º Findos os cincos annos depois de 
estabelecidos os correios, é o dito director obri
gado a entrai· pnrn o:s co1 res pHblicos com me
tade dos seus rendimentos. 

« Art. 4." Ficllo ao mesmo concedi1fos doas 
loterias annuaes de 120:000$ e.ida uma µara o 
dito fim ; pt'estnmlo cuuç!W para respondei· 
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pelo rrodi1c:lo de cada uma de1las, caso não 
cump1·a o contracto. . 

· << Al't. 5.0 Depois ele extrahida o. primeira 
loteria é o dilo direclor obl'igado a dar principio 
ao est.1.belecirnento dentro de seis mezes, pelo 
menos, pena de ficar de nenhum effeito o con
tracto, e de reslituir o prodncto da loteria ex
trahidn. e seus juros. 

« Art. 6.º Ficão revogadas as disposições em 
contrario. 

cc Paço da camarn dos deputados, em 15 de 
Selem bro da 1838.-J. J. Pacíieco.-J. J. de 
J.rÍoura J.lfagalhães. )J 

O SH. MoN'l'EZUMA propõe a seguinte emenda: 
cr Antes das palavras-por espaço-diga-se 

aló 1 O ar111os de privilegio. J> 

O urtigo é upprovado com esta emenda, 
salva n rcdacçao. 

E' lambem approvado o art. 2º· 
Scg11e-:;e o art. 3°. 

O Stt. i\foN·r1,:;rn~1A propõe que se diga -
cc tlepoij da palavra-findo-metàde. do tempo 
tlc p1·ivilegio. 11 

~;; upprovado o artigo com esta emenda. 

S1_•giw n nrl. 4". 
E' apoiada a :icguinte emenda do Sr. Mon

le:1.11111a : -u depois da pala v ra-lote1·ias-diga
su-pu1· urna vez sómente. )> 

O Sr, R~zend.e vota contra o art. 4º. Não 
Jit'Hlo ddxn1· de pt·otrnnciar-se contra a con
cus:-;nu d,i lol.u1·i11s u t_itulo de beneficio publico, 
co11t~Pt1~1\o q11u antes achou tantos opposítores, 
u rptc hoje laulu se facilita. Se o estabeleci-
111e11lo 1hi q11u :;e lrnta é J.e utilidade publica, o 
rnesmo puhlieo compensat·á amplamente as 
dc~pm:as q1rn 1:0111 eiie se fizerem ; e se não é, 
pouco i111porla que não progrida. Grandes des
pczas se fi·1.e1·no parn o estabelecimento dos 
omniirn~, ma,; o µubiico, que necessitava desta 
cornmodilhlde, acolheu vantajosameate a esta 
empl'e:t.u, que é de esperar, e mui provavel que 
se su:;le11te. 

PHrece-lhe per·feitarnente inutil a caução de 
que ti·,\lu o urtigo. Se a pt·atica tem moslt·ado a 
diffieu Idade Je se cobrarem dinheiros cobertos 
com liauças, como esperar que esta caução as
segurn u rc:;lilu ição do producto das loterias, 
que lrn de sei· empregado nas despezas do es· 
tabclecimc11lo ? 

O Su. lü Si,:c_mt::TARIO lê um offi.'io en:. que 
o Sr. 111i11islrn da ,justiça pede dia e hora 
pal'IL 11.pte1:w11l:11· o t·elatorio da repartição a seu 
CUl'Ç!O, 

!!:'-lhe: 111tu·cuúo o dia 13, pelo meio dia. 

O Sr, Pacheco 1·esponde ao St·. Rezende 
qw~, He c.:onsideL·a inutil o projecto, melhor é 
µropót· a st1a rejeição, do que querer os fins e 
negar os meios. Não lhe parece. de grande 
pezo o argumento apr·esentado de que, se o 
estabelecimento é de ut~lidàde publica, o pu-

blico o pag:üá, como aconteceu cóni os om
nibus ; poi:,; C(Lle muito,, estabelecimentos ha 
que, sendo de utilidade publica, demandão 
muitas despezas no seu pt·inciµio ; e ninguem 
negará que o de que se trata entra neste nu
mero. 

A terceira commissão de fazenda, post<? 
que semprn avessa á concessão de loterias em 
geral, vendo qne do estabelecimento de cor
reios 1.u-banos podia resultar utilidade, é co
nhecendo ao mesmo tempo a necessidade ·cte 
animar de algnma fórma esla empreza, veneeL1 
a sua repugnancia, e propôr. a concessão, visto 
que o thesourn não póde, como fôra melhor, 
prnstar este auxilio, e visto q!le este meio tem 
sido adopt.1do c:0111 applauso pfla popnlação, 
como bem o prova a presteza com que sl:10 
extrahiclas as loterias. 

Não concorda na inutilidade da cauçào. Sem 
entrar na indagação ela capacidade do cidadão 
que está á lesta desta em preza, e do qual o 
nobre orador fórn1a o melhor conceito, na.o julga 
inulil uma caução, que afiança que estes 
dinheiros não serão convertidos em proveito 
particular. Vota pelo arlig0 quarto. 

O Sr. Carneiro da Cunha responde que, 
para se votar por um estabelecimento; nàO se 
d1!ve ter só em vista a sua utilidade e commo
didade que delle resulta, mas lambem se a 
naçllo está em circumstancias de o possuir. 
Decidida esta questão pela affinnativa, quando 
o thesouro não e:5tá em ci rcumstancias de 
auxiliai· a em preza, em lugar de se adoplat· 
uma medida em prejuiso da moral publica, 
qual a concessão das lotel'ias, parece-lhe pre

ferível que cidadãos :>e reunão em companhias 
para leval' a effeito a em preza, como ac;;iba de 
praticar-se em Pernambuco a respeito das aguas. 
E5tá persuadido de· que emquanto estiver tão 
alto o juro do dinheiro, difíicilrn.ente appaL·e
ceráõ capitaes para emprezas de gra!lde vulto.· 
Quando pois, em consequencia desta circum
stancia, aconteça que_ não possa realisat'-se o 
estabelecimento, ainda mesmo por compa
nhias, considera isto um mal menor do que 
animar-se a irnmoralidade pela concessão 
de loterias, tào combatidas na camara em 
aúnos pass4dos, e hoje banidas em quasi todas
as nações civilisàdas. As nações não se engran • 
decem com rapidez; e_ as grandes obras 
que se admirão na Geã~Br·etanhu., nem for-ão 
objeclo de poucos annos, nci.n se obtiverão 
sem podernso auxilio das sociedades ou com
panhias. 

O Sr. B.e.zend.e sustenta a sua opinião. 
Apezar da repugnancii:l qlle tem á concessão de 
loterias, votaria por elhts se o seu producto· 
fosse applicado a supprir o deficit do correio 
geral, antes do que para prover um estabe
lecimento, de CL1ja utilidade não está conven-
cido. · 
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72 SESSÃO EM 11 DE MAIO DE 1839 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Moura 
Magalhães: 

« Depois das palavras- loterias annuaes -
diga-se-por espaço de 5 annos. ,1 

Posto a volos o artigo, é rejeitado, e todas as 
emenàas. Julga-se prejndieado o art. 5º. 

O prójecto é adaptado e remetlido á com
mis·s:10 de redacção. 

Entra em primefr~ djscussão o projeclo n. 3 
do anno passado, ácerca de eleições. 

O Sr. :Ribeiro de Andrada :-Sr. presidente, 
Ct'eio que a camam está convencida de que a 
nossa legislação eleitoral é mu-is ou menos de
feiluosa, e creio por consequencia que sec·á 
dever da carnara trabulh:.'.lr para obic1· urna le
gislação, que ·snlisfaça a ,·ontade du carnara, e 
nos offereça uma lei, que escnpe a todos os 
abusos, que apparccem no syslema acttrnl de 
eleições. O presente projcclo foz rnençilo de 
alguns abusos, mas o prescnle projcdo con· 
servu quantidade de ulguns outros, e deixa a 
legislaça.o antign em parle no mesmo pé. E' 
por isso que eu me unimo_ a propór o adia
mento, para que o projecto em disc11ssno1 as 
instmcções e resoluções approvadns na carnura, 
vão á urna commissao ad lwc, que se deve 
noniear para o fim de apresentar uma nova lei 
que salisfaça o fim de se melhorar o nos~o sys
tema eleitoral. 

O oradol' manda á mesa a seguinte emenda; 
que é apoiada : 

rcRequeiro o adiamento do presente projeclo, e. 
que o dito projecto, assim como ns inslrucções 
de 26 de Março, e as 1·esoluções de 28 e 30 de 
Julho de 1830, e o decreto do governo de 
6 de Novemb1·0 de 1828 sejào remetlídos a 
commissão ad hoc, que se deve passar a nomear, 
para que esta haja de dar-nos uma nova lei 
eleitoral que salisfaça.-Ribeiro de Andracla. " 

O Sr. Limpo de Abreu :-Sr. pre~idenle, eu 
sustento o adia1;nento, porque me parece muito 
conveniente, mas não sei se poderá admittfr um 
pequeno adiamento. Eu e11kndo que é uma das 
primeiras necessidade;; · do Bra:zil uma lei de 
eleições, afim de que ellas se tornem () mais 
nacionaes que fôr possível. _Consta-me que a 
adrninislraçllo passada occupoü-se deste ob
je~to, nomeou uma _comtnissão para rever· a 
lei das ,guardas nac10naes, nomeou uma com
missão para rever a. lei de eleições, e creio 
que nomeou outras_ commissões para rever dif
feren!es outros objectos do serviço publico, 
dispensando alguns dos membros que as com· 
punha.o do serviço de seus respectivos em· 
pregos. . 

Não sei se todas estas commissões comple
tárao os·seus imporlantissimos trabalhos, e fi. 
zerão remessa delles para as. respectivas secre
tarias de estado; ma-s, enibora -estes trabalhos 
não estivessem concluídos, eu entendo qlle 
taes quaes elles pudessem achar-se na oC-

casião em que teve lugar a demissão da admi
nislnição r~1ssada, as commissões os apresen-

. taria ao ministro respeclivo e enviarilio os 
trabalhos para as secretarias. Suppondo isto, e 
parecendo que isto é o que devia acontecer. e 
talvez acon-lecesse, pois que por ora não tenÍ10· 
razão alguma para duvidar disso, eu diria que 
conviria fazei- um additamento, para que a com·· 
missão_ que fôr encarregaria de apresentar- uma . 
lei ácercu de eleições, exija · da secretaria de 
estado dos negocios <lo. imperio os trabalhos 
que aHi possa.o existir a respeito ticsle impor
tante objeclo, e enlão sahel'etnos se por ven
tura as com missões concluirno os seus trabalhos, 
e os envi,uao parn as secretarias, 011 se jul
gáz·tlo f/Uc taes frabulhos erão propriedade sua, 
e não ílzcrno ctelle depo~ito na repartiçO.o com· 
pclenle, 

O ol'ndor o[fo1·ccc neste sentido a seguinte 
emenda allclitlvn, que é apoiada: 

(e Q11e a co111missao nomendn exi,ía elo go, 
verno, pela l'epat'liçno competente, quuesq11m· 
tl'nhalhos que possno existir na sect'elaria leitos 
pela commissão nomeada para este fün, pela 
passada ndmi11islraç!lo. · • 

« Paço da camara dos deputados, em 11 de 
Maio de 1839.-Limpo de Abreu. » 

O Sr. Henriques de Rezende pronuneia-sc 
contra as emcnuus que f'orão offerecidas. Acha 
melhor que se continue a ll'alaL· do proiecto 
sobre eleições, que já leve na casa parte dá se
gunda discussao, ficando a cada um dos Srs. 
deputados livre o apt·esentar as emendas que 
possao tender a melhorar a lei. A nfiO se seguiL· 
este melhodo, receia muito que tão cedo não 
tcnl1amos lei de eleições, qne necessariarr.ente 
tem de sel' muito extensa, e de soffrer dis
cussílo mui prolongada. 

O Sr. Ribeiro de Andra.da sustenta a sua 
emenda, rnostra11do que o projecto em que 
faHara o Sr. Rezende não satisfaz, e que ha 
ha n~ casa trabalhos feitos que ·podem ser 
muito uteis para organisação de am projeclo que 
satisfaça as vistas da camara. 

O Sr. Silva Pontes pronuncia-se tambern 
contra a opinião do Sr. Rezende, e vota pela 
emenda do Sr. Ribeiro de Andrada. 

Julgada a materia discutida, é approvada 
a emenda ào ·S1·. Ribeiro de Andrada com 
o addit,.ui1ento do Sr. Limpo deAbreu. -

O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia 
nomeação das commi:::sões que falt.~o, a saber: 
de orçamento, contas, do codigo de commercio, 
guat·das nacionaes, e a ad lioe para organi
saç:io do projecto àe lei de eleições, parecer 
da commissã.o de podet·es sobt·e as eleições 
de Sergipe, o mais que vinha para hoje, e 
discussão da resposta ~ faUa do throno. 

. Levanta a sessa.o depois das duas horas. 
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HJ~SSÃO EM 1a DE MAIO DE 1839 73 

18e!!41!'a."i.o ena 13 de, lllnio 

--"ll!e!ll--

PUESIDENUIA DO Sil. AilAUJO VIANNA 
• 

Su ... I:MARio.-Expedien te.-'-Prq.Jccto sob1·e o~ af1·i
canos livres. - Pareceres de commisBões. -
Ordem do dia.-Eleição de com:niissões. 

A's 10 horas da manhã faz~se a chamada, 
e achando-se reunido numero legal de Sr·s. 
deputados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se 
a acta da antecedente. 

Faltão com causa participada os Srs. Cajueiro, 
Madanno , de Alhuq11erque, Francisco Gon
ç:alves Marlins, Assis Mascal'enhas e Busta
rnnnle ; e· sem ella os Srs. Custodio Conêa, 
Souza Franco, urcebispo da Bahia, Sucupira, 
Olivdra, Ft·.meisco do H.ego, Luiz C,ulos, Caval
cauli de Lacerda, Visgucit·o, Casado e José Fcli
cmno. 

E}.:Plfü!EN'l'E 

O SR. lº SECRET,\RIO dá conta do. expediente, 
fazendo mençno · de uma representação dos 
mesnrios du il'mandade do ·Sanlissimo Sucra
menlo da antiga Sé desta côl'le, que é dirigida 
á lerceirn com missão de fazenda. 

Rernetle-se ú commissão do orçamento o 
quadro demonstrativo da substituição e assigna
lurn do papel-moeda. 

Lê-se e approva-se o- seguinte requerimento: 
« Requeiro que se peça ao governo, de norn, 

a planta e orçamento da despeza provavel com 
uma ponte 110 rio Merim, na provincia das 
Alagôas, na estrada para Pernambuco, segundo 
já se exigia por deliberação desta camara em 
9 de ,Julho do anno pro1C.imo passado.-Silva 
Pontes, >> 

O Sr. Ferreira. Penna pede a palavra pela 
ordem, e diz que tem a offerecer um projecto, 
e como deseja que elle entre na ordem do dia, 
por isso propõe a urgencia pm·a se lêr. O_pr~
jecto que tem a · apresentar é sobre a d1stn
buiçilo de africa_nos livres. 

A urgencia é apoiada~ e dando-se por dis
cutida, é posta a_ votos e approvada. 

O Sr, Ferreira Penna mostra que a disposiça.o 
da lei de 7 de Novembro de 1831, que 
manda que os africanos livres sejão ree:e
pol'lados á cusla dos importadores, se reco-. 
nheceu uão ser de fücil execuça.o, . e_ que, por 
isso, re~ol veu· o Sr. Aureliano, quando ministro, 
que os africanos fossem distribuidos por par
ticula1·es, segundo as inslrucções que deu. Não 
se sabe, porém, se nessas distribuições que 
têm havido se continuárão a observar essas 
inslrucções ; · o que se sabe é que a distribuição 
de um grande numero de africanos te:-11 sido 
feita de uma ma111~ira que na.o é a mais van
tajoso. Crê que esses africanos podem ser 
empregados em obras publicas, em Minas, por 

T0:110 l 

exemplo, aonde podiao ser confractados os 
seus sc1·viços. Julga .finalrn1:11le que muita uti
lidade havc1fa i,:e C!ôle~ africanos fossem dis
td!Juido::( cxclusivarnen{e para obn1s publi<:as., 
e seria vantajoso pam. o pai:t.. E' neste sentido 
que tem a honra de remetler á mesa um pro-
jecto, que é o seguinte : · 

« A assembléa: geral legislativa resolve: 
e< Art. 1.º Ernquanto não houver ulteriOL' 

deliberação sobre o destino dos africanos illi
citamen te introduzidos no imperio, que na 
fórma da lei de 7 de Novembro de 1831: 
forem competentcrnente julgados livres, serao 
elles d'orn em diante, empregados nas obras 
publicas que estiverem a cargo do govemo 
geral, distribuindo-se os que restarem á camara 
municipal da côt·te, aos governos dus provincias\ 
e ás companhias nacionaes, para serem tambetn 
empregados, ou em obras publicas ou em quaes
que1· ll'abnlllos:,i mlustriaes, 

cc Al't, 2." P0ara compensação dos serviços 
destes africanos al'bitrará T> governo (se o juli:;ar 
conveniente) uma relribuiçno pecuniaria, cujo 
produclo fica ri~ depositado nos cofres. public_os, 
até que possa se1· oppOI'lunamente d1spe11d1do 
e.n beneficio dos mesir:os africnnos. 

« Al't. 3.º As mulheres, e os de idade in
ferio1· a 12 .mnos, c1ue na.o puderem ter o 
destino do art. 1°, sera.o distribuídos a pessoas 
estabelecidas e de reconhecida. probidade que, 
utilisando-se dos seus serviços, se obdguem a 
dar-lhes a conveniente educaçao e ti·àtamento, 
pagando, ou deixando de pagar a retribuição 
de que trata o art. 2º, como ao governo pa
recer mais justo, 

« Art. 4.º Tambem poderáõ ser distribnido.s 
a pessoas particulares, na fórma do artigó 
antecedente, os africanos casados, quando isto 
seja indispensa vel; para que se nM separem 
de suas mulher<.>S ; e as crianças até a idade 
de 7 annos nflo serão apartadas de suas mãis: 

« Arl. 5.º O governo modificará, cm sentido 
desta resoluçãO, as instrucções que até ao pre
sente têm regulado a dist~ibuiç~o dos. africano~, 
dando as necessadas providencias para que seJa 
sempre feita com a maior publicidade e se
gurança de sorte que não possão se1· illudidos 
os resptctivos contractos. . . 

« Art. 6." Ficao revogadas as d1spos1ções 
em contrario. . 

« Paço da caínara dos deputados, 13 de Maio 
de 1839.-H. Fe7-reira Penna. » 

Julga~se objecto Je deliberação, e vai a 
imprimir. 

O Sr.- Ferreira Penna torna a ter. a pala~ra 
pela ordem, e diz que ~ste negocio é mUl !º . 
urgente, e que julga qa~ hoJe mesmo se pod,ma 
dhscutir. 

O SR. PRESIDENTE observa que é µ_ecess~rio 
primeiro ver se a camara o dispensa da un
pressão, 

10 
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7-l SESSÃO El\1 13 DE MAIO DE 1839 

Consulta-se a cam~ra, e esta decide pela 
11egativa. Vai portanto o projecto u imprimir 
para entraL' em discussão. 

Lêm-se, e fica.o adiados, por se peJ.il' a 
palavra, os seguintes pareceres : 

cc Aleixo Ferreira· Tavares de Cal'va.Jho, ci
dadão portuguez, repL·esenta á elita augusta 
camara, que pretendendo provisão paea ad
vogar nos auditorias desta côrte, por sel' ba~ 
charel fom1ado em sciencias sociaes e jurídicas 
pela academia de S. Paulo, lhe fôra sua p1·e
tençào indeferida pelo presidente da relação 
debaixo do p1·etexto de ser estrangeiro, quali
dade que 11ão deve pL·cjudicu1·-lhc á visla da 
sua carl.a, que lhe confet·l! os pl'Ívilegios 
conct!didos pela lei a todos os bachiu·ds for
mados e pede qnc · n assem biéa gernl ust;im o 
dcclur~. · 

" A commissilo de couslituic,:o.o enli::ilde que 
o caso uão é duvidoso, por ser inqueslio
navel que o ol'ficio de advogado é publico, 
e não póde como tnl, ser t~xcrcilndo no im
perio por estrangeiros : tendo p1·ocedido bem 
o presidente da relaça.o, em éi.custu· sua pL'e
tençao, devendo considerar-se rel:i.tivameute aos 
estrangeiros, como de m.ern fornrnlarío n clau
sula, que nas cartas de fomrntum os declarn 
iguaes em prerogalivas aos nncionaes i pois que 
a seL· valiosa, habilitados ficada.o tambem 
para os empregos judiciarias, o que fôra ab
smdo por ser contra1'ÍO á constituição ; e 
melhor .seri., que clausulas de semelhante 
natureza, que nllo podem produzir eft'eito, ·se 
não inserissem nas cartas passadas a estran
geiros. E1 portanto a cominissão de parecer que 
se indi_fira a petiçM do supplicante. · 

<e Paço da camara dos deputados, 6 de Se
tembro de 1838.-Clemente Peteira.-Antonlo 
Ca·rlos Ribeii·o de Andmda Machado. » 

<e Havendo o encarregado de negocios de 
Sua Magestade Fidelíssima reclamado em 18 
de Julho de· 1834, do nosso governo o reem·
bolso tle meia sisa que o portuguez Mathias 
da Costa Pereira pagára na mesa de diversas · 
rendas pela compra do bergantin - J.'llaria. das 
·Dorea-tambem portuguez ; e outrosim t:xigido 
que semelhantemente se praticasse nesta e 
outras repartições com todas e quaesquer 
cómpras de embarcações portuguezas que nãO 
mudassem de nacionalidade ; o ministro da 
fnzenda remetteu á esta augusta caQ1ara a 
mencionada reclamação e mais docun1entos, 
persuadido de que estava fóra das attribui
ç0es. do poder executivo a execução da duvida 
occorrente. 

" A 3• commissão de fazenda entende : 
1", que o§ 11 do art. 61 da lei de 15 de No
vembro de 1831, claro e explicito como é 
permitte sómente o direito de 15 por cent~ 
n:1s compras e v~ndas de embarcações na
c1onaes e estrangei1·as, que pas_são a ser na-

cionaes ; 2º, que o dito pat·agrapho explica, ou 
dá. a inlelligencia do § 4º do alvará de 20 cte· 
Outubro de 1812, por set· conh'a os principiol::I 
do direito das gentes, que propriedades estran
geiras, e existentes, e conseL'V,ld,\s sob o do
mínio e prolecçã.o de su.1s nações e governos, 
possão ser impostas pot· outra, ferindo-se 
dest'arte sua iildependencia e soberania e pol' 
isso é de·pat·ecer que a nota, documen1to, in
formações e parecer do proclll'ador-fücal sobre 
este objecto, deve t·everter ao ministro da fa
zenda, para deferir-lhe na fónna da lei. 

<e Paço da camara, 15 de Junho de 1838.~ 
M. F. Ribeiro de Ancfradci.- J. J. Pacheco.-
J. J . .1.Uuw·<t Mag,dhãe,1, ,1 

Lê-:se o appL"Ovu-so o SL'g1.1inle: 
<e Ü:; collegios ell•ilon\m; das villas ele Itabay

anna, PL"Opl'i:t, Villa-Novn ti N. S. da Purifi
c11c;nu da Capcllil, da p1·ovincia de Set-gipe, 
rep1·esenlno n esta au1511sla cam111·a sol>l'c os 
male::i qtHJ 1·esultno t\ HH!l:illlt\ pl'Ovincia ele se 
fü.!lrn1· sem rcprc.seuta\:1lo mwio11al nu sessllo 
pa::,;::;ada e nt\ uctual, pedindo as pl'Ovidc11cias 
oppo1'.luuas que o caso 1·eq11er. 

<e :i commis:,;O.o de pode1·es, observando que, 
relaL1vamenle ás oleiçOc:, de S!:!1-gipe, exislt:Hll 
sobl'e a mesa, parn se1·e1n <.li::.culidos, t1·es votos 
sepa1·udos dos membl'Os da cornmissno especial, 
nomeada na. sessão passada, pat·a dar o seu 
p~recer a 1·espeito, é ue pa1·ecer que as sob1·e
d1tas representações se tenhao p1·esentes no acto 
da disc1Jssão dois referidos votos. 

« Paço da camal'a dos de1:1utados, 13 de Maio 
de 1839.-J. O. Pei·eim.-Oan1,efro Leão.
Barre.to Pedroso. » 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Vianna. tem a palavra pela ordem, e 
mostra a necessidade de explicar os objeclos 
que hão de ficaL· a cargo. da:; commissões que 
se va.o nomear, segundo a emenda do Sr. 
Carneiro da Ganha, que na sessão anterior se 
approvou. 

Estando em duvida, deseja ser esclarecido a 
este respeito. · 

O Sr. Henriques de :Rezende mostra que o 
seu requerimento explicava o methodo que 
se deveria seguit·, isto é, que cada uma com
·missa.o tomaria contas ao mini.sterio de que. 
fosse enca1'fegada. 

. O Sr. Carneiro da Cunha. declara que, se
gundo sua emeui.la, são ti·es as commissões que 
s~ devem n?mear; para n flizenda, para a jus
tiça e negocios estrangeil'OS, e para o imperio ; 
emquanl~, aos 1;egocios da marinha · e guerra, 
as co1nn11ssões Já nomeadai:; continua.o a ficar 
encarregadas do sen orçamento. · 

Segue-se renhido debate1 no que tomão parte 
os· Srs. Carneiro Leão, Alvares Machado 
Vianna, Souza Martins, Carneiro da Cunha ~ 
Limpo de Abreu, sustentándo uns que está 
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vern;ido que sú 3 commissõcs devem ser uo
meudas parn n orgrmisa~·ão àe iodos os orça
mentos, e oulrns que está vcrn:ido que se devem 
nomear :3, além da da guer,a e da rnarinlw) 
sendo de notar que o Sr. Carneiro Leão fez 
sobres:ihir, que os lermos da emenda appro
vada davM lugar a que se pnclesse chicanar 
sobre o vencido; pois que elln follava de exnrne 
de relatorios, e não de contas, nem de orça
mento, 

Tanto o Sr. Limpo, como o Sr, Carneiro 
Leão, mandão á mesa. requerimentos no sen
tido em que havião fallado, e sendo po:,fas a 
votos, vence-se que urna das <·omrnissões tcnl1a 
a. seu cargo o orçamento dos negocios _da fa. 
zenda. 

Outra, os do irnperio, justiça, e lambem os 
de cst.rallgeiros. 

Oulrn, os de marinha e gncrrn. 
E que, elllfit11, a mesma dis[ribuiçrio. se se

guisse quanto ás comrnissüPs de contns. 
Pl'Ocedo11do-se ú <.dc1 i<;iio da prin1cira deSS85 

co1m11issõcs, snl1e1u eleitos us Sl's. Castro e 
Silva, com 47 votus, C,unciro de Campos, corn 
36, e Vi,mnn, corn 34. 

Para a St'p;11ncla commissrto o:,; Srs. Limpe, 
com 47, l\fo n:e 1l in o ele Brito, com 3G, e Soma 
Marlins rnrn 33, 

An11uncia11du-se ackir-se na canrnra o Sr. 
rniuislro da ,iusliçn, o Sr. presidente convida os 
S1·s. 3<• e 4º secrclal'ios para o receberem á 
poda do snltto. 

S, Ex. é· introduzido com as formalidades 
do regimento, e á esquerda do Sr. 4º secrelnrio 
lê o relatorio de sua rcparliçfto. · 

F'incla esta leitura, S. Ex. retira-se com as 
formaliúadcs com que havia sido introduzido, 
e o seu relatorio é remellido ás cor:nissõcs de 
ju.stiça civil e justiça c1·iminal. 

Segue-se a continuação da nomeação das 
commissõcs : 

TERCEIRA coni1111ssÃo DE ORÇAMENTO (a que tem 
de examinar os orçamentos da marinha e 
guerra), os Srs. Lima e Silva, com 65 votos, 
Coelho, 39, e Maria do Amaral, 37. 

O SR. 1 º SECRETARIO dá conta ne um officio 
do ministro interino do imperio pedindo dia e 
hora para apresentar o relatorio de sua repar
tição.-Designa-se o dia 14 pelo meio-dia. 

Continua a _eleição de com missões: 
PRIMEIRA COMMISSÃO DE CONTAS, para examinar 

o ministel'io da fazenda, os Srs. : Martim Fran
cisco, 45 votos, Ottoni, Ens.taquio e Pacheco 
32 votos (a sorte decidio pela exclusão do 
Sr. Ottoni). 

Lê-se o officio do ministro da m&rinha, pe
dindo dia e hora para apresentar o relatorio de 
sua reparlição.-Marca-se-lhe o dia 14 pela 
uma hora. 

Continua a eleição de commissões. 

• S~GUNDA COlill\USSÃO DE C0N'l'AS, para examinar 

os mi11islerios da justiça, imperio e estran-
• , , • e""4 rt _ .1 _ on , 

p;ctrns: srto etenos os ;:,rs. ;:,omo com 0~ votos, 
Lc1ttrern;o José Ribeiro 30, e Clemente Pe
reira 28. 

T,.,~r.,,111 • r,r, •• ,,,.,....r-.1',-,. ..--..~ ,..,...,..,l"P'!,.,... "'-n,,n. n'll",._...,,,;_""" 
J.. IJ1'.\ .. -d!..I l\i\ \..V.1.U.l.'JJ0:,~/\\..' lJ.C. LiUJ.'111\.;::i, f-'UL 11 ti'AtllU llli'.1L 

os rninistc1'Íús dn marinha e guerl'a, os Srs. 
Carvalho de Mendonça com 34 votos, Rezende 
30, Veiga Pessoa 29. 

Col\IMISSÃO ESPECIAL para o exame do codigo 
do commercio : os Srs. Clemente Pereira com 
'1'7' ,.,-r,,lnc-, 1\11.ru"JYI"] l\.ill"\rrnlhl"\o.c:- AA o.,,..l;....,,.,.,. ,11 
~. "V"-V~, lHVUJ C\. .1.r.1.a.5C1,.1ua.vu -:x:-.:r, .1 ClUJlJ..IV -:r.t.. 

O SR. PRESIDENTE dá pata ordem do dia : 
Nomeaç.'1.o das commissões especiaes para 

fazer a lei eleitoral, e definir quaes os proprios 
<reracs e provincíaes. Parecel' da cornmissão 
de poderes sobre a elei~:ão de Sergipe. Res-
v,,n_c,,,., ,!.. f'nl1t"\ rln fhy,n.nn 
pv;::,\\L Oi lC'-JJC\ UV LL.ll VLJV 0 

Levanta a sessao ás 2 horas da tarde. 

Se!õõSàO Cll.l. I4 de i\laio 

PfiESIDENCIA DO SH, AR,\ U,TO VIANNA 

SmmAmo. - Expeclienle. - Paraeres ele co1n-
1nis,,;;ao.-01·dcm do dia.- Eleição ele com
mi,%ões. - Efciçõe.'3 ele Scl'gipe. O 11ice-pre,qi
cle11fr: de 8ei'[tipe. A<liame11t.o. - Nomeação 
ele 11ma com1nú;são ad-hoc,-Rerpterimento. 

A's 10 horas da manh11 procede-se á cha-
nrnda, e logo que se reune numero legal de 
Srs. deputados, abre-se a sessão, lê-se e np
prova-se a acla da antecedente. 

Fnlll"lo com causa participada os Srs. Cajueiro 
Jo~é Marianno, Francisco Gonçalves Martins, 
Bustamanle e Assis Mascarenhas : e sem ella 
os Srs, Corrêa arcebispo, Frnnco, Sné:upil'a, 
Francisco do Rego Visgueirq, Casado, Paulino, 
Alcihiades, José Feliciano, Carneiro de Campos 
e Toledo. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do actual rnÜJistro do imperio, remettendo 
os officios do presidente elo MaranhãO, datados 
de 26 de Janeirn e 19 de Fevereiro do corrente 
anno relativos &o pagamento do aluguel da casa 
em ~u-a reside, por se ac_ha~ inha~itavel º. pa
Jacio do governo da prov1nc1a.-A comm1ssão 
do orçamento do imperio. 

DQ. mesmo ministro, e'nviando o officio do 
presh:iente da província de Goyaz, data~o· de · 
15 de Fevereiro deste anno, com a copia da· 
resolução por elle organisada par! preveni~ a 
continuação das desordens que tem occomdo 
por motivo de posse de te~ra~ no s~rt!to, ao. sul 
da capital da mesma provmc1a.-A comm_1ssM 
de iustiça civil. . 

Do ministro da marinha, remettendo a copia 
dQ decreto de 14 de Março ultimo, que apo~ 
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senta a José Maria Migone, no lugar de com
missario do numero de náo, e os documentos 
que sérvirãO de base a tal aposentadoria.- A' 
cornmiss!!.o rle pensões e ordenados. 

Do actua! ministro do imperio, participando 
que depois da remessa das actas das eleições 
de deputados geraes pela provincia do Pará, 
que se fez a esta camara com aviso de 24 de 
Abril do anno passado, nenhuma outra da dita 
província se encont.ra na secretaria de estado 
dos ·negocios do irnperio pertencente áquella 
eleiçã.o.-A' commissão de constituição e po-
deres. -

Do minislro da guerra, pedindo dia e hora 
para apresentat· o relatorio da repartição a seu 
cargo,-E' designado o dia 15, á uma hora da 
tat·de. 

Outro do ministrn dos negocios ~strangeirns, 
pedindo igualmente se lhe mru·que o dia e ·hora 
para ap1·esentar o relatorio da sua ~eparti~ão.
E' designado o dia 15, ao meio dia. 

Vai á commissão de constituição e poderes o 
requerimento do padre Jo!.l.o de S. Boaventura 
Cardm:o, ex-monge da extincta congregação de 
S. Bento em Portugal. 

Vai á commissfio do com\uercio, agricullma, 
industria e artes, o requerimento de João 
Diogo Sturz, enviado pela assembléa legislativa 
da provincia da Bahia. 

Remette-se á com missão de marinha e guerra 
o requerimento de D. Guiomar F1·ancisca Falcáo 
e outros ; e á terceira com missão de fazenda o 
requerimento de Miguel Tavares, cidadao bra
zileiro. 

Lê-se e approva-se o seguinte .parecer da 311 

commissl\o de fazenda: 
,, O inspector da thesouraria do Pará, to

mando em consid~ração as razões lembradas 
pelo administrador da mesa das diversas rendas 
da mencionada provincia, em seu officio de 22 
de Novembro de 1836, relativo á cobrança por 
inteiro da taxa sobre os escrnvos no corrente 
aúno, depois de ouvido o procurador-fiscal in
terino a tal respeito, resolveu em sessão que 
se arrecadasse sómente a taxa dos 6 mezes de
corridos de Julho a Dezembro, e se suspen
desse provisoriamente a dos 6 mezes ante
riores até a decisao do govet·no central, o 
qual talvez por escrupulo, affer..:lou este ne
gocio ao conhecimento, e final decisão desta 
augusta camara. . 

cc A 3" commissão de fazenda, conformando-
.· se com o parecer do procm·ador da corôa e 

fazenda, crê que o § 5° do art. 9" da lei 
de 31 de Outubro de 1835 deve ser observado 
rêli5;iosamente, cobrando-se por inlei1·0 o im
posto de todos os escravos que se acharem reu
nidos, no acto do lançamento, n11o obstante os 
motivos ou pretextos allegados pelo adminis
trador das rendas ; e por isso é de parecer, 
que neste sentido se officie ao governo pela re
partiçao competente. 

e< Paço da camal'a, 23 de Julho de 1838. 
- JJfartím FmncJ8eo BJbefro de Ancltada.
Joaquim José Pa.clieco, - João Jo8é ele Mom·ct 
Magalhães. >> 

Lê-se e apprnva-se o seguinte parecer da rom
missilo de mal'inha e guerra : 

(( José _Gomes Ferreira, sargento-mór refor
mado de 1" linha, queixa-se de se lhe ter 
dado prematura reforma ao tempo em que 
servira no posto de capitrw do exlincto regj
mento do Recife, e de que fôra este acto al'bi
trariamente praticado poe influencia do com
mandante do dito t·egimento, que pretendia, 
como de facto conseguio, promover um filho 
seu ao posto vago de majol', que pertencia ao 
queixoso. Allega mais, e junta doc\lrnenlos, de 
que fôra ao depois chamado n serviço no tempo 
do govemo provisorio, e que s(;mpre se con
duzira com zelo e p1·obidade t10 descmpenlw 
das commissões que lhe fot·fl.o im:11111bidas. 
Pede finalmente, que se lhe rlí• o soldo 
de major da tarifa aclual 1 e a gr·aduaçl'l.o do 
tenente-coL"onel. 

,< A commiss/lo de m:lrin}w e ,werrn !endo 
examinado as allegar;ües do st~pplicanle, ·· ~ 
documentos que juntou obse1·va: 1u, que 
elle fôi·a reformado no anno de 18151 con
tando nesse tem1)0 36 annos de sel'vico · e n-o-

. • ) o 
zanuo nesse tempo ela nrnxnna vunL1gcm, que 
concede a lei de 16 de Novernbt·o de 1790, 
qt1e _é o posto e soldo c!.t patente immediata; 
2º, que o acto da refornia fôra prn.licado em 
época extra-conslítuciona 1, sendo hoje decor
riàos 23 annos; 3º, que no dccutso de tão longo 
espaço de tempo nunca se- lembt·ou o suppli
cante de recorrer directamente ao governo, 
reclamando conlra a injr1stiça, de que ora se 
queixa. A' vista destas considerações, é a com
missrto de parecer que o supplicante deve dirigir 
ao governo a sua reclamaçao, para que este a 
tome na consideração qu8 lhe merecer. · 

« Paço da camara dos deputados, 11 de Junho 
de 1838,_:_Coelho.-Lima e Silva. » 

ORDEM DO DIA 

Nomeaç:lo da commissão especial para orga
nisar a lei das eleições. 

Sahem eleitos os Srs. : Antirada Machado 
com 33 voi:ç,s, Siiva Pontes com 25 e Alvares 
Machado com 23. 

Para a commiss/lo especial sobre a di
visG.o dos propdos nacionaes e provinciaes, 
sahem eleitos os SL"s. : Pedro de Alcantara 
com 33 votos1 Marinho com 32 e Montezuma 
com 30. 

Entra em discussão o seguinte : 
« O abaixo assignado, membro da com

missão encarregada de · dar parecer sobre 
as eleições da provincia de Sergipe de El
Rei, tendo refleclidamente e~aminado todo;; 
os papeis que lhe forão presentes, concer-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:31 - PÃ¡gina 3 de 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 1-t DE MAIO DE 1830 77 

nenles a este objeclo, nllo púde deixar de oh· 
sc1·var a esta augusta cumnrn. q1.1e as dilns 
eleiçoes se fizerao com escandalüso abuso rlc 
terem quasi todos os collegios nugmentado 
em mais do dobro o numero dos seus elei
tores, apparecendo demais falsificadas as actas 
d os collegios do Lagarto e Santo Amaro das 
Brotas, contendo a primeira o numero de 3,627 
votantes, e a segunda o de 451. · 

(< Parece se deveria darrui concluir a nul
lidade de toda eRta eleição, e, de certo esta 
seria a opinino do abaixo assignado, se acaso 
a var de semelhante deliberaçàO passassem 
as reformas, de que tanto necessita a nossa 
legislação sobre. eleições, e se outL·as fos)iom as 
circumslancias daquella infeliz provinciu. 

« Mas, além de se tm· jú pronunciado es!1.1 
augusta camara conll·a n nnllida(le, a com
missr10 r1i.\o póde de UHllltlirn alg1111rn volal' 
por ella, quando está convcncidu t[11u c111 u111a 

11ovn elciçàO que se houvc~se de pl'occdcr com 
u legislavno cnl vigot·, maiot·cs it·i·egularidatle~ 
ainda se prulicarino, como se comprova da 
constante cxpel'ieucia uc Lodas as elcir,!ões que 
se têm feito na ref'crida pl'Ovincia de Sergipe, 
c111 que os partidos, q1.wrcndo por fot·i;u que 
os seus cantlidalos uppa1·e~:ão !!leitos, c:,.l.lla vez 
mais se apurno nn invenção de meios ainda 
os mais illegaes e cscanilalo~o", pam que 
possll.o oblm· os seus fins, de urn1wira q11e 
as elciçô'es posteriores sempre têm siJo remis 
viciosas que as anteriol'es; e demais existindo 

. a provincia em o mais lame11tavel estudo, 
quando estão mais que nunca Íl'l'econciliaveis 
os partidos qne fignrm·a.o nas presentes eleições 
lendo. sido um. opprimido e perseguido· pelo 
oulro, que para este fim se tem servido do 
poder que está exercendo na provincia, mui 
impolitico e perigoso seria que a uma nova 
eleição se mandass~ agora · proceder, com o 
que sem duvida se aggravariã.o sobremaneira os 
males que opprimem a referida provincin, e 
o resul[:ado seria outra eleição tumultuaria 
e ainda mais viciosa que aquella de qne se 
trata. · 

<~ Entende, portanto, o abaixo assignado, 
que em taes circumstancias, a não se quereL· 
que aquella provincia fique sem representaçao 
nesta legislatura, o que mais convém é julgar-se 
tão sómente nulla a eleiça.o dos dous collegios 
do Lagarto e Santo Amaro, cujo numero de 
eleitores excede o de 4,000, e approvar-se a 
de todos os outros collegios, que. estando 
quasi nas mesmas cit·cumstancias, nenhuma 
razno ha para se admiltir um, e se excln·ir 
outro ; e serido os candidatos mais votados 
em os ditos collegios . os Srs. Drs. Manoel 
Joaquim Fernandes de Bal'ros, e Manoel' Joa
quim de Souza Brito, conforme a apuração a 
que o abaixo assignado procedeu, e consta do 
mappa incluso, é de parecer que se lhes dê as
sento nesta camar.t, officiando-se ao governo 

pnm so mandar procmlm• {i nova clci,;n.o de 
eleitores 110H 1l1111s c:ollc:;io:; q110 se nnn111l110 uo 
Lagarlu t! S,11111, Amuro. 

« Pa1;0 <la e:1111a1·:.1 dos 1fop11larlos, ctn 24 ele 

Setembro de 11:S:18.-./oct']ltl'.m lllateelUno ele 
Brito. " 

e< Não posso concordat· no parecer acima ; 
porquanto, ten1io havido irregnluridacles em 
quasi todos; os collegios, não julgo conveniente, 
nem politico, que a camara dos deputados, por. 
quaesquer considerações que s·ejão, as approve ; 
por este motivo ea havia votado pelo parecer 
em separado do nobre deputado, que julgava 
dever-se annnllur toda a eleição, e mandar-se 
proceder á nova; coutinuo, pois, a sei· desta 
opinião, devendo reco111mend,1L·-se ao governo 
it1ic mande pro,~cde1· á ella, depois de clat· sabias 
provi.Jcucius, pnm qnc os pa1·fülos estejilo menos 
in·ilados, rJll mai:; 1·awavcis. 

« P:t\:o da <.:amara do,; deputados, c111 2:! de 
Sclumhro ele 1838.-Aw·clinno de Sonzct e 
Olit•eira Outtlinlw, » 

,r Não posso eo11cot·daL' com o pt'rnHHl'O pa
l'ocm·, e, se l'ôr 11ccussal'io, d,u·0.i na discussão 
os motivos; nem jnlgo podei· ig1rnlmcnlc apt·e
seutar algmn do::i lres nl'i>ilrios 1·1•ji:ilmlos pe!a 
camu1·a, Se fôra a ex pender razües, e não dm· 
um parecer, que nfto dPscnbt·o, dirin. (jllfJ a 
ca111arn adiasse e,;ta .queslao para um lemp·) 
em qlle se j11lga!,se a provincia de Set·gipe res
tabelecida e socegüda, o que é de espernr que 
seja brevemente, utlenlas as sabias providen
cias que o governo dará. 

<e Paç,} da camura dos deputados, em 24 
de Setembro da 1838.-Franei.sco Goncalves 
1liart-ins. » ' 

Vem á mesa um requ,rimento do Sr. Nnnes 
Machado, pz·oponrlo o adiamento da c1uestao até 
sabbado. 

O Sr. Paoheoo pede que se lhe diga quaes 
os fúndamentos desse adiamento, e conlinnando 
a fa.llar contl'a elle, mostrn que já tem sido 
muito adiado e.sle negocio, que uma provincia 
inteira continua sem ter representantes, que já 
se têm alcançado todas as pQssiveis infor
mações, e que lll'ge pL·ompta decisão ; sendo a 
seu veL· incontestavelmente nullas as eleições. 

O Sr. Nunes Machado dú. por fundamenlo 
ao seu requerimento o havere1n na casa depu
ta,dos novos que não estão ao facto da questão, 
e terem vindo á ca.su representações de camaras 
municipae.s.e até da assembléa provincial, sendo 
que razão ha especialíssima para que o Sr. de-

. pulado (o Sr. Pacheco) esteja completarnenle 
informado daquillo que até seus collegas podem 
ignor.ar. E' sabido que o ·· negocio está Uto 
confuso, que talvez mesmo conviesse que nunca 
a cqznara com elle se occupasse. 

O Sr. Marcellino de Brito .falta no sentido 
do nobre orador. Foi de paL'ecer que as eleições 
d~ $e1·~ipe deviao ser ~nnulfo.das, mas qua 
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l1oje nno eslá desse nccordo, ao menos sem 
que _se tomem providC'ncins pnra que a pro
vincin venl1a legitinwmcnle rcpl'esenlacla. Da 
demorn da decisno desse negocio nno é n 
camnra responsnvel ; pois c111e tendo pedido 
as actas dos diversos co\legios, o vice-presi
dente dessa provincia demorou sua remessa até 
tornar-~e forte, dePJittindo por uma IE!í da as
sembléa provincial todos os empregados e slib
stituindo-os por gente sua ; e quando por fim 
se resolveu a mandar essas actas, não as enviou 
directamente ao go\'erno, mas sim a um agente 
seu, que as demorou em seu poder até tornar
se igualmente forte. O ol'a.dor passa a. mostrar 
quanto esse vice-presidente, chefe de um prlr· 
tído, é indigno de confiança; pois que sendo 
commandante das armas, havendo desordens 
n'uma villa, consentia que seus soldados en
tt"assem nella e a saqneassem por dnns vezes : 
foi a infe1iz villn de S:mto Amal'o de Bl'Otas. 
EssP. vice-presidente tem clominnc\o toda n 
província, (fllCl' suhstil11indo todos o::i empre
gados, pondo na s1111 dcp,•1ult•nc:in j11iics rle 
paz, cnmarns 1111midpm•i::, g1m1·clns i111í'ionrws, 
perseguindo co111 p1·m·1·ssos nR que lhe i-no 
oppostos, e JW0Cl'~sos lllo iujusl.os e 111.11!01.;, 
como um qne foi pres<'nlc á reh,\·no da B11hin. 
Se hoje se mandar pl'occder n nrnn nova clci\'.M 
al1i 1 em vez de termos depnlndos eleitos pela 
província, têl-os-hemos indicr1dos 1>01· esse vice
presidenle. Continua decla,·trndo que n de
ci.sAo deste negocio se torna ho,ie mais delicada, 
àepojs que o senado prevenio a decisM da cu
mara, usurpando sua decisão, t1surpação esta 
que na.o admitte transacções. 

O Sr. Jl.ezende é de parecer que volte_ o 
objecto á commissãó, mas que n~o se diga que 
deve ficar adiado indefinidamente, ficando não 
representada uma provincia por ser pequena, 
questão esta que já estaria concluida se fosse 
uma província grande, v, g., a Baliia. 

O Sa. RAl\fIRO :- Pernambuco, por exemplo. 
O SR, REZENDE continuando, conclue man

dandó emenda para qee o negocio volte á 
commissão de poderes. 

O Sr. Sou:za. Martins ·mostra que, divergindo 
todos os membros dessa conunissão, a ponto que 
ha tres pareceres diversos, melhor seria no-
mear-se uma c()rnrnissão especial. · 

O SR. MoNT!J:ZOMA manda á mesa a seguinte 
emenda : 

cc Volte o negocio a uma commissão ad hoe 
e com urgencia. » · 

O Sr. Gomes. Ribeiro falia em füvor desta 
emenda. 

O Sr. Alvares Macha.d.o, para não complicar 
a d.iscussa.o, pede ao Sr. presidente que decida 

· se no objecto que se discute é tudo requeri-
_wento1 se parte é indicação, · 

o· Sr. l'tamiro ra11n em favor da idéa de voltar 
á com rn iss!io de poderes este objecto, pois 
qun é provnve} qne â vista das novas infor
maçôell que lia, póde hem ser que desappareça 
a divergencin qne nclla lrnvia. PeiJe humi1de
mente aos Srs. depntados ·qne se abstenhão de 
indigitar o comportamento do senado quando 
mandou proceder ás eleições ·primarias, para 
qne· com novos eleitores se procedesse á eleiç!!.O 
do senador ; tanto mais que o senado lhe pa
recfa estar em seus direitos, procedendo por esse 
modo. O orador o demonstra com varios ar
gumentos, e conclue declarando que é tão ne
cessario o equHibrio entre os rliversos ramos 
dos poderes, como mesmo entre os diversos 
podrres. 

O Sr. Carneiro Leão resume todas as emendas 
que estão sobre n mesn, e mostra qne nAo é mAis 
ncces~nrio que volte essn mnl.<'dn á cmnmissM; 
pois fllll' havendo ll'es pnrcc1~rcs diversos; todas 
ns pnssi vds clctmwim1çDe.ci a seu rl'speifo htlo 
de n<!llcs vit· incluidas, sendo lkito na discussl\o 
n quulqner Sr. 1.fop11tndo que tenha idém nova 
o!Tt•rr.cêl·n como emenda. Passnndo depois n 
jm:lilicar o srmntlo, moslrn qnc nno 6 mni 
clnm n legislnçl\o existente áccrca de eleições. 
O orador entrn n'111nn rliscussno áccrca rlas 
inslrucçücs de 1824, âa rC'solnçl'lo de 1827 e 
da. outra de 1828, que rrgulou a pratica das 
elei~ões, refr.rinclo-se ús instrncções de 24, sen1 
fazer menção rla l'esolnção de 1827, da qual 
se vê, como elle 1nesmo manifesta, que não 
é sna opinião soh1·e este assnmplo comllin'ada 
ad lioo, porém formada depois de madm·o -es
tudo. 

Annunciando-se estar presente o Exm. mi
nistro interino do imperio, o_ Sr. pi·esidente 
declara adiada a discussão, e convida os Srs. 
8° e 4º secretario3 para receberem a S. Ex. 

O Sr. ministro é introduzido com as forma
lidade do estylo, e á el:!quertla do Sr. 4" secre-
tario faz a leitma do seu relatorio. · 

Finda esta leitura, S. Ex. se retira com as 
mesmas formalidades, e continua a dfacussllo 
adiada. · 

O Sr. Montezuma. declara que oinda que 
tencionasse guardar silencio emquanto não se 
decidisse a reforma do regimento, proposta o 
anno passado, a importancia da materi·a o fez 
desviar desta intenção ; e além deste, outro 
motivo tambem o levou a isso, e foi este dar 
o pa rabein á camara por ouvir fa1lar do sys.tema 
de transacções de uma maneira digna, isto é, 
estig111atisado por aquelles mesmos qúe o anno 
passado rlérão o seu voto a.os defensores de tal 
systema. 

Como o objecto da discussão é saber se 
convém ou não remetter o negocio a urnn com
missão especial, a isto se restringe, deixando 
de. examinar se se deve ou não annull,ir as 
eleições de Sergipé: E nest~ septido, respon ... 
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dendo ús observacões dn Sl'. C,Hneiro Leão. diz 
a11e ninu:uem m;ti,; do 1111e e!!e 01·:tdor d~seia 
;er t't'p1·1~.,;entnda a p1uvi;1eia de Ser6ipe, a (JlF~I, 

por faLaliclü.de, ou talvL:Z plH' negli:setwia da ca· 
tnnra, deixo11 de set· repre:,;enlc:th o auno pas· 
sado, e póde ser aue lü.mb0rn o n[to sejil e::;Le 
anno. E por isso, apresentando a stw ernendu 
para que se nomêe a comrnissão especial, con
vida aos 'íllustres membro., que parn eila fôrem 
nomeados, a darem com urgencia o seu pa
recer : qucl' clJe orador a nova commissfw, 
por não juigar a actuül cornmissfto de poderes 
(composta em sua maioria dos me,;mos mem
bros do armo pa,;sa,lo) it mais aJc1ptada para 
esle 11egocio. 

Depois ele tet· folluuo sobre o adiamento, o 
ora<lor di% que não t>óde deixal', ne::;la m:ca;:;ião, 
de pedir :w illnslrc~ deputado qnc lãu :-iCVcrn
rneuLe foliou a rnsµeito do viee·j)l'l!6Ídellk de 
Scq;ipe, µot· a+:•ot· ddle llob1·u llLip11ladu, p0t· 
atnOL' du Cê.WWl'cl, !)UI' i!llW!' tb prohjda1l11 dti:i:-il! 

viee·[Jl'esiJente, j.'.ttnais ,rnstuale p1·opu.~i~üL!:-i (Jll•J 

não ::;ej:lo fundadas cni due11111enlos, e duél!· 
menlo,:; apre::,;e11taclus ú eauiat'a jllutmnentu cu111 
SUilS pala vrm;, 

E.' o adllal vice-presiLleulc L\a prnvincia de 
Seq;ipu d't:l-fü.:i, exclama o 01·,ttiut\ Ulll du.s 
mais eouspic;uos ci<l:1di1D,; ~lo Bra:r.il ; 6 ellc 
um Jos m.üs dignos patriotas, amigo ::;incern 
da Ol'Je1n, do syslema monan.:l1icu 1·cµ1·es1!n· 
tativo, iriimigo da anarcbia, liomcin de lw.lo 
sacrifka1· ii. orde1n e á lei, para que a aulo
ridade mereça do povo aquelle respeito, sem 
o qual é incompativel toda a prnspel'iúade 
social. Subn! eleições·, s0bre int1ue1wias o!cilo · 
raes, pennilta-me o nobre deputado a quem 
eu me refiro, que não tome o seu juizo 
por norle, porque me parece que esse vice
presidenle, se tivesse u honra de senblr-se 
nesta catnara, podia fazer as mesmas obser
vações sobre este objecto, dirigindo-as ao nobre 
deputado. 

O 01tador conclue com mais algumas reflexões 
no mesmo sentido. 

O Sr. Andrada. Machado vota p,:ua que o 
parecer 'lOlte á commissão, mas não á com
missao especial, porque a que está nomearla, 
talvez que com novos esclal'ecirnentos dê um 
parecer diverso do do anno passado , além 
disto, está cançado de nomear tantas corn
missões. A respeito do que se tem dito na 
camam sobre direito publicv-constitucional, 
sobre a iniciativa que o senado p,ll'eceu tomar 
neste negocio, ele., está que a commis::,ãO exa-

. niinará como deve este negocio. 
O Sr. Limpo d.e Abreu, posto que já tenha 

enunciado o seu juízo. sobre as eleições de 
Sergipe, todavia, occorrendo uma innovação 
importantíssima,· qual a de rnandat· o senado 
proceder novamente a eleições -pt'imarias pat·a 
a nomeação de um senador, deseja que este 
uegocio seja maduramente examinado, para o 

que cumpre que volte de novo á commi!êisão, a 
uuem ser:1.0 ore;;e1lt1::s todos os documentos re
f1Livos a elle', bem eomo a. legislação a respeito, 
sobre que diseorua do St·. Carneiro Leão nas 
duvidas r1ue ap1·csenlou. 

Di-se por eonduida. a. uiscussão do adia
mento, e procedendo-se ó. votação, é approvado o 
que prnpõe o SL·. Muutcwma, isto é) que volte 
todo e:ote negocio a uma commissão nomeada 
acl hoc com urgencia. Em consequencia do 
que recolht!m·se as cedulas p:\ra esta com-
--- : - - "'X " --- • - - • - -- .. '. - - _1 -- - - . -
11t1::;::;au, tLLctS su:openue-::;e a c1,pura<_:ao por 
annunciar-se a chegudn do Sr. ministro da 
marinlw. 

Tn~:i•n,lr1~1i1·ln A Vv1n n"l;n~:!.~rr. r,.n.,n .-,e-, f'r11.1,n"\ri 
.1.LJ.L.LVU.Lll-'l'-\V \,.1 LI~'\.U.l, .l.L.111.ll.:::::il..LU VULJ.l LI.o;;)- . .LVL ll.J.C.,."' 

lidades do regim<!nto, faz a leitum do rélatorio 
da sua t·t:µarlit.:ào. 

ProceJe-:,;e au Jepuis {t eleivíl.O da com
missão e11ean·er5:tda de dal' seu patet:e1· ::;ubrc 
a-; dui1;ü11-, 1fo Se,·gipe. S~\o eli·itus os Sl's. : 
Ll111JHJ cu111 :!7 vulu,, Ollo11i cu111 :i:! e lli
bei1·0 dt: .\11d1·,1da t:11111 ~w, p11L' dt;:,jt.'lllpale l!lltll 

o SI', 1\lu11le,rn11ia, qrw olilivut·ít ig11:d 1111111e1·0 de 
volu3, 

O S1l. l 11H:,111i,::-.T1·: d1;1:lara ,pie a 11llt•1la pí.t'lc 
Lia uL·d,;111 d11 dia~ a dist:11:::;,;rtu tla nispusla .'t 
t'alla tio ll1ru11u, 

O Sr. Nunes M::i.oho.do, ú vi~ta do 111uilo q11e 
e;;l[t arliantad,1 a lwrn (Jallno ~O minutos pnrn 
us iJ, j11ln'' 111\.:liioL' r11ie se c1npl'cgue o re:--lo 
tio lc111po 11a Ji::i<:u,;-iilo do 1·cq11erime11to do Sr. 
Gomes HilJl'irn, (jllc lccn analogia corn o fim 
p,ll'il l{ uc fui notnc;1ua a eo111 l1l issilo e1H.:at·1·egacla 
de (.hll' seu 1nu·cccL' sobt·e ns eleiP-ões ele Ser-. . 
g1pe. 

Este t'8(J\leL'itn81üo é apoiado, e clepoi.s de jul
gado cli,,cutido, approvaJo sem discussão. 

t:ntra portanto em dis1..:ussão o seguinte : 
<< Requc:irn que se pergunte ao governo se é 

cedo que na provincia de Sergipe se fizerão 
eleições primarias para a eleição de senadot·, 
e se pela affürnati va, em que se fundou uma 
tal deliberação, achando-se pendente nesta 
carnara a questão sobt·e a nullidade. Salva a te
dacção, ,> 

O Sr. Limpo de Abreu deseja, em ad dita
mento ao requerimento offet"ecido, que se exijão 
do governo cópias das ordens expedidas ·ao pte
sidente e ... vice-presidente daquella provincia, e 
das instrucções que nessa occasião o governo 
infallivelmente havi.:l. de dar, para que se não 
repetissem as nullidades que se notarão no 
anno passado, o que é parn o orador tanto 
mais evi:íente, quanto é alto o conceito que 
fórn1a da administração que acabou ; e quanto 
ainda soão aos t.em; ou vides as censuras que 
elles dirigit·ão, e opposição que fizerão á an
tecedente administraçao, taxando-a de inepta 
por nao ter expedido semelhantes instrucções. 

Offerece a seguinte emenda que é apoiada : 
<< Que se peça ao governo, pela repartição 
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80 SESSÃO EM 15 DE MAIO DE 1839 

cOn1[H.::lenle: lº, t:opia ele todas a.:; onlens por 
elle expedidas, nfl1n de prne,'.(icr-se na prn
vineia de Sergipt) ,i elei1;uo de um se11adrH', 
pclü falta do Sr. l\bll,t Rm:clh1i· ; 2", copia 
das inslrncções que a este resDeilo deu ao ~o
verno ela dila pru.vincia ; 3", as udas da elt)iÇãO 
de senador, paríl por ellas poder avaliar-se a 
validade: ou nullidade da mesma eleição; 4º, 
tocha corresponclencin offieial entre o governo 
provineial e o geral sobrn o assumpto cb refe
i-ida ultima eleiçrw. i1 

Esta emenda é apoiada. . 

O Sr. Gomes Ribeiro pede lieença para retirar 
o seu requerimento com o fundamento de que 
a emenda do Sr. Limpo satisfaz plen:nnente a 
c~ig1•nc:ia que !iv1:ra cm visln. 

E'-lhe coucedílla. 

O Sr. Ramirv conconla na emenda do Sr. 
Limpo, n1L·1rn::; nas pa!avtas - pnrn ])01' 

ella:3 pullel' w·aliw·-;3e a ·uoliclacle,, utt u·ulli
dade dtt ·111e.~11w eh:·i~:(io-pois que a vcr·ific:wno 
dos poderes dr,::- senadot·es compele cxdusiva
menle ú cauinra vilali<.:ia. Espera qne o Sl'. 
Liwpo co1H:ordc 11a surJpressão deslas pa· 
lavras, para ler o or,tdor mais esta occasiflo 
de votar de :,ccordo coin elle. 

O Sr. Liml,JO d.e .Abreu, r,peznr t.lc llie pn
recer c:laro e evídeule que o sen requel'imento 
tern sólllenlc µoi' fim obter infomrnçües pal'a 
a camarn µoder julgar da valiclade das eleições 
de Sel'gipe paru deputados, e não para membro 
da camara vitalicin, a verificação de cujos po
deres comifete ao senado ; comtudo concorda 
na suppressão das ditas palavras. Pede ao S1•. 
s1;cl'eta1-io que risque as palavras - para por 
ellas poder cwalfor-se a validade, on nullúla.de 
da mesma ele-ição. 

E' satisfeito. 

O Sr. J?aula Ca.nclid.o vota contra o reque
rimento pol' extemporanco, e de alguma ma
neira tendente a trazer quebra de direitos ad
quiridos : externporaneo porque, se a camara 
tiver de reconhecer que a eleição primaria foi 
valida, de que servem taes informações ? Pa
rece-lhe necessario que a camara decida ; pri
meiro, se acaso ella r-ejeita ou não, semelhantes 
eleições, púa depois se decidir a questão se
cundaria, se os eleitores ultimamente nomeados 
são ou não legitimos _; tendente a trazer qu~bra 
do direito adquirido, porque estas infor
mações podem influir para se · annullarem 
eleições para deputados já feitos, que serião va
lidas se acaso não hoüvesse um acto secun
dario, que nada tem com as eleições pri
marias ; e se as informações na.o azedassem 
mais ou menos os anirnos e nãojnfluissem para 
º· juizo definitivo -sobre a validade das eleiçoes 

; ·. primarias, 

O Sr. Carneiro Leão não tem a menor du· 
vida em votai· pelo requerimento do Sr. Limpo, 

con1 a suppressf'lo proposta pelo Sr. Ramiro, 
pois que deseja que a cornmiss~o de qne o Sr. 
Li111po aealm de ser eleito membro, tenha todos 
os dados neces::oa1·ios para fondamcnt.Jt· o p,u·ecer 
que le m de offl:t'eeer á easu. Quer só fozer um 
additamenlo para que se peçn ao governo a cor
respondencía do senado com o governo a se
rnelh,rnte tespeito. 

Offet'ece a seguinte, emenda que é apoiada : 
(( Qne lambem se peça a correspondencia do 

senado com o governo a semelhante respeito. 
-Carne-iro Leão. )> 

Julgada a maleria disculicla, são approvadas as 
emendas do Sr. Limpo com a snppressão pro
posta pelo Si'. Rarnirn, e a do St·. Carneiro · 
Leão. 

O SR. Pn.ESIDEN'l'E dá para orde111 do dia dis-
.,....,.:_,.._.')" rln ,,, ... ,•nnQrQC'I nr·f;, ... r?t"'-"-" a ,·1., ~nc.~11n~h2 /2 
l...,U..:J,..;,u.v l.l'-' pu.a.vV'-'l.~.::J (..4.1..UC:\UU>J'' '-' ""-'~" "'-'~l-'V'P•l-4 14 

falta do tlirono. 
Levaula a sessão depois das 2 liorns. 

§e""s:.'io e1n la de lllulo 

l'HESIDENCIA llü sn. All,\U,10 VlANNA 

SuJ\11\!ARJo.-Expedienle.- U1·1;c11.cia .~obre a, li:!'. 
do i1·,t/ico ela C1JCl'a·1.nclw·a.-O t•di:l ll do d ia. -
Parccer1:8 aclhalo8. - Voto de [ll'f/'}ltN, -llcla· 
tor'io do mini8fro da g ucrr<t, - Rela.9cio rfa 
vt'.ctgem ele S. Ec. (Í. provinda de 8. Peclro da 
Snl. - Ovinião ele 8 . .b':v. 8ob1·e a clw·arílo llrt 
guer1'Ct, etc. 

A's 10 hoi-as da manhã faz-se a cha
madai e achando-se reunido. numero legal de 
Srs. deputados, abre-se a sessão, lê-se e ap-
p~o_va-se a acta da antecedente. . 

Faltão com causa os· St-s. José Mananno, 
Cajueiro, Gonçalves Martins, Bustamante, 
Assis Mascorenhas , e sem ella os Srs. Angelo 
Custodio, arcebispo, Souza Franco, Sn.cupira 1 

Francisco do Rego, Sebastiao do Rego, Vis
gueiro, Casado, Pinto Coelho, Carneiro de 
Campos e Toledo. • 

EXPEDIENTE . 

. O Sa. 1 º SECRETARIO dá conta do· expediente 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro da guerra, em que expõe que 
tendo o regulamento n. 1 do 111 de Janeiro do 
anno passado, expedido pela. repartição dos 
negocios do imperio, estabelecido a maneira 
pela qual devem sei· distribuídos os exemplares 
impressos das leis, decretos e . regulamentos, 
mas não comprehendendo nas suas disposições ,. 
a rernessa. de exemplares de que trata o officio 

·desta camarn de 10 do corrente, por-isso nu.o· 
póde mandar leval-a. n eifeito, julgando com ludo 
qne ella poderá ter lugar p-ela referida repar
tição.-Fica a camara inteirada. 

Do actual ministro interino do imperio1 
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SESSÃO EM 15 DE MAIO DE. 1839 81 
remelte11do um exemplar impresso dos actos 
legiglaLivos, de ns. 65 a 91, da assemhléa pro
vincial da Bahia, fJUc livetão lugar na sessão de 
1838, e forlio promulgados. -Remette-se · o 
exemplar para o :irchivo. 

-Do mesmo ministro, enviando mn exemplar 
irn presso d,1 legislaçao paral1ybana, promulgada 
nos annos de 1835, 1836 e 1837, com os regu
lamentos e .. instrucções, que para sua execução 
fora.o expedidos pelo governo da província.
Para o archivo. 

Do ministro interino da fazenda, remeltendo 
os papeis e informações que lhe forãO exigidos 
em officio desta c·amara, de 13 do coerente, 
sobre o pagamento não effectuado dos orde
nados que se ficou devendo ao desemba1·gador 
da t'elaçflo da Bahia, Joaquim ,José de Azeveàa. 
-A que111 fez u rnquisiçno. 

Do i-;ec1·ctario do senado, ,pnrtitip:mdo que 
o scnud.o nflo púdc dar o seu co11senlitnenlo ú 
resolu~:üo desla 1·a1w11·a, dt•clal'anllo que Paulo 
Antonio de Faria <!sli.t no gm:o dos di
l'eilos de cídaclno hrazilcirn. - Fica a camara 
inl.d1·ada. 

Hcmcllc·t-:l! á. terceira comrnissão t!e fa
zenda o l'cquerimento de José Joaquim Be
ze1Ta. 

O S;i. Alvares Macha.do, tendo a palavra 
pela ordem, d~clal'a 4ue a p~cfüa para fazeL' um 
requerimento ao Sr. presidente, e antes que o 
l'aça, julga ser do seu deve1· expôr as razões 
em que se funda o seu requerimento. Observa 
á camara que l'eflicta bem que as palavras delle 
orador não são a expressão de nenhum dos 
lados da castt, Seguio s1.m1pre um pensamento 
seu, pensatnel)lo antigo qne é a. necessidade de 
satisfazer a sua consciencw. Nota que os males 
do seu paiz n~o lhe parecem estar muito re
motos, e fallando da lei de 7 de Novemb1·0 de 
1831, de quando elia foi discutida, declara que 
se nessa occasião estivesse na camara, nem a 
seu favor votnria. Censurando o trafico, que 
por"'!'contrabando se está fazendo de escravos, ou 
a~tes de homens livres, mostra que já apre
sentára uma emenda para que se desse um 
posto de accesso aos officiaes da nossa marinha 
qne capturassem uma embarcaça.o com escra
valut·a; porém, que esta emenda e outras pro
videncias eu Hlo eu unciadas na.o forão recebidas. 
O comme1·cio da escravatura, diz o· orador, 
.continuou e continua da. maneira a mais es
candalosa : que as províncias do itnpedo se 
achao cheias dessa sorte de homens, e que 
islo reclama uma providencia do poder legis
lativo, seja ella qual fôL'. Mostra que no senado 
já se trntou desta ma teria, e que alli se . ap
provou uri1 projecto de lei qne foi mandado para 
esta casa. Embora o povo faça o con~t·abando 
de escravos, mas o governo deve faze<" observar 
a lei ; e posto que a população brazileira con
tinue a fazer o contrabando, nunca o governo 

TOlllO 1 

devin. violnr a lei, pois que os escravos im
pol'lados llflo l'orão exportados para t\ Africa, 
como cumpl'in fazer-se. Os perigos em que nos 
achamos demunslrão assás a necessidade que 
ha do se tomar ntna medida Ll este respeito. 
Mostra que na casa existe uma rep1·es:entaçrw de 
sua jJrovincia, petlindo que se dê andamento ao 
projecte vindo do senado : que o anno passado 
pedio inutilmente que se tomasse alguma me
dida a semelhante respeito. 

Pedio," pois, a palavra para requerer a Lll'· 
gencia desh1 lei, não para que enfre hoje em 
discussão, porque não quer tomar o tempo 
que é nccessario para a discussão do voto 
de graças, que julga estar em primeirn lugar, 
mas para que o Sr. presidente tome . este 
negocio em consideração e o dê para ordem do 
dia. Deseja q11e se ton1e uma medida a este res
pc•ito, e que esta medida seja observada, pois 
q11e ellt\ (; de um i11lriresse vital parn o paiz, 
Nno qttel' que este ohjeclu fü1ue pri.L·a o .111110 
<111e veru, po1·q1.w nno quct· que se fa1;a ucllo 
bw1.clr:im eleitontl, Concluo rcconhcccudo que 
adualmente udia impossivcl a e:irncuçno dn lei 
de 7 de Novembro de 1831, ao menos Jle!o 
que diz 1·espeilo aos factos occorrido$ até u data 
aclual. 

O Sr. Andra.da Machado pede ~r palavra para 
explical' que não é n 1mµulac,no brazil~it·u. que 
f'az esse commercio (avo-ia,do-~) ; e obiõet·va que 
todo o mundo sabe que cll<: se pro111rncíou 
sc111pn: conlL·a esse tL·afico_da <!scravaturn. 

· O SH. PRE~IDENTE diz que toma1·â um lal 
objeclo na devida consideraçno. 

Entra em discussão o seguinte parecer adiado 
na sessão do arrno passado : . 

e< A cornmissüo de justiça criminal, exami
nando o requerimento apresentado a esta uu• 
gusta camaru por parte de noventa e sete indi
viduos neUe assignados, os quaes allegao, que 
tendo quasi todos sido presos no mez de Junho 
de 1836, por haverem sido pronunciados pelo 
juiz de paz de Porto .Alegre (capital da pro
vinci.a do Rio Grande do -Sul) como cumpliccs 
nos crimes de rebeHião, sediçn.o e outros de
lictos, em conseqnencia dos acontecimentos 
politicos qne têm tido lugar naquella província, 
depois de haverem alli soffrido todas as privações 
e padecimentos, já nas prisões de terra, já nos 
porões dos navios em que têm sido encarce
rados, . forão finalmente en\Tiados para esta 
côrte, em cujas fortalezas são cansel'vados, sem 
que até agora se haja p1·ocedido ao julgamento 
dos crimes, que se lhes imputão, apezar de o 
terem requel'ido, logo que pronunciados forão. · 
. <e Nil.O desconhecem os supplicantes que as 
causas que impedem a verificação do seL1 jul· 
gamento, nascein da impvssibilidade de exe
cutar-se a lei, segundo a qual não devem ~lles 
se1· julgados senllo pelo jury do seu domiciJio, 
cuja convocação e reunião se entende ser impo, 

11 
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lítica ou impraticavel emqnanto durar o estado 
de commoção em qne se acha a provincia · 
do Rio Grande do Sul ; e é pot· isso que, pon
derando por uma parte os incommodos, prí
v;;.cões e vex:ames que têm soffrido e continuão 
a ;xperimentar, e por outra fl improbabilidade 
de serem realmente culpados todos os que 
como taes forão co1nprehendídos no processo e 
pronunciados em massa, com se expHcão os 
supplicantes, recorrem a assembléa geral legis
lativa, implorando corno remedio aos seus soffri
mentos, haja a mesma assembléa <le -autorisar, 
por um acto legislativo, o tribnnal da relação, 
ou jury desta côt'te, ou qualquer outro juizo, 
para toma:r conhecimento cio processo dos s11p
plicantes, e ju/gal-o segundo ri~ regras que 
houver pot· bem prnscrever, declarando desde 
já os supplicantes que renunci!lo a garantia do 
julgamento pelo jnry do seu domicilio; pois a 
graça que mais solicWiO e serem julgados prom
plamenle nesta cÔt'te, onde esll:\o presos, e onde 
exislem por copia seus prncessos, como fazem 
certo por uma certidtlo que ajuntno, püssad.1 
nela secretaria da 11olieia. . . 

(e A' face desta exposiça.o, que a commissM 
reconheee fundada nos dictames da justiça e da 
humanidade, elta entende que a pretenção dos 
supplicantes é merecedora da attenção desta au
gusta camat·a, e tomaria por certo a iniciativa, 
oronondo em termos habeis urna providencia 
sal~tar e efficaz sobre a ma teria, se já nesta casa 
nãO estivesse em discussão Uma proposta do 
governo convertida em prn,iecto de lei, a qual, 
no penfiar da commissão, satisfaz completa
mente a.s vistas dos supplicantes, estabelecendo 
regras gerae~ para o julgamento de todos os 
réos que est1 verem no mesmo caso em que 
eIIes se acha.o. Como, porém, naquelle pro
jecto estão propostas as medidas convenientes 
e applicaveis á especie, e qualquer àeliberaçri.o 
que a camara em sua sabedoria sobre eJle 
honvér de tornar vem a comprehender virtual
mente o deferimento á presente supplica, é 
a coromissao de parecer que o requedmento 
fique so.bre a mesa, para se lhe dar a consi
deração que merecer no acto da · discussão 
do mencionado projecto.-Gonça.lves Martins. 
-Joaq1iim Marcellino de Brito. -Francisco 
Gomes de Cam,pos. » 

OSr. Andra.da.Ma.ohad.o pronuncia-se contra 
o parecer da commissão, e pede que se dê 
para ordem do dia esse pro!ecto extraordinario 
que vai atacar. a co_nstituíção, corno provará 
quando fôr discutido,. e enta.o proporá aquelles 

· meios qne julga que se devem adoptar, por 
entender sere-m . os . constitucionaes. Recom · 
menda a urgencia deste negocià, a que se per• 
suade dever-se atlender primeiro do que 
a que pedira o Sr. Alvares Machado. 

O Sr. Tosta. tambem se pronuncia contra o 
parecer, em- consequenbia da sua conclusa.o, 

porque entende que os snppli<:antes n11.o podem 
renunciar :is formulas do julgamento estabe
lecidas pot· lei, nem serem julgados por um 
juízo estabelecido por uma lei posterior ao 
tempo em que teve lugar o crirné. Manda a 
mesa uma emenda para que se indefira ao re
querimento dos supplicantes. 

A seguinte emenda é apoiada, a entra em dis
cussão ; 

e( Que se indefirà o requerimento dos suppli
cantes.-Tosta. i> 

O Sr. Carneiro Leão, embora reconheça 
exacto o pri11ciµio invocado pelo orador que 
o procedeu, quando assegurou que não póde 
qualquer renunciar as leis reguladoras do pro
cesso; todavia, como na que:;tào que se ven
tila é a. sociedade a outra parte intet·essada, 
como é a carnara quem tepresenta essa so
ciedade, póde ella mui bem dar a sua ac
qnicscencin a essa renuncia, a qual embora 
possa ás vezes ser nociva ao perfeito conhe
cirnento <lo proce$sO, póde ta.mbem ás vezes 
tornat·-se indispensavel, como, v. g., o vida a 
ser neste caso, se por àesgraça tivesse a 
luta do Rio Grande de pro\ougar-se por muitos 
annos : entao de certo não conviria que se 
espet·asse pela pacificaç1to da pl'Ovincia, e pela 
reunia.o dos jur..,dos para o julgamento elos réos: 
dever·-se-hia adaptar u,na. resolução es{•ecial 
a respeito delles. Todavia, nllo julga que es
tamos neste caso, muitos dos signatarios uo 
requerimento estno no gozo de sua liberdade, 
lêm sido oelo orador encontrados nas ruas e 
merecel'ão • a amnistia. Acha, pois, que se deve 
recorrer ao governo para obter informações 
ácerca de cada um delles, e se se julgar preciso 
mandará requer:mento escripto. 

O SR. PRESIDENTE : - Iinporfa adiamento. 
O SR. ÜARNEiRO LEÃO: - Não era essa a 

minha intenção ... 
O Sn. 1 º SECRETARIO lê a seguinte emenda 

do Sr. Montezuma: 
<< Volte o requerimento á commissi\o res

pectiva parn apresentar uma resolução a res
peito. » 

E' apoiada, e fie.a. a discussão adiada pela 
hora. 

O Sa. PRESIDENTE declara que se vai entrar 
na discussão do '\o'oto de graças. 

O Sr. Ra.miro deseja que o Sr. presidente 
declare a maneira por que pretenàe pôr em 
discussão esta m~teria 1 se em globo, se por 
partes. 

O SR. PRESIDENTE : ~ Em globo. 
O SR. RAMIRO requer que se discuta artigo 

por artigo, mostrando a irnportancia do as
sumpto, e o não haver mais perigo àe peràa de 
tempo, pois que tem a maioria da· cumura o 
recurso de encerrar a discussM toda a vez que 
lhe parecer a materia sufficienlemente discutida. 
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SESSÃO EM 15 DE MAIO DE 1839 83 
Depois de breves explicações sobre a intelli

gencia que se deveria dar ás palavras - pe
riodos, paragraphos ou artigo, decide a camara 
que a discnss!l.o seja por períodos. 

O Sr. Montezuma deseja saber quantas vezes 
poderia fallar cada deputado. 

O SR. PRESIDENTE : - Duas vezes. 
Entra em discussão o seguinte projecto da 

comrnissão : 
<< Senhor. - Nós tivemos a honra de ser 

eleitos pela camara dos deput.'.lclos, para virmos 
aqui enunciar os seus sentimentos de jubilo, 
por se ver mais uma vez reunida em roda do 
throno de Vossa Mag<:stade Imperial na uber
lura da segunda sessão da qnarb legislatura. 

<e A carnara dos deputados unanime se con
gratula com a ngrndavel communicação feita 
pelo throno, de que o céo continúa a favorecer 
com prespera saude a Vossa Magestade Impe
rial e suas augustas irmãs; e faz continuos e 
fervorosos votos ao Todo Poderoso, pat·a que 
não cesse de outorgar-nos um bem em que se 
f~ndão _as mais_ solid_as esperanças da prospe
r1dade do nosso 1mper10. 

<< Convencida acamara da alta consideração 
que merece o consorcio da augusta princeza, 
herdeira presumptiva da corôa, e da influencia 
que póde elle ler nos destinos da monarcbia, 
pressurosa concorrerá com o governo em tudo 
o que fôr necessario, para que as sabias in
tenções de Vossa Magestade Imperial venhão a 
effectuar-se de uma maneira digna da naçilO 
brazileira, e aguarda as propostas qne nesse 
intuilo lhe forem apresentadas, afim de dis
cutil-as com aquelle siso e madureza que con
vém a tãO sobrelevado assumpto. )> 

Voto separado 

e< Senhor.-A camara dos deputados cheia. 
de jubilo, por se ver outra vez reunida .em roda 
do throno, do qual é seguro apoio, rende sin
ceros agradPcimentos ao Todo Poderoso pela 
continuação da prospera sau<le de V. M. Im
perial e de suas augustas irmãs ; e desde já 
segura a V. M. Imperial que ella tornará em 
mui particular consideração o consorcio de 
S. A. Imperial, e pesará as propostas que lhe 
fizer o governo a esse respeito, crendo que o 
.diio consorcio será compativel com a dignidade 
do povo brazileiro, e com a dignidade do throno 
e da augnsta familia que entre nós im@era. » 

O Sr. Ribeirõ de Andrada àá a prefercncia 
ao voto separado1 porque responde a um pal'a
grapho do throno igualmente com um para
grapho, e nao ao projecto da commiss~o; que 
tanto martelou a falla a que tinha de responder, 
que a fez estalar em tres pedaços. Em peças 
desta natureza, acha o orador que deve reinar 
um certo dogmatismo; nao quer que em todo 
o caso a camara se adiante além do throno, 
mas reconhece que ás vezes póde isto ser ne-

cessario quando o throno esqueceu a]guma par
ticularidade essencial. O orador entra entao 
em uma longa discussão, mostrando que das 
palavras do projecto da commissão, umas sa.o 
improprias, oulras escusadas e redundantes, · 
outras contradictorias, como, v. g., a promessa 
que faz o projecto de que a camara occupar
se-ha pressurosa com o que fôr necessario 
para o consorcio da augusta princeza her
deira presumptiva da corôa, discutindo com 
r:izo e rnadiireza as pr<,postas que neste sentido 
lhe forem feitas. Acha o orador antinomia e 
contradicç!'lo enlrn este sizo e essa madureza 

. que se prometle, e a outra promessa-de acolher 
pressurosa as propostas do governo. 

O Sr. Souza Martins, como membro da 
commissão, ju]ga dever responder ao prece
dente orador; acha que nao deve a camara 
limilar--se eslriclamcnle em sua reaposta ao 
mesmo numeto de palavras ou de linhns que 
exislil'ern na folia do lhl'Ono, nccrescenuo 4ue 
a camara nào combate pahwras, e só sim idéas. 
Explica que f'oi por inadvertencia da secret,nia 
que se acha dividid:i em Ires periodicos a ma
teria deste unico lopico. Rcpelle ;a cen5ura de re
dundancia e inutilidade que foi feita ao projecto, 
declarando que nenhuma phrase, nenhuma pa
]a vra mesmo póde ser cortada sem que s~ 
offenda a grarnmatíca, ou, pelo menos, sem 
que dê todo o necessarío desenvolvimento ás 
idéas que devem ser enunciadas ; passa a J°us
tificar cada um dos termos censurados como 
irnproprios pelo orndor que o precede. 

Mostra que não ha contradicção entre as 
expressões pressmosa, sizudez t! madnreza ; 
pois que a camara póde rnostrar-se pressurosa 
acolhendo diligente as propostas, que sobre este 
assumpto lhe forem mandadas pelo governo, 
e não guardando-as para outra sess!'lO, sem 
que com isso, em assumpto tão sobreelevado, 
deixe de proceder com a mais seria e cir
cumspecta attenç'.ao. Passa depois o orador a 
mostrar como o periodo correspondente do 
voto separado não· exprime todas as idéas que 
deve exprimi!', pois só mostra que a camara 
se congrntula pela saude de que tem gozado 
o imperador, sem manifestar os votos que ella 
faz para a continuação de tão preciosa saude. 
Tambem nao approva a parte desse volo que 
se refere ao consorcio da angusta princeza her
deira presumptiva da corôa ; pois .que dev'e 
a carnara suppôl' que nada tem havido a esse 
respeito de Indecoroso ao throno, e nessa pe1·
suasão assignou de· boa fé o projecto qua se 
discute ; se porém, tem o nobre deputaào 
autor do voto separado algúns receios, como 
parece inculcar a sua redacção, entào deve 
expendel~os mais à111plamente, e mostrar 
quaes sejão as suas. suspeitas. Por tudo iaso 
conclue votando a favór do periodo do projecto 
em discussao. · · 
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Annunciando-se estar o Sr. ministro dos ne
gados estrangeiros na ante-sala, fica a discussão 
adiada. . 

S. Ex. depois de tomar assento com as 
formalidades do regimento, faz a leitura do seu 
relatoriv, finda a qual, retira-se oom as formali
clades com que fõra introduzido. 

Continua a discussão adiada. 

O Sr. Andra.da. Macha.do não admiltio a· 
resposta apresentada pelos seus nobres collegas 
por lhe parecer em algumas partes redun
dante, em outras equivoca, -em summa por 
nilo achal-a cunhada sobre o molde que dev~m 
ter semelhantes peças. Insiste nas observações 
feitas pelo Sr. Martim FrancisM, .. accrescen- · 
tando que embora seja precedente da casa 
nomearem-se as pessoas que redigem o voto 
de graças para apresental-o ao throno póde com-· 
tudo isto rleixar rlencontecer, e por conseqliencia 
é inexaclo o principio do 1º periodo. 

Censura lambem a mudança de linguagem 
que apparece uo discur,;o da commis8llo, on1le 
no 1º § são os nobres deputados que fallão, no 2º 
acamara .. 

Censm·a igualmente o emprego da palavra 
-pregsmosa,-e a divisão do periodo em tres, 
para se responder a um da falla do throno. 

Continuando a defender o seu voto em sepa
rado, faz ver ao Sr. Souza Martins que, ás 
vezes, é necesario lembrar ao governo que 
e1le nno tem outro apoio senão na consciencia 
iHustrada dos rept·esentantes da nação : e, por 
que julgou que ora se estava neste caso, incluio 
este pensamento no seu voto separado. 

Observa ao mesmo nobre deputado que elle 
orador, sem ter a menor lembrança de que 
fosse possivel que o consorcio de Sua Magestade 
Imperial pudesse ferir a dignidade do lhrono e 
do povo, devia €Xprimir•se da maneira por que 
o fez, isto é, como a circumspecçã.o da casa o 
pede. Usou da palavra - crê - porqui: ha 
muita differença em affümar uma cousa, e crer 
na existencia d::.. cousa; se elle orador, por 
exemplo, se persuade que o governo faz üm 
consorcio digno da augusta princeza, _ talvez a 
naçào inteira não esteja na mesma pet·suasão. 
Entre os tres consorcias que se espalhárão1 

sómente dous não feriào a dignidade da nação 
brazileira i mas um feria sem duvida alguma, 
e bastava isto para acamara dever se exprimir, 
como vem o·o paragrapho do · voto separado. 
Além desta, outra consideraçno poderosa ha 
para isto, é a minoridade em que está o throno; 
comquanto o regente represente o throno, 
todavia vai grande · differença entre o rep1·esen
tante e o representado, e neste caso a circum
specção da camara pedia que se exprimisse 
daquella fórma. . 

Respeita a éscolha do regente ; crê que ha 
de dirigir-se neste negocio pela dignidade do 
augusto soberano q11e nos rege;· mas sendo 

possivel enganar-se, n~o· deve a camara de
clarar-se já satisfeita, e amrn1ar que o consorcio 
é conforme á dignida.de da nação, mas sim 
esperar que o governo declare qual é a pessoa, 
para enlào francamente a camarn dizer se ella 
é digna ou não. 

O Sr .. Rezende julga o primeiro p·at'agrapho 
da resposta aa commissão inferior ao do voto 
separado. Nàq concorda em que se diga ao 
throno que a cam.tra se compromette desde já 
a tomar em consideração o consorcio da au- · 
gusta princeza imperial. N!io encontrando entre 
as attl'ibuições do governo autot·isação para 
enunciar idéa nenhuma sobre o casamento de 
pessoas da familia imperh.l; devendo este casa
mento, pela constituição, ser a aprnzimento 
do imperador, e sendo o imperador menor, está, 
portanto, este negocio inteiramente s11brneltido 
á assembléa geral, n qual,· se entt:!ndesse que 
convinha tratar delle desde já, deveria autorisar 
o governo p::ira isto. Ora, no eslado em que se 
acha o paiz, na.o é passivei decretar-se um dote 
digno da nação e da pessoa para quem é di;cre
tado; e, além disto, faltando apenas 4 annos 
para a maioridade de S. M. o Imperador, 
parece-lhe que melhor seria dizer-se no throno, 
que acamara, convencida da importancia poli
tica do r..onsorcio de Sua Alteza Imperial, tomará 
na devida considel·açilo, em tempo opportuno, 
negocio de tamanha monta. Neste sentido 
manda á mesa a seg11iute emenda, que é 
apoiada : · 

<e Ao § _1° do voto separado : - E reconhe
cendo a impm·tancia politica do consorcio de 
Sua Alteza Imperi~l; tomará em consideração, 
em tempo opportuno, negocio de tamanha 
mon~. » · 

O Sr. Andrada Machado julga que o nobre 
deputado que. o precedeu opinou infundada
mente, persuadindo-se que a camara se com
promette desde já a tomar e.m consideração 
este negocio ; porquanto a camm·a se obl'iga a 
tomar em comiideraçào a& propóstas que lhe 
forem feitas, e eutão é que se deve apresentar 
as razões peculiares, as de dinheil'o; ele .. , então 
elle ora.ior, que é inimigo de despezas, na.o 
recusará- aquellas que forem necessat'ias para o 
casamento da heL·deit·a presumptiva da corôa. 

Quanto ás outras observações do nobre depu
tad() , está persuadido de· que o regente, que 
representa o impet·ador, é pessoa idonea para 
tratar do casamento da princeza herdeit-a. 

O Sr. Torres principia impL1gnando a emenda 
do Sr. Henl'iques de Rezende. Entende que o 
casamento da princeza imperial é negocio de 
tanta importancia. para a conservaçao das insti
tuições poliíicas do Brazil, qne não é a mes
quinha consideração da despeza de alguns 
centos de contos de réis que ha de impedir a 
camara de tratai.' delle. Tambecn entenae que 
negocio de·· tanta ilnportancia não·é daquelles · 
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SESSÃO EM 15 DE MAIO DE 1839 85 

que eslejllo . na a.Içada do tutor da familia 
imperial. Julga que assegurando acamara ao 
throno que concorl'erâ pressurosa para que se 
realise negocio de tanta transcendencia, nem 
por isso deixa este negocio inteiramenté á 
arbitrio do governo ; conserva sempre o direito 
de ,.apprnvar ou . repl'ovar o contrado que o 
governo fizer sobre scrnelhante nrnteria. 

Não vota pelo periodo do parecer separado, 
porque entende que as idéa:'}. nelle conlidas o 
estilo igualmente no pedoLlo da com missa.o, pelo 
qual vola.~~Nenhnm inconveniente encontra em 
e.star div.idido em tres periodos o que o illm,tre 
deputado apresentou em um só ; porqm,, 
quando se tratar da redacçãO, podem esles tres 
periodos reduzit·-se a utn só. 

,Julga que a cornmissão bem podia usar das 
palavras-nós tivemos a honra- sem se referir 
á si, e por isso nn.o é vulioso o a\'g1.1mento 
de que set·virão dous nobres deputados. 

A' vista das palavras de que usou o tlu·ono, 
fallando em termos genericos, sem designar tal 
ou tal conso1·cio, não lrn motivos pam duviJur 
que o consorcio ele Sna Alteza deixe de sei· 
cornpativel com a diguidaclc do lhrono, com a 
dignidade da nação ; e consequenlem.enll~ nl:\o 
póde ser adrniltido o topico do voto separado. 

Não julga bem empregado o v0rbo -et·el'
de que se servio o nobre dcp11lado : c1·,.i1· é lL'l' fé 
em alguern ; mfü; se não é por mera !'é qne a 
carriêlra entende que o consorcio de Sua A lleza 
é de grande importancia paru o estado, mas sim 
pol'qne tem razões que o convenção, esse lermo 
nã.o é o mais apropl'iado; e porque a com missão 
servio-se da palavra -convencida-, ainda por. 
esta razão prete1·e o voto della ao do illustre de
putado. 

Outra ra.1.110 o leva lambem a nno admittir o 
topico do voto separado, e é que o voto sepamdo 
parece dar como ra2ão de tomar acamara em 
c9nsideração o consorcio de Sua Alteza, o ser 
elle compative] com a dignidada do throno e 
da nação ; ora1 isto na opinião delle orador, 
não é razão ; é sim razão a que dá a com missão, 
isto é, que o consorcio de Sua Alteza con
correrá- para a manutenção de nossas insti
tuições. 

Finalmente, não vota por esse período do 
voto separado, porque está persuadido que, em 
resposta desta natureza, deve haver a concisãa 
que fôr compativel com o enunciado das idéas 
que a caro.ara tiver de exprimir, e esta concisãO 
não lhe parece existir no periodo do voto sepa
rado, pois que apresenta fres entidades ditfé
rentes, quando realmente não ha senão duas,. 
throno e nação. 

Sendo annunciada a che.gada do Sr. mi, 
nistro da guerra, é introduzido com as forma· 
lidades do costqm-e, e lê o relatodo de sua re
partição, do qual copiámos o seguinte interes
sante extracto, que sobremaneira attrahe a at- · 
tenção da camara : 

cc Avaliando o governo no devido gráo a ri
g9rosa obrigação em que se achava e se acha 
ainda empenhado, de empregar todos os meios 
ao seu alcance para chamar á communh!lo 
brazileira a provin~ia de S. Pedro, na qual in
íelizmente a mais violenta rebelli~o levantou 
seu medonho estnndarte ; cleliberou o mesmo 
governo, entre outras medidas, que o minisfro 
e secmtario ele estado dos nerrocios da guerra 

. 0 

se dfrigisse á eeferida pl'oviucia, e no theatro 
dos acontecimentos e das opernções procurasse 
examinar as vct·dadeit·as necessidudes da guerra, 
provesse sobre as mais urgentes, e averiguasse 
as eausas que alli hiljào por ventura empe
cido o prompto restabelecimento da ot·dem. En
carregado <le tão delicada e imporhrnle missã.01 

e ao mesmo ternpo desejoso de pt·e~tat• ao paiz 
Lodos quantos se1·viços de mim fossem recla
mados, em 6 de M.m;o do cot-renlc anno deixei 
a capilal <lo imperio, e chegando a pt·ovíncín de 
s~nta Cathurina, aonde l'ui iul'o1·inatlo do::; mo
vimenlos occoní1los em u villa de Lages e do 
estado da <!olmnua que se aclmva acampada nas 
margens do Arat·anguá, immcdiulamente ex
pedi as necess.u-ias 01·dons para fazer seguir, 
por m::n·, para tl provinda 1{e S. Pedrn 400 
ho1nens da rel'erirla columna, tleixando a ncecs
s:-i.ria força para far.et· conservar na pro vincia a 
01·dem, e mesmo l'epelli1· qualquer movimenlo 
qth'! o,; 1·ebelde . .,; tenlasS'Hll, [Jrocur,.mdu aterrar 
aos pacíficos liabilanles da mesma provincia. 

« Tendo cl1egado a 21 do mencionado mez 
t.le Ma1·1;0 á í.:idaúe d.o Rio Grande, aonde se 
tuurnrão tle prompto ulgurnas das met.lidas que 
1-rnrecê1·n.o mais indispemmveis, dil'igi-rnc para a 
capi lal da provincia ; ali i cheguei a 28 do 
mesmo mez, deroi!:i de uma pequena resistencia 
qne uma tenue bateria ruhelde, colloca.de. em 
os mot·ro<.; de Itapoam, na lagôa dos Putos, 
lentou oppôr á minha passagem, que se effeiluou 
sem difficuldade, apezar do diminuto estrago ex
perimentado pela barca em consequencia do 
fogo da citada bateria. 

« Inteirauo da situação dos negocios da pro
vincia, e sobretudo informado do estado do 
exet·cit~ no que respeita ao pessoal e material, 
algumas sortidas julguei conveniente executar, 
que tiverão bom resulta.do, captueando-se alguns 
rebeldes, entre os quaes se achava o irtuíl.o do 
caudilho Cunc1varro, cahindo igualmente em 
nos:,;o poder a bagagern do Netto e de mais .dous 
dos seus officiaes influentes, e l'etomando-se a 
canhoeira que ainda se achava no rio Cahy, de
vendo-se gt·ande parto de um tal resulta.do ao 
zelo e coragem do incansavel e valente major 
Francisco Pedro ; tendo já-sido retirada. a outra, 
qne se achava mergulhada no mesmo rio, antes 
da minha chegada, em uma sortida feita pelo 
presidente. . 

« Não cabendo no curto perio~o que eu tinha 
á minha disposição prolongar por mais tempo 
a minha residencia na capital da 1;>~ov~acia, e 
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86 SESSÃO EM 15 DE MAIO DE 1839 
havendo tomado as necessarias medidas pat·a 
tornar mais resp~itavel a columna que se 
achava acampada áquem do rio S. Gonçalo, 
para ahi no dia 13 de Abril me dirigi, 
deixando .snfficiente força para rechaçar qual
quer aggressão que os rebeldes por ventUl'a 
ousassem fazer sobre as trincheiras de Porto 
Alegre. 

« Considerando a columna sufficientemente 
forte _para operar no interior da província, 
visto a força de que os rebeldes podino rlispôr, 
e ah i repl1Wr qualquer força que lhe dis
putasse o passo, ordenei a sua pa~sagem pai·a 
a outra margem do · rio, e a sua marcha ; 
executando-se ao me~mo tempo um movi· 
me11to sobre Camaqnam, o qual podendo aliás 
ser seguido da,; maiores vantagens pela ca
ptura do estrangeil'O Garibaldi, commandnnte 
das forças navaes dos rebeldes, e apresa· 
mento de alguns lanchões que este com
mandava, infelizmente não teve o J"esullado 
ll~sej;\do, por haver sido feriria o command1111te 
das nossas forças, e que presentindo a approxi
mação de uma partida rt•belde,· te,•e de aban· 
donar os lanchões rlepois de estar de posse 
d~lles, e depois de alguns extragos experimen· 
tados pelos rebeldes, tanto no pessoal, como ma
teriaJ de sua marinha. 

« No dia 18 do mez proximo passado che
guei ao Rio Grande, e fazendc, immediatumente 
partir para o acampamento o resto do batalhão 
recentemente chegado da provincia do Pará, 
afim de engrossar a columna de operações, a 
ella me reuni no dia 21, acompanhando-a 
em sua marclia até ao passo da Orqueta no 
rio Piralinim, em cujo ponto a deixei no dia 
26, para regressar á cidade do Rio Grande, 
aonde no dia 27 me achei, e encontrei com 
o presidente da provincia, e dahi partindo 
no ~ia 29, aqui cheguei no dia 6 do corrente 
mez. 

« Havendo assim percorrido os pontos, cujo 
exame me pareceu essencial, para poder fazer 
exacto juizo sobre o estado poJitico e militar 
da provincia em questão, mediante serias 
observações, pude alcançai·, que supposto a 
continuação da guerra haja produzido, como 
sempt·e succede, ceda discordancia de vistas 
entre os leaes habitaqtes daquet!a_ provincia, 
dissidenc~a arteiramente alentada por alguns 
descontentes e despeitados, ou mesmo por 
alguns disfarçados inimigos da ordem publica 
e do systema constitucional que a nação ju
rára : todavia a obediencia á lei, e o fervo
roso empenho de acabar t8.o ensanguentad,11 
luta com inteira victoria -das arnu1s da lega
lidade, são os sentimentos getaes que distin
guem a fiel população da provinda de S. Pedro; 
sendo a todas as luzes evidente a illim'itada 
confiança que cordialmente depositn.o na soli
citude e patriotismo do governo imperial, o 
qual tantas provas lhes ha ministrado do ar-

dente desejo quP. o anima de terminar por 
todos os meios a seu alcance tão desastroso 
estado de cousas, abalt-ndo o l1ediondo collo 
da anarchia, escarmentando os criminosos 
obstinados, pet"doando aos arrependidos, e 
esclarecendo aos incautos : 

<e Prevalecendo-me de ta.o felizes disposições, 
e havendo empregado quantas diligencias es
tavão da minha parte para remover todo o 
motivo de descontentamento entre brazileiros 
'JUe sustenta.o a mesma causa sagra-da da 
constituição e do throno, eu me 1isongeio de 
poder afiançat·-vos, senhores, que a populaçã.o . 
)eal da província de S. Pedro, reunida em 
torno da bandeira impel'ial, fórma hoje nm 
lodo unido em sentimentos, em seus esforços, 
e seus votos pelo restabelecimento da ordem 
e integridade do imperio. 

u Pelo que respeita á sitnaçn.o militar da pro
vincia, eu tenho n satisfaçno de annunciar-vos, 
que ella é ta.o va!!lajosa quanto é possivel; p01·· 
quanto, achando-se actualmente o exercito em 
carnpanhu el,ivado á fot·ça de pe1'lo de 8,600 ho
mens, e podendo mesmo subir em pouco tempo . 
a mais de 9,0001 logo que teuhrio de se reunk 
as diversas partidas de legalíslllS brazileiros 
existentes nas fronteiras da provinciu, e bem 
assim se ajunte ao exercito o resto da e:: pediçno 
de Santa Catharina, e recrutas que de continuo 
estão a chegar das diversas províncias do im
perio; impossivel será á rebeldia sustentar-se 
por muito tempo sem ser esmagada pelo peso 
das nossas armas, e sem ser debellada pela 
bravura dos nossos soldados. 

« Quanto á distribnição desta força, poss;o 
asseverar-vos que, militarmente fallando, ella 
se acha feita segundo todas as; regras da pru· 
dencia, e disposta segundo as conveniencias de 
maneirá a se poder mover nas occasiões neces
sarias para repellir ou soccorrer qualquer dos 
pontos atacados. 

« A colurnna de operações que deixei no 
paço de 01·queta, constando de 3 mil ho111ens 
de todas as armas, e podendo ser ainda engros· 
sada por mais força, triumpha.nte póde operar 
Dei campanha sem nada temer, ·a menos que os 
rebeldes não levantem o sitio da capital, hypo
these esta em que se arriscão de perder a posiçao 
de Itr1poam1 e de permittir-nos o podermos 
chamar parlu da nossa força existente em Porto 
Alegre, e engrossar ainda mais a columna de ope
rações; e a nti.o ser a approximação do in vemo, 
que seguramente deverá empecer o progresso 
das operações, muito provavel ·seria que em 
pouco tempo uma favoravel e iQlpOrtante mu
dança se fizesse sentir na situaçao politica e 
militar· da provincia de que se trata, o que 
alias poderá ainda succede1·, a despeito das 
circumslancias indicadas. 

cc Quanto ao estado moral do exercito: pondo 
de parte alguns desagradavéis incidetilcs sus
citados pelo ciume e e:Jtagerados pela male· 
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SESSÃO EM 15 DE MAIO DE 1839 ·87 

volencia, mui satisfaclorio o reputo, e tal foi o 
enthusiasmo e patriotico fervor que observei em 
todo o exercito, e particularmente na co!nmna 
cm operações, coinmnndada pelo brigadeiro 
Seá1·n. q11e irnpossivel ~eria no inimigo sup
porlat· quulquct• c11conlro, ou deixar de s1Jr 
derrotado no primeiro choque que a so1·le de
parasse. 

cc Nestas circumstanciru~ pois, senhores, e 
altenta a calamitosa e desgruçadissima situação 
em· que se achão os bandos rebeldes, indisci
plinados, nús, discordes e desmoralisados, como 
tudo se acha revelado em commnnicações que 
lhes têm sido ii~tercepladas, algumas das quaes 
têm sido publicadas nas folhas da capital, é evi
dente que a duração da guerra não póde ser 
longa, e que o tt·iumpho da constituição e do 
throno não está distante. 

,e Convencido profundamente desta verdade, 
augustos e dignissimos senhores representantes 
da nação, eu julgo do 1-neu dever, em nome do 
governo, e por esta ultima vez, solicitar a con
tinuação do vosso efficaz concurso para se levar 
ao cabo tão gloriosa empreza; e satisfeito pela 
parte tl \ haver posto em acçn.o todos os meios 
que houvestes pot· bem confiar-me, eu me con
sidero feliz rie poder asseverar-vos que os eifeitos 
ben.eficos de taes prnvidencins de dia em <lia 
se Íi.\l'llO sentir, em ordem a convencer a nação 
inteira de que a administração ~ que per
tenci, e que desde hoje deixa de conta, no 
poder o membro que nestas circumstancias tem 
a honra de se dirigir a vós, um só expediente 
não poupou dent1·0 da esphera das suas attri
buições, para legar aos seus successorcs o irn· 
perio unido, o throno respeilado, a constituição 
executada, e a rebeldia abatida; e se bem não 
lhe fosse possível completar tão arduo, mas 
elevado empenho, por effeito de circurnstancias 
extraordinarias, ao menos cabe-lhe a gloria de 
haver preparado os elementos necessarios parn 
conclusão da grande obra da paz em todos os 
pontos do imperio, e harmonia entre os bra
zileiros , e continuando a assentar.me entre vós 
como membro do poder legislativo, cooperarei 
comvosco no engrandecimento e felicidade do 
nosso paiz. )> 

Retirando-se S. Ex., continua a discussão da 
resposta á falia do throno. 

O Sr. Bibeiro de And.rada. continua a 
sustentar o período do voto sepal·ado, opezar 
dos argumentos que se l~m produzido em con-
trario. • 

Se a resposta nno deve encerrar em si 
doutrina que não esteja consignada na falla 
do throno, salvo se o throno se esquece de 
uma necessidade, ou de um dever, a que é obri
gado pela constituiçno, parece-lhe evidente que 
não póde ser adruittido o l° paragrapho da com
missão, que é superfluo1 que não. se contém na 
falia do throno, que não é uma necessidade do 

paiz, q11e nã.o aponta uma circumstancia mais on 
menos desastrosa, sobt·e qne tenha a camara 
de tomar medidas. Acct·escenta que o senti
mento que se enuncia, nece$sal'iamente super
ffoo por nn.o ter sid.o inicia.do na falia do 
thrnno, é redigido como se os membros da com
rnissn.o fossem os encarregados de apresentar a 
re~postn ao throno, quando a escolha dos 
111c1nbros da deputaçilo que se deve nomear 
para este fim, devendo set· feita pelo Sr. 
presidente da camara, póde nao recahir ·nos 
senhores da commissãO, como aconteceu em 
1830. 

Sustenta que no ·project9 da commissão ha 
urna redundancia, quando falla na saLide do 
monarcha e de suas augnstas irmãs; e que no 
voto separado nem ha a deficiencia que f'ôra 
notada, nem esquecimentc, da herdeira pre~ 
sumptiva da corô!l, que bem claramente se 
designa pelas palavras -alteza imperial- titulo 
que só têm as herdeil'as presumptivas. 

Quanto ao mais que disse o nobre memhro 
da cornmissão, a respeito de não ser a camara 
obrigada a cil'cumscrever-se no mesmo numero 
tie linhas que tem a falia do throno, lembra que 
o OL'ãdor dissera que uma falia deve ser concisa, 
e nílo diffnsa : mas não exigira que a ca
mar_a se cit·cumscre,,esse ao mesmo numero 
de linhas. 

Sustenta em que ha conlradicção, mais ot1 
menos, entt-e os termos - pressurosa - de que 
usou a commissão, e - sizo e madureza. 

Não acha razào na censura que fez o Sr. 
Torres á .. parle do voto separado que· trata ào 
consorcio de S. A. Imperial, pois que nada se 
sabe a este respeito com especiatidade ; aliás o 
autor do voto scparndo seria mais explicito. Não 
concorda com a opinião do Sr. Torres ácerca 
de convicçilo e crença ; pois que, posto que 
ar.1bas sejão crenças, distinguem-se entre si em 
que convicção é uma especie de crença, mas 
objectiva, i:;to é, re'3ullado de actos conhecidos ; 
e crença é outra especie de convicção subje
ctiva, .isto é, opinião que se fórma sobre um ou 
outro homem, ou objecto, por não saber cousa 
alguma que vá de encontro a esta opinião. 
Acha, portanto, bem concebida esta parte do 
voto separado. 
. Conclue mostrando que fambem não ha 

redundancia em se dizer throno e augusta 
familia. 

O Sr. Souza. Martins responde que o SF, 
Ribeiro de Andraua nao refutou os argumentos 
il,presentados. Em primeiro lugar, lembra que 
nao é novo · inserir-se na resposta á falia do 
throno um periodo semelhante ao primeiro, e 
cita para exemplo o projecto que acaba de 
passar em primeira discussão no senado, e a 
resposta da camar,L dos Sr:S. deputados em 1836, 
resposta dir:iida pelo Sr. Ca.lmon, e na qual se 
mostra o prazeL' de se verem os Srs. deputados 
reunidos ao throno. 
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88 SESSÃO EM. 16 DE MAIO DE 1839 

Sustenta que ha redundancia nas palavra~ do 
voto separado - povo brnzileiro - throno -
e familfa imperial. Eutencle que não póde haver 
meio tem10 entre povo do Brazil e familia rei
nante; que tbrono se refere á inonarcliia, e que 
quando se tmta da dignidade do povo do 
Beazil, nno é da dignidade de um povo re
publicano, mas,. monarchico, na fórma da con
stituição que nos rege. Urna terceira cate
goria lhe parece , portanto, uma perfoita 
redundancia. 

O Sr. Ribeiro de Andrada. responde que o 
ter passado em primeint discussao no senado 
o projecto de resposta com um período. SE.:· 
melhante, na.o é argumento, pois que nilo 
poucas vezes a cumara dos Srs. deputados 
se tem sepat·ado da do senado nas respostas 
que dil'ige ao throno. Cita, por exemplo, as res
posta de 1830. 

Sustenta que não lia redundancia nas pala
vras - povo bruzileiro -. lhrono -- e familia 
imperial. · 

Dadn. a hot·a, fica a matel'ia adiada. 
O Sa, PRESIDENTE dá para a ordem do dia a 

mesma de hoje. 
Levanta a sessão ás duas horas. 

----~ ... ---
Sessão em I6 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VIANNA 

Sm.U11ARJO. - Expediente. - Requerimentos.
Ordem do dia.-Discussão do primeiro topieo 
do 11oto de giraças.-Emendas. · 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depu
tados, ahre-se a sessão, lê-se e approva-se a acla 
da antecedente. 

Fallão com causa participada os Srs. Cajueiro, 
José Marianno, Luiz Carlos, Monte, Se
bastião do Rego, Francisco Gonçalves Martins, 
Bustamante, Alcibíades, bispo de Cuyabá , 
Toledo e Assis Mahcarenhas ; e sem ella os 
Srs. Custodio Corrêa, arcebispo da Bahia, 
Souza Franco, Sucup_ip.1, Francisco do Rego1 

Visgueiro e Casado. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 º SEcRETARlO dá conta do expediente: 
lendo os seguintes officios : . 

Do _·ex-minislro do imperio, remettendo a 
copia. do decreto, pelo qual foi aposentado o 
administrador do correio geral de S. Paulo, 
Joaquim de Abreu Rangel, com o vencimento 
annual de quatrocentos mil réis. - A' com- · 
missão de pensões e orden~dos. 

Do ministro da fazen·da, enviando as· infor
mações que lhe farão exigidas por esta camara, 
sobre os ordenados mandados pagar ao canse· 

]beiro Joao ,José Lopes Mendes Ribeiro. - A 
r1 uem fez a rnquisi\~ào. 

Vüo, ú c:ommmissno de constiluiçllo o re
q11orinH.•11to de ,louo Diot;o Sl11rz; :í de mn1·inlta 
e gue1·rn o 1·nq11c1·illH.:nl.u du A11to11i0Joaq11im do 
Couto i à 3• <.:om111hmno de fuz•Jlldu, o reque
rimento dos depuludos da impcl'Íal junta do 
commercio ; à c:ommis:são especial enca\'regad~ 
do exame das eleições de Sergipe uma repre
sentação do collegio eleitoral da villa de La-
rangeiras. . 

Lê-se, e entra em discussão o seguinte : 
« Requeiro que a commissão competente, 

examinando a lei provincial n. 21, de 8 de 
Maio de 1837, da provincia da Parahyba do 
Norte, dê com urgen.c:ia o seu parecer a res
peito. 

<< Paço da assembléa geral, 16 de Maio de 
1839.-Coellio BaBtos. ,> 

O Sr. Coelho deseja que o autor do requeri
mento hajcl de lh~ ex11licar a que se refere· a 
hi de que elle faz menção no mesmo requeri
mento, para ver se esse objecto iserá digno de 
se tomar em consideração. 

O Sr. Coelho Ba.stos como aµtor- do reque
.rimento, declara que a lei a que se refere é a 
~e 8 de .Maio de 1837, ácerca das eleições das 
cama1·as muuicipaes. Faz este requerimento 
porque entende que esta lei vai de enconlro com 
a constituição do imperio, pois que prohibe a 
uma grande parte de cidadãos brazileiros de 
votarem nas eleições das camaras municipaes. 
A lei de que faz menção determina que não 
se admitta a votar quem não souber ler nem 
escrever, acto este que julga offensivo da con
stituição, porque. ella, no seu art. 91, não 
exclue os que não sabem ler, nem escrever. 
Moslra que esses cidada.os farão por este- modo 
peJa assembléa provincial da Parahyba pri
vados de um dos direitos mais sagrados, qual é 
o de votar. 

O Sr. Carneiro da Cunha, oppõe-se ao re
querimento, sendo de parecer que se deixe este 
requerimento para depois que a commissão en
carregai.la de organisar uma lei de eleições apre
sentar o seu trabalho. lgnol'a como um homem 
que não sabe ler, nem escrever possa ap1·eseotar 
um voto. Conclue propondo o adiamento deste 

· requerimento até que a commissão dê o seu 
parecer áccrca das eleições, duvidando muito 
que se possa."fazer uma boa lei de eleições no 
Brazil. 

O adiamento é apoiado,. e entra em dis
cussa.o. 

O Sr. Moura Magalhães oppõe-se ao adia
mento e vota pelo requerimento. Mostra que 
será tarde quando appareçn.o esses trabalhos da 
commissão especial, encarregada da lei das 
eleições, e que se não de~e adiar para então 
a discussão deste neg~cio'. Cumpre tambem 
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SE::3SÃO .EM 16 D_E MAlO DE 1889 89 
notar que essa lei é 1·elativa á eleiçã.o das ca
maras municipaes, e que o r>rimeiro elemento 
de liberdtide está nas camaras municipaes. E' 
preciso pois que o poder geral do estado tome 
em muita consideraçllo o poder municipal das 
provincias. 

O Sr, Henriques de ie:zende vota cl1ntra o 
adiamento. Di1. que a lei das camaras muni
cipaes não é objecto que esteja marcado na con
stituição, e que as assem biéas provinciaes podem 
muito hem ~ilteriu essas leis ; entretanto entende 
que o reqm·rimenlo deve ir á commh-são para 
iuterpôr o seu parecer. · 

O Sr. Bastos, cm sustentação do seu re
querimento, diz que não entra na questão .se 
as assembléas provinciaes podem ou não al
teral' a Iei das eleições das camaras muni
cipaes ; do que está convencido é que as as
sembléas provinciaes não podem privar os 
cidadãos brazileiros de um direito que lhes 
é garantido pela constituição. Entende que 
se podem alterar formas de eleições, mas 
não se póde offender a constituição do irn
perio. 

Mostra que são immensos os inconvenientes 
q11e se encontrão nas eleições, excluindo os ci
dadãos que- nllo sabem ler. Na occasill.o das 
eleições, um juiz de paz para conhecer se o ci
dadão sabe lêr manda-lhe lêr a Bíblia, e quando 
clle não lê a seu modo ou nllo é do seu par· 
_tid9, diz-lhe - você nao sabe Jêr e· por conse
quencia não póde votar.-E' esta pois a maneira, 
segundo aquella lei, de se fazerem as elei
ções, modo de julgar, emquanto a elle de-

. pulado, o mais extravagante que se tem visto. 
Conclue mostrando que este objecto na.o deve 
ficar adiado para quando essa illustre com
missão da lei das eleições apresentar os se~s 
trabalhos. . 

Julga-se discutido o adiamento, e posto a 
votos nao se approva. 

O requerimento ê approvado. 
Lê- se e entra cm discussão o · seguinte re

querimento : 
<e Requeiro que se exija do governo~ pela 

respectiva secretaria de estado, as seguintes 
cópias : . do decreto que mandou passar carta 
de juiz de direito par·a a comarca de Cuyabá 
ao a~tual proprietado, informando o governo, 
se ao tempo dessa nomeação se achava vago · 
o dito lugar por morte, demissão, ou remoção 
do que então servia. Assim. mais, cópias do 
decreto que dem itlio do serviço da relação ao 
Sr. desembargador Barreto Pedroso, e do que 
o reint~grou no mesmo emprego.: e copia da 
or4em pela qual-se mandou pagar o que . tinha 
deixar.lo de Vencer durante o tempo dese~pre-

_gado.-1.6 de Maio.de 1889.-Maritdio .. » 
Depois de breves observaçõ~s, vêm successi

vamente á mesa varios .adçfitamentcis : 
Do Sr. Cameiro Leão.-« Peça-se cop~a do 

TQ:,rQ I 

requerimento pelo qual o Sr. Barreto Pedroso 
pedia aposentadoria, ou demissão. " 

Do Sr. Monlczuma . ...,_« E que tombem in
forme se na passada administração forão no
meados juizes de direito para os lugares para os 
quaes estavllo outros despachados, e o destino 
que tiverão esses ultimas. » 

O SR. CARNEIRO LEÃO acha que em vez de 
passada, dsve-se dizer passadas, (Risadas.) 

O SR. SECRETARIO accresf!enta um s á pa-
lavra passada. . . 

Oult·o do Sr. Carneiro Leão-« Peça-se mais 
cópias dos decretos que aposenlárao e reinte
grárão o desembargador Gustavo Adolpho de 
Agnilar Pantoja, e da ordem por que se lhe 
mandou pagar os ordenados. » (Risadas.) · 

Pondo o Sr. presidente a votos por partes, sno 
todas approvadas. 

O Sr. Feixoto de Alencar, accusando de 
incxndo e injusto o relatorio · do Exm. mi
nistro do imperio na parle em 1:1uc censurou n 
assembléa provincial do Ceará, declarando, 
no emtanto, que não faz r~cahir essa arguiçM 
sobre o Sr. ministro actual do imperio, pois 

. que todos sabem que não te\>e tempo uem 
sequer de examinar todos os papeis e docu
mentos sobre que se basêa o relatorío, como 
se póde até colligir da pht·ase que nelle se lê, 
e na qual declara o ministro que não vem 
apresentar á camara sen~o factos já consi
gnados, manda á mesa o segL1inle requeri
mento, qne é approvado : 

« Requeiro que se peça ao governo: lº, o 
aclo legislativo da assembléa provincial do 
Ceará que, segundo disse no sen relatorio o 
Exm: ministro do imperio, decretou o estabe
cimento de um · banco de circulação; 2º, o 
aviso, ou ordem pela qual ordenou o governo 
ao presidente daquella provincia que pro
movesse sua derogaç&o, desapprovando assim o 
haver elle sanccionado a -dita lei.-Peixoto de 
Alencar. » · 

ORDEM DO DIA 

Conlinúa a discussão do primeiro topico do 
voto de graças e voto separado. 

O Sr. Carneiro Leão, por .mais que procure 
indagar qual foi a · razrto que moveu o nobre 
deputado a dar o voto sepa1·ado,- não a pód~ 
achar no periodo em discussno ; pois que não 
concebe como para exprimir o mesmo pensa
mento, a diversidade mais o~ menos oratoria 
motivasse esse voto, sendo certo que a maioria 
da co~missão prestar-se-hia a combinar com 
o npbre deputado se sua divergencia fosse só 
causada por essas expressões, bastando que 
só escrevesse seu voto separado nos outros 
topicos, quando exprime idéas di:fferenles. 
Como, todavia, só lhe pareça haver dift'ei:ença 
no _phraseado, crê . q~e ·· o da com missão. é 

.12 
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SESSÃO EM 16 DE MAro ílE 18!lB 

prefeivel ; exprime melhor o jubilo da ca~ara 
con1 a noticia da saude de S. M. Itnper1al, e 
não pela maneira simples e núa do voto ~e
paraçlo que falia da saude de S. M. Irnper1al 
com a mesma atlençao com que toda a gente 
se exprime ácerca .da saude de pessoas ~s niais 
indifferentes. Tarnbem o acha prefonvel na 
parte que diz respeito ao consorcio de Sua Al
teza a princeza it11pel'ial. O throno cxprimio-se 
em these sobre a conveniencia do casamento, 
sem ainda fallat da pessoa com quem tem elle 
de se celebrar. Se pensasse o autor cio voto 
separado como pensa o nobre deputado por 
Pemambuco (o Sr. Rezende) sobre a oppol'lu
nidade desse con:;orcio1 então entenJel-o-hia: 
mas falia-se em those, em generalidade <le sua 
eonvenieucia, e o illus(l'e deputado em lhese 
tambem nao discorda. O orad0r considera este 
ca~amento como At?cessurio para as:;egurar a 
successllo do throno, :\ltendendo a que a corôa 
imperial está dependendo de um menino ainda 
na infancia, attendemlo a que Sua Alteza n:10 
tem mãi nem pai, l::elll que reconheça que esta 
necessidade vai successivamente tornando-se 
menor á medida que vai encurtando a mino
tidade de S. M. llllperial. O nobre deputado 
indaga quaes os direitos da princeza brazileira ao 
throno, e quacs os direi los que tem a camara 
ácert:a de seu casamento, e para isto abre a 
conslitnição, lê e discute o art. 120, e mostra 
que elie só se refere ao casamento da imperatriz, 
pois que fali&. no titulo do imperador dado a seu 
esposo, quando tiver um filho. Mostra qu3.nto 
são eventuaes os direitos da príncezJ ao throno, 
pois que póde mui fundadamente esperar-se 
que terá S. M. Imperial posteridade, ílniquil
lando assim aquelles direitos: assim é de 
summa difficuldade estipular este consorcio com 
algum principe europeu, pois que .os dit'eitos da 
augusta princeza são muito eventuaes, e não 
tem ella uma casa, urn apanagio, uma dotação 
conveniente ao seu decoro. Terá a camara, para 
que o governo possa effectuar esse tao desejado 
consorcio, de occupar-se com dotar esta au- · 
gusta senhora, a menos que nliO queira que,· 
em vez do principe · com quem tiver ella de 
casar-se vir residir no Brazil, vá a augusta 
princeza para a Europa, e perca assim os di
reitós que poderia ter sua descendencia ao. 
throno brazileiro. O orador coatinúa notando 
que só se· trata por agorn da conveniencia do 
casamento em these, e nã.o do casamento com 
este ou com aquelle principe : ;;;e disso se tra
tasse, pediria que foss~ em sessão secreta, pois 
que de outro modo seria indecoroso, nnq. só 
para a augusta familia, como igualmente para 
o principe com quem se tivesse de tratar o 
consorcio. · 

O Sa. ANDRADA MACHADO : - Apoiado. 

O Sa. CAaNEZRO LEÃO, todavia, já que neste 
ponto loca, declara que acha que a politica 

pl'cfei·c' pnrn cspmm da 1111K11ela princeza bra-
,.,;,º;,,!, 1,u11 11.1,:., .. it1..s ,J,. ,,riAJH t,•,ovJ,1, ,,,. 1..",'·'· ri.esses 
Llll'l..,,llC~ \,1111. f-'1 ,111.1111u lt,..,1 ~Hl,lll. ..,, • 

principes das grnndes oa.'i11s e11ro1w11s1 pois que 
aq11elles, mais pcl'lo 1lc Sllll ol'ige111, c;onhecum-a 
mellrn1·. ,,inr111:uitn c:'ilcs talvez eoulundno semi 
di1~~it;~' ~~;n' -~---direito divino. O orndor tct·-
mi1rn com algumas reflexões a este respeito, e 
mostra que é justa a preforencia qne dá ao pro
jecto da ·comtnissão. ·. 

O Sr. Limpo principia declat· .. mdo queº. voto 
s:enarndo divei-1.rn do oroiecto da cornrn1ssão --1~--- ---- --- --o- L 11P 

não só quanto á phrase, senão quanto aos pen
sam~ntos ; faz sobresahir quanto é necessaria e 
justa a declaração do voto separado, de que a 
·camara é seguro apoio do throno. Esta phrase 
cornprehende grande pens::..mento: tinha seu 
illustre autor em vista expór com franqueza a 
coadjuvação que devia pi-estar ao throno o corpo 
lcr•is.lati vo, qnando uma cr·is~ ministedal havia 
oc~orrido. O gabinete de 19 de Setembro reti
rou-se do exercicio de suas funcções na occa
siao em que o throno mais carecia de sua 
coadjuvação e. de suas luzes, na occasião em 
que estava proxima a t·eunião das camaras. 
Tem-se espalhado na populaç&o que foi uma 
simples questão de amor proprio offendido 
que deu lugar á sua retirada ; todavia o orador 
está persuadido de que foi etia devida a 
as:mmptos mais importantes, á política do Brazil 
com as nações europeas, divergencia que já havia 
apparecido anteriormente a respeito de senti
mentos americanos e de sentimentos europêos. 
Lastima que não haja na casa um ministro, a cuja 
consideração pudesse offerecer suas reflexões, 
para que com suas respostas pudesse formar um 
juízo exacto sobre acontecimento H'lo impor
tante, cujas consequencia:. é obrigado a de
plorar·. Na.o sabe se tem dit·eito de exigir essas 
explicações dos Exms. ministros demissionarios, 
ou se elles estarão dispostos a terem a bondade 
de nos f'azer algum.as observações sobre o 
assumpto. 

Passando a responder ao Sr. Carneiro Leãa 
sobre o topico da augusta princeza imperial, 
declara que tarobem encara essa questão em 
these, e não em hypothese; mas que dahi nM 
se segue que nao possa a assembléa emittir 
al'6nns principios ern geral, para que o governo 
por ella se regule nas negoci·ações que encetar, 
e saiba quaes as condições c@cn que convém 
tratar do consornio, para que os tratados possão 
ser approvados pela as.sembléa. 

O nobre deputado por Minas (o Sr. Ca.rnefro 
Leão) como que cen::mt-ou a parte do voto em 
separado em que seu nobre autor entende q ne 
o consorcio deve ser celebrado de uma maneira 
que seja compativel com a dignidade do throno, 
do povo brazileiro e da familia que entre nós 
impera , e destas palavras deduzia que o nobre . 
autor do voto separado rejeitava qualquer 
consorcio que se houvesse de negociar em 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:32 - PÃ¡gina 4 de 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 16 DE MAIO DE 1839 

fami1ia que n:io tivess·e antiguidade, que não 
tivesse precedentes, quando elle Sr. Carneiro 
Leão preferia um príncipe que, mais proximo 
de sua origem, reconheceese que o direito de 
governar vinha, nllo do direito divino, mas da 
soberania uacional, O orador, respondendo a 
este argumeuto, diz que não deduz dessas 
palavras do voto separado a mação que dellas 
tirou o nobre deputado por Minas. Reconhece 
que muitas considerações, taes como os inte
resses de;> Brazil, a reJ_igião dominante, os inte
resses commerciaes, etc., póde o governo ter em 
vista quando tratar deste importante assumpto: 
e assim, sem que acamara ou o nobre deputado 
por S. Paulo tenha riessa.s expressões a intenção 
de não considerar outrn cousa senão a m1li~11i
dade ou a nobreza da famillia que houver de 
alliar·se na que · enll'e nús impera, e póde com 
ellas definir melho1· aquellas considerações. 

.O orador conclue declarando votar pelo voto 
separado, nãO só porque consigna este pensa· 
mento que se não acha no pa1·ccer da com
m issllo, como porque é preferivel 110 parecer 
quanto á redacção. 

Lêm-se e sã.o apoiadas as seguiutes emendas 
do Sr. Montezuma : 

cc Supprima•sP. o § l'' da resposta da com
missão, isto é, desde as palavras-Nós tivemos, 
ete.,-até ao fim. » · 

« No.voto $eparado supprimão-se as palavras 
- por se ver outra vez, etc., - até seguro 
apoio,-ficando o voto de graças desta maneira 
-a camara dos deputados, cheia de jubilo, 
rende sinceros agradecimentos, etc. " 

O Sr. Carneiro de Campos respondendo ao 
Sr. Limpo de .Abreu, observa que o mesmo 
nobre deputado, confessando que os puiodos 
seguintes do parecer da commissno enrnlvião 
mais do que o pen!:!amento de jubilo de que a 
camara se acha possuida por se ver outra vez 

· em roda do throno, respondeu a si mesmo. 
Entende que não é só porque uma admi

nistração se demille que a camara se apres~nta 
hoje a prestar o seu seguro apoio ao throno, e, 
por consequencia, está persuadido que não forãO 
estas palavras que <lerão motivo á dissidencia 
entre a maioria da commissão e um de seus 
membrC1s. Julga que o nobre deputado concor~
dará em que em todas as occasiões acamara 
dos deputados é apoio do lbrono imperiaL ' 

Na.o conclue da constit.uiçã.o que o governo 
não póde iniciar . cousa alguma á respeito do 
consorcio da herdeira presumptiva da corôa: o 
que conclue do artigo constitucional, é que o 
governo não póde ultimar este negocio. · 

Segundo as expressões de que usou o throno, 
entende que o governo juJga que é tempo de 
tratar do consorcio' de Sua Alteza, e que não 
devia iniciar cousa alguma a este respeito sem 
consultar a assembléa geral ; e, na sua opiuiao, 

· procedeu o governo muito prudentemente, 

Não póde combinar com o o nobre deputado 
na difficuldade que experimentou em entender 
a expressão ·- consentanea com a dignidade 
brazileira. - Parece-lhe que, com isto, muito 
claramente ite exprime que a camara dos de
putados facilitará ao governo todos os meios 
para que este consorcio se faça de modo que a 
nação brazileira appareça sempre com esplendor. 
Parece-lhe tambem que a expressão - digni
dade da nação brazi1eira - domina todas as 
outras de que faz uso o voto separado. 

O oradot· passa a comparar a resposta da 
commissno com o voto separado, e dessa com· 
paração deduz que o trabalho da commissão deve 
ser preferido, já pela phraseologia, já pelas idéas 
CJIH? cm si contém. 

O Sr. Andra.d.a. Macha.d.o dá algumas expli· 
caçoes que nao pudemos ouvir. 

O Sr, 'l"orres diz que o primeiro periodo da 
resposta da commissno não póde merecer a 
censura que lho infligia o nobrP. deputado o Sr. 
Limpo. Este primeiro periodo não cxclue que 
outros objectos, sem ser o de render gr·aças ao 
throno pela abertura da assembléa geral, sej:10 
os de que se occupe a connniss3o que vá levar a 
resposta da camara dos deputados ; ainda que 
elle, orador, crê que o fim principal que se tem 
em v_isla com esta rPsposta é justamente render 
graçl:\s 110 throno pela reuniãa da assembléa 
geral, na.o obstante ser da obrigaÇão do go
verno o convocar a assembléa. 

Nãa entende qtie com effeito tenha havido 
uma crise, qtte obrigue a camara a lembrar 
nesta occasião ao lhrono que ella é seguro 
apoio p:ira salval-o desta crise. A mudança de 
um mioi:Sterio é cousa lilo cornmum, tão nr
dinaria, que se com effeito pudesse pr~vocar 
uma crise no estado, crise haveria a cada mo
mento. Demais, se crise é a passagem do es
tado morbído para um estado cm qne se sente 
maior mal, ou maior bem, se, a crise em 
questão foi a passagem da naçllo do estado máo 
para o bom, nenhuma necessidade ha de· se 
dizer ao throno, nesta occasião, que a camara 
dos deputados-é o seu mais seguro apoio. 

Havendo-se dito que a retirada do ministerio 
não fôra provocada por offensa feita aos inte
resses de tal ou tal membro qa administração, 
mas sim por dissensões jã em c,utra occasião 
apparecidas no gabinete sobre a preferencia que 
se devia dar á politica americana sobre a. eu
ropêa, o orador,. na qualidade de membro que 
teve a honra de ser da passada administração, 
declara que· ignora abso_lutamente que taes 
dissensões tivessem apparecido por semelhante 
motivo. Talvez pudesse dar algumas explicações 
ácerca do acontecimento da dissolução do ga~ 
binele ; mas não se julgando na rigoroi;a obri
gação de satisfazer a essa curiosidade, á quem 
responde, nem estando convencido de que uma 
tal explicação fosse de mQdo·algum interessante 
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para a causa publica, abstém-se por ora de 
entrar ne11a. 

Não póde, comtndo, deixar de reparat· no 
sentimento que hoje mostra.o alguns Srs. de
putados pela retirada da passada administraçtlo, 
cujo systema administrativo os mesmos se
nhores combalêrão como prejudicial ao ínte
resse publico, affil'mando que essa adminis
trvçno · faria s·erviço á naçllo ·se se retiras~e. Se 
a censura· partisse do lado dos senhores que 
dérão apoio á passada administraçao, o orador 
a poderia bem com prehender ; mas vindo do 
outrn lado, parece-lhe inexplicavt!I, a nao querer 
dar-se- lhe uma explicaçao que o orador nl'io se 
atreve a dar na casa. Póde ser que manifeste 
melhor o seu pensamento se os Srs. deputados, 
a qllem se dirige, descobrirem mais um pouco 
o véo que encobre este mysterio. Talvez possa 
indiear então os motivos por que a dissoluçao 
da fldministração passada tanto os magôa, tanto 
os afflige. 

Accusou-se a adrninistraçno passada de ter 
querido constranger a vontade irresponsavel a 
escolher para senador a tal cidadão de prefe
rencia a tal outro. Nota porém que o mesmo 
Sr. deputado, que fez á passada administraçílo 
esta accusação, em outra occasiào, censurou o 
Sr. ex-ministro da justiça (á quem o orador de 
passagem observa que alguns senhores en
teridem que podem dirigir na camara todos os 
epithetos affrontosos, que se achãü no diccio
nario das injuriag), porque tinha preferido na 
escolha de senador pela província de Minas 
Geraes um cidadão, desconhecendo os serviços 
prestados pór outro, que, no parecer desse il
luslre deputado, devêra ser preferido. Nao sabe 
tambem explicar esta contradícção : em um 
caso, é o ministro . censurado por ter feito má 
escolha do senador; em outro caso, é elle 
censt1rado porque quiz constranger a vontade 
írresponsavel na escolha de outro senador. 

Passando a fallar na parte em discussão do 
projecto de resposta á falia do throno, declara 
que n~o acha razll.o no Sr. deputado pel:.i pro
vincia de S. Paulo em querer oppôr-se ao 
periodo da commissão, e preferir o voto se-· 
parado, com o fundamento de que, não lendo 
o governo autorisação alguma para iniciar ne
gociação a respeito do consorcio de S. A. Im
perial, se passasse o periodo da commissão, se 
dQria a entender que ao governo compete a 
iniciativa a semelhante respeito; pois. que no 
voto separado depára com a mesma phrase. 

Depois de mais algumas observações, conolue 
· o orador dizendo que não pôde deixar de votar 
ainda pela rêsposta da comniissão, e de rejeitar 
o voto separado, e emendas que estão na mesa, 

. porque acha que o periodo da commissão ex
prime em phrase ligeira, pura e concisa, tudo 
quanto se deve exprimir a este respeito ao 
throno, 

· O Sr. Montezu:rna, posto pareça ousada a 
emenda en1 que propõe a suppress~0 de um 
período do pl'Ojecto de resposta á falia do 
throno, porque parece suppôr que a illustre 
commissào tinha mal dirigido a sua idéa1 espera 
que lhe não seja levado a mal esta emenda, 
attendendo a que considera o paragrapho in11til, 
porque na falla do throno, nada se diz a tal 
respeito. 

Sendo hoje principio incontroverso de di
reito constiluciunal ser a falia do throno peça 
ministerial, entra em duvida se a falia do 
throno da presente sess!\o eJrprime o pensa
mento ministerial da passada adminislraç&o, ou 
àa adrninistraçàO aclnai. Inciína-se a pensar 
que exprime o pensamento da administração 
passada; por isso entra em duvida se acaso 
póde deixar de alguma maneira de censurar 
nesta occasião todos os actos da administrac;a.o 
passada ; e outrosi in se póde deixar de cen
surat· n administração passada de ter abando-
17-ado. o posto antes de ter dado conta de sua 
adminislraçã.o perante o corpo legislativo, cujas 
medidas forão todas em favor de suas pro-. 
postas, e onde a administração passada contava 
uma maioria compacta, decidida, e, segundo 
a opinião de um nobre deputado, 1ambem 
brazileira. 

O SR. PAULA CANDIDo :-Apoiado. (Risadas.) 

O SR. MoNTEZUMA pede licença· ao Sr. An
drada Machado para offerecer ao voto separacfo 
uma emenda suppressiva no mesmo sentido 
em <pie propôz, semelhante ao projecto da 
comrnissao. 

Quanlo ao consorcio da princeza imperial, 
é de parecei' que o fim da falia do throno, 
neste topico, nã.o foi outro senão pedir auto
risação ao corpo legislativo, mas ió.:lirecta
mente, vindo consultar a assembléa gera! se 
era de opinia.o que o governo, durante a mino
ridade do imperador, se . achasse autorisado 
para tratar do consorcio. 

Se a camara tem de dirigir o governo anleci
pariamente, se tem de determinar regras a este 
respeito, então nao basta declarar que o con
sorcio deve ser digno do throno, da familia im
perial e da nação brazileir~. O orador não sabe 
porque se não declara lambem que o futuro 
esposo de S. A. Imperial deve professar tal ou 
tal religião, e porque se não . exigirá esta con
dição importantissima á paz das fainilias. 

·Não póde deixar de pronunciar-se contra a 
opinião emittida pelo Sr. Honorio, ·que disse 
que o direito da herdeira. presu mpti va d.>· Brazil 
era ·muito eventual, porque era muito possivel 
que Sua Magestade, quando. chegar á idade 
propria, tenha descende_11Je~. Primeiramente 
lhe parece que não se p6de deduzir esta ge• ' 
neralidade de uma cousa muito eventual.. ..... 

() SR. CARNEIRO LEÃO :-0 nobre deputado 
bem me entendeu: o que quer é chicanar. 
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O Sn. MoN1'E:t.UMA, em segnndo lugar, en
tende que o Sr. Honorio está em contradicçno 
completa, quando, emittindo uma tal_ propo
sição, approva o projecto da commissão, que 
diz que o consorcio de S. A. Imperial merece 
da camara alta eonsideração pela influencia 
qtie póde ter nos destinos da monarchia; con
tradicçM que até certo ponto dimínue o pres
tigio, o valor, a influencia, que todos reco
nhecem -no consorcio da ·augusta· herdeira pre
sumptiva. O que lhe parece, é que o Sr. 
Honorío quiz dizer que estava pela opinião do 
Sr. deputado por Pernambuco, que mandon 
emenda á mesa; e nllo se admirou pouco de 
ouvir que o Sr. Honorio combatia e votava 
contra essa emenda. 

Urna proposição (diz o orador), emitlio o 
nobre depul1•do pela provincia rlo Rio de Ja
nêiro, ácerca do objecto que se discute, qne 
me parece digna de observação e de resposta. 
O nobre deputado, referindo-se ao meu illuslre 
amigo, deputado pela provincia de Minas Ge
raes, disse que não podia conceber porque elle 
chamava a demissrto da adminislraçno uma 
crise; e para nos mostrar a inconveniencia de 
tal expressão, definia o que é crise. 

Não entro na analyse da definiçao, não sei, 
nem affirmarei se é exacta, correcta, on incor
recta ; tomo a definição tal qual elle a deu, 
deixando ás pessoas entendidas na materia o 
decidirem a c1uesUto. Disse o nobre deputado 
que considerava crise a passagem de um estado 
morbido para um estado melhor on peior ; e 
perguntou que sentido os memb1·0s da opposiçno 
davão.á palavra crise, se como tendo sid9 favo
ravel, se como desfavoravel ao Brazil ; e disse 
que se tinha razões que o decidia.o n julgar que 
a crise não tinha sido favoravel, tumbem ás 
tinha para julgar que ntto tinhas.;ido desfavoravel, 
porque não offenderia uma administração, de 
que fez parte ; accrescentou, porém, que se os 
membros da opposição entendem a crise no 
sentido desfavoravel, ha completa contradicção 
entre ~quillo que elles têm dito, e aquillo que 
pretendem hoje, isto é, se crêm que a demissao 
da administração foi favoravel aos negocios 
do Brazil, porque motivo se quéix.ão, cen
surno e julgão que a crise foi desfavoravel ? 
Porque motivo querem que a administração 
continuassê ? S_r. presidente, eu difiro da opi-· 
nião do nobre deputado sómente quanto ao 
tempo. 

Declaro que desejava qlle a adminislraça.o 
passada deixasse o poder, mas na.o desejava, 
nem posso desejar que o deixasse justamente 
na. occasião em que elJa era mais neces
saria pa1·a informar o corpo legislativo do 
estado da· administra~~ e das necessidades 
publicas do Brazil, e receber aqui. ou a con
sagração e approvação de todas às suas me
didas, ou a condemnação formal de sua admi
nistração, 

· O orador conclue esta parte do son discurso 
taxando de inconstitucional este procedimento, 
e mostrando qne a nação não póde ganhar 
com semelhante modo de proceder, cujas 
causas na.o póde deixar de eousi~erar como 
caprichosas, embora o melindre fosse até 
ceito ponto justificavel da parte de um dos 
membros da administração. Pl'esurne que os 
ex-ministros deviiío nesta occasião justificar 
as suas· demissões apresentando com cla
reza e verdade os motivos que a ellas derao 
lugar. 

Interpella a SS. EEx., e convida-os instante
mente para que assim o fação. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dín a 
mesma de hoje, e levanta a s11ssno tlupoi::i dns 2 
horas. 

-·-
Sessão em l'J' de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARIO. - Expediente. - Ordem do dia. -
Pcweceres adiados.-Voto de 91·aça.g, Votação 
do primefro topico. · 

A 's 10 horas da mnnh!I. faz-se a chamada, e 
rcnnido numero sufficiente de Srs. deputados, 
ab1·e-sc a sessAo, lê-se e approva-se a acta da 
anti::cédenle. 

FalU1o com causa os Srs. -Cajueiro, José Ma- -
rianno, Buslamante, Alcibíades, Mascarenhas, 
Toledo, Mello Mattos e Freitas ; e sem ella os 
Srs. Corrêa, arcebispo da Bahia, Franto, Sucu
pira, Rego Barros, Visgueiro. Casado, Vaz Vieira 
e José F'eliciano. 

EXPEDIENTE 

O Sa."1" SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro . do imperio, participando que 
na data de 15 do corrente se expedia o.viso 
á repartição dos negocios da fazencja, afim' de 
ser remeltido á esta camal'a, pela typographia 
nacional, um numero de exemplares_ de todas 
as leis e decretos de 1838, que seja sufüciente 
para serem distribuídos por todos os membros 
da referida camara.-Fica a carnara inteirada. 

Do mesmo ministro, participando que, n!l.o 
competindo ao governo interferencia alguma no 
comparecimento daquelles membros da camara 
que são ao mesmo tempo . presidentes das 
províncias, -nenhumas ordens se expedit·!l.o pa.ra 
que elles venhll.O tomar parte nos trabalhos 
legislativos ; entretanto na data de 14 do cor· 
rente se lhes deelara que o cargo qne occupão 
nas mesmas províncias n!l.o deve obstar ao 
dito seu comparecimento. - Fi_ca a camara 
inteirada. · 

Do ministro tio!!i negocios . estrange~fQ-'1 em 
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!:1-1 SES.SÃO EM 17 DE MAIO DE 1839 
que participa que por aquella repartiçl'.!.o se · 
fizerão as remessas das leis que lhe competião. 

· - Fica a camara jnteirada. 
Lê-se e approva-se o seguinte requerimento 

do Sr. Navarro : 
e, Requeiro que se peça ao governo toda a 

comm unicação 0fficial dos presidentes de Goya;;; 
e Matto·Grosso, relativa ás duvidas que se 
suscitão sobre os limites das respectivas pro
vincias. JJ 

Lê·se o seguinte parecer e H'soluçl\o da com
rnissa.o de pensões e ordenados : 

cc A com missão de pensões e ordenados exa
minando o requerimento do primeiro escriptu
rario da lhesourar-ia da provincia do Rio de 
Janeiro Jono Joiié Pereira Souto, contando mais 
de. 30 annos de bons serviços, em cujo espaço 
cle tempo sempre àesempenhou seus deveres 
com zelo e probidadEi, como consta dos do
cumentos juntos, e achando-se agora impossi
bilitado de conlinuar no exercicio do seu 

. emprego por moleslias chronicas, como iguul
mente consta pelas cetlidões dos professores, 
é de parecer, que se apprnve a aposentadoria 
concedida pelo governo, e por isso offerece a 
seguinte resolução : 

cc A assembléa geral legislativa resolve : 
« Fica approvada a aposentadoria conce

dida . pelo governo a João José Pereira 
Souto, 1º escriptnrario da thesouraria da pro
vincia do Rio de Janeiro, por decreto de 19 de 
Abril de 1839. 

cc Paço da camara dos deputados, 17 de Maio 
de 18~9.-Joaq-uiin 11-'lanoel Carneiro da Cimha. 
- Manoel Ignacio Ca1,a/canti de Lacei·da. -
Gomes da Fonseca. >> 

E' julgado objecto àe deliberação, e vai a im
pdmir. 

O Sr. Ferreira. Penna. pede a palavra pela 
ordem, e diz que o an:hõ passado fizera urna 
indicaçtio que tinha por fim publicar-se os 

· trabalhos desta canrnra. Ent&o se aprescntárão 
alguns proprietarios de typographias offere- · 
cendo-se para esse fim, se a camara lhes 
désse uma· gratificação. Logo no principio da 
actual sessão os editores do Jornal do Com· 
mercio mostrárão que erão capazes de dar um 
excellenle . extracto de nossas sessões ; mas, ha 
dias têm elles resumido esses extractos; alle
gando que fazem muitas despezas e que nM 
poâem continuar com aquelle primeiro trabalho 
sem auxilio d~ camara. Mas, convindo muito 
ao publico que se publique com a maior 
extensão possivel os extractos das sessões da 
.camara, roga ao Sr. presidente que promova 
o anàamento deste negocio ; não diz que se 
dê a este ou áquelle individuo uma com
pensaçao por este trabalho, só exige que a 
mesa apresente quanto antes um parecer a 
respeito. . 

O SR. PRESIDENTE responde que tomará este 
objecto em consideração, 

ORDEM DO DIA 

Continúa a discu:,;são adiada do parecer da 
commissno de iustiça criminal sobre os presos 
noliticos do Rio Grande. . . 

O Sr. Andrada Machado diz que se a me
moria lhe não falha, mandára o anno passado 
emenda ao parecer que. se discu_te. 

O. Sr. Gomes d.e Ca21?,pos diz que_ a emenda 
<lo 1ll11stre deputado fot verbal, e que nada 
mandou á mesa. 

O Sr. Tosta declara não ter ot1vido ra:r.ão 
alguma que o possa convencer do contrario 
àaquillo que j~ emitlio. Pronuncin.-se cor1tra 
a emenda do nobre deputado da Bahinr o Sr. 
Montezuma, mostra qno é muilo expr,•ssn na 
constilniçno do imperio1 que nenhnm individuo 
póde sei' j11lgado senil.o n11 fónna das leis nntc
riormenle puhlicaclns1 e por isso contint'w n 
votar contra o parecer dn commissllo e a favor 
da sua emendu, que indefere ao requerimento 
dos supplicunles, 

Tendo-se procurnrlo na secretaria a emenda 
de que o. 81'. Andrada Machado fez menção, 
apparcceu com effeito, e é a seguinte : 

cc A assembléa geral legislativa resolve : 
,e Al'l, lº. Fica o governo autorisado a fazeL' 

julgar os presos do Rio Grande que o reque
rerão nesta cídalie, na fórma das lei~ vigentes, 
precedendo as solemnidades legaes que veri
fiquem a sua desistencia. 

« Ai-t. 2°. Os presos em fo:uaes circumstancias, 
e qne requererem igual ~medida, gozaráõ da 
mesma graça.-Andrada ]Jfoehado ,> 

O SR. PRESIDENTE observa que, no caso de 
não passar o parecer, consultará a camara se 
julga objecto de delibei-ação a presente reso-
lução. . . 

O Sr. Montezuma. retira a sua emenda em 
raza.o de se apresentar o projecto do Sr. Andrada 
Machado. 

O Sr. Silva Pontes declara que deseja que a 
sorte dos presos do Rio Grande se decida 
quanto antes ; que mui bem conhece _que estes 
são os sentimentos dos illustres deputados ; 
e entende que a justiça e a humanidade assim 
o exigem. O. que pois convém examinar agora 
é o meio pelo qual se ha de deferil' a· pretenção 
dos supplicantes. O meio apontado pelo nobre 
depulado da Bal1ia (o Sr. Tosta), que é que se 
indefira ao requerimento, não póde deixar de 
ser muito estranhavel ; e por isso a elle se 
oppõe ; a exigencia do outro nobre deputado, 
para que se peça.o esclarecimentos ao governo 
a tal respeito, importa um adiamento, contra o 
qual fambem ha de votar. Entende que se 
deve approvar o parecer da commissi\o, mas 
quer que se lhe accrescente mais alguma cousa, 
e por isso elle deputarlo requereria a urgencia 
para que entrasse amanbã em àiscussao a pro, 
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SESSÃO EM 17 DE MAIO DE 1839 95 

duvidará · posta do governo sobre o julgêtmento especial 
nos crln1cs de rebelli~o ~ se porém esta idéa 
nao fôr adoptada, não terá duvida de adoptar 
a idéa do nobre deput::i.do de S. Paulo. Requer 

. finalmente, que a c::imara se occupe na sess1!.o 
de amanha. com a dis~ussão da referida pro· 
posta. 

n ~,., !"'IHn·rd inlo-a CT!l/> ,:P. fr,7. llnl !lí'.fn ,fo i11-::. 
- f9 .... -··-....... .,-·o- '"1..- .......... - ~ ....... _.,.,._ ,._....,,.,....,. ...... ..., J"""·~· 

tiça deferindo-se a pretenç;fo dos sn13p1icantes, 
e combate a opinião do Sr. Tosta. Mostra qtJe 
nem todos esses presos serão culoados e aue 
muitas injustiças· se peatícat·ao no Rio Grande, 
aonde foi perseguida muita gente e que é 
dever do corpo legislativo attender ao innocente 
ou ao culpado, examinando os fundamentos 
de suas queixas. Declara que recebeu uma carta 
não assignada, ·porém, mandada pelos reque
rentes, na quai se lhe decb.ra q1ie apenas dous 
for!lo amnistiados, e assim é escusado pedí1· in
forma<,:ões uo governo sobre o destino desses 
presos ; conclue votando parn que se julgue 
objecto de delibernçào a resolt1ção offorecida 
pelo illtistre deputado de S. Paulo. 

O Sr. Silva. Pontes insiste no seu requeri
mento de urgencia. 

O SR. PRESIDENTE observa-lhe que o seu re
querimento não póde ter lugar agora, pois que 
sú se deve tratar do objecto que está em qis
cussão: 

O Sr. Gomes de Campos, como membro da 
com missão, desenvolve algumas idéas que ba
seárão seu parecer. Os requerentes n~o pedem 
pet'dão, Hão pedem amnistia, pedem sómente 
um julg~mento. Al!egilo que as leis actuae.; nno 
podem sE:r executadas, e que no em tanto el las 
o devem ser. O orador acha nisso um argumento 
que não tem replica, porque no Rio Grande a . 
justiça está em ferias. Trata-se pois de saber 
c1ual o tribunal mais conveniente para esse 
fim. Demonstra os embaraços de qualquer 
dessas deliberações ; mostra que não convinha 
por modo algum um deferimento, e pur isso 
sustenta que deve a muteria ficar adiada. E' 
levado pelos dictames da humanidade, reco
nhecendo a insufficiencía das leis nos crimes 
políticos, sustentando pol'ém os princípios da 
constituição que sustenta essa opiniao; bem que 
nno vá pela maxima do revolucionario francez, 
que queria que pe1·eces::;em as colonias, mas 
que se salvassem os principiost bem que saiba 
que sum.mum j1.ts s·wnma in:furia, e reconheça 
que as leis sr.o feitas para os homens, e não os 
}:tomens para as leis. Acha que se não· deve 
tomar uma resoluçao especial á respeito dós 
requerentes, e sim uma resolução geral que 
abranja todos os que se acharem em identicas 
circu rnstancias, havendo com mettido crimes po
liticos, quer no Rio Grandet quer em outras 
provincias, e isto se obtém coin um projecto que 
existe na casa, e cuja urgencia estâ já recom
mendada. Conclue votando pelo parecer da 

com missão, e declarando que não 
vvtar tarribem para que Sê peção rnformaçúes 
ao governo. 

D,mdo-se a materia por discutida, é app ro . 
vado o parecer <la co:nn1issão. · 

O Sr. Mont~zuina lembra que o Sr. Pontes 
propôi a ~rgcncia da discussM da lei que deve 
regnLu- o julgamento dos crimes políticos. 

O _Sr. Fo~tes dec:bra que só [)edio que o Sr, 
prc:s1der.•:; tt ve::;se attença.o a essa lei. 

r,\ _ -- L '. ·- _ 1 - - 1, -4 •~ • • ~ ~ - - _ 

l.Au11m1Lta a mscussao ao 1 ~ to pico ela fal la do 
throno e voto sepat'ado. 

O Sr. Souza. Martins de novo smtenta o 
projecto da commrssao, e rebatendo os argu. 
mentos do Sr. Montezu ma, cujo fogo patriotico 
aqueceu o seu patriotismo, nola que o dis-
--- ---- ..}_ i.l _______ _ .... _ , • • ' 
1..;1n:;u 1w rnrono nao aev1a expr1rn1r, como 
hontetn se dissera, a política do governo pa s
sado, e si rn a do governo actual : e já que toca 
nesse ~U1:lo1 decl~r~t·á q11e lam he~1 sente que 
n µatr1otica adm1n1slraçno de Setembro i:;e 

tenha retirado, porq11e queria conco1-re1· com o 
sen voto pat'a s~1slentar suas subias medidas, 
e gloriando-se mais aint.la por fazer esta de· 
clarnçàü agora que, de cel'to, n/lo a attribuiniõ 
a t'avor08 que della espere. Nn.o nega seu voto 
á ad1ninislraçllo_ actual, comtanto que ella ex
plique sua política, e~pecblmente sobrn o Rio 
Gnrnde, e acha o orc1.dor consentanea com a 
sa!v,wao dessa pl'Ovincia. 

O Sr. Ramiro propõe o encerrnmento da dis
cussao, e as::;im se vence. 

O SR. PRr.:srnENTE declara que vai pór á vo
taçào o projeelo em tliscussao, tal qual, e que 
deµois porá as emendas. 

Suscita-se grave questi'1.o da or de;n sobre a 
votaçno. . 

O SR. PRESIDENTE põe á. votação o projeclo tal 
qual. Reune só 30 votos, e nao é approvado. 

Suscita-se nova questão de ordem sobre a 
prioridade do voto separado. 

Depois de renhíd.i dÍScussão, o Sr. presídente 
põe a votos a emenda de suppressão do Sr . .Mon
tezuma, do lº ul'tigo do periodo da commissão: 
passa com 37 votos. 

Renasce a questão de ordem, mostrando 
alguns se1~hores que o projecto do pat·ecer da 
commissM já tinha sido rejeitado pela camara 
na totalidade de seu primeiro periodo, e segunda 
vez no lº artigo desse mesmo periodo : su:s
tentão outt-os· senhores que votando pela sup
pressa.o do l'' artigo, a camara implicitamente 
revalidára e appl'Ovára os dous outros artigos 
desse periodo. 

Depois de longo debate, o Sr. presidente púe 
a votos esses mesmos dous artigos, que são ap
prov11dos por 38 votos contra 37. 

Ent1·:1.o em discussão o segundo paragraph<J 
da resposta redigido pela commissào, e os dous 
paragraphos se~uintes do voto em separado : 
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9H SESSÃO EM 17 DE MAlO DE Us39 

Prq:jecto da commissão 

<( Muüissimo folgou a camara <los deputados 
sabendo que contin:1110 inalteradas nossas rela
ções de amizade com as outras miç-ões do globo; 
já removidos os motivos que suscili'.i.rão emba
raços com a Santa Sé, persuadindo-se que uma 
tão preciosa harmonia não é obtida com esque
cimênto e mingua da dignidade e foros na
cionaes ; e muito se apraz em pensar que a 
prudencia e circumspecção do governe im
perial, aproveitando-se dos sentimentos de in
teresse e benevolencia que as nações estrangeiras 
manifeslijo a favor do itnperio, poderá obter a 
evacuação das tropas francezas que aciuahr..ente 
occupilo a margem direita do rio Oyapock, sem 
ser preciso alterar a boa intelligencia que e:xisle 
entre as duas nações. ;; 

Voto em. separado 

{{ A canur11 1 bem a seu pezar, n[o póde des
t.onhecer que o esperdicío e mtio emprego dos 
dinJ1eiros publicos, a negligente fiscalisação das 
rendas, a má escolha dos agentes do poder, o 
estado cada vez mais empeiorado dos negocios 
do paiz, e, emfim, a obstinação e política acin
tosa da administraçãO passada. tornavão nepes
saria a sua mudança. Perniilta a Providenci-a 
que a nova administração caminhe mais 
conforme com as leis, e acerte em adiantar 
e conservar a prosperidade e liberdade pu
blicas. 

e< A carnara se regozija com a {participação 
de que as outras nações nos dão repetidas de· 
monslrações de sua amisade, e parecem inte
ressar-se pela consolida.çao da monarcbía con
stitucional no Brazil, e pela gloria e prospe· 
ridade do im perío ; e com igual satisfação ou vio 
que se achavão removidos os motivos que 
parecião abalar mais on menos a perfeita in- _ 
tellígencia entre o gabinete imperial e a Santa 
Sé ; mas a camara não pod(;rá socegar a sua 
anciecJade emquanto yir um só palmo do 
solo brazileiro occnpado por uma naçM es
trãnha, e emquanto não fôr convencida, pela 
communicação das · negociações a respeito, de 
que as· "desavenças com a Santa Sé farão 
aplah1adas . sem quebra e mingua da digni
dade · naci·on_al, e . sem sacrificio tlo poder 

· civil ás pretenções exageradas do poder es-:. 
·pidtuaJ. » ·. ·· 

o· Sr~ Andl'aÃa. Machado pede que fique re
servado. para o fim da discussão o segundo to

. pico do se_u voto separado. 
O· Sr.· 'Montezuma. julga que o segundo e 

terceiro topicos do.voto separado devem ser dis
. cutidos com o se·gundo da commissa.o. 

0 Sr. Anclrada Maoha,do, desejando . que se 
não.perca tempo, e dando lugar.os topicos se
guintes a esmeriUlar a conducta da adminis
tr,ação passada,· insiste ainda ~m que o Sr. pre-

sideo te consulte a casa se quer que a discussão 
deste segundo íopico ào seu voto separaào fique 
reservada para ao depois. 

Consultada a cumara, decide-se que entrem 
conjunet.amenle em discussão o segunde pe
riodo do projecto da commissão com os dous 
do voto· em separado. 

O Sr. Ferreira. Penna. enceta a discussllo, 
observando que o segundo topico do voto em 
separado, não sendo resposta á parte alguma 
da fa]Ja do throno, é certamente uma sentença 
que se quer proferir a respeito da administração 
passada, e assim deve ella ser mais meditada, 

. por isso que, regisiraàa na historia do Brazii, 
a po"Steridade imparcial terá de louvar ou cen
surar o tribunal que a proferir:. 

Considerando o negocio mui grave, e tendo 
de fallar a respeito delle, julga que lhe será 
permittido passar em rapida revista a situaç!l.o 
da e.amara em o anno passado, e explicando de 
alguma maneira o seu procedimento, motivará 
melhor o voto que vai dar. 

Lembra que o anno passado vio-se na ca
mara: de um lado, um ministerio composto de 
membros que todos accumuJavão as funcções 
de representantes do paiz, rninislerio que havin 
subido ao poder entre applausos geraes, e sob 
os mais folizes auspicios, que se ostentava cheio 
dê força, apoiado por uma numerosa maioria, 
que o defendia ale das mais leves increpações ; 
maioria que continha em seu seio muito habeis 
oradore~, entre os quaes se di~tinguia o nobre 
deputado por S. Paulo (o Sr. Andrada Ma
chado), que por actos de sua vida publica, por 
seu sal;>er, e pelo prestigio de seu nome e fa
milia, é considerado corno uma das notabili
dades do paiz, e um dos ornamentos da tribuna 
brazileira. Por outro lado, uma opposiç~o fraca, 
sim, em numero, mas forte pelo caracter de 
seus membros, distincta pela coragem corn que 
arrostravl).o compromettimentos para debellar 
um tao possante ad\'.ersario, qual era então o 
nünistet·io. · 

De ambos os lados, pois, não faltavão attra
ctivos -para o deputado que pela pria;ieira vez 
tomasse assento na camara. Erão certamente 
bem vistos pelo paiz os deputados que defendill.o 
o governo, mas nem por isso deixava.o de me
recer sympathias os intrepidos n1emhros da op· 
posiçllo, por isso mesmo que sendo poucos, 
erao os primeiros a contrariar os app]ausos 
geraes, os primeiros a denunciar o ministerio, 
e a fazer ver ao paiz que nao era esse ministerio 
capaz de cor1·esponder a espectaçn.o publica,, 

Em taes circumslancias muitos membros da 
P-amara fizerão sua profissão de fé, elie orador, 
porém, julgou que devera. dirigir a sua conducta, 
nao ·. pelo enthusíasmo do momento, mas pela 
justiça ou injustiça dos ~elos que houvessem de 
ser suhmettidos á delil>eraçã.o da camara. Com 
este fim, ainda _que .nao quizesse h_ostilisa1• ao 
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minislerio de então, comtudo: logo no principio 
da séssão, nAo pôde prestar o seu voto a um 
topico muito notavel do projecto de resposta 
á fa]]a do tltrnno (q1.1.e liJ) assignado e muilo 
vigoro~amcntc sustentado pelo nobre deputado 
por S. Paulo ; porque elle orador se persuadia 
de que a camara dos deputados, só por acrn
dilar que os dinheiros publicas havião de ser 
bem gastos pelo governo, não devia apressar
se em promeller ao mesmo governo auxilios 
pecuniarios, sem proceder ao exame das despezas 
ultimamente feitas, tanto mais porqt1e no·arino 
anterior se havia concedido um credito conside
ravel. 

Segllindo a linha de conducla qne se havia 
traçado, votou contra as emendas ao regimento, 
po1· lhe parecet·em injustas, offereceu emendas 
rcduzinuo differentes pedidos do ministerio, ele.: 
em ouh'as 01:casiacs, porém, quando llle pa
receu que o ministerio tinha a justiça pelo 
seu lado; deu-lhe o seu voto ; tal foi, por 
exemplo, a occasia.o em que se tratou de ha
bilitar o governo com os i11eios necessarios para 
pacificar o Rio Grande : porque entendeu, e 
ainda entende, que o maior empenho da AS· 
semh]éa geral deve ser a pacificação dessa pro
vincia, e que lodo o brazileiro deve viver com 
o coração apertado de dô1· emqtianto durnr a. 
luta desastrosa .que a tem assolado. 

A' visla deste meu procedimento, continua o 
orador, não faltou quem interpretasse de di
versas maneiras a minha opinião : meus pro
prios amigos disserllo que eu não ia bem, que 
era necessario Lomar um partido dedsivo, que o 
deputado nno devia ser fluclnante, que, emfim, 
dev-ia ter uma opinião, uma consciencia de par
tido. E' certo, senhores, que eu obset·vo que a 
maior part.e das pessoas que tratão da politica 
seguem este systema : mas, eu confesso, não 
posso segui1-o, hllo posso harmonisal-o com a 
minha consciencia, e não entendo como o depu
tado possa renunciar a sua razão para dirigir-se 
pela :razi\o alheia ; se o deputado vacilla em 
questões importantes, em questões vitaes qu~ 
interessãoessencia1mente o paiz, então commette 
um aclo de fraqueza, ~ tal vez um crime; mas 
creio que em taes questões nunca vacillei : não 
vacinei quando foi necessario dar ao govemo 
meios de pacificar o paiz; não vacillei quando 
votei contra a interpretaç!lo do acto addicional 
por me parecer que excedia os limites de uma 
lei ordinaria, Mas, Hgar-se o deputado ex:clu • 
sivamente a nm lado, approvar ludo quanto 
sahe desse lado, e reprovar tudo quanto vem do 
outro, sómente por espil'ito de partido, é o que 

· eu níl.o entendo que se possa fazer sem detl'i
mento da causa publica. 

. Tendo assim exposto os seus principios, o 
orador declara votar contra o segundo topico do 
projecto separado, por importuno, por precipi
tado, e até por que eJ?Volve uma censura â von· 
tade irresponsavel. 

TOM() l 

Julga-o importuno, porque não tem por vb
jecto responder a pat·te algunrn do discurso do 
lhrono. Se o thronp dissesse que julgou con
veniente ao paiz demillir o miuislerio, e de al
guma maneira consultasse a opinião du camata, 
podet·-se-hia dizer alguma cousa a este respeito ; 
mas, não dando o lhrono uma palavra sobre 
este acontecimento, nl.lo :.abe eBe orador qual a 
razfto porc1ue a cnmara ctos deputados ha de 
emillir a sua opinião a respeito. . 
· E' precipitada a declamçllo que contém 
este topico porque, consultando-se as actas 
da camara vê-se que os ultimas actos lrgis
lativos expl'itnil'a.o todos a maior confiança 
depo5ilada no governo. Orn, encerrando-se a 
camara cm Outubro, tornando-se a reunir, 
em Maio, nlio deve, sem mais exame, apre
sentar hoje um ataque formal, uma catilinaria 
contra o ruinisterio que até eulão defendeu 
e s11slenlou com tanlo vigor. Para isso devêra 
instituir um rigoroso exame de todos os actos 
desse ministerio, ou, pelo menos, dizer franca
.tbente ao throno, que se deixou miseravel
mente illudir por esse minislet·io ; porque deu
lhe provas da maior confiança até o mez de 
Outubro de 1838, e no de Maio de 1839·, sem 
instituir o devido exame sobre os ·seus actos, 
declara que a polilica desse ministerio era 
oblinada e céga, e pot· isso fazia-se necessat'Ía 
a sua demissão. 

Pi.irece-lhe lambem que este topico envolve 
uma censura ao thrnno, porque nota que 
esse ministerio não foi demitlido por um acto 
expontaneo do poder irresponsavel. Se a von
tade irresponsavel demiltisse o ministerio no 
momento em que assim julgasse conveniente 
ao paiz, então talvez pudesse a camara dar 
signaes · de que approvava este acto ; mas nem 
isto aconteceu ; for·ão os ministros que pedirão 
a sua demissao, e por oonsequencia. censura-se 
indirectamente a vontade irresponsavel, quando. 

· ::;e diz que a demissão do ministerio era ne•· 
cessaria, tendo-se elle conservado emquanto 
quiz ; e tanto que o Sr. ministro da guerra, 
que fazia pal"le desse gabinete so1idario occupou 
o seu lugar até hontem. . 

Enlt-e os motivos porque se diz que a de
missao do ministerio era necessariá1 aponta-se 
o desperdicio e máo emprego dos dinheit·os 
publicos, a negligente fiscalísação das rendas, 
a má escolha dos agentes do poder, etc., etc. 

Quanto ao desperdicio e. ináo emprego dos 
dinheiros publicas, o orador mostra que a 
camara não póde sobre isto emittir juízo certo 
sem ter fiscalisado e examinado com toda a 
ma~ureza documentos a respeito. 

Quanto á má esc.9lha dos agentes do poder, 
não sei quaes desses agentes teve em vista o 
nobre autor do voto em separado. Em uma 
das passadas sessões um dos pontos capitaes da 
accusa.çã.o contra o ministerio foi a nomeação do 
actual presidente de Minas. A posiçao em que me 

1a 
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98 SESSÃO EM 17 DE MAIO UE 1839 

acho para com o presidenle de Minas, impõe-me 
o dever de dizer alguma cousa a esle respeito. 
Tendo servido de secretado do governo daq1Jella 
província por espaço de 6 annos, tenlw tido 
occasião de observar a conduda de muitos 
outros presidentes: sou o primeiro a prc;sar 
suas bellas qualidc1des, seu patriotismo, seu tino 
administrativo; á muitos dell0s sou ligado pelas 
relações de particular amizade ; mas, não posso 
concordar em que se digu que a uorneação 
do aclual presidente é filha da corrupção, que 
elie é perfeita nuHiàade ; alguns ue sc:us aclos 
moslnlo que tem t'eilo servii;os reaes ao paiz, 
administrando pat;i[icamenle aquella provinda 
pdr inais de urn unno, e se u,na pe;fe,~ta 
nullidr.1.de (segundo a expressão a que me l'eferi) 
pódc conseguir este grande fim, seguir-tie-lia 
um absurdo, i::;to é, que o talento "'dministru
ti vo ó desnccessario pal'a o 1:xercicio dos mais 
impol'lanles cargos do estado. 

E' certamente livre a qualquer dos nobres 
deputados apresentar aqui suas observações 
sobre os actos daquella presidencia, mas, na.o 
me parece justo que isto se faça po1· urna ma
neirn U1o offensiva, e por palavras que tendão 
a lançar desar não merecido sobre o funccío
nario de quem se trata. 

O orador continuando, diz que não desco
nhece que algumas nomeações têm parecido 
pouco felizes, como 1 por exemplo, a do pre
sidente de S. Paulo, tendo-se ern vista uma 
representação assignada por mui distinctos 
membros da assembléa provincial, em que é 
fortemenle accusada a sua conducta, princi- .· 
palmenle quanto. ás h'istes occuerencius da 
Villa Franca, e a do presidente do Ceal'á, 
conúderando-~e diversos actos seus, que a 
imprensa tem publicado ; mas, achando-se 
já removidos esses presidentes, entende o 
orador que a taes notneações não deve a ca-

. mara referir-se ná resposta á falia do throno. 
Quanto ao presidente do Rio Grande do Sul, 
dirà francamente o que entende quando s_e dis
cutir o topico respectivo. 

O orador conclue, declal'ando que vota contra 
o segundo topico do projecto assignado pelo 
nobre deputado de S. Paulo7 1:: que o faz ainda 
com maior pl'azer, porque já não existe no 
poder a administração, contra quem se quer 
proferir essa sentença condemnatoria. 

O Sr, Paula. Ca.ndido. apezar do muito res
peito que cons~gra ao Sr. Andrnda Machado, 
consultando a sua consciencia, e examinando 
as differentes razões expendidas, não póde 
votar pelo § 2º do voto separado, que qualifica 
de superfluo, injusto .. incoherente, falso e des~ 
airoso. · 

Antes de entrar na demoristraçao de sua 
proposição, julga conveniente advertir que, 
quando se faz uma accusação qualquer, é o 
accusador quem deve apresent~r os factos; 

Quando, poL'tanto, sG provar pot· faclos que 
a administE·ar..a.o oassada foi nrodi2:,1 do;; di -
nbeiros publicos ·e lhes deu 'máo ~mpr~go 1--0 

ot·ador analysará os factos que forem apresen
tados, e examinará debaixo <leque vistas podem 
set· considerados. - -

Segunda accusação : negligencia na fiscali
. sação das rendas. 

Ánles que um ministro tome pé na admi
nistt·ai;ão; alltes que lance as suas vistas 
sobre todos os empr;;s-ado:-; e estações fi.scaes de 
u1n pai~ tão vasto corno o impet'io ; antes que 
possa conbecel' os abusos e faltas que existem, 
µ,ua ~s rem~Jiur; tnuito. temµ~ tem de dc_correl', 
e 1n,nto rnai:S teLnpo ainda e necessario para 
colher os resultados dos rnelhoeamcntos que o 
~<:!U zelo ild minístrati vo lhe suggerio. 

Oru, lendo o mioisterio dUt·ado apenas anno e 
meio, pôde ern boa· fé at'firmar-se que houve 
tempo baslanle para a nação conhecer os bene
ficos resullarlos do;:; mel«.ornmentos feitos? In
justa e infunJada, pol'lanto1 lbe parece esta 
aceusa<;ilo. 

Terceira accusaç1lo :-n:iá escolh.i dos agente.:, 
do poder. . 

Para combater esta . accusação, que lhe pa
rece a mais forte, pass,uá em i·esenha as cen
suras apresentadas na camara a respeito da 
nomeaça.o de alguns presidentes. Principiará 
pelo do Ceará.. 

Não tendo sido apontado, nem consta acto 
algum deste presidente, que seja menos de
coroso. Nomeado para uma província divi
dida em dous partidos, o que deve1·ia fazer 
este presidente? Hostilisar ambos os pat·
tidos oa opiniões? Seáa não mostrar talento 
administrativo. O que fez pois? O que faria 
qualquer outro presidenle instruido. Soffret1 1 

poeém, opposíçào do pal'tido opposlo ; e o que 
fez o minislerio passado? Posto que o presi
dente merece.3se a sua confiança, posto que a 
provincia do Geará toda, com excepção apenas 
desse partido, lhe fosse fa vara vel, transigio 
com esse partido, e mudou o presidente. 

O orador conhece o [Jé·esidente actual da pw
vincia de Minas Geraes como um homem que 
teve uma educação regulai·, cujo nome lemb1·a 
nomes muito respeitaveis e respeitados no 
Brazil, e que tem sufficiente conhecimento das 
leis administrativas. fstas qualidades, além das 
mais que cor1cor1·em na pessoa daquelle presi
dente, o tornão apto para dirigir os negocios da 
provincia; e o orador tanto mai.~ disto se con
vence, q~anto nâo appareceu aind-4 represen
tação alguma da provincia contra a sua .admi
nistração; e quanto pelo contrario as noticias 
qu~ tem são todas favoraveis, e dizem que os 
mineiros adherem ao actual pt'esidente. NàO 
descobre, portanto, nesta nomeação o menor 
desar para a adminislraçilo passada: 

Companheiro de. collegio do presidente de 
S_. Paulo, e testemunha ocular de sua conducta. 
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SESSÃO EM 17 DE MAIO DE 1839 99 
sempre muito regular, e de seus talentos não 
vule:ares. o orarlor não vio desmentida a boa 
opi~ino 'que c~;1stantemente delle formou. Ap· 
parecem na verdade ·arguições em uma repre
sentação dirigida contra este presidente; mas 
de que naturezn? Diz, por exemplo, que elle 
enviou soldados com bexigas para a Corit.ibn, 
para irPm destruir essa populaçao. Mas, ainda 
quando outras causas não pudessem ler pro
duzido este contagio, pócle em boa fé suppôr-se 
que um presidente mande um destacamento 
para uma popuiaçilo com o fim de a destruir 
pelo contagio das bexigas? 

Passa a tratar da 'nomençrto rlo presidente 
do Rio Grande do Snl, pomo de disconlia. 

Tem-se arguido a nomeaç·ão desse presidente 
e a sua conservação, porque elle deíxava esta
cionadas as forças da iegalidacie, e assim 
transige, ou pelo menos deixa que tomem 
incremento as forças da rebeldia, e n:io sabe 
reunir em torno de si os 1egalislas. 

Se se attcndesse ás circumstancias em que se 
achava aquella província quando pa.rq alii foi 
o fa. Elzeario, uma àas nossas g1ol'ias mili
tares, o orador se persuade de que se faria 
áquelle presidente mais algnma justiça. Q11ando 
elle tornou conta da presidencia as fileiras da 
legalidade contavão apenas cluas mi1 praças ele 
prin1eira linha, proprias para o combate, em
quanto que do lado dos rebeldes existião sol-
dados aguerrido$. -

Ora, seria prudente, seria mesmo propl'io de 
um general, aventurar a força da legalidade, 
expôl·a ao inimigo antes ele estar seguro de 
sua superioridade numerica e em disciplina, 
para sulfocar a rebellião? Nfio, certamente. Em 
que, pois, é censurnvel o presidente? Foi cen
surado de máo militar porque as forças da lega
lidade forrio derrotadas no Rio Pardo! Se se 
decidir da habilid::ide de um general pelo resul
tado de suas operações, qual sel'á a reputação 
do general, por melhor que seja, que possa 
reshilir a um tal juizo? . Nenhum escap:ná da 
censura de inhabil, nem o mesmo Napoleão. 

Se o orador volta as suas vistas para o ludo 
ad1ninistrnlivo, nada encontra que não seja 
digno dos maiores elogios. A despeza que se 
fazia para sustentar no Rio Grande do Sul duas 
mi! praç?.s, é a mesma com que se suslentão 
hoje 8,500 que lá existem, como consta do re
lalorio do Sr. ex-ministro da guerra. Que prova 
mais concludente de uma fiscalisacao exacta? 
Este facto lhe p;rece que torna o Sr. Eleziario 
digno de que o appellidem lambem uma das 
nossas glorias administrativas. 

Vóta contra o§ 2º do voto separado. 
O Sr, Marinho -diz que, desde que snbio 

ao .ooder a admínistracao de 19 de Setembro; 
o o~ador lhe fez opp~sição sem que fosse 
vislumbrado com .as fogueiras que em sua honra 
acendêr9.o, fascinado com o systerna de trans-

acções para e11a apregoado, ou acobarJado 
pelo peso da calnmnia, que periodicos m1ms
teriaes espalhárão contra o orador, fazendo 
coáer o SPU nome pelo Bràzil inteiro acom
panhado ·dos epithe1os · os n1ais injuriosos, 
talvez para ver se assim deixava de mani
festar os seus sentimentos. Constante oppo
sicionista da admínístraçM passada, porque 
entendeu que os principios por ella seguidos 
nt'lo convinhüo á prosperidade do paiz, o orador 
nt\o se acha em posição difficil quando tem 
de dar a sua sentença a respeito dessa ad
rn inistração. 

Concorna com o Sr. Montezuma em que a 
folia <lo ihrnno nt'lo pôde exprimir a poiitica da 
actnal fldrninislr<içfi.o. 

Parece-lhe que negta discussão se deve pri
rneirarnente indagar se a verdade se deve dizer 
ao throno, e depois se o consignado no voto se
parado é vcrdncle. Estti. convencido de que 
ninguem ousará negar a primeira proposiçno. 
E a este respeito refere o dito de um antigo por
luguez, cilada com rnuito elogio, dirigido a um 
rei, e a um rei absoluto-vossa magestade trate 
de cumprir· os seus deveres, ou então ....... Ou 
então .. ..,., ? l l disse-] he o rei. Ou en U101 cou · 
tinúa o digno varão porlt,guez, procunwemos 
quem nos - goveme.-Prnvada assim a neces· 
sidade de se dizer sempre a verdade ao throno, 
vai examinar se o consignado no voto separado 
é verdade. 

Affirma que hou\'e espantoso desperdicio das 
rendas publicas, e aponta para exemplo a no
rneacào de àesembat-gadores para a relaçl\o do 
l\far~nhãu, havendo addidos; a organisnç1io na 
CaflÍlal de Minas de um batalhão que n1rnca se 
pôde preencher, estando aliás completa a offi
cialidade; a nomeaçl:l.o para a villa da Campanha 
de um individuo que não era empregado de 
tribunal extincto, 

Para provar que a administração não ielou 
os interesses da fazenda, lembra o preço por 
que forão feitos alguns descontos de bilhetes 
do thesonro ; o cambio dcsfavoravel, e o 
desfüvora'\Tel preço obtido pelas apoiices, em 
relação ao obtido pelas administrações an
teriores. 

Ponco dirá sobre a proposição de que a ad
mjnistração passada fez má escolha dos ªffentes 
do poder. Louva a decencia e modestia do Sr. 
Penna, que não quiz: dizer que na qualidade de 
secretario do governo na provincia de Minas é 
elle quein faz os relaforios e administra a pro· 
vincia, sendo substituido nas suas faltas pelo 
official-maior .. Enlretan to affirma que alguns 

. . 'd d ..l S"' factos existem, que prov:io a mcapac1 a e ues ,_ 
agente do poder, como de remetter ás camaras 
e outras autoridades, para obrarem na fórn1a da 
lei, negocios, cnja decisão lhe pertence. Aponta 
mais alguns factos e está prompto a apresentar 
üma Usta de outros. · 

Não se· considera habilitado para fallar sobre 
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102 SESSÃO EM 17 DE MAIO DE 1839 .. 
Jharia da marinha, cape!la e nautica, e os. offi.
ciaes-marinbeíros, perceberáõ, embarcados em 
navios armados, o meio soldo que lhes marca a 
lei de 15 de Outubro de 1836. Os cirnrgiões-da 
ar.mada venceráõ t:imbem a gratificaç8.o de qua
renta mil réis mensaes, quando embarcados, ou 
effeclivamente empregados em háspitaes. 

" Art. 8º. O gove:rno continua a ficar autori
sado para elevar-a dez o numero das companhias 
fix ris de rr,,nrinheiros, deduzindo daa forças de
cretadas no art. 1 º as praças destas com
panhias, que t.!ffectivarnenle embaecarem em 
navios armados. 

11 P.ilacio do Rio de Janeiro, em 6 de Maio 
de 1839.- Jacintho Roque de Senna PereÍ?'a. >> · 

Emendas da commissão 

" 1ª. No art._7(! em lugar de -capella- diga· 
se -fazenda.-

ir 2"'. No dilo artigo snpptímão-se as palavras 
-e os officiaes-marinheiros. 

{( Paço da camara dos deputados, 16 de 
Maio de 1839. - Lima e Silva. - Rodrignes 
'.Por?'es.- Oa1·valho de ]Iendonça. » 

Vão a imprimir. 
Et lido um projecto de resoluç~o apre

sentado pelo Sr. Carneiro da Cunha, que diz 
assim: 

« A assernbléa geral legislativa resolve: 
(< Fica inhibido o governo, durante a mi

noridnde de S, M. o Imperador, e a guerra do 
Rio Grande do Sul, dar pensões, á excepç:lo 
dnq11e\las que forem concedidas por serviços 
extraordinal'ios, feitos na campanha do Rio 
Grnnde do Sul, e em outros pontos do imperio, 
onrle u ordem e tranquiUidade publka forem 
alterndns, Salva a redacçrio. 

<e Paço da camara dos deputados, 14 de 
Maio de 1839. - Joaquim Manoel Carneiro da 
Cwnha. » -

Et julgado ohjecto de deliberação, e vai a im
primir. 

Lê-se o seguinte parecer : 
,1 A mesa, examinando o requerimento de 

J. Villeneuve e C., pedindo um subsidio de 
1:600$ mensaes para publicar as discussões 
desta camara, conforme o modelo que offerece 
das sessões de 8 e 10 · do corrente, é de 
parecer que o dito requerimento fique sobre 
a mesa, para ser tomado em consideração 
quando se tratar da indicação do Sr. Ferreira 
Pen na, cuja discussao já teve começo no anno 
passado. · 

rr Paço da t;amara dos deputados, 18 de Maio 
de 1839. - C. J. de Araujo Vianna, presi
dente. - João José de Moura Magalhães. -
JQaquim Nunes Machado,..:._ A. J. Alvares do 
A·ma,ral. -J. M. de Brito. » 

Estando o Sr. pre~idente para offerecer á 
votação o parecer1 o Sr. Clemente Pereira pede 
à palavra, 

O Sn. PRESIDENTE ~bserva ao illustre deputado, 
que se é para Ne oppôr ao parecer que pedira a 
pf)lavra, este fica adiado, 

O St. Clemente Pereira diz, que pedira a 
palavra, para requerer a urgencia. deste ne
gocio1 pois que interessa á camara acabar com 
elle. 

O SR. PRESJDEN'fE diz, que nrto se póde admíltir 
o seu requerimento de urgencia sem que pri
meiro se approve o parecei·, 

Julga-se discutido o pnrceet'i e posto a votos· 
é approvado. 

O Sr. Clemente Pereira declara que a ur
gencia que pede póde HL't' pnl'n se tratar deste 
objecto hoje ou na scssl\o 8q;ui11te. 

O SR. PRESIDE:N'l'E ob~ervrt que não se 
precisava -desta urgenciu, porque elle leda 
o cuidado de dar esle ohjeclo para ordem 
do dia. 

O Sr. Montezuma pede a u 1·gc11eia para que 
se disc:uta hoje mesmo, -

A urgencia é apoindn, e cnlrn cm discussílo. 
O Sr. Andrad.a. Macha.do l'ni :llgnmas obser

vaçües que nM ouvímos. 
O Sr. Ferrêira. Penna dir. que tem de votar 

pela urgencia, e mostru n necessidade que ha de 
publicar em mais extctHitlo os trubulhos da casa. 
Quando se nao decida hoje, pótle-se começar a 
discutir. 

Posta a m·genciu a votos, isto é1 para que 
E.'nlre já este negocio em discussM, não é ap
provada. 

O Sr. Clemente Pereira pede que se dê para 
ordem do dia da prímeim sessão. · 

O SR. PRESlDEN't'E declara que o dará para 
ordem do dia. 

ORDEM DO DIA 

Continúa a discussa.o adiada da resposta á 
falla do throno. , 

O Sr. Rezende principia a fallar o respeito do 
voto separado, e declara que defe~as têm appa
recido nesta casa que por si sós bastariã.o para 
a condem nação dos réos i neste ct1s0 está a que 
se re:r. das economias do pl'osidente Elzeario. O 
topico do voto sepnrndo nno contem, segundo o 
oradoi:, nenhmnn uss{)1·çl\o inE:-xpcta, e se suas 
palavL·as sn.o durn~l é porqne expoem verdades 
dura~. Para provai· esta snn opinil.lo, o nobre 
deputado nnalysu dons ofTicios do governo ao 
presidente do Cenrá. " 

O orador discorre sobre a solidariedade do 
ministerio transncto, sobre os motivos que 
levarão os ministros a se retirarem, ileixando as 

· cousas en'). peior estado do que tinhão· ~1chado, 
e sem dar contas do dinheiro que se lhes havia 
prodigalísado, dos 15,000 homens que se lhes 
haviao concedido, • 
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a conduc-ta do presidente do Rio Grande do 
Sul, mas entende que os senhores que s·e pro
nuncião pelo voto separado não podem ser cen
surados por julgarem da condt;tcta do governo 
pelos resultados, pois que foi essa a _pratica da 
pas:;ada administração -quando opposÍçãü..-E_ se 
se póde censurar o governo pelos resultados, 
parece-lhe evidente que é censmave1 pela con
servação lesse presidente. 

Sustenta que a administração passada foi 
acin tosa, e para o proval' cita o facto de ter re:en
viàdo uma foiicitação àa camara da ca 1.ital de 
Minas pai.a restauração da Bahia, só porque 
nella se altribuia a vantagem obtida ás tropas 
que comq:alerao os rebeldes, e não se elogiava 
o ministerio; o que deu lugar a que aquella 
camarn deliberasse não dirigir mais felicitações 
á a.dministraçao de 19 de Setembro .. 

Entende que os me1nbros da passada admi
nistração (êm restricta obrigação de dar á 
maioria os motivos por que se retirarão. 

Sendo ,-, resposta á falla do throno nrn doeu
mento1 pelo qual a cam:ua deve formular a sua 
política, e deve levar o cunho da approvaçlo, 
ou reprovação da política do gabinete; e não 
sendo passive] que a carnara saiba a política do 
gabinete que ha pouco entrou, entende que a 
resposta se deve refe.rir á admirnslração passada, 
sem que se possa pôr isso tratar de faltos de 
generosidade os_ senhores do lado a que o 
orador pertence; sem qne se possa appellar para 
o parce sepultis, como se fez ; principio que o 
orador rn uito bem conhece, porque é catholico 
apostolico r~ mano, mas que applica a cada veres 
que vn.o apodrecer em sacophagos, e não a 
mortos, que forcejão por quebrar as lousas, que 
disputão o direito dos vivos, e cprn querem re
snscitar, e resnscitar glorificados. (Apoiados, 
rfaadas.) 

Conclue mostrando que a administração pas
sada, que se appellidava das eapacidades, ou 
não merecia este titulo, ou era connivente com 
os rebeldes (ris(l,das), porque do contrario teria 
irn pedido a exportação para S. Paulo de grande 
quantidade de gado l'oubado pelos rebeldes do 
Rio Grande, e a exportação da carne secca por 
Porto Alegre e cid.ade do Rio Grand~; porque, 
ainda que os rebeldes pudessem exportar estes 
generos para Montevid~o, ficaria.o sujeitos a 
vendel-os por muito menos, e a pagar muitos 
direitos, e por consequencia privados de grande 
parte dos recursos, de que ora dispoem. 

Dada a hora, fiéa a matel'ia adiada. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dja a 

mesma de hoje, e levanta a sessl'lo ás 2 horas. 

§e""'são o~n 18 de ;\,(aio 

PRESIDENCrA DO SR, ARAU,TO VIANNA 

Su1.rnr.rnro. -Expediente.-· Urgencia. -Ordem 
. 1 1• ~· - 1 -- -, , • 7 ao cita. - 1.11,scit-3scw ao seguncw wpico aa 

-res1JOsta á falla do tlw·ono. 

A'<:; 10 hnrH"l ela. ma.nh:\ faz-<:;P. H r.hHrn:1rfo, P 

logo que se reune numern legal de Sts: depu-. 
lados, abre-se a sessào, lê-se e approva-se a 
acta da àntecedente. 

Faltão com c:rnsa os Srs. Cajueiro, José Mari
anno, Gal vão, Bustamante e Assis Mascarenhas ; 
e sem ella os Srs. arcebispo da Bahia> Angelo 
Custodio, Souza Franco, Sucupira, Fruncisco do 
Rego, Visgueiro,Cusado, Urbano,Cerqueira Leite, 
Alcibíades, José Feliciano, Toledo, Barreto Pe
droso, Monteiro de Barros e Carneiro Leão. 

EXPEDIENTE 

O Sa. lº fü:c:Re'l'.i\HIO dá conta do e:\:pediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro da guerra, o Exm. Sr. conde 
de Lages, pal'ticipa.ndo que por decreto de 16 do 
corrente, o regente, em norne do imperador, 
houve por bem nomeal-o ministro e secretario 
de estado dos negocios da guerra. - Fica a ca
mnra inteirada.. 

Do ministro da justiça, pat'licipando que os 
actos do ministerio da justiça á seu cmgo, per
tencentes ao nnno passado, já vierãO enviados 
ao official-maior da secretaria desta camara. -
Fica acamara inteirada. 

Do mesmo ministro, remettendo o requeri
mento lle José da Silva Barbosa, residente na 
provincia de iVlalto Gross_,, em que pede urna 
tença ou uma ajuda de custo para sua sub
sistencia. - A' commissão de pensões e orde
nados. 

Do marquez de Itanhaen, tutor de S. M. 
Imperial e augustas princezas, remettendo as 
contas da tutoria, e expõe que as enviará im
pressas logo ~1ue o estejao. - A' commissão de 
contas do tutor. 

Vai á primejrn commissão do orçamenlo o 
mappa demonstrativo da substituição do papel
moeda. 

VàO a imprimir as seguintes propostas do 
governo, convertidas em pt·_ojectos, sobre a 
fixt:tção d-as forças de mar e ele terra, para o 
anno de 1840 a 1841: 

« A com-missão de marinha e guerra tem a 
honra de apresentar a esta augusta camara 
a proposta do governo co.nvertida em projecto de 
lei, sobre a fixação das forças de terra pat·a o 
armo financeiro de 1840 a 1841 ; offerecendo os 
artigos que julga dever-se-lhe addicionàr. . 

<< Augustos e. digníssimos senhores represen-
tantes da nação. . . .. _ 

<( Achando-se o exercito do. impcl'io do 
Braz1l, . em virtude da lei n. 41 de 20 de 
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Setembro de 1838, organisado pela maneira 
constante · do decreto n. 30 de 22 de Fe
vereiro do presente anno ; e nãQ sendo pos
si vel reconhecer já todas as vantagens, qne o 
governo teve em vista naquella organisaçno, 
por depender do tempo e experi.encia dar-lhe 
o cunho de exactidão, ou mostrar os defeitos 
que devão ser emendados ; tenho a honra 
de apresentar-vos, de ordem do regente, em 
nome do imperador, a seguinte p1·oposta: 

cr Art. 1-. As forças de terra para o anno fi
nanceiro de 1840 a 1841 constaráõ : 

§ 1 º. Dos officiaes-generaes, dos do estado
maio1· do exercito, praças e arsenaes, corpo de 
engenheiros e os officiaes dos corpos. 

§ 2°. De treze mil praças de pret de linha. 
§ 3º. De duas mil praças de pret fóra de 

linha. 
§ 4º. De oito companhias de artifices, 
« Art. 2º. As forças de linha acima fixadas 

serão distribuidas pela maneira seguinte: 
Doze batalhões de caçadores. 
Tres regimentos e qnah·o esquadrões de ca-

vallaria ligeira. 
Cinco batalhões de artilhada a pé. 
Um corpo de artilharia a cavallo. 
Um corpo de pontoneiros, sapadores e mi

neiros. 
" . Art. 3°. As forças fóra da linha acima 

designadas, serão rep3.rtidas pela fórma se
guinte : 

Na provincia elo Pará: 

Um corpo de artilharia. 
Um esquadr.ão de cavallal'ia. 

Na provincia, de Matto- Grosso : 
Um batalhão de artilharia. 
Uma companhia de cavallaria. 
E oito companhias de caçadores de montanha, 

pet·tencendo : 
Duas á provinc.ia de Minas Geraes. 
Du<1s á do Maranhão. 
Uma á de S. Paulo. 
Uma á de Santa Catharina. 
Uma á de Goyaz. 
Uma á do Espírito-Santo. 
<< Art. 4°. O governo fica aucor1saào para 

conceder urna gratificação correspondente á 
terça parte do soldo, além dos mais venci
mentos, aõs militares que servirem activamente 
em qualquer ponto do imperio, aonde a ordem 
publica fôr alterada, ou que forem encarregados 
de comn1issões importantes. 

<( Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Maio 
de 1839.~Jacintho Roq·ue ·de Senna .Pereira.» 

Artigos additivos da commissão 

<< 1º .. O mesmo governo podl'\râ mandar 
abonar ás praças dos corpos do E.Jxército, que 
podendo obter baixa por terem completado o 
~eu tempo de serviço, quizerem continuar a 

servir, uma gratificaçã.o igual ao soldo de 
primeira· praça, emquanto forem praças de 
pret. 

<< 2". Para f.ie com plet.arem as forças fi
xadas no art. 1 º con tin uão em vigor as dis
posições da carta de lei de 29 de Agosto de 
1837. 

cc Paço da camara dos deputados, 16 de Maio 
de 1839.-Limn e Silva.-Roclrigue.s Torres.-
Oarvalho de J_l;J endonça. >, 

cc A comnüssao de marinha e guerra tem a 
honra de apresentar á est.a augusta camara 
a proposta do governo convertida em pro
jecto de lei, sobre a fixação das forças na
vaes para o anno ue 184:0 a 18H ; offe
recendo as emendas que julgon conveniente 
fazer-lhe. 

" Augustos e digníssimos senhores represen
tante~ da nação. -

« Na conformidade do art. 14 da lei de 
trinta e um de Outubro de mil oitocentos 
trinta e cinco, venho de ordern do regente, 
em nome do imperador, apresentar-vos a se
guinte proposta para a fixação das forças na
vaes, que se devem conservar em actividade 
de set;viço no anno financeirn de mil oito
centos e quarenta a mil oitocentos e quarenta e 
um. 

PROPOS'fA 

« Art. 1°. Para o serviço do anno financeiro 
que ha de com~r do pl'imeiro de Julho de 1840 
ao ultimo de Junho de 1841, as forças navaes 
activas do irnperio constaráõ das embarcações 
que o governo julgar necessarias, n;"l.o devendo 
as suas h-ipolações exceder a tres miJ praças de 
todas as classes, 

(( Art. 2º. At!i forças decretadas no ariigo an
tecedente poderáõ ser elevadas, desde já, a quatro 
mil praças, exigindo as circumstancias. 

cr Art. 3°. O corpo de artilharia da ma
rinha poderá ser elevado ao seu estado com
pleto. 

cc Art. 4º. O governo designará o maxímo do 
numero de alnmnos, que devem ser admittidos 
á m.atricula do primeiro anno da academia de 
marinha. 

(< Art. 5°. O governo fica autorisado para 
ajustar maruja á premio, preferindo os nacio
naes aos estrangeiros : e, nM ha ,,endo quem 
assim queira servir, poderá recrutar na fórma 
das leis, as praças neces.;arias para completar as 
forças acima decretadas. 

<< Art. 6º. Fica lambem autorisado o governo, 
. para, além do soldo, dar ás praças do corpo de 

artilharia da madnha, que, concluindo o seu 
tempo de serviço, quizerem nelle continuar, 
uma gratificação igual ao mesmo soldo, em
quanto forem praças de pret ; e a recrutar na 
fórma das leis, as praças precisas para completar 
a força do referido corpo. 

,e Art. 7v. Os officiaes da armada e de al'li-
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Redd~ ''r'ationes, exclama o nobre deputado, 
vinde dar contas da confiança que em vó~ 
haviamos depositado; porque vinham os com o 
coraçao dilacerado pelos males do Brazil, pelos 
àesastres do Pará, da Bahia e do Rio Grande. 

O orador termina declarando· que não ad
mitte a maxima- pcwce sepultis-por achal-a 
opposta á politica e á morai, e por ac1mr mais 
justo o pt'incipio contido·i:iesta outm maxima
opportet ·vitare mation jimnid-ine pam,ro. 

O Sr. Torres principia dizendo qne não sabe 
quaes sejã0 as razões que obriguem ao minis
terio demittido a dar as explicações de sua de
missão, nem vê que sejão ellas necessarias. 

· Houve quem dissesse que era anti-com;titu
cional .a ,efüatla dos ministros, pois que im
possibilitava a camara de haver as necessarias 
infol'mações: Deus nos livre, exclama o orador, 
que passe este principio til.o opposto á libei·dade 
do poder irresponsavel ; se e:le passasse, tanto 
mais ínconslitueional seria a demis~·,ão do mi
nistedo, quanto mais tempo houvesr.;e e!le con
servado o poder ; pois que entào mais aptos es
tarião seus membros pat'a infonnarern as ca-

. maras das necessidades publicas. O orado!' não 
tem duvida, no emtanto, em dar ai necessal'ias 
explicações; mas recusa-se a fazêl-o emquanto 
nãO estiver presente algum mernbro da corôa. 

Muito · lhe doesta entrai·- na di:3cussa.o do 
voto sepaL'ado, quando attende ás qualidades 
da pessoa que o redígio, a quem os annos 
devia.o ter feito mui prudente, a quem as vicis
situues por que tem passado devia.o ter feito 
mui circumspeclo para profol'iL· uma sentença 
ta.1 contra pe:;soas que merecê1·ão a sua sym
pathia; vendo poréru um peáodo tão offensivo 
quão pouco justo, não póde deixae de duvídar, 
ao menos. pol' um momento .s6, da prudencia 
de seu autor. 

O · orador examina a natureza das fallas do 
throno e das respostas. As respostas cifrão-se em 
approvar ou repellir o systerna politico, um 
µrincipio administrativo. Examina depois se o 
voto separado entra nesta these ; declara que é 
preciso ter idéas muito aviltadoras para suppôr 
qúe o throno haja organisado um mínislerio, 
cujo systema seja o desperdicio. Mas o desper
dicio será principio, sel'á systema ? Não, o 
desperdido · é. crime que envolve responsabi
lidade. Se porém é um crime1 corno se quer que 
a camara vá declarar ao throno que fomos cl'i
minosos? PersuadiL·-me-ia, exdama o orador, 
que estava na Tui;quia : mas estou na camara 
db.:3 deputados no Brazil, onde vemos, pela pri
meira vez, decretar-se uma condemnação, sem 
ter hJ.vida•accusação nem defeza1 e leval-a, não 
perante o senado, sim pernnte o tlwono. Ar
gumentou-se com o exemplo que deu o ex-mi
nistro, quando cm 1837 se achava na oppo
s.ição. O orador repelle esse exemplo, mostra. 
que nesse voto de graças, que elle teve a honra 

de :)presentar ao governo, havia uma condem
nar;ão da política do ministel'io, nao porém urna 
accusação de cr.imes, pois que até seria inde
co1·oso ao tltrono, 

Passando a fol1ar das escolhas dos agenles 
do poder, o orador justifiea o de Mi nas, res
pondendo ás accusaçoes que lhe têm sido di
rigidas, e mostrando que é um bom admi
nistrador. 

Passando a defender o presidente do Ceará, 
que represenlão como um Regulo, que com 
sues .'.lrb1tmriedades leria subdelevado a pro
vincia, mostra que essa provincia estava re
talhada em 2 partidos, que o presidente pro· 
curou conciliai-os, e que essas qualidades que 
lhe altl'ibuem sào todas contrarias ao seu ca
ruc:ter, á sua indole e rnansidão geralmente 
conhecidas. 

Turnbem se aecusou o governo por eYpedir 
um aviso uo peesidenle do Ceal'a, em que di:da 
que bem havi:1 obrado aquelle pl'esidente, nao 
approvando uma lei provincial por ser con
traria á constituiçao. O orador lê esse aviso, e 
com o artigo 23 do acto addicional moslrn que 
a asscmb1éa provincial exorbitou de suas attri
buições. Não se persuade, como um nobre de
putado por Pernambuco) de que esses avisos ao 
presidente do Ceará sejão capaies de sublevar 
as prnvincias do imperio contra o governo geral ; 
antes esta mais que muito convencido de que 
actos conformes á constituição, tendentes a . cir
cumscrever as assembléas provinciaes dentro 
dos limites de suas attribuiçõe.s, merecem a 
a pprovação da popuiaçao brazilei ra. 

Revestia-se um facto de côres odiosas para 
culpar ao governo ; este facto foi ler-se man· 
dado reunir um batalhao de guardas nacionaes 
na capital de Minas. O orador observa que o 
governo, logo que teve noticia da l'ebelliãO da 
Bahill, não sabendo se ella teria ou não rami
ficações em oulras provincias, tomou logo as 
medidas necessarias, nào só para suffocal-a na
quella provincia, como para impedir que es
tendesse seus estragadores effeilos ás outras 
do imperio. Foi com esse intuito que o governo 
mandou reunir na capitul de tuna provincia 
confinanle com a Bahia esse batalhão. 

O oeador espera que o nobre deputado1 autor 
do voto separado, apl'esente os documentos com 
que ccmprove os desperdicios e negligente th
calisação das rendas publicas. 

Nao sabe a que tempo se refere o termo
mais cmpeicrado - e pot· isso, sem ouvir ex.
plicações a respeito niia póde combater como 
<leve a este topico do voto separado. 

Outra à.ccusação que se faz é a obstinada e 
acintosa política da administração passada. O 
orador declara sentir-se embaraçado para res
ponder a esta accusaça.o, porque não póde com
prehender est;is pal.a vrr.1s do voto separado. 

O Sa. ANDRADA MacHADO : - Teima em se-
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104 SESSÃO EM 18 DE MAIO DE lb39 
guir aqoillo que os negocios mostravão que 
era máo. 

O SR. ToRRl':S :-Mas qual foi a teima que 
teve o governo em seguir aquillo que os ne
gocios mostravão que era mâo? Não concebo. 
Sei que o mhúsferio seguia um systemll que 
tinha o apoio do paiz: quando se encerrou a 
sessilo do anno passado tinhamos a fortuna de 
contar com maioria, tanto nesta camara como 
no senado ; deviam os, pois, continuar a pensar 
que a nossa política administrativa era a 
melhor. 

Politica acintosa é a seguida de proposilo, 
com conh.ecimcnlo de causa, para offender os 
interesses da naçO.o. O orador espera que o 
nob1·e deputado aulot· do voto separado pl'ove 
com factos, q11e a polilicu do pnssuuo minislerio 
tinbn todos esses defeitos, que clle ora<lut· dará 
o seu wlo á admi11islmçno µnrn a qual fôr clrn· 
mado o nobre deputado. 

O Sn. ANDRADA Mi\cUADo :-Nnncu m'o ha 
de dar, porque nunca quiz, nem desejo. 

O Sn. Toruu.:s :-Sinto profundamente que o 
nobre deputado avance semelhante proposiçn.o, 
porque desejo que Lodo o homem <le cap,,cidade, 
de illuslraçno1 seja minisll·o1 que para fazet· 
tdumphar o systema politico mais vantajoso as
pire ao podei·; reprovo ambições mesquinhas, 
mas t!:.la nno reprovo : e como faço o mais alto 
conceilo de suas luzes, posto que não possa 
concordar com suas opiniões ad rninistrativas, 
faço votos aos ceus afim de que me prove que . 
sua opinião no systema poJitico é a me1hor1 para 
eu poder dar-lhe um voto, para ve1· o meu paiz 
feliz. 

O Sr. Ottoni observa que duas qu~stões· de 
grande magnitude se achao englobàdas neste 
topico da resposta á falla do throno ; qlle vem 
a ser o modo porqüe se responde á comrnuni
cação feita pelo tlll'ono, de se acharem remo:
vidos os embaraços que existia.o com a Santa 
Sé, e a opinião que sejulga dever emiUit· ácerca 
do negocio do Oyapock. 

. Quanto á primeira quesUl.o,.é sabido que os 
motivos dessa desintelligencia entre o gabinete 
do Rio de Janeiro e a Santa Sé nascião da re· 
pugnancia do Santo Padre em confirmar as 
bullas do bispo eleito, o Sr. Dr. Moura. Depois 
das soletnnes promessas da adminístraçilo pas· 
sada, parecia que este negocio se terminasse 
de uma maneira digna do Brazil. No emtanlo 
o que apparece de toda a negociação é a· re
nuncia do bispo eleito, renuncia que conserva 
até hoje todos os característicos do ministerio. 
Parece que a diplomacia do Brazil não traba
lhava em Roma, mas em S. Paulo , pii\ra esta 
.cidade é qui:: convergirão todas as forças diplo
maticas do gabinete àe 19 de Setelll bro, e o 
resultado apparece na renuncia do bispo eleito. 
Para que na.o sejão ainda uma vez· sacrificadas 
as glorias da corôa, approva o topico do voto em 

separ~do qne a este objecto se refere, por ser 
energ1co. 

· Quanto ao outro objecto, Jhe parece que 
lambem nesta parte falharao inteiramente as 
pomposas promessas do gabinete transacto. A 
ambiç:10 da França ntlü póde ser mais escondida 
a ninguem ; os canhões que derrubão as mu
raHias da fortaleza de S. João de Ullôa, talvez 
tarnbem sejão assestados contra as de Santa 
Cruz. Quando se vê o gabi~ete francez, sob 
futeis pretextos; fazer a guerra ao Mcxico, 
bloquear o Rio da Prata, ligar-se a um chefe 
da rebeldia para intervir nos negocios de Mon
levidéo ; quando se vê a nar de tudo isto a 
oceupuçno · do Oyapock, ha 'tudo a temer pelos 
destinos do Brazil, E no emtanlo até aqui não 
se tem visto que os minisfros da corôa ten1ião 
tomado este negocio na considernçno de que 
elle é Cl'edor : annos ha decol'l'ido, e o Oyapock 
ninda acha-se cm poder dos francezes. O orador 
crê que a nossa diplomacia, a ser convenien
temente c.lirigidJ, poderia traze1· resultados bem 
ellicazes. 

Entende que o Bt·azil deve mudar de rumo, 
e que deve deixar-se de contemplações para 
com a França, com a qual deve ter linguagem 
ene:-gica, fazendo-lhe vêr que tem niuíto a 
perder deste lado do Atlantico , e que se acaso 
todas as nações da America se coJligarem, 
talvez a experiencia prove que esse gtandc 
co[osso mui erradamente conte de antemao 
com a victoria. 

Parece-lhe que a tergiversaçM deve ser abso
lutamente banida do voto de graças, e que se 
deve dizer ao throno a verdade· com toda a 
franqueza. Entende portanto que, ou a camara 
deve declarnr ao throno que a politica do. ga
binete passado foi optima, e que o ministerio 
actual deve seguir todos os passos dos seus 
antecessore31 e procurar por essa maneira obter 
a felicidade do Btazil ; ou deve declarar fran
camen~e qua_l é a politica que o gabinete deve 
seguir; quaes as condições com que a cama1·a 
prestará o seu apoio, a sua confiança ao ga· 
biuete de 15 de Abril. 

O orador falla dos desperdícios que têm ha
vido, e mostra que o máo emprego dos di
nheiros publicos foi causal .do extraordinario 
augmento de despeza. E j&. que toca neste 
ponlo, não póde deixar de fallar pela primeira 
vez a respeito do emprestimo contrahido para 
supprimento do deficit de 1837 a 1838. Deseja 
que o Sr. ex-ministrn da fazenda dê uma expli· 
cação satisfactoria, que o justifique da respon · 
sabilidade mo1·al que sobre elle pesa por causa 
desta operação. • 

Talvez tenha occasião de mandará mesa ·um 
requerimento, pedindo conta circum·stanciada 
das despezas que se fizer!l.o pela legação de 
Mon!evidéo. Considera os Srs. ministros na 
rigorosa obrigação de tambem neste ponto ex-

. plicarem a sua conducta, pois que é geralmente 
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acreditado que o dinheiro do Brazil cooperou 
para collocar o caudilho Rivera no governo de 
Monlcvidéo. -

Na repal'lição de marinha descobre lambem 
desperdicio dos dinheiros publicos. ComeçMá 
peia transferencia da academia de m·arinha para 
bordo de uma náo, que veio augmentar a dei:;
peza com a consideravel somma de 2 contos de 
réis por rnez, rias circumstancias de apuro em 
que se acha o thesouro. 

Aqni mostra o orador a bravura exlrnordi
nnria que a no:,;sa juventude, appiícada ávida 
do mar, tem desenvolvido nas gralldes nrnrgens 
do Amazonas, militando para o triumpho da 
legalidade, já no Rio Grande do Sul e em 01,tros 
pontos. E se uma derrota acabn de envergonhar 
a marinha do Bruzil, primeim derrola rle que o 
orador tem noticia, lal\'CZ clla deva attribuir,,se 
ú má escolha de algum com mandante; porque 
o orndor poderia apontar n111itos ofliciaes de 
marinha que têm dado provas de que n,M 
Sílbcm vollur costas na occnsio.o do perigo, nem 
chorar quando a sodc das unnns contra el!es se 
decide. 

O SR. PAULA C.ummo: - Peço a palavra, 
(Risadcui, llWntrro.) 

O Sn. ÜtTO.NI depois de fazer a enumeraço.o 
dos inolivos que tornll.o censuravel a transfe
l'encia da acu<lcmia para bordo da 11áo, 
apresenta oi.1tro facto, que ainda qualifica de 
máo emprego dos dinheiros publicos. E' elle a 
creaçao de uma commísElllO de derrotas, com- · 
posta de officiaes designados para examinar as 
derrotas dos comrnandanles das embarcações
de guerra, e dar uma informaçao SE!creta ao 
governo para1 sobre e}la1 poder o ministro 
ajrnzar da capacidade dos com11Jandanles. Além 
de nao ser estn commissao autorisada por lei, 
e nem a despeza que com ella se faz, o . orador 
a considera con;ipletamente inutil. 

Tornando a insistir sobre · a necessidade de 
darem os ministros passados a explicação dos 
motivos de sua demissão, o orador exclama :
procurou-se evasiva para nãO satisfazet- esta exi
gen~ià I Creio que neste silencio obstinado e 
nao sei se acintoso (apoiados) dos membros.da 
passada administração, posso enxergar ainda o 
mysterío da diplomada;_ mas vejamos a. des
culpa que um dos Srs. ex-ministros apresentou 
hoje-nilo é àinda chegada a occasião ; os ex
ministros não elevem ex.plicar suas relações com 
a corôa sena.o· quando estiverem presentes 
outros representantes da corôa; porque então, 
se houver. incxaclidão no que disserem. os ex
min istros, os rep1·esentantes da corôa poderáõ 
rectificar o que- houver de inexacto nestas ex
plicações. - Eu noto de passagem que isto · 
mesmo é um principio de · revelação, pois que 
se verifica que a demissão nasceu das relaçoes 
dos Srs. ex-ministros com a vontade írres
ponsavel. · 

1'0~0 l 

Ora, St·. presidente, eL1 confesso qne fiquei 
assusladissimo com este dito do nobre ex-mi
nistro. Parece que um dos pontos em que a 
opposição de que fizerno parte os Srs. ex-mi
nistros se estraviou, no meu ententJet·, das vias 
conslitucionaes, foi quando constantemente 
trouxe para esta casa a vontade irresponsavel, 
tratando de a fazer responsavel pelos uctos dos 
·ministros, e procurando sempre iàentificar uma 
com a outra. Ora, se isto a~sirn é, como não 
ficarei assustado de se chamar a vontade irres
ponsave) que actualn1ente governa ? Receio quê 
haja alguma combinaç:10- para produzir uma 
nova abdicaç::io. Espero que os Srs. ex-mi
níslrnR sP. P-irpliqnPm. 

C:onlinuundo o orador, ta~a de inteiramente 
novu, e contraria aos usus adaptados na casa, a 
doutrina de a camara só resoonder ás nrono
siçDes incluidns na falia <l~ lhrono. 1:iar~ o 
prov.1r, aponta como exemplo o voto de graças 
de 1827, quumlo se agradece~ ao throno a 
derni~so.o do minislet·ío chamado dos murquezes; 
e de 1830, quando, havendo o fundadot· do 
irn pel'io uemittido o ex-rninisterio, onde se aclie, 
talvez, o progrnmma du auminislrnçno que 
acubou em 15 de Abril. 

Se a educaç!!.o em que fallou hontem o 
Sr. Paula Candido a respeito do presidente de 
Minas Geraes, é, como se deve supp6r, scien
tifica, o orador entende que a qaquelle presi
dente. na.o póde estar comprehendida nesta 
classe, pon1ue na.o se podet·á citar uma aula 
que aquelle presidente frequentasse, a nl'.lo srr 
a de primeit·as letras. Se um homem com 
eslas qualificações está sufficienlemente idoneo 
para governar uma provincia con:io a de Minas 
Geraes, enUl.o é de opinião que s~ fechem todãs 
as acac!emias. Mas como admirar-se <le que o 
Sr. Paula Candido assim se pronunciasse a res
peito do presí"dente de Minas, quando observa 
que na sessao de hontem tornou a appellid~r 
outra vez de gloria militar o µresidente do Rio 
Grande do Sul, comparando-o até eom Na
poleão! 

O SR. PAULA CANDmo: - Está enganado. 

O Sa. ÜTTONI, á vista desta comparação, nào 
se admiraria se o Sr. Paula Candído tivesse 
comparado o presidente de Minas com Franklin, 
que, nãO tendo estudado em academia alguma, 
foi recebido doutcr em todas as academias da 
Europa, pois que crê que se podia mui bem fazer 
a seguinte proporçno: a gloria militar do Rio 
Grande está para Napoleão, como o· presidente 
de Minas para Franklin. . (Hilaridade prolon
gaqa.) 

O Sr. Montezuma. pede que se dê para 
ordem do dia da sessi\o immediala o projecto 
relativo aos infelizes presos do Rio Grande, 
cuja discussão se havia promettido que teria 
lugar hoje. 

O SR. PBESIDENTE responde que este reque-
14 
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rirnenlo será tomado em consideração dep{)is ' 
àe estar deciàiào o objectu, cuja urgencia se 
venceu hoje. 

Dá para ordem do dia - discussão da indi-
:1( 1 ~ o~v,,nn c::or.hnf"\.,. ....,.,,.\"\1:n,,.ni'\r\. rln"c--o i:,,,,,. CâÇdO (10 ur. L ç,Ult,\. ~VI/C ç a. f.,'UV'lll...-L\\41--V uv" L-lo.-

balhos da casa, e continuaç~o da 1liscussüo do 
voto de graças. 

LPv~ntn ::í. sessilo ás 2 h1m1s e meia. 

---~ 
Ses~ão ern ~2 de ll'Iaio 

PRESIDENCIA DI) sn. ARAUJO Vfi\NNA 

SUllmAmo. - Exi1ediente. - Requerúnentos. -
Parcce1·es de êom.íniB.~ão.-Ot·dmn do din.
Stibljidio pat<t ct pubUcaçrio do,~ frctballws 
da c,rnrnM. Votm;ão.-Cnntinurt9ão da di8-
nn1J1tãv do voto de vraça.~. Di.~c11,1·.~o do 
81·. Peixoto de Ale,war, o e;i:-preljidente elo 
Cíxmt-Eme1uln e dlKCW'8o rlo Si·. Monte
:mma ; a deml~.~iio d,t adrnúii.~f.1·açiio pa.~1mda ; 
o bloqueio de Bueno.~· Ayrell ; o Oyapoc/(; ; 
reclamaçõe.~ á Inglaterm ; co,~firniaçiio do 
bis710 do Rio ele Janeiro : o Sr. A.ntonfo 
Cal'los Ribeiro ; Fntcto Rivera. 

A':; 10 horas da manha. faz-se a chamada, 
e logo que se reune nurnero legal de Srs. de
putados, abre-se a sessao ; lê-se e approva-se a 
neta da antecedente. 

Faltrto com ca~sa pat'ticipaua os Srs. Cajueiro, 
Rocha Galvão, Pedro de Alcantara, Assis Mas
carenhas, José Feliciano, Bustarnant,~, Otiveíra, 
Alcebiades, Lourenço José Ribeirn, Monteiro de 
Barros e Toledo ; e sem ella os Srs. arcebispo da 
Bahia, Souza Franco e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. l° SECRETARIO dá conta do expediente, 
Jendo os seguintes c,fficios : 

.Do ministro interino do imperio, rernettendo 
a w-representação da assembléa legislativa da. 
provincia de Sergipe, com data de 9 de Março 
ultimo, pedindo providencias para que se ob
servem as leis em vigor ácerca das eleições 
geraes da mesma provincia.-A' commissao 
especial encarregada das eleições de Sergipe. 

Do Sr, deputado Feliciauo Pinto Coelho da 
·Cunha, participando que por incommodos pes
soaes não pód~·ser presente ás primeiras sessões. 
deste anno.-Fica a cama1·a inteitàda. 

Vai á commissão de commercio o requeri
mento de Manoel Rodrigues da Silva. 

Lêm-se e approvão-se os seguintes requeri
mentos: 

,e Requeiro que se convide. o senado para· 
nomear uma commissão especial, ~fim de exa
minar o projecto do codigo do commercio jun
tamente com a commissão nomeada por esta 
camara para o mesmo fim, conforme se prati
cfara na sessão de 1835.-. Moura Ma,qalhães. » 
· 1r Requeiro que o aviso da secretaria de es-

lado dos negocios da justiça, datado de 7 de 
Maio conente, com todos os àocnmentos que 
o acompanhão, relativos ái:; medidas tomadas 
nas provincías do Rio Grande do Sul e Bahia, 
ern virtude ,das leis ex.cepcionaes, que n 'n rna e 
n'outrn suspendêrão algurn)'ls das formalidades 
qne garantem a liberdade individual, seja im
presso e distrihuido pelos membros da as, 
sembléa geral legislativa, a~m de. po~erern 
apreciar a execução das referidas leis e Jnlgar 
sobre a sua conveniencia. 

<e P.iço da canura dos deputados, em 22 de 
Maio de 1839.-Limpo dr, .Abreit. 11 

E' tambem apµrovado o parecer que se segu0 
da 3" comrnissM de fazenda : 

<e ,José Frnncisco da Crni Miranda, da ci
uade de Ülm µos dos Guytacmms, faz ver. á 
1tt1g11sta camara a diilicuidade em que se aeha 
de vender um tel'rcno com quatrocentas e 
tantas braças de testada, que poss~rn em a so
bredila cid:ide, pl'Oprio pam nelle se ediílcnr, 
e por isso, e porque a venda á prazos offerece in · 
convenientes q11e aponla, pede concessão pura 
dispôr do dito terreno di vídido em porçõt::s de 
25 braças de testada e 15 de fundos, no valor 
de 10:000$, em cada uma das loterias pn · 
blicas, o qt1e elle supplícante jnlga de utilidade 
á fazenda publica, e que vem a perceber a sisa. 
A 3" com,nissao tlc fazenda, avessa á concessno 
de rifas e loterias pelas razões hoje ao alcance 
de lodos, não enconlrando motivo algnm pon
deroso, que sobrepuje todas as fortissimas rnzões, 

·que ha contra o peditol'Ío do supplicanle, e qne 
aconselhe uma tal concessão, que a assembléa. 
geral tem ás vezes facultado por graves razões 
de utilidade puhlica ; é de parecer que se lhe 
indefira o requerimento, salvo o direito de re
querer á assembléa provincial, a quem particu
larmente compete tal materia. 

rc Paço da camara dos deputados, 16 de Junho 
de 1838.-J. J. Pacheco-.Jf. F. Ribei·ro de 
Andrada.-J. J. de .Moura. Magalhães. i1 

E' porém adiado por se pedir a palavra este 
outro da commissa.o de marinha e guerra : 
· cr A commissão de marínha e guerra exa
minou o requerimento de Manoel Antonio 
Thomaz, fiel ,de viveres do extincto commis
sariado geral do exercito, pedindo . á esta 
augusta camara medida legislativa para se lhe 
continuar o pagamento dos seu,s ordenados, que 
Jht fora.o suspensos desde a extincçãó daquella 
repartição, p~r se não achar comprehendido 
nas disposiÇõ<ds, nem do art. 3'· da lei de 24 de 
Novembro de 1830, net11 do decreto de 31 de 
Ontubro de 1831. 

« A commissao revendo os documentos que 
o supplicante juntou ao seu requerimento, e em · 
presença dos honrosos attestados, que o acom• 
panhão, se coriveMe dos bons serviços, que elle 
prestára no exercício do seu emprego,-em que ser
vira pelo espaço de 28 a.nnos; todavia na.o julga 
conveniente ou tomar medida legiEilativa, porque 
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devia sct· geral, e nesse caso comprehet1del'ia 
esta, ou a outros ex-empregados n1enos idoneos, 
ou s,~r ptivnli:a, e especilll úcer-ca do supplicanfo, 
e.~?lão tomaria o car:wler de urna pensl\o (3 que 
~1I_á~ o~ seus serviços podem dar direito), e cuja 
m1ciativa não pertence á camara. Julga portanto 
a commisslto que não póde ser deferida a pre
tenção do 1:<upplica11te. 

1, Paço da camara dos deputados, 13 de Se
tembro de 1838.-Coelho.-Lima e 8ilva.-F. 
rir\ ~ .or,n n 
t.,e:V .LIJ(.,:JV• n 

PRIMEIRA PARTE DA OHDEM DO DIA 

_Entra em discu~são a indic:açii.o do Sr. Fer
reira Penna apresentada o anno passado, para 
que a camara lenha uu1 jornul ::;e11, assim 
uomo a ernend2 ntta nPl'UU'°tõ '11t1l'.'\. c-oõ. nn.nf-r,n.nfa. . .. 1:.-jUI,.., pLvpv-.;; \fUÇ ;:J\; \.,VlJ.l.lc;\\.,!,,IC; 

com o .Despertador, e o parecer da mesa sobre 
o requerimento do JM·1wl do Comm,ei-cíu. 

O Sr. Peixoto d.e Alencar declara que desde 
já se pr-onuncia absolutarne11te contra a pre
tenç~o do Despertadm·, o qual, encarregado ele 
pn bl1car as Eessües do senado, te111 desem
penhado mal esse tn1balho, reservando certos 
?isr.:ursos para pnbl~cal-os ao depois, e assim 
rnterrom pendo o::; frns das discusi-oes, Como 
poderia pois esse jornal salísfa1.e1· àos tra
balhos de amhas as <.:nmaros se nrto póde 
desempenhar satisfocloriamenle os de unin 
só ? Mostra que convém que haja publicidade 
do~ trabalhos _legislativos, para que saiba o 
P?lr. o que dizem os seus represenlaP-les ; 
arnda, porém, na.o se acha decidido sobre o 
meio preferivel para se obter essa publicidade, 
e espera que o correr àa discussão faça ap
parecer alguma idéo, a esse respeito. 

O Sr. Pacheco justifica uma emenda que 
tem de mandar a mesa, autorisando-a a con
lrnetar com aquelle jornalista que melhor 
satisfaça a publicação dos trabalhos da ca~a; 
acha que o contracto deve ser annual ; porque 
pó_de s_er que o jornalista não apresente logo no 
primeiro anr,o os trabalhos perfeitos, sem que 
isso impeça de apresentai-os melhor no auno 
seguinte, e ainda mesmo por que não convém 
que a camara se obrigue por mais tempo. 

O illuslre deputado manda á mesa a seguinte 
emenda: 

ff Fica autorisada a mesa para contraclar 
desde já, com quem publique com fidelidade e 
exactidno no corrente·a1ino sómente os trabalhos 
desta camara. · · 

<e Paço da' camara dos deputados1 22 de Maio 
de 1839.-Paclieco. » · . 

O Sr. Andrada Ma.oba.do pronuncia-se contrn 
essa emenda, porque ficando esse trabalho a 
cargo da mesa, emboi·a elle a 1·espeite muito, 
ella sabe da rnaiol'ià, e póde bem ser que 
nesse caso, em vez de publicação imparcial 
dos trabalhos da casa, tenhamos uma rapsodia 
pofüica, Tambem_nào aeha que seja mui diffiéil 

co~cluir o negocio na sessão de hoje mesmo, 
pms que n!lü conhece outro que não seja 
o Jornal do Cmnmercio, que esteja em cir
cumslancias de satis,azer a vontade da camara; 
se elle o não füer ninguem mais o fará; e se 
por acaso não cu·mprir com as suas obriga
çõts, e não fôr imparcial, o c:ontracto poder-se-ha 
desfazer. 

O Sr. Ramiro fllndamenta a seguinte emenda, 
que é apoiada: 

<< Conceda=se uma gratificação mensal de 
1:600$ ao jornalista que, no fim de cada mez, a 
camara entender que mais fielmente publicou 
os seus trabalhos, n 

Vem á mesa esta outra emenda, que é 
apoiada : 

« Que a mesa seja autorisada a contractar 
com quem maiores vantagens offerecer para 
a publicação dos discursos dos deputados na 
presente sessão, lendo em vista as bases do 
contracto do :.-ienauo com o Despertado1·.-Ca1·
neiro Leão. J) 

O Sr. Montez:uma mostra que a emenda do 
Sr. Ramiro, embora seja muito justa, nào 
deve ser approvada ; pmq11é quem teria de 
decidir da perfeição dos trabalhos legislativos, 
e, portanto, dl-'ssa gralificaç~o? Seria a maioria 
da Ct\1111.ira, a qual nern sempre anda muito 
n ouro e fio com as opiniões; de cada um. Ar.:ha 
que na.o deve lançar-se sobre a illustre mesa 
a responsabilidade da decisão deste negocio, 
pois que poderia sua decisllo nao agradar, 
e até porque se persuade que a questao póde 
sei- decidida hoje, pois que havendo-se o 
Deipertador hmçado a si mesmo, e de motu 
proprio, fórn da concurrencia declarando que 
não tinha tachygraphos, sé ha o Jornal do 
Commerc·io com quem seja possível tratar. Vota, 
µois, contra todas as emendas que envolverem 
inopportuno adiamento. · 

O Sr. Nunes Machado vota pela emenda do 
Si-. Ramirn. Não vota pelas outras, porque, 
eon10 membro da mesa, não quer tomar sobre 
si a responsabilidade do contracto. Mostr.1 que 
o Despertador, embora se puzesse fóra da ]ice, 
não está mal montado. 

Vem á mesa e é ;1poiada a emenda seguinte: 
« A mesa fica autorisada. a contractar a 

publicação dos trabalhos da camara com o 
Jornal do Commercio, podendo offerecer até a 
quantia de 1:600$ mensaes, estipulando as con
dições com que deverá. ter lugar essa publicação, 
e sujeitando ludo á approvàção da casa, podendo 
desde logo, proviscl'iamente execular-se o con
tracto,_ emquanto nãO liver lugar_ a . dita 
approvação.-Coelho.-Pacheco.-Montezuma. » 

-· O Sr. Carneiro Leão não approva a indi
caçàO do Sr. Penna, porque a experiencia 
tem mostrado a impo$sibilidade de publicar 
a camara os ~seus trabalhos po1· · sua conta. 
Mostra que é mais apparente - do que real a 
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vantagem que se obteria approvando a idéa do 
Sr. Ramiro. Conclne sustentando a sua emenda, 
e mostrando que na.o é tamanha, como se tem 
afigurado, .a responsabilidade e ingerencia da 
mesa. 

O Sr. Limpo de Abreu mostra que não deve 
set· approvada a emenda do Sr. Carneiro Leão, 
e sim a dos Srs. Coelho, Pacheco e Montezuma; 
pois que, a regular-se pelos factos, d~ve~se eon
cluír que as bases do contracto· feito pelo se
nado com o Despertador não offerecem gat·antia 
alguma, sendo constantes as queixas que tem 
ouvido a varios senadores contra a publicação 
dos seus discurs~s. Embora reconheça que o 
Jol'nal do Co1nmercio offerece maiores ga
rantias, acha que ee não deve fazer mençllo 
dessa em preza, e, por isso, manda emenda 
de suppressão das palavras-zom o Jo1'1ial do 
Conmiercio. 

« Supprimao-se as palavras -com o Jornal 
do Ootnniercio - na emenda assignada pelus 
Srs. Coe)ho, Monlezuma e Pacheco. 

cr Paço da camara dos deputados, em 22 de 
Maio de 1839.-A.. Pa·ulino Limpo de Abreu. » 

O Sr. Carneiro Leio mostra q1Je suas idéas 
são as mesmas do precedente orador, pois 
q1it:: smi emenda só diffürencia-se da que elle 
approva nas palavras que elle quer supprirnir. 

O Sr. Penna sustenla a possibilidade de 
montar-se um periodico de formato grande, e 
qne, com caracter officia], publicasse os tra
ba1hos das duas camaras legislativas, e as 
leis das a~semhléas provinciaes. Termina, no 
emtanto, declarando que não se oppõe a que a 
camara contracle com quem melhor publique 
seus trabalhos. 

O Sa. RAMIRO retira a sua emenda .com o 
consentimento da camara .. 

· Dando-se a materia por discutida,· é appro
vada a emenda dos Srs. Pacheco, Coelho e 
Montezuma, com a sub-emenda suppressiva do 
Sr. Limpo de Abreu. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

dontinúa a discussão adiada do projecto de 
resposta á falia do lhrono, e voto ein separado 
do Sr. Andrada Machado. 
. O Sr. Peixoto de Alenoar :- Sr. presidenie, 

como no segundo topico do voto ern separado 
trata o seb illustre autor da má escolha dos 
agentes do poder, feita pela transacta adminis
tração, doutrina em que eu concordo, creio que 
tàllando neste sentido não sahirei ÍÓl'ª da 
ordem: se, todavia, V. Ex. entender que po
derei ser interrompido fallando de alguns dos 
agentes do poder, peço a V. Ex. que isto mesmo· 
declare, porqae em tal caso deixarei da -fallar. 

o·nobre deputado pela provincia do Rio de 
-Janeiro, ex-ministro da marinha, sustentando 
os actos da administração de que fez parte, 

defendeu com bastante enth11siasrno a con• 
dgcta do ex-presidente do Ceará. Pretendeu 
mostrar que aqnelle presiciente obrãra em regra, 
hão consentindo que fossem executadas leis da 
assembléa provinchl; igualmente defendeu a· 
conducta do nobre ex-ministro do irnpet·io, ou 
antes d~ todo o gabinete, approvandó o proce
di~enlo- daquelle presidente. Pl'Ocurarei mostrar 
que tanto a intelligencia do presider1te como 
a do ministerio a este respeito, não é · a que se 
collige do aclo addicional. 

O nobre deputado a quem me refiro disse 
que o presidente obrára em regra, não con
sentindo que a lei n. 16 da assemblli-t provin.· 
cial do anno passado fos,;e execut&da, porque 
era inconstitucional. Vejamos, porém, o que dii 
o art. 16 do acto ad<.licionnl. (L2.) E' só nestes 
dous ca~os unicos qlte o acto addicionnl delet·· 
mina que o presidente retiuse ·sanccionar 11 
lei; mas se a assem biéa pt·ovincial declarar por 
dons terços de votos que a lei na.o offende h'a
tndos com as nações estrangeiras, nem direitos 
de outrns provincias1 deve o projecto ser levado 
ao conhecimento do governo e assem biéa geral, 
para que esta decida se deve 011 não ser sane· 
cionado. Ora, poder•se-ha diier que a lei de 
uma ·assembléa, que só tinha por fim garantir 
os membros dessa mesma assembléa, offendia 
os direitos de outras provincias, ou os h·atados 
com as nações estrangeiras? Mas, diz o nobre 
deputado, a questao não é esta, a questão é que 
o presidente achou que a lei era inconstitu
cional. Vejamos aiucla se neste caso o presidente 
ou o governo geral podião obstar á execução da 
lei : para isso vou lambem. lêr o aclo_ addicional. 
Diz o art. 20 : - O presidente da província 
enviará á asse1nbléa e governo geral cópias 
au.thentícas de todos os actos legislativos pro
vinciaes que tiverem sido promulgados, afim de 
se exaqiinar se offendem, a constituição, os im
postos geraes, os direitos-de outras provincias1 

ou os tratados, casos unicos em que o poder 
legislativo geral os poderá revogar. 

Parece-me que nada ha· mais clat·o: são estes 
os casos unicos em que o-poder legislativo geral 
póde revogar oi, actos_das assembléas provinciaes; 
portanto ainda que fosse manifesta a inconsti
tucionalidade da lei, nem o presidente, nem o 
governo geral podíão sustar a sua execução; 
porque o governo geral- só póde sustar, como 
determina o art. 17, a execução daquellas leis 
da assemb)éa provincial, que estiverem com· 

· pt·ehendiJas nos dous. unicos ,c_asos do art'. 16; 
o mais, quantq a mim, é exorbitante, é atten
latorio dos dfr~itos das assembléas provinciaes: 
podia exercitai- desordens nas Qutras provincias, 
assim como as ia ptomovendo no Ceará, esse 
principio de anarchia que o ministro do im
perio exal'ou no officio de que se trata. De
mais, se. qualquer pr~sidente a quem não agra
dasse uma léi pudesse dizer:- é anti-constitu
cional, e portanto pos»o obstar á sua ·ex.ecuçlo, 
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- que de inco.nvcnienles c.lahi nno virino ? 
Pondere a camnra esta minha obiiet·vaçno, e 
veja se passando este principio lotlas us .:itlt'i
buições das assembléas provincíaes nn.o ficilo 
concentradas nas mitos dos presidentes. 

Tenho desta maneira mostrado que o aclo 
addicional não envolve a intelligencia dada 11elo 
ex-ministro do imperio : passarei agora a Íazer 
algumas reflexões a r~speito do que disse o 
nobre deputado pelo Rio. de Janeiro, ex-mi
nistro da marinha. 

O presidente do Ceará era previamente odiado 
por uma part() da população da provincia. Sr. 
pre~idente, e.\l não sei como o Sr. Manoel Fe
lizardo podia ser previamente odiado por parte 
da populaçao da provincia, não sendo a\lí co
nhecido. Se odiosidade appareceu, foi depois 
qne apparecerão alguns actos desse presidente ; 
se odiosidade houve, foi em raza.o dos exeessos 
que commetteu. Só quem nao esteve no Ceará 
na occasião em que o Sr. l.\Ianoel Felizardo 
tomou conta do governo poderia avauçar esta 
proposiç!l.o ; mas quem lá esteve jámu.is poderá 
deixar de conhecer qL1e foi elle quem nao se 
soube aproveitar das boas disposições que havia, 
para que a tranquillid!l,de publica se não alte
ras.se. Já tive a honrà" de dizer neslu casa em 
outra occasião, e ainda agora o repito, apezar da 
maioria d.os cearenses nào gostar da nomeação 
do novo presidente, nenhuma indisposição pes
soal havia contra o Se. Manoel Felizardo ; no 
acto de sua posse assistirão as pessoas todas do 
lado a que sua nomeaçã.O nl!.o agradára ; o vice
presidente que então estava fez-lhe todos os 
obsequias; recommendaçCies se 111andárM para 
toda a provincia, porq11e, como ~lle promettia 
·nãO hoslilisar nenhum dos partidos, e dizia 
que as suas vi~tas não eL·ão outras senão fazer 
o bem da provincia; neste caso elle devia ser 
sustentado. Se isto é verdade, como é 

publico, como póde dizer o nobre deput,,do 
que o Sr. Manoel Felizardo era previamente 
odiado por uma parte da populaç110 tla pro
vincia? Sei que um amigo deve defendee a 
outro, sei que o nobre deputado é amigo do 
Sr. Manoel Felizardo, é louvavel que o de
fenda; mas vejo que o nobre deputado está 
longe do Ceará; sei que ha muita differença 
entre os factos taes quaes succedem e ouvil-os 
contar viciados, e nisto está toda a differença 
entre mim e o nobre deputado. Estive na 
provincia muito antes da. chegada do Sr. Ma
noel Felizardo : alguma cousa observei, e vi 
que os negocios da provincia ião tomando uma 
face favora.veJ. O nobre deputado esteve no Rio 
de Janeiro, e só sabia do seu amigo pelo que 
ouvia; parece-me, pois, que lenho mais razão 
de lamentar os males ·da minha provincia, do 
que o nobre deputado em defender nesta parte o 
seu amigo. 

Disse lambem o nobre deputado que o pre
sidente tratou de conciliar os partidos. Não 

sei como se pótle nl'firmar tn.o categoricamente 
esta proputii<;flo. O nolwe deputado ha de me 
pm·milfü qae lhe diip, qne nesll\ parte t\ SIH\ 

boa fé, a co11fi,tn~·a q11u depositou no seu amigo, 
forno ill11di1L.1s. N:10 q;iiit)t'a enlru.r nesla queslo.o, 
mas é forçoso defender a minha provinci,1 e os 
meus amigos; eu vou apresentar alguns factos, 
e então a camarn decidirá se clles erão apro~ 
priados pal'a a conciliaçM. 

O presidente tratou de conciliar os partid0s, 
e logo de Pernambuco levou o seu secretario, 
estando esse lugar provido na pessoa de um ci
dadao digno e intelligente, contra o qual o Sr. 
Manoel f<'eliZt\rdo não tinha nenhm~1a indispo
sição, e de quem não sabia se era ou não digno 
de e-xercer este elllpl'ago I O presidenté trntou 
de conciliae os partidos e levou comsigo um 
impressor para publicar uma folha insolente, 
para calurnniar os actos do partido conlrnrio ; 
e como u rna só folha fosse pouco, 11ecessario 
foi que a pparecesse outra ainda mais insolente, 
virulenta e immot·al ! O presi<lt!nte tratou de 
conciliar os partidos, e apenas uma pequena 
censun\ lhe foi feita pot· um eedactor que era 
empregado na alfandega, elle o suspendeu, dcn 
conta dei le p,U'a a côrte, e ale hoje está este ci
dadàO fóra <le seu empt·ego. privado de scns 
ordena.dos \ Tratou de concitial' os parlidos e 
deu cento e tt'inta e tantas dcmissões 1 e subsli
tnio esses lugares pot· pessoas do partiào que 
elle-sustenta"a ! 

Tratou <le conciliar os partidos e dem ittio 
do po~to de tenente-coronel o cidadão Sr. João 
du Casiro e Silva, da villa das Russas, e no
meou para o suhstituir um seu inimigo capital; 
e como isto ainda era pouco para massacrar 
âqualle cidadão, necessario foi que dcmit!isse 
o juiz municipal da mesma villa e nomeasse 
para. o substituir um inimigo ainda mais vio• 
lento do Sr. Castro e Silva, afim de obrigal-o 
a servir debaixo "de suas ordens, ou dem ittir
se· do seu emprego de escrivão ! Tratou de 
conciliar os partidos e escL·evia para a côrte 

para sei· demittido o Sr. Castro e Silva do em
prego de inspector da alfandega e ser nomeado 
para o substituir um inimigo declarado de ha 
muitos annos da famillia do Sr. Manoel do 
Nascimento, nomeação esta que só tinha por 
fim deprimir o digno cidadão, o Sr. João Fa~ 
cundo de Castro Meneies! Não direi nada 
da intelligencia do Sr. Baptista, nada direi da 
sua aptidão para este emprego; mas sei que 
ni\O te111 mais aptidão nem intelligeneia que 
o St'. Facundo. Trago este facto só para fazer 
sentir á camat·a o desaceeto desta nomeação, o 

. de~ejo que este pre2idente tinha de massacral' 
essa familia. 

Tenho dito quanto é bastante para mostrat· 
que o SL·. Manoel Fe1izardo não tratou de 
conciliar partidos, e que é exacto o se
gundo topico. do voto separado, quando falia 
na má escolha dos agentes do poder. Se o 
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noh1·e deputado não concede que a adminis· 
fraçiio do Sr. Manoel Felizardo foi mâ, é 
porque eJla era copia fiel da administração 
de 19 de Setembro; e com effeito, os füclos 
o pl'ovao. Por exemplo, o ministedo sustentava 
na côrte o periodico Sete de Abril, o pl'esidenle 
do Ceará lá sustentava o insolente e immoral 
Barbeiro. O gabinete.de 19 de Setembro fez 
suas graças, seus favores, mandar.do pagar a 
um desembargador que se havia demittido, 
ordenados e gratificações a ·que não tinha di
reito: o Sr. Manoel Felizardo, por seis ou 
oito pés de coqueiros que se tirarão do sitio 
de um seu nlfeiçoado, para passar o cano 
de um chufüriz, mandou-lhe generosamente 
pugnr 2:000$. O minislerio de 19 de Setembro 
pretendeu ncubnr com o a<'lO acldicional : o 
Sr. Manoel Felizl\rdo no Ceará zombou delle, 
ntto cumprio us suas disposições, e por um 
ofiicio disse mui categoricamente á nssembléa 
provincial que nllo cmnpril'ia, nem executaria 
nquellas leis que nllo fossem por elle sanc
cionadas, zombando po1· esta maneira da pro· 
vinc-ia e do Brav.il inteiro. O ministerio de 19 
de Setembro segoio o systema do rPgresso: o 
Sr. Mnncel Felizardo foi fiel a esle systema, 
elle desfez tudo . quanto achou feito, nAo só 
na parle administrativa, como no material 
da provincia, e tomou tanta quijilla ao cha
fariz da cidade que o mandou parar. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Monte
zuma: 

t< Supprima-se a parte do periodo dtsde as 
palavras-muito se apraz-até o fim, i.;to é1 

até as palavras,-entre as duas nações- ; ter
minando o pcriodo nas palavras-fóros nacio
naes, etc.-» 

O Sr. Montezuma :-Sr. presidentet no pa
ragrapho em discussão trata-se de objeclos re
lativos á politica externa. Tenho bastante receio 
de tomar parle em sua discussão, porque vejo 
que um nobre deputado que pertenceu á admi
nistração passada declarou-se na camara com 
tal irritabilidade que, para tornal-o mais calmo, 
só desenvolverei as idéas necessarias para sus
tentar o meu · voto. O nobre- ex-ministro da 
marinha, na sessão passada, exprimio-se com 
tal foi ~a e irritabilidadE', que eu de certo :não 
desejo acompanhal-o ; mas não posso deixar de 
confessarque gmnde impressão fizer.ao suas pa
lavras sobre meu espirita. 

Eu já disse, Sr. presidente, que não podia 
considerar a falia do lht·ono como exprimindo 
a política da actual administração, mas sim 
como expressa.o verdadeiru do gabinete que 
terminou sna ex.islenci-a em dias do mez de Ahl'il. 
Eu demonstrei esta proposição, fazendo. ver á 
camara qne, por isso que o throno em roinori
dadc não exprimia pensamentos seus, mas sini 
pensamentos· da administração, e a adminis
tração actual airida não tinha tido tempo para 

podei· ter um pensamenlo seu solJre os negocios, 
era evidente que a faliu do lht·ono devêra ex
pri111ic· aquillo de <1ue o throno tinha• conheci
m('nto em consequencia da~ infot·mações dadas 
pelos ex-ministros; todas as observações, pois, 
que tenho a fazer, reforem-se á administração 
passada. O que acabo de dizer, Sr. presidente, 
desde já faz com que os nobres ex-ministros 
condescenda.o commigo, dando as informações 
que eu no meu discurso houver de exigit· 
para poder motivar o meu voto. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-:--Exigir? ! 

O SR. MoNTEzu11rA :-Exigir, para poder mo
tivai· o. meu voto. Tenho direito, Sr, presidente, 
para exigi.r, reclamar dos nob1·es ex-rninistl'OS 
as informações qne elles nao quizerão clnr á ca
mara, furtando-se a ellas por meio de nma de

. missão, q11e eu no meu primeí1·0 discurso clni;-
sifiqnei de uuti-constitucional. 

O nobre ex-ministro du mul'inha, t'H8()oll· 
dendo a esta minha observaçno1 di:;se "'-ll'e ~e 
acaso era verdade o que eu aflirmava á camara, 
entao mais anti-constitucional !Seria u demissão 
de um ministel'io q11e1 tendo durado longo 
tempo, estivesse pol' isso mesmo mais em es
tado de poder melhor infol'ma1· a camara. Qui• 
zera que o nobre ex-ministro, quando lançou 
mll.o da pat'idade de argumentos desta natureza, 
fundados em an:ilogia, procurasse ver se com 
effeito todas as circumstancias que se dessem no 
gabinete que tivesse durado longo tempo, exis
tiã.o no gabinete que se demiltio nos ultimas 
dias do mez de Abril. O nobre ex-ministro con
fessou que a camara tinha dado á administração 
passada todos os recursos que ella havia pedido, 
e mesmo mais do que aquillo que havia pedido; 
tinha pol' cousequencia esse gabinete lllJJa 
maio1·ia extraordinaria na camara; essa maioria 
tinha direito de exigir dessa administraçao1 

que antes de · dar a sua demissão, viesse dar 
contas á àssernbléa geral de qual linha sido este 
ponto importante de divergencia no gabinete, 
que havia feilo com que o ministerio se consi
derasse incapaz de poder reger os desti119s do 
paiz, ou se havia perdido complelamenle a con• 
fiança do eleitor dos ministt os. Este ponto, St·. 
pc:esidente, era indispe·nsavel que a cumara co
nhecesse. Como julgar, permitta-se-me o lermo 
(e peço aos nobres ex-ministros que me inter
pretem sempre favoravelmente), como era pos
sivel julgar ou poder avaliar a boa fé da ex
adrninistração, quando deu a sua demissão em 
circumstancias l~o melindrosas, existindo, além 
de todas, essa importantissima, que era a estada 

. de um de seus dignos eollegas na provincia de 
S. Pedro do Sul ? Como não esperar que esse 
digno ministro viesse informar o-gabinete e 
pôl-o ao facto de todas as. difficuldm.lt•:i para 
então poder atinar com as medidas salvi.ldoras : 
elle ministerio, que tao inteirado estava ..los nc-

1 gocios do Brazi11 elle ministel'io que tanta ca-
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pacitlade tinha, e que por si só era colosso qne 
se levantava ern fre1~te da rebelliao para des
truir e det'rocar? E' possível, Si·. presidente, em 
taes circumslnncias, crer no patriotismo dos 
ex-ministros, que por mero r.apdcho epes dei
xassem o posto em que os havia collocado 
uma maioria extraordinaria, antes de serem 
julgados no seio dn assemhiéa geral ? Sr. pre
sidente, na occnsiilo em que desenvolvo estes 
vl'incípios, porque não poderei dizer que a po
litica da ex-administração havia sido condem
nacla completamente pelos mesmos ex- minis
tros ? For!'.lo elles que declar,H'ilo á naçào a 
capacidade em que se achavão de poder fazer 
a sua salvação e prosperidade. Assim como 
f'orão os ex-ministros que condemnarão a po
lilica elas ndministrações antel'iores, forao elles 
tamhem que consagl'arllo os principios e o 
patriotismo dessas ndministruc;oes ; forno ellcs 
<111e j11slificu rl\o Kuas medidas, provando ao 
Brnzil fJIIC ludo q11nnto cssns ad111inistrn1;úes 
lll\YÍl\o l'uilo em prol du lrn11c111illiduclc o se• 
gt1t'r\11\!ll p11hli<m h11vi11 sido sem lluvillu melhor, 
11111is oppOl'l11t1n n comw11t1111eo pnrn se con-
11wg11ir o ~l'atHfo llrn. ,lmililic:udos, poi1-1, estamos, 
Sr. pn1Hiile11lt.1, po1· u1p,ellt.!H 111cs111mi que neshl 
c·mm diiinn que nos 111!gul'ino pno e ngua uló 
ljlll:! desCCS!/IClllCIS do p111l1ir. ~im, th!SCl1IIIOS, 81·. 
p1·ci.:h.lc11lu, 1-11n1; 111\0 tlcix11111os a 11ar;no nu rui na 
e 1111 dcsordcm1 1:omo aclun lmonto se acha 
(npoi11.1lmt) : 1lesc:l•1110s do podm·, 11rns dei.cemos 
d,_. 11rn1wirn que o cancro de nossas finanças 
uno Re nchon pela maneira em que actuahnente 
por iufelír:idade do Brazil, o encontra.o todos os 
cspirito1; vct·dadeimm(;nte patriotas. 

O nohre ex-ministro da marinha disse que 
a proposição avançada por mim, de ser jn
constitucional a dissolução do gabinete de 19 
de Setembro nos ultimos dias de Abril, era op· 
posta ás prerogativas do eleitor dos ministros. 
Ninguem mais do que eu deseja que a von· 
tade irresponsavel seja respeitada, inviolavel, 
que de modo nenhum entre em nossas dis
cussões. '.Eu não quero que se diminuào as at
tribuiçoes da vontade irresponsavel, assim como 
lambem não desejo de modo nenhum que a 
vontade it-responsavel tenha nos negocios pu
blicos maior influencia que aquella marcada 
na constituição do estado. São tnes meus 
principias a este réspeito, que, desde que entrei 
na vida publicá, tenho deixado de ver com 
satisfação a influencia da vontade irrespon
savel na maneira porque se dirigem os votos 

· nesta casa. Sei bem os perigos qne dahi se . 
podem seguir, e por esta razão desejo sempre 
nesta casa que os votos se decida.o, ou mi
nisterialmente, ou como filhos de um senti
merito de opposição aos princípios sustentados 
pela administrnçllo. Jámnis um terceiro par
tido, filho de círcumstancias que não sejão 
as do minislerio ou da opposição, contentarão 
meu coração politico. Tranql1íllise-se o nobre · 

depntailo pela ·provjncia do Rio. de Janeiro j 

ní'i.o é da minha boca que sahirá pro~osiça.o 
que possa ou restringir as attribuições da von
tlldc it-responsavel, ou dilatai-as a ponto de 
compro,nelle1· o nosso systema político, 

Depois de ter por esto. fórma 1·espondido á 
observaça.o do nobre deputado áccrca do meu 
ultimo discurso, entro na discussão do pa· 
ragrapho sobre que tenho de dar o meu 
voto. 

Eu disse, Sr. presidente, que seu objecto 
era de politica ext~rna. Em minha opiniãO, 
senhores, nenhuma repartição é mais impor
tante ao Brar.íl d() que a repar1ição dos ne
gocios eslrangeii·os. Bem dirigida esta repar
tiçiio, nas circumstancias em que nos achamos, 
beneficios efficacissimos poderemos oble1·, tanto 
pelo que resp1::ita á nossa gloria nacional, como 
á nossa prosperidade, paeificac;rto e tranquilli
dade pnhlica. ~li desejàra que o nobre ex
ministro dos negocios cstra11güiros me desse 
algumas i11l'onnnçOes du mnneim porque, du
rante o sc11 ministerio, cncm·ou n importantis
sima parlo do nossa polílica externa pelo que 
respeita no nosso continente. Eu, Sr. presi
dc11lc, me 1,nrecc que a administração passatla 
mais se importou com n política externa do 
continente além cio nosso, do que com a nossa 
política externa cientl'o do nos~o conlinrnte, 
aliás em que:itües importantes que devia.o ser 
resolvidas pelo saber e habilidade dos illuslres 
ex-ministrns. 

E1 preciso confessar que a adminislraçllo pas
sada, pelo que respeita ás nossas relações 
exteriores, foi sui generis. Elta viveu em santo 
ocio em lodo o tempo que durou ; nada fez 
que possa ser mencionado. Eu, St-. prest· 
dente, desejára que o nobre ex-ministro dos 
negocios estrangeiros me explicasse como é 
c1ue, tendo encarado o bloqueio de Buenos
Ayres, considerou o principio em que elle se 
acha. baseado. Sr. p1•esidente, é .este um ne
gocio imporlantissimo para o Brazil ; é digno 
d:l. admiraçllo do mundo ver um homem sem 
prestigio, sem força, sem poder, chefe de uma 
nação quasi em dissolução, defender-se valente 
e denodado contra todo o poder de uma nação 
que tem vindo á America para insultar os 
americanos. (Bmvos, apoiados.) E' nobre so• 
bretudo para o cor;;.çã.o americano, é nobre 
·para todo o coração bem formado e generoso, 
ver como elle tem disputado passo a. passo os 
principios da independencia nacional ! (Apoia
dos.) E não sympathisarei eu com o denodo 
daquelle chefe ? . . ... 

O SR. ANDRADA MACHADO : - E quem não 
sympathisàrá p ••• 

O SR; MoNTEZtr11u :-Na.o perguntarei, não 
insistirei com o nobre ex-ministro das relações 
exteriores, para qlle me instrua, para que. 
me diga como encarou semelhante bloqueio ? 
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Sr. presidente, tanto mais direito tenho de me: e illustrar a camara a respeito do estado pedit· eslas explicações, quanto essa naçtl.o que des~a negociação. Eu· de :certo não pretendo pouco se interessa neste negocio, ou se se que o nobre ex-ministro abra os arcanos di-inleressa não é tanto como nós; taes expli- plotnaticos para nos contar tudo quanto se cações se tem pedido ao ministerio; tem-se tem pa$sado áque!Je respeito; mas que al-forçado a dar um passo a e$se gabinete r,u- gum_a c.:ousa diga1 que alguma cousa revele sillanime, que ~e lem acobe1-tado com uma que pqssa socêgar a anciedade em que se acha l>?lilica um pouco fóra da politica em que todo o Brazi1. · vivemos. · Em seu· relatorio, Sr. presidente o nobre Se a respeito de Buenos-Ayres mililM as ex-mínistl'o nos tinha dito que a ~egoeiaçn.o considerações que acabo de fater, pm·que rn7..ãO estava quasi terminada, e que daria parte á nlio mílitaráõ as mesmas considerações a res- camara, talvez mesmo durante a passada sessão peito das oufras republicas do 11osso conti- de qne tal negociaçM tinha. chegado ao se~ nente ? Porque razão não pedi mi lambem ao fi_ll!· Elle mesmo apontou ff objecto de urna fa· nobt·e ex-ministro dos negocios estrangeiros que c1hdade tal, tão conhecida a justiça da nossa me instrua sobre o estado venladeiru dn questno J'at\e pelo gabinete d·as Tuillerias, que era entre Chile, Bolívia e Perú? Quues forno possivel cret· que a demora de-· dous ou tres os passos dados pelo gabinete do Rio tle .Jn- 111czcs el'a tempo pnra aqui chegar a decisb.o neiro, nno digo para influir 011 tomat· umn do negado-, era o estado de perturhaçno do posição que lhe nllo póuo per'lcllcl'I', mas pul.> Pa1ú que foiit\ com que ainda o gabinete nao pu-menos pam moslrnr que nn1c1·i<inrw, como é, desse infol'llia1· á camara do exilo dessa nedeseja que o paiz se consct·vc, tlL·iwj,, pôt· de ~ciuçl'\o. Poder-n'fl!thei enganar : mas aQ. menos sua p31'le quanto e~tiver em si parn ciuc a foi este o cot'Ollario que tirei de suns ex.-prosperidade do nosso continente 11l\o scjn t\e prcst:úcs, 1~ntretanto1 leio o relatorio deste modo algum 1·elardada, para que n dissoluçno de anno, que, como já disse, não póde ser estados visir1hos n!'lo venha tumbem conllmiinai· n exp1·ess:\o da actnal administração, e ainda o nosso terrilorio? Que fez o nobre ex-ministro vejo que o negocio é de summa faci\idaàe. dos ne.gocios estf~ngeil'Ds áquellc respeito ? Nno se trata aqui, segundo diz o relatorio do Ainda mais direi, senho1·es. O nobre ex- ministro dos negocios estt·angeiros, não se trata ministro pel'mittir-.me-ha que lhe pergunte em aqui de pontos controversos; são pontos de-· que estado esta.o todas . essa~ questões que cid~dos, firmados em tratados. Se pois isto é n~s tinhamas a respeito da margem septen- assim, que fal.ta para que a negociação se contr1onal do Paragm.1.y, margem imporlantissima clua? Como a naçlio brazileira soffre o insulto Pª!ª nosSRs ~ronlei~as, rio de· cuja navegaçl\o de ver o seu territorio usurpado e· iovava1, sem duvida, depend<:r a prosperidade de àidQ, a não ser por falta de zelo do nosso clnas impor·tantissimas provindas, porque delle administrador? depende a communicaçl\O por rnar entre mais · Eu na.o venho aqui fazer diatribes1 in-de duas provincias. Como, Sr. presidente, d~i- vectivar contra o governo dé uma nação xaremos de sustentar com todas as forças prin- civj]jsada, que está em relações de amizade . cipios. determinados já por netos succE?ssivos comnosco; eu não desejo que na Frànça de nossa parte a respeito desta navegação do sôem. as minhas vo1.es estygmatisando os prinParaguay ? Alguma cou~a . nos communfoou a dpios de· seu governo, a maneira por que lá esse_ respeito. o nobre ministro dos negocios se conduzem as; questões diplomaticas, o modo da guerra em seu re1atorio do anno passadp: por que se faz justiça ás naçôes alliadas ; mas mas, ácerca de outros pontos importantis- desejo ser inforrnadu pelo nobre ex-ministro, si mos, o iIIustrado gabinete de 19 de Setembro para então, certo nos factos, firmado neHes, crêo indigno de suas vistas determinar alguma poder exprimir os meus pensamentos, ou dar a cousa. E ficaremos constant<-1mente com esse tra· razão do modo por que o gabinete das TuiJJerías tado de 1750 em seus §§ 6, 7 e 8, depois annul- se tem portado para comnosco. . lado pelo tratado de 1761, e ·reformado de novo Sr. presiden.le, a crermos todas as noticias pelo tratado de 1777 ? Nao será uma vez de·- que correm. ao publico, a adminisltaça.o pom~o finitivamente calculado, decidido e estipu- cuidou dessa negociaça.o ; a crermos tudo · lado ? · quanto se diz sobre a occupação do Oyapock, Sr. presidente, na J1ossa poHtica externa ha a eamara na.o se recusará a exigir do nobre um objecto sobre o qual não desejára tomar ex•ntinistro explicações fQnnaes a este respeito, a.quelle calor e enlhusiasmo que O meu pa- manifestando categoricamente tudo quanto fez triotisJno póde suggerir; o negocio do Oy~pock a. bem, deixando em silencio _aquillo que fôr indevena ser tratado nesta camara ta.o fria- d1spensavel para que a negociação se não 1.rans-mente quanto fosse passivei. Desejava que pal'a torne. Ha um meio·termo.... · este fim o nobre ex-ministro dos negocic,s es- \ O .SR. MACIEL MONTEIRO: - Não tenho du-trangeiros tambem tivesseabondadedeHlustrar- vida em dar todas as explicações quequfaer. 
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SESSÃO EM 22 DE MAiO DE 183H 113 
O SR. MoNt'EZU!ttA :- Bem : eu conto com 

isso, e descte já páro. Sobre este topico, nem 
mais uma palavra pronunciarei, sómente, se o 
St·. ex-ministro se explicar, terei a satisfaçrw 
de offerecer aqneHas replicas q~le parecerem 
justas para maior desenvolvimento,',~ fôr indis-
pensavel. · 

Depois de· ter fallado sobre as importantes 
negociações actualmente a cargo da repattição 
dos negocios estrangeiros, pe]o que respeita ao 
sul, tamhem não posso deixar de pedir a S. 
Ex., que tenha a bondaàe de nos explicar o 
modo porque o negocio do Mexico, diplomatí
camente fallando, tem sido conduzido. Um 
nobre membro da opposição, meu digno amigo, 
servio-se de uma expresst\o que é bem signifi
cativa do estado em que nós estamos. U::1le 
disse; que talvez os canhões que -se achárn.c 
assestados con Ira a fortaleza de Ullôn, o es• 
tejão tambem eontm o imperío de Santa Crui. 
Esta e:xplicaçao do meu digno amigo provu 
quanto é impol'tante que o corpo legislativo 
esteja hem informado de tudo quanto uppa
rece: ou tem lugar no nosso tenilot·io. R' as::;im, 
Sr. presidente, que se comporta o gabinete de 
Washington, e todos os governos que se em
penh:io pela prosperidade e independencia n1\· 
eional. Não se aml:ngure o nobre ex-minisll·o 
com tantas reclamw,ôes e exigencias, porque 
conto com a sua bondade para a delucidac,no, 
e illustrnçãO da rnateria. 

Sr. p1·esidente, as nossas relações exteriores 
offerecem lambem pontos importantíssimos, que 
se achão á cargo da repartição dos negocios es· 
trangeiros. Sinto summamente não ter podido 
descobrir no n~latorio desta repartição uma só 
expressa.o que diga respeito ás nossas recla· 
mações de Inglaterra ácerca de presas feitas na 
costa d'Africa. Deputado pela provincia da 
Bahia, n~o posso de moào algum àeixar de 
annualmenle reclamar dos nobres ministros as 
informações precisas á este respeito. Não são) 
senhores, quatrn ou cinco, ou dez CBntos de 
contos de réis, em que se_ acha de prejuízo a 
nação brazilefra : são alguns mil contos de réis 
que devem ser indemni::ados aos propríetarios 
brazileiros pelo governo inglez. A dignidade, a 
generosidade e a promptid.101 com que o go
-verno do Brazil se comportou para com ,o go· 
vemo inglez pagando suas rec]amaçõs, exige 
sem duvida daquelle gabinete uma igual prom
ptidão1 uma igual justiça, indemnisando aquillo 
que reclamamos. Como, porém, no relatorio da 
repartiçao do$ negocios estrangeiros, nem uma 
só expressão se acha a este respeito, como se a 
negociaçllü füra completamente abandonada, e 
como se os interesses dos brazileiros não pu
deNto achur entrada nos ouvidos dos ministros 
da corôa; espero que õ nobre ex-ministro, in
formando com tudo quanto houver a f.>ste res
peito, possa satisfazer aos proprietarios bahianos, 

TOMO l ., 

e do Rio de Janeít·o, que se achão na deficiencia 
do pagamento de sommas avu1ladissimas. 

Sr: presidente, a respeito de objeclos religiosos, 
eu discuto se.mpre com susto e receio ; e nem 
a di~cussão _ rap\da, ou improviso adoptado nos 
corpos legislativos permitte que sobre taes 
objectos se possa fallar S'em este susto. A unica 
maneira portanto que en tenho de salvar a 
minha consciencia, e a dignidade de represen
tante da nação, é pedit aos meus nobres col
lega~,. e a todo o Brazil, que iotrepretem sempre 
as minhas palavras pelos meu$ sentimentos 
religiosos e:omo filho, e subdito em Christo do 
chefe da igreja, pai commum da çhristandade. 
E' com esta protestaçàoJ Sr. presidente, que 
vou encarar o negocio da confirmação do bispo 
do Rio de Juneil'O pela rôrle de Roma. 

Principí:m~i por recot·dul' á camara uma 
das minhas expressões na occasino, em q110, 
peln pl'imeiru vez, livc u honra de fü.llar 
ne8lu cun1111·tt corno 111inisl,i•o da corôa. Eu 
pedi 1mtno ú cnHHll'I\ lJitc 111e d~ssc u este, 
corno u muilo!-1 outros 1·1Jspcitos, um \'Olo 
de co111irrnçu, som o quul c11 uno pode1·ia 
111n1·ciiur, e sn111 o quui igu11i111untn nno pode1·iu 
u CUJIIUl'íl co111 justiçn hem j11lgu1· dos netos 
tio 111cu minístcrio. gu disse tl\mbem A ca
Dll\\'O. que, tlestfo o mmnento cm que havia 
li<lo a honra do ~or minísl1·0 da corôa, eu 
me linhu occupado dessa imparlantissima ne
gocinç!o. Negocios pendentes se achavão, que 
nno r.ra possível revelar, por isso que seu 
objecto nao tinlia sido terminado. Eu ju]go1 
Sr. presidente, que este voto de confiança. me 
ng,o foi concedido inutilmente ; eu julgo que 
fui delie merecedor e que cumpri com minha 
palavt'a. 

Na situaçno em que achei este negocio, não 
era possível, Sr. presidente (tão bem mane
jado como tinha sido, mas sofüendo opposiç11o 
constante de membros desta camarn, que, 
encarando o negocio por differente lado, jul,.-. 
gavão opportuno difficultar o governo quanto 
era possível no passo que devia dar para 
cumprir a sua importantissj_ma missão), não 
era, digo, possivel lançar mao de ouh'o meio, 
que não fosse uma concorda.ta entre o chefe 
'da igreja e o gabinete imperial. A administração 
lançou mão deste meio, não considerando 
nesta ~1egociação o chefe da igreja como 
chefe p.olitico1 mns sómente como. investido 
de prerogativas, que lhe compelem como chefe 
da igreja, para terminar pontos de duvidas 
que se offereciã.o entre o gabinete do imperio 
e a curia romana. Debaixo deste ponto de 
vista eu segui ludo aquillo que nações civiM 
Hsadas, em épocas bem atrazadas, têm constan· 
temente observado. Na.o recordarei á camara, 
por julgar de certo inutil, a celebre concor
data feita entre Francisco I e Leão X, depois 
da batalha da Marignan ; nllo lembrarei á 
camara a celebre c,mcordata feita entre o 

15 
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. 1.14 SESSÃO EM 22 DE MAIO OE 183§ 

governo consular de França e .Pio VII, depois 
da batalha de Marcngo ; não recordarei ul
timamente que os Paizes-Baixos nos dera.o, 
em 1827, um exemplo que apoi~ e sustenta 
a marcha do gabinete a qt1e tive a honra 
de pertencer. 

E' demais indispensavel, senhores, firmar 
as bases da igreja brazilefra, constituidas de 
fórma que jámais possllo apparecet· em época 
alguma questões <lesta natureza ou de outra 
qualquer. Essas bases não podia.o ser lançadas 
senão adoptando-~e, ou estipulando-se uma 
concordata. O governo elo itnperaJ01·, a que 
tive a homa de pertencer, aproveitou 1 portanto, 
uma occasino opportuna que se lhe olferecia, 
para apresentar á curia romana as bases desta 
concordata, bases. que em todas as suas partes 
nllo deixárllo de rnerncer o conceito e appro- · 
vaç!lo do delegado de sua santidade. No entt·e
tanto, Sr. presidente, por que fatalidade foi 
esta negociação innlilisada? Por que motivo 
os ministros da col'Ôll ah1mdonárllo occnsino 
ta.o opporluna ele firmar os direitos du igt·eja. 
brazileira, dar-lhe consi<lernçl\o no mundo 
cbristào? Co1110, S1·. presidente, desconheceu 
o gabinete de 19 de Setembro que era esta 
a occasiílo em que cumpria fixar as rclnçoes 
nas diversas jerarchias ecctesiaslicas do Brnzil, 
firmar os dil-eitos, tlnr aos metropolitas o 
que lhPs pet·tence, e aos bispos nas suas 
dioceses o que por direito canonico deve 
pertencer-lhes; e dai.' finalmente ao clero toda 
a força indispensavel, todos · os direitos para 
que a religião appareça aos cidadllos em todo 
o seu lustl'e e brilho? Eu desejava bem, Sr. 
pt·csidente, que o nobre ex-ministro da corôa 
sobre este ass..impto se explicasse de uma ma
neira categorica, e que, pondo-se de accôrdo 
com· a declaração celebre da falla do .throno 
na abertura da assembléa geral da anno pas
sado, satisfizesse aos espiritos ainda os mais 
escrupulosos. Seria por ventúra interrompida 
esta ·negociação, porque na intelligencia da 
administração passada as concordatas sao meios 
de que nunca se deve lançar mão para firmar 
princípios ? Ou a passada administração, -de 
accôrdo com. a opinião de alguns publicistas 
erroneos, chamou taes princípios factício,; ?' 
Não tem por ventura a côt-te' Je Roma pre
rogativas proprias ? Não tem o summo pon
tífice tudo o qu~· é indispensavel para manter' 
a unidade da igreja? . E então a respeito de 
taes prerogativ8$. como terminar um accôrdo 
.sem ser por meio de concordata ? 

Eu aproveitarei a occasião para dizer que 
· de nada se acha mais necessitado o paiz do 

que de uma concordata a este respeito. Não 
é só, Sr. presidente, o clero secular que ne
cessita de principias estabelecidos em uma 
concordata ; o clero regular· nos conventos 
necessita que sobre elles os diocesanos tenhão 
aquelles direitos e · prerogativas indispensaveis. 

para os manter na ordem, respeito ~ fiel 
observancín de seus deveres. Nús temos entre 
nós conventos que bem demonstrão esta ne
cessidade. 

Pelo que respeita á instituição canonica do 
bispo eleito o Sr. Dr. Moura, o throno nos disse 
que se removêrQo os motivos de desintelligencia. 
Pretende-se que estes motivos ei•ão unicamente 
a pertinaeia eom que o digno pastor não tinha 
renunciatlo á cadeira episcopal, para a qual 
fôra nomeado, de modo tal q11e, uma vez que 
renunciou, se removêrão as difficuldades no con
ceito da administração de 19 de Setembrn ! 1 1 
Senhores, é preciso considerar muito supel'fi
cialmente a questão, para acreditar que a 

. quesU\.o · verdadeira era sómente querer, ou 
não querer o Sr. Dr. Moura continuar a ser 
bispo, nâo,. Sr. presidente, a questllo na.o se 
limitava a ii,1so : a curia romana pretendia al
canç11r uma victoria, estabelecer um principio : 
a isto ern indispem!nvel oppôr barreira forte 
para dignidade do Brpzil e da corôa, e pam 
utilidade da religillo que professamos. Duvidas 
em mutel'ias religiosas, senhot•cs, jâmais são 
proficuas á religiAc : eJlns arrastno á dissidencia, 
e n tlis~i~encin nrrasta 11 maior parte·das vezes 
á il'religill.o. Te:mos exemplos historicos que 
provão bem o que acabo de avançar. 

Sr. pt·esidentc, quem póde hoje negar, á vista 
dos canoncs, que uma elciç~o canonicamente 
feita dá direito ao sacerdote apresentado a re
ceber a instituiçll.o canonica ? Por ventura será 
este um direito que a curia romana não tinha 
reconhecido muitas vezes em concordatas que 
ja mencionei ? Não se diz na concordata de 
1801 que o sumrno pontífice dará a instituição 
canonica iiquelle sacerdote que, segundo a 
coucm·data, foi eleito canonicamente pelos ca
bidos ? E na concordata feita com o governo 
consular de França, que o summo pontifice 
dará a instituição canonica áquelles bispos que 
forão nomeados pelo governo francez ? Como 
duvidar, portanto, a respeito do Braiil, sem 
alterar as prerogativas da corôa, sem negar o 
direito que deve. caper ao goveL·no irnperia.l ? 
Por isso desejo que, ácerca desta questão, o Sr. 
ex:-ministro dos negocios estrangeiros se ex
plique claramente.-

De passagem responderei ao nobre deputado 
pela provincia de Minas Geraes, que em outra 
occasia.o excla~ou : - é por ventura o Santo_ 
Padre secretario, simples secretario do governo 
imperial ? - Senhores, o summo pontifice não 
é, segundo a . opinião des~e nob1·e deputado, 
simples secretario do governo -imperial ; mas 
lambem o gov~rno imperial não é simples 
secretario do summo pontífice. Cada um tem 
direitos e prerogativas pro'prias, que ~ neces
sario que seja.o defendidas e sustentadas. 

Sr. presidente, depois de ter fallado ácerca 
das negociações pendentes e ultimadas pelo 

· ministe,rio das relações exteriores, cumpre que 
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SESSÃO .EM 22 DE Miio D.E Hs:39 llõ 
eu justifique uma emenda que offereci. Diz o 
paragrapho a que se refere a minha emenda: 
-Muito folgou a camara dos deputados sa
btmdo que conlinuã.o inalteraveis as nossas re~ 
lações de amizade com as outras nações do 
globo ...... -Eu peço atlençao á camara para 
poder justificar a minha emenda. Diz o para· 
grapho (o ora.dor continua a lêl-o até o '{i,m,). 
Esle paragrapho <la commis~!lo indica ao go
verno do imperador o rrJEüo p1·atico de obter a 
u~ ~imação da uegociaçãO a respeito do Oyapock. 
Ninguem, nenhum de nós negará que é preciso 
pat·a a boa harmonia entre os poderes, que cada 
um se limite á esphera de :mas nttribuições 
marcadas na constituição. 

Se pois e~te principio é verdadeiroJ é igual
mente verdadeira a proposição.de que-todas 
as vezes qne a camara dos deputados pretende, 
ou procura offerecer ao poder executivo meios 
praticas de ·realisar qualquer missão, de cor~ 
seguir qualquer fim, a camara dos deputados 
sahe completamente da esphera de suas atlri
buições.-- Con10, senhores, como iremos nós 
fiscalisar os actos da administração, se acaso 
somos nós os qnet lhes indicamos os meios 
praticos de a administração realisar, cumprir 
os seus deveres ? Eu, Sr. presidente, nno 
quero lembrar á camara todas as consequendds 
iroportantissimas desta parte da respostc1 á 
falla do throno : a dignidade da Ciimara póde 
ser comprometitda. Se damos, se indicamos 
o meio, e se se demonstrar depois não ser pl'0· 
ficuo para se conseguir o fim ; o governo póde 
tambcm despresando, julgando que é improprio, 
porque elle para isso tem direito, ao facto, como 
deve estar, de todas as circumstancias parli
cu]ares, e do estado da administração e dos ne
gocios. 

A' vista disto perguntarei : - qual será 
aquelle dos. Srs. deputados, que, tendo de votar 
pelo paragrapbo da illustre commissão, nao 
concorde com migo na suppressão desta parte do 
per·iodo ? Ella é absolutamente heterogenea, 
e é demais a mais uma usurpação, uma in
gereocia inteiramente inopºportuna e inconsti
tucional da camara nas attribuições do poder 
executivo. Portanto eu, Sr. presidente, cu que 
voto pe1a emenda de meu digno amigo, o Sr. 
deputado pela provincia de S. Paulo ; eu que 
quero que ptevaleção todas as suas idéas lu
minosa e patrioticamente ·emittidas no seu pa
recei· ; toda"lia, receiando que passe o voto da 
illustre commissao, e passe com uma falta tno 
grave, tomo a liberdade de o:fierecer á con
sideração da camara a emenda que s61 acha na 
mesa. Elia, Sr. presidente, em nada deslustra 
a illustre commissão : o seu saber e patriotismo 
silo conhecidos por todos nós; e eu por cada 
um delles tenho a maior consideração, e nada 
mais pretendo senão concorrer com o meu con
tingente, offerecendo-lhe novas idéas, para que 

elles demonstrem a fertilidade das minhas, ou 
me fação a honra de concordar com ellas. 

Sr. president~, eu dias-e que votava pelo pa~ 
recer de meu digno amigo o íllustre deputado 
pela província de S. Paulo, e disse-o con• 
vencido (perdôe-me a illustre commissão) ele 
que a redacçao do periodo do voto separado 
é mais hl'ilhante, mais sonora aos meus ou
vidos, e o nelle contido n1ais connexo com os 
meus principios. Eu portanto, se appl'Ovo a: 
redacçãO, · se approvo as idéas, seria absurdo 
inconcebível não approvando tambem o pe
ríodo de pl'eferencia ao período da commissão. 

(O orador 1ê neste lugar a parte do período, 
que diz que a camara não póde socegar a sua 
anciedade cmqrnrnto um só palmo do solo 
brazileiro fôroccupado por força estrangeil'a.) 

Sr. presidente, não é · possi vel dejxar àe 
sympathisar com taes expressões; ellas ex
primem realmente os sentimentos de todo o 
caraça.o verdadeiramente b1·aúleit'o : essa an
ciedade palpavel, sensível e viva, está com
nos'4L) em todas as p:Ht~s ; como pois recu
sar-nos a dcclaraL' ao throna que na.o póde o 
coraçllo brazileiro deixar de sentir a maiot· an
ciedade emc1uunto não fôr completamente co~ 
nhecido que os direitos e prerogalivas da corôa 
não fora.o pisadas, que um só palmo do solo 
brazileiro não é occupado por tropa estrangeira? 
Eis, S1·. presidente1 o m'llivo principal que 
tenho pa1·a que apoie t! vote absolutamente 
pelo paragrapho redigido do parecer em se· 
pat·ado : todavia, se a camara rejeitar, o que, eu 
não creio de maneira alguma, esse período, 
porque nelle nada ha que possa offender a 
susceptibilidade ainda a mais escrupulosa do 
partido derrotadq ; se acaso a camara acreditar 
que ainda qualquer cousa nelle lia que possa 
oiTender esse partido, e quizer votar pelo pa
ragrapho da commissão, vote pela suppressão 
po1· mim proposta. Não digamos ao mundo que 
a camara das deputados indicou ao governo 
imperial que só o apoio, que só a boa intel~ 
ligeneia com as nações estrangeiras, que só o 
auxiHo destas nações poderia vir a salvar o 
nosso paiz da ignominia de ver invadido o nosso 
solo por uma nação estrangeira. 

O meio da mediação é um meio que poderá 
ser adaptado pela politica do gabinete, mas não 
seja elle de maneira alguma indicado pelo 
corpo dos representantes da nação. 

Depois de ter emíttido as minhas opiniões 
a respeilo do pàragrapho da illustre commissão, 
que póde ser confrontado com o paragrapho do 
voto em separado, passo a emittir a minha 
opinião a respeito do paragrapho additivo do 
voto separado. 

Infelizmente para mim, Sr. presidente, eu 
tenho de votar por ~se paragrapho : eu par-· 
tilho infelizmente todas as opiniões emittidas 
no 1nesmo paragrapho, e estou convencido de 

. que a administração que acabou desperdiçou 
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116 SESSÃO EM 22 DE MAIO OE 1s·ao 
dinheiros publicos, teve má escolha de em
pregados subalternos e empregou ou seguio 
uma polilica acíntosa, e contraria aos in
teresses do paiz. O nobl'e deputado pela pro
vincia do Rio de Janeiro, ex-ministro da ma
rinha, começou o seu discurso- estranhando 
que o nobre deputado pela prcivincia de S. 
Paulo tivesse redigido o voto separado, e nelle 
posto ci artigo de que se trata. Achou que 
era um pouco imprudente e improprio daquelle 
que tinha passado por tantas vicissitudes ; e 
estranhou igualmente que hoje se explicasse 
por tal maneira aquelle que havia sympa.lhi
sado com a administração nos primeiros dias 
da sessa.o passada. Eu, Sr. presidente, não acho 
jusla, e nem ainda iundada em razao alguma 
tlas proposições do nobre e digno ex-ministro : 
na.o ct·eio que sejAo os anr;ios incompativeis 
com o calor que accende no peito o verdadeiro 
patriotismo ; não creio que seja improprio de 
uma idade avançada esse gráo de ind~pen
dencia para fallar sempre a verdade com de· 
nodo e com imparcialidade ; na.o creio que as 
vicissitudes da vida sirvão para tornar um 
homem incapaz de exprimir com energia os 
seu.s pensamentos, para que, collocado no seio 
da representação nacional, ouse dizer outra 
cousa que não seja filha de sua convicção, e 
le"ar ao throno exp1·essão que não seja a ex
pressão· da verdade. Pelo contrario, eu creio 
que_ são os annos, que são as vicissitudes, e 
accrescentarei, a respeilo . d·o nobre e digno de
putado peln provincia de S. Paulo, o saber e a 
illustraçs:o, que deve fazer com que ·ene, no 
seio da representação nacioQal, nada receie e 
ponha de parle todas as · considerações do 
n1Undo, todas as sympathias para exprimir ao 
throno a verdadeira linguagem, e falla1· r.om 
franqueza neste recinto da verdade contra uma 
administração que hoje se acha condemnada 
pelo sentimento de todos os . brazíleirQs gene-
rosos, e por si mesma. . 

E' portanto, Sr. presidente, o nobre depu
tado pela provincia de S. Paulo, aqnulle a quem 
cabia a honra especial de · nesta camara dizer 
com verdade aquillo que se contém no para
gl'apho pelo qual eu voto. A quem mais do que 
a elle poderia ser conferido o titulo de impar-. 
cial? EU~ teve; sem duvida, sympathias com a 
administração ·pa::sada, mas por isso m~smo a 
elle mais de;, que a ningllem cabia a obrigação 
de vir declarar ao corpo legislativo aquillo de 
que se acha hoje possuido, e que os fa~tos lhe 
havião ensinado dolorosamente pela expe
riencia de ,;im anno, Outra q11alquer pessoa 
seria considerada ainda iscada do ~spirito de 
partido, de opposição, possuida de pensameµtos 
sinistros, e toda abrazada da ambição de subir 
ao poder ; mas o nobre deputado nem uma 
dessas considernções póde temer : foi, e ainda 
é amigo das pessoas, mas não o pôde ser da 
adminis~ração. Instruido pela experieneia, capaz 

. . 

de apreciar os factos, tein passado· pelas vicissi- · 
tudes da vida politic::i, e por isso ninguem é 
n1ai's do que elle proprio p:u-a dizei· a verdade 

· ao lhrono, para o insfruir dos erros da admi
nistração passada, para que o novo ga binele 
não cáia nos mesmos erros. 

Além das considerações que ·tenho feito, 
uma apparcce de grande importancia, e é a 
pmdencia e circumspecçno com qne este para· 
grapho falia da adnrinistração. O nobre depu
tado pela provincia de S. Paulo não disse se a 

. administração actual era ou não digna de sua 
confiança: elle aguarda os seus actos, e chama 
a providencia para que, guiada por um caminh 0 
diverso daquelle que guiava a adminislraçã0 
que acabou, ella faça a prosperidade do Brazil . 

Pol·tanto, o nobre ex-ministro ela marinha 
perdôe se na.o posso assentir á sua opinião. 
Mas disse o nobre ex·ministro :-Eu me jul
garia na Turquia, e nn.o no meio dos represen
tantes da nação. E porque, Sr. presidente ? 
Porque na r.esposta · á falla do throno se diz 
aquillo, que realmente tinha acontecido, como 
já foi demonstrado pelos nobres e dignoa depu
tados, que me têm precedido. Sómente porque 
se diz que houve desperdício dos dinheiros 
publicos, uma pQlitica acintosa e empregados 
máas? Ah I Sr. presid_ente, se o nobre depu
tado se julga na Turquia sómente po1·que na 
camara se repete aquillo que todos sabem, o 
que dirão os infe1izes, que ainda hoje são 
victimas dos actos arbitrarias dessa adminis
traçAo? O que dirão 90 e tantos presos, ainda 
vict~mas encarceradas sem poderem nem ao 
menos achar um juiz pat·a poderem ser ou 
condemnados ou absolvidos? O que dirão todas 
as victirrias do arbitrio de s!lngue? O que dirAo 
tantos officfaes que forão tirados das fileiras 
do exercito sem outro motivo mais do que o 
capricho da administração ? O que dirão, em 
uma palavra, senhores, todos aquelles que n!lo 
fürerão a fortuna de partilhar as opiniões, que 
se nllo quizerào sujeitar em tudo e por tudo ao 
arbitl'io e capricho da administração de 19 de 
Setembro ? Dirão elles por ventura que se 
achão em paiz constitucional, que a constituiçao 
lambem os protege, ou que, no seio da Turquia, 
on da Siberia, não fazem senãO arrastar os 
grilhões do despotismo e da tyrannia ? ! ? Ainda 
não chegou o dies irre, porque a ter chegado, 
talvez o nobre deputado ex-m!nh;tro da ma
rinha, em . lugar de se exprimir desta maneira, 
pedisse a' compaixão . dos répresentantes da 
nação. 

O SR. TORRES :-Nunca. 

O Sa.. MbNTEZUMA :-Sr. presidente, o nobre 
ex-ministro da marinha, arglltnentando contra 
o voto em separado, disse que não podia 
merecer a approvação da camara, porque, tendo 
por fim o voto de graças approvnr ou repruvar 
uma politica, neste. paragrapho não· se apprnva 
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SESSÃO EM 22 DE MAIO DE 1839 117 
nem se rejeita tal cousa, e perguntou se era po
litica o desperdício, se era política a má 
nomeação de agentes subalternos. Direj ao 
nobre deputado que existe infelizmente a poli
tica ào àesperàicio. Nao é a · primeira vez que 
apparece um representante da naçllo estigmati
sando uma adrniníslraçílo por ter desperdiçado 
os dinheiros naciona.es. A historia politica da 
Inghi.terra e:st.i cheia destes factos. Ministerios 
têm alli sido censurados, e o throno tem de
mais a n1ais ouvido a linguagem dqs represeri .. 
tantes do povo neste mesmo sentido, afim de 
fazer saber que o homem publico, o adminis
trador, o homem de estado que desperdiça os di
nheiros publicas na.o deve, nem póde merecer a 
confiança da nação: e por consequencia o eleitor 
dos ministros, pela connexão em que deve 
estar sempre com a nação, ntl@ póde · nem lhe 
deve dar a sua confiança. · 

Sr. presidente, se como disse o nobre ex
ministro da marinha, o desperdício ntlo é 
política, como póde elle conceber uma politica 
de corrupça.o ? O nobre ex-ministro concebe 
perfeitamente que a. corrupçrto nrto se faz só 
dando empregos mal dados; mas tambem 
quando se desperdiça dinheiro publico, como 
se tem mostrado na casa ; e a administração 
que segue esta política não é aqm:Ha sobre a 
qual recabe a censura de desperdicio ? Quando 

.se censura, pois, a admínístraç:'1.o de 19 de 
Setembro, nilo se quer dizer que delapidou ; 
sa.o dous termos muito distinclos: e por con
sequencia não póde caber nesta casa a argu
mentaçno do nobre deputado, quando disse 
que o que se queria era que elle fosse condem
nado sem ser ouvido, sem ter primeiramente 
passado por um processo e pelos tramites 
marcados na lei da responsabilidade. Não 1 

Sr. presidente, ha grande distincçàO entre uma 
e outra palavra. 

Sr. presidente, o nobre ex-ministro, quando 
tocou no t.opico da má nomeaçllo de empre~ 
gados publicos, defendeu o presidente da pro
vincia de Minas Geraes. Já o meu nobre e 
digno amigo por aquella provincia mostrou que 
as observações de S. Ex. na.o são fundadas, e 
que a defesa da administração a este respeito 
não podia merecer a confiança da camara. Eu 
uno as minhas vozes ás do nobre deputado 
pela provincia de Minas Geraes; nada mais 
posso accrescentar áquelle respeito, e menos 
ainda ao que disse o nobre deputado pela pro
vincia do Ceará, meu digno amigo, quando 
hoje demonstrou, como a vista do sol ao meio 
dia, que o nobre ex-ministro da marinha ilão 
havia dito· nada que pudesse prevalecer a 
respeito do ex-presidente do Ceará •. Ficou hoje 
provar:!o que esse ex-presidente foi sustentador 
de um partido, irritou os espíritos, os animos 
generosos e patrioticos da proviqcia ; e 
levou-a ao precipicio, ou de sujeitar-se ao 
despoti_smo ou arbi~rariedade do· presidente, 

ou a fazer uma rev.olução. Felizmente que 
a administração passada ainda ha tempo ou-via 
os queixumes da provincia, e demittio esse 
presidente, bem que, para mostrar o seu 
acinte, essa adrninistraçl'!.o não o quiz .demittir 
inteiramente, e ainda o conservou presidente de 
outra província. Permitta o céo que elle MI.o 
tenha de arrepender~se, e que o Brazil não 
tenha ainda de ser victima de algum desastre ou 
calamidade. 

Sr .. presidente, para examinar se l1ouve dis.
perdicio na administração publica, eu recordarei 
á camara as grandes e extraordinarias despezas 
feitas pela administração, No relatorio do mi
nistro da · fazenda · actual leio · que só com 
a província do Rio Grande do Sul, no es
tado em que as cousas se acha.o, se disµen
dêrn.o cinêo mil e tantos contos. Isto, Sr. presi
dente, silo despezas que nós podemos dizer prv· 
vadris, porque consto.o do relutorio : o ex nme 
das contas da administraç!lo decidirá inteira· 
mente a questiio. 

O nobre 'ex· ministro dos negocios estran
geiros tambcm dirá se com effcito é Vc!'dadeira 
a noticia que corre ele boca em boca, act·editad.i 
por todas as pessoas, que a administração de 19 
de Setembro som mas immensas dispendeu 
com Fmcluoso Rivera. N~o podemos provar o 
facto, mas elle t:, acreditado de tantas pessoas 
imtl'llidas na matel'ia, que eu convidaria ao 
nobre ex-ministro para acliar de entre cem pes
soas uma que nM seja da minha opinino. Ha 
uma unanimidade perfeita, Sr. presidente, a 
resµeitq desta opinião ; os mesmos que têm 
defendido a administração passada, confessão 
que essa administração foi horrorosamente il
lndida por esse caudilho, que dispendeu com 
elle a somma de 600 contos de réis. Eu não 
sei se acaso alguns documentos appareceráõ em 
tempo opportuno que provem ao ex-ministro 
que aquillo que eu affirmo, e todos alfümã.o, na.o 
é uma falsidade. 

E' esta lambem, Sr. presidente, a occasiao de 
poder censurar o nobre e ,-ministro dos nego
cio~ estrangeiros a respeito da sua politica 
externa, approvando as relaçeíes com um cau
dilho rebelde, e desprezando o tratado enta
bolado com o chefe da republica legalmente e~
tabelecido. Na secretaria de estado devem existir 
documentos. 

Entretanto, Sr. presidente, se despezas com 
esse caudilho se. não fizerão ( no que não con· 
cordo, porque insistirei em qµe forão feitas, em
quanto a luz do dia nllo entrar neste mysterio, 
e em quanto se nos não· explicar quaes os 
motivos porque se dirigira.o agentes seci·etos 
áquella republica para negociar com re
beldes ), quanto dinheiro se não tem gasto 
sem fructo com os agentes encarregados de taes 
commissões? 

A hora está extremamente adiantada, e eu 
não faria senão repetir o que já tem sido_ dito 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:41 - PÃ¡gina 1 de 13

118 SESSÃO EM 23 DE :M.AIO DE 1830 

na casa pelo que respeita a desperdicios e má 
escolha de empregados publicas. Portanto; resta 
sómente chamar a altenção dos nõbres ex
ministros, rogandp-lhes que nesta occasiào nao 
consintão que a discussão se encerre antes que 
a verdade -seja bem delucidadu. Saiba a ex
administraçao que esla questão é verdadeira
mente de vida e morte: ella deve, por conse
quencia, ser perfeitamente delucidada ; deve 
portanto dar-se loda a amplida.o não só ao lado 
que sustenta a defesa da passada administraçM, 
como ao lado que a interroga e a censma 
(apoiados) : que se não procure a evasiv-a do 
projectà da rolha. { Risadas. ) Que se nrto diga 
que é preciso acabai· com urna discuss&..o já 
demasiadamente folgada: que se não venha 
com a idéa de que tambem nesta sessao não 
se fará cousa alguma, para se corlal' uma. dis· 
cuss!lo tãO importante como esta. Eu conto com 
a generosidade dos nobres ex-ministros ; espero 
de seus principios, a sua honra pede que instem 
para que a discuss9.o continue com a rnaior 
amplitude. 

A discussã.O fica adiada pela hora. 
O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia a 

mesma de hoje, e levanta a:sessão pelas 2 horas 
rla tarde. 

---···j!!l>M-
Sessão elll ~a de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARIO. -Expediente. - Requer-irnen~us. -
Resolução sobre ~ pensão das filhas du coronel 
Te·ive. - Ordem do dia. - Voto de graças. 
D·iscu·rso do Sr. Paida Candido : desastre 
do Cahy ; o.ffiri'> do comm,andante da canlw· 
12eira n. 9. Di,½cwrso do Si·. Limpo; de· 
mÍS$âO do gabinete de 19 de Setembro; tra
tado entre o B1'azil e o Chile ; o Oyapock ; 
negocioa de Montevidéo ; Pructo Rivera ; o 
Mexico; Buenos Ay1·es ; s-ituação do B,·azil 
pm·a · com os estados da À me·rica ; a cwria 
1·omana ; curri1,pção de eleições ; elogio ao 
Sr. 4ndrada Machado, ele., etc. - Emendas. 

A 's 1 O horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo· que se reune numero legal de Srs. depu
tados abre-se a sessão, ]ê-se e approva-se a acta 
da antecedente. 

Faltão com causa os Sr. Rocha Galvão, 
Bustamante, Alcebiades, Pinto da Cunha, Assis 
Mascarenhas e Toledo; e sem ella os Srs. arce
bispo, Franco, Rego Barros, Aureliano, Joaquim 
Francisco Vianna e Monteiro de Barros. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SecRETARio dá conta do expediente,_ 
lendo os seguintes oflicios : 

Do ministro da justiça, remellendo o officio 
do presidente dá .Bahia, datado de 21 do mez 

passado, sobre os inconvenientes que result!l.o 
da fórma do julgamento, estabelecida nas leis 
de 9 e 23 de Junho de 1834, 11a parte especial
mente que exip:e o concurso de cinco juizes parn 
clecisao dos feitos l attcntos os contínuos impa
dimentos que occorrem por diffel'entcs motivos, 
e á vista de.factos semelhantes, que em verdade 
intorpecem a expedii;ão dos aclos da adminis
tração da justiça, pede o presidente providencias 
a tal t-es[Jeito. - A' com missão de justiça civil. 

Do mes_mo ministro, enviando uma repre
sentação da assembléa legislativa da província 
de Minas Gen1es_, pedindo a1guma modificação 
na lei de 7 de Novembro de 1831. -A's com
missões àe justiça civil e criminal. 

Remelte-se á terceirn commissão de fazenda 
o requerimento de Antonio C1audino de So11Za 
Medeiros e Manoel Francisco de Souza Medeiros. 

A' commissn.o do orçamento · da fazenda 
remette-se o requerimento do Dr. Agostinho 
Col'l'êa da Silva Goulão. 

A' commisssao de commercio, agricultura, 
industria e artes vai o requerimento de Fran-
cisco José Rodrigues. . . 

Remette-se á commi:,::sào de poderes1 com 
urgencia, o diploma do Sr. João José Ferreira 
da Costa1 deputado pela provincia da Parahyba. 

Lê-se e approva-se o seguinte reque1·irnento : 
cc Requeiro que se peção ao governo os 

s~guintes esclarecimentos : 1 º, se existe em· 
alguma das secretarias de estado uma memoria 
apresentada ao rei D. João VI, pelo ddadão 
Francisco Carneiro do Rosario, natural de Per· 
nambuco, a respeito do encanamento das aguas 
no rio S. Francisco e no rio Parahyba do 
Norte; e no caso de existir, rcmetta a esta 
assembléa com urgencia copia da mesma me
moria; 2°, se o mesmo cidadão Carneiro do 
Rosario offereceu algum donativo para princi
pio da obra, e se foi recebido e em que especie ; 
3º, se o gov-erno deu a respeito algumas provi
dencias; 4º, copia do relatorio feito ao conselho 
geral da provinda da Parahyba no anno de 
1829 pelo presidente · Gabriel Gelulio Monteiro 
de Mendonça, na parte unicamente q.ue trata de 
semelhante objecto. 

" Paço da camara dos depufados, 23 de Maio 
de 1839. - Coelho Ba.stos. » 

Lê-se e approva-se o seguinte: 
<e Requeiro que se exigão do governo, pelo 

ministerio dos negocios estràngeiros, as· se-
guintes informações: · 

<< 1.8· Se algum credito secreto foi posto á 
disposiç!iO do nosso encarregado de n('gocios em 
Montevideo, a quauto monta esse credito, e se 
foi despendido. · 

e< 2.ª Uma conta · circumstanciada das des· 
pezas feitas pelo encarregado de neg1wios do 
B-razil em Montevidéo. - Ottoni. » 

Lê-se o seguinte : 
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<< Reqneiro q11e · se peça ao governo copia 
do àecreto que privou àos direitos de cidadão 
brazileiro ao visconde de Itabayanna.-Anârcida 
J!lachado. J) 

ô Sr. And.ra.d.a. Macha.d.o diz que. lhe consta, 
mas que na.o sabe se é verdade, qlle o seu 
amigo, o visconde de Itabayanna, fôra por um 

1 1 • 1" l 1 • -e i _ 1 _ _ • 1" _'j _ _ 1 aecrelO pnvano uos mrenos ue cruaaao ora· 
zileiro, sem pl'Occsso, sem ser ouvido e sem 
c::i.usa nenhuma, acto este que elle deputado 
reprova, porque os cidadãos brazileiros não 
podem ficar á disposição do poder executivo. 

O SR. HENRJQUES DE REzENDE, a bem da 
ordem, declara ao illustre deputado que esse 
decreto de que falla no seu requerimento já 
está revogado. 

O Sn. ÂNDRADA MACHADO, á vi::ita desta 
declaração, retira o seu requerimento. 

Lê-se e julga-se objecto de dei iberaçao a se
guinte resoluç11.o: 

<< Havendo passado nestn aug11sta camara 
uma resolução que approvava a pensrlo annual 
de 600$, concedida por decreto de 5 de .Julho 
do anno proximo passado repartidamente a cada 
uma das filhas do coronel Luiz Maria Cabral 
do Teive, D. Maria .José e D. Thereza, occorreu 
que na redacção da mesma resoluçrto se escre
vesse em .lugar do nome desta ultima agra
ciada D. Tbereza, o de D. Maria Thereza. Esta 
resolução assim redigida foi approvada pelo 
senado e sanccionada. Depois da sancção re· 
conheceu·se o referido engano, que é real, como 
se reconhece dos papeis, em que se baseou 
a já mencionada resoluç:lo ; e para que fosse 
declarada, foi ella remettida á esta augusta ca
marn com o!'ficio do rninistrn do imperio da
tado de 19 de Janeiro proxirno passado. A' 
vista do exposlo tem a commissão de redacção, 
a quem forão presentes os papeis relativos a este 
negocio, a honra de propôr á consideração da 
camara o seguinte projecto de resolução: 

<( A assemhléa geral legislativa resolve: 
1< Artigo unico. A pensão annual de 660$000, 

apprnvada pela deereto n. 51 de 2.5 de Se-· 
lembro do anno. proximo passado: é concedida 
repat'Lidamente a cada uma das filhas do coron_el 
Luiz Maria Cabral de Teive, a saber: D. Maria 

.. José e D. Thereza, e não D. Maria Thereza, 
corno por engano se escreveu no mesmo de
creto. 

« Paço da camara dos deputadosi 18 de 
Maio de 1839.-Paulino José Soa1·es de Souza. 
-J. O. de M. ··R.-J. M. de B,·ito. » 

O Sr. Henriques de Rezende propõe a 
urgencia para que se decida hoje este ne
gocio. 

E' apoiada. 
O Sr. Alva.res :Ma.ohacl.o pergunta se será da 

data do decreto que concedeu essa pensão,. 
O\J da data do decreto ·que: contiver essa de-

c1araçno, que se ha de fazer o pagamento dessa 
pensão; porqm' nesse uitimo caso, eslá visto 
qne é urgente, no primeiro nllo. Espera · pois 
que alguem que esteja mais ao facto desses 
negocios,. lhe dê as necessarias explicações para 
poder votar. 

O Sr. And.ra.da. Machado, como tambem é 
-- - -- ~ - ... - .. {f . - . • • pens10nar101 in1orma que o pagarnemo prm· 
cipia da uata da sancção; que, no entanto, para 
evitar embaraços ao ministerio, e de soffrimento 
ás pensionarias n1e1l1or é que se decida isso já. 

Vence-se a urgencia, 

O Sr. Alvares Iv.!achado acha que não é 
necessario uma nova resolução, pois que naàa 
decide de novo a camarn, e só explica o que 
prec~dentemente tem decidido. Manda emenda 
.; mo.C"lr:1 n..n,ul. r•1,a .an"\ l11n·n""' rla n M~"..,_;...., 'Phon.nf'7•'1 
a. ll,n .. -..::,a pa.Lq \..{Ul..-, Vl.l.J. -lUi50.L U'Ç ,J.....J • .1.,..LQi.Llc:I. J,UÇl'v/.1U, 

lêa-se D. Thereza e D. Maria .José. 
Do Sr. Alvares Machado: 
e< A assembléa geral legislativa resolve : 
cc Artigo unico. Do decreto n. de ... - em 

lugar de D. Mal'ia Thereza - lêa·se D. The
l'eza. Salva a redacção. -Alvares Machado. J) 

E' approvada a resolução com a emenda do 
St·. Andrnda Machado, ficando compl'ehendida 
a do Sr. Alvares Maehf-\do. A resolução vai á 
de redacção. 

O Sr. Andrad.a Macha.d.o aeha que todas us 
duvidas-fLcat'áõ sanadas, se ao presente-é-se 
substituir o prelcrito-:foi.-Neste sentido oífe
rece uma emenda. 

O Sr. Paulino moslra que essa resolução, 
por isso que declaraloria, é daquellas que têm 
effeito retroactivo, e que se vai incorporar cum 
a outra lei anterior a quem servt de expli
cação. 

Pronuncia-se contra a ídéa do Sr. Alvares 
Machado por ser antes uma errata, do que uma 
declaração. 

Posta a votos, passa a resoluç!lo com a 
emenda do St·. Andrada Machado. 

E' lido e approvado o seguinte parecer da 
com missão de poderes: 

<< A commissão de poderes examinando o di· 
ploma do Sr. João José Ferreira da Costa, 
4° deputado pela. provincia da Pat·ahyba, e 

. achando-o conforme á delíberaç!\o tomada por 
esta augusta camara, relativamente ás eleições 
da referida provincia, é de. parecer que o mesmo 
Sr. deputado deve tomat· assento. 

« Camarn dos deputados, 23 de Maio de 1839. 
- J. O. Pe1·eira. - H. H. Camefro Leão. -
Barreto ·Pedroso. » 

ORDEM DO DIA 

Discussão do segundo topico do voto de 
graças. 

O Sr. Paula. Candid.o pede a palavra para 
dar algumas explicações ácerca dQ aconteci· 
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120 SESSÃO EM 23 DE MAlO DE Hs3~ 
n1ento do rio.Cahy. Todavia, aproveitará esta 
occasião pam responder a um illustre deputaclo 
(o Sr. Rezcnde), cujas opiuic'.Jes e cujo caracter 
sempl'e rl:'speitou, porque sempre ll'nzem o 
cunho da iudependencia. Mostra que desse 
facto mesmo de haver mandado o · governo 
inspeccionar as autoridades fiscaes do Rio 

. Grande, desde que teve suspeita de parle dellas 
de prevaricaçãO, se collige quanto a adminis
tração de 19 de Setembro zelava os dinheiros 
publicas. Nem de· ter ella debaixo de suas 
ordens um empregado prevaricador se segue 
que prevaricasse. A administração passada não 
foi desperdiçada : o orador argumenta por ana
logia com o exemplo do Rio Grande, e prova 
que, se ahi houve economia, é de s_uppôr que 
nos mais ramos de serviço publico tambem 
houvesse. Para explicar o emprego legitimo 
dos creditas, declara que, sendo a despeza dessa 
provincia orçada de 60 conto.s llJensaes, era a 
despeza effi•ctiva de 150 contos, havendo assim 
um desfalque .rnDual de 1,080 contos. Mostra 
i~ualmente qual a enorme· despeza que sa faz 
para apromptar um recrufa. Servindo-se dos 
calcul•Js apresentados o anno passado pelo Sr. 
deputádo..Penna, declara qu~ um recruta posto 
de Minas no Rio de Janeiro importa em perto 
de 400$, e .assim, para reunir e mover 4,000 
recrutas, sao precisos 1,600 contos. Justifica o 
ex-ministro da justiça da a1-guição que _se lhe 
fez d e haver declarado que não reconhecia 
principio moral de eterna verdade. O ex-mi
nistro só havia dito, que ~s principias em poli
tica erão conslantemente modit1cados pelas 
circumstancias, nem podia o ex-mini~tro da 
justiça avançar a proposição que se lhe attribue, 
sendo, como é, orthodoxo e Ç!atholico apo:stolico. 
(Apoiado8 e risadas.) 

Aceito os apoiados, aceito-os de todo o 
coração, porque p1·ovão que respeitamos a 
constituição, e que todos os que aqui estamos 
somos catholicos. 

O nobre deputado passa a responderá accu
saçãO que foi ·feita a um official da marinha 
brazileira, e declarando que se, em vez de se 
recorrer aos documentos dos rebeldes, se em 
ve:,: de se dar credito a um boato espalhado pelo 
duplamente rebelde, se houvesse recorrido a 
docnmentos officiaes e inconlestaveis, não ter· 
se-hia desdotirado sein fundamento um official 
brazileiro. Pede a seu respeito o mesmo que 
pedira o Sr. Limpo de Abreu quando pendia 
ainda do conselho militar a sentença do coronel 
João Chl'isostomo, isto é, que não fosse acamara 
prevenir a decisão judiciaria, Para provar que 
este official não foi cobarde, o orador lê o 
seguinte otlicio (Mommento de curiosidade) : 

u Illm. Sr.-Lev-o ao conhecimento de V. S~ 
os pormenores que hou verão na madrugada 
do dia 1 do corrente mez, por occasião em 
que teve _lugar o triste desastr~ que soffrêra a 
força do meu commando no rio Gahy, Passo 

do Contracto, para onde tinha ido por ordem 
de . V. S., afim de pdvar a passagem dos re
beldes, Larguei dos Morretes na canhoneira 
n. 9 do meu commando, no dia 20 de Janeiro 
do cot"re11te armo, seguindo-me o lanchn.o n. 2 
e n canhonei1·a n. 7, e nesta ordem fundeei 
defronte do dito Passo, lt1gar que me pareceu 
mais apropdado para o dito fim. Durante os 
tres primeiros dias houverão pequenos tiroteios 
com o inimigo, succedend9-se um profündo 
silencio até a madrugada do dia 1 de Feve
reiro, madrugada alguma cousa rieblinosa, e 
que pl'incipiou a clariar ás quatro · horas e 
meia, hora· em que a vigia deu parte est_ar 
proximo á har1·anca aJgunscarros que parecia,o de 
artilharia, e alguma gente. Apenas acabava de 
fallar, quando os rebeldes, que se achavão em
boscados (como ao depois soube) em numero 
de 600, divididos em tres partidas, principiarn.o 
um fogo rolante ~e infantaria e artilharia, sem 
a menor interrupçllo. O lanchão n. 2, logo que 
descarregou a artilharia, prolongou-se por traz 
da canhoneira n. 7, tendo no principio do fogo 
sido desemparado pela sua guarnição, ficando 
unicamente o patrao, dous pretos, e um mari
nheit:o ferido que depois morrêra. A canhoneira. 
n. 7 foi mais feliz que a n. 9, pois conse1•vando-

. se na sua posição,. só teve que atlender ao fogo 
do inimigo, emquanto esta se occupava no fogo 
e em desencalhar-se, em consequencia de ter 
sido cortada uma das espias qne a sustinha, 
sendo o mestre, que era inglcz, o primeiro que · 
fallecêra, esmorecendo por isso toda a mari
nhagem, por ser da mesma naça.o : conhecendo 
procurei encorajal-a, dando-lhe eu mesmo car
tuxos, metralhas, e vivas. a S. M. o Imperador, 
conservàndo-me sempre em cima da tolda. O 
pratico ficou mortalmente ferido, e eu assim 
privado de um o.fficial que me coadjuvasse, 
comtudo fazendo ainda fogo de artilharia de
pois que a n. 7 já tinha cessado de o fazer. 
Depois de sustentarmos o fogo por duas horas 
e tres quartos, fallec~ra, e mui heroicamente1 
o com mandante da canhoneh·a n. '7, o que 
deu lugar a que a guarnição a desamparasse 
fugindo para terra, fazendo o mesmo a da 
ca-nhon.eira do meu commando, por já se achar 
n •agua a maior parte della a trabalhar com 
as espiai;, e mesmo porque o inimigo já· se 
achava em grande "lumero do lado opposto: 
á vista do que me foi forçoso retirar, por ser 
inutil toda a resistenciá, que naquella occasião 
só serviria de sacrificar os mui poucos e fieis 
companheiros que não me tinhão desamparado, 
os quaes saltarão ainda com as suas armas 
fazendo fogo ao inimigo. E' o quanto lenho de 
levar ao conhecimento de V. S. · 

« Deus guarde a V! S., Porto Alegre, em 
4 de Fevereiro de 1839.-Illm. Sr. Frederico 
Mariath, capitão de ruar e guerral e comman
dante da divisão naval.- M. L. Pereira da 
-Cunha, 1° tenente. » . 
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SESSÃO EM 23· DE MAIO DE 1839 121 

O SR. LIMPO DE ABREU (ouvindo o no-me do· 
signata1·io) :-_Apoiad~. 

O SR. PAULA CANDJDO mC'stra que esse of.ficial 
brazileiro por ter tido a desventura Je não 
morret· como morreu Bellico, nao deixpu por 
1sso de cumprir corajosamente com o seu dever, 
e assim, Gm vez de merece1· as injustas ac
cusações de cobardia, até merece algum elo
gio. 

O Sr. Rezende diz que o illustre deputado 
por Minas o na.o comprehendeu. Havia dito 
que assiin como outro nobre deputado, in
crepando o topico do voto separado, pretendeu 
qti!:) era elle umti sentença condem~mtoria do 
minisle1·io trausaclo, sem as formalidades le
gues, assim lambem havia dilo olle orndor, 
que era at't'Íscada a proposição do nobre depu
tado, classificando cutegoricamenle de falso e 
desairoso o topico que se discute. 

Nao o entendeu tambem sobre o negocio do 
Rio Grarn.lc, pois que não foi a administração 
passada, e sim a aclual que mandou o inspeclor 
do thesouro de Porto Alegt·c con1 officiar.~s de 
sua escolha tomar CQntas á pagadoria do Rio 
Grande. Essa ordem fodnz a crer, que havia 
disperdicio de dinheiros, e má escolha dos 
agentes do poder, ao menos quanto ao resultado. 
Quanto á poHlica aci11tosa, apl'esentará o ofücio 
do pl'esidente do Ceará; e comquanto o ~obre 
ex-ministro pretendesse justifical-o (e tivesse 
apoiudos) com o art. 23 do acto addiciona1, que 
só prohibe o emprego effectivo do deputado 

,pi·ovincial no tempo dos trabalhos da assem biéa, 
· é claro que obrára em seu direito a assembléa 
.do Ceará, pois que nAo prohíbia o emptego de 
seus membros dentt·o da provincia nos inter
vallos das sessões, mas sim o emprego delles 
em commissões rernotas· para o Pará, ou para 
o Rio de Janeiro, pois que estas commissões 
só podia.o servir para a1·t·edal-os da assembl~a 
p1·ovincial. Nao insistirá no que disse a respeito 
do ministro da justiça ; póde ser mesmo que 
se enganasse ; mas todo o mundo sabe a scena 
que teve lugar no senado, que por tal maneim 
chocou um iUustre senador, que apressou a sua 

· morte. 

O Sr. Limpo de Abreu : - Sr. presi<len_te, 
antes de eniitut· ~ minha opinião sobre o top1co 
em discuss.ão, tanto do parecer .da illustre com
missa.o como do voto em separado, devo-de
clarar á camara ainda uma vez: que pat·a mim 
não é duvidoso, nem nunca o foi, que a falla do 
throno é peça mínisleriál, e por isso ~ujeita ~ 
toda a especie de censura que se queira aqm 
fazer. Cumpre, por esta occasio.o, ~ambem 
adve1·tir que o deputado que contraria uma 
proposição, analysa um facto, um pe~sar~ento 
dessa falla, está muj longe de atlr1bu~r ao 
tlirono uma falsidade. O que em boa logica se 
deve entender é que esse deputado [6~ma so~re 
esse facto, sobre esse pensamento, JUIZO mudo 

'l'OlltO l 

diverso do que formarão os conselheh-()s da 
co1·õa. Devo lambem manifestar á camara o 
sentimento que tenho de qoe não se uche pre
sente algum ministro da co1·ôo. que possa dar-me 
as informações e esclarecimentos que, sem 
duvida nenhuma, serião indispensaveis para 
melhor podermos dirigir a di:!icussão ; e este 
sentimento é tanto maior quando vejo que os 

·nobres ex-ministros eslão pouco dispostos a 
dar esses esclarecimentos. Todavia, St'. presi
dente, não sei se digo bem, esta é minha mofina; 
não posso deixar de insistir com os nob1·es ex
ministros para que nos dêm informações á.cerca 
do deploravel acoutecimento que teve lugar no 
dia 13 de Abril do cot·rente anno. 

O nobre ex-ministro da mat·i11ha julga que 
as . cdarar;õcs que poueritl dar-nos de nada 
nos ~ervil'ião 1 por isso que não poderia po1· ê'?!'as 
julgar-se da polilica do novo gabinete. ~no 
cuncortlo com tal opiuiao, principalmeul~ se 
attendcrmos aos aconteci mcntos que li verào 
lugur em principio de ,Juneil'O deste anno, 
quando pela primeira vez o gabinete esteve em 
dissoluça.o,. embora ao depois se 1·ecompuzessc 
e se reorganisasse com nimia facilidade que não 
deixou de sorprender as pessoas de boa fé. Por 
esta occasião correu gernlmeute a noticia de que 
no gi\binele guerreav~~ duas politicas diversas, 
política que attendia com µreferencia á causa 
americana, e política que com prefercncia 
atle•.1dia á causa europea ; e asseverou-se que o 
antagonismo dessas duas polilicas tinha sido a 
causa porque o ministerio se djssolvera. R~pro
duzir-se-hia em Abril .essa mesma divergencia 
que houve em Janeiro? Era muito conveniente 
o saber-se. E' possivel que a voutade irt·espon
savel tendo fotmado, como cumpria, U!na 
opinião ácerca da politica de seu ministerio, 
visse que esse ministerio estava divergente, nao 
podia continuar nem inCegral nem imparcial
mente; e que quando chamou esse outro mi
nisterio tivesse em vistas o interesse do paiz. 

Todavia, Sr. presidente, o nobre ministro da 
marinha accrescentou alguma cousa a este res
peito. Figul'ou a hypothese de que a demissão 
do minislerio poderia ler tido por. causa alguma 
falta da nniformidade que deve subsislir entre ·a 
vontade irresponsavel e a vontade ministerial; 
mas nesse caso uma explicação seria muito 
conveniente, porque podel'ia abrir algum campo 
onde pudessem fixar-se quaes os direitos da 
corôa na eleição do minislerio, quaes os tlit'eitos 
reaes desses ministros, depois de terem aceitadô 
as pastas, depois de se terem compromettido 
debaix.o de sua palavra de honra, a encargos 
que nao desempenhárão ou por falta 'de tempo, 
ou por qualquer outro motivo. 

Sr. presidente, respeito muito as ~llribuições · 
da corôa, e desejo que nao seja já.mais peada 
nas altribuições que lhe competem no cxercicio 
dos seus direitos ; estou po1-érn persuadido que 
o- exercido desse seu direito tem principios, 

16 
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~ESSÃO EM 2:$ DE .MAIO DE 1830 

tem l'~gt'fül i11v111·iaveis •.las qune3 nílo se pócle 
affastar a voutudc irre.,;poti:mvel sc111 cump1·0-
rnettet· sua dig11iJade. 

Tambem entendo que um mini~leriu, tuna 
vez que aceitou a direeçlo dos negollios, nuo 
pôde a seu arbitdo poi· capl'icho, e por q1ieslão 
de amor proprio offendido affastar-se do go
verno. desarnparar o encargo que tem contra.
hido ·perante os representantes da nação, pe
rante a nação representada. Creio por conse
quencia que é evidt'.lllt! que os millistl'Os por 
honra e clignidade sua são obrigados a dar essas 
explicações. O nobre ministro da marinha 
disse, aue estava prompto para dál-;:is quando na 
casa ·s~ achasse Úm rnÍnistro que µudesse servir 
de garantia a suas palavras, e de fiador á von~ 
tade il'l'esponsavei. Aceito sua µromessa e faço 
aqui convite publico, já que por oufro modo não 
é possivel, para que os ministros da corôa 
venh~o sufficienteinente inteirados para in
formarem a camara tios pormenores que pre
cedêrão e q11e acompanhárão a dissoluça.o do 
gabinete de 19 de Setembrn. 

Dito isto, Sr. presi 1.lente, principiarei por 
fazer algumas observações sobre algumas faltas 
importantes que noto na fal la do thl'Ono. 
Consta-me que existe um l.ratauo feito entre o 
gov0mo do Brazil e a republica do Chile, e nn.o 
sei porque motivo os cuuselheiros <la corôa na.o 
deixárão esle facto consignado no registro de 
suas secretarias, para que os novos ministros 
pmlessem dar parle ao corpo legislativo de um 
acto lào importante, e que tem de ne1:essaria
mer:lte influir em nosas relações com as polencias 
americanas. 

Outra falta igualmente importante que noto, 
e que já notei na falla de lti38, e o silencio 
que se guarda ácerca do Oyapock, dessa occu
par,:ão de nosso territorio por potencias estran
geiras, desses postos militares que se têm esta
belecido na margem dit-eita do rio. Entre os 
athenienses havia uma lei, um costume celebre, 
que era que quando occorria algum aconteci
mento que podia affligie ou molestar o publico, 
prnmulgavão apressados uma lei para que 
se n&o pudesse fallar ácerca desse objecto. · 
Quando .. e vfra.o fatigados das longas e desas
trosas guerras com Megara, por causa da posse 
da ilha de Salamina, determinarão, sob pena 
de morte, qu~ ninguem lembrasse mais os 
direitos de Athenas para occupar aquella ilha. 

Estou mui longe de suppôr que a adminis
traça.o passada tivesse em vista este condem
navel costume, e devo attribuir seu silencio 
á impossibilidade em que estava de poder 
formar um juizo ácerca do Oy1wock, pa1·a poder 
indicar á carnara quaes os meíos que entendia 
mais pl'oprios para obrigar essa força a reti
rar-se. Eu desculpo tanto mais a administraçllo 
actual, quando ella se vio na alternativa ou de 
adiar as camaras, ou de apresentar-se perante 
eUas sem ·as nec~ssarias i~for~na~ões, visto que 

a arlministraçâo passada p.1.t·ece que de pro
posito procurou ,H vesperas da reunião do 
cul'po legislativo para reti-rar-se, e dest'arte co1-
loc011 a ad1ninislração actual n:.1 alternativa ou 
.1.. ··-·· ~._(' ___ -- _,... . '-------- _l_L ___ r r• <w 11;1r m111t·rnaçues 1tl(;ü1I1p1eu1s, ou ue amar as 
ea111tH',1s. E[la pt'eferio o pl'imeirn aeuildo que 
jtJlguu, como eu lambem julgo, menos pre-
i11,1;,.i.1, l q lil 0 1L\,:,,.1 n.1,hl:n,1, 
,JUI..IIVI.U.( u. ~.-&t,.l~(..I. pu.i .. n,vq. 

s~gnc-se a que,,lão não menos importante 
sobre o exito <lJ.s negociãções com a curia ro
maria; e aqni tfmhn q1iP. fazt~1· nrn:1 :lP.P.11,.,içnn »n 

uobre ex.-minislro dos estl'a11geil'Os, e é q11e n11o 
Jispuzesse ellc na secretaria os doeumentos pl'e
ciso.,,; que deveriu. a carnara. ter. debaixo dos 
olhos rjuando houvesse de responderá. l'ulla do 
throno. E' para mim inaud.ilo que o corpo le
gislativo se µronuncie condicionalmente a res
peito de urna negociaç:lo que estava ultimada. 
Era de certo rnuilo confor!lle á boa raz~o, e 
muito consentunec, com us usos parlamentares, 
que o corpo legislativo se pronuncinsse con
clicionalrnenle elnquanto estava pendente esta 
negociaç/10. Mas desde que o publico sabe ~ 
a negociaçãu ,~stá ultirnatfa, occultar a maneira 
por que o foi é püra mim arbítrio condemnavel, 
é para mim co1Jsa espantos~ ! Devo notar desde 
já que na falta do thrnno de 1838 se disse que 
o governo lentava e empregava meios que não 
dcsmerecerião a approvaç:'\.o dos espiritos mais 
escrupulosos, nem aventucarião a dignidade da 
corôa. 

Vel'emos quaes forão esses passos que se 
derí!to, quaes esses meios que se tentárão antes 
de apparecer a renuncia do bispo eleito; e em
qllanto e.s3es documentos não nos são apresen
tados eu µassarei a examinar a politica do go
verno quanto ús relações exteriores. 

Sr. presidente, na sessão pf\ssada tive a honra 
de offerecer á consideração do gabinetf: de ·19 
de Setembro, convenientemente formulada, a 
política que eu entendia dever-se adaptar 
ácerca das relações extcl'iores. Eu repetirei hoje 
esta fol'mula : - Conceder e conseguir direitos 
iguaes e privilegias identicos; fazer e pedir 
justiça em todos os casos ; apresentat· as recla
mações propdas, e discutir as alhP.ias com sin
ceridade, 1·ectid::i.o e candura; appellar semprn 
para a razão sem nunca ceder ã força, nem 
procurat· pm· meio della a:iquirir vantagem. A 
camara deve lembrar-se da maneira porque 
um. ,dos m~mbl'Os desse gabinete acolheu esta 
politica; esse membro da administravão, taxou 
esta pl'alica de lrivia)idade; escarneceu della. 
Enll·etanto, é. a política que lêm seguido os 
Eslados-Unit.los desde o começo de sua inde
pendencia ; esta forcnu[a é I\ mes111a que o pre
siàente Van Buren não se desprezou de offe
recet á considerac;:-.a.o do congresso na abertura 
da sessão de 1837; dahi tirei es::;a fot·mula que 
foi laxada de trivialidades, escarnecida mesmo 
por um dos membros ·do gabinete de 19 de 
Setembro de 1837. 
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SESSÃO EM 23 DE MAIO DE 1839 123 
A despeito dos encomios que a es::ie membro 

lecem seus admiradores, a despeito do talento 
parlamentar que eu não recuso negar-lhe; 
mas que póde muilo bem coexistir com urna 
notoría incauacid::ide administl'ativc1 : esse mem
bro da adt;1inistra,;rw costu~;iva 1~1;1ílas vezes 
responder por ll1eío de sarcasmos aos argu
mentos de seus adversarius, principalmente 
quando elle não podia, ou não subia co111balel-os. 
E' a esta política, Sr. presidente, que eu for
mulei em 1837, que os Estados Unidos devem 
o respeito e considerarão rle que gozilo entre o 
estrangeiro, a opnlcncia de seu cornmercio, a 
conservação de seus direitos, a honra de sru 
paiz, e a dignidade de seu goveruo. l!:u não sei 
por que fatalídn.de mn::i. adrninistrac:no, que 
lnnlas vezes se apropt-iuu os µri11cipios dos 
doutrinnt'ios da França, entendendo-os sempre 
mnl, npplícando-os sea~pre pessinrnmente, não 
qnizesse ntlribt1ir-se como propria rsta dou
frina a que os Estados Unidos devem seu en
grandecimento. 

Seria talvez aqui occasião ele eu examinar 
novamente os principias qne a adrninistra<;ilo 
passada se propô:,; quando sustentou nesta casa, 
que o medo era lltn elemento de governo; que 
as transacções erão um meio de governar. Mas 
eu não desejo alongar a discussão~; satisfaço-me 
unicamente · em protestar, como sempre pro
testei, contra semelhantes principias, não en
tendendo mesmo o medo éomo synonirno de 
terror, não entendendo transacções políticas 
como synonimo de transacções commorciaes, 
segundõ ha bem poucos dias nós ouvimos com 
espnnto interpretar nesta casa. 

E' certo, Sr. presidente, que a politica que eu 
formuiei em 1837, deve ter por hase a lealdade 
e enet·gia ; e podet'á a adminislraçi:'!o passada 
demonstrar que ella adaptou como regras de 
sua co11dncta pua dirigir as relações exteriores 
a lealdade e energia? 

O SR. MAr:·1EL MONTEIRO : - Apoiado. 
O Sa. LIMPO DE ABREU: - Eu duvido muito 

que possa ella consegnir semelhante demons
traç:lo ; mais facil me será a mim demonstrar o 
contrario disto. Para este fim, Sr. pi-esidente, 
seja-me licito j n vestigar a conducfa do governo 
a respeito de Montevidéo. 

Ponco tempo depois de apparecer a rebellião 
do Rio Grande do Sul, levantou-se em Monte
vidéo contr3. o governo legitimo o caudilho 
Frnctuoso Rivera: eE!te caudiiho foi por mais 
de uma vez vencido e derrotado pelas forças 
legnes a ponto de sei' obrigado a procurar um 
asylo na provincia do Rio Grande do Sul. Pôde 
todavia escapar-se dalli com a protecçilo de 
pessoas qne eu não posso, nem devo deciarur, 
rennindo alguns restos das forças batidas, tentou 
novarriente derribar o governo legal do seu paiz; 
mas não podendo conseguir, ou conlwcendo a 
impossi)Jiliduc!f,: de cc,nseguil-o, esse caudillro 

n:io duvidou associar-se ao esh·angeiro para 
obter o fim que pretendia, como de facto obteve 
lançando fót'a do poder o presidente legal d~ 
,epublica do U ruguay, dispondo-se até a fazer o 
mesmo no dictador de Buenos-Ayres. 

E qual foi.,.._-CQnducla do governo do Brazil 
em taes drcmnslancias? Pelo arL 3" do tratado 
de 30 de Agosto de 1828, o governo do Brazil 
obrigou-se, conjunctamente com o governo das 
provincias-unidas do R.ío da Prata, a defender a 
integridade e independencia de Montevidéo; e 
nãO sei porque razão o gabinete de 19 de Se
tembro n:10 entendeu que era uma offensa á 
íntegridade e independencia da provincia de 
Montevídéo a intei·veni;ão armada de uma naçl.\o 
estrangeira na); qneslües intestinas dessa repu
blica. Quaes forão pelo menos as exp1icaç6es 
que este gaLinele exigio !le um facto que se 
passava Ião perto delle? ~3' por esta e outn,s 
razões, é desta e 011tras conjecturas que se tem 
tirado a illação de que o gabinet1;: de 19 de Se
tembro sympathísou semp1·e com o caudillio 
Fructo Rivera, com a causa da rehellião de 
Montevidéo. 

Além desta raz!lo geral que eu acabo de 
expôr, nao haveria CJUtros muitos motivos qHe 
pudessem justificar este juizo ácerca da conducta 
do goverr;io ? A nomeação do encarregado de 
negocios que se enviou para junto do governo 
d~ Móntevidéo é, na minha opiniao, um mo
ti.vo para eu suspeitar das syrnpathias do gabi
nete de 19 de Setembro com o caudilho da 
rebellião, com a causa da rebellillo; porquanto 
não podia esse gabinete ignoral' que tinha es
colhido para representar o seu governo junto 
d'J do Uruguay nm homem inteiramente amigo 
e protector de Fructo Rivera, inteiramente des
nffecto á causa do presidente legal. 

Eu ainda pergnutaria a esse gabinete o que 
foi fazer ás aguas do Rio da Prata essa divisãO 
naval que tantos contos de réis nos tem con· 
sumido? Quaes forl\o os interesses commerciaes 
que esta divisão navà) protegeu? Qual foi a 
protecção que ella offereceu aos subditos bra
zileiros que fossem opprímidos pelo governo do 
Urnguay? Se alguma queixa havia contra actos 
menos legaes do presidente Oribe, era por 
ventura necessario que se mandasse estacionar 
uma tal divisão? Não bastava uma ou outra 
embarcação de guerra, corno fez a adminis
tração anterior, quando teve de exigir de 
prompto salísfações desse governo, satisfações 
que immediatamente se lhe derão? 

Sr. presidente, bastão estes factos á mim, 
embora não estejãO· encerrados nos archivos 
ministcriaes, não para fazer uma accusaç9.o de 
traição aos nobres e"lt-ministros da corôa, mas 
para convencer·me de que sympathisárt\.o elles 
sempre com a causa da reoellião de Fructo 
Rivera. 

O meu nobre amigo o Sr. Ottoni, mandou 
hoje um requerimento á mesa, pedindo infor-
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124 . SESSÃO EM 23 DE MAIO DE 1839 

mações ácerca dos saques feitos pela legação 
de Montevídéo. Creio q~e 1prelenàe eile ajuntar 
mais uma prova para demonstrar o que eu tenho 
exposto. Eu estou persuadido de que o exame 
dessas contas ha de ser en1 extremo precioso ; 
mas duvido muito que possa elle dar mais 
força aos argumentos que tenho produzido. Não 
se p6de nesta parte negará administraçao pas
sada talento particular que tinha para confundir 
e englobar tudo, de maneira que não ha de 
haver discriminacilO alguma de desoezas. Essa 
mesma divisão n~val, que tanto te~po esleve 
nas aguas do Rio da Prata, essas ordens de 
compra de cavallos a fa,·or da legalidade, não 
é íslo um campo vastissimo que teria qualquer 
administração (quanto mais a de 19 de Se
tembro !) para na.o deixar noticia alguma do 
desvio que fez dos dinheiros publicas de nm 
fim para outro fim, e até para fim criminoso? 
Sr. presidente, seja-me licito dizer ao mell 
nobre amigo, que por maior que seja o talento 
que eu lhe reconheça, por maiores que sejão as 
indagações que elle faça, nllo lhe será possivel 
deparar com um raio de luz para ir descobrir 
o Minotauro no escondrijo onde elle esteve por 
longo tempo (apoiados), onde viveu desgraçada
mente de carne humana, onde devorou a sub
stancia nacional. (Apoiadoi3.) 

Eu ainda descnlparia a essa administração, 
se, depois de ter commettido erros tão grav(;s, 
ella pudesse ter ganho em F,ructo Rivera um 
amigo, um nlliado que compensasse a alíenaçrto 
do chefe legal da republica do Uruguay. Mas 
que conseguio o ministerio? Conseguio, por 
ventura, ganhar esse caudilho da rebelli"ão? 
Creio que todos sabem que o contrario disto é 
que se conseguia. Consta-me que esse caudilho, 
depois de ter continuado a preslàr soccorros aos 
rebeldes da provincia do Rio Grande, passou a 
entabolar tratados de alliança offensiva e de
fensí \'a com ell~s, tratados que eu creio que 
não for!i.o feitos então porque esse caudilho é 
infiel a todos quantos. faz, qnalquer que seja o 
governo com qnem os faz. 

Se a cond ucta da administração é til o censu
ravel pelos meios por que manejou · a politica 
em relaç:io a Montevidéo, que diremos nós de 
sua co_nducta na questão que tem tido lugar 
entre a França e Buenos-Ayres? Por um máo 
destino do Brazil é necessario fallar da Frnnça 
todas as vezes que temos de fallar da America ! 
Eu não pretendo hostilisar o gabinete das Tuil
lerias; limitar-me-hei, talvez, a reproduzir 
alguns argumentos que contra esse gabinete 
se pronunciarão no parlamento inglez na sessão 
de 1838. 

A França não procura outra cousa senão es
tender· sua influencia na America por meio de 
reclamações exageradas e ainda chimericas, e 
ainda crear, por este meio insolito, grandes inte
resses commel'Ciaes. Seu procedimento, tanto 
no Mexico como em Buenos-Ayres, é sempre o 

mesmo. Vejilmos o qne a Françia fez no Me
x ico. Exigi o ào governo dessa republica, a ti
tll lo de indernnisação, ntr;a sornma n:ida m,rnor 
de~ 120,000. Pôde-se julgar, ató certo ponto, 
da ju~tiça ou injustiça dessa reclarnação, pelo 
facto seguinte, qne eu peço licença para expôt' 
á camara. 

Havia no Mexico mn pasteleirn bastante 
rico. Durante as ultimas desordens que lá ti
verão l11gar pela creaçM da dictadma, alguns 
soldados entrárão na toia deste oasteleirn. co
rnêrãO-lhe as empadas, ~' como ~ostnmão faz~r 
soldados, sahirão sem se despedirem, nem 
pagarem. Immediatamente o t,,l pasleleirn pro
curou avaliar os prej11i1.os que lhe tinhào resu!v 
tado desta guerra feita pelos sold,1dos aos seus 
pasteis (ri8ada,.q), e avaliou g~tes prejuízos ecn 
25,000 pesos. Álém disto, converteu este ataque 
em uma injuria enorme feita á pessoa de Luiz 
Felippe e á dignidade da França. O almirante 
que bloqueava os portos do Mexico imrnediata
mente recebeu esta reclamação, e ajuntou-a ás 
outras parn prefazer esta quantia enorme qne 
se exigia do govemo mexicano! 

Mas ... para que havemos nós de ir procurar 
exemplos fóra do nosso paiz? Lembrn-me de 
um facto qne prova o mesmo que este que 
acabo de referir, e talvez V. Ex. tenha mais 
noticia delle do que eu. Em 1833 foi preso um 
cidadã.o francez que era bibliothecario de S. M. 
o Imperador. Na occasiào em que foi preso, 
apprehenderào-se-1hes alguns papeis de muito 
pouca importnnr:ia. ~.,oi deportado para França, 
voltou em 1836, ou 1837 e veio m.unido de 
oedens e recommendações especiaes do governo 
francez para exigir do governo do Brazil não sei 
se 30 ou 40,000 francos, reclamação tão injusta, 
que o encarregado de negocios, que então estava 
no Rio de Janeiro, hesitou em apresental-a ao 
governo por algum tempo, por 11:10 ver docu
mentos em que a pudesse basear. Emfirn, todos 
os documentos que o governo imperial tinha 
em seu poder, provárão manifestamente que 
eUe na.o linha perdido senão (seja-me permit
tido dizer) papeis sujos: papeis que não tinhão 
valor nenhum. 

Qmwto a Buenos-Ayres; qual tem sido o 
comportamento . da França ~e a camara 
perfeitamente que os governos da Inglaterra e 
dos Estados-Unidos forão os primeiros a reco
nhecer a independencia de Buenos-Ayres: ora, 
para corresponder a este testemunho de benevo
lencia, e mesmo para retribuir certos seL·viços 
prestados, o governo de Buenos-Ayres con
cedeu aos cidada.os inglezes e norte-americanos 
muitas vantagens, privilegias e isenções que 
depois forão confirmados por tratados. Em 1830 
a França deu pela primeira vez a entender o de~ 
sejo que tinha de que os cidadãos francezes en
trassem tambern na partilha dessas vantagens, 
des&es privilegios1 <lessas isenções. A primeira 
reclamação que fez foi para QU~ QS fransezes 
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SESSÃO EM 23 DE MAIO DE 1839 125 

fossem equiparados aos inglezes e nort'ame· 
rtcanos. O governo de B11cnos-Ayres, porém, 
resístío consbnternente a prestar-se ás exi
gencias da França. O que aconteceu ? A 
França passou imrnediatamente a rept'esentar 
a sua comedia, intirnou a titulo de indem
nisaç9.o, que o go~erno de_ Bu~n?s·Ayres lhe 
desse un1a. quantia enorn1e; inl1n1ou qne os 
cidadãos francezes gozassem dos mesmos 
privilegias. E como. o governo de Buenos
Ayl'P<:: c;p pnrl,;,:.-;p í'()m rliznirle:idP l'fl['Pllinrl<i 

taes exigencias, primeiro por serem exageradas, 
depois porque el'a evidente que não tinhilo 
oulro fin1 senão obria-ar o governo de B11enos
i\yres a fozer 11rn l~llado., com a Frnnça, hlo
queio11 os seus portos com nol:ivel prPj11izo do 
commercio dos nenl1·0s gue por cnprh:hos da 
Fr:111ça eslno expm,tos a todos os males, a todos 
os del:>arrnnjos comml!rcínes q1w resu lln.o semµrc 
de um bloqueio. 

O que fez o Sr. ministro dos negocios 
estrnnBeiros? Que providencias deu ? Que ex
plicações exigio '? Estas explicaç·0es erão lanto 
mais indisµensaveis, qoan~,..t?ão se pód.e dis· 
simular que as circumstancias ·em qne o 
Mexico, em que Buenos-Ayrcs se achão pura 
com a França, sl:í.o as mesmas em que se ar:ha o 
Brazil pata com a França. O tr:-1lado feito 
entre o governo do Brazil e a F'rauça ter· 
minou em 1832 ; em varias províncias do 
nosso imperio têm havido guenas civis ; é im
possivel-, a não haver algum milagre da Divina 
Providencia, que o governo francez n11.o exija elo 
governo brazileiro indernnisações exorbitantes, 
para obt·igar o govetno do Brazil a fazer urn 
tratado com ella. 

Eu direi ainda mais, Sr. presidente, não 
explico por oulrn modo a occupação do 
Oyapock, eu não a explico senão como uma 
consequencia natural dessa política do abuso 
da força, de extorsão que a França tem querido 
ensaiar em toda ;1 America; e sel'á a oc
cupação do Oyapock um argumento perma
nente de que o gabinete das Tuillerias ha 
de usar, para nos obrigar a fazer tratados, 
para nos obrigar a indemnisações que possa 
reclamar, se por ventura alguma fraqueza 
mostrar o gabinete imperial. E em laes cir
curnstancias não devia o gabinete de 19 de 
Setembro aproveitar aquellas que parecião fa
vorecei-o para exigir a prompla e immediata 
desoccupação do Oyapock ? Quando a França 
parecia desafiar toda a America para uma guérra, 
não convinha que nesta occasiiio o gabinete im
perial exigisse rlella a desoccupação da margem 
direita do Oyapock ? · 

Sr. presidente, o nobre ex.-ministro dos ne
gocios estrangeiros tinha concordado na sessão 
passada em que o Pará estava completamente 
pacificado, o nobre ex-ministro da justiça 
lambem era da mesma opinião; porque motivo, 
pois, o gabinete de 19 de Setembro nl1o in- · 

timou ao governo france1, para qne reLirr1sse 
suas tropa,:;? E n:'i.o nnn11in,lo elle, porque 
motivo não empregou a força pc1 ra repellit' a 
força? O g,lbinete de 19 de Setembro era 

· j11st,1rnenLe aqnelic qlle mais eslava nas cir
cnmslancias de fozêl-o .. Essa administração 
teve ampla confiança do eleitor dos ministros, 
essa udminislração alardeava de t.ee o as= 
sentimento quasi unanime do co~·po legis-
1::ttívo. Se, portanto) ella não prnticou um acto 
de nucionalicbde, corno seria aquelle que 
acabo de mencionar, q11e s:~crifir:io poderemos 
exigir de outrn q1ialqner adrnini~trnr;.fto? Ella 
C1ne snbío ao podl~r ent1·e accla111ações de prnzer e entl11tsiasmo, ella, cuins medidas crào' aqui 
por acclamaçrt0 .i.pprovachs ! 

Se. prcstdente, e11 nao dissimulo qnc urna 
1·esoluçn.o forte e energica, como a q11c acabo 
de referir, cslivesse isenta de a\g11m risco, 
mas as vaulagcns que ddla dever1ilo coll1e1·-se 
eu creio qne valião a pena de se conet· toclos 
estes riscos. Em primeiro lugat', pat"ece-me 
evidente que o Brnzil, sendo o estado da Ame
rica Austral mais forte em rnarinhn, ern 
exercitg. havia ele ver l'eunir-se em torno de 
si todos esses estados americanos que o cercflo ; 
pelo 111enos não haveria duvida em que o Me· 
xico e Bueno;-Ay,·es, então desavindos com a 
Fra11r:a, concOt'ressern nesse grande acto de 
politiea americana; elle excitaria tambem as 
sy1npathias de todos aquelles 4t1e preferem o 
perigo q11ando o perigo é glorioso, a dormir 
o sornno d;1 indifferença sobt·e os negocios da 
palria. 

Eu ainpa accf'escentarei, Sr. presidente, que 
em minha opini1ío, .,;eria esse o meio mais 
efficaz de pacific3ção de que o gabinete impe · 
ri:il poderia ter lançado mão para "eunir em 
torno· de si os diversos partidos dissidentes. 
A historia nos poderia fornecer rnnitos ex
emplos com que e11 provasse a asserção que 
tinha emittido · mas, a histori:1 é muito fami
liar aos nobres deputados qne me ouvem, e n~o 
desejo fatigar sua altençM. Foi, porém, a polí
tica diametralmente contrnria áq11ella qne 
segt1io o gabinete de 19 de Selembro ; politica 
deploravel, pot'que ella nos deixou sem nm 
unico amigo e_ alliado na America ! Politica 
deploravel por que ella excitaria, sem duvida o 
ciume e desconfiança de todos os estados ame
ricanos, e ainda direi, politica deploravel, por 
que o gabinete imperial se pôz á mercê do gabi
nete das Tuillerias ; ou se não se pôz á mercê 
desse gabinete foi porque não podia exigir do 
gabinete imperi,\l mais do que pt'aticou ! Sobre 
tudo, Sr. presidente, deploro profundamente 
que essa politica, como eu acabo de expender, 
excitas~e a desconfiança e ciume dos estados 
que nos cercM.! Não me sorprenderá se por 

· ventura eu souber que hoje se discnle em 
mais de um gabinete na America, se a exis
tencia QQ imperio do Brazil é compativel com 
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126 SESSÃO EM 2:1 DE MAIO DE 1839 

a ex.islencia desses estados, com a fórma de 
governo que tem, ou si -por ventura, em um 
futuro mais ou menos remoto, o im(lerio do 
Brazil será a guarda avançada ~e ~a nova 
santa alliança, que tenha por fim conquistará 
civilisaçno o principio da soberania nocional; 
para substituil-o pelo principio do direito di· 
vino, ou do per me reges 1·eg11ant. E' esta uma 
das censuras mais graves que eu faço ao ga
binete de 19 de Setembro, é este um dos 
maiores males que elle, ape1.0r do ultrn-mo· 
narchheano com que se glori..wn, fez ao Bra:dl. 

Se isto nno é assim, Sr. p1·ei,-;i1ltrnlt•, pergun
tarei o que const'guio esse gubinele, se tantas 
cousas esU\o dchuixo cio d{lminio cl,l diplo1uacia? 
Que passos deu elle na negociuçno do Oyapol'k? 
Que gamutins cxigio do govemo r1·unccz P Que 
indemuisnções fot't\o dudus u tunlos cidadãos 
hrazileiros que m; rcclamno de dilTerentes go
vernos lia Elll'opa ? Eu desejnrin com a maiot· 
sincel'idade de que sou capuz ver um11 medida 
nnica poz'(111e 1mdesse elogiai' esse gabinete no 
q11c respeita á repartiçllo do,; negocios estran· 
geit-os ; mas na.o vejo nada que elogie, absolu
tamente nada ! 

Será por ventura a negociação qne esse gil
binele nos disse ter ultimado a respeito da 
Santa Sé ? Para mim já é um grande mo
tivo de desconfiança, que o nobre ex-ministL·o 
dos negocios estrangeiros nAo tivesse mandado 
apromplal' na secretaria os documentos que era.o 
necessarios para que nó::. pudessemas formar 
um j11izo sobre esta questno. Mas além desta 
razão ha outras muitas que passo a expôr á ca
mara. 

A historia das bullas de confirmação do pri
meiro bispo eleito para o Rio de Janeiro, é 
longa e muito variada. Nenhum dos minis
terios que precederão o gabinete _de 19 de Se
tembro, deixou de procurar terminai· esta 
questão de uma maneira que fosse digna do 
throno, e 11110 offendesse os direitos, as preroga
tivas que competem á curia romana. Todas 
essas administrações mostrarão um zelo· cons
tante de manterem illesas as prerogativas da 
corôa, uma resolução firme de nào consen
tir1::m em usurpação algúma do poder espiritual 
sobre o temporal. Não lembrou a nenhuma 
dessas administrações a possibilidade de que 
uma renuncia pudesse , dignamente· conciliar 
os interesses da corôa com os direitos do 
summo pontifice. Estou convericido de que 
se essas administrações pudessem de alguma 
maneira suspeitar que essa renuncia se faria, 
empregari~o todos os meios para esclarecer a 
consciencia desse sacerdote, afim de que seme· 
]bante documento nunca fosse publicado, afim 
qe que ning1lem delle tivesse noticia, para que 
as_ negociações encetadas pudessem, sem este 
obstaculo, continuar e concluir-se. Ainda que 
eu não posso desconhecer que alg~ma cousa 

·padecesse a diocese do i:tio de Janeiro por não 

ter sido confümado ·o bispo nomeado, todavia 
esta considcraçno seria para mim muito secun
daria, entenderia eempre que assim como esta 
c:onfümaçno tinha podido dispensar-se por es
paço de seis annos, podia dispensai-se ainda por 
quatro annos, até que nm acontecimento con· 
stilucional, que devia encher de satisfação não 
s6 os bl'azileiros, como tarnbem as nações que 
têm relações com o Brazil, pudesse dissolver in
teiramente os embaraços. Estou tambem persna
d!do de que o illustrado sacerdote, que foi pri
meiramente nomeado para bispo do Rio de 
Janeiro, conhecendo bem os interesses do seu 
paiz, enlendia qlle até certo ponto nno ern 
razoavc1 a renuncia; porquanto o negocio nllo 
era e11lre o bispo non1endo e n. Cttl'ia 1·omann, 
mas era negocio de estado a estado. Todavia, 
mal n admínislraçll.o de 19 de Setembro toma 
as 1·édeas do poder, eis que apparece de sor
presa, corno por milagre, a renuncia do pri
meiro bispo nomeado para o Rio de Janeit·o ! 
Eu não posso, po1·tanto, Sr. presidente, em· 
quanto outras razões se me nllo derem, ein· 
quanto meus olhos nll.o virem, não exmnina1·em 
esse documento,· reconhecer nelle todo o ca
racter da espontaneidade. E' possível que o 
bispo primeiramente eleito renunciasse ; mas 
se é passivei, não era digno que o gabinete 
de 19 de Setembro nno procurasse esclarecer 
sua consciencía, e desviai-o deste passo; o ga
binete de 19 ele Setembro, nesta negociaçãO, 
esteve muito 1 baixo dos talentos que distin
guem seus membros, esteve muito abaixo da 
posição que occupava. 

Sr. presidente, eu não posso explica1.· a es
pecie de anciedadé que sempt·e mostrou essa 
adminisfração, pal'a não deixar nenhum lugar 
dos mais importantes vago, pa1·a essa épor.a qnc 
tem de felicitar o Bt·azil, daqni a quatro aunos. 
Por mais que os nobres ex-ministros alardeas
sem seu monarchismo, eu não posso deixar de 
acremente censurar a mnneirn po1· que elles se 
comportára.o, e de que esta sua conducta ten
desse, como .em muitos outros objectos, a 
provar precisamente o confraria ~daquillo que 
elles enunciava.o nesta casa. 

Sr. presidente, passem-se em "resenha · as 
medidas que esta administração arrancou do 
corpo legi:ilativo. Exercito ? Todo elle refor
mado, toda a. officialidade--substituidn. Marinha? 
Praticou o mesmo. Secretarias de estado? 
Esto_t~ certo que se em 13 de Abril não houvesse 
esse deplorave) acontecimento que por vezes 
tenho mencionado nesta casa, serillo tambem 
eubstituida.s pela clienlella desse gabinete. Que 
ancia de fazer despachos! Se por ventura essa 
administração tivesse em seu favor o acerto das 
escolhas, naquillo para que estava anlorisada, 
razão teria para nos dizer hoje que ella desejava 
substituir o pessQal de .todas as repartições .do 
estado por outro pessoal mais digno ; m •. s infe-

' lizmente qem com isto póde at·gmnentat· es~a 
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administração, pat·que, gNa1mente fallando 

honrosas excepções feitas, ninguem desacertou 

lanlo em nomeações como o gabinele de 19 de 

Setembro de 1837 ! , .. 

O SR. NAVARRO (eoni 1:1ronia): - Pl'incipal

mente na d0 presidente de Minas. 

O Sa. LIMPO DE i.\BREU: -As palavras que 
acaba de proft!t·it· o nobre deputado p;Jr Cuyabá, 

. obrigào-me a enlrar em uma questão para a 

qual talvez eu não esleja preparado. O nobre 

deputado <lii que principalmente a nomeação 

do presidenle de Minas não agradou. Eu per

gunta rei se por ventura é muito parlamentar 
in::itiluir uma discussa.o a respeito de um em- . 
Jn·r:•gutlo publico ... (Apoiaclo11.) Hn razões µró 
e contra. Lembt·a-me que o ex-ministro do 

impel'io, quando não cru ainda ministro, cen

surou quasi todas as uomeações <la adminis

tra1vno a lJUe elle füzh\ opposiçi'.\.o, e, depois, 
quando se lhe ·confiou o poder, professou uma 

opinia.o conll'Ul'ia. Prego1.1-11os aqui que a ea
rnat·u nao tinha dirdlo d uensurnr as nomea
ções do pod<!r executivo seuno ern mui raras 
circumslancias. 

Para demonslt·at· esta sua proposiçrto. elle 

cilou-nos o exemplo do que aconlecfo na Ingln

le1·ra. Fe1. e8pecial menção du 11111 facto qne 
tiuh,l tido lugar no parlame11lo na st•ssão de 

1836. Ora, vejamos qual foi este fücto. Quando 

subiu ao po1.for o ministel'io Peel, esse ministt·o 
nomeou c-~mhaixadot· pat·a a Russia o mar
quoz de Londondcrry; imrnediatam-ente qne 
se fez essa uomeaç::\o, ella foi acremente 
censurada no ~aifamento por Mr. Sheel1 di
zendo que não ern suslentt-tVel tal nomeação, 
po_r isso que o marquez de Londonderry 
tinha-se declarado muito favoravel á cansa 'da 

Russia contru a Polonia, e que um homem 

destes não convinha estar n'uma missão tão 

importante. Sir Robert Peel declarou tambum 
no padamento que as razões apresentadas lli\o 

erno tacs que devessem obt'igar o conselho n 

demillfr o embaixadot· ; mas elle mesmo no 

parlamento, na se~são seguinte, queixando-se 

limito desta censma que se lhe fizera na ca· 

mara dos com 111 uns, <léu a sua demissão, e 

assim fieo11 sem effeito esta nomeação. Eis-aqui 

o facto de que o nobre ex-ministro da justiça 

pretendeu tirai· a conclusllo de que nas camaras 

não se póde censurar as nomeações <lo poder 

executivo. Mas não se-i como nestes principios 

exista tal· conclusão. Realmente declaro á ca

mara que não entendo ; qmrn<lo ella quizesse 

admittir em parte a argumentação do nob1·e 
ex.··miuislro da jusliça, eu diria. que em regt·a 

não me parece muito 1·azoavel que se cen
sure um empregado antes de ter entrado 
no exercicio do emprego para que foi no
meado. 

O Sa. ANDRADA. MACHADO :-Slllvo se os pre

çedentes a is~o aulorisà.o. 

O SR. L1MP0 DE ABREU : - São poucos os 
Càsos em que· seja censurada uma norneuçno 

da coi-ôa a\)\.es que o empregado esteja no 

exercício de suas funcções .... Mas que se queira 

deduzir que a camara dos deputados, que tem 

a seu cargo velar na observancia da consti

tuição, e conter mesmo as autoridades na or· 
bita de seu::i deveres, na.o possa ccnsumr actos 

pra li cn.dos, actos publicas, inteiramente con -
tt·arios á lei, é o que não vejo. Portanto, eu 
que ::;ou aliás muito razoavel, e desejo cingiL·

me áquillo que é melhor, não posso admiltir 
semelhante doutrina, posto que apregoada· pelo 

nobre ex-ministro da justiça. Para isto até pe

direi licenç:i !\OS seus admirndores. 

O Sn. C.urnErno LEÃO : - Nunca forao admi
rado1·es como o senhor. 

O S1-1. NAVAHRO :-0 Sr. Limpo foi um dos 

grandes ndmimdo1·es. 

O SR. f .. uiro DE ABREU :-Ot·a, feita esta ex
pliGac;ilo, eu ni.\O analysarei a conducta do pre· 
sid1mle da pl'Ovincia de Minas Geraes, nem 
de nenhum oulro p1·csidente, porque tenho urn 
paragrapho mais prnpl'io para isto. Mas, corno 
me pat·ece que o nobre deputado pela provincia 
de Malto Gro:,so qniz dat· a entendei· que os 

depulaúos da provinc.ia de Minas Getaes nào 

sympalhisão com o presidente <.iella, em couse· 

quencia tle terein sido excluídos da represen· 

taçào provineial. .... 

O SR. NAVARRO :-Apoiado. 

O SR. Ln,tPO DE ABREU : - Passarei a diz.er 

algumas palavras sobl'e esta qne~{ão. 
_Si·. presidente, quando urna eleiç!lo se faz 

~em que o governo tome neBa 111na parte activa 

e dü·ecta, póde-se argmuenta1· r,om o resultado 

dessa eleição, e pot ella calc11lar qual é a opi • 

nião da provinciu ; mas se por ventura se puder 

demon:;trae quanto é possivel qne o governo 
do estado -toaiou uma iniciativa directa e 

activa, qua o governo do estado corrompet1 

;:i,s urnas eleitoraes, esle resultado não póde 

servir senão paea mostl'ar a prevaricação do 

governo. Ora, vejamos se por ventura se póde 

demonstrar que, além de oulras censuras que 
se têm feito ao gabinete de 19 de Setembro, 
etle carrega com a responsabilidade de ter cor

rompido as urnas eleitol'aes ....• 

O Sa. fAutA CANDIDO : - Ha muitos que 
estão nesse caso, não só enl1·e nós como na 

Europa. 
O Sa. LIMPO DE ABREU :-Aceito a confissão. 

(Hilaridade prolo11,gada.) 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-Não é confissã9, mas 
sim accusação. · 

O SR. L1MP0 DE: ABREU:- Vamos á provincia 

de Minas Geraes. O digno ex-presidente daquella 

provincia, nomeado logo depois que a adminis

taação de 19 de Setembro tomou a seu cargo 
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a direcção dos negocios publicos, foi censu
rado de ler expedido ordens em segredo 'para 
se fazerem as eieiçúes naque11a prnvincia .. O 
mesmo digno ex-presidente confessou o fado, 
rnas pt'OCtiron dnr razões que o justificassem ; 
rnas eu pergunto ao bom senso du camara se 
póde haver alguma razrw que juetifiqne que um 
delegado do governo e:ii:peça ordens em se
gredo a respeito de ohjectos que devem ser 
publicas ? Quasi pelo me;,;mo tempo foi ac
cusado o administrador do correio da capital 
da província de Minas-Geraes de reter em si 
cartas e de abrir outras i com a nolavel 
particularidade de que as cartas que erão 
abertas tiuhno clirecç~o a pessoas que não 
syruµalhisnvno com essa administnu;no; com 
a circumslancia notavc/ de qtl(! es{e acon(eci
tnen lo li n lia lugar na occusitio em que os 
diITerentes µartidos p1·ocnravã0 gnnh~w a vicloria 
pelos mL'ios licilos e legaes, a q11e a consti
tuição autorisa Lodos os cidadnos. Eu creio 
que estes <lous factos sllo muilo hastnntes 
para demonstrar que ns eleições nno se fi:t.erilo 
como se deviao fazer ; e!lus forno feitas de· 
baixo da influencia direcla da adn1inislruçno 
de 19 de Seternbro, e que, por· con.sequeuc.:ia, 
um ou outro membro da oppo.siçào q11c ainda 
foi nomeado para a reprc-senlaçao- provincial 
de Minas-Get>aes póde dizer á n111.io1ü1.: - vós 
não representai!:, a opinino e os interesses da 
pn.Jvincia ; sou cu que os represento .... 

Eu poderia, Sr. presidenle, dar outras provas 
de outros delegndos do governo que appareci:i.o 
nus co1iegios eleitoraes, nao só querendo di
rigir a eleiç8.oi mas alcançando p01· isso novo 
genero de prolecçrto da parle do governo ; 
eu poderia dizer á carnara que a província 
de Minas-Geraes foi dílapidada em suas rendas; 
que os collectores não têm entrado para- os 
cofres provincia.es nem genles com os dinheiro3 
pelos quaes são responsaveis; e que a razao 
de não haver uma fiscalisação activa e legal, 
é porque o governo está pagando sE=rviços feitos 
nas eleições. 

Vejamos, Sr. presidente, o que se praticou 
na provincia do Ceará. Eu bão posso estar 
ao facto de tudo quanto occorreu nessa pro
vi ncia, mas peço aos nobres deputados do 
Ceará que me coad.iu-rem na sust&ntação desta 
ass,m;ao. Lembra-nie ter lido em uma folha
publica uma carta dirigida pot um empregado 
publico, que creio que era inspeclor da lhe· 
souraria vrovincial, dizendo ao presidente da 
provincia que não estava disposto a votar 
como elle tinha aconselhado, e que 11:1.Via 
de votar naquellas pessoas que em sua 
consciencia entendia que erão mais aptas .... 

E' preciso negar esles factos, é preciso • A . • • ] . .l quas1 suppvr 1mposs1veis, para que se ouv1ae 
da veracidade desta carta escri pta, não por 
um empregado independente do governo, e 
ina.movivel 1 mas por um empregado cuja 

conservação <lependia uo aceno desse presi
dente que não censurarei, mas cuja conducta 
me pan::ce que não mel'eceu its sympa(hias 
da µrovincia. ·· · 

Ora, sendo pu blicos e noto1 íos estes factos,· 
póde vir argumentar-se a esta c,faa q11e o 
gabinete de H) de Setembro merecia a con
fiançA publica, e da nação, porque venceu nas 
eleições provinciaes em Minas ? E qlle este 
elemento unico de ter vencido em uma ou 
outl·a provincia é prova desta confiança ? 

O SR. NAVARRO: -Toda. 
O SR. LIMPO DE: ABREU : - Esse ministerio, 

· Sr. presidente, nll.O devia pot· um dos seus 
orgn.os mandar produzir taes argumentos nesta 
cmm. Esse ministerio que, segundo é l-'OZ pll· 
blica, sull'reu uinu derrota completa na ultima 
clciçno que le\"~ lugur no Rio de ,Jnneiro, 
julgou-se Ulo forte, lâo apoiado na opiniao 
p11l>lica, que nn.o só lentou que entrasse na 
Ji::;la ll'iplice pura senadoL· nm rnembro desse 
gabine_lt>, como ainda foi avnnte, e fez depender 
a s11a conservuçilo da exc111sao de um cidadão 
digno que acaba de merecei' a confiança do 
podel' irresponsavcl. Essa eleiçao foi urna 
derrota completa,... · 

Se pot· ventm·a esse gabinete merecia a. 
confiança nucioual, se cJle estava apoiado ua 
grande maioria do paiz, para que tantas leis 
excepcfonae:;;, que elle nos veio propôr? Como 
é possivel conceber-se que merecesse a cun· 
fiança nacional um ministerio que veio pediL·- . 
nos que decla.rassemos a todo o Brazil erp. 
estado de gue1·ra ? Islo seria ll ma verdade, se 
por ventura a expressão da lei ·pudesse con
sistir em declaral'-se que todo o Brnzil estava · 
ern estado de guerra contra o gal:,ineie de 19 
de Setembro. Se por ventura esse gabinete 
merecia a co11fiança da naçM, como explicar 
todos os movimentos que, dur~inte a sua admi
nistração, ti re1·ão lugar, já na provincia do 
Rio Grande do Sul ; já na provincia da 
Bahia ; já na província de Santa Catharina ; 
já na provincia de S. Paulo ; e mto sei se 
~m alguma outra? Não, Sr. presidente, o ga
binete de 19 de Setembro nunca teve a confiança 
nacional. llludio, illudio por algum tempo, 
porque alguns esperárão que elle pudesse rea
lisar a$ promessas que tão pomposamente tinha 
feito á representaçao nacional ; mas illusão na.o 
é confiança : e desde que se conheceu que ella 
nada tinha feito 7 que a sua política não era 
capaz de produzir nenhum dos beneficios que 
tinha promettido, immediatarnente ella _ ficou 
sem apoio algum nessa confiança. Por isso se 
explica muito bem o recurso de que lançou 
mllo para se sustentar. Tra_tou entllo de formar 
uma ciienlella numerosissima, que pudesse 
oppôr-se em caso de necessidade a essa vontade 
que a rep-ella. E' por esta maneira que eu ex
plico todas as leis e reformas que tarnhem nos 
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for!lo pedidas ; e todos os despachos que se 
fizeril.0 1 ainda contra os interesses publicos, e 
con lra o respeito, e acatamento devido ao 
throno em minoridade, pai-a <J,Uem parece que . 
alguma dev(;: ficar para assignalar•se na época 
de sua maioridade. 

Sr. pl'esidcnte, caberia agora passar a exaw 
minar o ai-Ligo additi'vo offerecido pelo nobre 
membro da cornmissã.o deputado pela pro· 
vincia de S. Paulo ; porém, acl10-me fatigado, 
e por outra parte te1·ei occasião de analysar a 
condacta do governo, pelo que respeita â po
litica -interna, quando entrar em discussão o 
paragrapl10 seguinte offereciào. pela nobre com
missão. Tirarei, portanto, a conclusão de que 
eu prefiro o voto em separado do nobre de
putado o Sr. Andrada Machado. 

Devo dar algumas razões, em que fundo esta 
pref'el'encia (o nobre m·a.~01· lé n paragraplw da 
commissão) : sobre esta parte do parecer da 
commissão tenho que fazef duas ob~ervações. 
Não examinarei se por ventura é muito parla
mentar a palavra:- muitíssimo - examinarei 
unicamente a questão, que é relativa á maleria. 

Não concordo com o parecer da commissão 
na parte em que diz que folga de saber que 
estão removi.dos os embaraços com a Santa Sé, 
persuadindo-se de que uma tao precios~ har
monia não é obtida com esquecimento da 
dignidade, e decóro nacional. . 

No principio de meu discurso eu já declarei 
á camara que n!lo -me parecia parlamenlat·, que 
me parecia mes~no muito digno de notar-se, 
que a camara exerça juízo correccional sobre 
uma negociação ultimada. Daqui nno se segue 
que eu lambem reprove o voto em separado do 
nobre deputado pela província de S. Paulo, 
porque logo mostrarei que elle diversiffoa in
teiramente. Quanto á segunda parte, que é re
lativa á occupação da margem direita do Oya
pock, o meu nobre amigo7 deputado ·pela pro
vincia da Bahia, já hontem expendeu o melhor 
que era possível quasi todos os argumentos 
que se podem produzir contra esta parte do 
pa:recer da commisão ; elle ·mostrou o p.:rigo de 
se adoplar o periodo na parte em que parece 
indicar ·{\ corôa que deve recon·er a uma me
diação, mediação que por certas correspon
dencias, que apparecêra.o em outro tempo no 
Jon:ial do Oo1iimerdo, parecia rner.ecer as sym
pathias do gabinete de 19 de Setembro; por 
isso que essas correspondencias, ou ao m~nos 
urna dellas, se attribuio geral~nenle ao nobre 
ex-ministro dos negncios estl'angeiros. 

Ora, tanto maiores sã.o as minhas apre• 
hensões á respeito do .recurso á . mediaça.o, 
quanto não posso desconhecer que ha uma 
potencia na Europa, que garante o tratado de 
Utrecht ; mas eu r~commendaria muito aos 
actuaes ministros da corôa que meditassem 
muito judiciosamente sobre este objecto; eu 
lheg aconselharia que lessem com toda altenção 

TQl[O 1 

a resposta que lord Melboume deu nas camaras 
dos cornmuns na sessn.o de 1838,. quando se 
lhe fizerão algumas interpellações a respeito 
da occupaçno da margem direita do Oyapock 
pelas tropas francezas. Se os nobres · ministros 
estão convencidos, como eu estou, que o ter
ritorio do imperio nao deve soffrer o menor cer
ceamento ; se elles estao convencidos, como &tl 
estou, de que curnpL·e que sejilo littm·almente 
executados todos os ll'atados e convenções que 
se referem ao tratado de Ull'echt, ao menos 
litkralmentc entendido i rogo-lhes que antes de 
reco1·re1·em n mediaçno, reílíctno muilo sobre 
as <liscussOes, que têm havido no padami•nto 
brilannico; e que, comparanqo-11:3 com o juízo 
que fornllio desta questão, uno tom'iltn uma. 
resol11çao que possa envolvttl-a em maiores 
difliculdades. 

Pcl'guntarei lambem a alguns dos membros 
da nobre commiss/lo se por ventura elles não 
achão algum perigo em se indicar ao throno a 
nrntieii·a porque elle póde resolvei· esta questão. 
Que ha perigo é evidente para mim i e este 
perigo nllo só existe quanto a na.o podet· o mi
nisterio tomar deliberriçAo> que elle possa julgai· 
mais conveniente, mais efficai ; mas existe 
lambem a outros respeitos não menos dignos 
de consideração. Eu perguntaria: a França, á 
vista desta resposta, em que parece admilfüem-

. se só certos meios, nn.o achará n1otivo na mesma 
resposta á falla do throno para adiat· indefini
damente esta questão, uma vez que o corpo 
legislativo não julga conveniente o emprego de 
outros meios, senão aquelles, que vão expres· 
samente declarados na falia do throno P Que 
grande receio poderá ter de na.o d~r uma de
cisao defipitiva sobre essa queslão? Eu nãO dn
vido, Sr. presidente, que a· nobre commissão 
tivesse em vista outro pensamento ; isto é, talvez 
tivesse principalmente em vista dar um voto de 
approvação ao gabinete de 19 de Setembro, 
cuja politica foi tão pacifica e ta.o pausada, que 
creio que não deu passo algum sobre o negocio 
do Oyapock. Mas eu pondero á nobre com
míssã.o, que por um voto de approvaç&o com 
que deseje honrar o gabinete de 19 de Setembro, 
não comprometta até certo ponlo a causa do 
paiz, que tem muito. em vistas a questão do 
Oyapock : que não queira ir cercear as prero· 
gativas da corôa, prendendo·a por este modo 
para que ella não possa usar djiquellas me
didas que muitas vezes . a. occasHto offerece, e 
que é necessario aproveitar ; e que naó queira 
igualmente dar materfa a que a questão se 
tome cada vez mais demorada, animand8 o 
gabinete das Tuillerias a difficultar a · sua con • 
clusa.o, sem ter receio algum da política de um 
gabinete, que está circumscripto quanto é pos· 
si vel pela resposta da camara dos deputados ; de 
ui:n gabinete, que não poderá dar um passo 
além do caminho que lhe foi apontado. Nesta 
parte c1·eio ·que o meu nobre amigo occorreu 

17 
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ao inconveniente,e mandou á mesa nma emenda 
de suppressão, qne n1e parece indispensavel, 
no caso de que o voto em separado não passe. 
Ora, que o voto sep::tr,1do deve merecer a appro
vaçi:i.o da camo.r,i; procurarei dernondrar com 
a brevidade necessaria para não cnnçar a ca· 
mara. 

Peço licença a V. Ex. para me sentar um 
pouco. 

( O ora.dor senta-se, e fica su8pen.9a a scBsão 
pnr algun.cs ininuto8,) 

Eu dizia, Sr. p!·esídente, que dava preferencia 
ao voto em separado. Cumpre ngorn expender 
á canrnra qnaes são as razões dt>ste meu voto. 
Diz o pn.rngrapho : <e A carnara se rego:;,íja · com 
a participação de que as ontras nações nos dão 
repetidas àernonslrações, etc. )) e o orado·)' lê o 
paMgrapho até o fim.) A maneirn por qlle está 
redigido este paragrapho do voto em separado 
satisfaz completa-mente a todas quantas condi· 
ções se podem exigir na enunciação do pensa
mento da ca rnara quanto á occupação feita pelas 
tropas francezas na margem direita do Oyapock. 
O nohre deputado pela provincia de S. Paulo 
nrio indica, não insinua ao governo meio algum 
para e1le resolver esta difficuldade; e, ao 
mesmo tempo, manifesta, por uma maneira 
não equivoca, por uma maneira só digna do 
,;;eu acrysolado patriotismo, quanto doloroso é á 
camara dos deputados saber que um pé es
trangeiro armado pisa o solo brazíleiro. 

Eu não posso deixar de charnar- segunda vez, 
sobre este :u,portante assumpto, a attenção da 
camara. Reflicta ella que, nM dando appro
vação ao voto em separado, vai augmentar as 
dífficuldades do governo, vai exprimir~se de 
um modo menos digno della a respeito da in
vasão da França na margem direita do Oya· 
pock. 

Quanto á essa negociaçl:10 com a curia ro
mana, o nobre deputado em rigor nao emitte 
juízo algum, visto que lhe não forão presentes 
os documentos officiaes; o nobre deputado 
salva o principio de que sobre negociações con~ 

. c1uidas será muito anti-parlamentar que o 
corpo legislativo ernitta juizo sem ter presentes os 
documentos. Conheço que seria talvez mais par
lamentar, ma·is conveniente nas circumstancias 
em que nos achamos, adiar-se a discussão deste 
paragrapho, e principia1·-se na discussi'.lo dos 

·outros, emquanto nos não forem apresentados os 
documento_s ; mas nilo instarei por este adia· 
mento, primeiro, porque não desejo qYe a 
camara se persuada de que eu tenha intenção 
de retardar a discussão ; em segundo luga.t· 
porque me reservo para pedir que estes docu
mentos sejão commettidos ao exame de urna 
commissão especial; e á vista do juízo que 
possa formar delles, eu me reservo tambem 
pa1·a pedir á camara dos Srs. deputados o voto. 
de uma mensagem ao throno, declarando-lhe o 
pensamento, o juizo definitivo~ que a camara 

po_ss_a formar ácerc:l. rh maneira por (jlJe os 
mmislros respon;;,wcis se houverão em um 
assmnpto de tão alb imporlancia. 

Sr. •presidente, tenho concluido as obser
vações qr1e tinl1a a fazer .. A can1nra a vali ará, 
apreciará se por ventura esta po1ilica deve 
ou não merecer o seu voto. Embora a camara 
vote PP-lo parecer da commíssÍ:io. nem oor isso 
deixa~ei de admirar o voto em ;apa~·ad~, pel~ 
elevaç:10, n:lo direi do estylo, porque ponco é 
para o nobre deputado pela provincia de 

: S. Paulo, mas pela elevação de pensamento, 
1 pela nobreza de ídéas, pela energia do patrio

. tismo que ressurnbra em cada uma de suas 
palavras, em cada uma de suas orações. 

Ainda me parece, Sr. presidente, que ouço 
o grande deputado 11as côrtes constituintes de 
T : _ L _ . _ ~ __ J _ _ _ _ • 1 

Ltsooa i amua me parece que escuto o granae 
deputado nas côrtes constituintes do Brazil, 
quando tão dignamente, e com tanta coi-agem, 
soube alliar a defesa das pret·ogatívas da 
corôa imperial com os direitos da naç1lo que 
~presentav~ J1ess,1 occasiã.o. (Apoiados.) Este 
digno. ornamento da tribuna brazileira veio 
novamente no anno de 1838) talvez para sti
gmatisar com o seu voto poderoso uma política 
tão prejudicial ao B1·azil, como era prejudicial 
a politica de 1823. Elle não precisa de meus 
elogios, a sua reputação está Ulo bem estabele
cida, que elle n::io só é conhecido na sua patria, 
corno fóra della_; mas rei;eba estes êlogios corno 
de uma pessoa que quer disputar com qualquer 
outro no i·espeito e consideração que lhe con
sagrn. 

Voto pelo voto em separnuo. 
S110 lidas e apoiadas as seguintes emendas : 
cc Foi pela camara justamente apreciada a 

participação de que inalteradas continuão as 
nossas relações de amizade com as mais na~ 
ções1 e do muito que se ellas moslrão interes
sa<las pela consolidação da monarch ia brazi. 
leira, pela glot·ia e prosperidade do imperio. 
A Uw agradaveis communicações a camara 
lastima que ainda não pudesse estar associada 
a de haver cessado a militar occupação 
da margem direita do Oyapock por uma po
tencia amiga, que tem de nossa parte rece
bido constantes provas de benevolencia. A 
camara, porém, repousa na esperança de qne 
o governo· de V. M. lmpel'ial, avaliando toda 
a importancia de uma causa em que a justiça 
e honra nacional achão-se empenhadas, sa· 
berá com a maior solicitude sustentar a inte.: 
gridade do solo brnzileit·o. A camnra se apraz 
de que cessassem os motivos que por um 
momento parecerão tornar suspeita a boa 
intelligencia entre o gabinete imperial e a Santa 
Sé, na Sltpposição de que e'sse resultado não 
seria obtido com esquecimento das preroga
tivas da corôa e dignidade nacionaL - Ra· 
miro.» 

(( Muito se regosijou a camara dos depu-
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lados sabendo que conlinuão inalteradas nossas 
relações de amizade com as outras nnções do 
globo, já removidos os motivos que suscilári\o 
embaraços corn a Santa Sé, persuadindo-se 

. que urna tão •preciosa hannonia não fôra de 
cerlo obtidH com t>squecimenlo e mingua da 
dignidade e foros nacionaes; mas a c:,i.mara não 
poderá socegar a sna anciedade ernqrnrnto ver 
um palmo do solo brazileiro occupndó por uma 
nnção estranha. E quundo não bastem os meios 
até aqui empregados para obter a reparação 
de uma injnsla ;;ggtessão, neste caso, senhor, 
a camarn dos deputados estará ptompta. a 
prestar ao governo de V. M. Imperial, lodo 
aquelle apoio que fôr mister para conservar 
direitos ha longo tempo adquiridos, e · p::ira 
reivindicar a dignidade do Brazil ião injusla
rnenle offendida por uma nação que se diz 
amiga.--Pfonentel Bcllezci. )> 

Estalido pro>:imo a dai· a -!,ora, e indo o 
Sr. presidente dar a ordem do dia, o Sr. Na
varro lembra qlle a sessão principiou ás 10 e 
meia, e, que por conseq11encia se não comple
tárão ainda is 4 horas de sessão marcadas
no regimento. 

O Sr. Alvares Macha.elo tendo obtido a pa
lavra pela ordem, á vista do cansaço em que 
ficão os Srs. deputados, depois de urna dis
cussão de perto de 4 horas, e a irnportaucia 
da rnatei:ia, sobre que versa a discL1ssão, que 
cumpre que seja feita com niuita amplitude ; 
entende que toda a vez que chegue. a hora se 
deve dar a ordem dia. 

Dada a hora, o Sr. presiden(e dá para ordem 
do dia a mesma de hoje, e levanla a sessM ás 
2 horas da tarde. 

"'3:0B 

§es!!llão e.1n ~4 de 1\'laio 

PRESIDENC:IA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuJ1n.rARIO. -Expediente. - Requerimento. JJis· 
cirnsão. - Ordem do dia. - Discus.~ão elo 2º 
topico do votq de g1·aças. DL~curso doSr. Maciel 
11f onteiro : ?·esposta. aos dúscursos d.011 Srs. 
.1lfontezrnna, Limpo; Marinho, etc. 

Ns 10 horas da manhrt procede-se á cha
. mada, e logo que se reune numero Jeglll de 

Srs. deputados, abre-se a sessão, lê-se e ap
prova-se a acta da nntecedente. 

Faltão com causa os Srs. Rocha Galva.o, Bus
tamante, A}cibiades, Coelho, Pinto, Assis Masca
renhas e Toledo ; e sem ella os Srs. arcebispo 
da Bahia Franco, Francisco do Rego, Costa 
Miranda,' Casado, Ribeiro Duarte, Vianna e 
Pedro de A1cantai:a. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1° SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes ofíícios ; 

Do ministro do imperio, remettendo as cópias 
dns actas dos co1legios eleitoraes, a da apuração 
geral, e a respectiva Jista. triplice, tudo per
tencente á eleição para o lugar que deixou 
vago na respectiva camara o fallecido senador 
pe1a provinci;:i de Sergipe José Teixeira da 
Malta Bucellar.-A qüem fez a requisiç::io. 

Do mesmo ministro, participando que o vice
presidente da provincia do Rio de Janeirn lhe 
communicára quet por deliberaçno tomada em 
15 do corrente, fôra creado um novo coHegio 
eleitoral na viÍla de Itaguahy.-Irica a camara 
inteit'ada e rE::mette-se á comrnissão de po~ 
deres. 

Do mesmo ministro, reineltendo urna col
lccçUo co.nplcla da~ leis da assemhléa legislativa 
àa provinda. do Maran11tLO, pertencentes á s11a 
sessão do anno passado, cumprindo ponderar 
á camara, que cor~1meltendo o governo o exame 
das referidas leis ao conselheiro procurador 
da corôa, soberania e fazenda nacional, foi este 
de parecei· que esl:10 no caso de serem revo
gados os arts. lº e 2º da de n. 54, por serem 
as suas disposições offensivas do imposto.geral 
da siza dos · bens de raiz ; o at'L 4º §~ 4º e_ 
5º da de n. 80, porque offende o irn posto geral 
dos direitos de exportação, pois que e:5la sobre
carregada com o imposto provincial, l~rá. de 
diminuir ; e o art. 11 da mesma lei, por 
offensivo dos tl'atados, emquanto especialmente 
favorece o commercio das duas nações, Portugal 
e Hespanha.-A imrrimir e :i commissao de 
assembléas provjnciaes. 

O Sr. Alvares Machado (pela onlem) :-Não 
sei se nessa torrente de papeis que se está 
lendl) ouvi que tinh11 o governo mandado ao 
procurador da corôa as leis da assemblé~ pro
cia1 uo MaranMo .... ( O Sr. 1º secreta1'io faz 
8ignal que sim.) Ah ! é para mim cousa nova ! 

Do me~rno ministro, enviando a copia do 
decreto de 7 de Março do corrente anno, pelo 
qnal o governo 1 autorisado pela lei de 20 de ~u
lubro concedeu aos empregados dos correios 
gerae; ifa côrte e provincias do impr.rio as gratí
ficações constantes na tabe11a q~rn lambem por 
copia acompanha no do menc101:ndo ~ecreto . 
-A' commissão do orçamenlo do 1mpeno. 

Do rnesr.ao ministro, remettendo uma copia 
do offiGÍO da carnara municipal desta cidade de 
30 do passado, com os ·mappas demonstrativos 
do andamento das obras a cargo da mesma 
camara, da despeza que com ellas se tem feito, 
e daquellas que demandao as que estão pr~
Jectadas.-A' cornmissào das camaras mum-
cipaes. . 

Do ministro da justiça, enviando a represen
taç!o do administrador das · obras da casa de 
correcção com orçamento da despeza que men· 
saln,enle' se faz naquella obra, · ~edin~o por 
isso que a consignação que lhe. esta designada 
seja elevada a dez contos de réis; a represen-
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taçn.o do director dos te]egraphos sobre a ne-
• 'I. , , { _________ _ 1 _______ ---~----

cess1aaae ae se razerem aigu ns n:parn:s uu::; 
mesmos, ·t! o orçamento que para esse fim 
apresentou, bem como outra dirigida pelo ins-
- ----"--va À.-..-. n..h,,n,r,, nnhl~/'lt'\.C" - A' ~nn,n,;CC!~t"l An vec;tui- ua.::i u1,Jt. av pt.-uJ.a.n .... «~.. - Ll. '--'\..: u..1 Lu 1ui:)u.v u.v 

orçamento da justiça. 
Do ministro da fazenda, remettendo o officio 

do inspector da alfandega desta côrte de 17 do 
corrente, acompanhado de uma representação 
de varios negociantes desta praça, sobre a ne
cessidade de ser reduzido o prazo livL'e de 30 
dias, que o§ 3º do art. 16 da lei de 20 dê-Ou
tubro de 1838 concede para armazenagem dos 
generos de estiva.-N commissão do orçam~nto 
de fazenda. 

Vao a imprimir, e depois á commiss~o das 
assembléas provinciaes, os actos legislativos da 
assembiêa provinciai de S. Paulo, promulgados 
este anno. 

\Tao a imprimir, e remette-se á mesma com
missãO, os actos legislativos da província de 
Sergipe. 

Remette-se á terceira commiss[o de fazenda 
uma representaçno ào provedor e mesa da santa 
casa da misericordia do Rio de Janeiro. 

Vai á commisstto de constituição uma repre· 
sentaçno da camara municipal de .Aracaty, pro
vincia do Ceará: e á commissão de petições o 
requerimento de Mauricio José Rodrigues Pon · 
çadilha e outros. 

Remette-se com urgencia á commissllo de 
poderes o diploma do Sr. Manoel Di,1s de To
ledo, deputado pela provincia <le S. Paulo. 

· O Sr. Alvares Macha.d.o tem a palavra pela 
ordem e diz que neste momento acaba de ouvir 
a communicação do governo de haverem as leis 
provinciaes do MaranhM sido remettidas ao 
procurador da corôa para saber-se de sua opi
niàO a respeito dellas. Parece-lhe que isto é um 
facto novo, uma doutrina nova, que fere, ataca 
e tende a falsear o systema representativo, es
tabelecendo um precedente. 

O SR. ANDRADA MACHADO :- Muito rnáo e 
pernicioso precedente. 

O Sa. ALVARES MACHA~O :-: E nós que somos 
os vigias, e guardas da constituição, que es
tamos aqui para · a man~ e defender, não de
vemos deixar passar uni facto dessa natureza : 
por isso tenho que mandar á mesa um reque
rimento para que se pergunte ao governo a data 
em que tal exame foi comn~ettido ao procu
rador da corôa. Desejo do fundo de todo o meu 
coração prestar todo o meu apoio ao actual 
governo, mas quero que se saiba que eu ·na.o 
vim aqui para apqiar homens, e sim para apoiar 
principios: nao vim aqui para fazer opposição 
a homens, mas sim a principios que considero 
contra os interesses· do meu paiz.- Mostra que 
nã.o tem nenhuma aversão aos membros da 
administração ·passada~ muitos lhe merecerão, 
e lhe 1nerecem ainda respeitos como homens, e 

não se declarou contra elles senão poe terem 
seguido o systerna do regresso, e por isso 
lhes retirou o seu apoio. Declara emfim 
que ficará sum mamente magoado se um tal · 
.o.vi:,,,--i,a fn; nn.n,ma~f-;ril'I n.a1,, n.rl:rn:n;r,h-,rin~I"\ 
,.;,...h,U,l.11'-... l.VL \..IUl.LJ.Ll..H.,\,\,lU\.) pvJa. '-\UllJ.llll,~t..-.ci.yQ..v 

actual ; porque o governo, como governo} como 
principio de ordem, met·ecerá sempre seu cor
dial apoio 1 menos quando offendel' princípios 
igualmente preciosos, corno a liberdade. 

O SR. RrnErno DE ANDRADA : - Mais_ pre· 
n,;nc_,,f'l.eo .. n l;ha.,.tl,.:1'10 Ó Yl'"l~ic: nr.ail;l'\C".'~ rr110 ~ 
'-'l.V~V.::J ' Q, Jll-/~L\...I.Ll.'I.A.'--' '-' lL.lUI.CI }J'LV\.J.I.V~Q. l.f_U\.J Q 

ordem. 

O SR. ALVARES MACHADO termina mandando 
á mesa o seguinte : . 

"Requeiro que se pergunte :Uo governo em 
que data foi commettido ao procm·ador da 
nnY>Art ri. nvrt1Yln. rl,u:,, l.niC'.11 rll";r. ncie>oYnhló. .... n.-.nuin_ 
1,..,\..J.lUa. V V..l\.aLJ.J.V ua.~ J.'y10 \A.Ui a.~cn .... LJ.U.'l.,,Ç\ l-'LV't.ll.J.-

cial do Maranhão. » 

Entra em discussão. 

O Sr. :Rodrigues Torres declara que nno 
pedio a palavra para se oppôr ao requeri
mento, pois que nenhuma duvída terá em 
votar por elle; pedio sim a palavra para 
diminuir a impressão dolorosa qne causou ao 
nobre deputado qlle o precc:deu o ter a 
administraçi'.ío mandado ou vir o parecer do 
procurador da corôa sobre uma lei do ·Ma
ranhlio 

O SR. PRESIDENTE observa ao .iliustrc deputado 
que, logo que não se oppõe ao r'equerimento, não 
póde continuar a ter a palavra. 

O SR. RODRIGUE:s ToRRES:-Nesse caso votarei 
contra o rf!querimenlo. Nota o iilustre orador 
que se dissesse que essa delerminaçno do 
governo era precedente perigoso. Precedente 
perigoso mandar o governo ouvir ao procurador 
da corôa, que pôde encontrnr nessas leis al
gumas disposições contrarias aos interesses do 
paiz? Pensar assim é querer achar em tudo 
motivos para fazer opposição. Parece que quando 
o governo · manda ouvir o procurador da corôa 
sobre tal ou tal objecto) nao o faz se11no por 
que o considera um homem entendido na 
legislação patria, e porque deseja saber se ha 
ou não inconvenientes nesses actos. Que pre
cedente é este ta.o. terrivel para os Srs. depu
tados? Não tem o governo obrigaçao de exa
min:ar essas leis? E se elle tem essa obrigaçao, 

.n_ão póde mandar rever se eilas envolvem 
alguma disposição confraria ás leis do paiz ? 
Oride estã .. o crime do governo ? E' o governo 

. criminoso porque quiz elucidar tal e tal ob
jecto, porque quiz ouvir sobre elie um homem 
entendido sobre a materia, quiz instruir-se ? 
Contrista-se o orador por ver uma opposiçllo 
Ulo systematica, tão pouco justa ; alegra-se, 
porém, gloria-se, por ver que a opposição nllo 
tendo crimes .... (Logo veremo8, logo veremos, 
ouve-se dos bancos da opposição ), não tendo 
nem erros que notar na administração de que 
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elle fez parte quer fazer de um &.cto justo, 
de um ac:to louvavel; um molivo de cen-
sura l · 

O_ Sr. Andra:da Machado se levanta para 
apoiar o requer1n1ento: pronuncia .. se contra a 
medida <lo governo, que mandou ouvit· o pro
curador da corôa sobre as leis da asscm
bléa orovinc.ial do l\faranhão. meüida aue iub:a 
que itaca. os tranmites m~rc;i.dos 1~0 "acto 
addicional parn a revista clesscts leis, e tende a 
dar uma autoridade superior á camara, que 
não conhece autoridades superiores. Mostra 
que os juízes natos para conhecerem dessas 
l_eis _ são os representantes da nação, rnan
danclo-as a uma commissão propl'Ía para in
terpôr o seu parecer a respeito, e á vista dclle 
decidirem. 

Nao nega ao governo o direito para con
sultar o procurador da corôa, ou a q11ern bem 
quizer, afim de illustrar-se. A carnara, por·ém, 
não carece de assessores i termina mostrando 
quaes serião as consequencias de admítlir-se 
que uma autoridade dê seu parecer ~0bre as-
snniptos cujo conhecimento e decisão trnica per-
tence á camara. · '• 

O Sr. Alvares Macha.d.o responde ao ex
ministro que se admirou de o ver doestado 
pelo acto de que sé trata, que isso não é 
para admirar, que tem razão de estr·anhal-o 
o nobre deputado, pm'que tantas cousas têm 
sido feitas depois que se hasteou a bandeira 
do regresso, que não deve espantal-o um acto 
dessa nalnreza; permitlírá no emtanto q11e o 
estranhem aquelles qne se não puderão fami
liarisar com os principios do regresso. O go
verno podia assessorar-se com quem quizessc, 
mas a camam não predsav:1 que lhe fossem 
commuoicadas as opiniões desse assessor. 
Quanto ao que disse ácerca da oppm,ição, não 
vê que tenha o ex-ministro de que queixar-se 
della: nuo é só a opposiçi.'lo quem os repelle, 
é o paiz intt;iro, é o eleitor dos ministros que 
lhes retirou sua confiança; esUlo abandonados 
de todos. . . . ( O Sr, Rego Barros e mais al
gitmas vozes : - Fica para logo, fica para 
logo.) 

Emfim, elles fizerãO essa tl'to escandalosa 
hegira do poder. Pelo que tem ouvido, quasi 
que está julgando escusado o seu requerimento, 
quasi que está persuadido que esse acto foi 
determinado pela ~dministraçã.o passada, pois 
que pelo menos tem elle toda a physionomia 
desse gabinete. Quanto ás accu~ações pelos 
crimes do mínisterio a ·quem o - nobre orador 
tanto se ufana de ha11er pertencido, porque 
presumpção e agua benta cada um toma quanta 
quer, declara que ainda não lhe consta que 
tenha passado o tempo dentro do qual as ac
cusações podem ser apresentadas. Espete emfirn, 
o nobre deputado1 porque até ao lavar dos cestos 
é vindima. 

. O S_r. Ca~neiro d.e Campos declara que se 
Jnlgarw dispensado de responder ao nobre 
depntado de S. Paulo, por isso q11e afinal 
elle c.o:1cordára em que podia o governo ou vir a 
qnem quizesse. 

O SR. ANDRADA MACf-L,oo :-Particularmente, 

O Sn. CAnNEmo DE CA11ros aeha q11e lodo o 
c1\.r.tLu~ t::Ld ut;~·úS~1J.l·;o, todo o cuidado pouco 
ácerca das 1eis provincíaes que podem offende; 
~- · constit1liçã0, e assim, se o governo procurou 
n!11.;;lr::iP.c:P, ni'ln c:A niín n1PrP1:P r•Pn<::nr.,, í'íltno 

alé L·dve;,; mereça elogios, consultando a pessoa 
a qneryi consl1ltou, a nm homem versado na 
legislação do paiz, ao homem ouvido sobre 
q11asi· todos os negocios do estado em que se 
acha envolvida a legislação do paiz, ao ho
mem cujo titulo é procurador da soberania na
cional. 

O SR. MoNTEZU!IIA :-Esse título é uma ano
rnalia ; pl'Ocui:aJores da soberania nacional 
somos nós. 

O SR. CARNEIRO DE CA'.\rros continua a oppôr· 
se ao rerrnerirnento, poi~ que nrio lhe vê uti
lidõ,dc alguma ; a data q11e se pede só serviria 
para indicat' homens, sem tornat' mais censu
rnveis ou mais justos os principios que determi
narão aq11elle ;:i.clo. 

O SR. On,m1 :-Serve parn avaliar o gráo de 
conliança que merece a administração. 

O orador (sorí'inclo·se): Ah! se é para saber 
se mereci} apoio .... 

Reconhece que tendo o governo de dnr 
sancção, no intervallo clã., se.ssõcs, :1 ~ssas leis, 
preciso lbe era examinal-as: nesse caso 11i11 • 

guem lhe póde contes lar o direito de con.rnlta ,. 
pesso,1s entendichls na legisll:lção L\o paiz. A ehn 
que mais approxímar-se-hi~ dos princípios nl
tribuind.o-se em grande pirtc ao poder j11di
ciario o ex.ame das leis provinéíaes : lotla da 
abslérn-s~ de entrar nessa questão, porque della 
se não trala, e conclue <faclarando que nllo 
vê no acto de que se trata inconstitucionalidade 
alguma, porque com elle não offendeu o governo 
attribuiçM de autoridade nenhuma. 

O SR. PRESIDENTE declara que a discussao fica 
adiada pela hora. 

Lê-se e approva-se o parecer da com missão 
de podet·es, dando assento ao Sr. Manoel Dias 
de Toled9 conto supplente pela provincia de 
S. Paulo, em lugar do Sr. Costa Carvalho. 

03 Srs. 3(1 e 4º secretarios o va.o receber na 
, sala de espera ; elle entra acompanhado pelo Sr. 

João José Pereira da Costa, deputad'O pela Pa· 
mhyba. 

Preslão ambos juramento e tomão assento.· 

ORDEM DO DIA 

Continua a dtscussã.o do segundo topico da 
resposta á falla do throno. 
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134 SESSÃO EM 2[1 DE MAlO DE 1839 

O Sr. Maciel :Monteiro :- Sr. presidente, 
apezar àe me ver fortemente aggredido, corno 
mernht·o da {ransacta administração, no voto 
em separado,, offerecido por urn dos nobres 
111e111bros da conrrnissF\.o encarregada da re .. 
dacção do voto de graças ; apezar de me ver 
accusado injusta e atrozmen te perante o throno 
imperinl, por feios crimes e deploraveis erros 
<le politica ; todavia, desistido houvera eu ela 
palavn,, se por ventura considerações de uma 
ordem mni superior me não forçassem a tornar 

. parte neste debate. . 
O cslndo penoso de minha sande, e mesmo 

o respeito q11e voto ás cans e â illustração 
do nobre nn!.ot· do voto em separado, ter-me
hino conservndo silenciosl), se poe ventura (eu 
o repito) nno j1ilgasse do meu rigoroso, dever 
dar a esin 1111gusia camara algumas explicações. 
Anl~s porém de principiar seja-me licito pa
tenteai· lodo o meu constrangimento e dissabor 
por ter de me levrrnlar neste lngar para jus
lifka\·-me do nccusaçôcis feitas por um nobre 
deputado n quem em outra circumstancia 
conhe-me íl g!Mía de defender. 

Alguns dos illuslres deputados que têm fal
lado ncstu nugusla cnnrnra, lêm insistido em 
exigir cxplicnções ácerca da dissolução do 
gabinete de 10 de Setembro; e um nobre de
pt1lado; q110. discorreu hontem largamente sobre 
esla nrnleri11, pn1·ccc11 considerar taes explicações 
como obrigntorias, todas as vezes que forem 
reclamadas por um membro do corpo legisla
tivo. Sr. pl'esidente, L'U não concebo os·funda
mentos de tal obrigação, e antes supponho que 
a uma ndministraçilo dissolvida só cabe o 
direito de explicar-se sobre as causas que in
fluirl\o em sua cfr:;soluçllo quando os seus 
membros o j11lgrto conveniente ao paiz. Em todo 
o caso, scn liot'(!s, eu não acredito que haja da 
parte da passada administração obrigação rigo
rosa e completa de satisfazer a taes exigencias ; 
creio, sim, que ella tem o direito de o fazer 
quando julgar necessario. 

Para provar a opini~o que combato, refe
rirão-se alguus membros ao exemplo de parla
menl~s estrangeiros; mas eu declaro. que 
nehum precedente conheço que abone -tal 
lheoria ; antes creio que nunca se violentou 
ministerio algum demittido, afim de patentear 
as cousas de sua dissolução, as quaes aliás 
podem ser mni numerosas e delicadas, ao ponto 
de se nJ'lo poderem manifestar. Emfim, se
nhores, a <·ausa nada ganharia com tal publi
cnçt\O, 

Mas, assevel'O.O alguns nobres deputados, o 
minislerio dissolvido afiançou á camara que 
nno se retiraria do seu posto emquanto tivesse 
a confiança das camaras e do eleitor dos mi
nistros. Eu não sei exactamente o que a admi
nistração affümou neste ponto ; mas o que sei 
é que o principio regulador do E;eu comporta
Jnento, a opinião por elle adaptada está um .. ' 

pouco distante do qu1; hoje se lhe altribue. 
Senhorês, o que a ndmrnistração passada afiau
çava, é que não existiria no sen posto se, por 
ve1,tura, lhe faltasse a confiança do poder legis
Jativo e do eleitor dos n1inistros, e tal propo= 
siçi\o que é a recíproca da que se suppõe, é 
assás dífferente clella. 

TJrn ontro n~pAro; Sr. prP,;inP.ntP.; ff'nho ninrla 
de fazer como prefaç9.o do meu discurso; en 
me refiro á opinião daqu~lles senhores qlle 
enxergão no discurso do ihrono o pensamenl.o, 
a obrã, o syslerna da transada aciministração: 
E' na verclauc, nolavel tal opiní~o ! E eu não 
concebo corno se possa repular acto da admi
nistraç:lo que acabou um discurso do throno, 
que provavelmente foi 1·edigido debaixo das 
vistas da administração actual ; de maneira a 
fazer-se acreditae o absurdo eminentemente 
inconstitucional, que o mesmo acto póde •1JCL'· 
tencer a dous ministerios, ou que dous rninis
terios podem coexistir em o systema de governo 
que nos rege. Além de que, senhores, demit
tindo-se a administração de 19 de Setembro, 
demiltirão-se, por ventura, as secretarias de 
estado? Ou dissolvendo-se o gabinete, cada um 
dos seus membros levou comsígo · os docu
mentos, as peças officiaes e os papeis, que 
exislem archivados nas secretarias de estado ? 
Senhores, uma ta] opinião é ainda desrespei· 
tosa para a corôa i pois ella tende a fazer acre
ditar que o eleitor dos ministros nomêa o 
primeiro cidadão que encontra sem ter conheci
mento algum dos seus principies políticos, suas 
opiniões, e seus pensamentos sobre as grnves 
necessidades do paiz; quando, conslitucional
mente fallando, e de facto, só o conhecimento 
de taes principias e opiniões tem regulado o 
eleitor dos ministros nas escolhas que tem 
feito. 

Senhores, é preciso fa1lar com franqueza: se, 
por ventura, os nobres deputados descobrem 
omissões na fülla do throno, a honra, a galhardia 
de que se fazem garbo deverião aconselhar
lhes um outro systema de opposição : taes 
senhores deveri[o ser mais francos : e em 
lugar de dirigir suas ob~ervações e suas cen
suras a uma administração que não existe, 
melhor fôra encaminhal-as a quem de direito 
competem, certos de que não faltaria na casa 
quem procurasse justificar o actual ministerio, 
a quem em tal círcumstancia eu prestaria o meu 
apoio. 

Senhores, se eu não conhecesse o caracter e 
boa fé do illustres membros que professão taes 
principias, eu os arguiria de pouca sinceridade, 
eu diria que não se quer atirar ao alvo, e sim 
fazer tiros de reflexã.o. (Apoiados.) 

Terminando aqui estas observações prelimi
nares, eu entrarei na materia; e desde já peço 
a indulgencia da camara pela falta tnh·ez de 
ligação das minhas idéas, em virtude do rne11 
desa~rad~vel estado de saude, 
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SESSÃO EM 24 DE MATO DE 1839 135 

Principiarei, Sr. presidente, comparando os 
dons topicos correspondentes da illustre c'om• 
missão o do voto em separado, dando as ra· 
zões porque prefiro o da comrnissão, depois 
discorrerei sobre o periodo do voto em sepa
rado, que em verdade é uma funesta enxerfo.\ 
no qual se stigmatisa a admjnislração p:lssada, 
mostrando que elle é inopportuno, indecoroso 
ao throno, inexacto cm seus fundamentos, e 
perigoso em seus effeitos, e emfim passarei a 
fazer :tlgumas observações sobre algumas in
terpellações e censuras qne forllo feitas á ad
minislraçllo a que pet·lenci. 

Da leitura dos dous topicos col'respondenles 
(lé-os J facilmente se deprehende que cada um 
delles comprehende tres parles. Na primeira 
parte dirigem-se felicitações ao throno pela 
existencia das boas relações entre o imperio e 
as. potencia:::; estrangeiras; na segnnda falla•se 
nos negocios da Santa Sé, e na terceira re· 
fere·se acamara á. occnpação franceza no rio 
Oyapock. 

Pelo que respeita ao primeiro ponto, nenhuma 
differença essencial descubro, e por isso indif
ferenle me parece que se adapte um ou outro: 
mas pelo que toca aos dous ultimos pontos, evi
dente me parece a ~uperioridade elo topico da 
illustre commissão a respeito do topico corres
pondente do voto em separado ; porquanto 
nada supponho mais decoroso do que os termos 
em que a com missão c<mcebeu o mesmo topico, 
dizendo que a cama.ra se persuade, que e re
moçi\o dos obstaculos que embargava.o a con
clusão da materia seria effectuada sem quebra 
da dignidade e prerogativas da corôa; outro 
tanto, senhores1 se nilo póde dizer do voto em 
sepal'ado: por isso que os termos em que é elle 
concebido se reduzem a dizer-se ao thl'ono, que 
muito folgaria a camnra que taes duvidas se 
achem terminadas; mas ·que não acredita nas 
palavras do tht·ono, e só se convencerá de que a 
communicação é exacta e fiel quando ver com 
o:: seus olhos os documentos relativos ·a tal 
assumpto. 

Senhores, eu sei que a falla do throno é 
uma peça rninístel'ial ; mas nada julgo mais 
contrario á cortezia parlamentar, aos eslylos cios 
corpos legisla.tivas, do que assevel'ar-se ao 
throno que se não crê em suas palavras. E se 
por ventura razão teria de queixar-se qualquer 
particnlar na vida· commurn, vendo solicitar 
provas documentaes do que elle :lffümado hou· 
vesse, · como, senhores, como se póde tole1·ar 
que se empregue para com o throno tão insolita 
e descorlez linguagem P 

Passando ao terceiro ponto, o voto em sepa· 
rado me · parece defeituoso~ por isso que não é 
sufücientemente explicito. Os limites, senhores, 
do imperio não se acha.o estabelecidos em vir· 
tude de tratados feitos ; pois sabe a camara 
que tanto os tratados de 1750 e 1761, como 
lambem o de 1777, · achão·se rolos, de maneira 

q11e algumas duvidas têm occorrido ácerca dos 
nossos limites occidentaes. E não pensará o 
governo, e ni!.O pensará alguem qlle a occupação 
do palmo de terra em que falia o nobre depu
tado de S. Paulo se refere inteil'amente a tal 
assumpto e não á raia septentrional do imperio? 
Ou mesmo não se acreditará que o voto em 
separado allud~ a pequenas dnvjdas occorridas 
no limite meridional do impeda? · 

Senhores, a materia é grave! Trata-se da 
occupnçào militar feita pela Ftança em as terras 
do Cabo do Norte, que são proprietla:le do im
perio , e a quet·et· a camara tocar neste objccto, 
deve-o fazer de um modo expressivo e ener
gico, afim de cg1e o gover~o · impet'ial conheça 
qnaes sno os sentimentos que a11imno aos re
presentantes da naçllo, assim corno tau,hem 
para patentear-se ao gabinete ll:'ls 1.'uillerius a 
opinião hem manifcstadn rla reprcsentaçn.o na
cional brazileirn, e assim possa o governo do 
imper;1dor negociar com mais vantagem. 

Dt:sla curta analyse, S1·. presidente, cu con
cluo que o topico da commhisno é rnnis expres
sivo e interpreta melhor os sentimentos da 
camara em um assnmpto, em que os tran8po1·leR 
do patriotismo h1·azileiw devem w.1ten tear-se 
com decoro, sim, mas com energia: Enlt·el:rnlo, 
se"' illuslre commissi:\o õe dignasse adoplar al
guma modificação ao topico cm discussno do 
seu projecto, eu ousada submelte1· á sua consi· 
der ação a subslituiçno segui nle ao segtmdo 
_membro do mesmo topico, (Lê.) 

Assim terminado este st1ccinto exame, eu 
passarei a demonstrar que o topico do voto em 
separado, onde a passada administ1·açn.o se acha 
tão acerbumente censurada, é inopporluno, isto 
é, impertinente á materia em discussão. 

Alguns Srs. deputados, que têm tomado pkrte 
no presente debate, têm procurado determinar 
a verdadeira natureza do throno, e têm procu
rado estabelecer as regras que devem presidir 
á redacção do voto de graças. Mas quaes qner 
que sejão as definições apresentadas, ninguem 
se poderá recusar a admittir que a falla do 
throno é nma peça ministerial, na qual o throno 
confia ao corpo legislativo a exposiçno em geral 
do estado do paiz, e a indicação das saas mais 
urgl;lntes necessidades. Ora, não se occupando 

·o lhrono em seu discurso da dissolução do ga
binete de 19 de Setembro, por ser ella uma 
ernergencia mui ordinaria na marcha dos go
vernos representativos, não será inopportuno 
e deslocado q1:)e a camora _falle em tal succes~o, 
quanuo mesmo fundadas fossem as censuras 
que se dirigem á administração dissolvida P E 
que razão, senhot·es, teria o throno pA.ra men
cionar tal acontecimento? Que circumshmcia 
especialissima acompanhou a dissolução do mi
nisterio de Setembro? Demais, na casa tem sido 
eslylo · ao throno fallar em tal assumpto ? 
Quantos ministerios se têm succedido desde que 
se acha estabelecido entre nó:; o $ystema re• 
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13tl . SES8ÂO EM 2,1 DE MAIO DE 1839 
presentativo : e pvr ventura alguma vez fez o 
throno tal communicação ? Cl'eio que não. Logo, 
que significa tal menção em"' o volo de graç:is ? 
Estas breves considerações, senhores, sobrão 
para p1•ovar que o topico em qneslão é inoppor
tuno e extempoumeo. O artigo é indecoroso ao 
throno ; porque não füllando o throno na dis
soluçtio do gabinete, e entenàendo a camara 
que deve · fa.i€r uma menção especial de tal 
acontecimento, não tem ella por uma tal razãO 
censurado implir:ilamente o lhrono por uma 
tal omissão : e em verdade, como se póde 
recusar esta conclusllo julgunclo a camara que 
a dissolução de um ministerio é materia de 
uma ordem tl\o transcendental que merece ser 
menciünada em o voto de graças ? 

O topico é ainda indecorúso por outras 
razões ; com cffeito, sendo o gabinete dissolvido 
fortemente accusado de erros e crimes de di
versas especíes1 e não sendo humana e moral
mente possível qqe tal gabinete de bom e pa
triotico se transformasse subditamenle em máo 
e prejudi_cial ; não sendo possível que tantas 
aberrações e tantos crimes fossem pe1·pelt·ados 
todos de uma vez, não se reprehende até certo 
ponto ao throno, indicando-lhe taes abusos, por 
havet· elle conservado um minislerio que, com· 

· mettendo a]g1~ns dos abusos referidos, já se 
devia faz~r indigno da confiança do mesmo 
throno? Eu supponho que sim. E não i:erá 
pois indecoroso ao throno censural-o por tal 
guiza, contra todas as regras da decencia parl~
mentar, e coulra todas as conveniencias parla
menta1·es ? Isto é, senhores, indubílaveI. 

Sr. presidente, proe:1:1rarei agora, qup.nto fôr 
possivel, mostrar que este artigc, é inexactis
simo em seus fundamentos, isto é, que os 
pontos sobre que elle 1:;e estriba não são exactos, 
não sM veridicos; que as allegações ahi con· 
tidas carecem grandemeute de demonstração e 
de prova. 

E1 a administração pasgada accusada de haver 
desperdiçado os dinheiros publicos. Mas basta o 
enunciado de semelhante proposição para ::se co
nhecer a precipitação com que foi redigido. Como 
.se póde dizer ao throno, como se póde dizer 
mesmo aqui na casa, que houve disperdicio de 
rendas publicas, quando se não tem exacto co
nhecimento dos balanços, d:i.s contas que hlffl 
de ser apresentadas por essa administração ? 
Se tal proposiçM na boca de um particular 
seria taxada de imprudente, de inconsiderada, 
de precipitada, o que será enunciada ~pela ca
inara dos Srs. deputados? Eu. esperava que o 

. nobre membro dissidente da commissa.o, depois 
. de ter visto a J11archa dos debates, depois de 
ter -visto as provas que se têm apresentado, 

. retirass~ o seu artigo ; mas . elle não- o fez, 
· deixou-o em discussão; e pôz-nos por is~o na 

rigorosa necessidade de mostrar-lhe a preci-
pitação com que foi escripto. . . 

Sr. presidente, quando se trata de examinar 

o systema seguido por uma administração 
qualquer a respeito dos dinheiros publicos, 
assim como a: respeito de todos os seus actos, 
me parer.~ que a prudencia, a circumspecça.o 
prescrevem ree:ras que não é possível preterir 
sem que o supposto censor se exponha a ser 
contradictado. Examinou o.illustre membro da 
commissão todo o syslema financeiro do go
:verno? Examinou· todas as suas medidas fis
caes ? Leu o Correio Offi&ial, para conhecer 
todas aquellas providencias dadas pelo governo 
para economisar os dinheiros publicos? E 
quando não tenha lido, ~ia.o pedia a boa razll.o 
que não emillisse juízo algum a respeito de 
semelhante materia, sem o rnais cabal conhe· 
cimento della? Seguir-se-ha; por exemplo, de se 
apontar dous ou tres factos de disperdicio (que 
eu não confesso, antes contesto); seguir-se-ha 
da indicação de taes .proposições, que se possn 
fazer um juízo exacto do systema economico do 
governo? Me pal'ece que nno. Eu entendo, se
nhores, que quando se trata de avaliar com 
criterio os actos de uma administração pelo que 
diz respeito aos dinheiros publicas, deve-se 
ter muito em consideraçno todas as suas me
didas pam economisar estes dinheiros. Se, por 
exemplo, a somma dos disperdicios fôr maior 
que a somma dds economias, ter-se-ha raza.o 
para dizei· que a administração foi disperdiçada ; 
mas eu poderei citar uma multidão de provas 
contrarias á essa opinião. Senhores, sem lançar 
mãa de. outras provas, tomat·ei por exemplo o 
relatorio apresentado pelo ministro da fazenda, 
desentranharei delle provas e argumentos que 
já forilO uma vez apresentados. 

E' sabido que, quando existião no Rio Grande 
dous .ou tres mil homens,. os saques feitos 
contra o lhesouro subia.o annualmente a 1,400 
a 1,500 contos. Hoje é constante, é demons
trado! que existindo oito para nove mil homens, 
os saques sao quasi os mesmos, monta.o a 
800 ou 400 contos mais : esta prova ó it-
refrngavel, este argumento é de alguma· va
lentia. Confesse o nobre membro que não se 
acha habilitado para o contestar, e eu o desafio 
para apresentar um facto contrario. 

Se é pois evidente, se é foquestionavel 
que houve a maior economia na gestão 
dos dinheiros .publicas pelo que · respeita 
á guerra do Rio Grande : como se vem iw
cusàr a administraçllo de disperdiçada? Quaes 
são as provas que se apresenUlo ? Provas 
de insignificancia tal que não merecem res
posta : o ordenado que se mandou abonar a 
um desemb::irgador 1 Miseravel prova! QuafJ.do 
se trata de centenas de contos, o qu~ signific110 
economias de 4 ou 6 contos de réis, de maneira 
que se possa dizer ao throno que a adminis
traçã.o foi· disperdiçada ? · Eu entendo, senhores, 
que t:sles ordenados forão legalmente abonados: 
mas qil!indo o não f~ssem, seria da,.dignidade. 
da camara exprobrar ao governo o ter mandado 
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SESSÃO EM 24 DE MAIO DE 18.39 ]37 
nbonal' orJcnados a um cidad:'.io prestante, um 
cidadão bcnernerito, que, sendo presidente da 
Bahia no tempo da revoita se expôz a todas as 
fadigas, soffreu todas ns privações, arrostrou 
·todos os perigos ? ... 

ALGUNS SRs. D~:PUTADOs : - Dessem uma 
pensão se elle merecia. 

O SR. MACJEL l.\fo!'lTE:mo :-:-Senhores, taes pro-
YI.ACl;t.ÃõC" r\'11"'€:l.r,.o.rn_n"'\n 'Y\1•Ar-,.,..;.-.,..., 1-'"\•"l')ln n....-,,.C'l.fri.nn.1-. 
t-"L.J,::,.11,,.v-ç;v t-'ªL!l.:..L-L-u.J-,1.uc;. ,tJl~j-J.I.Jai::> _lJa.ia a.1-.1ç1.c;:1,.,c;.1 1 

para apagar inteimmente o fogo do patriotismo 
do coraç/lo dos benerneritos. Estoll persuadido de 
que taes ordenados forãO legitimamente pagos; 
mas entendo q1le quando o nao fossem, era Jo 
detôro do corpo legislativo na.o fallar em serne
ll1nnle fado. (À7)o·iado,9,) 

Maravilha quê algtrns' dos ill11str-cs mct1il>ros 
nrto stigmatiimssem a ndrninistrnçilo que mu1Jtlou 
ahona1· or<lennclos u um deseinbat·g·ndor que 
vivia nas doçul'ns da paz, e ccnsmeut a. adtui
nislrnçilo que nrnndou alionnl' Ol'denndos no 
digno cühldão qnc debellou a anm·chia, que 
levou a pm: a urnu prov;ncia do itnperio. 
(.Apoiados.) . 

SenhDL'es, o paii não pútle ganhar muilo 
qn::rnJo tão dep1·cssa se esquecem servÍ\:Os trio 
importantes. NM sei o que será deste grnncle 
sentimento de patdoti:smo, quando se vê o go
verno censurado por ler feito justiça a cid:1M10s 
benemetilos ! 

Mas dê-se uma pensão, exclama um nobre 
deputado. Sim, o governo a daria: mas o go
verno entendeu que, abonando esses orde
nados, tinha procedido legalmente: potque rüi.o 
é verdadeiro o facto aqui ns.severado de que 
esse uesembargador houvesse pedido a sua de
missrto. Ao menos eu, tendo de votar em con· 
sellto, para que se mandassem abonar taes arde· 
nadas, examinei esta questão, e não depar-ei 
com papel nenhum, pelo qual se mostnisse que 
esse cidadã.o houvesse pedido sua demissã_o ao 
governo. Mas é lwje, senhores, deploravel cos
tume do tempo, é hoje costume geralmente faze
rem-se increpações sem examinar documentos! 

Quaes sã.o ainda, senhores, os oulros argu
mentos :1prei,entados para mostrar que o governo 
leve disperdícios? Argumentos, Sr. presidente, 
que pela sua insignificancia, torno a repetir, nl'io 
merecião ser aqui expostos. E' um dell_es, se
nhores, ler mandado o governo -abonar uma 
gralificaçl'..ío a um oflicial d.a guarda nacional de 
Minas, de modo que quando se trata de ex.a-
1uinar o systema em grande do governo, sabe1· 
se o seu syslema é .economico, ou é de dispm·
dicio, ·são estas as a Hegações, os factos que appa
recen) !. .. AppeHo para a illustração do nobre 
deputado que apresentou semelhante a1·gu· 
menlo : entenderá elle que este facto é bas· 
lante para que se possa formar um juízo a 
respeito àa economia do governo? Desconhecerá 
o nobre deputado a difüculdade em que se vê 
o governo central de fazer sentir a sua acção 
em todos os pontos do irnperio? E' e1le respon· 

- TOaJO J 

savc_l por todos os actos de seus clelf-:gad'os, en 
o sei: mas cabe-lhe sernpt·e a possibilichlde de 
emendar e:oses actos? Se quizei:mos !'evolver os 
anuaes das passadas aclininistrnções, dos rni
nislerios qtie iêm existido no Bra,;il, na F'l'anca 

r- 1 • - .. - , ... ; 

na 111g1atena, em toclo o mundo, poderi,tmos 
apl'esentar taes disperdicios. Mas é fundada 
em taes faclos 1 que a carnarn dos Srs. depu
indos deve ernittir a sua opinião? Dírei ao 
nobre de:putado que do exam~ desses fados, 
quando fossem verídicos) não poderia resullar 
H opinião de que o governo era disperJi .. 
çmlo: porque sel'ia pl'eciso primeiro qne o 
nobre ª'.1lor do volo sepu:·ado mostrns.rse que as 
econornrns nüo forão ma1ore~;. 

Mas, senhores, quandu mtsn10 hou ve;;se dis
perdicio, devet·ia a camarn do,; :-:,1·s. tleputado:-:, 
fedwndo os olhos aos aelos de admir1islr:i1.:ücs 
passadas, q1w nuntn 1nerct:fai\o :iCt' 111e11~:io
nados no voto de gra1,:as, deVl'l"Íil (digo CII) :,;1'1 
ex1:n:er a sua severidade eonlra a adnrinis
lr..JC,:âo que ncabou? O llül>rc depulad1) q11e lmje 
apre.:,;enla este voto seµarndo nllo foi um dos 
collaborndot"es do voto de p;raça::; apreseCJlado o 
anno passado ? Nàu lel'ia elle noticia da despez;i 
feita com e11comrne11d:1 de cabos e de ma~lros 
proprios para· todus as náos inglezas, com a 
viagem de mn engenheiro á Europa vence11do 8 
ou 10,000 libras sterlínas, ele. ~llll'elanto, e;,tr,s 
factos nuo forão aprese11taclos no voto de graça,; 
o anno passado! E' sú µara com a a1lrni11istrc1ção 
de 19 de Setembro que o nobre deputado ó 
inexoravel l Senho1·es, eu peço á camarn que 
não me force a .apresentar factos de dispet'· 
dicíos muito_ notaveis das administrações· pns
sad.is. (Apo-wdos.) 

Sr. pre:;idente, quando se trata, repito, de 
avaliar com justiç:a os aclos de uma· àdminis
trnção pelo que re::;peita á fazenda publica, é 
indi.spensavel seguit· passo á passo a serie d as 
medidas adaptadas por lal adminislt·ação. PoL' 
ventura são desconhecidas á canrnra as me
didas apresentadas pela repartição d,1 fazenda 
pal'a a boa fiscalis,:ção das rendas? Nno terá 
ella noticia da reforma feita nos regulamentos 
das alfondegas1 pela qual os dinheirns publicos 
vierão a set· mais bem an·ecudados? Não terá 
noticia da reforma feita no regulamento do 
consu_lado, _ pela qnal ainda os dinheiros pu· 

. blicos fori!o mais bem anecadados, mais hem 
fiscalisados ? Na.o- lerá noticia da reforma feita 
na pauta da alf:mdega do Rio de Janeil'O, paula 
que nno íôra reformaqa desde 1.828, por cuja 
reforma se póde mostrar palpavelmente que ba 
um augmento de 1·eceita de 150 contos na al

. fandega do Rio de Janeiro, e qlle segtiramente 
chegará em todo o imperio a 300 ou 400 
contos? Na.o são estas as medidas que deve 
examinar o nobre membro da com missa o, para 
poder enunciar o seu juizo ? Não terá noticia 
esse nob1·e ·membro que accusa a adminis
tração de negligente na fisc~lisação das rendas, 

18 
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SESSÃO EM 2J O~:; MAIO DE 1839 
da medida que o ·govemo tomou, n1an<lan<lo 
responsabilisar a empregados negligentes e 
prevaricado1·es ? ... 

o SR. ANDRADA MACHADO : - São pala.vrns. 
O SR. MACIEL MoNTEIEto : - São pala

vras ! ? ..... Quererá o noJ)re deputado, tão cheio 
de principios. constitucionaes, tão arnante da 
constituição, tão zelador da independencia ~ 
divisao dos_ poderes, quererá que o govet·no 
julgue esses empregados ? Q11e poderia o go
verno fazer senão respon~·lbilist,1-os ? Pa
favr:.ts ?... O nobl'e deputado für. a satyru da 
inslituiçno do jnry ! (.Apofo.dos.) Taes empre
gado$ forno m;mtlmlo:,:; rcspo11sabilisar pelo go
verno; nenlmma atfministrnçn.o mandnn res
ponsabilisnt· IM grande 1111111ern de einprega.dos, 
Entretanto qne vemos nós? N,i côt"le,_ na Bahia, 
no Para, no Rio Grande, ~te., todos esses em
pregados absolvidos ! E com taes mcior:; (nppello . 
ugol'a para a illuslrnçl\o do nobre deputado, 
para a siw consciÇ,Qcia), com taes meios será 
facil ftscalisar con~niclltemente as 1·e,ndas pu· 
blicas ~ Senhores, o que estou aqui dizendo são 
factos, nno sno declamações, nào são poemas 
epicos como hontem se nos referio. 

.Ma escolha <los agentes do poder. Sr. pre~ 
sidente, professo re~peilo rnuito grande pelo 
nobrn autor do voto separado ; esle 1·espeito 
me embarga de po<lel' dizer talvez com fr.m· 
queza tudo quanto eu sinto ; mas pe1·mitta-me o 
nobre deputado que lhe eu diga, que elle não 
foi exacto quando lançou no periodo em dis
cussào semelhante allegação. Eu não pretendo, 
Sr. presidente, provai· nem demonstrar que 
todos os empl'egados da antiga administração 
erão excellentes, era.o os melhores servidores 
do estado.; mas o nobre deputado que o anno 
passado, no voto separado1 pareceu tecer en· 
comios á administração que acabou, por 
ventura . vio) depois que elle redigia esse voto 
de graças, o anno passado, grande mudança 
nesses empregados ? Erão os mesmos, pouco 
mais; ou menos,· que existira.o depois ; e não 
se poderá dizer, porque houve uma ou outra mu
dança, e porque_ em a1guma fosse o governo in• 
feliz, na.o se poderá dahi estabelecer que o go
verno sempre nomeou máos empregados. Se 
eu lanço as vistas para as administrações pro· 
vinciaes, para os delegados mais immediatos 
do governo · nas provincias, vejo que o pre
sidente de Pernambuco era o mesmo que havia, 
o da Pa,rahyba füi demittido ; mas rne parece 
que qualquer que seja a idéa vantajosa que se 
possa formar do- presidente que então existia, 
não poderá o nobre deputado deixar de reco
nhecer qüe a. ultima nomeação do · governo 
recahio em un1 cidadão muito benemerito. 

. (Apoir,.dos.) O nobre deputadó nãO poderá con
testar que, para o Rio Grande do Nol'te, o go
verno nomeou um individuo que, dando muito 
boa conta de si, teni·se füito credor das sym· 

pal.hfos da pL·ovincia. Quanto ao:,; outro:; presi
dentes, m1~ pat·ece que são todos, mai:; ou menos, 
os mesmos ; ha o presidente do Ceará, que 
foi pat·a o .Marnnhão ; ha o nosso collega o 
Sr. Souza Franco, que foi ~)ara o Pará. 

Sl! me refiro a outr·as. r~partições do estado, 
vejo que poucas mt.1dançus se têm feito ; pelo 
que l'espeita á fazenda, quasi nenhuma se fez. 
Se, pois, havia razão para que o ann0 pas
sado .a camara não censurasse o governo de ter· 
feito más nomeações, como é que pot· duas, 
tres, ou quako nomeações, qlle ainda se não 
tem demonstrado cJue sejão más, vem a· ca
llltu·a dizer ao throno que a administraçào de 
19 de Setembro não fez senão escolhas des· 
grnçndas. 

Cilou-se aqui factos par·ticulares ácerca dos 
president<is do Cea1·á e de Minas. Não q11ero 
fazer aqtii a apologia· desses presidente$ ; o 
que digo é que nilo basta qne se levante a 
voz contra um presidente, para que o governo 
imm.ediatarnente o demitta. Esta tl10oria nilo {i 
minha, é do nobre deputado que hontem fallou 
sobre essa materiu, que, sendo muitas vezes 
aqni arguido por eonservat· no Ceal'Ú o Sr. se
nador Alencar, disse muitas vezes :-0 governo 
obl'aria com precipitaçllo, seria ullanumtc res· 
ponsavel á naçào, seria rnuito censuravel, se 
po1·q11e meia duzia de homens, se porque um 
padido se levanta contra um seu delegado, elle 
o demiWsse. . 

Mas1 senhores, que factos se têm produzido 
aqui contra es.ses presidentes ? Censurou-se o · 
presidente de Minas pela organisação do ba·. 
taihão de guardas nacionacs, rnas não se 
mostra contra esse presidente nem prevari· 
caçào, nem ignorancia de suas funcções. . 

Tem-se dito que alguns presidentes são n:rnito 
odiados nas províncias, que ha um partido im
mensa coulm cl1es, que a opinião publica os 
tem denunciado á nação como reprobos, como 
criminosos. 

EnJ tempo de partidos, como este em qlie 
vivemos, uma autoridade _tem um partido 
contra, e um partido a favor. Eu vejo que 
muitas vozes se levantárão da provincia cio 
Ceará contra o Sr. Manoel Felizardo, mas 
lambem vejo q_ue muitas vozes se levantárão 
a set1 favor. Algumas camaras · representárao 
contra elle, mas outras representárlio a favor 
delle. Nesta especie de duvida, de inaerteza, 
o governo devia, quando se tratasse do Sr. Ma
noel· Felizardo, attender partfoularmente aos 
seus antecedentes, ao seu caracter. O Sr. Ma· 

· noel F~lizardo s_empre passou no Rio de Ja
neit·o como cidadão _prestante, cidadão il}us
trado (apoiados); e neste estado de. dµvida o 
governo çlevia conserval-o. 

. E' preciso que eu francamente declare á ca
mara que o governo, mandando-o para a pro-· 
vi11cia do Maranhp.o, na.o o quiz destetrar do· 
Ceará; mas entendeu que devia, dando-lhe 
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SESSÃO EM 24 DE MAIO DE· 1839 

un~a presidencia de categoria superior, mostrar 
que apreciava os sei·viços que ellê havia feito 
em favor da ordem. 

Eu, senhore!l;, não quero estabeleeer o pa
l'allelo entre a administração do Sr. Manoel 
Felizardo e de alguns presidentes que o pt·e
cedel':lo : <!-n-as se o qui:wsse f'azer1 podei·ia, 
ú vista de peças docume1füies que examinei; 
emittir a opinião segura de que o Sr. Manoel 
Felizat'do não foi peior presidente que os 5eus 
predecessores ; poderia mostrar que, pelo que 
respeita á fazenda pub1icn~ elle ze1on conside
ravelmente os dinheiros nacionu.es. (Àpf,-iados.) 
Não é minha intenção s!igtniilisar ning11rm, m:1s 
o facto que apresento é verdadeiro : o Sr. Ma· 
noel Felizardo zelou muito os dinl1ei1·0s ptt· 
blicos, mostrou muita intelligeucin. nesta parte 
de sua administração ... 

O SR. CASTRO 1,; S11v,1. :- Nrto apoiado. 
O SR, MACIEL MoNTEIRo :-Tenho mostrado 

que os m·gumentos apresentados parn provar 
que o governo fez más nomeações nao sl'lo fun· 
damenladus: tenho mostrado que a camara não 
póde, sem notavcl versatilidade, dizer ao throno 
que os seus em pregados suo trnios, quando o 
auno p:.issado disse que erao bons, sem ter 
lrnvido mudança consideravel, como acabei de 
expôr. 

· O estado cada vez mais empeiotado dos 
negocios publicas.- E' i:arnbem uma das alle
gações que se dirigem ao throno. Sr. pl'esidente, 
o prisma, atravez do qual s~ observào as cousas, 
pôde influir muito no conceito que se possa 
fat:er do estado do paiz. A mim me ,parece que 
ha factos fundados e irrefragavcis, que levão a 
crer que o estado actual do paiz é muito melhor 
do que em antes da administraçao de 19 de 
Setembrn. Senhores, o modo geral é detnasia
damentt vago com que o voto em separado se 
exprime fallando em estado sem dizer qual, 
me dá a entender que se trata do estado finan
ceiro, do estado politico, do estado militar, etc. 

Sr. presidente, ~e olho pará o estado finan
ceiro do paiz, o que vejo eu? Vejo que elle se 
acha mais empeiora.do? Convido ao nobre de· 
pulado para uma discussllo esper:fal .sobre este 
ponlo, e me parece que se o nobre deputado 
quizer diseutír commigo, será convencido de 
que com cffeito o estado· do puiz. não é peior. 
O que se entende pOl' estado financeiro do paiz? 
Entende1·á alguem que é sómente o estado dos 
fundos puiJlicos? Mesquinha seria seguramente 
a idéa se com effeito se limitasse a isto. Estado 
í1nanceiro quer dizel' avaliar a importancia que 
tem no mercado. os funâos publicos? Creio que 
não, porque poderei mostrar á camara na dis
cussão para que convido o nobre deputado, que 
a alta e baixa dos fundos depende muitas vezes 
de circurnstancias inteiramente alheias do ct·e· 
dito publ~co. (Apoiados.) Sei perfeit.:1mente qu~ 
o credito influe muito nesta questo.o, mas sei 

qne ha outros elementos sem ser este que con
trib!lem para o bom ou máo estado dos fundos 
puhlicos. Mns analysando o estado da fortuna 
publica 1 que vemos nós? Vemos, por exemplo, 
todas as industrias do paiz desenvolverem-se, 
vemos todos os elementos da riqueza publica 
günharem incremento, vemos a producção aug
menlar em todos os pontos do irnperio: ora, 
quando :i producção. augmenta, quando a re
ceita é maior, póde-se ailil'mar· que o estado 
do paiz se tem empeíorado? Parece-me . que 
nM, salvo se esses dog111as de economia poli
lica, Llü sciencia financeirn, se esses principias 
rcgu la dores da ma teria são todos falsos, -sM 
lodos crroncos. 

Mas sPrá pm· ven!nra, senhores, o estado po· 
litico do pniz que se tem empeior~do? AppclJo 
pm·:1-0 nobt·c dnputudo que me obsct·va (olhando 
pa1·ci o S1·.Montezmna); foi elle quem aqui nos 
di~se :- Eu tenho as tdgibeiras prenhes de cio· 
cumentos pura mostrar que o Braz.il se con· 
lfogra.- Forão o nobre deputado e seus col
legas que declarárao á camara que não podirto 
movei- um soldado, porque ~ ordem esiava 
em perigo, e abalos se fozião sentit· em toda!- ' 
a_s partes. Se ê verd,\de, Sr. pt·esidente, que o 
pai'l, estava abalado em seus funclame11tos, que 
a ordem publica eslava ameaçada, · que .::om
moções se fazião sentir em todas as prnvinciaf; do 
imperio; se é verdade corno se nos affinnou, 
corno se póde dizet' que o estado do paíz tem 
empeiorado, hoje que a ordem publica existe 
em Lodos os pontos do ímperio, menos na p1·0-
vincia do Rio Grande? 

O SR. A1vAR.Es MACHADO :-E o Maranhão? 
O Sn. MAGIEL l\foc,TEmo :-0 M:rn:mltfto eslCt 

pacificado : se se entende que um ou outro 
baudo ele salteadores póde alterar a ordem 
publica, enta.o terá razão o nobre deputado ; 
mas eu creio que salteadores que discorrem em 
o interior de algumas provincias nao são par
tidos politicos ; e quando sejão, não são capazes 
de inspirar inquietação, podem ser comprimidos 
pela força publica, pelas medidas do go"Verno, 
como têm sido. Tenho, portanto, sem mais 
desenvolver este ponto, que é susceptivel de 
muito desenvolvimento, tenho mostrado que o 
estado politico do paiz antes da administ1·ução 
de 19 de Setembl'o era muito peior. Nesta parte, 
perdô,~-me o nobre deputado o Sr. Montezurna 
que 111e diga que, apezar de toda u sua saga~ 
cidade, cto talenlo que lhe reêonheço, nilõ será 
capaz de refutar-me: em todo o caso, se o 
nobre deputado me fizer a honra de responder, 
eu peço que altenda a que t.!ou muita conside
ração ao que elle nos disse, que trazia as algi· 
beirns prenhes de documentos e cartas que 
provavão que o imperio estav~ cunflagrado; 
que não se podia deslocar um soldado das pro
víncias aonde havia forças. 

Mas, senhores! o estado do paiz se tem em• 
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140 Sl!:SSÃO E.M 24 DE MAIO OE 1839 

peio1·ado. Será por venlura o estado militar do 
paiz? Nno havia exercito ot·ganis:\do, nno havia 
soldados que fossem combater a rebellião: o 
governo anterio1· ao de 19 de Setmnbro, cheio 
de enllrnsiasmo, penetrado de tL·ansportes 1le 
jubilo, nos disse aqui : O governo já pôde 
preparar 40 homens, que vão ser mandados 
para o ~io Grande e os seL1S competentes ca
potes !--(Risadas.) Era, senhoi-es, este o estado 
deploravel em que se achava o exercito : e 
póde-se elle compara1· com o estado do exercito 
hoje ? N~o era possível 1·ecrutar, os presidentes 
e autoridades não linhão força. bastante· para 
isso. E a administrnção de 19 de Setembro 
recl'Utou 5 para 6,000 homens, e s{, du capital 
do· imperio mandou 2,000 para o 'Rio Gt·amlc ! 

S1·. presidente, sinto com totla a cordiiAlidmle 
ter de combater o nolm:'! deput:,do no seu 
voto sepat·ado, ter de taxai-o de inconsidm·ado ! 
E quando ouvi dizer qne o nobre dcpnlado nno 
tinha concordado com a commisl:!11.o, qn<l i,l 
apresentai· um voto separado, rccorcfando-me 
dos elogios, dos encomios pomposos que o nobt·e 
dcpula<lo fez á adminislmçao passatl1i1 ncl'cclitci 
que o nob1•e deputado prelen<lia faze1· a. apo
theose dessa administi·açno. ( Ri,scidaEJ, apoiado,<1. ') 
A confiança que o nobre deputado tleposit:tv:1 
nella fazia o seu m .. 1ior elogio : infelizmente 
minha sol'preza foi extl-ema, e Live ele me vr!t' 
na necessidade de combatet· o nobre deputuuo, 
que na eslacada, como lhe chamou o nob1·e 
deputado de l\Iinas, ajudou a adminisll'ação a 
debellaL' a opposição. 

A obstinada e acintosa polilíca da adminis
traç~o que acabou é tambem uma das allegações 
que se dfrigem ao throno. Sr. presidente, esta 
.censura tem alguma cousa de uma offensa 
pessoal, ella vem enlendet· muito immediala
·men le com o caracter particulm· de cada um 
dos individuos que pertencerão á administração. 

Acinle é uma acção feita com conhecimento 
do mal que se vai füzet·: ora, se a adminis
tração, conhecendo seus eeros, conhecendo o 
mal que produiin.o suas medidas, effeetivamente 
continuava nellas, segue-se que os rnembros 
dessa administração devem ser sequestt-ados do 
resto dos brazil~iros. A administração passada 
compunha-se de homens que conhecião os 
males que estavão fazendo e insistião nelles ! 
Isto que nenhum deputado ousaria dizer a seus 
collegas, o nobre deputado dirige ao lhrono ! 
Mas a administração é obstinada, é tenaz, é tei
mosa, é emperrada por antros t~m1os. E quaes 
sno as provas qne se ministra.o em favor de 
semelhante opinião ? E' por ventura a eonsis
tencia nos principias, a profunda convicção da 
utilidade, da vantagem de certas providencias 
governativas executadas com constancia e per
sislencia ? . 

Mas, senhore~, ;1 administração é obtinada ! 
E tnlvez um~ das provas seja a conservação 
do marechal Elzeario nà presidencia do Rio 

Grande. Senhores, a administração passada 
tinha muito recentes na suil . rneinoria 
as censuras feitas á adminístrni;:ão prece
dente; uma dessas censuras, e qlle mereceu 
a app1·ovaçã0 do fü·azil inteiro foi a versa
tilidade, a mobilidade, a facilidade com que 
o governo no espaço de alguns meze.s no111eou, 
creio que nove presidentes: ora, se as adminis
tt-ações precedentes haviM sido censuradas por 
tal modo, se em lodas as partes do Riu Grande 
se dizia que tal systerna de versalidade pre5tava 
favor á cansa da rebeldia, devia a administração 
passada mud:w o marechal Elzeario, só porque 
alguma cousa se dizia ccmtra elle? 

S1•. presidente, não quero fazat· aqui a apo
logia do pre5idente ~~lzeario, mas o nobre de
pu Lado nno p1'Hl•J dcixnr ele reconhecer que 
gmnile parle das declaurnçües <lirigidn~ co11tra 
C!.SC presi1le11lo nem !-lcmpt·u nascino de uma 
J'onlc louvnv1Jl, pnlriolic1t. O 111nruclrnl l~lzeario 
foi nommulo 1n·esidu11lo d1.1 Hio Um11dc <(11u11do 
os cli11heirns p11hli1:o~ 1\lii se dilupitl11vno, qunndo 
se saecnvnu lelt·ns iwhro o lhcsouro de lodos os 
pontos dn provinein, q1m11d11 o ll'aidor Bento 
Manoel conl.inuava nin,ta a snccat• letras sohre 
o l11cso111·0 corn anti-dalns: o na.o é nallll'nl 
que c111n111.lo o prcsidente, uma autoridade, 
q11et· i11trod11zir 01·ucm na desot·dem, luz no 
cuhos, c1uc1·, linalmente, regnlat· o systcma dos 
dinlicil'Oa pnhlicos, haja muitR. gente interessada 
na conlinuaçilo th taes abusos, que levante 
conlt·a ellc vozes de ncc11sação? Não é isto o 
que vemos geralmente? Estes factos, de que a 
passada administração tinha cabal conheci
mento, n~o devião pesar no seu animo para 
não demittir facilmente o presidente Elzeal'Ío ? 
Depois, consistida o erro em conserva1· este 
pt'esidente, ou em nomear algum que o suhsti
tuisse? Parece-me que não se tratava sómente 
de destituir o presidente Elzeario, tratava-se 
lambem de suhstituil-o por qlrnm pudesse bem 
desempenhar esta missão. Sem fazer offensa aos 
officiaes do nosso exercito, poderemos achar 
faéilmente officiaes a quem se incumbisse tão 
delicada missão ? O nobre deputado qne me 
observa (olhando pará o Sr. Montezuma), e qne 
foi governo já, sabe que essas nomeações não 
são muito Caceis: difficilmente se achão homens 
que reunão todos os quesitos necessa1·ios para 
preencher tão alto emprego: se alguns têm bra
vura, fallecem-lhe os necessarios conheci
mentos profissionaes : se têm esta qualidade, 
falta-lhes a bravura. 

Na impossibilidade em que estava o governo 
de escolher d'entre os officiaes1 a conservação 
do presidtmte póde ser exprobrada ao governo? 

· A administraçà.o pa,ssada está demittida, e en
tretanto o actual labora nas mesmas difficuJ
dades, ella njlo-pôde achar facilmente official 
que fosse substituir o presidente Elzeario. · 

Faço votos para que o presidente nomeado, 
cujo patriotismo aprecio, para que o comman· 
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dante das annas, que acabão de merecei· a 
con(iarn;a do governo, preendi:lo o grande fim 
de pacincar o Rio Grande! [\'la,; comprnll(..!nda
se bem a posição do govel'no. Depois de lutar 
com gtandes embarnços, liuha de prestar n1ilita 
atlenção o.os clamores cont.rn o presillenle l~l
zeario; elle devia lt·epidae quanLlo fo::;se oc
casião de o demitlir. E pocfo-l a administração 
dar urna prova mais ·authentica do desejo que 
linha, de acertar, de con1ir::cer a verdade, do q11e 
destacando de seu seio um ele seus membros 
para que fo3se e.icaminar as necessidades do 
paiz, as causaR q11e pareciã.o relarda.r a pacifi
cação do Rio Grande! E é j11sto que o go
vr.rno que assiin procede, q11e mostra tar~s 
dese,ios, que e::gota lodos os meios ,t seu nl
cance, q1ie prnclll'a lodos os elementos Pª"ª 
(1 paeificacJrtO do Hio Oi-ande; é j11sto rp1e o 
gnvm110 que assim obra seja accu:5ado, e o 
seji\ d~ segnil' uma pulilíca ;\cinlosa, quando 
elle é o primeiro que rnoslrn üe~ejo de 
acerlal', para o que constituc o _nccessario 
exame? 

Sr. presidente, me parece que a polilica do 
governo não pótlc ser taxada de obstinada e 
ací11tosa. Direi m.ais q,ie a c,1nrn1·a não póde 
taxal-a sern taxar-se a si n1esrna t\e ac\nto~;;\ e 
obstinadc1, porqlle a polilica do gove1·110 é u 
politi<~a do coepo legislativo. Digo isto porq,ie 
vejo o governo qnet·el' o emprego ele: forç,1, e o 
corro legislativo dar-lhe força; vejo o governo 
pedir o emprego ele medidas concilintodas, e o 
corpo legislativo Jar-lhe uutorisaçil.o parn am
nistiar. Se o corpo legis\alivo acquiesceu a 
todas as proposições do governo, se se identi
ficou com todas as suas idéas, se concedeu tudo 
quanto o governo solicilo11, nüo se póde di'l,er 
que a politic[I elo governo é a politica uo corpo 
legislativo? Por venturn enlendt~rá alguem, 
exa111inando a natureza àessa politica, qtrn ella 
consiste n'uma on outra nomeação, n'um ou 
outro facto separado? Eu entendo que não ; 
entendo que a. política do governo é a política 
àa camara ; e quando mesmo o governo hou
vesse de não executa'!' inteiramente, como a 
camara entendia, os principias dessa politica, 
ainda assim ao corpo legislativo não cabia cen
surar com tal fundamento o governo. Poclia 
censurar o govt3rno por na.o entender essa po1i
tica, podia dizer que o governo não applicou os 
meios necessarios para leval-a a effeito : mas 
não póde, não deve condernnnr essa politica, 
porque ella era do corpo legislativo. 

Um ponto ha ainda, senhores, neste artigo, 
que merecer deve o reparo desta àugusta ca-

. rnara, e vem a ser a ultim9. parte do to pico em 
qu'estão, Eu enxergo, senhores, neste ponto 
uma. notavel incongruencia. No voto separado 
dirige-se um voto ao throno, com o fim de que 
a nova admin_istração caminhe mais conforme 
com as leis do paiz, e logo depois se diz que 
permitta a Providencia que ella acerte com os 

meios 1ll~ rcslahelecel' a OL'dc111 no iinpcrio. Ont, 
cumn uma. a,lmiuistr,iç,1o, g1iiandu-;;c pelos 
princípios iln mai,; lu1nino:a;a pulilica, e pelas 
max.i:n:t:3 da 1noral 11ais dqinra1.Ll, póde por vir
t11de du circ1nnstnncias i tnprevistas nilo acertar 
com o remedio para os male," do paiz, sr.gne-se 
q11e a cn.mara assim se cxpd1ni11:lo IML·ecc evi
dentemente fazer uma restl'icçrí.:1 mental, reser
vando-se elb o direito rle censurar o governo, 
caso elle não depare com o meio el'ficaz ele 
knninat' a ê111arcl1ía, cr\SO clle, ern summa, nUo 
at:el'le c:om o rernedio, rnuito ernbor,t tenha 
empreg.tdo e applicado todas as suas diligencías 
par;, acertar. Scnliot·es, se ,t camara e11te11Je 
q11e deve.prescrever regras ao governo par,1 sna 
direcção 1Ia ex,~eução das medidas '[Ue ellc 
Co!tCebe1·, bem, faça-o ; nus foc,:a-o eoin fran
queza, e nao se exprirna de 11111 1nudo lfiu insu
lilo, dil11do a ente11dcl' qne a polit:<:a de gov,:rno 
deve ser, 11:lo lltna poliiica tki pri11(:ipios, uws 

sim u111a polilíca desuece:-;so.-;, e111 u111a p:davr;1, 
u111n politica fatídica. 

Se presidente, pal'a co1wl11ir a disc11:.;;,:[lll 
desle to pico, pas~o a Caz~!L' outra:; uhser·vac:Oe:-,; f! 

direi r_•1n 1illimo l11gaL' cptc, depois de l.er m11c-:· 
lt·ado que o pa1·eet!t' do 1whre dep11la1lo é i111-
porln110, ou exlempornneo, é indtjt:Oroso :'t 1:nrt,a, 
e 6 inexacto em st111s !'1111danw11lo:c:, co1110 ~tt

pernbnnrlanletnente mosl1·ei; pl'Opo11lw-m1! a 
mostrar ((tie o topico é tam bc1n pel'igoso nos 
seus resultados. · 

Sr. prcsi,lenle, acho perigo,:;o que se ponha 
qílalqw1l' embaraço ao livre exercício do podet· 
modtn·,tdor, que se tl·ate de rode~u· de obsi.ncnlos 
umG. funcção que deve sel' rn11ilo livre, qual 
exerce o tl11·ono, nomeando e demitlind o os 
ministrns. Ora, eu e11lendo que pas:-;ando o 
topico do voto ern se1xt1·ado tal qu.tl está 
redigido, a corôa não poüeeá escol l1er mais 
entl'e os cidadüos benemerito.'5, entre os ci
dc1dãos í\lnstrados, os sens conselheiros. Se, 
por exemplo, Sr. presidente, a camara dos Srs. 
deputados tiver sempre de dirigiL· ao throno 
censuras á · ac!minístr.ação que caliio, que 
homem por mais palriota. queL·erá expôt·-se á 
anírnadversão da camara, a um volô de een· 
sura dirigido ao thronc·, quando elk haja 
de deixar o posto em que seu:; talentos o col-
locarao? • 

Senhores, nma tal doutrina seria só por si 
sufüc.iente para anefecer o zelo de todos os co
rações patriotices, e a amesquinhar todas essas 
nobres ambições, que se dirigem ao serviço do 
pair. em tão elevado emprego. O ministeriO 
de 19 de Setembro já não ex.tste, e tí\laesquer 
qne sejão os effc."!itos de tal censurn, a pas
sada admioistr.'.lção se l'esignará á sentença 
que a cam.ara prnferir : em todo o caso, se 
tal precedente µassar, o paiz é quem rnais 
vit'á a soffret do;_, seus resnltados; poi:::i que 
só ellc ficara pt·ivado dos seus mais pres
tantes e dislinclos sel.'vidores ; e é este, se-
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1-12 SESSÃO EM 24 DE MAIO DE 1839 

nhores, o mais vivo sentimento que póde 
lacerar o comção dos amigos verdadeiros do 
paiz, e os zeladores da dignid~de desta augusta 
cnmarn. 

Assim discorrendo, sen!rnres, eu advogo 
a causa mesma . do ncbre deputado, eu ad
vogo a causa da illustre opposição, que 
sem duvida desejará occupar este brilhante 
lugar, eslou advogando a causa de todos os 
generosos pretendentes ao lugar do minislerio. 

Sr. presidente, eu entendo que é muito pet·i
gosa e inconveniente semelhanle doutrina; eu 
enlendo q11e ;irna vez firrnado o precedente, 
apagado fka o senlimcn!o da mais nobre am
bição ; enl:)n, senlwr1•s, a rocha Tat·peia estará 
me;;mo no Cupitolio ! En peço ao nohrn depu· 
lado, anloc da volo ern separado, q11e medite 
hl•i11 11csk ponlu, que veja os perigos ein q11e 
elle vai pô1· o paiz, e sohn,~tmlo relliela qne e!le 
mesmo póile ficar expo.,to á mesma medida que 
hoje prnpõe. . 

O Sa. ANDRADA MACHADO : - Não, porque 
nunca occuparei semelhante 'emprego. 

O SR. MAClEL MONTEIRO : - Peço licença 
ao nobre deµutado para dizer-lhe qne cit-
cumstancias podem haver tão criticas, lt\o me
"lil)dl'osas, que sendo elle chamado para salvar 
o paiz, não se poderá L'ecus;ir. E não será dolo
roso que o nobre deputado, coberto de cans, uma 
vez coiiocaclo no poder para scilvar o paiz, seja 
uma das victicnas de tal medida ? E:1 conjuro 
ao nobre deputado, afim de que retire este 
topico, que considero eminentemente pel'igoso. 

Passarni a fazer algumas reflexões e. breves 
considerações a respeito de outea$ m.:tterías que 
se têm aqni avenlado. 

Sr. presidente1 o nobre deputado pela pro
vincía de Minas taxou a administl'ação passada 
de summamente írn~p~a ... 

O SR. LmPo DE ABJ=rnu: -Não disse tal. 
O SR. MACIEL MoN'l'EIRo : - Foi o Sr. padre 

Marinho, se é que é preciso nomeal-o. Taxou a 
administração passada de snm mamente inepta, 
potque rião tomou certas medidas que pn.re
cião conduzir ao triumpho da legalidade. Disse 
o nobre deputado, que sendo manifesto que a 
principal fonte de que os rebeldes cterivão os 
meios nec~ssarios para sustentar-se é a pas
sagem dd's bestas muares do Rio Grande do Sul 
para S. Paulo, inepta era a administração por 
n:'io prohibir tal pa,,sagem. Sr. presidente, en 
creio que o nobre deputado está pouco infor
mado quanto ao facto, quet·o dizer, q.ue o prin
cipal elemento que a rebellião tem, quan-to a 
meios pecuniarios, nno é o apontado pelo nobl·e 
deputado, e mesmo me parece que tal meio e · 
mui secunàario, muito insiinificante. O prin
cipal elemento mo::1trarei que é outro. Mas, 
diz o nobre deputado, que muito facilmente 
se poderia cercear aos rebeldes este meio de 

suhsistencia para a rebel1iãn. Sr. presidente, eu 
não repararia muito, a fallar a verdade, neste 
expediente exagerado pelo nobre deputado, se 
por ventura não se tratasse da rebeldia do 
Rio Grnnde. E como desejo cordialm9nte que 
os rebeldes se achem no maior apuro pos
::,ivel, que tenhllo á ma disposição a menor 
somma nossivel de meios para se manterem, 
não tenho remedio senão discutir um pouco 
com o nobi·e deputn.do o expediente por elle 
suggericto; mas p1·imeirmuenle direi que a 
censura qne o nobre députado dirige á transada 
adm inistrnção, vai tarnbem ferir ás pl'ccedenteg, 
á 1ldrninistt·ac110 t:.dve% de seus amigos, q11e 
não ernpregá1·no medida ue uma utilidade lüo 
pulpavel. 

Dit'ei ainda qtie o principal meio pccuniat'io 
da rebelJia, ntlo é o qne provém da pas~ugem 
desses anirn,le:;, E pe;-gunlarei ao nobre depu
tado, q11e snpponho animado dos verdadeiros 
principios coniililucionaes, se entende em sua 
consciencia qt1e o governo podia etnpt·egat· se
melhante medida. Ct'eio <(Ue nl.'lo, pol'que salta 
á vi::;tc, que só o c1n·µo legishiivo pú1I~ tornar 
medidas desta ord;~111 . .Mas ainda quando 1:d 
cot1sa coubesse na alçacla do governo, e11le11Je 
por· ventu t'ê'l. o nobre deputado, que seria isto tim 
g0lpe de morte dado na 1·ebelliüo? O nobl'c de
putado não reeonhece qne a cobiçil do contr-a
ba11do vence qualquer di!liculdade ~ Teria o go
vuno força baslante ptu·a vedar que se ven
dessem gados, e que se trouxessem para S. 
Paulo? 

Mas, diz o nobre deputado, outra medida ca
pital se offerecia, de que o governo não h\nçou 
mão, e el'a a prohibição da exportação do 
charque da provincia do Rio Gl'aÍ1de. Pedirei 
encarecidamente ao nobre deputado, que pal'ece
me dotado pela natureza de t,tlentos e de luzes, 
que até cet'lo ponto não queira deslustrar o 
conceito de litlerato, de que se faz credo1·, pro
pondo medidas desta ordem. Estes objectos sao 
alguma cousa arriscados pela sua abstracção, é 
preciso meditar sobre elles para se podet' deli
berar com conhecimerrto de causa; e qnem 
arrisca proposições desta natureza pareee dar a 
entender que não se acha habilitado para dis
cutir a ma teria. 

En po11erei mostrar as muitas desfavornve1s 
incidencias de tal providencia: a peimcira seria 
a diminuição nas rendas da provincia _pela não· 
expol'taçào do charque: a segunda; a cxtincção 
de um ramo da industria nacional; o terceiro 
efft~ilo, pois, seria a diminuição na fortuna de 
muitos legalistas que se· entregão a esse ramo 
de. industria. E qual seria o resultado mai:i im
portante? Seria que Montevidéo augmentr:iria a º 
exportação <lo charque ; que a. demanda em 
l\rfontevidéo seria muito maior; que a wateria 
pri1~1a, isto é, o boi, encareceria rp.uito. E do en
carecimento da materia prima o que se segt1iria? 
Sahir para Montevidéo o gado do Rio Grande, 
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S~SSÃO EM 21 OE MAIO DE 1839 

que alli seria mais -mlioso. Em ullin10 resultado 
pois, teriarnos que se paralysat'ia um comme1·cio 
nacional, e os rebeldes podendo leval' para 
Montevidéo todo o gado depredado aos legalislas, 
ahi acharião um vasto mercado onde fizessem 
taes vendas·. 

Bem vê pois o nob1·e deputado que por esta 
sequencia de factos, a sua medida seria prej n
dicial &. causa publica, muito embora ella fosse 
apresentada no senado por um membro, que. 
pela distincta consideração de que goza no· paiz 
não devia emittir prnposições onde apparece o 
cunho da it-l'eflexãr.i. 

Sr. presidente, o nobre deputadó pot· Minas 
negou-uos 11n sessão passada nlé sua caridade 
chrislã; considerou-nos indignos do z}(trce 88· 

1mltix. S1mh1Jrc:s, é pt·cciso L·efleclit- que lrn 
alg1111rn cousa cJu extrnonlinal'io no modo pot· 
que a ndmiidstnu,:r.to passada se acha cclll$lU'nda. 
O que ven1~ 11ós r V<.:1nos que o nolm.i depu
latlo do Genri°L descolll'io o Llcclo dcss,\ admi
td:drnçno no rclalol"io e.lo aclunl miuisll·u elo 
i111 po1·io; vêrnos 011trn nohre deputado du:'ô
cohl'il' a admin islt·ac;ao pas::múa na falia do 
tlwono, vt•nws o nohrc thiputa,lo po1· Minas 
p11re~hcr a adn1inislL·tu;ão pas::;ada forccja11do pot· 
leva11t.u· a lou:;a do s,~pnlcltro. 

Eu direi po1·ém ao nobt·cs depulados, q11e 
não moL·t·emos ainda para o. paiz; vivemos, 
sim, vivemos ainda para a palria; e se pot· 
ventura conseguirmos demonslrat· a excellencia 
de nossos, pdncipios, se o dE;sejo Je servÍL' o 
paiz, em cujo amor nos abmzamos, nos levar 
a occupar o lugar parn que nos chamarem, o 
nobre deputado nos ve1·á ainda na estacada 
promptos para repellir as cargas, que elle 
nos der, ou os füos que nos arrnmes
sarem. 

Tenho agom de dar algumas explicaçõ~.s aos 
nobres deputados que pal"ticulannente foliarão 
a l'espeito das relações exteriores do ímperio, 
e que censurarão a administração passada de 
ter commettido omissões e erros nesta. parte. 
Um nobre deputado pela provincia de Minas 
Gentes foliou hontem tlil materia em termos 
seguramente dignos de llm representante da 
nação ; e supposto parecesse remontar-se ás 
regiões do idealismo político ; supposto tivesse 
feito, em luga1· de um discurso positivo, urna 
bella composição diplomatica, todavia eu tra
tarei de responder-lhe, e terei me::;mo muito 
prazer em satisfazeL' a todas as interpellações por 
elle apresentadas. . -

Principiou o nobre deputado por expôr am 
programma, que- chamarei diplomatico, e que 
já foi submettido á consideração da · casa em 
outra sessão ; e disse que se mal'avilhúL·a muito 
de que o seu programma não merecesse a ap· 
provação da camara, e que fosse por assim 
dizer objecto, nllo direi de escameo, mas de 
pouca attençãO. O mesmo íllustre deputado, 
querendo ní.\o expôl-o novamente ao desattento 

d·.1 canrn.ra, cleclaron camlit.lamenle qne havia 
commelliLll) 11111 p!:,gio, vi-;lo que o havia achado 
110 discurso corn que o prn:;;it!e11te Va11-B1iren 
ub1·io a se:;:;ão do cougl'es::;o em o anno de 
1838. 

Eu concebo bem a <listincç!lo que existe 
entre o 11obre deputado e o presidente dos 
Eslauos-Unido::;, n::to quanto ao sabel' e capa
cidade, mas qnanlo i posição social de cada 
uma das sua::; personagens. Eu entendo que 
um governo tem obrigação de informar a ca
mara dos principias diplomaticos, que seguio, 
do modo porque e11carou a parte llrnol'etica, e 
e:specnlaliva, por assim dizer, de suas atlri
bnições ; nus entendo lambem que assenta mal 
a um repre,:;entanle da nação vir dogmaticamente 
propôr um progt·anuna po1ilico. 

Talvez esla ciL·cumslan•.!ia fosse o motivo de 
o program1na do nulwe Llepulado não ser aco
lhido com muito favol'. O c1~rto é qm~ GS:,e prn
gramm:\ não é mais do q11e, po1· assi111 <liiwr, 
o sueco, a synopse de 1.udus os priueipios de 
diplomacia e direito das genlcs que JHJL' alii 
corrcn1. Quem so tem dado ao eslt1clo e rnl'tli
tação nesta malel'ia nad:t descobre tH!Sle prn
grnm1na cp1e mereça a honra r.fe 11m :;uhlime 
invento. Ellc assenta sobre a hase ,la rccipro
cichvlc, base que, pot· assim dizur·, é a de q11asi 
lotlus as negociações diplomaticas. Pol'lunlo, 
eu devo fazer a declaraçao de que, se pot· 
ventura da minha pal'le não tratei de cxeculaL' 
litleralrnenle o pl·ogmmma do nobre depu
tado, foi l)orque entendi que elle existia nos 
livl'Os onde conslào os actos dos governos il
lustrnLlos, livros que eu tratava de consultar, 
e por isso achei novidade em tal progeamma 
nem lhe pre:;lei a attenção que talvez o nobre 
deputauo Jesejava. 

O mesmo nobrn deputado censurou ultima
mente o govt>1·no por um faclo muito ex
traordinal'io. Disse clle que sabia que urn tra
tado de commercio, alli,.tnça e navegação, havia 
sido ajustado entre o governo imperial e o 
Chile, e que entretanto a administração lrans
acf.a n~o consignou este katado nos archivos 
da secretaria. Basta a ennnciaç110 de seme~ 
I hante incl'epação, basta pesn.t· ainda leve
mente a,;; ex:pL·es:;ões de semelhante censura, 
parn conhecer quanto é fragil. Não sabe o 
nobre deputado que esles papeis existem na 
secretaria ? Não sabe elle que as intrilcções 

. para se für.et· es:;e tratado (it1strucçõe:; que 
aliás e1nanárilo Llo nobre deputado), e · toda 
a co!'l'espondencia que houve a respeito desse 
tratado, exislem nos archi vos da secretaria 
de estado <los negocios estrangeiros ? Como 
pois argue a administl'ação de .na.o te1· con
signado ti:\es documentos no.:; registros e ar· 
chivo da. sect•elaria? Pi·etendet·á o .nobre de
putado accusar a admínísll'ação actual d e 
omissão ? Se o nobre deputado entende qul:l 
a administração actual devia informat· a camara 
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SESSÃO EM 24 OE MAIO DE 1839 

do fazimento desse tratado, porque censura a acl
ministr.~çno por o não ter co11signarlo nos re
gistros ? Sr. presidente, Ilas mais censuras que 
se têm feito, só distingo increpa~:ões desta ordem, 
argumentos desla fragilidade. 

O nobre deputado ajnda fez outra censura 
á administração passada, e foi de não te1· man
dado copiar lodos os documentos reJativos 
á queslão com a Santa Sé pa1·a os apresentar á 
camara. Ora, a fallar a verdade, muito mes
quinha seria a tarefa de um ministro de es· 
tado se se devesse unicamente limitar a m:rndnr 
til'ar cópias de cet·los documentos. Poís não 
existe na seeretaria a correspondencia a res· 
peito desta negociação ? E11 qne sahi do mi
nisterio ha 30 ou 40 dias, poderia adh•inlrnr que 
a c,tmnt·a qnet·E:>ria esses cloe;umentos para os 
mandar copíut· ? S1·. presidente, esta censura 
l'calmentc me parece impropria do saber e da 
sngacid.tclc do 11obre depuLêtdo, que1 pnra com
haler a adminislmção passada, achtl!'ia segu
rarne11le 1w:; recursos numerosos de sua in .. 
telligi~ncia nm arsenal talvez <le armas1 posto 
que i11olfonsivas ao credito tio g.1binete de 1 H de 
Sclemhrn. 

Bastante se lem fallado sobre a questaó de 
l\Iontevidéo. O governo tem sido ultimamente 
ccusurndo pela política que seguio nas lutas que 
desgrnçudamente e11sf1nguentárão os estados de 
Rio da Prata ; e houve mesmo aqui um Sr. 
deputado, c1ue, discorrendo hontem sobt·e esla 
mate ria, prelendeu demonstrar que o governo 
era chamado, em virtude da convenção · de 
1828, a interferir nessa luta. O tratado que foi 
citado nãO vem a pello ; antes na mi:sma con
venç.ao de 1828 o governo imperial achou mo
tivos para não intervir em semelhantes dissen
ções. Eu leio o arl. 3i> da convenção. de 1828, 
que assim se expt·ime. ( Lê o a1·t; 3°. ) Já se 
vê, portanto, Sr. presidente, que, quando mesmo 
o governo devesse . interfül'ir nos negocios da 
republica Cisplatina para segurar a sua indl:'· 
pendencia, estava sujeito e limitado ás regras 
que se achão aqui consignadas. O tratado <lefi· 
nitivo de paz ainda se nãr. fez: ora, á. vista dé 
semelhante ai·tigo, como· se queria que o go, 
verno, abandonando todos os seus deveres, e 
expondo o paiz a urna luta sanguinosa, fo~se 
intromctter-se na guerra civil de Montevidéo, 
e isto quando o art. 10 da convenção ci
ta.ua inhibe expl'essamente uma tal inlerfe
rencia? 

Eu vou ler o art. 10. ( Li o a1·tigo. ) Desta 
simples leitura se deprehe·nde que, cinco annos 
depois de firmada a independencia de Monte
vidéo, não é licito mais a govei"no algum intervir 
nos negocios dome$ticos daquella republica. 
Esta con ven<;il.o foi feita em 1828, em 1833 ex
pirou, porl~nto, o direito que tinha o governo 
imperial em intromelter-se em a guerra civil de 
Montevidéo. Note-se bem qn~ este artigo é 
Il\Uito expres_so, e que só trata da intervenção 

externa nas guet·rns civis que pudes~em c,ccorrer 
em a referida republica. 

O Sn. Ln.IPO DE ABREU : - Apoiado. 

O Sa. MACIEL MONTEIRO : -Estimo muito que 
o 1Jobre deputado me apoie. 

O que vemos nós em Monte\'idéo ? Fructo 
-Rivera disputando o mando da republica a 
Oribe, assim como antes tinhamas visto La
valleja em igttal disputa cotn Fructo Ri vera. 
E· não era prudente que o governo imperial 
se conservasse tranquil101 o governo que tinha 
grande interesse em não 1nolcstar interesse 
algum em Montevidéo, por isso que essa rep.u· 
blica tem sempre estadó na maior agitação, po
dendo não ter amanhã o presidente que o era 
boje ? Dev~ria o govemo intromeller-se na 
lula ! Mas supponha,se que o governo tivesse 
tido parte nestas dissenções : o que sticcederia? 
Que <lcvendo o governo imperial apoiar o go,· 
vemo de Orihe, que era contemplado corno legi
timo, na.o lendo esse governo tido o poder ne· 
cessado para se conservar no seu posto, 
teríamos hoje um inimigo implacavel no go
verno vencedor, que poderia fazer grande mal á 
legalidade favot'ecendo os rebel<les na pl'O· 
vincia de S. Pedro. Ora, seria essa a po
lilica crue ao governo cumpria seguir ? Não 
·concebo que um estado que, por dever e con
veniencia, deve conservar-se tt-anquilJo, deve 
manter a paz, prefira essa consideração impor
tante, e se exponha áe; vicissitudes de uma 
guerra, só pelo · bel-prazet· <lc fazer a guerra. 

Accusa o nobre · deputado a administração 
passada de ter favorecido · a Fruclo Rivet·a ; 
mas quaes são as pt'ovas, quaes os factos 
por elle citados ? Ter mandado para Montc
vidéo um homem, que, segundo o nobre 
deputado nos revelou, ei-11 affeiçoado a Fructo 
Rivera. E' preciso que eu diga que é a primeira 
vez que eu soube que o Sr. Pedro Rodrigues 
Chaves era amigo de Fructo Rivera. Eu não 
o sabia notes da. nomeação, e o governo 
nenhum dado tinha por onde o soubesse. Eis 
a gl'ande prova que apresenta o nohre de
putado !.... Disse. mais o nobre deputado que 
o governo mandára para Monlevidéo uma .força 

· naval considerave], e que fez grandes dispendios 
com essa força ! Estranha accusaça.o l Pois 
quando o governo do imperio se qoeixava de 
n!lo achar toda a lealdade possivel no governo 
de Monlevidéo, que muito era que mandasse 
para alli uma esquadra afim de chamar aquelle 
estado' aos seus deveres, para que na.o con
tinuasse a proteger a rebeldia: ? Esta medida 
foi suggerida, e sustentada no conselho de 
estado p:ira _t::>te fim, e o go\'erno estava dis
posto, uma vez que recebesse algum ultraje, 
a empregar meios coercitivos para fazer res
peitar seus direitos, exigindo inteira neutrali
daàe do. estado vizinho. Esta consideração 
bastaria para explicar o ·proccditrlento do 
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SESSÃO .tM 24 DE MAIO DE 1839 

governo nesta prirte, quando por outro lado os 
interesses dos brazilciros, que existem en1 Monle· 
viàéo, não reelamassem urna protecção muilo 
decidida. P&ra que quet· a nação esquadras, 
a nrto ser para prestar serviços nas occasiões 
imporhtnles ? Setá por ventura ínais proprio 
que os nossos officiaes amolleção na ociosidade, 
que os nossos \'tisos de guena apodreçao nos 
porto;:,, antes que sej!'.lo mandados para pro
tcgér os subditos brazileiros em Montevidéo ? 

"'En n:lo concebo taI maneira de pensar ; 
mas arites me oersuado que o f.!:0verno que 
assim abandona~se os mâis caro; interesses 
dos seus subditos no estrangeiro, seria um 
governo altamente censuravel ao paiz. · 

O nobre deputado pela proviucia da Bahia, 
que foi tambern ministro da reparlí~ão que 
esteve ao meu cargo, perguntou porque o 
governo não tinha dado andamento ao tratado 
de alliança offensiva e defensiva enlatolado 
entre o governo imperial e o pre::;idellle da 
republica orien lnl. Que se fízc~sc ei-la pergu nla 
qnando Oribe ainda estava pl'esitleute, eu 
conceberia : mas não concebo corno :se fei tal 
inlerpellaçà~ depois que Oritit cahio, como se 
censura, senhores, o governo i1nperial por nt\o 
haver conc1hido esse tralado eom urna auto
ridade, que não olforecia garantia alguma rrnra 
sua exi!cuç9.o. Esta só consideração bastaria 
para justificar o governo. ~fos uma rnzão existe 
màis valiosa e fundamental, pela qual o go
verno não concluía, nem devia concluir aquelle 
tratado ; esta razão é que o governo de Monte
vidéo exigia, como uma das condições, a 
occupação do solo do Brazil (apofoclos)i solo 
que o governo queria conservar illeso, mas 
que. o governo de Montevidéo queria o~cn~::i.r 
em parle, diwndo que a taes e taes terntonos 
tinha direito, e que passava ímmediatamente 
a occupal-os. Ora, nao devia o governo im
perial recuar diante de uma condiçM tt\o one
rosa, tão humilhante, tão degi·adante para a 
ria~·ão brazi1eira ? . 

Em abono dQ verdade, devo declarar que dos 
papeis que achei na secretaria não se podia de: 
prehcnder que o nobre deputado, quand? foi 
ministro da repartição dos negocios estrar1ge1r?s, 
acqu.iescesse a uma tal condição. Estou até mmlo 

· pP-rsuadido, ú vista dos seus sentimentos emi
nentemente hrazileiros, que se opporia a ella. 
Mas sirva esta consideração para mosll'ar que 
ainda quando Oribe na.o fosse uma autoridade 
moribunda prestes a cahir, -uma razào muílo 
poderosa havia para o governo imperial se. re
curnr á conclusão de um tal tratado. Outra razao 
ainda havia para assim elle proceder. o go
verno sabia que assim como os tratados de 
commercio e navegação sao sempre mais favo
raveis ás nações grandes, asaim tarnbem os 
tratados. de alliança offensiva· e defensiva sa.o 
mais onerosos ás nações fortes, e mais favo
raveis ás nações p~quenas que com ellas se 

TOMO l 

alli::10. Se o governo cb Brn:úl coneluis,;e 
aquelle tratado, iriu cxpôr o impetio a derramar 
o sangue üos brazi lei ros e Jesp1Jnder os seus 
tl1esm1r?s na su:;;tenlc:i\·lío da Ir![.ydíJade t:m 
Montev1Jéo; de sorle que além das cl<::spe:tas 
que tem de_ f.1zet· nu Rio Granàe <lo S11 i paru 
sustentar a mltgridade Ju itnperio, teria Lle fazer 
m[tis esta. avultada despeza para sustentar a 
legnlidade en1 ~iontevidêo. Por todas e::;las razões 
de ~rande pezo e imporlaneía, o governo im
perial entettdeu não dever concluir este Lntlado. 

Estou persuadido de que, depõis àesla expii
caçau, o nobre deputado não insistirá mais 
nesta maleriu. 

O govei·no in1perial foi sun1n1nn1ente cen
sur:11!0 pelos dispenJios feitos em Muntevidéo, 
e nlé se disse qt1c urna das prnvas da conni
vcncia do governo irnncriul com n n,,l'liilo dr~ 

• ._. l ---- ~ ••.• ~ ... '""'""' -~ 

Fruclu R1ver;1, ert\o esses me:-;rno::; dispendios. 
O nubn· depitladu o Sr. Olloni já Lliriuio ao 

' ~ 
guvernu um requencnt;tilo, que foi approvaclo 
pela cam..i.rn, pedíudu expli1:açCíes a este res
µcito, e tnestnn a l1·a11::;mis.oào tli:ssas conl<1s. E11 
deve, porém, Lll:::idt: já assegurnl' ao nobre depu
tado 4 ue µri 111eiro follou nc:ilil rn:::i.tet'Ía, e tamoeu1 
á <:àmat·a, qiie <lespe1.a nenhuma extraonlinaria 
foi feita em MotileviJéo pela repartiçao dos ne
goeios eslrnngeiros; e qne se alguns pequenos 
J is pendias SI:! fü:erao na repu bliea Oríelltal, ti
verão por fim i1.rmat·, munieiat· e pagar os sol
da<lo::; brazileiros, que havia na ba11da Ül'ienlal, 
e para os tl'ansporlar pura o Rio Grande. O 
coroiie\ Rodrigues Barbo,.a reuriio uma por'<ão 
de soldados b1·u%ileiros, coin os quaes foi pre
ciso dis11eudu· algumas somrnas; Felippe Nery, 
lambem c1junluu alguma gente que existe boje 
no Rio Grnnde. T.1!vez a força de soldados brn
zileiros assim tra nsporlados 1a b,1 ndü Oriental, 
chegue á mais de 300 ou 400 homens, não 
contando que aquella era esperada. Além disto 
se fez a compra de alguns cavallos ... 

O SR. ÜTTONI: - Que fora.o tomados por 
Fructo Rivera. 

O SR. MAc1t1 MoNTErno :- Muitos chegárllo 
ao Rio Grande, mas. não posf:;o afíimrn.r que 
todos,· porque as vicissitudes da guerra têm 
feito com que os cavalios pertencentes ás forças 
legaes tenhno sido tomados pêlos rebeldes e 
vice-versa. · 

O nobre depu~ado, o Sr. Limpo censurou 
acrernente o governo por não ter tomado parte 
activa e immediata nos negocios de Buenos· 
Ayres pela occasião da luta suscitada entre o 
diclador Rosas e a França. Disse o. nobre de· 
pulado: A Ft·ança é uma nação ambiciosa, por 
molivos nmí frovolos bloqueiou os portos .do · 
golfo do Mexico, e o- mesmo fez em Buenos
Ayres, querendo que gozassem O!:i subditos fran
cezes naqueHa republica. de todas as isenções, 
t'i-anqueza e privilegias outor~ados á ~ Inglat~rra 
e aos americanos do Norte, em virtude de trá~: 

ur·. 
...... 
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l 4ô .SESSÃO EM 21 DE MAIO DE 18!.~9 

lados feilos 1 e excla111ou :-0 que fez o governc, ? ' 
Que explicações pedio? E,1 poderia responrler ao 
nohre depuhido como lord ~folb;Jurne re::;pí1ndeu 
a lol'd Strnngford :- O direito de rleclarar a 
guerra e ck, bloqneíar qnalquer porto pertence 
a qnalq11et· nação que se julga lesada t:m st:us 
interesses e dil'eilos. 

Mas perguntarei ao nobre deputa-do se acharia, 
por exemplo, político e conveniente qne o go
vel'llo do Braiil pedisse explicações a Buenos
Ayres ou á F't·auç:t sobre a lula em que ião 
entrar· os dous esta.dos? Entendel'á pot· ventnra o 
mesmo nobre membro que o.grJVerno do Bt"Uzil 
deve esposar a causa de todos os estados ameri
canos que se--guet·rcião? Entenderá pot· ventura 
que o govemo imperial, que já se acha em pen
dencia com o gabiuele das Tuillet·ias, deve ui nua 
augmentat· seus etnbara<;os, complicar a ::;ua 
posii;no, pum lt1rminm· esta questão, unica
tnenle pelo prazel' de füzet· a gnet-ra á França e 
declaral·-se pot· Buenos-Ayt"es? Senhot·es, o g,,. 
vcrno imperial fez o que devia fazer em tal 
co11j11nclma. Corno pm·ti<:ulat·, eu 11ao posso 
deixar de syrnpalhísar com o esforço heroico, 
o ,lenodo e eoragem desse chefe americano 
(nmnero~o8 apoiados), que SOUbe oppôr balTl!Íra 
ás ·lentaliv:.is de um governo e::;trangeirn. 
(Apoiado~.) Eu me uno a lodos os nobl'es depu
tados que professo.o tacs principios, lae~ opiniõus; 
mas, como conselheiro da corôa, eu me julgaria 
a_ltamente responsavel á na~:ào se désse algum 
conselho que tendesse u violar o principio da 
neutralidade. Todavia, essa especie de sym
pathia, o desejo de ver terminado nm estado 
violP.nto e extraordinario, como é o do bloqueio, 
moveu o governo a fazer o que estava rto seu 
alcance para ver se se acabava aquella guerrn. 

Perguntou mais o nobre deputado :-0 que 
fez o governo a respeito da politica do Mcxico ? 
-O que lhe cumpria fazer : deplorar o efl'dto 
da guerra em estados americanos ; se:ntir com o 
governo do Mexico a sorte désgraçada que havia 
produzido taes dissenções e desavenças. Queria~ 
se por ventura que o governo enviasse uma 
esquadra ao M:exico para defender a fortaleza 
de S. João de Ullôa? Seria isto possi vel ? Eu creio 
que não. Mas é esta a occasião de füllàr na 
grande liga arn"ericana, em que tocou um nobre 
deputado. E' uma idéa summamente brilhante, 
muito popular; rnas póde ella ser reálisada? 
Na.o é isso l.lID sonho patriolico, como, por 
exemplo, o projecto da paz universal? 

o SR. MOURA MAGALHÃES : - E o congresso 
de Panamá. · 

O SR. MACIEL MONTEIRO : - Citárã.o-se os es
forços de algnem pat·a estabelecer essa liga 
americana: mas quaes forão os resultados do 
congresso de Panamá ? Que fizerão as nações 
americanas P Consta mesmo que fosse algum 
emissario pal'a aquelle congresso afim de dis
correr largamente sobre os principios ameri-

canos? Disse-se lambem :-E' preciso que o 
governo imperial influa na politica de todos os 
estados americnnos; é preci:50 que estenda a 
sua acção a todo;; es:;es gabinetes.-Sr. pt·esi-
1 lente, t.levo declaml' a minhi-t oµini:10: desejada 
que o governo eslabelece::-'-C rdações de com
mercio e amisade com todos os outros eslados 
amcrieanos 7 111as fllgiria sempre como conse
lheiro da corôa de aconselhar medidas, que 
tendessem, por exemplo, a fazer rebaixar o 
nome do Brazil em todos os gabinetes. Eu 
entendo que o governo do Brnzil desempenhon a 
ulta missão q11e tinha, quando ob~ervou o prin ~ 
cipio da mai-; l'igorosa neutr-'alidade. Essa poli
lica, que o nobre deputado appelliuou de deplo
ravel é o maior elogio que se póde fazer á udmi
ni:slra<;ão p:1s~ada. E' 11olavel, senhores, qne á 
vi.'5ta dos movimentos s11ccedidos no Rio <la 
P1·ala; einquanto Monlevi<léo peleja com Buenos
Ayre~, Ent1·e-Hio:; com Corrientes, 13uenos-Ayres 
co111 Buiivia, Buli viu com o Pcrú, o Perú com o 
Cltilc, e o Mexico com a Fra11ça : cmqnunto, 
se11hol'es, toilos os pontos da Americu Meri
dional se conflagrão e guerreiao, só o füazil 
permanece incolurne e pacifico como que no 
meio de um vasto lago de sangue. (Apoiado,'!.) 

Bastante sangue brazileiro já tem corrido 
(apoiados) ; nilo é preciso que ainda enso
lJl!lllOS o nosso solo encarl'egando-nos da defesa 
de estados differenles ; não é preciso que 
augn1enlemos o embaraço de nossas finanças, 
an~menlando as dcspezus já enormes qu~ lemos 
feito p;lra a snstenta.ção da integridade do 
irnperio. (Apoiados.) Não nos inlromettarnos, 
senh01·es, em desastrosas ·guerras estrangeiras ! 
Salvo quando os nossos direitos e preroga
tivas fot·ern desconhecidos, e nossos íót·os forem 
violados. 

Mas esse nobre deputado .está em contra
dicça.o comsigo mesmo. Ellc disse que o go
verno deve fazer sentir a sua acção e iuflilencia 
nos gabinetes americanos. Mas podel'á fazêl-o 
emquan\o nM tiver uma prepouderuncia de
cidida, um gráo de fol'ça qualificado ; emquanto 
não tiver os meios necessarios para o fazer? 
Se1·á politico, será mesmo conducente a esse 
grande pensamento, dilacerar-se o Brazil, de· 
leilar-se, esfalfar-se (permitta-se-me a expres
são) em uma guerra ?. Se o governo quer 
fazei· sentir a sua política nos outros pontos da 
America, cumpre que seja. circumspeclo, que 
conserve strns in~liluições ·heneficas e pt·ote
ctoras, que mantenha a pi.\Z, qne augrnente e dê 
desenvolvimento aos seus iu1111meraveis recursos 
naturaes; então o Brazil rico, unido e solida
mente constituido, influirá rios destinos ame1·i
canos. (Nwmero.108 npoiados.) 

O negocio do bispo el':lito tem occ11pado a at
tenção da canrnra dos Srs. deputados na pre
sente sessilo, assim como sempre foi objecto da 
solicitude do corpo legislativo. Muitos dos 
nobres deputados, que têm fallado a respeito 
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deste assumpto, têm qnel'ino lançar sobre o go
verno o h1béo de ler sa<:rific:1do us preroga
tivas da co1ôa, e de l1:1ve1·-se lrn111íll1:-ido j)L\· 

rantc o llirono pontificio. Nern uma 11ern oulrn 
cousa Livei-ão iugai·. Etra nwleda cm si wet,·wa 
é ::;umrn ;1menlc melindrosa, e lornuu-se bnto 
mais rlifficil e dclicnch, quanto essa negociaçao 
.t_~ __ l._ .. l. _______ )_ ----- -- . ___ ,. 
urnia 1;i1q-5uuu, por c1ss1m mzer, ao seu para· 
deiro. Disçutio-sé muito tempo se o bispo eleito 
tin_ha as qm1 !idades canoni~\~s. para exercer o 
ep1sc:opade. O governo pc.nt.1f1c10 teve escrnpu1os 
nesta parte, e procurou il/ustrar-se; mas en
tendendo-se que a materiu não devia ser oh
irdn de llll!:l lrnn,;a1·r·f1n. I' fll!f' n1'1n Pr,1 nn-:~ív,.l "---~ --- ------- ---···------,·--; .. ·r·,,- -·~··- ~-~,~ ,···~·-··-. 

cl1l'g,u· a um meio krn,o, ()S do11::; governo::: j1il
gúrUo q11e dt·virto l'nzf'r o s,,11 11lti1,mt11m, i,-to 
ó, o (.!;ovcn10 impet i,tl lwvi:1 rorn11ido :is su:1s 
l'cl.11:iil':s com o :,1i\'e1·no 1iontilicio · e• o 0 ·ovPr1,o ' n . , . ü ., 

po11(i/kio havia clilr; qtw, snpposlo àes<'j:r":~c 
rn11ilo condescender ernn o governo imperial, 
pelo t1111i!o que sy1npall1isn co1n o Brnzil, tolll
t11do n sua consr:iencia se opp11111la ;i esta con· 
dcseenrlcncia. O e,:;hll!O em qne e~le 11ego1:i11 
se achuu se tornou ainda 1r1ai::; delicadl), de· 
pui~ que paretemlo o SaHlo P:1dre dispo~to a 
coule:nlur-se cou1 qu.wsquer exp!ieaçüi:s su!H·e 
µonlus que j11lgava impol'tanles, l!llte11deu-sc 
que estas cxplica\:úes dad;;is poi· um eu:lesiw-;
ti<'o no chefe da igreja era objeeto de ig110-
rninia. 

Oulro ministro, cornpreliendendo bem a dif
ficuldacte ern que se adrn.va, concebeu um 
meio de ultírnl\r essa quesU-10, e organiso11 urna 
concordnta, que foi m,1ndada ao Sr. Manoel 
Autonio Galvão, então nomeado rninisJro ple
nipotenciario junto ao governo pontificio. Ern
qrnrnlo o negocio tomava esta direcçào, a acl111i
llislração de 1U de Setembro entrou na gerencia 
dos negoc;os publicos; e pouco depois sueced\'U 
que esse henetnerito cidadão, que linliu sido 
encarregado de ::ipreseutar a cotteordata, se es
cusasse de tal missão pela du\·ida em que es· 
lava dos seus cffeitos. Ficou portanto o nego1'.io 
parado. O governo1 porétn, procurava por tcdos 
os meios chegar ao temia dessa q 11eslão, sa
tbt°.lzendo os animas ainda os mais e:3crup11· 
losos; e negociações se havião encetudo no 
i1nperio a esle respeito, quando o Sr. Dr. An
tonio .Mal'ia de Mourn, penetra.do de sentimentos 
do mais louvavel de,,inleresse, renunciou· o 
bispado do f..io de Janeiro. Feita a renuncia, 
o que poderia fazer o governo imperial? 
Provêr aos lugares que se acl1avão vagos ; e 
altendendo ás vfrludes, illustra~.ão e zelo de 
dous ecclesiasticos recommendaveis do im
peda, nomeou um para o bispudo do Rio 
d.e .Janeiro, e outro para o bispado de Ma
rmnna. 

O que devia fazer o governo depois da 
renuncia? Devia sustentar opini.ltic:amenle sua 
anliga nomeação ? Devia violen lar, coagir o 
Sr. Mat·ia de Moura a ser bispo? Mas diz-se 

que o governo se humilhou petante a curia 
1:omar'.a~ G couclescerideu com elia ! ! Ü governo 
r~z a seg1111d::1. norneai;ão, corno havia feito a 
pritneira. Onde eslá, portanto, o allegado des· 
respeilu 11n.ra ,is · prerog1iLi vas da corÔét ? E por 
ventura o d,~sinteresse verdadeiramente apostÓ- · 
lico desse digno e,:clesiastico que renunciou 
o hispauo do Rio de Janeiro não merecerá. a. 
allPnçào do governo imperial? Senhores, o go
verno imperial cmou da posição do Sr. Antonio 
Maria de Moura; e qlrnlquer que tenha sido 
a renuncia por elle feita e outras occurrencias, 
knho n:1.zões para acredil:1.r que o Sr. Antonio 
~1arü1 de l\Joura, non1c~do bispo pelo governo, 
não será um simples ecclesiastico no im
pel'lo. 

Tenho díto b:1shnte :)ara cxnlicat· a m:ucl1a 
rle,.;!e llCf;n\·.io, e sua 11ati'1rcza u;elindrosa. Devo 
clii:,·r l:uu/Jern que, suppos/o o governo adiasse 
a disc11s:-n11 da 1:011eord;1ta ctn e.pie se aqui !'aliou, 
11~0 era sc11 i11lc11to de.-,:pt·l·r.,u· i11lcit·arne11tc as 
s11:1::; bases, rcsc,1·v;u1rlo pat·a ur:e;1siilo opporluna 
a dise11s;;ão 1k lrtu importante a:;surnpto, 1.1tnn 
vc;t, q11c ~'-! l'a\·ão as ::dter,11;li1!5 qne p:treecrern 
convenientes. 

/Dis <:X[dic:iido, ~ci1il1n1·(•:\ o proc·r,cJimenlo do 
governo, e o esl.1du 1h~sl:1 q11c-slu11. E ,111c 1·:1z~tn, 
st·DlJOl'es, !t-l'ia 0 governo imperial pnr1;1 bumi
lhat·-su p01·,tt1I.L! u L!uo110 poulificio? E quando 
rncsmo se enlcndPsse q11e a~ c011sas ti11hfto 
cli"gado a 111n ponto tal, podcr-se-lhe-!tia ex.· 
pl'ulirat· r~~ta liurnilhaç:\o? Este acto de f'rM1ucza 
pode ria ter algu um vcr1lsi millw nçn e irn p11 l,1çüo, 
se pot' ventura o gabinete imperial li·atasse com 
um governo forte, eorn t1111 go\'erno q11e live:,:;,;e 
cn11l1ões, e n:lo co111 urn governo, c11jo poder se 
t'trnda, como disse loeanterneule o lionrndo de 
Larual'linc, nas conscicncias; 11m governo que 
não tem exen:ítos, nem esquadras. 

Cheg1iei firwlrnente ao ponto de meu discw·so1 

em q uc ds~vo toeat· no negoeio dos eslabeJe. 
cimento.') fraocezes 11a n1;1rgem rnerídionàl do 
rio Oy,1pock. 

A antiga monarchia portugueza possuía a 
na\"egaçào do rio Amawnas, e a:,; terras cha
madas do Cabo do Norte por direito· de con
quista, de -iescuberta, e por tratados feitos com 
a Hespanha: 30 ou 40 annos depois da des
coberta dc>ssas terras, o governo portuguez fez 
doação desse lerrilorio a Jbno de Barros Mello e 
a muitos oukos; e dmante mesmo _f.\ dominação 
hespanhola cm Po·r·tuga], Fclippe IV tendo de 
fazer doaç'bes de tal territorio, fêl-as tamhern 
em nome da corôa de Portugal. Isto continuou 
até que o governo portuguez 1 apprchendendo 
que os visinhos holJandezes e fr:rncezcs poderião 
fazer usurpações, entendeu que devia levantar 
fortificações nos limiles de laes terras, como 
effectivamente o fez em 1668, ou em 1670. Logo 
que eslas fortificações farão ereclas ~ con
cluídas, novas desavenças apparecerão, e o 
governo francez suscitou suas antigas duvidas, 
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e dahi resullon o celebre tratado celebrado em 
Lisboa· em 1700, entre Lnh~ XIV e D. Pedro 
II; mas, complicando-se os negocios da f~u
ropa, foi então que a rainha Anna de Ingla
terra concebeu o projecto de uma quadrupla 
alliança, celebrando-se ern Lisboa o respectivo 
tratado em o anno de 1703. Tomara.o par-te etn 
tal tratado os estados geraes, a rainha Anna, 
o governo portuguez e o imperador Leopoldo. E' 
de notar que, segundo as bases do tratado em 
questão o governo portuguez ficava vantajosa
mente aquinhoado, porqne se lhe concedia 
Badajoz, Albuquerque, Bayoua, Vigo, Yalença 
e outras cidades 1.fa Hespanha ; e lambem se 
lhe nssegurnva o direito de posse ·nus terras 
do Cabo do Nortei em toda a ma1·gem seplen
lrional do Rio da Prata. Tendo-se, porl>m, 
niutlado os destinos ua Europa, a Inglaterra 
entendeu dever mudar sua politica, e foi enlão 
que concebeu o tratado ãe paz com a França, 
seguindo-se a conclusão do tratado de Ulrecht. 
Tendo o governo portnguez por esse lr,\lado 
perdido todas as vantagens garantidas pelo 
tratado da quadrnpla alliança, o governo ing1ez 
quiz indemnisal·o de algnma maneira susten
tando os seus ifüeitvs a respeito das terras 
<lo Caho do Norte com o vigor digno de uma 
nação forte e alliada de Portugal. Nesbl occa
sião se· apt·esentou o celebL·e projecto do jesuila 
C1rnha, pelo qual a Fl'ançu deveria conqur.star 
não só as terras do Cabo do Norte e Pa1·á, 
mas a província do Maranhn.o ; e essa mesma 
idéa foi depois 1·eproduzida pelo general Dn
mourier, em a sua obra sobre o estado militar 
de Portugal, na qual aliãs estabelece elle a 
possibilidade de a França ap1·opl'iar-se do ter
t·itodo hraúleiro alé a · provincia do Ct:ará. 
Mas não querendo ceder lord SLragfot·d, e o 
bispo de Bristol ás proposições do principe 
de Polig11ac, estipulou-se no art. 8° q11e a 
corôa franceza cederia todas as pretençõcs e 
direitos que puder,,se lel' sobre as tet'ras 
do Cabo do Norte até a embocadura do rio 
Oyapock, ou Vicente Pinçon. No ultimo artigo 
desse tratado de Utrecht a Inglaterra se offe
rece e comprometle a garantir a va.lidade e 
a execução desse mesmo ll'atado. Muitos geo
graphos entendidos têm sido consultados, e 
alguns delles pretendem quce o rio Vicente 
Pinçon não existe ; eu porém, não entro nesta 
questão. 

Depois de feito o · tratado e de.haver-se es· 
típulado o que acabei de mencionar, appare
çerào as pretenções da França sobre essas 
terras que quiz invadir novamente, e quando 
o governo porlug11ez se propunha a repellir 
essa aggressão, celebrou-se o tratado de 1797 
com o cavalheiro At·aujo, qu~ não foi. ratificado 
pelo governo portuguez, ficando lambem sem 
effeito o de Badajoz e Madrid. · · 

Em 1814, no tratado de Paris, Portugal e 
a França fizera.o novas estipulações, pelas · 

qnaes aquella na\:ão se compromeltía a restituir 
a Goyana Fra.ncezu, e consta que D. Jono VI 
levou muito a mal e::;ta restituição, po1· isso 
que tendo a Ft·:mça invadido Portugal, e ha
vendo este derramado tanto sangue e feito 
tantos sacrificios pat·a manlença dn indepen
dencia nacional, pot· esta restituii;no Purlngal 

· ficava sem compensaçao alguma. Em 1815, 
trntou-se de ratificar o estipulado no tratado 
de Paris, e no art. 107 das conferencias de 
Vienna S. A. Rt1al consentio em t·estituir a 
Goyana. Franceza até a embocadura do rio 
úyapock, que fica entre 4 e 5 gt'áos latitude 
seplentrional, limite este que Portugal scmp1·e 
considerou como o legitimo. Já se vê, por· 
tanto, que quando o h'atado de· UtrP.cht não 
fosse explicito a este respeito, n convenço.o 
de Vienno. tinha tirado todas as duvidas 
áce1·ca .da situaçao topogr.iphi-ca do pouto em 
quesUlo. 

Devo fazel' uma explicação á camara, e é 
que, além dessa convenção de Vienna, existem 
artigos sec1·elos que nno estilo na seet·etaria, 
e de que pouc,:i gente tc1n conhecimfmlo. Foi 
preciso que o governo mandasse examinar 
nos archivos ela Europa, e tratasse de haver 
todas as memori.as a este respeito. Todas estas 
diligencias, senhores, têm sido feitas por· 
aqnelle mesmo governo que, segundo a ex
pressão de um nobre senador, tem tratado 
este negocio com tanta negligencia, como affir
mára uma que aliás foi victoriosamente rel'u
tada. 

Em 1817, tralou o governo francez de exigir 
a effectiva entrega da Goyana Franceza. O ca
valheiro Brito que era plenipolenciario de Por
tugal em Paris, concluio esl!ie tratado de 1817. 
Aqui cube, porém, refel'ir, que se algum diplo· 
mata merece ser tido como um modelo, como 
um pharol digno de ser imitado no seu zelo, no 
seu pall'iotismo, · na sua perseverança, é certo.
mente esse digno cavalheiro. Elle concluía o tra
tado, mas só depois que esgotou todos os meios ; 
só depois que foi intimado pelo governo t'rancez 
e algumas potencia, alliadas, que se não con
cluisse o tratado, a França tomada a Goyana 
Frnnceia pela fo1·ça. Nesse ti·atado ·se diz que 
o governo porluguez t·estitue a Goyana Frariceza, 
e que immediatamente, depois de sun resti
tuição, se nomearíão os commissarios qne têm 
de examinar as localidades1 e pronunciar um 
juizo segut·o sobre os limites dos respectivos esta
dos; mas que um anno passado depois, sem que 
se houvesse resolvido esta ·guestao, a Inglaterra 
offerecia sua mediação para resolver qualquet· 
duvida occurrente na. matel'ia dos referidos 
limites. Esta mediação foi aceita pelo governo 
fràncez e portuguez, e este artigo foi até redigido. 
pela propria mão de lord Wellington, segundo 
consta. 

Da analyse destes differentes tratados resulta 
que o Bt·.1zil tein direito a occupal" todo o ter· 
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:ritorio do Cabo do Norte alé 4 ou 5 gr::í.os de 
lalitude septenll'ion,d, que .iú refet·i; e result,, 
tnmbem que se l1ouver do vida n respeito de 
laes ponlos, o governo ínp;1c;1, será o mediador. 
Houve a revol11ç:10 no Pnrá, e depois de al
gumas publicrn:õ1~s feitas err1 períodicos de 
Paris, e da discu:;são de uma proposli\ apre
sentada pelo ministro elas colonias ao corpo 
1egislativo, pedindo credito supplemcnlnt· para 
augmen!al' a fo1·ça da Goyann, o governador 
dessa colonia µasson a ot:ellpar a margem di
reita do Oyapock, e o participou ao pre,,idente 
do Pal'á, fundando-se no tratado de Amicns. 
Tão incerto é o direito rla Ftança áquelle tcr
ritorio, que o referido guvernador de Guyana 
nem soube citar o tratado em qne se fundasse. 
Pedírão-se algumas explicações ri Fnrnç;1, q11e 
as deu, dizendo que corno o F>ará se ael1avu e1n 
cornrnoção, que poderia corn1nunicar-se ao ter
ritorio francez, linha 111andado aquella forç-a 
para embargar a co111municaç11.o da t·evolta à 
sna colonia; mas que, logo q11c se pacificasse 
o Pará, faria evacuar os postos militares q11e 
eslabe!ecern. Sendo depois foi las novas recL1 · 
mações ao gowrno francez, mostrando-se que 
a província já estava pacifü;ada, e nào se temlo 
seguido resultado algum pla11sivel, o governo 
imperial entendeu qne nma vez qne as snac; 
reclamnções n.10 tinh!!o sido dJi1:a:~es, nenh11m,l 
medida mais lhe restava L1o qt1e o expediente 
estipulado no tratado, i:s(o é, a mediaçlla da 
Inglaterra. 

Alglllnas pesso,1s ardentes e poi.1co. conhece
doras da marcha de taes negociações, expro
baráõ talvez o govern•) pot· não ter lançado 
mão de represai ias; mas eu peço que se attenda, 
á reserv,t com que taes meros devem ser em
pregados, e que isto nuncn póde ter 111gar em
quanto na.o estiverem d.e lodo esgotadas as via:s 
diplomaticas. (Apoiados.) O governo entendeu 
que devia acastelar-se no sell direito, e que não 
devia expôt· o impe!'io a novos embaraços ; o 
governo entenderr que não devia empenhar a 
n::,ção em uma guerra estrangeira, 4ue seria 
fertil em consequencias desagradaveis. 

Lisongeio-rne de 1nformat· á camara que essas 
negociações parecem dever produzir os melhores 
resultados ; ao menos sou autorisado para 
communicar á carnara que o ponto de vista em 
que o governo imperial encarou esta impor
tante questão, é o mesmo em q,ue a encarou o 
go•,erno inglez, que mesmo foi além da es
pectação do gabinete imperial e::.tabelecendo o 
nosso direito no que diz respC'ito aos limites 
definitivos do imperio . .A mediaçilo que se soli
cita nrto é officiosa, ella eslá estipulada nos 
katados. . 

Deixo ao criterio da camara o ajuizar se o 
gabinete de 19 de Setembro comprehendeu nesta 
parte as necessidades pllblicas, e se srto justas 
as arguições produzidas nesta casa, e que muito 
me contristou ver repelidas na carnara dos 

seni1rlores por boinens que talvez tivessem ohri
g;tçf\n de cnnht~\~i~r o tl 1~~r)t~i,J 1!orn 111:ii~ ex ... 
,w!id,h), DJJ ao rn,1nri,; d,~virto lcl' mais r;Í1'CJJJJ1· 

specyil.o t1il. V>!nliL11;().o e C\:C\111c- de tih1 ekvado 
,t;;,;111110to. 

S:1.0' estas ~s cx.plir:n.çües q11e posso d:tt' à 
eam:1rn. E volvc,nclo ao lopi(;•) em dis1:t1s"ii.o, ou 
1) roj,•itn cornpletamenle, Anles rll:' lel'lninar, 
direi qno o registro do oslt·acismn oslá "he rto-. 
Cllmpre que cada 111n Sr, depulado escreva ou 
ll!?gue o seu nome. A adminislraç:10 p,,ss:ida 
11'.'\.•J espcrn d:.\ cam ira encomio;; (apoi.aclo8) ; a 
,Hlininist1·ação pc1ss,uL1. qt1cr j11:;tiç,t unicamente. 
(Apoia1los.) Ella nfto e.sr1!ra a ov,tç:'iao q11e o 
nobre dep1ll:Flo pcLL provir1eia tfa B ah in prn
lel\d,:t1 preparar-ll1e ; mu'> se por ve1li.ura o 
nobre depuL11lo .siDcer·un0nlc desej 1 f;w_!r a 
nuqr,~n ,·lf'\ IY'.lh~n,)clc..., 1\1.'l 1ll ,l,.a. C:. .. .do,nh,,,, r-'\{\P,n;if,, 
V'fl\'-(ll,l.l \.L'I..I t,•\l/111~_,L\,, ''"-' L•J \-"'_, ~ -1.-V•i.• IJll.•, p1_,L LlJ.lLl.q, 

q11e [he eu di~,1 crue a co11d<;i!Hl<i ; sirt1, q11e 
lhe dê o se11 voto de cond,~inuaçào l. .. Se
nhores! F'oi d1!1~ois de exil,tdn q1H~ Neckct' 
0.ntrou em Pari:,'; no meio das ;icdarn,:u;ões 
popnlat·es. (Apoi'.cul,J.-,, brnvos e applcm.sos.) 

Fica a sliscussilo ;idi,1da. 
Ainda têm a palavra os Srs . .Alencar, A11-

d1·ada l.vfad1a1lo, C:nueiro Leão, Navar1·0, 
Rezende e Souza Martins. 

O Sn. PR.1~~1DE:,{'l'E dá para ordem do dia a 
rnc.-;nw de l1ojc, e levanla a sessão ás 2 hora:=,; e 
lltn qiw.rt.n. 

PlU::SIOENCIA DO SH. AHAUJO VIANN,1 

SulllMARIO. - Expediente.-Requei·íme11to. Diii
etirsos elos Sts. Paulino e Ottoni ; Ned:er. -
P(trecer de co·1mni8.~•io.-On!ern do dia.-Di.~
Cllssão do scgwiclo topú;o do voto de g;·a.ça-':!. 
Discu'i'so do Sr. A nclracla M cwlwdo : respostci 
ao discurso elo f:ir. JJ[r1ct'.el .Monteiro.-IncU
cação elo 81'. Alvcires 1líacliaclo, 

A\; 10 horas da manhã fnz-se a chamac!a, 
e logo que se reune numero Jeg,:11 de Srs. de
putados, abre-se a sessão ; lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Faltão com cc111sa participuda os St·s. Ca
jueiro1 Assis Mascarenhas, Jos& Feliciano, Al
cibiades, B11sta111ante, Toledo, Pedro de Alcan
bll'a, Vianna, E11staquio, Costa Miranda, Rego 
Monteiro, Dantas: e .Aureliano ; e sem ella 
os Srs. arcel:iispo da R,hia, Souza Franco e 
Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O Sn. lº SEaR&TARro dá conta do expediente, 
lendo o:: seguintes officiors : 

Do ministro do5 negocios estrangeiros, re
mellendo as cópias ria con·espondencia que 
tem l1,avido com a Santa Sé ácerca. da no-
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150 SESSÃO EM 25 DE MAIO DE 1839 
mea~:no do hii-po do Rio de Janeiro, e do 
rnais que a e::-te l'el-peito len1 havido, como 
lhe fui exigido por ordem deshi cam.u·a.-A 
quem fez a requisição. 

Do sf'creh,rio do senodo, participnndo que 
por {,ffiéio do ministro e seci-cl1:trio de eslarlo 
dos negocios da fazenda constou ao senado 
liaver-se s:mccionado as resoluções qne aulo
risoo o governo para indemnisur a Francisco 
Xavier C&.valcanti de Moraes Lins, e a Fran
cisco Jo:::é de Brilo, os prejnizos que sofft·er·ão; 
e por um outl'o ofücio do ministro e secrel.~uio 
de estado dos negocios ria guerra1 constou 
igualmente ao sem,do, que foi sancdonarla a 
rcsolm,·ão qne proroga por mais um auno os 
dec:relos de 9 e 12 de Üllluhro de 1837.
Fica a catnara inteirada. 

Do ministro da marinha 1 remettendo uma 
memoria apresf>nta<la pelo engenheiro Bnyer, 
sobre o melhoramento do poi-to de. Pc:r· 
11ambuco, em que o ministro füllou no seu 
relatol'io, e bem :issim a planta da ohra, 
que alli ê necessal'io fazer-s;e, acompanharlo 
tndo dos parecel'es dos engenheiros que sobre 
esta materia forào ouvidos, o marechal de 
campo Fl'ancisco Cordeiro <la Silva Tol'res1 e 
o coronel Conrado Jacob Niemeyer.-A' com
missão do orçamento de marinha e guerra. 

Do ministro da guerra, rerneltendl) a con
sulta do conselho supremo militar de jm;tiça, 
datada de 3 de Outubro de 1838, com lodos 
os documentos a que a mesma se refet"e.
A' commissll.o de marinha e guerra. 
. O Sr. deputado Joaquim Francisco Vianna 

participa, que por se achar doente desde 22 
do corl'ente, nllo póde ainda comparecer na 
sessão por continuar o mesmo incornmodo.
Fica a camara inleiratla. 

Continúa a discussão adiada sobre o. requeri
mento do Sr. Alvares Machado para que se 
pergunte ao governo a data da determinação 
em que mandou onvir o procurador da cot'Ôa 
sobre as leis do l\farauhãc. 

O Sr. Paulino diz n.ão teria pedido a pa
lavra i;obre o l'equerimento em discussão se 
as razões com que foi sustentado pelo seu jJ., 
lustre auto; lhe na.o patecessem perigosc'lS e 
subversivas da ordem constitucional, porquanto 
ellas a nada menos tendem do que a contestar 
a um dcs pcderes politico.; do estado o direito 
de examinar se os aclos dos poderes provinciaes 
são ou não contrarios aos seus dfreitos e pre
rogativas. 

O illustre orador observa que o requeri
mento é relativo a um facto, qual o de haver 
o governo mandado ouvir o procurador da co-
1·ôa sobre va1·ias leis provinciaes dP Maranhão, 
que podem . conter disposições contrarias aos 
direitos e prerogativas da corôa; que a consli
luição consagra o principio do equilibro dos 
poderes políticos, e portanto que é indispen-

• s:.ive) que cada um possa examinar os actos que 
ihe f1 11·em contrnt'ios, nfim de se defender pelos 
meios constil.nciorrnes coutra as usul'paçOes dos 
u11'1.1·0s. . 

Pt:'rg11nta se de haver o governo mandado 
examinar pel'o procurador da corôa varios actos 
legi~lativos provinciaes, se segue, por ventura, 
que o mesmo govcr·no os tenha revogado, que 
dei~em de ser rernetlidos á camara, e que esta 
fique privada do direilo de os mandar ã respo
cliya cornrnissao e de os revogar, quando en
tenda que o ttevão $CI' ; se não é do dever do 
governo geral deniillir e nté mesmo mandnt· 
rei:;ponsahilisnr aquelles rll'esidentes c111e sane~ 
ciorn11·em }eis conlrnl'ias á união do irn
perín. 

Admit-a-se da snscept.ibilidade dos nohl'e:; 
deputados da opposiça.o depois que decultirtw 
ns admini:1trações que suslenlát·ão. Refere o 
exemplo de mntl lei da assernbléa pt·ovincia[ do 
Espírito Santo; a qnal, sendo-lhe negada a 
sancçao pelo µresidente da provincía, foi de
pois approvuda unanimemente pela respectiva 
assem biéa, e sendo sancciona<la então pelo pre
sidente da província, qne a remctteu ao go
verno geral, o qual tendo mandado ouvh· o 
procuradol' da cofôa, mandou suspender a sua 
execnçno pE!lu ordenação de 10 de Jaueiro de 
1837. Diz que este facto pel'tence ás adminís
lt'ações anteriores á de 19 de Setembro, e per
gunla at•S nobres deputados da opposição, 
q11aes erão entllo os seus principies, quaes us 
rnzões por que nem o mais leve.mente censu
rárão actos seinclhantes. Faz varias conside
rações sobre os arts. 16 e 17 do a.cio addicional, 
e pl'Ocura mo:::trar que a decisao tomada pelo 
ex-ministro do impel'io, asperamente censurad,\ 
em uma das sessões passadas, sobre uma lei 
do Ceará, p-elo aviso àe 5 de Novembro do 
anno p&ssado, é mlli.to mais fundada e justi
ficacta do que aq11ella outra constante do aviso 
de 10 de Janeirn de 1837. 

Procura mostrar que pelo rlecreto de 23 de 
Novembro de 1835, referendado por um nobre 
ex-ministro, hoje pertencente á opposiçãO, o 
governo geral dispôz dos dinheh·os das pro
vincias, e sobre despezas provinciaes, porque 
era enlilo considerada provincial a despeza com 
a guarda nacional. 

· Refere-se ás instrucçoes de 9 de Der.embro 
de 1835, pelas quaes o governo gNal pre
tendia interpretar o acto addicional, e pergunta 
aos nob1·es depubdos da opposição, que sus
ten tavão a administraç~o desse tempo, quaes 
erão entM seus principios, onde estava a sus
ceptibilidade que agora apresentão ? RP.fere 

. que as administrações anteriores á de 19 <le 
Setembro pedirão em seus relalorios qne fosse 
conferida ao governo a faculdade de nomear 
juizes de paz, municipaesl promõtores e d'ficiaes 
da guarda nacional ; que as aUribuições dt,s con
selhos àe qualificação passassem para os cou1-
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SESSÃO EM 25 DE MAIO DE 18!Hl 

mandantes de cot·pos; que sómente houvessem 
juraàns na côrte e em certas cidades e viilas, 
~endo em todos os outrns lugal'es do imperio 
Julgados os processos pelos jnizes de ifoeilo, 
conhecendo estes tanto do faelo corno do di
rei lo. 

Pt~rguntu ao nolwe alltor do requet'imento, 
qne na sessrto de !10nlem tanto havia eslignn
tis::ido a administração p,issada como l'cgressisla, 
se estas idéas são do progresso, no sentido em 
que a opposi<;:ão toma essa palavra ? 

Pel'gunta q11acs eri1o então us pri1iciµio,; dos 
nobres deputados da oppo,;Í<;ãt) que então stis
tçnlavão bes idéas, que estig,nali:,;avão como 
l'c:gressistas, depois que deix,trào o pudet'? 

Depois de varias ob:'ier·v;11,:0es co11el11e qI.w 
ou os nobres dcpulu.dos da uppti:-:Íl?ln linllão 
então cs,,as idéus, ou 11ào. No l" ca,;o pt!l'· 
gunta porque aposlatavão desse,; lllincipius? Nu 
2º diz qm~ segui:10 pe;:;sous., e uão pri11cipiu::;, 
e pede aos mesmos nobl'e,; lkµutadus qtw 11:lo 

Z?1:1bem do paiz, e qne nM fallem eiit prin-
c1p10s. __ 

O Sr. Ottoni ded:ua qne, ape7.ar de nine;,ça 
do nobre deputado que acabilu de fallat·, 
q11at1do disse á opposição : não zombe âe nó.~, 
não zom,be do pa·í.z ! !_ erguerá a st1a voz para 
aparar o requerimento do seu nobl'e amigo, em
bora tenha de incotTêl' na irn.lig11nçrto dos nobres 
rleputados que p:1rlillião as u1ei?111as idé,1s da
quelie que tli;,s€;: não zombe ele nó:3. Sabe que 
esses nobres deputados lêm muitas forças, 
muito poder, e muito, meios de que podem 
dispôr ; mas se ellcs) com todas essas Corça;;, 
esse poder e esses meio", enlendern que 
lhe hão de ímpôl' silencio, eslão enganado:;. 
Quando na sessão antecedente se le11 o of
ticio do ministro do i1nperin, que co11unti
nicava á e.amara a rt:>nies,;a de-sa collecc;ão das 
leis provinciaes do .M.1ratd1ãu ao 1.n·ueurador
fiscal, ouvira que elle conli11ha urn..1 expres~ão 
Je que se não Jembrn ngo1'a; mn:;; parece-lhe 
ter entendido, que elo offi1..:10 se podia col!igit· 
que era u1na especie de proposta que se fa
zia para a revisào das leis provinciaes. 

Pat·ece-lhe lambem um precedente muito 
perigoso commelte1·-se a revisão das leis pro· 
vinciaes ao procurador-fiscal. Aug1nenlarãu-se 
considerávelrnente Si:!I.IS rect•io,; quando fa!l011 
o nob1·e deputado pela pruviuda de S. Pa1ilu 
(o Sr. Carneiro de Campos). P,trece que furrw 
estas as palavras qne o nohl'e deputado p1·0· 
ferio: Reconheço que tend11 o governo de dur 
sancção no ·intervallo d,1.s iJeSl:iÕ61l a essas lei1:S, 
preci.•:;u lhe era exam,ina.l-as, ete. O orador nao 
concorda CO!i.l a opinião do il!ustrc deput,tdo, 
e mosti-a que essas leis nilo precisão da sancção 
do governo ; que não devem ter senão a do 
p1'esidente da provincia ; que, depois de sanc
cionadas pelo presidente, só podem ser cas
sadas e revogadas pelo poder legislàtivo. Funda. 

nos arligos lG e 17 du ad<1 ,td,li,·1,,11:d pq 1111 
s11a opi11ir10. Nql,~-se q11,'. 111•s:-;1~ di1·,•ít11 11111• li11 1 

c:oncede de :'i tt1(:don;1t', l.trn!i::n j>Me·:1•11 i1ll'l11ir 
o dt.~ s11spe1i,ler; upinirt0 e:;h do 111il11·,, ,!(•1111-
bcdo que foi a {jiiC íilais as,rn-;l,ni a ül l1! 01·ado1·. 
Mostrou q11e o n1ibre dep11tado proeu1·u11 de:,;
culpar os ados dà ad,nini:;lr,tção passa-da cum 
os actos prr_\tieados pelas ad n1inistrações ante~ 
riol'es; não vale semelhante modo de aróu
rnentar: elle, pelo menos, ou1H::1 fez parte das 
rruiorias cine sustentúrã11 a a,lministracão an
terior de '19 de Setembro, e sempre c~nslll'ou 
as usurpaçêies que se at!egarão: se fo:'ise então 
deputado, teria exigido exµlil:ações; e se o 
rninislerio nilo !'lias houvesse dado salisfaclorias, 
ler-ll1c-hia retit';H!u seu apoio. 

SI'. presicknlc, proSCl5UC o orado!', tenho darl~ 
as l'azões po1·qt1c voto a favot· do requerimento; 
llfl.O (ltlSSO. purerll, deiX:,lt' de di%.et' d11aS pa
lavras sohrn a snsc:eptibilidade extrema dos 
rneinbros tb ad111inislrnç;10 passada e dos Srs. 
deputados seII;; adh<:retiti::;, que não ouvem a 
nienc•r cL·n:mra se,n offonsa de seus delit.:ados 
tyrnpanos. O nobl'e ex-rninislrn da inarinlla 
declarou qI1e a oppnsiçào era menos justa, acin
tosa e sy::;lematica j 111ü:3l!'Oll-Se 211nilo offondiuo, 
m1tito irritado, porqne a 01,posiç:\o nno assentia 
a todos os ados de sua ad111i1Jistrnção. A par 
da susceµtibilidade de S. Ex. o Sr. ex-mini:::ll'O 
da mal'inlia, eu 1rnto n modcslia cio Sr. ex
mini,-trn dos estrangeiros, qn,mdo, na sessão 
de lwntern, comparnu o miníslel'io de que fez 
parle com o minislerio de Neàer. 

Uma revelação que exµlica as susceptiui
lidades de SS. EExs., vejo ne.c;sa comoarnc:ão. 
Nel:ket·, depois ele exilaclo, voltou a Paris' no 
tn<:!ÍO d;1s ,H.:damações populares, porque a as
sem biéa conslitui11te franceza exigio do l'Ci que 
instaurasse de novo seu 111i11i:;lerio: ei:;-ahi 
o arca110 que nos revelou o nobre ex-rni1iislro 
dos eslru11gciros: esptravão elles qI1e tendo 
deixado os negoeios do paiz lào ernrn.1ranhado~, 
não se animassem outros quaesquer eiJadaus 
a encarrcg;u-se ele tarefa lão penosa; lar
garão o poúer afim do melhor dar bote. 

Retirarão-se, pois, tomando um pretexto de 
amo1· propl'io offendido, persuadidos que a 
maioria que os hav-ia aqui sustent..1do exigiria 
a sua volta ao poJer, julgando sem duvida. 
que essa maiol'ia tinha Jadu seu apoio a 
homen:;, e espei-audo qi:e ella oi.misse a exemplo 
tlu a:ssembléa t:ull::,til11i11te frant:eza. 

Se esta em a espernnça do ministerio pas
sado, adiu horrível o ::5eu desaponta111euto. Com 
efft.~ito, o q11e vemos nó;;? Apparecer no senado 
uma maioria e:st1g1natisand1J essa ailministrc1çno 
que em nada s;1tisfez. a confi,111ça do corµo 
legislativo, aµesar dos recursos que elle depo
sitou em suas tnàO:i. A11ui ne:;ta casa temos 
visto que fic,l. muitas vez.~s ern minoria, que 
tem p..!rdido o apoio de:;sa maioria· que 
alardeavão. Esse desapontamento é horrivel. 
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152 SESSÃO EM 2õ DE MAIO DE 1839 
Nãa posso l.odavia deixai· de protestar contra 

essa compara~·ão da admini~lração passada com 
a de Nec:hr. Netkcr não fr,gio ~ foi desterrado 
pelos C(lnsellu~·iros de Luiz XVI, essl'S que 
q uer·ião prol1ibir que a assmibléa se reunisse ; 
e Necker foi o pi-ímei1·0 dos ministros liberaes 
da Frnm;a; a elle se deve talvez a inidaliva 
<l essas l'eforn ias sociaes de g ue a França foi 
lhcatro ; nunca hasteou a handeíra t.lo regresso, 
não póde pois ser comparado com a udminis
lração passada. ·Mas sim : ha um ponlo em que 
póde haver alguma semelhança entre sna admi
nistração, e a que findou em 15 <le Abril ; 
Necker achou a desordem 11t1s fínanças, achou 
um deficit exln1ol'Clinario, causados pelos dis
perdieios da côrte, snlisfez os encargos puhlicos, 
foi freutc ás dt'SJH:1zas recmTcndo ao$ c111prcs
limus, nos assig1rndos: o nolirc ex-mi11i::;lrn do. 
fazenda, nl-lo lia 1l11vida, é o Nlickcr do Brnzil; 
satisfoz {1s desper.ns pul.Jlicus, nrns pedio dous 
imrnensos credilo::,i, emill.io enorme quantia de 

·~ilheles do Lhesouro, e a:-sim augw1::nlo11 prodi
giosamente a divida publica ; só nesse poulo é 
admissível o paralle!o entre o minisletio passado 
t o minislerio Necke.i·. 

A discussão fica adiada pela _hora. 
O Sr. Andrad.a. Machado manda á mesa 

uma representação vinda drl villa de Alcantara, 
e pede á eamara que allenda aos allentados de 
que_ esla vi}Ja tem _sido viciim.a, e de que se 
queixa. 

Lê-se e entra em disc1Jssão o seguinte : 
cc A co111missão de poderes, anles de dar um 

parecer definitivo sobre a indicação do Sr. 
Ca"l.ro e Silva, propondo que se dê assento ao 
Sr. Candido de Deus e SHva, como supplente. 
pek provincia do Par_á, no impedimento dos 
Srs. deputados ordina.rios, arcebispo da Bahia e 
Bernardo de Souza Franco, apezar de constar 
da acta geral da~ eleições da refer:ida província, 
que se oao reunira o c:ollegio da viHa da Luz~a, 
por ter sido a mesma villa destruida pelos 
rebeldes, propôz que se pedisse ao governo a 
a.cfa do rues1110 collegio, em deíerencia a alguns 
Sl's. deputados que asseveravrto ter sido remel· 
tida posteriotmente, e alterar as eleições relati
vamente aos suµplentes; ria resposta, porém, do 
minislro do imperio, se mostra que a dita acla 
não fôrn ainda recebida na respectiva sect·elaria 
de estado. 

<e E como da acfa da apur•o geral das 
eleições da provinc:ia do Para á 411 legíshitma, 
com a qual .concoràno as ~ctus nos collegios 
eleito1·aes1 que todos forão apmados, menos o 
da vílla da L11zêa, péla razão a<:ima dita, consta 
ser o Sr. Ju~o Caudido de Dt-us e Silva, o 8º vo
lado na o rde111 d(JS s11ppln1tt'.'s, s1:>ndo lº o S,·. 
Ft·,wcisco Jofé de Souza A nàréa, e 2c o Sr. Mar
celli~o José C,u·doso; é a mesma commiss~o de 
parecei· que a sob1·edita indicação se não adapte, 
por nao poder dar-se assento a um su11plente 

votado em 3º lugar com preterição do lº e 2(1 
supplentPs mais votados, os quaes proµõe que 
sejão chama.dos, se esta augusta camara julgar 
conveniente que se preencha.o as faltas dos dous· 
Srs. deputados orclinarios, que deixárão de 
coinpnrecer na presente sessão, mas que podem 
apresentar-se na segâinle. · 

cc Camara dos deputados, 24 àe Maio de 1839. 
-J. Clemente Pereh·a.-H. H. Carnefro Leão. 
- Bm-·reto Pe.d1·0s0. )> 

Não havendo quem peça a palavra i:,õe-se a 
votos a primeirn parte, que é rejeitada : a 
segunda parte é approvada. 

Suscita-se longa questão de ordem, querendo 
uns senhores que se ache envolvida na votação 
sobre o parecer, a votação sobre a indicação, 
pois c111e reprovailo aqnelle está app1·ovada. 
Pc1rnno outros senhores, qtw leuào havido uma 
voliu;:W negaliva, nao se póue della deduzir 
ullla volaçno posiliva. Depois de let·em faltado 
muitos orndores, uns allegando autoridade do 
vencido,onfros mostrando os inconvenientes qu~ 
lia em <lar-sf: assento ni"\. camara dos deputados 
a quem legalmente não é nem deputado, nem 
supplente, põe-se a votos a indicação e é- rejei
tada. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussilo do 2º topico do voto de 
graças e emenda~ apoiadas. · 

O Sr. Andrada Machado :-Sr. presidente, 
eu serei breve quo1nlo fôr possivel na resposta á 
copia de objecçõe.3 que se tem feito ao voto se
parado. Bem vezes, St·. pt'esideute, o homem de 
estado se vê forçado a exclamar, como out1·'ora 
Gualimosim :-E eu estou n'um leito de rosas? 
- Cerlo que não foi para mim leito t.le rosas 
aquelle em que me collocou a nomeaçao da. 
casa para responder á falla do lhrono. O dever 
de um deputado, que na minha concepção é 
dizer toda a veJ"dade ao thl'ono ; a intima con
vicção que lenho adquirido, de que a transacta 
administração não era prestadia para. o adian• 
lamento da prosperidade nacional, vinha obri
gur- me a ferir tal vez affeições sagradas para 
mim. Na passada administração tiverllO lugar 
pE.>ssoas com quem tive relações e convivenc:ia 
amiga veis, oull'as, cujo caractet' de probidade 
respeito ; doloroso me é, sem duvida, te1· emil
tido, a respeito de urn·a administração de que 
semelhantes pessoas fazião parle, ua1 juizo que 
lhe ? lào favoravel. · · 

Mas, Sr. presidente, eu sigo, como Seneca :
que para ser homem ·de bem, nãO é só p1·eciso 
dizer o que é justo, é lambem precjso dizei: ,. 
aquillo que é prejudicial aos outros e a nós 
mesmos .....: ; ve11ha pois muito embora esta en
fiada de ínirníz~des honrosas pela patria, o meu 
dever sob1·eludo. Fique porém a casa segura de 
que eu sustentarei o meu voto com aquelle co
medimento, com aquella amenidade de ex.-
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p!'rssCr.s quf• é prnpri::i <lo fll<'ll rnraelC'J' : :i~sc
guro ao nobl'e deputado pelo Rio de Ja11ciro, 
que não usarei dos lermos desse diccinnario de 
cou vícios ; minha posi<;AO social dl·sdc o meu 
nascimento, a educação liberal e litteraria que 
me proporcionou esl.u posição, os salões de 
companhias polidas e escolhidas, nos quaes ella 
me den entrada, fozem-n1e estranho a seme
lhante díc:cion:uío, l'azern-me ignorar os seus 
tennos. Eu cuido que dei cli:sso ainda lia pouco 
ten1po um e:xeuq,lo, quando, aggredido por 
allusões perfida~ q11asi nominal:ivumenle diri
gidas ao men carncler, éontcnlei-me siugela
menle com explicar factos, rectificar erros, des
cobrir a calumniri ~ illustrnr a camarn ; nada 
fiz refleclir sobre a pessoa que me fez alvo de 
seus Lirns. Cumpre-n1e porém dizer-lhe, que 
uno é lão J'at:il como euidn dcl'l'iha1· mm1. rcp11-
tac_:flo fundada 11'l1111na vida inteira de pt·obidudc 
illihr1da ( a1wimlo~ ), n'lt1111rn vitla inteira de 
dcsi11le1·cs,;;e 11u11ca conlrovNLíLio, n'11111a vida 
inteira de i11depcndcnda júmais conlc:;trula, 
ernfim n'utua vida illteira de ulrneg,1C,ües i:. sa
crificios gernlmenle cu11liecidos. ( .Aptiiaclo-'!. ) 
Não se lança pül' lei m cutn Psla l'aeilidildt.: n 
popularidade de um homem que, ás riquezas 
ve1·gonhosas que eslavão ao seu alca11ce adquirir, 
como outros o têm feito, hojt! e selllJJ!'e pl'cfere 
a muito honesta rnediocl'idade, herdada por 
seus pais, ou trazida por liames mnll'imoniaes, 
e mantida com a mais rigorosa ordem e eco
non1ia. N!!.o se despopularisa com esta f1ciliclade 
ao homem que, por bem da pat.ria e de sua li
berdade, expôr.-::;e a perigo eminente de vida, 
já na Europa, já neste paiz; o ho111em que por 
ella soffreu de_µol'tações, degredos o prisões, 
que nunca exigio, não exige, uem exigit·á 1·e
tribuição outra que nãu st•ja a eslimação de seus 

· compatriotas ! ( Nume1·osos apo-ictdos nos bimeos 
da opposição. ) S1·. presidente, emfim, não se 
despopulal'isa assim o·homem que, amando o 
Brazil como uma mãi extremosa ama o frncto 
de seus primeiros amores, faz delle sua felici
dade, suas lucubrações de dia, seus sonhos de 
noite, estará pt'Ompto a dar-lhe tndo, os bens, 
a vida ! e nas ultimas vascas da tnol'te, o ul
timo nome que por entre seus labios já pullidos 
e tremulas susunar será o do Brazil, como 
oull''ora o nu,ne da Grã-Bretanha foi o ultimo 
que pl'on1111ciou o celebn: Pill ! Depois deste 
preludio euti-arei em mulel'ia .... 

O SR. Ni1.v.urno:- Mas Pitt não fallava de si.. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Nem tam bem 
eu fallo. Enlrnl'ei na 411c~lão. Tenho de con
siderar o segundo período do meu vuto em se
parado, que se compõe de duas pa1·le:c, uma que 
tem o corl'espondente topico no pa1·ece1· dus 
meus illustres collegas da commissão, outra 
que t privativa. Antes dP. entrar nisto, porém, 
o uobl'a · deputàdo ex-miuistl'o dos 11egocios 
estrangeh·os; que hontem fallou, permitlirá 

T0:,,10 r 

que cu Íil\'ª u 111 a obscrvac:ão. Fallon com 
!aula m1wni1ladl', corn tanta eloquencin, que n:10 
l'Spero nppruximnr-me delle, mais dir<'i o q(le ó 
sul'licienle. O noht·e deputado conleslo11 o c\i
reilo qu~ lem a camara de pcdit- explicação .i 
ncltninistt·;tç~o lt·unsacta, ela rnaneirn, da razão, 
do motivo porque ahandonára o poder. Direito 
sl1·icto nfto o Lemos nós, o unico di1·eito que 
temo,; é que a dignidade, a honra <la mesma 
adminislraçiio exigia isto ; se o 11ão fize1·, snjeitn
se a interpretações nrnito inikcorosns, a con
jedurns desfovot·aveis. Se contin11a1· 110 syslema 
do silencio, p1°la minha parle 11üo direi seufio 
o que disse um confesso1· a uma velha escrn
pulosa. 

E~ta velhn, accusando-se <le peccados, 
lemhl'oll-~P. de erigir cm peccado o r.ome1· 
ltrra ; o hou1 do c:onfosso1· 1·et<po11deu-llte :
M:inl1:1 q11l'l'ida, co11wr terra não é pcccado, 
púde 1:0111cr ll'l"l'a q11ant.n q11iwt\ mas nfln llic 
gnl>o o g1):-:f.o. 

l•:11 t:nnbem não ~:tl1:11·ei a i11lcn1;fto em que 
eslive1·cm os nuhre:,; d,ipu!ados meinhros da 
admini:-:lrn<_!IIO passada, de se co111,e1·va1·e1n e1n 
silencio suhre um ponlo L:1o es,;cncial nos 
inlere,;sc:s vitacs do Brazil, lanl.o mais q11..1nlo, 
a verdade trnnsluz, tanlo mais, qnunto se sabe 
o que den 1119tivo a este rlébade, pc1·milta· 
se-me o nome, de rnass::is de gelo amontoadas, 
que del't'efülas vierão abalar a nclministraçüo e 
forçai-a ú ucrnissão. 

Foi, sl'gundo se diz, um despeito, nrn des
goslu de 11m dos membros da adrninislt·ação. 
Ad fi rla-:;;e que eu não nego rnzf1.o a este 
uw111hro : uLh·irla-se que eu não approvo a 
sua r1·j~i1;ão, q11e eu j11lgo qne elle a merecia, e 
men:cia mais que rn11il.o a nomeação senulo· 
rial, se eu uµµrnvnsse que minislt·os no tempo 
em que são minisl.1·0;; prelendão sernellrn.nles 
nomeações: mas eu o desculpo. Um memhrl) 
.da administração já linha dado o exemplo : 
não quiz seguir a generosa Gonducta de um 
fallecido senador, que no tempo cm que ern 
ministl'O, vagando um lugar de senador; e 
offerccenclo-se-lhe, recusou e disse : - Não, se 
me julgarem capaz outra vez, quando cu não 
estivcL' 110 pnder, enlilQ aceito ; - mas uma V('Z 
dado o primeiro exemplo, nlfo critico ninguem. 
Na.o se julgue lambem daqui que deito algum 
labéo sobre o out•·o nomeado, eu !-Ó sou mais · 
afTeiçoado ao rejeitado; mas en1fim respeito 
as d<:,cisões do P?der irrespon~avel, e qlll'l'O 

conservar-me nesta ma teria ·corno D11guesclin 
enlre Pedro Cruel e Henrique de Tran:,;lmnat'L"a: 
no tfro n:i pongo re-i. 

Sabendo-se pois isto, por que motivo se ha 
de guardar o silencio ? Talvez pot·qne s1:: 
j11lgasse que não fosse consa a mais ho'nita 
largat· o le1ne do estado, quando os nobres 
membros se j11lg.1vão capazes de bem o di
rigir, simples111ente por semelhante aclo. Dir
se-ha que elle comprova ª. falta de confiança 

20 
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154 SESSÃO EM 25 DE MAIO DE 1839 

do l'eO'ente? Não sei se a conclusão é_ logiea ; 
parec~-mc qu_e não é rigorns:~. O cletlú1·_ :l_u.::; 
míiuslros podw. ter toda a conf1ança no n11111:;
terio, e pol' :Jwtlqner ~lutr:l razfto escolher. <Jttlro; 
nào cnido q11e isto iit,i'l u.ma c?nc];;c:ão r,gorm,a 
da faltd de conrianc;a. l\Ias amda li1:ill que o 
nobre ex-111ir!isll'O dos. nc,gocio::: eslr,ll\!ieiros 
dic;s:e hnntem uue elles não se til!!tüu obrigado 
a -~l~ixa~."~ administração ainda quando live::1sem 
perdido a confim1ç3 ..... 

O SR. MACIEL flÍONTcrno :-Q11e n::-w se con
srrv,11·ião no ministerio Jogo que perdes:;cm a 
confürnça do co1vo legislativo ou do e!eiloe dos 
ministros. 

O Sn. ANDRADA l\Lt\CHADO: - Daqni co11-
cluem os outros senhores mui lo bem q11e tendo 
V'Nlido Pssa confinnc::1 lnrg~l'ião n adrnini;;. 
tr~·1::10, e· não sei co'mo o "iiol11·0 ex-rninisrro 
pe1;so11 q110 a p_roposi<:üo eo11lrnVl.-'l'St~ se 11:w se
g11i.t; é prnpos1<;ão da mesrna atopl1!udc que a 
su:1 co11lraria. 

(Jnlra ohservai;ão fez. o nol1rc dep11lado, im
p1il:111dci nrna pedw. :1os Srs. t11en1liros da oppo
si1;r.n, q11e dizifio que a falia do tliruno nf\o 
devi.1 S(~t eonsiderada propriarne1ile corno pen
sat11ent0 da adu1i11istra\·ão transada mais rlo 
qtw da acl1.1cd. En, que parlill10 um ponco essa 
op:nião, digo q11e rne não convenceu o nolm~ 
clepnlado. Senhores, urn pensnmenlo é eseo
rado em factos. A. admiilislra1,:üo qne enll'ou ha 
dous dias vê Ludo nos dados que a outra admi
nistração Jbe apresentou, sobre estes dados é 
que el!n. escora a sua opinifto: esta opinião a 
quem pertence? A' o~·igem primaria qn~ _colheu 
os dados, que os uniformou, porque e unpos
sivel aue aoresentando as primeiras o espil"ito 
hunrn1;0 nio tire a conclusão. Supponha-se q11e 
os dados que ::i. transacta administraçãc apre
sentou persuadião ou inculcavão a tranquilli
dade geral do paiz: corno porfia a aetual admi
nistração dizer que não havi:-J., se ella não podia 
esmerilhar esses dados ? Se n-ão lhe clerão 
tempo ? Era preciso que os recebesse da mão 
donde elles vierão, que os cresse ao menos 
temporariamente. Eis porque de algum modo 
não é lM inexacia, corno pareceu ao nobre ex
ministro dos negncios estrangeiros, a opinião 
dos Srs. deputados. Eu creio que ha uma mis
turada, ha alguma cousa da actual adminis
tração e muito da passada administração. 

Depois de ter offerecido estas breves obser
vações ao nobre ex-ministro dos negocios es
trangeiros, passarei a lançar uma rapida vista 
de oihos sobre suas explicações relativas a 
negocios de sua repartição-politioa externa. 

Sr. presidente, não • repelirei a i n lerpcllação 
que o nobre deputado meu amigo fez ao nobre 
ex-ministro ; mas por desgraça, permitta-me 
que lhe falle com franqueza, suas explicãções 
quasí que me vierão confirmar na idéa que 
antes tinha, que a administração passada, activa 

demasiado em tudo o que era interior, a.nciosa 
em tirar l:H.lo dos se11;; eixos e dus,nanchar o 
que esLava feito (apo-iaclos), nM fez nada na 
reparti~'.:10 de negocÍO.':i estrangeirns, c?mpen
s,u1do p,:h thcoria de Azais. eom a iner(:ia nei:;le 
ramo o trabalho que de mais Livera e•n ontros; 
lnncon-sr a dormit· a som1w solto q1ie lão longo 

, , 1 fi' • • .1 seria talrez, r.omo foi outrora o e.e ~pnneniues, 
se acaso o despeito de 13 de Abril não_ a viesse 
acol'dar. Eu von lan~'.ar mn golpe de v1slr, sobre 
nossas relações exteriores ; irei de norte ;i sul. 

No .Mexico, uma nação ambiciosa (per
miti.a-me o nobee deputado que eu _me sirva 
de;;te termo, e que não approve a mcongru
encia que elle aehoLt n~s express?es de um 
110l)!'e deputad0 pela prov1ncia de Mrnas), uma 
n,11,ão ambiciosa que ergue prelextos, que bu?ca 
as 1nais í'uteis caU$HS pura a11gmcnbr a sua m
fluc11da sobre as novas polencim; da Ame1·ic.J, 
julgo11 convenicnlc arvtnar prntcn\'ões iuadt~1is
~iv1:is, enlcndemlo Lalvcz, corno 011l'ora d1s:-e 
11111 c;:;criptor .seu, qne o 1,ovn mu11do J'ôra 
creado para pra:rnl' das na\'.õcs du Europa. 
"fo1nou S. rluão de Uilôa ; tornou Vera Cruz; 
finalmente fez um transtorno em to<las as re
lações diplomalicas, e comtudo o nobre dc
nuludo esteve em Derfeila somnolencia. 
!. 1 •• 

Não cnide o nobre ex-ministrn que cu extgta 
delle nem declaraçilo de gnérrn, nem meçlidus 
violentas (apoictclo.s'); desgraçadamente o nosso 
estado nos· véda Lto·; nÍÍ1guem clesejára mais 
do que eu, que as nações da Europa apren
dessem a respeitar as nações am·ericanas, mas 
faltão-nos os meios. :Mas porque não pudemos 
usar de meios violentos, estavão vedados todos 
os outros? Pal'ece-me que não. Algumas notas 
se podiilo trocar, ao menos cem as nações que 
tinhão, corno nós, interesses na conservação e 
independencia da nação mexicana ~ll .Azt~qué. 
Porque não procuramos despertar o Justo crnme 
da nação ingleza? Eu conheço que ha um 
grande intervallo entre a polilica de guen:a e a 
politica , !a perfeita indolencia. Vamo;.; adiante. 

Um general ambicioso e usmpador pretende 
crear uma nova potencia na America; encor
para nações independentes ; apodera-se do seu 
governo debaixo do titulo de proteclor, já usado 
por Crnmwell ; vai estabelecer um po~er que 
nos deve assustar, por isso que se approxmrnndo 
ás uossas raias, to1:na-se inimigo natural, como 
reconhecem os publicistas. Como encarou a 
adrninistt·ação este successo? Pergunto eu: deu 
aJi,um siO'nal ao menos de estar acordada a b b • 
adminisb-ação ·transada? Declaro que nfW sei. 

·Felizmente desappareceu o perigo, mas desap
pa!'ecet1 graças á Proviàencia, não por cautela 
nossa. Vou por diante. 

Por ventma o tratado principiad9 de limites 
com o Perú e Bolivia foi continuado? Creio 
que nãot dormia-se n'um somno de indokncia. 

Que fizemos nós á rtspeilo de Buenus-Ayres, 
quando a rnesma nação ambiciosa continuou a 
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praticar o mesmo escandalo que no Mexico? 
.Já disE=e : não espero intervenção de nossa 
armada, desgrnç::idamente não ternos meios p,H'a 
isto ; nuo é Hlo pouco defendermos o nosso 
canto sé formos abcados. Mas, pergunto en, 
nem ao menos corno naçl\o neutra e lesa.da por 
urn hloqneio daquella nalnreza, pocliamos 
erguer a nossa voz? Não podia a adm inislraçrto 
trocar alguma nota? Os males qlle- soffrernos 
sno in.nurnernveis, a minha provincia soffre 
muito. (Apoiados.)- De todo o nosso assucar 
Buenos-Ayl'es gastava 150 a 200,000 arrobas, 
e foi um merca<lo que nos ficou de menos. Não 
valia pois a pena que o nobre millistro dos 
negocios estrangeiros reprcsenlasse se,bre isto? 
Elle se o fez, ignoro. 

Senhores, confesso que a sympalhia do ho
mem não deve guiar o conselheirn da corôa: 
o conselheiro da corôa ntbmde sómente ao q11e 
mais comém ao cslado. E,1 não exi;;ia pois 
da administraçno qt:c arriscasst! a lranquilli
dacfo rio paiz para satisfazer ao sentimento de 
rc::;peilo, qlle nao pódc deixar de ter todo o 
brazileiro pelo chefe de um governo, que ro
deiado de difficuldacles, cercado ele perigo, nada 
ce,le aos qne querem ferir a dignidade de sua 
nação. Exigia, porém, esperava que qnanto 
ne11a coubesse, despertasse as mais potencias 
arnericanas, interes,;asse mesmo a grande nação 
européa, que mais amiga se tem mostrado dos 
novos estados an1ericanos, a não deixar prev~1-
lecer pretcnções tao insolitas como as dr, Frarn;,:1. 

Eu sympathiso muito com o general Rosas. 
O homem que tem a àignidacle que tem Hosas 
não póde peccar senão por enganado ; espero 
me::;mo que eUe melhore o Heu governo: q11('ir .. 1. 

a Providencia favorecer à justiça como espero 1 
Eu creio em De11s, crPio em ju:oti<:-1 el(~rua ! 
Não ha ve1nos de ser nós outros americanos 
sempre o ludibrio das nações da Emopn. (N1i
niero1Jos e repetidos apo'iado:'3.) Tempo ha de 
vir, n:lo para mim, porém rne-ús nelo8 hão de 
mostrar ainda á velha Europa que a AllH'.rica 
tem dignidade, que a America ha de saber 
resistir-lhe. (Apoiados.) 

Sr. µresidl·nte, passarei outro golpe de vistn 
sobre nossas relações com Moutevidéo. 

Um caudilho, um rebelde conhecido, lrnitlor 
a todo o mundo, traidor a nós, hasteia a 
bandeira da rebcJlião contra o governo Jegal. 
O que fizemos nós a este respeito? Desconfio 
muito que fizessemos o avesso do que de
viamos fazer; àesconfio muito que prütf:'ges
:;;,emos quanto em nós estivesse, ainda que se
cretamente, as pretençües desse caudilho ; 
aliás eu não sei a que foi Santiago Vasques 
pura alli ; aliás não sei corno por acaso extra
ordirrnrio as nossas cavalhadas lhe cahirão nas 
m~os : aliás não sei corno se diz em todo o 
Brazil que um coronel Bello lhe levou não 
sei quantas mil onças. Sei que nao se póde 
isto provar. Mas o que é que se póde provar 

no cahos de nossas finançc=is? Fiquem tran
qnillas todas as adminisirações, podem dísper
diçar os clin heiros p•.1 blicos, fazer dclles o que 
quir,erern, porque ninguem lhes vai á mão. 

Mus, disse o nobre ex-ministro : Era im
prudente intervi1· contra o que diz o tratado. 
Tambem conheço qüe o tratado nos prohibe 
intervir em discussões domesticas ; mas por 
ventura, o tratado não diz que curemos da 
in tegridarle, da independencia desse estado ? 
Como, pois, dexamos nós intervir a França ? 
Corr:o não lhe fizemos ao menos nota a este 
respeito? Nós que eramos garante "da conser
var;ão desse estado, cuwo deixamol-a soccorrei' 
o cirndill10 rebelde parn hoslilisar ao pobre 
governo legal ? Advil'ta-se que havia um tra
tadn principiado entre o no;:so governo e D. 
Manne:l Or-ibe. O nobre ministl'o hontcm disse 
que não podia cnntinua1· (•sse tr,1tado ; pl'imo, 
porque esse governo eslava q11asi 11H,rili1mdo, 
e a sabl'doria polilicn não 111a11da :dlim-se a 
nrn1·ilwndos. Ma,.-, pel'gt111!0, eslava clle mo1i
bundo no te111po e111 cp1e p,-inc:ipiou u ln1larlu ~ 
Não ele cer! o. 1~ q U<.!ln ~abt qn<' tn co I H·orr· 1 1 i 
p;1r,1 a mol'ic !i11hi1H de.~.,;[• pl'l:side11/1; ! (.lhu-,,., 
apoiado.~.) Advirt,; que 11;10 f;ic:o ;tl\11:::1,, ú ;,,!. 
minislraçãn; porq1ie 1-sla é 11111ilo \-Ç!'c\Vt.:, e 11:in 
ll1nl!o pr11\',\ ne1d111tt1;t; o que digu 1! q1w 11i\o 
acho m11ito valiosa a r:izi"Hl dli l!:1u co11li1111,1r1i,11:; 
o trntado porque atJUclle gove1·110 eslava mori
liundo. 

Di:,;se li1ai::; que c!le 11:10 nos dava garnnlias1 

que protegia os l'ebelJes. Eu tawliem des
ennfio rlislo, a fallar com franq11e;r,a ; não sei 
si~ com t.odos es~es governi:-.;;_os se póde conlnr 
mnilo. Esta é a unica raziio q11e .1cho vuliosa1 

nrio para não continuar o tr;ündo, nns para 
negociarn10s com muito lento, com muita pn1-
de~1cia, de modo que ellc não pudesse follar ás 
suas prnmess,1s. 

Allrgou rnais unrn razão para que se não 
continuasse o tratado, e foi porque, disse eile, 
se nos fallou em marcar limites qne não nos 
erP.o van!Hjows. Mas perguntarei : era uma 
conditio sine quá non? Não se podia negociar 
a e~tc re:-:pl;ilo, não se podia obrigar a esse 
cliefe a pôr de parte por emquanto a 
questão de lirnites ? Parece-me que se podia; 
logo, esta rne merece tauto valor corno as 
outras. . 

Disse mais o nobre deputado que allianças 
de uma nação mais forte com uma nação fraca 
são comnrnrnmente vantajosas ás fracas e in
commodas ás fortes, e vice-verna dos tratados 
de commercio ; mas todavia ba casos em que 
urna nação fraca póde ser muito ntii a nações 
mais fortes. Não precisa recorrer muito á his
toria, e basta saber-se a iniporlancia da Saboya, 
estudo fraco, cuja alliança, porém, era procurada 
por nações poderosas, como a França e a 
Austria. O rei de Sardenha, rei de circurnstan
cias, como o chama Frederico Grande, corno 
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possuidor do Piemonte e Snboya, via-s_e co1·
tejado apesar da sua fraqueza. O que é pois ver
dade em geral tem suas excepções. Montevideo 
é sem duvida nm estado fr2ico 1 · mas não 
nos podia elle scrvit· pnrn conter e trazer 
em fim ó. recipiscencin e ra1.ilo os rebeldes do 
Rio Gt'ande? 

Perguntarei pois: 111'0 lÍt'ariamos interesse 
em bater a rebeldia? Se não houve outro mo
tivo, esta shnpfos vet'dade pratica nM podia 
fazer com que não continuasse o tratado. Eu 
digo o qne sinto, porque não perdi a espcwança 
de re::1tahelecer a gt"ande massa do ímperio; 
na.o perdi a espernnça de que Montevidéo füça 
p.1rte de~te impel'Ío. Espei·o finnenwnlP, e c1·eio 
qne, i~eníl.o em meus clins, nos diai:; q11e se 
liào de seg11i1·, Monlevidéo, e me~mo Enll·e
Hros~ Parag11ay1 Cnrrie11les, hilo de f'azn p:1rte 
do i111perio lwazileit·o, l~ 11110 podia sei' se11w
Ilmntc allin11ça um c:uni11lto, 11111 cu111eço de 
v1:1ic<'t' pr<•j11izo~, 1116nnente cm 11111 l);IÍ;r. onde 
a môr parle da populnçl.io é brar.il«~il'a, e pl'in
cipal111ente parrlisla, de que lenlio ol'g11llio ? 
Nrw R<! digi\ que isto é novo: os nolm!s de
))lll.,Hfos; silo mnís conhecedores do q11c e11 da 
liislorin, sabem como a potencia Maccdcrnia se 
ergueu, como se apoderou da Grecia inteirn ; 
não foi senão entrando na liga ainphielionie:i, 
e con:-:eguindo Philippe o co1111nando da gnen·n. 
sagrada, e qne pa, ecia insignificante, eulre
tnnlo que com este s;ó passo ponco u po11eo 
cnltio nas mãos da flfocedonia a Greeia agri
lhoada ; porém nlio agrilhoadas ao B1·a,.il, mas 
ligadas por interesses, por vantagens m11lt1as, 
é que devemos tl nó,, chamar essas provindas. 
Por esta razão Julgava eu que valia a pena con
tinnul' este tr,1ta<lo ti:1.o bem começado, tão ucs
grnçamente inter\'Ompido. 

Restão-me agora dons topicos que sn.o pro
priamente os topicos de que tl'ata o voto se
parado. 

Sr. presidenlti, eu fiq11ei hontem encanlado 
com a litleraturn do nobre ex-ministro dos 
negocios estrangeiros. A sua exposiçno foi clara 
e hem ordenadn, elle desenvolveu a historia 
de nossos negocios, cie nossos direitos a respeito 
da Goyana e ela França : creio me~mo que o 
nobrn ex-ministro qL1asi excedeu a memoria 
cio men nobre amigo o visconde de S. Leopoldo, 
mas por fim rle contas não sei que muito se 
fizesse de nossa parte ; porque, peia explicaçQ.o 
do nobl'e ministro, creio que se limitou todo o 
seu trabalho a procurar os actos secretos que 
não se conhecião ; depois a recorrerá mediação 
da Inglaterra, a que poderia ter recorrido ha 
Jongo lempo. Não vejo que fizesse mais nada. 
Ora, e11 julgava qne valia a pena de fazet· ver 
á na.çilo frn.nceza a injustiça ~e su,ls pretenções, 
antes de recot"rer-se á mediaçM da Inglaterra. 
Não sei se o nobre ex-ministro fez isto ; mas 
como elle gastou todo o tampo em bu;;cat· os 
artigos se~t·etos do tratado de 1815 de Vienm\, 

,como depois é que rn recol'rer á mediação, 
cuido que nada fez. 

Agora, sobre i,s negodações com R,1ma, sinto 
fallar com franrp1e1.a ao nobre ex-ministro, 
sinto f'allar do motlo que vo.i.1 frtllar, porqne ,,ló 
ngora n1mca vi abandono do:-; direito,; da naçao 
t :o pl<~no, tão inteiro, Pas::iarei a provar. 

SL•nhores, o governo brazil1::i ro escolheu um 
bispo. Declaro á canrnra. que eu nao o escolhel'ia, 
apesat· de respeito que lhe tributo, porque nno 
queria bn3car á meu bel-prazer· motivo de con
tenda, pomo de discordia enti'e a Santa Sé e o 
Brnzil. Realmente a nomeação foi imprndente, 
irnpmclenlissi,na. M:ts Vl~j.tmos q1rn.l é a con
d11<.:ta da administrarão. A Sé romana eleva 
pt·elenções q1w f11ze111 lembrar um pouco a lin
gnagem dos G1·egmi-is 1 tios P,\$C.tcs, dos ,Tulios 
e tlO$ Bnnií'acio:,, A:-iso111h1·ou-1ne qne Homa 
rlecrepila qui:r.essu voltar aos t1~rnpns de sun 
adolesccnci:t ; or,fW! ll'alo11-nos aindtt peior 
q11e aos Filipp,:i;; Bl!llo;;, que aos f-fonriqnes 
l\T ; e infoli:r.mente em nú;; 11t\o achou Filippes 
8,Jllos, ad1011 gente 1nuilo doce, muito con
d<~:,Cc!ndenle, prnmpla a s11jeitar-se a ludo 
qnanto ella q11izesse. (Apoimlo8.) V0ja1110s o 
eslado da q111:sli\o, 

li:' eleito nm pastor p:lt"<t a ig1·eja llmninensc 
pi!lo poch~i· r:ivil. Scg11e-se o postnlar n con
fü111açllo. Compele ao dwfe snprcmo ela igreja 
conceder as bnllas ou não conceder, quando o 
eleilo está incurso naquellcs rlcl'eilos apontados 
pc~lns canones. SG o pontificc nl\o achava ne
nhum defeito cnnonico no eleito, era de sua 
l'ignrosa obrigação, de snn consciencia concc
d1J1·- lhe as bulias ; o mais era prelendeL· o qnc 
lhe rnlo compete, era pretenrle1· o domínio sobre 
wna naçM independente. O quê fez o s11mmo 
pontífice? Negou as bullas, primeit·o, pelo fulil 
p1·etcxto de qne o nomeado tinha drf'eitos ca
nonicos. E como se provou ? Jnsto De11s ! Com 
papeis sujos, com artigos de periorlicos escdptos 
por- um partido, e nada mais ! Tinha em sna 
mao o Santo Parlre mt.-i.o de convencer a sua 
conscienl!ia? Tinha, tinha o·prncesso ot·clinario; 
podia fizer esta processo, inquiriçn.o, .iuslifir.ação, 
para entao conce<ler oa neg,1r as b11lbs. Nno o 
fez : as primeiras notas são : - Na.o concedo 
porque lem defeitos cnnonicos, corno aponta:o 
os pel'iodicos.-Responde o nosso encarregado 
de negocios, mostra que nao deve crêr e,n 
periodicos; e entilo que recorre S,1a Santi
dade? Recorre a outro pretex.to igualmente 
frivolo, e diz: Não, mas assignou hlPS pareceres : 
~e elle quizer retract,u· as doutrina.s contidas 
nos . pareceres, se quizer admittir in totitm o 
concilio tridentino, mande es,;a relrilctaçao, essa 
admissão, que talvez lhe m,1nde as hulla!õ. -
Nem ao menos tinha d-pobre ecclesiastíco a cer
teza de qne lhe mandarill.O as bu\las fazendo locla 
esta baixeza ! O que fez o ministro, que então 
era o hont·a.do senador que hoj,? illustr<\ o se
nado instruído hastante nestas malerias? Insi-
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nuou (hom,1 lhe seja feita), insinuou ao digno 
ecclesia-stico que era b,tixo f;1ziir· semelli,ii,te 
retractação, que em indigno :tdtnillir nq11illo 
que nnnca em Port.ngal se ad,nitlio. nem em 
nenhuma naç:io emopéa; pois q11e nenlrnma 
nnç-:o emopéa adrnillio o concilio tridlc'n
tino in totum,; a parte dng nalicrL foi adrnit
tida get'alrnente, mas a disciplinar, on não 
foi admittida ~i.bsolutamenle, ou quando o foi, 
foi com o saudavel correctivo: -,,salvas as pre
rogativa;) do pode.e real.= O bispo n~\Jf esteve 
por istC1 : nem quiz admitlir o concilio in tolttm, 
nem quiz r1;:tradar-se da dontrina dos parGtt]res. 
i<'..;:tnn í'P1·to r111P -:n m1Pn1 rr11i'l.r>r vPr dP twnnn------ --·-v -1··- -- ., .. -·•• ·1•••·--•• ··•• ---· , ... ""f'" 

sobernnos - nem ao menos isto! Continuemos 
a eníladn das hunrfadtªS da arl111inistrnçJo. 

Este é 11111 o!fü:io de 26 de S,:tc~1nhro ao 
mesmo e11carregado de iwgocios. (Lê.) Os 
escrnptlios de Sua Santidilde develll, seg11ndo 
est.a nota, ser a t'Pgra da 1:unducta do l'ncarre
gado : o poder civil nf'to enlra cn1 conlem
plnção, mesmo a igreja bn1:r.dc:irn nada teu1 que. 
pt·clender. Justiça, n-1zt10, tudo deve curvar,' 
tudo se ava,55rdla ~os esc.n'.pul_os do ?anto Pad~·e, 
on antes aos cn.pr1chos lnJ11::;t1fit~ave1s da cur1n. 
E·11fi111, a nomeação elo bispo eleito é em tndo 
dependenle do eornpl'azer jnsto, ou inj11sto rlo 
s ·1111 rn o p,) n li !1ce, 

f~' isto ah,u1d:in;11· de todo as nossas prcten
çõe, ! ( Apoiwlo8.) Escn1pulos, de qn,ilqner n:1-
l11réza q11e sej:lo, b t"tão para entl'egar-nos ma
nielado~ aos flÓS de Sua Santidade. 

Passal'ei · agora a srtstcntar o nie11 voto em 
Sí'p:1raclo. E' natnrnl que eq o prefirn, é f't•il:1ra e 
ning11em abandona seus rilhos. 

S1·. pre;.;idenlc, eu me pron1111c;io eonll'n o 
paret..:er th ilobre co111111is,;Jo µut· du,1s razões 
rn11ito si,nple::;: 1Jma purq11e esle pal'ece1· não 
lende a nada menos do q1ie a nos füeL' çar
regar com a responsabilidade que deve per
tcnceL' á admini:':tmçào ; porque mat·car a,, 
mir:isterío o ea1ninho que· deve seguir sem 
ne11lrn1:1 desvio, é o mesmo qt1e dizer, que ha
vemos de c,dal' a .boca a tndo <pwnto fizer. 
C11ido que isto é tr~rns!ornar o sy::-lemn con
stit,,cion;d : cada um carregne com sua rcs· 
ponsabililbdc. A carnara o não µóde fazer, 
q1wndo 11111ilo, é 111a1·c:it· ao rninislet·ío om 
preceito em geral ; mas o mais fiqne á 
disµo;;ição dos Sl's. ministros; os meios de 
força, os meios de Ctlnciliüção, os meios de 
doçnrct, fiquem á s11a di:,posição. Se ;1caso 

sito uma l1ercsia neste~ parecPres é q11e a v1-rc\, 
não lia nada que saiba a lwri!ticn, n,L,h q11e 
ress11mhre tle avesso á rlo11t.l'i11a da i~rPi,, 1'.hri-;tã. 
F'•H'l\O üs pn1·ecel'es Ílllprndt•ntes, i;;OJ~pol'l11110s, 
que segnrnmenle não rleviao ter .ippat'(•cido; 
mns a imprndencia e a inopporti111idadc rlLi nrna 
doulrinu a lornn ltei·et.icn, a lornn nnli-cntlllllir:n? 
E' pt·incipio novo, de q,:e só a S,tn ta Se se 
lembrou. O governo bra1.ileil'o, trilJr1iando o 
respeito que se deve ao chefe da igreja (1~ en 
mesmo que lhe ataco as pretençõ,~s curvo a 
cc1.beça diante delle), o que fe1. o governo? LJrn
curou esCêlpat·-se por 11m modo corn que já 
outras potencias têm escapado dessas prelenções 
lo11cas da Santa Sé, quiz estabelecel' 11ma con
cordata. rsu sou inimigo de corworclata:,:, porque 
em geral parece-me que são sempre cessi1çn.o 
de gnrantias; cuido cp1e a separação do porlel' 
civil e do poder ecclesiastico é bem conheeida e 
marcada, os direitos de um e de outro são berq 
sabirlos ; logo, não era preciso concordata ne
nhtuna, mas todavia confesso q11e, nos apuros 
ern qnc se via o governo brnzilciro, era prn
dencia fazel-a. Mas o que fet. a administração 
de 19 de Selem bl'O? Não deu mais um passo 
sobre a concordala, declarou-se a mais s11brnissa 
das nações. (Apoiados.) E11 peço a V. Ex. 
licença para apresentar nm dos primeiros passos, 
um dos primeiros signaes de vida qne den o 
Exrn. ministro dos !1egor.ios Pstrnngei1·os neste 
negocio, é 11m offkio de 21 de Agoslo -de 1838, ' 
dirigido ao nosso encarregado de n<:'gocios em 1 

Roma, Sergio Teixeira de Macedo. (Lê parte 
do officio.) 

1 ellcs jn lgarern que devem adnptar o::; meios 
de força, recorrão á força ; nós lhes pro
por(:ionarcmos os meios que julgannos con
venientes : mas antes disto tornaremos sobre 
nó.;;; este meio que ahi nesse voto se diz nito 

P6de haver maiot• abanrlono de dignidade, 
maior cessão de direitos? São os desejos de 
Sna Santidade a que só devemos attender? E 
os direitos da corôa e os foros da naçã.o, ne
nhuma consideração mereceráõ do nobre e,:
ministro? E' condescendencia. inexplicavel. O 
Bt·aúl tem muito que agradecer-lhe. 

De sorte que se Sna Santidade desejasse que 
sacrificassemos tudo, et·a o nobre mini~tt·o de 
opinill.à que tudo H1e sacrificassernos. Ni10 
houve nem ao menos este correctivo de crença, 

.. -crendo que Sua Santidade nll.o quererá de 
n1odo algum inv~dit· os direitos cios principes 

acho bom. 

(L~ 'Uma pa·rte do voto da commisstio.) 
E' isto marcar a linha de conducta que 

o ministerio eleve ter ; eu nao quero marcar ; 
quero deixar á sua discrição. O ministerio é 
nssf.ts energico, é assás circum::pecto, neve saber 
se con vé111 a energia ; esforce-se se se achar 
emh.1rnçado, recorra e11Lão á represerilação na
cional ; porém, querer forçal-o a seguir uma 
vereda sem que se desvie, sem que torça o 
caminho, não acho proprio do systema re
presentativo, 

Tambem não posso votar por este parecer 
cta commissao poL' outro motivo : é pela lin
guagem i:}lle usa a respeito da Santa Sé. Hoje 
não tem ltigar a persuasão. Arlvirta-se que usei 
desla 1ing1iagem o anno passado; mas, enrno 
a negociaçM era secreta, não estava fir:ida; 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:42 - PÃ¡gina 10 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 SESSÃO EM 25 DE MAIO DE 1~39 
hoje esta negociação está finda ; n~o póde haver 
razão pal'a se nos uegat· o conhec:imento della ; 
a persuasão, pois, agora é desnecessaria, lia 
convicção. 

No meu voto separado eu uso· desta ex.-
pressão (lê), isto é, qne a _can~ara níl.O soffrerá 
que se cercêe o sen terr1tono, que quer sus
tentar a sua it1legr-idade ; mas não aponto 
meios de obter-se este resultado, é aos mi
nistros que compete a escolha desses meios ; 
é da natureza da porção ele poder que lhes com
pele a op«;ão dos meios mais apropriados para 
seu conseguimento. · 

(Lé o resto do veriodo.) Aqui ha uma condi
cional que não vinha na falla do thrnno, 
mas que eu julgo dever-se expressar. O throno 
nilo c!t:clai·a o como se tinha removido os mo
tivos de dissidencia entre o g:i.hinet.e impe
rial e a Santa Sé.; mas, a naçao tinha di
rcilo a subel-os, intel'1::ssava em c·.onhecel-os, 
de força era pois esperar pela convicçllo que 
lhe podia mÍ!'Ístra1· a lição das negociações 
já findas, e que por isso podiào ser-lhe pre
sentes. 

Eis porque nl\o posso votar pelo parecer da 
commissão. Vejamos como alguns dos nobres 
membros o def'l'!ndêrno. 

Um nobre ex ministro declarou-se contra 
o meu parecer, porque não falia no Oya· 
pock. Eu ju!gnei que devia con~ervar e,-ta 
lingnagem e não fül!ar explici(amente do Oya
pock, porque não vinha tal topicn na falia do 
lhrono; e fallando comprebendia lambem sem 
especificar; hmto mais que não ha outra cousa 
que não seja a occnpação de Oyapock; implici
tamente á occupação de Oyapork diri~ respeito 
o meu voto em separado. 

Pretendeu lambem o nob1·e memb1·0 que 
havia desacato ao lhrono no meu voto em se
parado, por duvidai· da sua fé. Peço ao nobre 
membro q~c lêa a falla do throno. A falia do 
throno nno diz de modo algum como forão dis
solvidas as difficuldades com a Santa Sé: diz 
sómente que fôrM dissolvidas ; não se lhe faz 
pois desacato quando desejo saber como o fortt.o. 
Demais, devo dizt::r uma vez por todas, não sei 
que possa luwer "tlesacato ao poder irrespon
sa vel, quando o que se di:scute é uma peça do 
poder responsavel, quando a falia do thtono é 
uma peça inteiramente ministerial. Isto sirva de 
resposta á muitas outras observações. 

· A emenda que o nobre deputado queria 
mandar á mesa é que era uma declarnção de 
guerra franca, o que não quero ; fraco como é 
o meu paiz, eu não teria duvida em que os 
brazileiros se apressariao a defender a dignidade 
do Bl'azil : mas serei eu quem procure a 
guerra? Nao; hei de vedal-a emqua-nlo estiver 
nas minhas forças. O nobre ex.-minístrn com a 
sua emenda verba\ vinha apressal·a-a despeito 
dos tratados os mais ex.plicitos-é o mesmo que 
dizer: é uma perfeita usurpaçao. Ora, isto sa· 

hemos nós, mas diz-se com mais doçura. Eu· 
não quero que se usurpe um só palmo do solo 
bL·azileiro, mas nflo desejo que se oífonda a 
ninguem, é uma rrnção estrangeira, talvez creia 
que tem alguns direitos, as negociações pro
val'áõ se tern ou não. 

Por outro igual motivo não posso adoptar a 
emenda do nobt·e deputado o Sr. Belleza: é 
pura declaração de guerra, e até de algum modo 
injuriosa á nação que se diz amiga, logo, 
não o é. 

Ta1nbem a emenda do Sr. Ramil'o na.o sei 
em que faça muita diffe1·ença do meu voto 
senão na maior extensão do. pel'iodo ([g a 
emenda,): tudo isto se diz em menos palavras 
no meu parecer. 

Sr. presidente, entro agora no topicó mais 
desagraúavel. V<!jamos o que diz o topico-addi
tivo ao meu voto em separado (lê); vamos vêr o 
que se disse conlra isto. 

O Sr. ex-ministro dos negocios estrangeiros 
entendeu que este artigo additivo era indecoroso 
ao throno, inPxacto em seus fundamentos, e 
perigoso em seus resultados .. Quando tratou de 
explicar o motivo porque era indecornso, esta
beleceu um principio que não posso admittir; 
i:;to é, que a resposta á falta do throno não 
deve ver·sar senllo sobre topicos em que o thronos 
·tocou. Este principio me parece de perigoso 
prt!cedente Poi.,;; se um ministerio calar as cousas 
mais interessantes para a nação, não deveremos 
esclarecer, illustrar o throno? Creio que uma 
tal doutrina, para mim inteiramente nova, podia 

· ser propria para o horisonte <le Ispahnn, mas 
não pal'a nós. Em regra o decoro, a urb,midade 
pede que se não responda ao throno senao sobre 
topicos em que elle tocou ; mas isto é em 
regra, quando o thro110 na.o esquece algum 
topico importante; porqne, quando o fizer, se
melhante regt'!\ cessa diante da necessidade de 
illnstrar o mesmo throno, e de fazer sentir o · 
pensamento, e as necessidades da naçao. Infe
lizmente crnio que estamos neste caso. Posso 
enganar-me, n/1.o pretendo á infallibilidade; 
mas asseguro ao nobre deputado, que não tem 
de receiar de mim particulat'idade. Não é de: 
hoje que eu reconheço merilo em alguns dos 
membros da passada administraça.o_; mas em 
alguns, não em todos. 

Continuou o mesmo nobre deputado dizendo 
que até em indecoroso; e não reparou na con
tradicçào em que cabia quando fallou sobre o 
Oyapock, porque tendo dito que na resposta se 
nílo de-\'ia fallar em cousa.s em que o throno 
não tives':ie fa)lado, censurou depois o meu 
voto por não fallar no Oyapock. Mas não faço 
gi•ande l'eparo nesta contradicção ; são cousas 
em que todos cahimos em discursos de impro· 
viso ; são descuidos· em que· nenhum <le nós 
cahiria, se redigíssemos os nossos disc:m·sos 
no gabinete. 

Acha indecoroso, porque lhe parece qae se 
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SESSÃO EM 25 DE MAIO DE l 839 159 

quer privar o throno do direito da escolha, ln.n-
1;ando-lhe em rosto a má esr:olha qne fez. En 
não sei como isto se conceba : o Lh rono na 
melhor boa fé do mundo podia consel\•ar a t1d· 
ministração ; podia ignorar que ella não tinha 
conlínuado a ser credora da estima geral. A' 
esta camara é que cumpria declarai-o, 011 á 
naçãoi se aqui houvesse o systema da Inglaterra. 
Permitia-me V. Ex., St·. presidente, que eu diga 
que 11 throno quasi nunca póde ser· illustrado ; 
pon4uc além de nós, não tem para isso outro 
meio. A naçi\o ingleza tem um Rystema t·epre
seulalivo muito melhor ; a naç::to i11glezu Lem 
gráos por onde a illustrnçil.O chega ao throno ; 
tem um conselho pt·ivado, que já em parte per
tence ao povo, que teve sympalhias com it nação, 
e que illustra o soberano quando um on oult·o 
ministro se oppõe ao bem ser do povo , <leste 
conselho hn recu1·so parn a 1·cprese11taçrw, e ha 
recurHo dessa t·epresenlaçao para os cl ubs, ou 
ajuntamentos, qnc tl lei permitte, µara di::;culi1· 
ludo o que é de lei, e medidas polilicas, uma 
vez que o fa~:ão st-gundo as regras que a lei 
mnrca. Provera a Deus que tivessemos um lal 
systema ! Então o lhrono nfto cahit·ia ctn 
~autos e1·t·os, e sa.berin mais cedo aquillo que 
1gnom. 

Seja-me pel'lnitlido respondedambem a outro 
nobre dcp11tado, que disse que no voto de grac;as 
se não devia admittir senão polilica. Confesso 
que até agorn eslo,1 por sabe1· o que o nobre 
deputado qniz dizer. Eu cuidei que n politica 
era o que se chama a sciencia da gestão dos 
negocios da cidade, civita,., em lalirn, com diffe
rença de m·b!J ; e cuidei que ba via política in
terna e externa. l\las disse o nobre deputado 
que mi. resposta á falia do throno não se deve 
tratai disso ; obdgado por essa instmcção ; 
é nova para mim ; ~enho mais que aprender: 
posto que velho e cançado, son como Calão, o 
censor que na.o se envergonhou de aprender o 
grego em idade muito avançada; estou promplo 

· a aprender do nobre depulado, posto tenha 66 
,rnnos de idade. 

Disse tambem o mesmo nobre deputado que 
lhe parecia estar na Turquia, e não em uma 
nação, que tem systema representativo! l Na 
Tnrquia, senhores? E porque ? Pol'qne se pre
tende emillir urn voto de censma á adminis
tração passada? Não póde isto ser senão por 
accusaçàO ? O nobre deputado sabe muito bem 
que as carnarf\S têm meios mais doces de pro
ceder antes de chegar ao extremo, e q11e não ha 
precisão de intentar uma accusação contra uma 
adminh,lração, conlt·a a qual talvez se nao possa 
provar legalmente o que se avança ; e que a 
prova que basta para 1:1ma camara não é a ne
cessaria para um juiz. Além dislo queixou-se o 
nobre deputado de não ser ouvido l 11 Pois por 
ventura tem-se negado a palavrn ao nobre de
putado e aos de seu lado ? Não letn elle toda a 
liberdade de se defender de qualquer imputação? 

O qne faria se o nobre deputado estivesse não 
n_a Turqllia, mas nf\ Inglaterra, onde po~ um 
simples ucto de attainder se impõe a pena de 
morte, sem. que o 1·éo não seja ouvido senão nas 
camaras ? 

O Sa. CARNEIRO LEÃO ~ - Nós temQs consti
tuição. 

O _Sa. AND,RADA_ i\hmuoo : - Não pergunto 
pot· 1::;so ; ale al11 me parece que sei tanto 
C?nrn o nobre deputado ; o que tenho em 
v1::;ta é_ pl'Ov~r. que a censura, que se possa 
fazer a ad111m1slração · passada no voto de 
g1·aças nilo é cu.rncteriislica de que estamos na 
T11rquia. 

Na.o sabe o nobre deputndo qne nn Inr1\aterrn 
!lm bili de Pains a_nd Pernalities, ainda que não 
H?ponlrn pena _ca_pttn.l, é urna sentença, e que o 
re? não é adm1ll1do? Eu trago por exernjJlo a 
rainha ue lnglatetTa no caso de divorcio ; cus
Lou-lhe muito obleL· que l'ossem adm'ittidos os 
~eu::; advogados, porque não era estylo da casa; 

· 1slo é, tl'Utanúo-se de uma pena, quando aqui 
se trata só de sancção moral, para o que nunca 
houve processo. 

A queslao toda devia versar sobre se a 
sancyã? moral pronunciatla contra a passada 
mlrn1111stração é ou não bem funduda : é o 
que me pt·oponho a provar, e sobl'e o que 
~s nobres deputados terão razão de ques
tionar. 

Pass~rei a ~~1stentar cada uma das parles 
do artigo add1ltvo do voto separado. Diz elle 

. que houve dispt:}rdicio das r.·emlas publicas : 
primeiro que tudo trnlarei de o provar em 
gL·osso. Quando vejo que a administração pas
sada teve ct·editus ua importancia de mais de 
8,000 contos; quando VC:!jo que consumia tudos 
e que as adminislrm,:ões anteriores não tiverã~ 
tanlo dinheiro, <le 10 concluir que muito se 
disperuiçou. Mas dis:ie o nobrn ex-ministrn dos 
negocios estrangeiros, que pelo relatorio do mi
nistro_ da fazenda se vê bem que os saques feitos 
do Rio GL"ande montão apenas a 300 contos 
mais do que e1·ão antt!~, e que, comtudo, temos 
um exercilo de perto de 9 mil homens, quando 
tinhamos antes apenas dous mil. Mas eu qui
zera perguntat· ao nobre ex-ministro se por 
ventura no tempo da administração pas.;sada se 
não comprarão munições de gu~rrn, cavalhada, 
ele. ; se não fizerão forticlções, e se estes al'
ligo':l de de::;peza uma vez feitos e na.o t·epetidos 
uão tlevião tliniinufr os saques ? 

~fas diss_e que l_iavia mai.s economia, porque 
hoJe se. fazia q11as1 a mesma despez,1 com pe1·to 
de 9 mil hornens; não creio que lá exista ee:ta 
força; se. hou~er 3 mil soldados que se digilo 
taes, s.era ··muito. Tenho fallado com autori
dades competente::;, com militares instruidos 
que dizem que a nossa troµa não presta par; 
nada> por bisor:~1a e mal disciplinada. 
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160 SESSÃO EM 25 DE MAIO DE 1839 

O SR. CARNEIRO LE:Ão :-0 nome : diga o 
nome. 

O SR. ANDRAI.IA MACHADO :-Refiro-me a um 
mil ilar nrnílo in~truido, que talvez dissesse o 
111esrno ao nohrc eY-minislro da guerra. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-Par a se poder com
bater o nobre deputado é preciso saber o 
nome. 

O SR. ANDRADA MACHADO: -O nohl'e ex
minislro da gut>na sabe a quem eu me refiro. 
Esse mililar mostrou que nl'.lo se fazíão sol
dados desle modo, pQrque por desgrnça nossa 
os soldados ulé prccisavão aprencle1· a annm· de 
sapatos, e depois tinl1no qut! ap1·1;•11der muitas 
outras cousas ; esse militar mostrou q11e mandar 
gente agarrada a laço pat·a o Rio Grnnde era o 
mes1110 que mandar gente para entulhar de 
doenles os hospitaes. 

Pe1 mitla-se-me agora narrar alguns factos 
que parece-me podel'áCI servil' de prova de que 
houve disperdicio. 

Pergunto: seria ou não disperdicio o paga
mento de 50 contos de réis, mandado fazer a 
Isrnel Soares de Paiva por indemnisl."Í<:ão de 
gados que se dizem consumidos pelas forças 
legaes no tempo de Bento M.Hnoel? Sendo o 
documento desta divida sómente legalisa<lo 
apenas por urna declaração de um coronel nesta 
côrte e de Calderon, não valia a pena procurar 
documentar mdhor essa divida? Não seria este 
pagamento effeito do pntronato da gloria militar 
ao St·. Israel Soares de Paiva, seu gl'ande pro-
te<.:tor e ancora de salv .. -u;ão. · 

Na.o será disperdicio o ter-se no Rio Grande 
dado e couli11uado a dar gratifica~·ões de com
mando a officiaes-genenles que não estavfio 
conumrndando, como ao Sr. marechal João 
de Deus Mena Baneto, ao qual, aµezar de 
ser seu amigo, não posso approvar que re
cebesse tal gratificação ? ~lle conservou a 
gratificação como commandante de Viamão, 
estando em Porto Alegre; e o brigadeiro Cunha 
a gratificação do comrnando de Camacuam, es
tando ta111bem na capital da província. 

Consta-me que um nobre tnt11·q11ez recebeu 
30 co11tos de réis por saldo de contas que 
dependião de nossa approvc1ção. Se este facto 
existe, não será di~pet·dicio pagar-se aquillo 
q~,e se não Sê.lhe a.inda se é dt·,•ido, purque, 
depende de approva<,:il.o nos::;a ? NAo q11el'O, 
pot·ém, dizer <:on1 isto que lal divid..i 11110 exi:sta, 
mas que precisava-se de approvação nossa. 

Promoveu~se um official gem:ral reformado, 
e até major de 70 annos, conlra o decreto 
de 6 de Julho de 1802; e não sel'á i~lo dis
perdicio ? ·Poderei eslar enganado, estima.rei 
ser illustrado ; mas violar a lei, promovendo 
um homem de 70 annos, para augn1en.tar 
as despezas publicas sem utilidade, parece-me 
dísperdício. 

Será disperdicio crear de proposito uma 

1egiilo para co_ntentat· o col'one1 Luiz Manoel 
de Jrs11$, que eslava descontenle pot· não ter 
sido provido na sua· lt•gião, dPspachando-se
lhc demais a 1nai:, dous filhinhos de 13 a 14 
annos, um dos quaes já nos pagou bem, pas
sando p,ua os rebeldes ? 

Não será disperdicio a muita officialidade 
que exi~te em Porto Alegre: para comrnandat· 
uma for{'ª apena:- de 500 homens? Não será 
disperdicio ter ai li generaes do· centro, da es
querdu, dn direita, gt·neraes de legião, etc., ele.? 
E:m verdade, parece que o exercito do Rio 
Gr-;mdc é mais de officiaes e generaes do que 
de o:C1[dados. 

Nno seriu disperdicio a creação de um ba
talhão tlc paisanos que guardavão os pontos 
em Porto Alt•gre, só p,ira se dar ao major 
Prates o com mando desse batalhao? Dil'ão talvez 
que isto são uinhariac;; mas respondo que 
avnllào em muitos contos de réis. 

Não será disperdicio tlal'-se a Antonio Soares 
de Paiva grntificações de cornmando, quando 
elle nenlrnm commando tem, e é apenas aju
danle de ordens ! 

Nüo será disperdicio ter a lei de 1830 de
cla1·ado que os · conselheirns de fazenda, que 
pouco antes ha vião sido nomeados, não re~ 
cebessem ordenado, e o Sr. ex-ministro da fa
zenda mandur-1hes abonat· os seus vencimentos 
desde aquelle anno, quando a lei que os mandou 
contempla1· com ordenado é de 1837? 

Não será disperdicio o que se praticou, ou 
quiz praticar com a vinvu de um desembargador, 
ao 11ual se tinlia mandado pagar do tempo em 
que elle j.i não era desembargadoz·? Verdade é 
q11e este pagame11lo nno chegou a effectuar-se, 
porque o 111speclor da Lhesouraria da província 
da fü,hia 11ri.o esteve pelos autos. 

. Não será di:;perdicio ter o governo mandado 
6 contos de réis para Santa Catharina,. para 
se espalhar, afim de se chamará ordem os 
habitantes de Lages, e que consta que o pre
sidente daquella provincia mandou emprt•gar 
em espionagem? Na casa existe quem sabe deste 
facto. 

Não será disperdicio ter mandado agentes, 
sem autul'isação, parn tratar com Fructo Rivera 
e com Bento Marioe}, não se lhes dando ao 
menos instn:c:-:;ões ? Par-ece-me isto disperdicio, 
e nrnis .1lg11ma cousa ; porque pód~ bem qua
lifkal'-se de negligt·ncja, e negligeneia fotl:ll. 

Siulu luc~,r e111 um liornelll com quem me 
dou : mas nã.o St:rá disptmlicio pagar a urn se-
11ado1· o ordenado de ministro, quando Pile ha 
muito tempo não era rnagisti·ado? Senliores, 
devo decla1·ar que não considero dispenlicio a 
reintegraça.o do Sr. Barreto Pedroso, e o orde
nado que se lhe mandou r.bonar. Não sei se 
por inaffeiçào, ou por qualquer outro motivo, 
elle pedio a sua aposentadoria sem venci
meulo ; nllo tenho certeza, mas se houve seme
lhante cousa, este procedimento não foi es-
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SESSÃO EM 25 DE MATO DE. 1839 1111 

pontaneo, foi talvez forçado. N11.o tenho nach a 
dizer a este respeito á vista do serviço pl'cstado 
por esle digno varão na provincia da Bahi" ; 
mas rio contrario eu consideraria este facto corno 
um disperdieio. Melhor fôra na verdade que se 
füe tivesse dado 011ira remuneração ; rnas não 
censuro o governo pelo que fez. Eis apon
tados alguns disperdicíos que chegarao ao meu 
1,;uulieéiwe11lv. 

Perrnitta-se-rne agorn que eu passe ao artigo 
-negligencia. 

Allegou-se que na reforma feila 11a alfandega 
e consulado o St·. ex-ministro da fazendi:\ tinlia 
rnellwrado rn uito a arrecadaçrio ; 11eslt1. parte 
faço .. }he toda justiça ; mas fez e1le outro tanto 
nos outrns ramos da administi·ação que es
teve a seu Cé1rgo? Não : na minha província 
(que é a ele que eu mais sei), ha villas inteiras 
que uüo pnguo tribulo algum corno, por exemplo, 
Taubaté ; e ,Jacaral1y quasi nenhum. Nós verifi
cámos isto na asse11Jbléa provincial. Na minha 
província a adtuinislração das rendas gemes e 
lambem da:,, provinciaes, está abandonada : os 
collectores dão o que qucrnm, e não lia meios 
de s@ber o que devem. E' isso ou· nao negli
gencia ? Sem duvida nenhuma. 

Kas listas das dividas activas vejo que o Rio 
Grande está contemplado com a parcella de 26 
contos, quando sei que eslao liquidados 200 e 
tantos. E' ou ntl.o negli~encia? No mesmo 
quadro das dividas activas vejo que em Per
nambuco se devem pouco mais ou menos 150 
contos de donativos de officios, e não vejo na 
respectiva tabella cobrança alguma dêsta divida. 
Seria possivel que, se houvesse fiscalisação, se 
não cohrasse um imposto tão facil de arre
cadar? 

Ü\ltra negligencia: quando se vendeu a sísalha 
de cobre, venderão-se tambem moedas de cobre, 
que nno tinhrto sido cortadas, e torriarao a ser 
intróduzidas na circula9ão. 

O SR. ÜAL'MON :-De que provincia? 

O SR. ANDRADA. MACHADO : - S. Paulo e 
Minas. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - Os lugares e o 
tempo? 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Tratarei agora de 
su~entar o meu voto additivo sobre a má es
colha dos agentes do poder. Primeiro que tudo 
terei de responder aos nobres ex-ministros da 
fazenda e da marinha, e . ao nobre ex-ministro 
dos negocios estrangeiros, que avançou que na 
sessão passada eu tinha sanctificado a mesma 
administração que ora combato. Requeiro ao 
nobre ex-ministro que não h•nha tantos esque
cimentos; nti.o lhe está bem: os homens da 
minha idade facilmente se esquecem : mas os 
homens· de tanta memoria, como o ex-ministro, 
não devem estar esquecidos do que se passou na 
sessao de 1838. Eu apoiei o governo então, 

TOntO l 

como apoiarei o d~ hoje ; mas é preciso que cn 
explique á camara e ao Brazil. Eu l'ui urn 
daqt1elles, que quando se apresentou a aclmi
ni~lração p<1ssada, julgarão que rai~1va urna a11-
rora favoravel; pareceu-me ryue não sendo fa
voraveis as rnGdidas da administração anterior, 
e vindo a outl'a para emendar os erros da ante
cedente, muito bem ella faria ao paiz. Apoiei-a, 
portanto, corno apoio a todo o governo em 
quflnto o não conheço : o governo é elernenlo 
de ordem (niirnerosu8 apoiados), e eu preciso 
de ordetn: ninguen1 rnais do que en, vcll10 
e cançado, r:leve qnerer este elemento. Ih porém 

·out1·0 elern011lo mais forte, é este e1emenlo a 
liberdade; qmrnclo este elemento se suborna 
ao outro, a administração que o faz não tem 
mais o meu apoio. 

Dei o weu apoio á administraça.o passada 
até que co11heci que nao possuia ilS qualidades 
que en lhe suppunha; mas nnnca a sancti
fiquei. Desde o começo conl1eci q11e tinha feilo 
alg11rnas rnús escolhas, e disse mesmo que ob
jiJetos de pouca monta não devião estorvar que 
eu desse o meu apoio ú adrninistração, que 
nas cousas principaes poderia safüfozer a rninlia 
expectação. 

Desde que vi, porém, que apoiava n intro
duc:çrto de tropas estrangeiras no paiz, foi esle 
o porno de discordia entre mim e a adminis
tração passada (apoiado8); desde então nunca 
mais lhe dei o meu voto. Eu que tinha con
cedido um arbítrio, depois lhe neguei tudo; 
neguei-lhe dinheiro, neguei-lhe força, e neguei
]h e arbi trio. 

Quanto aos elogios que me fez um nobre 
deputado, se julga com isso chamar-me ao séu 
lado, ainda que o conseguisse, o que ganl1al'ia 
com isso? A minha autoridade t! muito pe
quena ne;3ta casa e no Brazil. Velho e dolmlo 
de talentos communs, não posso infundir res· 
psito, nem arrastar votos. A casa vota corno 
entende, e eu igualmente: nll.o busco votos, 
não os peço; nrio ·quero que alguem siga a 
minha opini&o. Tenho de responder por ella 
diante de Deus e de minha patria. 

Tendo a:-;sim respondido, passarei a uma ta
refa um pouco odiosa, que é de individuali
dades : é odiosa para mim1 mas que re
media? 

Eu disse que tinha havido má escolha dos 
agentes do poder. Quando assim me exprimo, 
me refiro principalmente á eEcollia dos presi
dentes. Permitla V. Ex. que eu indique uma 
regra, que devia servir de guia ao governo na 
escolha de presidentes. A administração é mo
narchica; a monarchia é o governo do prestigio. 
Não se cuide que o prestigio seja cousa má nas 
monarchias ; é a primeira qualidade que me 
faz preferil-as a outras fórmas -de governo : o 
prestigio estorva, torna desnecessario em muitos 
casos o emprego da força, porque faz com que 
não haja resistenca. V. Ex. sabe pelos faE!os 

21 
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1H2 SES:51\.0 EM 25 D~ MAIO DE 183~ 

da historia as difficuldades que se enconlr1'o 
para consolidar uma monat·chia nova. Vcjrw-se 
os Stuarls cahir pela presença <le um moço que 
desembarcou sem comitiva, e levando apenas o 
estandarte ela realeza : os habitantes dns mon-

. lanhas da Escossia correm á porfia para sns
tenlal-o. E se1·á muito sizuda uma adminis
tração de um governo monarchico representa
tivo que para os primeiros lugares da nação 
escdlhe agentes sem prestigio algum? Parece
me que não. 

Principial'ei uma breve resenha sobre algumas 
pessoas nomeadas pelu passada ndministrnção. 

Que razão teve a passada administração para 
nomear presidente de Santa Cal.hurina o Sr. 
Pa1·clal? Se1·ia talve;i; por ter injm·iado o nome 
brazileiro na pessoa de um cidadão, Francisco 
Antouio Soares, denominado o brnzileiro reso
luto ? Seria por ventura por l.cr deixado o 
Brazil a buscar fortuna em Portugal, voltando 
depois que nada pôde consegufr? 

Que motivo leve o governo para dernittir o 
Sr. brigadeiro Gavião Peixoto da p1·esidencia de 
S. Paulo, ondt é apareutado, tem muito pres
tigio e muitas rnlaçúes? 

O SR. CARNEIRO LEÃo :-Alé agora um bri
gadeiro nao linha prestigio, agora já o tem. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-0 prestigio é um 

elemento intlispensavel parn certos empregos. 

O Sn. CARNEIRO LEÃO :-A constituição o não 
reconhece. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - E quem se 
mandou para substituit· esse presidente? Um 
moço, contra o qnal nada lenho, e que mesmo 
me vinha recommendado. Prncurnu-me, por 
que é meu costume nunca procurar urna auto
ridade sem que rne procure primeiro ; porque 
como cidadão obediente ás leis na.o tenho 
medo das autoridades : se me querem dis
tinguir, honrl!.o-me muito ; e se se esquecem de 
mim, fico no meu ten-eno. Ac1iei porém muito 
desacel'lada a escolha desse· mancebo, qua por 
pouco tempo apenas tinha servido um lugnr de 
juiz de orphaos por nomeação da camara, para 
substituir ao brigadeiro, seu antecessor ; um 
moço que ainda havia pouco tinha estudado em 
S. Paulo, e que, posto na.o fosse reprovado, 
tinha vindo dos ex.ames com bastantes RR. 

O SR. NAVARJ;to :-Porém é mais habii que o 
brigadeiro. (Risadas.) 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Não sei; mos
trarei a sua habilidade, já que me. chama á 
explicação. As ruas da capital da minha pro
vinci~ o tinhAo visto de jaqueta e charuto ; e 
era esse· moço para ser presidente, homem de 
costumes sérios ? ... Mas convidou-me para que 
eu apresentasse os factos sobre a sua habilidade. 
Sa.o conhecidas· as violações de Jei repetidas, e 
até o expediente que tomou de falsificar a 
verdade por n!lo saber como havia de publicar 
uma: lei, que não quiz sanccionar. 

Vamos an presidente 1le Minas Get·aes. Seria 
hoa a escolha do S1·. Bernardo ,Jacintho da 
Veiga ? 

O SR. NAv,,RRo :-Excellente. 

O SR. CAnNEIRo LEÃO :-Muito boa . 

O Sn. ANDRADA.MAcHADO :-Tirar um homem 
do balcão de uma loja de ferragens, e de admi
nistL·ador de um correio para primeira autori
dade de uma provincia ! l l Tinha elle prestigio? 

O SR. NAVARRO :-Talentos e virtudes, que 
é o que a constituição ret1uer. • 

O SR. ANoRADA MACHADO :- Eu não desprezo 
a classe comrnet"cial, ou industrial; mas cada 
classe tem seu destino na sociedade. Não digo 
que um homem da classe industrial não seja 
apto para presidente : mas nn.o quero que saia 
do balcão para ,a cadeira de presidente. 

O SR. NAVARRO:- Nem snhio; em deputado 
provincial. · 

O SR. ANDRADA MACHADO :- Disse um nobre 
deputado que o nome desse presidente fazia 
rccol'dar nomes muito respeitados pelo Brazil. 
Julgo que o pai, simples encadernador, homem 
honrado, pócle s.er respeitado pelo visinho seu 
compadre, mas pelo Brazil ! ! ! não. Poderia 
haver um ou outro nome distinclo na familia 
desse presidente, porém, nomes, como se disse 1 
Não. Ao Íl'rnão desse presidente um partido 
presta tributos. Eu reco-nheço que era moço 
talentoso, reconheço que tinha uma alma bra
zileira; mas reconheço lambem que foi um dos 
homens que fez mais mal ao Brazil. 

O SR. PENNA :-Não apoiado. 
(Muitos outros senho1·es manifestão a sua 

desapprovação a esta asserção. Ha gl'ande su
su rro na sala.) 

O SR. ANDRADA MACHADO :- E' esta a minha 
convicção: tributo-lhe muito respeito, tinha 
talento e capacidade, 11ão ha duvida nenhuma, 
mas não fez o bem, cuidando fazel-o. 

Continuemos. F'oi boa a escolha do Sr. Pei
xoto de Albnquerque, autor do cerebrino pro
jecto dos falsificadores de moeda? Seria boa a 
escolha a do Sr. Thomaz Xavier? Eu dou-me 
com esse senhor, mas achei má a nomeação, 
não porque lhe fallasse prestigio, mas porque 
tinha descuido nos costumes, que o não fazião 
muito respeitado na provincia. 

Apezar de estal' capa.cilada de que o ex-pre
sidente do Cearâ é moço de merito, o que 
deveria conhecer pela contradança que tem 
feitc, porque de militar passou a financeiro, e 
de finao.ceiro a admini::-;t.rador, e não i:;ei porque 
outm contradança o farão passar; perguntarei 
se essa escolha foi muito boa? Os actos o dirão, 
Um nobre deputado pela provincia de Minas 
disse :- Nào hostilisou todos os partidos -eu 
o creio: mas hostilisou ;aj»um e favoreceu a 
outro : é do qne me qneixo. Um presidente na.o · 
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SESSÃO l~M 25 DE MAIO DE 1839 

deve ter partido: deve ter sempre o liel da ba· 
lança inclinado parn o lado d::-i justiça. Eu 
sempre entendi que um partido vencido merecia 
mais sympathias da autoridade elo que um 
partido vencedot'; o vencedot· é sempre mais 
exigente, obriga sempre a fazer nrnis desastres; 
o~vencido se conlentA. corn a justiça. Porque 
razão havia ,Jc o Sr. Manoel Felizardo fazer 
uma guerra ti'lo atroz ao outro partido? Porque 
desempreg-ou a quantos pel'lencião á côr po· 
lítica opposta? Emquanto se cuidar que a côr 
politica deve merecer a preforencia, o Bnizil nno 
será senão mal governado. (Apo-ictdo8.) Em· 
quanto o governo de, Brníl dei' esln preferencia 
que dava um demagogo da Frnnça aos do seu 
lado, o paiz sera mal governnrlo. Dizia-se a esse 
demagogo :-G'est v;n 'l'O{ew·, a'est 1m .fri:pon -
respondia ellê :- maiB c'esí mi patrioíe. En 
quizera que o governo se enches:-ie de impar
cialidade; que buscasse as capacidades; que 
preferisse a aptidão, e que pouco se importasse 
com a côr política. 

Tenho a meu ver mostrado que não foi nada 
boa a escolha dos agentes do poder. 

En disse que o estado do paii era cüda 
vez mais desastroso. O nobre ex·ministl'O dos 
negocios estrangeiros fez-me o favor de duvidar 
desta minha assetção, e procurando provar 
que estou em erro, expôz o estado li11crnceiro, 
militar e de trnnquillidade do paiz, fazendo 
o obsequio de confundir, englobar, amalgamar 
o estado prospero da agricultura, ind!lstria e 
finanças. Declaro-lhe que não estou por este 
amaigama. O estado financeiro é pt·opriarnente 
a relação que lia entre a receila e clespeza ; 
entre aquillo a que temos de l'ttzet· foce, e 
aquiIIo que temus para fü1.er i':Wl\, é de rn:1is 
o estado de nosso credito. O estado íinaneeirn 
entre nós é muito espe1an1;.mw, ili'!. o 11ubre 
ex-ministl'o. P6lrgunto c11 : n:'ln :,;r\ aelia a 
divida publica augrnentadn tom 111ais de !),000 
contos? Não tem· dimiuuido o 11osso el'edilo, 
os nossos fundos 1111.0 tr~rn bnixado? Svndo 
assim não está peiorado o nos:so c:.;lado ti11n11· 
ceiro? Mas diz: - A 110:.;~a product;.f\.o agricola 
cresce - concordo ; mas Ct'fü,ce ; porqne ? Con· 
correstes para isto em alguma cousa? N;10 : 
cresce malgré vou8, não é por vós ; é á na
tureza quem de,iemos isto ; e tal vez se todas 
as vossas medidas fossem seguidas, tivesse 
desapparecido esta produeção de que alardeais; 
este ben1 devemos á terra de Santa Cruz1 á 
tura abençoada que habitamos, a q11ern Deus 
deu tudo para ser rica, fertil e abundante. 

Citou o nosso estado militar, affirmando 
que temos um grande exercito ; grande exet·· 
cito, que na.o nos trouxe até agora senão o 
desastre do Rio Pardo, eu vel'gonha do Cahy. 
(Apoiados.) Eu estou persuadido de que sem 
disciplina o nosso exercilo nno µúde fazer 
serviço !'eal. Sinto dizêl-o, mus o no:.so exer· 
cito muito carece de disci,ulirrn, 

Disse lambem o nobre deputado que cles
fruclamos paz duradoura : por ventura estamos 
no remanso da paz ? Lancemos um golpe de 
vista sobre as provincias ; o que vemos ? Para 
o norte o Maranhão estremecido · bandos de 
quadrilhas de ladrões tendo a 'ousadia de 
arroslrat·-se corn a força armada ; na Bahia 
a rebellião comprimida, mas nao apagada; e 
se medidas. tão tri_ste~, como se tem seguido, 
forem continuadas, ai de nós ! leremos de 
ver-nos ainda obrip;ados a dertamar o sangue 
dos nossos patricios. Se em Santa Catliat'ina 
continuar o presidente que lá se acha, muito 
receio que hajamos de ver aquella província 
destacada do imperio. Em S. Paulo, füceiosos 
imperando cm nome da lei, e o governo 
apoiando·os. Eis o est.ado de paz em que nos 
achamos. Estava neste est,iclo o Brazil q11amlo 
a adminislração passada entrou na ge1·encia 
dus negocios ? Não : empeiorou portanto. 

Disputou•se aqui sobl'e a intelligencià das 
palavras - polilica acintosa. Acinte é leillla 
que tem por fit11 desgotar aquclle que pede 
i:l espação de uma medida. Mas disse outrn 
Sr. deputado que acinle contradizia a theorin. 
de transacção : eu nllo sei o que tem de 
commum urna cousa com a outra. Q;,1 trnnsacr,'.f\O 
seja synonimo de corrnpr;ão, como desen vol rcu 
um nobre deputado, ou seja eessão 1lc 1111m 
cousa para obter.se outra nada conlraria. ,Í. 
transacção, como expóz aqui um nobre de
putado, qlle ora recorre á ironia para salvai· 
a iLléa ; e o mesmo disse o seu orgào 111J 
senado. 

O SR. NAVARRO: - Não sabia que tinha um 
orgão tão ili ustre. 

O Sn. ANDR,\DA MACHADO; - Ou Y S. o,·g/lo 
delle; e 0 que é verdade, é que houve 1-wrfcita 
coincidencia. 

O SR. N:WARRO : - E V. Ex. de quem 
será orgão ? 

O SR. ANDRADA MACHADO : - De ninguern, 
on untes de mirn mesmo. Tenho uma cspetie 
de singularidade, q11e não digo que seja boa, 
e talvez mesmo seja má : é ella de me não 
guial' pela oµiniào de outrem. Transacção, quer 
sejc1 concebida do modo que o Sr. depul(1do 
o entcndell, qner em ontrc sentido, nho se 
oppõe de modo nenhum á. politica acinlosa, 
póde haver emperr,unento, acinfe em cerfo 
objeclo priiwipal, e transacção nos meios. 1;; 
pergunto : seria ou não polilica acintosa a 
conservação dessa glória militar tão sem gloria ? 
Um distincto militar conversando, ou anll'S 
senào consultado por um membro da trammr.tn. 
administração sobre os negocios do Rio Grnndu, 
expôz com ingenuidade os defeitos, fallns e 
incapacidade dessa gloria militar e a necessi
dade de sua mudança : e o que respondc1·ia 
o Calrw ministro ? Sr. general, tem dito cx
cellentes cousas, mas o governo nao muda 
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SESSÃO EM 25 DE MAIO DE 1839 

esse presidente, sem ao menos declarar que 
assim procedia por ter infot·maçOes que lhe 
111crecião mais conceito. 

O SR, CARNEIRO LEÃO : - E tinha o ministro 
que dar essas satisfações? 

O Sa. ANDRADA MACHADO :- E seu acinte 
se vio tambem na conservação desse bachá 
que foi do Pará ; os factos praticados por esse 
homem pedião a sua mudança. Pisan~o. as 
leis violando-as, calcando aos pés os direitos 
individuaes, postergando, zombando manifes
t.amente da constituiçãü , todos estes factos 
mostravão a necessidade de sua mudança. E 
nllO será isto política acintosa? . _ · . . 

Mas disse o nobre ex-tmmstro que assim 
obrarno para evitar a versatilidade de que foi 
accusada a administração passada. Ha grande 
distincçllo a fazer entre teima e constancia, 
11ma filha da raza.o, e outra filha da sem
razão. 

Disse o · nobre ex-ministL·o que nlio tendo 
havido balanço, como se podia já _conhecer 
que havia disperdicio ? Devo-lhe dizer que, 
se houvesse balanço, e prova palmar, eu não 
o accusaria de disperdicío, mas de rlelapi· 
dador ; ora, eu o accuso só de disperdicio. 
Por fim o nobre ministro taxou o meu voto de 
perigoso em seus resultados, por arredar da 
~du1inistração a gente séria que não se queria 
expôr. Üi·a, esta pecha é da constituiçilo, art. 
87, que manda 1::xi:i.minar a conducta das admi
nistrações passadas, sem terror de arredar 
ninguem do serviço. O nobre ex-ministro póde 
ser mais atilado que a constituição, mas eu 
declaro que o não sou. Nada mais me lembra 
que deva responder ao nobre ex-ministro dos 
negocios estrangeiros, e ás proposições por 
elle emittidas contra o meu voto em sepa
rado. 

Mas, antes de acabar, quero agradecer a um 
nobre deputado o bencvolo convite que elle 
me fez para fot·mar parte da administração, 
offerecendo.me o seu apoio. · Fico-lhe muito 
obrigado, mas posso lhe assegurar que não 
arrisca ·nada em sua promessa, porque ·eu 
nunca aceitarei o poder. Sr. presidente, ainda 
que eu não meça a minha aptidão pela cra
veira pequenina dos escrevinhadores do par· 
tido. do ministerio passado, assim que lhe 
retirei o meu apoio, nem tambem pela ampla 
craveira, pela qual media.o-me emquanto eu 
os apoiei, tenho uma craveira propria minha ; 
conheço quanto posso, sei a minha valia. 
Se no tempo em que as minhas forças me nao 
faHecia.o o na.o fiz, como farei hoje? Ha um 
rífão grego, permitta-se que eu o exprima : 

Torpe é o amor no velho ; 
tambem ridícula a ambiçao no mesmo velho, 
e na · verdade ·que cousa mais ridícula do que 
ver um velho que está visinho ás po1·tas da sa
bida da vida, e proximo a bater nas. da,.entrada 

da eternidade, agarrar-se ainda ás vaidades do 
m1mdo1 aos folguedos do seculo ? Demais, nãa 
sou homem proprio para estes tempos ; e nesta 

. parte declaro qué foi exaclo o que a meu res
peito disse um periodíco, chamando-me homem 
dv seculo passado. Eu sou homem do seculo 
pas·sado, imbuído nas doutrinas sublimes, 
explicadas nos jardins de Academo pelo di
vino Platão, discipulo da severa doutl'ina do 
Portico, crendo com Mably e Rousseau que 
ha uma justiça eterna ; crendo que a politica · 
na.o é senão a moriil applicada ao povo ; não 
posso servir n'um paiz, onde o egoismo des
carnado de Hobbes reina. Como é que um 
homem que tem taes idéas póde ser proprio 
pa1·a reger os destinos de um povo1 onde 
se t.liz erri pleno senado que n3.o ha principio 
fixo, que tudo é vago em política? Um só caso 
poderia haver em que eu fizesse sacrificio de 
minha tranquíllidade e independencia, acei
tando um tal c1ugo ; caso que eu rogo a Deus 
não appareça ; este caso seria se eu visse na 
minha patria a monarchia em perigo , se eu 
visse a horrivel anarchia ergueado o collo no 
Brazil ; se então a nação cuidasse que ainda 
esta fraca cabeça_cobe1·ta de cans já raleadas, que 
estes hombt·os velhos e fracos poderião ainda 
evitar a queda do throno, eu fazia gostoso este 
sacrificio ao meu paii. Mas este caso espero que 
nao aconteça. 

Mas devo dizer ao nobre deputado que acei
tando o· podei· este velho, convencido como· 
·está que a organisaça.o civil n:io deve ter por 
fim senão assegurar os direilos individuaest 
nunca aceitaria, nunca pediria suspensão · al
guma de garantias, salvo de alguma ele pura 
formalidade que fosse impraticavel pelo es
tado de revolução ou invasão; qne este velho, 
muito empenhado na honra de seu paiz, 
nunc.;, aceitaria, nem pediria o soccorro de 
forças estrangeiras , que este velho, restriclo 
e rigido obse,·vador da lei, nunca as nu Jlifi. 
caria com interpretações cerebrinas ; nunca 
lhes torceria o sentido com sophismas e fu
teis distincç.ões ; que este velho acostumado 
talvez pela necessidade a manter em sua casa 
a mais rigoros~ ordem e economia, para não ser 
dependente de outros, procuraria transplantai· 
a o~dem e economia na gerencia dos. negocios 
publicas; que este velho finalmente nao podia 
ser ministro. (Numerosos apoiados.) 

O Sr. Alva.res Ma.ohad.o receiando que a 
discussa.o da resposta á falla do throno se 
prolongue muito á vista da especie de com
promisso que ha entre a velha administração 
e à passada opposiçno de se não _fechar a dis
cussão senão quando nenhum dos Srs. depu
tados queira a palavra para atacar ou defender 
a administração passada : e ·que os negocios 
publicos fiquem em .atrazo ; para que a dis
cussão da respi:>sta á falla do throno progrida 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:42 - PÃ¡gina 1 de 14

SESSÃO EM 27 DE MAiv DE 1839 165 

sem prejui1.o dos negocios do paiz, pede li
cença para õffeL'eceL' uma indica~ão que ~em 
por fim que, emquanto <lmae esta discussno, 
haja, de tat·de, urna ~essão diaria de 2 horas, 
em que cada um Sr. deputado fuça as accu
sações, e apresente as defozas que entender. 

O Sa. PRESIDENTt: dá. para ordem do dia a 
mesma de hoje, e levanta a sessão ás 2 horas e 
um quarto. 

Sessão e'ln "."~'2' de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIAN.NA 

Sm,tMARIO. - Expediente. - Reqiwr-imento. -
Ordem do dia.-Di.~eussão <lo l!e,gu,nclo topico 
do voto de g1-ct.ças. Discurso do: Sr. Oa·mefro 
Leão. 

A's 10 horns da manhã faz-se a clrn.trn:nla, t! 

logó (i\le se re\\ne nnmero lrgal lle St·s. depu
tados abl'e-se a sessão, lê-se e approva.-se a acta 
da antecer\ente. 

Falta.o com causa os Srs. Cajueiro, Souto, 
Vianna, Bustamante, Alcibiades, Coelho du 
Cunha, Assis Mascarenhas e Toledo; e sem olln 
os Srs. Franco, arcebispo, Costa Miranda, Fnm
cisco do Rego e Cavalcanti de Lacen.la. 

EXFEDIEN'fE 

O Sa. lº SEC:REl'Anro dá conta do expeclierile, 
lendo os seguintes officios: 

Do ministrn dos negocios estrangeiros ex
pondo que pela copia do aviso, que l'emetle 
se veL·á que o governo imperial mandou pôr á 
disposição do encarregado de negocios em 
Montevidéo, pela rep1ntiçno dos negocios es
trangeiros um credito de 40:000$. Pelo 1que 
respeita. ás des·peias feitas por conta do dilo 
credito nllO se acha ainda a secretaria a seu 
cargo habilitada para satisfazer este quesito, o 
que porém sim haja em tempo opportuno.
A quem fez a requisição. 

Do mesmo mini$lro participando, que tendo 
o visconde de Sá da Bandeira, ministro e 
sec:t·etario de estado dos negocios estrangeiros 
de S. M. Fidelíssima, feito na camara dos 
deputadas d.aquelle reino, uma pt·oposta com 
o fim de ser habilitado com o credito ne
cesaario, para pagai· aos subdilos brazileiros. 
as quantias que reclama.o, julgadas em con
formi~ade do tratado de 29 de Agosto de 
1825, liquidadas, ou a li1uidar, e bem assim 
os juros vencidos até ao dia 20 de Agosto 
de 1838, ou que se vencerem, cumpre a eHe 
ministro transmittir a copia daquella proposta, 
para que chegando ao conhecimento da ca
mara dos Srs. deputados, a quem está affecto 
negocio i<lentico por parte do impcrio, haja de· 
dar-lhe a considel'aça.o que-merecer.-A' com
missão de diplomacia, 

Do minislt·o da fazenda, remettendo os of1i
cios que fornecem em parte o;, esclarecimentos 
exigidos por esta camara, sobre us leis que 
coneedêrao ot·di na rias aos con ven los de reli
giosos. -A quem fez a,.requi,.iiçilO. 

Do ministro da mariuha, participando que 
pela secrelt\l'ia a seu cargo, já farão re.mettidos 
para o ofüdal- maior da i:;ecretal'ia desta ca
mara, os actos do poder legislativo ; e os de
cretos do governo imperial, para serem distri
b:.1idos pelus St·s. deputados.-Fica a camara 
iLLLl;!iL"atla. 

Do ministro da guerra, enviando os escla
recirnenlos sobre o pagamento dos vencimentos 
atrnzádos que lt:rn requeriJo o tenente refo1·
rmHlo, João L:1distáo Monteiro de Mendonça. 
-A quem i'e;: .. 1 req11isiç110. 

Do ministrn da j11:;li~:a 1 t·emettendo um ofíieio 
do ,juiz de orphilos interino da eidatlc do 
Desten·o, da provincia de Santa. Catharh1a, 
datado lle 10 do mcz antecedente, pat·a lfllC a 
asscmbléa fl'Cl'i\l tomo 11a con:;iderac,:no que me
reeet·e111, as duvidas nelle propostas por· aqucllc 
juiz, vi,;lo depeudet·em de mediuas legislativas. 
-A' commillsl\.u de justiça civil. 

Do ministro do imperio, remettendo um 
ameio do pt·esidcnle das Alagôas, em que pede 
o a11g111cnlo das gratifieações dos inslrnclores 
tia guarda nadcmal duquella prnvincia. - A.' 
com missa.o de orçamento <la jusliça. 

Do ministro da justiça, 1·emettendo o ollicio 
do presiclente interino da relaçao de Pernam
b11co, elll que expõe os embaraços em que se 
acha aquelle tribunal pela falta de membros 
necessal'ios para a decisao dos feilcs.-A' com
missão de jnstiça civil. 

Do ministro do imperio, remettcndo o 
exemplar da lei de 6 de Outub1·0 do anno pas
satlo, qne foi promulgatla na província do Ceará, 
com o fim de dar providencias para se levarem 
a effeito os projectos de um banco e de uma 
sociedade de colonisação naquella provincia, 

· assim como a. copia do aviso de 20 de Fevel·eit·o 
do corrente anno, pelo qual o governo ordenou 
ao presidente da mesma pr·ovincia que 11romo
vesse a revogação da dita lei.-A q11em fez a 
requisição. 

Do mesmo ministro, enviando a copia do 
officio do presidente do Espírito Santo, de 15 
de Abril do corrente anno, em que se dão os 
passiveis esclaL·ecimentos a l'espeito da santa 
casa de misericordia da cidade da Victoria.-A1 

terceira comrnissn.o de fazenda. 
Do mesmo ministro remettendo uma repre

sentação da assembléa legislativa da provincia 
do Sergipe, em data de 9 de Março deste anno, 
pal'a ser a mesma provincia repr1Jsentada por 
mais dous deputados e um senador, além dos 
actuaes.-A' cocnmissão de estatística. 

Remette-se á comrnissão de orçamento· o 
mappa demonstrativo da substituição do papel
moeda. 
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Vai á 3n commissão de fazenda um requeri
mento do visconde de Itabayanna. 

A' commissão do commercio o requerimento 
de Guilherme Day. 

A' com missão de constituição, uma rept·e
sentação da camara municipal da villa de Al
cantara. 

A' commissM de petições, os requerimentos 
de João Henrique de Paiva, e Candido José 
de Moura. 

Lê-se e approva-se a redacção da resoluçã.o 
que declara, que a pensa.o de 600$000 an
nuaes foi conc~dida a D. Maria José, e D. The
rezn, e nno a D. Maria Thereza, como por en
gano se escreveu. 

Lê-se e approva-se a redacção da resolução 
que autorisn o governo a conceder carta de 
privilegio exclusivo a Paulo Fe1·nandes Vianna, 
pata o estabelecimento de col'l'eios lll'hanos. 

Lê-se e approva-se um req11erírnento da com
missn.o de pensões e ordenados, pedindo escla
recimentos ao governo, sobre as aposentadorias 
·concedidas a Francisco José Meira, e Jono Dias 
Florencio, que é o seguinte : 

" A comrnise;ilo de pensaes e ordenados para 
dar o seu parecer sobre as aposentadorias, 
concedidas pelo governo á Francisco José 
Me ira, official-maior da contadoria· da the
so11raria da provincia da Parahyba, e a Jono 
Dias Florencio, precisa que se peç:to ao governo 
os requerimentos e mais documentos dos ditos 
agraciados. 

« Paço da camara dos deputados, 25 de Maio 
de 1839.-Joaquim. Manoel Carnefro da Cunha. 
Gmnes da .Fonseca. n 

Lê-se, e entra em discussão e, seguinte reque· 
rimento ~ 

" Peça-se ao governo pela repartiçao dos 
negocios da justiça, que no caso de se ter 
expedido ao presidente de Santa Calharina al
gum aviso, ou ordem datada do mez de Abril 
proximo passado, relativamente ao modo por 
que o mesmo presidente se devesse conduzir 
para com a assembléa "legislativa provincial, e 

··,mtorisando o mesmo presidente a lançar mão 
das medidas precisas para evitar desordens e 
desgraças na provincia1 haja de remetter por 
copia o dito aviso ou ordem, bem como as 
cópias da cortespondencia official do presidente 
que a ella dessem lllgar, e que sejão relativas 
ao mP.smo objecto. 

cc Paço da camara dos deputaàos, 24 de Maio 
de 1839,.:._ Coelho. » · 

O Sr. Alvares Macha.do declara que, com
quanto respeitd muito ao nobre deputado 
autor do re:iuerimento, não p6de comtudo ap
proval-o. Na.o sabP. se o que se pede no reque
rimento poderá de algum modo comprom~Uer 
o governo. Na.o sabe se haverá cousas de se
gredo, que não convenha publicar. Nota que 
~ presidencia de $anta Cath,arina e.st~ n'uma 

posiçM muito pecnliar. Deseja pois que venhão 
n esta camara todos os esclarecitnentos neces
sarios que qualquer Sr. deputado peça; que 
o governo seja para com a camara sempre 
franco, mas __ não que, em circumstancias tão 
melindrosas, se vá descobrir os planos da ad
ministração. 

O Sr. Coelho julga-se obrigado a dar algumas 
explicações : louva os escrupulos do precedente 
orador, quando receia que da publicidade das 
peças officiaes de que trata o requerimento re
sultem inconvenientes á causa. publica. Não 
duvidará, para slllvar não só os escmpulos 
do nobre deputado, como os da camara, addicio
na r ao requel'imento uma explicita condiçao, de 
que a 1·emessa das eópias exigidas só t_enha 
lugat· quando o governo entender que dah1 nno 
1·esulta inconveniente algum. Informando a ca
mm·a sobl'e ois motivos que o levar!\o a apre
sentar o req11e1•imento, diz que vc-io-lhe :is mãos 
a copia 1le um aviso da repartição tios negocios 
da justiça, datado de 12 de Abril deste nnno, 
dirigidf) ao presidente de Santa Catharina. 

N es~e aviso, que n:10 chegou a publicat·-se, 
traça-se ao presidente a linha de conducla que 
deve seguir para com a assembléa provincial, 
e dá-se-lhe aulo1·isaçil.o para adopta1· todas as 
medidas que lhe parecessem necessarias para 
salvar a provincia da desordem que se suppunha 
ameaçal-a, pareceu-lhe a linguagem desse aviso 
pouco ou nada constitucional. Todavia como 
não só possa ser SUtJposta a exislencia desse 
aviso, mas lambem quando elle exista possa 
a copia não ter sido exacta, pareceu-lhe prudente 
exigir officialmente a copia, no caso da exis
tencia do original. Julga não dever entrai· nos 
porn1enores desE.e aviso, porque não· que2·_ an
tecipar sua publicação, uma vez que a exigencia 
tem de ser condicional, e o governo poderá 
julgar que ·nllo convirá satisfazel-a. 

O Sr. Limpo de Abreu lembra que será con
veniente que no additamento que o illustre de
putado tem de fazer, peça lambem essa cor
respondencia official pela secretaria de estado 
dos negocios do imperio, por onde talvez fosse 
expedido esse aviso. 

Vem á mesa, e é apoiado o seguinte: 

" Accrescente-se· ao requerimento :-Que a 
remessa das cópias seja feita no caso de o go
verno julgar que da sua publicidade não resulta 
desserviço publico. · 

<e Em vez de pedir-se á repartiçao da justiça 
unicamente, diga-se: ou do _imperio.-Coelho. ii 

Julga-se a materia discutida, e o requei-i
mento é approvado com a modificaçtto proposta 
por seu autor. 

O Sr, Alvares Macha.do pede licença. para 
retirar o requerimento que havia feito, para 
que se perguntasse ao governo a data cm que 
forão corpmettidas ~o contiecimento do proc4-
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rador da corôa as leis provinciaes do Ma
ranhão. 

A camara decide que póde retirar o reque· 
rimento. 

O Sr. Carneiro Leão declara que o offerecerá 
como seu. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do segundo lopico do 
voto de graças. 

O Sr. Carneiro Leão:- Sr. presidente, se 
tivessemas de clisculir só o voto da illustre 
cornmissão, poderiamas ter mais ordem na 
discussão, por isso que nesse lopico só se 
trata do que diz respeito á polilica com as 
nações estrangeiras ; tendo, porém, de discutir 
lambem o topico correspondente do voto se· 
parado; lopico em que se trala de politica in· 
terna, e que diz alguma cousa ácercn do IJl'O· 

ceder da adminislraçn.o passada, fot·çoso ó que 
~e 111istul'em as questões, e deste modo 111.\0 µóde 
deixar de haver alguma desordem na discussão; 
entretanto proc1ua1·ci evilal-a quanto em mim 
couber. Deverei seg11i1· especialmente o discmso 
do nobre deputado (o Sr. Limpo), porq11e me 
parece desenvolver uma po!itica estnrnha t!u
quella que se devia <liscutir neste lopico. Antes, 
porém, de entrar no exame do que disse esse 
nobre deputado; cumpre fazer uma observaçao 
a respeito da censura que o nobre deputado 
pela provincia de S. Paulo julgou dever fazer 
á administração passadn. Esse nobre deputado 
apoiou-se nos exemplos de Inglaterea, disse 
que erão frequentes alli na .alla do throno cen
suras á admbistraçào, e outro sim dil·igem
se mensagens, indicando a politica que cumpre 
seguir. Ainda que nos annaes dessa nação n!lo 
achasse esses exemplos de mensagens, repro
vando a política dos gabinetes ; ainda que não 
achasse exemplos de dizer-se que o rninistel'io 
tem perdido a confiança da nação, nilo quero 
ea despojar o corpo legislativo brazileiro dessa 
attribuiçào que devidamente lhe compete, e que 
julgo conveniente: muitas circumstancias ha 
em que, nllo se reconhecendo crimes em uma 
;:idrninistração, póde achar-se sua politica per
niciosa ao paiz, ver-se que não cura ella de seu 
desenvolvimento material e moral, e as·sim en
tender que nao é conveniente sua continuação: 
não quero, pois, que o coepo legislativo se ache. 
inhibido de pedir ou nM voto de graças, ou 
ainda por mensagens, sua demissão. - Mas nego 
que na Inglaterra, ou em outro qualq11er paiz 
constitucional em que a constituição na.o seja 
letra morta, tenha censurado nas respostas ao 
throno, ou dirigido mensagens condemnando a 

politica de uma administração depois della ca
bida. Tenho folheado a historia àe Ingiatefra, 
tenho visto passar resoluções pedindo a organi
sação de novos gabinetes, nunca encontrei 
mensagens de semelhante natureza. .Justifica-

se esse ·recurso pela necessidade que ha de nilo 
permanecer no poder uma aàministraç1lo que 
mal cure dos negocios do paiz, mas depois de 
uma administração cahida representar ao throno 
contra ella, é para mim caso novo l E tanto 
mais o estranho, quanto reparando nessa ca
tilinaria, que sé dirige contra a administração 
passada, vejo que todos os seus pontos im
portao verdadeiros delictos escriplos na lei da 
respcnsabilidade. Se a administração está fóra 
do noder. aue necessidade ha que emitlamos 
uin 'voto ~oritra ella? Para que -condemnal-o, 
preterindo as formulas, porque tues delictos 
costuma.o ser julgados, quando mesmo houvesse 
esse ministerio commettido taes delictos ? 

Entretanto esses delictos não estão provados, 
e é garantia não só do paiz se não lambem 
dos mi11istrns qt1e possão sei· accusac.los, mas 
pelas fornrnlas marcadas nas leis. Não se 
truta tle 11111 amot· proprio offendido, não de 
perua ue con[iançn, nno de urn 8y=1tema perigoso 
ou 11lil; trnla-se de delictos consignados na lei 
de responsabilidade: ,Julgo 11ecessal'io que cada 
urn emill~ seu vulo: n!\o quero que se :i.p1·c
senlem acc11sações ; mas qnern que se observe 
o exigido pela lei da responsabilidade e na.o se 
vá censurando; sligmatisarnlo, e ferindo o pes
soal, e mornl do ministerio que a lei tem 
gaL·antido. Mas o que qw:r o nobre deputado é que 
condcmne111os a administ.raç:to por uma fórma 
argelina ou turca. 

Sr. presidente, só achei exemplo desta ordem 
no voto de graças da commiss:1.o de 1830 ; nt'lo 
se julgou a camara entt'lo obdgada a guiar-se 
pelas prnvas, e a consequencia foi um pouco 
desairosa á. camarn. Depois de esmerilhada pela 
commissão a conducta desse ministerio refor
mado, apenas appareceu uma pequena e mes
quinha accusaçã.o contra o ministro qae havia 
servido na repartição da guerra, accusaçiW que 
pvr infundada foi cahit· no senado. Aconteceu 
que no anno seguinte apparecesse a abdieação : 
e quem sabe se a preterição das formulas nt\o 

concorreu para esse resultado! 
Sr. presidente, vou entrnr no exame do 

discurso do nohl'e deputado de Minas, que me 
propuz seguir no exame das questões externas. 
O nobre deputado depois de ter lastimado que 
nM estivesse presente algum ministro da corôa 
que pudesse dar explicações sobre a dissolução 
do gabinete, su ppondo que essas explicações 
nos pudessem orientar sobre os limites do 
poder eleitoral, e sobre o direito dos ministros 
de darem suas demissões, passou a dizer que 
tendo havido em Janeiro Jo corrente anno. 
müa desunião por amor da política externa, ten· 
dendo uns membros para os interesses ame
ricanos, e outros para os interesses europêos, 
conclui o que foi tal vez essa a causa da disso
lução do gabinete. Sr. pL'esidente, eu confesso 
que não concebo uina semelhante desunia.o, 
não conheço politica americana ou européa, 
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assim como não cont!eço politica africana 
e asialica. Entendo que o governo não deve 
ter polilica a111ericaml" nem européa, e só 
sim a politii:a hrazilciN1, segu_nclo as formulas 
do nosso governo, S<:gundo os mlet·esses e pros
pel'idade do pai:,_; e conJO é que se _yóde for
mular uma polll1ca que lende a mteress~ 
americanos ou a iulercsEses européos? ln$istio 
o illustt·e deputado em que os ministros expli
cassem os motivos de sua sahida, e disse que 
nos poderia servir para que ncs inteirassemos na discussão examinando quaes as obrigações 
desses ministros, e se por veulura podião elles 
demittir-se por capricho. 

Eu nãa reconheço essa necessidade para entrar 
em semelhante exame. Os direitos da corôa, os 
direitos dos ministros esH\o expressos no pacto 
fundamental. E' attribuição do poder mode
rado1· demittir quando entender conveniente os 
ministros, e a esse respeilo não têm us eamaras ~ 
oulrns altribuiçOes mais do que examinar ns 
capaci<latlcs e.los ministros, fiscnlisnr seus netos 
e prestur seu apoio ou neg.n·-lhes,. conforme 
forem 011 nno aUendicJos os interesses puhli<'os: 
e como é principio corrente que o minislerio 
nao póde suhsisliL· sem apoio das carnaras, não 
te1)do aclualmenle o r<.•curso de clissolvel-as,. 
de necessidade só conservará aquelles que 
!:mlMízessem no juizo das camaras. Quanto aos 
rnemb1·0s do ministedo, julgo que todos os 
principios do pacto fundamental dao nmplis
sima liberdade para se clemiltirc:w quando qui
zcrem ; pois que sendo responsaveis por seus 
actos, nno podendo servil- a qualquer ordem do 
poder irresponsavel, evidentemente podem 
sahir do ministerio, quando não queirão res
ponder pot' certos actos : quando não consti
tuírem delicto esses actos, ao menos incorreráõ 
na responsabilidade moral ; está pois no ar
bitrio de1les retirar-se. do poder. 

Tem-se dito que foi quesUlo de capricho que 
levou o ministerio a retirar-se ; seja-o ou não, 
muito embora, entendo que tinha a liberdade 
de sahir, na.o tinha obrigaçno de permanecer 
no ministerió. 

O nobre deputado passou a repetir-nos se
gunda vez sua formula sobre a política externa, 
e lastimou qt:1e na sessão passada um dos mi
nistros a quem o iilnslre deputado havia con
cedido algum talento parlamentar, mas a quem 
nega que tivesse capacidade administrativa, ti
vesse tratado essa formula de trivialidade, e as
severou que quando não podia aquelle ex-mi
nistro responder a qualquer observação, re
corria ao escarneo. Não me recordo que tivesse 
elle em semelhante questão recorrido ao es
carneo, parece-me que respondeu categorica
mente. 

Tenho um peccado : ãcho só trivialidades no 
tal programma ; examinei todos os recipes 
desse· formulal'io, e nno acho que contenha 
senão pensamentos muito triviaes que não 

obrigão a cousa alguma, que qualquer govemo, 
bom ou máo, pócie adoptal'. A pl'Ova é que o 
mesmo 11obre deputado que fez consistir a 
prosperidade dos Estados-Unidos na adopção 
desse progrnrnma1 no tio de sen discurso pa· 
receu na.o ser muito fiel aos principias de sell 
prograrnma. 

Uma vantagem unica lhe acho, é ter en
xanças, nllo obrigar a cousas positivas. Qual 
é o governo que diz que quer conseguir pri
vilégios para sua nação, mas não conceder ás 
outras os pdvilegios ou isenções que para si 
e~ige ? No mesmo caso estão os outros re
c1pes. 
· Ninguem diz que quer cederá força; é para 
mim trivialidade dar esse principio como fun-
damento de um programma. . 

Aehou o nobl'e dP.pntado que faltou a admi
nistração passada á lealdade e energia1 e por 
isso passou a considerar a conducta della a 
respeito de Montevidéo. P1·imeiramente julgo 
conveniente declarar que encaro comó boa a 
conc.lucta do governo; entendo que não deu. 
apoio a nenhum dos caudilhos; entendo que 
tratar igualmente bem a todos, não prodiga
lisar t:0111 nenhum delles os recursos nacionaes 
de que pt·ecisamos na luta que sustentamos, 
entendo, que esta politica, que era a do mi
nistei-io, é a preferível, é excellente. Parece-me 
que nenhum desses caudilhos offerecia ga
rantias. 

S1·. presidente, o nobre deputado quando 
discatio a política do governo para com Mon
tevidéo, principiou dizendo, qne H adminis
lraçno sympathisára com Fmcto ; eu nego essa 
sympathia, embora houvesse alguns cidada.os 
que tivessem sympathias, para r,om Fruclo. 
Remontemos, porém, algum pouco ; Fmcto 
estava no governo de Montevidéo. Lavalleja 
levantou um partido para derribar esse go
verno~ foi vencido, apadrinhou-se no imperio, 
~ é innegavel que o protector de Lavalleja foi 
Bento Gonçalves. Conseguia depois o mando 
Manoel Oribe. Tivemos nesse tempo a revolta 
do Rio Grande, que tinha por chefes os parti
distas de Lavalleja ; dahi resultou que houve 
quem tivesse para Fructo alguma predilecção. 
Na.o foi só no tempo da administração de 19 
de Setembro, que provas houve dessa sym
pathia : nós vimos no Jornal do Oommercio 
apontadas essas vantagens ainda nos governos 
anteriores ao de 19 de Setembro. Nós vir.:os 
mesmo os esforços que a esse caudilho fez escre
vendo cartas para Porto Alegre, convidando a 
qu~ dessem posse ao vice-presidente legal. Essa 
sympathia era pois natural e desculpavel, mas 
não a quereria da parte do governo que entendo 
que devia tratar bem esse caudilho~ mas não 
fazer-lhe concessoes privando-nos de nossos 
recursos. · 
· Mas o nobre deputado disse que a adminis

tração de 19 de Setembro estava obrigada por 
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um tratado a defender a integridade de Montc
vedéo, que esse tmlado nos impunha a obri
gação de intervir nos negocios internos desta 
republit:a. Não acho que cst('ja o füazil na 
obrigação de snslenlar o governo l~gnl 11:1quelle 

· estado, nern que se deva por esse rnodo inler·
pretm· o tratado. O nobre ueputado allegou 
tambem que o eslacionaménto da divis!lo naval. 
nas aguas de Montevidéo, e que a nomeação do 
encarregado elos negocios erão pl'ovas de sym
palhia pnra com Frnclo ; examinemos P.ssas 
provas. Nos differen1es partidos, quer lega
listHs, quer contrarias, ninguern dl'ixa de co
nhecei· a conveniencia que poderia offerecl'I' ás 
reclamnçõcs que tenha1nos de ap1·esenlar, se 
tivcsscmos nns aguas dessa republica alguma 
força naval. Q1.1t10to á nomeação do encarregado 
de negocios, s;eria melhor qne ilpresenlassem-se 
provns pum então urc:m,nl-o; que se mos
tL-asse nas differcntes neguciac:ões que tivemos 
de lratat·, quaes seus el'ros. H.a homens, cujo 
internsse pelo hem publico nno deixa a menor 
sombra de duvidat e talvez que seja esse inte
resse que se nos queira inculcar como syrn
patlda para com Fruclo de quem o represenlão 
como nmigo. 

Da nomeação desse er.carregado não tendo 
patentes todois os actos por elle pl'alicados no 
curso de sua missão, nâo podendo fazer u111 
juizo exact•) da sua conducta, nada se póde 
concluir de conll·at·io a clle, e entendo que a 
nomeaçM que delle acaba lfo fa.zet· a adminis
tração act.ual póde servir para abonai-o. E' ba
seado sobre \Jt'Ovas taes que :.1pparece a accu
sação desse nobre deputado de haver o governo 
feito grandes despezas com Fructo, e clissl.:! que 
outi·o deputado tinha pedido esclarecimentos 
sobre isso. Cumpre reconhecer que o carv~:1 da 
calumnifl quando não queima semp1·e ene
grece. Começou-se dizendo: não lenho esses 
documentos, mas vou já esligmatísando a aclrni
nislraçn.o, vou declal'Ur um lugar de escôo dos 
dinhcirns publicas ! . E' na verdade estranho 
esse modo de censurar ! Não se espera por 
esse!-1 docmnentos, não se faz accusaçll.o baseada 
em provas, . entretanto vai-se engrossando-a 
desde já com suspeitas. Não receia o nobre de
putado que igual suspeita se faça a seu respeito Í' 
Not&·se desde já que ha grandes extravios, 
nenhum delles se nponta ! Ninguem ha, por 
illibada que seja sua conducta, que não possa 
ser censurarlo pelo modo com que o foi a 
administração passada. 

Pnssou o nobre deputado a examinar a con
ducta do governo de 19 de Setembro a respeito 
do governo de Buenos-Ayres com a França, e a 
respeito da França com o Mexico ; e achou que 
era altamente censuravel a conducta dos mi
nistros: parecel1 elle desejar que lomassemos 
parte na luta de Buenos-Ayres com a F1·ança, 
e encher-se de enthusiasmo em favor desse 
homem. 

TOMO 1 

Nno posso ter essas affeiçucs a Ros,1s. Vejo 
qnc o podei· dicla!o1·iul 1110 foi del'e1·ido p11r 111i.a 
assem biéa, mus uão sei se po~;;o l:11 xert:;,\I' 
n 'uma l:\I dcl'ercneia o voto nacional, 11ão tit·i 
nwsmo se es:m resislencia á F'rnnça nno 11asce 
da necessidade que todos os homens a quem se 
confern o poder arbitrnrio têm, de entreter as 
lulas para tomat· necessaria a conslitnição desse 
poder. 

Mas o que mais me admir.-1 da polilica do 
nobre deputado por S. Paulo, é que admire 
Rosas e condernne Sant,1 Cl'llZ pol' aquillo que 
o 11ubre deputado queria que nós praticas
SP11rns, e q11e julga ser vantajoso para nós! 
(.-lpoiudos.) Rosas é grande porque t·esisle á 
uação fra1H:cza, mas Santa Crnz qne re:,;i;,tc 
aos d1ilc11os 11ãCJ é gnrnde, é, segundo o nol.H·0 
cfopulado, 11L11 lyl'anno, qu~ linha pL·eli!nções 
cxagarud.is, q11e podi:10 m•~sino sei· prejudici .. H:;$ 

ao 1w:e:so l'air. ! Eu, Sr. pre:-;ide11k, srn1 divcr.,o, 
lll'~la parle, . do 11olll'e <l1!p11lado. Su fizer a 
g111J1ra ao u1eu pair. 11111 111011lcvidea110, 11m 
l.rnenosayt·i:stu, u1n chileno, ele., 11ãu os distingo: 
para 111i1n é lilo e:,;lt·a1igc:iro u111 conw 011lro. 
No conceito do nobre deputado Santa C:!·uz cl'a 
wn tyrnm10 que atneaçava a t•xislenda doi:i 
differ, nles estados! E uil•> l.emc o nobre tlep11-
tado q11l! lambem lyt·anno seja j11lgadu o 110~:10 
governo se adoptur a política que o noln·c dq111-
tado incuka como vantajosa? Nós: tiisse elk, 
em um futuro mais ou mt'nos 1·cmoto ainda 
podemos unir ao impcl'io Monlevidúo, J<:ntt·c· 
Rios, Corrie1iles e talvez Puraguay ...... 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Nrw inculqi1ei 
ao governo, 6 de::;ejo meu, é espel'ança. 

O Sr-:. CARNEIRO LEÃO : - Tern essnf; e,;
peranças, tem esses desejos, ent1·elanto Sant:J. 
Cn1z é um tyranno, pol'que ele\lado ao go\'el'llo 
ele Bolivia, e vendo que este estauo nào tinha 
todos os recursos, e que llie follavão portos para 
tornar mais facil a sua prosperidade, apro
veita-se das circumstancias da l'uerra civil 
entre Orbegoso e Gamarra, e con;egue reunir 
estas duas partes do antigo vice-reinado do 
Perú debaixo de sen maudo ! Santa Cruz por 
isso é um lyranno, é um tyranno qne ameáça 
a cxistencia <le todos os povos americanos.!.. 

O SR. ANDRADA MACHADO : -Na.o disse isto. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: -Recorde-sfl o nobre 

deputado que tudo islo dimana de seu discurso. 
Ameaçava até o mesmo imperio ! Pócle füzer 
o qne quize1· que não ameaça a inlegridade do 
impe1·io. • 

Mas o governo do Brazil póde fazer tratados 
de alliança e federação para, como Felippe ele 
Mac~donia, vir a ser ~enliot· de todas essas 
possessões l Nisto nila \'ê o nobre deµuk1do diffi
culdade alguma: só vio no pobre Santa C!rnz ! 
Quem sabe se a desgraça desse prntector é ter 
sido vencido ? ! Seus actos de tyrannia com
parados com os de Rosas, ficão muito inferiores, 

2·2 
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e não se pótfo achar 011fra diffcrcnr,:a em um 
e onlro, sc11l\o que um f.etn contr;~ ~i n deurnriro 
tia 1h:1·1·ola, e u11lro lu111 por si, por 1wa, o 11110 
te1· i:;ido vc111.:i1lo. Ha {lUClll lc11ha sy111pal l1ia 
com os tlerrolados, as!ii111 cu111u lia lamh<HU 
q11ern tenhn sy111pc1lhias com ttqut!lles qun c:.Ul.o 
no poder. E quem sabe se o nohrc deputado pre
vendo nessa guerra que Buenos-Ayre.; sustenta 
com a J?rnn1_:a a necessidade de seL' prolongada 
a dictadura de Rosas, e· que a de Santa Cruz 
jaz por tetTa, não duvida incensar o poder qne 
se apresenta corno duradourn, ao mesmo passo 
que estigrnatisa o que jaz por ternl ? 

Sr. presidente, o nobre depub.1lo a quem 
pal"liculannente rc:;pondo (o Sr. Limpo), de
pois úe ceusurar a conducta do no:;:;;o governo 
porque não quiz comproinelteL' os interesses do 
pniz, mettendo-se na luta da França com o 
Mexico, e sem examinai· os. nossos 1·ecursos, 
sem examinar se comprornetteríamos ou não 
a nossa segurauça; a nossa pro~peridade e 
mesmo a nossa existencia nacional, o nobre 
deputado sern examinai· isto, censurou o go
verno po1· n~o leL' praticado um acto que elle 
julgava de energia, qual o de repellir a força 
pela. forç.a, occupando o ponto do Oyapock. 
Julga o nobt"e deputado qut~ esle seria talvez o 
meio mais forte para n!Slabelecermos a paz, 
parn acabarmos com a guerra do Rio Grande ; 
considerou que este era um acto mui grande 
de pontica americam,, e appellou para a his
toria, e disse que pm· nos se1· muito conhecida, 
uão nos otfot'ecia exemplos ; mas suppoz, 
como disse, que esse aclo de energia nos devêra 
trazer a paz interior, nos devêra trazer a fusão 
de todos os pa1·tidos. 

Eu me persuado, Sr. presidente, de que o 
exame da historia não seria mni favora·vel ao 
nobl'e deputado. Se n'um ou outro exemplo da 
historia el!e póde a<·har que uma luta com 
uma potencia estrangeira vem fazer calar os 
partidos internos, e convergir todas as forças 
para sustentar a dignidade nacional, e combater 
o inimigo externo, eile achará lambem dupli
cados exemplos, em qne os partidos dissidentes, 
os partidos que têm em vista uma fót·ma di
versa de governo, aproveitão-se de uma guerra 
externa para redobrar seus golpes, conhecendo 
que o governo nào póde, tendo de repellir a 
aggressão estrangeira, batêl-os ; e afim de fazei· 
prevalecet· os seus princípios, esses partidos se 
servem dos socco1-ros da nação estrangeira1 que 
não deixa em taes circumstancias de se apro
veJtar do ensejo para se inculcarem como 
apoiadoras do systema dos dissidentes ; systema 
que depois de vencidos os cóntra1-ios, .estará 
tambem prompto a aju .. dar a derribar, porque é 
nat~ral em U~l.a nação estraugdra que ella 
queira a dommação exclusiva sua, e não a 

· deste, ou daquelle partido. 
Po1· ventura os dissidentes de Monlevidéo não 

se aproveitarão das for~as francezas para ga-

nharem o poder? NM favoreccL·ão os francezes 
que parecin.o se1• repcllidos pelo governo legal na 
pL'cllm~::11.1 1ue linlti\O tle vendel'em as prezas 
11us po1'1.us ,li..: Muntcvídéo uule::; do seL·cm jul
g-,11h, pcloii trib1rnaes fran1:ezo . .; i' Po1• ventura 
os p;LL"litlos dissidentes Je Du~rios-Ayrcs lêm-i:;e 
unido a H.o;;as µa1·a bule1·tnn as forças frnuc~1.as 
que o ameação? Pelo· contrario, nno têm elles 
aproveitt.tdo o ensejo pal'u adquirirem i-elações 
por todas us parles, para excitar sedições que 
Rosas tem sabido sufl'oc·ar ? Por ventura os par
.tidos dissideules tio Per·ú e Bolivfa reunirão-se 
em torno de Santa Ccru~ para fazer prevalecer 
sna independencia naci.onal e sustentar o go
verno então legal do seu paiz? Pelo contrario, 
não aproveitarão o ensejo para fazer prevalecer 
as suas idéas, as suas opiniões ? Por ventura no 
Mexico tem-si:: acah11ado us pretenções dos fe
deralistas e unitarios contra o governo do paiz ? 
Pelo contrndo, es:;as p1·etençõe,; não reappare
cerão, e um de:;ses partidos não se poz do lado 
dos francezes put·a fazer prevalecer o seu sys
tema? Por- ventm·a na Hespanha, quamlo us 
tropas francezas abgredira.o o exet·cito da Santa 
Fé, foràO-se reunir os constiluc:ionaes para L'eba
terem a inl~rvençno frauceza? Ou antes foi-ão 
elles que provoc,í.t·ão, que chamárilo e coudju
várão os francezes? Por ventura na Frnnc.:u, 
nos antigos tempos, os dissidentes que se nao 
queria.o sujeitar ao governo de Henrique IV 
reuni1·ão-se a elle parn rebater a aggt·essão cs• 
trangeira? No tempo em que a F1·ança chegou 
a sei· ameaçada de fazer parle <la corôa ingleza, 
reuniL·ãO-se lodos os nacionaes para rebaterem 
as forças inglezas ? Ou pelo contral'io nt\.o teve 
o governo do paiz de sustentar ao mesmo tempo 

· lula com muitos nucionaes dis::;identes e luta 
com o e!>trangeiro? Em que pois fundava-se a 
esperança do nobre deputado de que do acto de 
nossa aggressào á França viria urn meio ener
gíco de pacificar o paiz? A necessidade de col
locar forças nos diversos pontos do imperio, 
que pudessem ser atacados por essa naçã.o nno 
daria occasião aos rebeldes de pt·ocurarem fazer 
prevalecer o seu systema, e propagai-o mesmo 
pelas outl'as pL'ovincias? Eu receio muito, receio 
m"'smo que· os 1·ebeldes deseja.o que tivessemos 
uma luta que fizesse an·edar nossas forças, 
nossa attenção do theatro da rebellia.o. 

Será confol'me ao systema da justiça e eclui
dade, que uma naç:io, depois de ter principiado 
suas reclatnaçoes por meios pacificos per·ante 
outra nação, sem ter ainda esgotado todos esses 
meios, passe por um acto de violencia a re
tomar aquillo sobre que se discutia, e que ella 
cuidava que podia obter por 11:eios diplo
maticos? 

Acho que o nobre deputado com tál politica 
não consultou os interesses do paiz, acho mesmo 
que elle preterio todas as regras do justo, todas 
as t·egras do direito internacional. E é assim 
que o nobre <leplll.\do ob:Serva o seu pro· 
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gramma? A mim me parece que o nobre de
putado entregou o programma de Van Buren á. 
memoria, sem querer conformar-se em Iodas 
as circnmstancias da sua vida, quer esteja na 
opposiça.o, quer na administração aos diffe
renles redres desse programma. El1e disse que 
esle programma fez a prosperidade dos Estados
Unidos. Mas qual foi a conducta que tivert\O os 
gstados-Unidos na questão com a França a 
respeito de indemnisações? Não negociá.rãa os 
Estndos-Unidos perto de 20· annos? Não foi só 
depois de um tratado solernne, em que a nação 
franceia reconheceu os direitos mnericanos, 
que estes estados passárão, não a praticar logo 
actos de violencia e hostilidade, mas a apre
sentar a guerra como proxima, se pot· ventUl'a 
a França continnasse a recusar-lhes ns intlem
nisações a que elles julgavno ter direito? 

Mas, Sr. presidente, como o governo imperial 
tez o contmrio do que o uoum deputado fJl'eg·<m, 
e julgou dcvnt· curar llos i11tc1·esses do pai_;, .. nn.o 
compromeltemlo-os pot· causa do .Mexico, 011 de 
Buenos-Ayt'f!S ; como o governo irnpe1·iaf na.o 
usou de violcnda, t·ompendo as negociações com 
a Pl'nuça fórn ele! tempo para rommellcr mn 
ado de ho!-\lilidnctc, o nohl'e depnlado cliarua 
d1.•plornvcl 11 pnlilica do governo imperial. E 
o mnis é q11e o nohrc dcpularlo nos diz c1ue 
nn.o lhe sorpl'ct1derá se pm· ventura so11hC't' 
que hojo ae discute em mais ele um gahinl.!l.e 
da America se a existeudn do impel'io do 
Bl'Uzil é compativel com a existencia desses 
estados, 01.1 se pot• ventnra em um futuro mais 
ou menos remoto será a gual'd.t avançada de 
uma nova snnta alfü1nça, qne tenha por fim 
conquistar a soberania nacional em favm· do 
principio do direito divino, ou do pe1· me -re
gnant 1·eges ! 

Sr. presidente, é para mim ·admiravel, que o 
nobre deputado n110 se sorprenda com ta.es 
apprehensões ! Eu não sei fundados em que 
systema de justiça, em que dfreHo, em q11e 
programma de inv·enção de quem quer que seja, 
podem esses estados americanos considerar-se 
com direito de sez-em por nós auxiliados, para 
qne compromettarnos os nossos inte1·esses _na
cionaes, coadjuvando-os na luta que sustentão 
com o estrangeiro! 

Não me posso dei:irnr de sorprender de 
que o nobre deputado nao se sorprenda, não 
se ndmire disto! Parece-me mesmo que elle 
considera esses estados com direi-to de discu
tirem se a nossa nionarchia constitucionai póde, 
ou nllo, ser a vanguarda de uma nova santa 
alliança para· conquistar • o principio da so
berania ·nacional, e substituiJ-o pelo prindpio 
do direito divino. 

Por ventura o. monarchia constitucional, tal 
qual a define a constituiçao e a lei de 18 de 
Agosto, é monarchia do direito divino? Têm· 
os nossos visinhos algum direito de intervir na 
nossa política interna, de considerar se a nossa 

constituição com todos os seus defeitos, se os 
tem, póde, ou não ameaçai-os nos seus direitos 1 
E n1\o se sorprende o nobre deputado ? ! Eu 
ignoro a razll.o. No.o sei se a sua não sorpreza 
nasce de reconhecer nestas nações o direito de 
tramar contra a nossa monarchia constitucional, 
ou se por venlura nasce de alguma comrnu
nicação, que o nobre deputado tenha de que 
semelhantes factos se têm discutido em alguns 
clubs do imperio, para que sobre taes pre
textos se queira convidar as nações americanas 
a coadjuvar os pretendidos clubistas em fazer 
prevalecet· o seu systerna, para na.o serem 
ameaçadas de uma santa nlliança, em tempos 
mais ou menos remotos. Sr. presidente, per
suado-me de que quando mesmo o governo · 
imperial tivesse commettido erros gravissirnos, 
quando mesmo o nosso governo em alguma 
medida por elle praticada tivesse de alguma 
sorte posto em pel'igo a existencia politica de 
algum estado do co11linenle americano, o de
putado braz-il•!iro ni\o daria gra111ie prova do 
seu patriulis1110, q11undo na tribuna nos v"ressc-, 
aprnsent.ni· a sua no.o surprezu, se estes ga
bi 11etes discutissem se a existencia <la nossa 
monarchin é 011 nn,> compatível com o principio 
du sohet·ania nacional. 

Como concebe o nobre deputado a monar
chia conslit11cional, para poder, dudo o nosso 
pacto fundamental, suppôr que taes app1·e
hensões pudessem ter algt1m fundamento ? Em 
que se funda o nobre deputado para isso? Eis 
porque ou lambem rnceio do outrn projeclo de 
unit'mO$ tacs e taes estados ao nosso imperioI 
Eu desejo qne o Brazil seja grnndc) para que o 
meu orgulho de ser b1·azileiro possa ser· satis
feilo. (Àpo·iados.) Mas conheçq que1:1omos ainda 
um imperio nascente, e que nrio podemos as
pirar a uma grande influencia entre as na
ções estrangeiras, que devemos guarda1· uma 
pet·foila neutri~l idade, qne devemos curar de 
nó:,; para podermos prosperar : para isto não 
julgo necessaria nenhuma aggregaçãa de ter
ritorio, hasta que o nosso territorio brazileiro 
se desenvolva em industria e riqueza para que 
sejamos grandes, para que possamos conter em 
respeito não E:Ó os nossos visinhos, como mesmo 
as potencias do outrn continente. ( .iJb.titos 
apoiados.) 

Para que desafiarn1os as aggressões de uma 
nação estrangeira ? Para lermos a gloria de ter 
feito uma grande fanfarronada ; porque de 
facto se nós tralassemos dessa liga americana, 
a naçs.o perante a qual tem reclamações essa 
potencia americana trataria de hostilisar-nos, 
e no.s.so commercfo, sem duvida mais extenso 
do que o do Mexico e de Buenos-Ayres1 soffreria 
grandes prejuizos ; e quem sabe se alguns ame
ricanos na.o se aproveitarião do ensejo para 
fazerem alguma presa sobre o nosso com
mercio? NllO digo que a nação ou o governo o 
fizesse, mas a cobiça dos particulares é grande, 
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e no continente amel'Ícano já diversas círcnm· 
stancias têm apparecido, que ele tai sorte 
exeítou esta cobiç:a, que, posto que sejamos 
povos c_o-i1·rnàos, el_les não _se, dedígná/ã_~---(~~ 
armar alguns corsanos (Jll p1rarns para rn:,,;erem 
algumas presas sobre o nosso comrnercio. Quer 
o nobre deputado 4ue nos alliemos eom o 
1\Iexico e Buenos-1\yres: rnuito ernbora esses 
u.overnos em conflagração não nos apresentem 
~enladeirn garantiu (rqioiadv;:;); muito embora 
os mexicc1nos e buenos-ayl'islas não nos possào 
µrestar nenhum aiixilio em qualquer lula. a 
que formo::. arraslrados por causa delles ; rnu1lo 
embora elles nos facão soffrer grnndes prejuiws 
110 nosso co1nmet·cio ; tudo hãvemos ele - fazer 
por gosto, por fanfarronada! 

Dr>noic:; m1P o nobt·e deontado fez suas re-- ..... 1·~·- '1··- -- --- -- l-

Hexücs á e,;le respeito, passou a foliar da re
n11ncia do bispo elPi(o, cens111·011 a conducla rio 
mi11b,te1·io ne:,;le c:1so; disse que d11vidava da 
e~q,1111/11111:idnde de.-:.-:n 1·en11t11'.ia einr111:111!t1 n:10 a 
ti,·,•s,;e vis!o. l•:,;pcro q11e o nol11·t1 dpp1ilado j;'t 
1Pnl111 lid11 l'SS:\ l'l'IIIIIIC:i:1, l'S]H'l'O f!III\ 11 :wltnsS() 

t':·ijlOll!:tlWll, ( () 81•, f1llll}JO rfo "/11•1•11 1/l'l'/1/1, ljlW 

'IIIÍn,) () 110hl'l 1 ill'fill[1ul1i lllP lll~l'll;t 1p1! 1 11/\0 :\ 
:11:ltou c-:pn1iln11e11; 11 11, pmém, co1tl1P1'.l'dn1· do 
1·:1r:ictc•1· d11 1·e,·ere11do sacerdul<' q11e fc·z a r1~-
11111wi:1, cri·io q11e clla l'i,i cspo11l;111ea. M:,s sr.! 
;,h1:11111:1 1,;1111sa pôde tN in!luido s 1.Jhl'l' Pll:1, l'oi :1 

1111!rn rt1111111ci:1 l't•ita mc1/.t'S antes pr•lo hispo 
deito de Mari:rntm ; poi:; q11e e11 julgo q1w os 
p1·oj1~dos q1w rlerii.n r·:111sa a emh:u:,ços na con
fir111:u;/\o do bispn e!Pilo do Hio ele .Jnneiro foruo 
C'sc1·iplo:; pelo bispo eleito de l\fot'ian11:1, e o 
s,1ecrdolc de qne se trata foi mew signa!ario 
delles, ou porq11c ns entendesse uleis, con10 eu 
crc~io1 011 porque sun o~ examinar por def'erencia 
ao seu l'Ollega da eoinrnissào os assignasse, o 
q111·, todavia, n~o creio. Mas se o hisp::i eleito de 
Maríanna depois de se ler calado com a 
nomeação do11s annos ... 

A1au111As Vozi,;~ :-Nunca aceitou. 

O SR. CARNEIRO LEAo :-Nern aceitou, nem 
deixou de aceitar. 

Awt::M.às VozEs :-Existe na secreta1·ia. 
O SR. CARNEIRO LEÃO: - Na secretaria não 

existe renuncia nenhuma, não existe nenhuma 
declaração do reverendo bispo, por onde se 
viesse a saber que n!lo aceitava. Ainda· me 
lemb1·0 de que um Sr. ex-deputado por MínaB 
pedio explicação sobre se existia ou não re
nuncia; era o Sr. deputado Beringh, e não sei se 
isto teria alguma influencia nà sua reeleição ; o 
caso é que co111binando o procedimento desse il
lustre deputado com o de outros seus cc;llegas, por 
quem o Sr. ministro do imperio então dizia que 
não duvidava escrever a seus amigos para que 
se servissem de sua influencia á favor delles, e 
que forão reeleitos, vejo que aquelle illustre 
deputado me parecia ter tido melhor procedi-

mento que os outros; não foi reeleito, talvez 
peio desvio de peàir essa explicaçãO. 

O govemo imperial s:1benclo que nó~ n:lo 
tinharnos ern Marinnna. quem di,,qiensasse 11ns 
casDmentos, sabendo q,ie entre nó~ sãn l're
qucntissin10s os casamentos entre parente,-;, qne 
estando cerrada a pol'la do obtt~r do nuncio da 
Santa Sé estas dispensas, necessarirnnente lia
via de não s~ effer;t11a1·em algtrns <lesses ca
samentos com grande clamno publico, ou aliás 
són1çnte pnderião ser feitos por pessoas de 
grande fo!'!una que se pudessem trauspor!ar 
á outras prnvincias, o governo imperial, digo, 
não consentiria a duração ele taes ineonve
nientes, se por ventura existisse nu secretaria 
uma declarnçã.o de _..nào aceitação da parle do 
prelado qtte fôrn nomeado, e procedt:ria desde 
iogo ú um·a nova nomeaçi10 q·ue p11clcsso sem 
dernom obter H confit·11i:1çrw. Mas depois o re
Vt!l'1!1Hlo l,i~po eleilri du Marianna teve de de
r:la1';1r q11n havia se111p1'u t'<mtmciado, rirns isto 
e~lava 1niica111c11l.1\ crn tcnçf'to, 1na~ n:lo em 
dnc111nento que fo!isu co1iltof:ido do p11blic0. 
C: 111110 et1 dizia, q11e111 :isscgma q11e !'Ste pro
Ct'dinienlo n:1.o uco11sellw11 lambem o 011tro? 

M:1:-;, Sr, presir.le11te, culpa-se o governo, por 
q11c ;-;aci·ificou os fúros n;{cionaes, cli;:-se que 
u g1J\'(:rno duilo11 a corô.1 imperial aos pés de 
Sua Sa11lid,Hk E' preciso dí:-cuti1· rncll10t· este 
ncg•lcio. Eu entendo ritw a uegociaçilo cio bisµo 
eleito foi perdida por má direcç:io; auloris,1-
me a dizct· i~tQ o vet· que a curia romana tendo 
pedir1o maio1·i:s infortnações, que pudessem 
rnoslrar que esse projecto sobre a caixa eccie
si::islica, sobre o matrimonio, sobre o preshiterio 
não conlinliào nada que offendesse a pure;,;a da 
fé, nem erão contrarias á disciplina geral; pe
di11do esta sirnplc~s explicação, o governo im
perial r:alando ittleira111enle ao nomeado a 
exigeucia pedida, fingío em um officío qüe se 
exigia urna solemne retr·aclação, e ordenou 
que o nomeado não desse esta retradaçiio. 
Custa a crer que o simples pedido que hoje 
encontro na nota que se tornou publica pudesse 
autorisar lal procedimento do governo! En
kelanto é uma verdade. Nem na nota do nosso 
encarregado ha uma só palavrn q11e diga res
peito á relractação, ncrn na do canleal secreta1·io 
que passo a lêr, lambem existe tal exigencia. 
(Lê.) Tarnbem nada ha aqui sobre a admissão do 
concilio tridentino. 

Ora, datpli se vê que se perdeu inteira· 
mente esta· negociaça.o por culpa do governo 
imperial. Não se trntava na retn1clação do Sr. 
Di·. Moura, e o governo imperial dizia-lhe que 
se tratava da retrnctação, que não recebesse 
uma tal exigencia. O Sr. Dr. Moura não julgaria 
indigno de sua qualidade de ecclesiastico ca
tholico, qne reconhece o pt·i u ado da cu ria 
romana, dlll' explicações de quaesqner palavras 
ou escriptos suus, donde se pudesse tiral' il-
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lações contraria::; aos dogmas e á disciplina uni
vel'sal da igreja. 

Depois sabemos dessa nota eelebre que o 
nosso rninistrn plenipolenciario dirigio á Santa 
Sé, copiada de unta oult·n nota de lord Strangfol'd 
ao governo da Por(a Ollo111ana. A' vista da 
maneira porque este ministro julgou di rigit· 
a negociaça.o, Sua Santidade deu o. seu 1llti-
1natimi; este nltimatwn foi: ~ Não imporei 
jámaís minhas mãos no Sr. conego _Mour~.
A' vista disto, o que restava ao g;overno 11n penal? 
Dízem os senhores que :;e sacrificou a dignidade 
nacional, reconhecendo-se que Sua San
tidade tem o direíto de examinar a dou
trina do bispo nos casos de postulação, 
quando· Sua Santidade em sua consciencia re
conhecer que essa dontl'ina não é sã. Senhorns, 
eu não penso assim. Se houve reuuncia de · 
direitos da corôa imperial era renuncia q11e 
foi feita precedentemente á arlmínist.i·ar;llo de H) 

de Setembro. Eu n/lo creio qtte liouvus::w t·e
nuncia de direitos nacion,1es. !•:slott 11m·s1mdido 
ª"' que entre nós vigora intcirnm,rntc o dirc~ito 
canonico, o direito portuguez a 1·r.spcilo de iio,,:s;1,; 
prerogalivas, corno vigori'\.o em Por\11gal, de qt11! 
nós fizemos p::il'te. · 

Não cston pers11nJido de q11c nos fosse 1wc(:,;

sario negociÜr concordala para adq11ii·i1·1nos 
dil'cito novo. Entendo, porém, qnc a igt'(,ja 
brazileira, nascidtl da igreja pot·lug;ncza, nrw lem 
de certo mais direitos do que tem a igrl'ja g-al-

·Iicana que, elas igrejas catholicas, é sem d11vida 
a que tem mais isenções e !iherdntles; enlre
tanto, Luiz Felippe não reputoll ter arrastrado sua 
corôa real ante o throno pontificio, qtrnndo, 
tendo nomeado nm bispo, Sua Santidade lhe re
cusou instituição canonica; e .Luiz Philippe, 
assentindo á recusa de Sua Santidade, no
meo11 novo bispo em quem não se offo
receu o mesmo obstacnlo. Nern tambem Luiz 
Philippe julgou ter arrastrado a sua corôa pe
rante o throno de Sua Santidade quando, 
tendo nomeado outro bispo, este foi recusado 
por ter, n'uma tradncção da biblia, introduzido 
doutrinas protestantes, e Luiz Philippe no
meou novo bispo. Entretanto, a nossa igrnja, 
qne de certo não tem mais direitos e 
prerogativas do que a gallicana, é um côro 
prompto a repetic que os direitos da corôa im
perial forll.O arrastrados perante o throno pon
tificio, porque o pontifice recusou um ecclesias
tico nomeado bispo, por defeitos, segundo elle 

· crê, de doutrina. Não é assim, a accusação não 
deve ser levada a este ponto ; se' eu fosse 
ministro procuraria algum rneio de conseguir 
que o Sr. Moura fosse levado ao episcopado, 
porque não creio . que a nomeação fosse .• 
imprudente : para sêl-o é preciso dizer que 
estes projectos são, na verd,ide, hereticos, ou 
peccão contra a disciplina d.'I igreja ... 

O SR. ANDRADA MACHADO :- ,N"ão. não. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :- Mas se o nobre de
putado entende q!ie esses projecto:3 não per:c:10 
rnnlt'a a tliseiplin,l da ig1·eja, nem. conlni o 
dogtrrn, paca rpie eliama iinpl'lldente, imprnden
tissima u no1neaçrt0 <lo Sl'. i\Ioura? Ou lia de 
reconhecer q11e esses pro,ieclo,::; cheirllo a lir1-
resin, e então nflO deve argnir ter-se cündes
cendido com a recusa, ou ha de reconliecer 
qre nüo foi impt·udente o. nomeação, poe 
que taes project.os, be,n q,ie alguem possa 
ic1tet'prctar mal, nada lêm de hereticos. Pot· 
mim creio qne tal nomeação era boa e 
reg11b1:. 

Eu desPjaria ainda adoplar quaesquer meios 
qne julgasse possiveis para levar it effeHo a 
minha. primeira nomeação, porque nfíu gosto de 
fací I mente de desi;;lir dclCp1ilio q ne é bom. 
Mas como a maior parle dos se11!iores de 
qttc se compô;,; o mi11i . .,let·io de Hl de Se
tembro linlia l'allittlo sobra o o.0 ta1l 1) L'lll q1ie 
nns ac:l1avtt111os, 1:111 ll111a 1.:spt'CÍe iliJ 110,;lili
dadc t:1)1n a ,:111'ia 1·nt11a11a, privado,., dn.-i re
t:111so~ que os fi(?is li1tl1f\o :i 1\-;la clll'in, 1' 1.!· 

c111·sos q1n, se tor11;1 vno 11111l0 J11ais m•1:1.·~sa1'io~, 
q11:111f,o · 11,·,~ li1d1:1111,1,~ d11a.'.l dio,·e:w~; \'llh:t~; 

t·~l1·.~ sc11l10rc . .:1 s11lii11d,i :pi p111!1,1·, de\'1110, /H·la 
111:tinr p:u·le, c·11idal' 1:111 1·,·11111\'1.'1' 11 pri111:ipio ,Li,.; 
<'<?11,ni·,1:-: qtw (:l!t>,,: lin!tno feito. Eu li;,, 11:'w 
i111'1'1'Jl''i a IH!~(wia1:ão ,·,;lava perdida ; L! pn

t'('1:1i-tt1n m1•s1110 q11u alg1111t'a das 1ul111i11is
lrn\!lil'S anlt-ri,n·es llUn mosi i·úrrio g1·,u1de in
fc·rr!ssu e111 <jl!e o St·. 1\. l\1. de l\Ionrn 
1.,lil1ves:-e ulf,~clivan1et1le a in::;lil11ic;ão cano
lliea. 

Em 1887 de::;ejei verifical' este negocio, 
bem que sempre tive 111anin de enlrLtt· nesta 
discussao, e c!e ser interessado nella ; e vi 
enbio que as memorias do Dr. I•\1bdni clavão 
a entemlet· qLle certa personagem uo governo 
lhe disse!'a qt1e o Sr. lJr . .l\foma era bom 
moço1 mns que ntlo era pal'a ser bispo. Ora, 
uma tal lingungem de uma personagem do go
verno para com o encarregado de negocios 
da Santa Sé, parece que era tirar todos os 
meios de negociaçl10. Mas disse-se que o go
verno estava na necessidade de insistir nesta 
instituição! O governo an(erÍOt' á admhiis
traçã.o de 19 de Setembro cedia da nomeação 
do Sr. Dr. Monra; e cedendo della: lalvez ti
vesse em vista a confirma1,ão do bispo eleito de 
Mat'ianna ; e já se vê que um governo, que de
pois desse não quizesse mais ceder dessa no
meaça.o, se punha em pessima condição pe· 
rante o governo da côde pontificia. Ora, 
vamos vet· corno o governo ce,::!ia da nomeação 
cio Sr. Moura, corno o Sr. l\foura era sa
crificado no meu entender. Não sendo muito ' . . 
decoroso que os agentes do governo tivessem 
de entnu ern debates sobre a personagem do 
bispo de Marianna, para aplanar o caminho, 
e limpai-o de modo que essa negociaçrt0 passasse 
livre de todos os obstaculos, e de qualquer en-
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trave, não se fazia caso da nomeação do Sr. Dr. 
Mo11rn, e :1pe1ws ,~e follava cm ser clle bispo cm 
parte. Lc•ianw:,; as iusl1·ucç0es, em que ~e pedia 
a t·u1ic1mhla : dfa nos esc:lal'ecerú a este res
peito. l\'olarei primci1·0 que nes~a concorrlala 
além de serem as eslip11laçõcs á nosso favor de 
pouca valín, no men conceito, a maior jJarte 
dellas dependião de projecios fptmo;;, c11ja 
11ec1:ssidade não sei se as camaras rcconhece
l'Í.'lu. Toma ,·lwios eng,ijtm1enlos a;"sás oner·osos; 
um tlel!es era qut' nós admiltiriamos um 
num:io, u1n tribunal para conhecer de certas 
cansas ecclesinstie11s. 

Üra, isto é uma cousa que já se ncabou, o 
que não nos Lern sido contestado : é urn dí
reilo adquirido ; e não me. consta qur tenha 
havido redamações a e!::>le respeito. Onlro en
gajameuto era que esse nuncio seria llil\.\O por 
nós : gnrantia-se-llw llllJa ~orn1na igunl a (pie 
reuihe o 110,;~o metropolil:rno, i-,10 ô, 3 conlns 
e GOO 111il réi::;. (Mm.•imc11to de wl111t'.r,1çrw 11a 
Mela.) Cn•árno-se lt·es 11wlropoh.•:::;, i,;lo é, cltm; 
nlérn da tla Bahia ; e Cjllacs :.-ci-ino o,; llle
ii'OJJoliias ? Seria 11t11 C!(·iics o S1·. Ili-. Morrn1? 
Nrto: co11te11lavüo-Re em que l'Sh! se11ho1· l'll~:;e 
hispo -in 1;cirt-ib·u.~. N:1.0 liavia pois g:l'at1de i11-
ter('sse tia confirmação do Sr. Dr. Mo11rn, e o 
jogo qnl' se fazia ern para outro fim ; 6 i~lo 
que cu me prçpu,, tnoslrnr. 

l:\T,1.;; 1'1·1sl ""''Ç'Õé" Cfll!' ""' do,,r,O "n"" 'l ""'1• l,t.,.- .._ _.,,_, .. , .._. , o.,:,\,, '\..IU fJf.lll~ l 1.,\./1 

cordata 1uoslravn-se que, s0. o governo 1111,0 
linha cedido da nome::i~:ão do Sr. Dr, Moura, 
não era ponpie reconhecesse folLi de di!'Pilo 
em Sua Santidade par:1 negar a co11fir111 .. 1i:no, 
mas porqne temia revoluções, e que os hereges 
do paiz, os ;rnli-religiosos se aproveitassem 
destas circurnt>tancins. Eu leio os seguintes 
periodos das instrucções : 

<( A denegação Ja confirmação do Dr. A. 
M. <le Moura como bispo da diocese do Rio 
de Janeiro tem já poderosamente 'Se1·vido aos 
internssados em anarchisar o i111perio. A este 
respeito tem o governo provas a que nilo póde 
recusar-se, de que não são sómente iníl11encias 
nacionaes as que pro,iectão a nossa total 
sep~ração com Roma. Estrangeiros poderosos 
reunidos em .associaçôes religiosas systematica
mente li'.abalhão por desfigurai- no juízo do 
povo a controversia da confirmação do hispo 
eleito ; ao mesmo t~mpo que vão inundando 
o ~razil de rnissionat·ios protestantes, o:; quaes 
ap01a~los. na protecção que llies dá o arlígo 
c-onst1tuc1onal, que permitte a liberdade do 
culto, e na regularidade e severid,~de de seu 
cornpot·tamento, de modo algum disúmulão 
quai é o venl1tdeiro fim de · sua missão. 

« Praza á Deus que nem uma irnprudencia 
os auxilie mais na calculada propaganda. O 
governo em prevenção de facrões forçado a 
combatêl-as, e obrigado a ven~êl-:s, não póde 
d:ff um ~asso r1ue não seja de ngoroni justiça. 
Seu respeito para com o t:hefe da igreja o 

levaria a cedee á resolução tomada por Sua 
Sn1dirbde no intimo de sua consciencia. Uma 
tal conckscenckncia, porém, nt\o é jà ohjecto 
indifferente no estado actual d':l nossa política 
inl1.:rna. Se os inimigos da orciem publica e 
das insliluiçúes monan:hicas se aprovcilão desta 
occurrencia, corno de uma arma poderosa para 
conseguirem a victoria; annullada a eleição, 
bem depressa os veremos accusando o governo 
por não tf.:'r sabido defender a dignidade e 
prerogal i vas da cotôa, accusação esta, que 
encontrará sympathía Ilf'l. rnór parte dos mais 
zeloscs, e figadaes inimigos do throno e do 
altar. >) 

Ora, perguntarei hoje ·ao ill'usfre deputado, 
se são os jnirnigos do altar e do lhrono, se s~o 
os anti-religiosos; se são os inleressatios na 
propngnnda das doulrinas anti-religiosas, que 
desconlH'cendo hoje que a côrle imperinl nada 
111:iis podia l',1u:t· pera11le n côrle de Honrn, 
d1:p11is de perdida a fl!Jf~Ociac,·üo, pot· se con-
1'1111di1· sirnplc!, d1i1:lat·açt10 com 1•1;l1·ada(;/'lo; que 
tlc1;C(ll1hl·c:u11do q111i o µ;OVl'l'llO uno podia kt· 
c,c1lro prncedi11J<'t1ln dnq11ellc qtte leve; perg1111-
la1·1·i, dig11, ::-:1! ~··r/\o dn t-yslp111n da pl'op:q.;a111la, 
i11illligos do alta1· t\ do llirouo, 1.Js que hoje 
pt·elf·11d1!t11 demonsit·m· que a mi111i11istrnçfto th: 
1H d,i S,1!1'llll11·0 s:w,·ili,:011 :1s prerng;nliras <la 
<:orliil ? (_,l1wi.culo8.) S,i si'lo elles q1w se apro
veit:10 dt>s!a ocr!unencia como de iíiila arwa 
podct•osn parn co11seg11ire111 a victmfa? (Ri
,füdai; .) 

l\fos eu continúo na leitura : 
,e E' preciso olhar a qneslão da eonfirmai;ão 

du bispo como urna q11e::;tão ser:trntlaria, ha
bililaiido-se o govêrno a poder apregoar á 
nação, qnB daqui por diante não occort'eráõ 
mais co11 lro\•ersias semclhan tes. Se a cessào 
feita pelo governo á este respeito não se 
offerece assim escudada, de cerlo não en
contrarál'.í apoio da parte E'ã e religiosa da 
naçllo. )) 

Já vê o nohl'e deputado que raz:i.o tenho 
parn suspeitar que nunca honve verdadeiro 
i11teresse pela confirmação do Dr. Moura, e 
que o que se .queria era fa%et· um jogo para 
se preparar as vias de confirmação_ do bispo 
de Marianna. 

Já fullei na parte da concordata, que trata 
dos laes lres metropolitas. Eu entendo que 
seria mais conveniente que o governo pedisse 
primeiro autorisHçào ás camaras ; porque creio 
que isto seria melhor do que negociar primeiro 

· com a côl'te de Roma, saber a sua opinião, e 
vir" propôr depois na camara. 

O SR. MARINHO :-Agora se fez o mes1uo 
com o bispo para o Ceará. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-Na.o o jul~o bom ; 
acho melhor que a camara diga pri1nl•i1·0 qnc 
t·epub1 conveniente a creação do bisp:1do, e 
depois se negocie com a côrte de Roma, prin-
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cipalmenle quai1do se tratava de uma con

t:ordnta, na qual se fazia algumas concessões;, e 
que potlia obriga1·-111Js de algmna sol'te a· eslm· 

por es::;a creaçao. 
De oull·o arligo da,; instl'Ucções se vê que o 

governo estava pl'Ompto a reconhecer em Sua 

Santidade o direito de pedir explicações a res

peito de proposir;úes, donde se pu<lesse prn

:-;L1111ir doutrina contraria á disciplina universal 

du igreja. Entendeu-se que era contrario a 

essa disciplina um projecto, em que se suppôz 
encapotado o casamento dos padres, como 

exclamou um Sr. deputado da Bahia por oc
casiD.o de ser apresentutlo esse projeclo. Verdade 

é que o Si-. Dr. Moura deu explicações satisfo.
ctm·ias, á meu ver, mostrando que o prnjecto 
119.o offendia a di3ciplina da igreja, e só lL'atava 
dos impedimentos civis. Mas o discurso do 

Sr. Moura nunca appareceu escripto, e não 
sei pol' que razão ef:,te Lligno ecclcsiastico nllnca 
julgou conveniente cxpender as suas opiniões 

á esle respeito ; donde nasceu Cl'er-se. que o 

projeclo continha doutriuas subversivas da dou

tdna da igreja. 
Ora1 se o governo reeonheceu cm Sua Santi

dade o direito de pedit· esta::. explicações, nào 

cl~via Sua Sanliducle dizer :-Vós que recu
nhecesles este di1·eilo, mus que inculcaiH1 que 
sào 1·etractações o que não passa <le expli
cuçao, e detenuinais que a!:! no.o fuça o bi::;110 
eleito, como quer·eis que hoje eu úoufinne o 

homem, que se t'ecusou a <lar explica\:Oes que 
lhe pedi? 

Queria eu fazer menção de oulnl nota, que 

se na.o acha aqui, mas que eu posso repelir 

de cót·. Nesta nota se diz que, sendo do de

córo do governo imperial que u St·. Dr. Moura 

nao deixe de recebet· a ordenaçD.o epi:;;copal, 

no caso de Sua Santidade insislil' eü1 o não 
confkmat·· como bispo diocesano, o nomêe 

bispo in pct1·tibttf; ; mas que tal nomeaçno só 

teria Iugai· concluida a concorilata. (Apoiados.) 
A questão da confirmaçno do Sr. Moura já se 

vê pois que era secundaria; cedia-se ; mas 

o que não se queria era que apparecesse desde 

logo no imp~rio que estava cedido o negocio 
do bispo Mourn antes da concol'data, que 

aplanava as difficuldades, que se tinha em 

vista remover. Eu nao reputo necessal'ia lal 

conco1·data, e ainda menos a dcspeza de i 800 

que se fez µara se escrever a L'espeito do pro
jecto de uniao da igt·eja bruzileira, hespauhula 

e po1'lugueza, só porque algum visil~mll·io fcdlou 

no projecto <lo esl.1belecimenlo de uma dou
trina commum independente da inspecção pon

tificia. 
Estou portanto persuadido que os governos 

do paiz, cànforrnando-so com os inter.esses 

nacionaes, tivera.o lodo o intere$se em qtie 

se verificasse a confü-rnação do bispo eleito ; 

mas que um IlltlO fado presidio ·a esta nego

ciação; entendendo talvez o ministro, que qua-

lificou uma explicação de reh-actação anti
pall'iotica, que devia imitar o procedimento 
do m,uquez dl! Aguiar. Entendo qne um man 
fado pre:::idio a esle negocio, mas não que hou

vesse quebra das pre1·ogalivas da corôa. 
Eu desejat·ia in::;istil', se fo.:se ministro,. e 

consultai· com meus amigos e inimigos algum 

meio pat'il nos dirigir, que pudesse t1·aze1· em 
1·es11ltado a confirnrnção : mas vejo que esse 

meio não era obvio, nem fucil de descobrir ; 

além de q11c, como já fiz notar, a confirrnaçM 
do bispo do Rio de Janeiro tinha sido reputada 

como quesU\o secundaria. 
O nobre orador, depois de observat· que não 

foi ellc que requereu, ou apoioü o requerimento 
para qne viessem á camara os p:ipeis relativos a 

esta negociação, e que mesmo conviria que 

houvesse mui:. r.scrupulo na req11isiçM de seme

lhanles documeutos1 pois que a puLlicaçãu de 

cerlos negocios póde produzit· mal muito maim· 

do que as sonhadas vantagens que se tinhõ.o e111 

vistat assim continúa: 

Sl'. pnisidenle, o mesmo illustre deputado 
pela provinda d1:: .Mina::; passou a cxamituu· a 
coudu<:ta da ad111i11islrnção a 1·e::;peilo dos ne
f1)eÍos i11tcriore;;, e dis::;u quu ella só livcl'u em 

vi::;ta l'urmat· clicntdln: fallot1 11.1::; t·efonnas 
l1avidns na marinha o ua guerra. 

O SR. TuRREs: - Na mut·inlta, nem uma. 

O Sn. \...!,mN1mrn LEÃO :-E na substituição de 
oul1·0::-; olfü:1ae::;. Jú ~e tuoslt·ou q11e o nobt·e depu· 

lado nilo t•:.tava muito certo no:; pontos Je acc11-

saçu.o que fazia, porque na marinha não tinlia 
havido uma só rel'onna; t·eslão pol'ém og ol'ficiaes 

do exercito; mas por venlurn a adtuinistrar;füi 
anleriol· á de H> uc S1;:~embro, que propoz a 

medida no se11ado, seria tào escassa como foi 
o ex·mini,,tro da guetTa na execução. dessa rrn:· 

dida? Vejão-se os oiliciaes, qne forão ref'ol'

mados. Vi uurn lista que continha mui pouco:-:, 
de modo que cheguei a dizer: - se são estes 

só, quasi qae não ern preciso que livesst: pa:;
sado nma tal medida. 

Dernais, não po.sso enxergar no proc1;:dimenlo 

da adminisll·ação passatlu em aeeitar uma tal 
medida o de:$eJo de cercar-se de clientella: 

ella teve dil'eito de uomear otliciaes de secn:· 

taria, e conegos para a capella imperial, e não 

fez uma só desla5 nomeações. Nem se diga 
que a autoris:1çào concedida só podia ler viga r 
pam o auno financeiro da lei ; nessa cJispo;;ição 
ilào se trata da autonsação de despezas propria

mente 1.füas, mas sim de uma aulol'isação geml, 

que vigorava desde a pt·omulgaçào da lei. E' 

portanto iníqua a accusaçM feita pelo nobre 

deputado. ~ 

Pa~sou o nobre .deputado a foliar depois. n:i. 

eleição de Minas Ge!'aes. O nobre deputado nos 
disse quo algum· uo5 repre::;entante:; da oppo
sição que possa apparecer na depn lação de 

Minas Geraes poderá dizer : - Eu é que sou 
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verdad~iro rept'escnlantc da provincia ! ! Sr. pre
sidente, n:lo llie nPgo a JJOssibilidade physica, 
mas duvido que, fce el1e o dis::csse, algucm o 
acreditasw. (AJJofrtdos.) Eu enlendo, e creio 
que o nobre deputado lambem entende, qlle os 
clcilorcs de l\1i11as Geraes tiverão sufficiente 
liberdade parn eleg1::r a quem lhes Jiarcccu. 

O Sr:t. LIMPO DE ABREU:~ Não houve tempo. 
O SR. CARI\Emo LEÃO: -.Houve, os S1·s. da 

opposi~:ão não sno lllo calados qne deixassem 
ele esclarecer os eleitores de Minas Geraes, 
sobre tt1do quanto pudesse coneoner para que 
fosse1n escolhidos os candidatos, que lhes offe
rccia a oppcsição. Ora, Sr. presidente, como 
snpponho que os eleitores liverão conhecimrnto 
dos debates de um e outro lado, e da causa 
que enda um d1:1les sustentava ou bem ou mal ; 
do resultado das eleições devo conclnir que os 
eleih.•res de Minas Gen:1es entenderno qne a 
maioria d~t assernbléa provincial, qne tinha 
aggreditio, nrio só o p1·esidenlc da província, 
mns n adu1inislraçt10 geral, convertendo a as· 
scmbléa pro\'incial cm camara, que só !miava 
d" grandes 1khales sobre interesses poliLicos, 
e sobre n c:0111'1:miencia dn mudança da ndrni· 

,llÍ:;L1·:1.c;i:lo geral, cm lugal' de clescmpenlm.r as 
at.tribui1;ões do nclo addieional; que os eleitores, 
digo, avaliando a c:c1nd11cla de nns e de outros, 
cntcnderüo qne nilo tinhão razão os Srs. da 
maioria dessa assembléa provincial; e que por 
isso e~..;:duio n lodos, a todos sem qne ficasse um 
só, porque o S1·. Costa Pinto não era membro da 
assembléa provincial. Ora, á vista disto quem 
acredita1•á a esse membro, que figurou o nob1·e 
deputado, se elle tiver o descoco, para assim 
me explicar, de il' dizer que é· elle o vet·dadeiro 
rep 1·e::;entanle da provincia? 

O uoh1·e · deputado, depois. de fallar na eleição 
provincial, passa n füllar na de um senador, em 
que elle inculca que 11011ve segredo. Esta rnalel'Ía 
já tinlia sido debatida no anno p;:1ssado, e creio 
que estava fóra de questão, pOl'que emfim não 
podemos votar sempre sobre o mesmo objeçto, 
urna vez desattendido, ã vista da multidão de 
cousas novas que se apresenlào. Eu me per
suauo de que as explicações dadas pelo ex
presidente da provincia a este respeito são muito 
~ali::;foclorias. 

Admi1·a que o mesmo Sr. deputado que aqui 
::ipregoou a doutrina ele Royer-Collurd, e disse 
mcslllo q~e se julgava autorisado para escrever 
a seus uuiigos sobre eleições, accu1:,asse o pre
sidente do Ceará de ler fatiado ao inspeclor da 
thesouraria sobre eleições, o que ·disse que dera 
lugar á resposta por escripto do mesmo ins
pe<:lor negando-se a condescender com o presi
clanle. Eu não esperava que uma semelhante 
cousa se apresentasse pelo nobre dr:putado ju-
1 isconsullo, corno prova. Se à nobre deputado 
apresentasse uma carta pedindo que o inspeclor 
votasse em certa e determinada pessoa, ainda 

poderia ter alguma desculpa de dizer que o 
presirtenle linha caballado ; mas sendo o ins· 
pector quem escreve, qízendo CfUe não quer ser 
cahallado ! _! ! Não podia e!;ta ca1·ta ser escdpta 
por espit-ilo de pm·tido, com o fim de inculcar 
que a derrota nas elei~!ões-nasceu das cabailas, 
porque é costume ninguem querer se confessar 
derrotado ; ningucm quer dizei· : - a provinda 
me rejeita, e aos do meu credo - : é neces· 
sario possuir muito pati-iotismo e grande mo
destia para fazer ur;na tal confissão. Não era, 
pois, nutural que esse inspecto1·, vendo qne 
não s<.• fazino as eleições como elle queria, 
fizei;se esta carta, e a fizesse imprimir com 
este fim ? 

.Mas snpponhamos que era verdade que o prc
si<lenle tivesse füllado a esse inspector : é licito 
escrevei' aos seus amigos, i,edindo que votem 
untes cm taes e taes pessoas, potque as consi
dera boas e capazes. Mas entende-se que ao 
pt·esidenlc não, era licito fallai- ao i11speclor : 
que differença ha entre f'ulla1· e escrever neste 
cat>O ? Que differença lrn neste caso enlt·e o mi
ni~tro do impcrio e o pl'esidcnte da província 
a 1·espeito de um objccto, que o nosso codigo 
só ptohibe qua!ldo é acompanhmlo díJ )_Jl'O· 
rnessa ue 1ecompensa, ou amear,!a de mal 
para se obrignr a que as eleições recaião em àe
terminadus pessoas?. Quando appurecei-em 
prnvas concludc11les e evidentes, nM me re
cusarei a elliis, 11ao deixarei de ~tigmatisat· este 
pt·ocedimento. Permilta- me porém o nobre 
deputado que eu julgue que mua semelhante 
carta nada pódc proval' ; antes considero que 
muito podet·io provar unia carta, de que ouvi 
fallal', em que um depulado da maioria da 
as:;embléa p1·ovincial de Minas Geraes escrevia 
para a villa de S. José, dizendo : - Um de
putado da minoria~ que era o p~rtido elo go
verno então, propôi a extincção dessa villa : 
a nossa decisão depende da votação que fi
zenles ; se eJegerdes nos=,o candidato, que é 
sicrano, nós rejeita1·emos o projecto ; do con
trario o approvaremos. - Talvez pudesse citar 
outrns cartas escriptas no mesmo sentido, e 
cuja illegalidade é manifesta, porque ne1las 
havia promessa de recompensa, e ameaça de 
mal 

Sr. presidente, vejo-me obrigado a preterir 
differentes pontos pelo desejo qne tenho de 
chegar a um, que aqui foi tratado. Di-· 
versos Srs. deputados lêm julgado conveniente 
censurar a nomeação de differentcs empre
gados publicos, e e~pecialrnente presidentes 
de provincia, atacando essas nomeações como 
pouco convenientes. Como sou de opinião 
inteiramente contraria, vou já encetar esta 
discussão, porque a reputo um tanto inte
ressante. 

Um dos nobres deputados qu~ censurarão a 
notneação do ·pre::;idenle de Minas Geraes, fez alé 
uma especie de anachronismo, para ter o gosto 
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de comparar o presidenle actual com um Sr. de
putado da passada legislatura, que tam bem foi 
presidente de Minas, esquecendo-1:,e de que o 
Sr. Bernardo Jacinlho foi successordo Sr. José 
Cezario, e não do Sr. Costa Pi:-ito. Depois 
disso, disse urn que o actual presiàen ta foi 
agente secundaria de um correio .j outro que 
era negociante de loja de ferragem ; outro 
que nãe tinha prestigio, e outro que o 
prestigio era essencialissimo, principalmente 
nas monarchias. Sr. presidente, eu hão con
~idero indifferente para as monarchias o pres
tigio, mas não o prestigio das raças e familias 
poderosas, que parece ter inculcado o nobre 
deputado, quando tratou do presidente de S. 
Paulo, e sim o prestigio do merito e da virtude, 
reconhecido na con!=;tituiçM do estado. (N1.L
nwrosoB apoiados.) Todos podem ser promo
virlos aos cargos politicos, militares e civis, 
sem distincção, que não seja a du · vil'ludr. e 
talentos. O prestigio das raças nt10 é do pre
sente seculo. De que prestigio goztio hojE: 
em França os descendentes dos Monlmorencys, 
Noailles, e OlJtros antigos aristocratas? Ignora 
o nohi-e deputado o prestigio de gnP güzão liojc 
Soult, Thiers, Guizot, Lafille e Duµin, todos 
nascidos entre o povo? Portanto, se quer µres· 
tigio, deve ir buscal-o nos ta!~nlo:; e virtudes, 
nos serviços relevantes feitos á patl'ia, e na.o 
nas raças, e nem mesmo nas riquezas. O que 
eu admiro é que alguns nobres deputados; que 
aliás têm tomado a peito o apresentarem-se 
sempre como vigilantes promotores do pro
gresso, esquecidos inteiramente de suas dou
trinas, ou antes pensando que o seu progresso 
é um progresso absurdo e illegitimo, não têm 
ao menos o merito da coherencia; admiro-me, 
sim, de que esses senhores se apresentem, 
tlizendo que o presidente de Minas foi admi
nistrador de um con·eio, e tem loja de fer
ragem, e outras cousas semelhantes i ! ! Á res
peito deste presidente, foi dito nesta casa por 
um de seus adversarios, não lhe nego honradez, 
probidade, e tino ; entretanto que . hoje se 
affirma que l'lílo tern capacjdade alguma ... 

O SR. ÜTTONI :~Se se refere a rnim, de
clarn-ihc que não àisse isto. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-Do Jm·nal do Com
mercio do anno passado consta que o nobre de
putado disse que nlio negava ao acttwl pre
sidente de Minas honradez, probidade e algum 
tino ..... 

O SR. ÜTTONI :-Algum ... eu o comparava 
com o seu antecessor. · 

O SR. CAiNEIRO LtÃO: - Como o nobre 
deputado co11corda em que reconheceu nelle 
algum tino, isto me basta, princip::ilrnênle 
quando esta linguagem era proferida por 
um adversario que nem sempre consul
tava a equitlade para stigmatisar os seus con
trar-ios. Aceito a comparação com o Sr. José 

l'O)IO 1 

Cezario: se o aclual presidente de Minas tcrn, 
no conceito do nobre deputado, mais algum 
tino do que o Sr. Jusé Cezario, no meu conceito, 
o tem excelienle (11·u1i1e1·013os apoiados), porque 
considero o Sr. J<•!:ié Ce:,;ario com sufücienl.e 
tino, e aquelie que tiver mais tino do que 
elle nào póde deixar de te:: tino excellente, 
e 11;uito mais quando isto é dilo por um adver
sano. 

Sr. presidente, enfre nós nao se tem creado 
uma classe, donde se devão tirar os adminis
tradores das provinci::is: em França ha nm 
conselho de estado com S<'us auditores e conse
llleiros ; e a ad minislração dos departarnenlos 
está confiada a maíres, sub-prefeitos e p1·e
f eitos: quando as cousas estão estabelecidas 
deste modo, mais facil é classificar os homens 
para os elevar aos grandes empregos; mas 
entre 11ós· q11e um presidente q11e acaba o 
seu lugar não é mais nada; entre nós, onde 
não ha. classe, donde o governo tire os presi
dentes, não se pôde fazer censura, porqne 
os pre!:!;identes !-ão tirados das dive1·sas classes 
da sociedade. O Sr. José Ces:1rio não qDiz 
mais ser presiuenle àa provincia d~1ínas: 
o governo tendo de nomear outro presidente, 
o foi buscar de en trc a rn inol'ia da asst,mbléa 
provincial, que na sua opinião sustentava a 
verdadeira doutrina e tornava a peito a d1::feza 
da justa causa. 

Um dos grandes crimes desse presidente é 
ter estripto em letras microscopicas as razões 
po1· qne negou a sancçM de uma lei. O acto 
addicional diz que o presidente, quando nrgar 
a sanc~·ão, tkclarar-á debaixo da assignatura a 
ra:dlo por que o foz. Eu concebo que ~em se 
preterit· o aclo addicional, se pl,dem expôr as 
razões em officio separado, como tem feito o 
governo imperial, ou de outro modo; mnitas 
pessoas ,porém, julgão que devem declarar as 
razões negativas por baixo da assignatura ; 
o presidente de Minas é des~,3 numero ; e eu 
nf\o considero que seja crim~ o fazel-o em cara
cteres miudos, tanto mais, quanto conheço que 
são rniudos os caracteres de que elle usa. O que 
é digno de notar-se, é que tenho ouvido cri
minnr alguns por terem letras gordas; mas por 
têl-as rniudas, é hoje a primeira vez. (Risadas.) 

Tem -se lambem cen~urado o presidente da 
provincia de S. Paulo ... mas cumpre dizer 
ainda algun,a cousa sobre o presidente de 
Minas Geraes. Honlem, quando o nobre depu
tado fallava a este respeito1 censurou de algum 
modo a conducta do irmfiO desse presidente, 
que existe no tumulo. 

Sr. presidente, eu não quero inculcar esse 
fallecido cidada.o como homem infallivel : não 
quero dizer que elle em alguma circumstancia 
do paiz nao commettesse erros politicos como 
sao capazes de commetler todos os homens. Se 
o illuslre deputado se achasse em iguaes cir
cumstancias, talvez commeltesse e1·ros seme-

23 
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lhantes. Eu creio que enfia um de nós em dif
fercutes épocas co11forrna o sen pensnmento 
com :1quillo que j1dga mais inl.ere.ssante 1 e con
venienle á proc:perida,le do pai1., nrnis conforme 
aos inleress1;.•s da n1zão e dil justiça; mas pre
tender que elle só commettedse erros, só fizes$le 
males, e nenhum bem, isto não posso ad1nitfü. 

O SR. ANDRADA MAcHDO :-Nem eu tal disse. 
O SR. CARNEIRO LEÃO : - Pótie-se ler no 

Jornal do Oomine'rcio. 
Varnos · an presidente de Santa C;llhurina. 

Como o estigmalisou o nobre deputado ? Pri
meiramente disse que era bt·ig;1deiro, tendo 
entendido antes qne sem vresligio nada se 
devia lazer ; ao menos parece censurar essa 
nomea<Jão de1>ois de tet· estabelecido a regra de 
prestigio, c0nlra a qual pareceu que linho.o sido, 
segundo o seu disCUl'SO, feitas us nomeações que 
censu1·ou. 

Om, nllo vio o nobre deputado que n no
meação daqnt'Ile p1·esidenle nascia de elle ter 
alguma rcpulaça.o mil1lm·, e de qire essa pro
vincia, peb) visinlrnnça com a do Rio Grande, 
devia ler influencia na luta com os rebeldes, e 
que aquelle militar podia preo;lar alli grandes 
serviços, já mantendo a disciplina na tropa, já 
tomando outras medidas q11e tornavão neces
saria a presença de um militar, e de am mi· 
lilar com t·eputaçilO ? Mas o nobre deputado 
disse que talvez essa nomeação se fizesse por 
elle ler acompanhado para Pot·tugal ao Sr. D. 
Pedro I, ou talvez por elle ter espancado um 
brazilei1·0. Sr. presidente, esse militar foi para. 
Portugal com licença do governo. Não creio que 
elle solicitasse do governo .portuguez honras e 
empregos, po1·que, vendo tantos outros mili
ta1·es, que não mereciào certamente tanto a con
fiança do Sr. D. Pedt·o I, como o Sr. Pardal, 
admittidos ao exercito hrazileiro pela protecção 
daquelle senhor, 11ao posso conceber que,se o Sr. 
Pardal fizesse laes solicitações, nM fosse atten
dido. Mas o nobre deputado devêra ter mos
trado que elle foi desligado do serviço. Demais, 
eu não esperava que o nobre deputado cen
surasse a um amigo do Sr. D. Pedro porque o 
acompanhou para Portugal, porque mnitas 
outras pessoas para lá fora.o. Nós devemos acre
~itar nas suas boas intenções e no seu patrio
tismo, posto que pudessemos algnma vez 
duv!dar da ~onvcniencia das medidas, que 
pod1ão eulão Julgar convenientes ao paiz. 

O Sa. ANDRADA MACHADO: - Se me tocar . ' acett_o o desafio : peço a palavra para me 
explicar. 

O Sa. CARNEIRO LEÃO : - NãO desafio ao 
nobre d~putado, nem aceito qualquer desafio 
que quen·a fazer a este respeito : eu consi
dero inutil discutir a razilo porque se julgou util 
e~te ou aq~elle procedimento, em Lal ou tal 
c1rcurnstanc1a ; taes discussões nenhum bem 

podem produziL' hoje ; e lodos os amigos da 
patri~: devem esquecer discussões e pL'elenções 
anter10re::.. Posso não approvar a conducta de 
um cidadào em tal ou tal época, e entretanto 
reconhecer que foí movido por boas inlenções, 
e que poderá ter formulado um systema politico 
que julgava vantajoso ao paiz, e conformar a 
ella a sua conducla. 

Concluindo as minhas reflexões a respeito do 
presidente de qne se tratava, direi que talvez na 
sua viagem a Portugal tivesse lambem em 
consideraçao o ter· cahido sobre elle ulauma 
odiosidade, por elle se ter conservado fiel á 
D. Pedro I, não marchando para o cawpo em 
7 de Abril, por entender que esta era a sua 
o~rigação como militar, e talvez por nAo acre· 

· datal' na rnzão dos patriotas para fazerem este 
movimento. 

Quanto·ao presidente de S. Paulo, peço li• 
cença para duvidar que, nl\o tendo elle estudado 
alli, apparecesse, quando para hi foi oppôr-se a 
uma cadein.\, na rua de jaquel1l e charuto, uma 
vez. que o nobre deputado me nno rleclue que 
O VIO, 

O SR. NAVARRO: - E' mentira: eu lá estava 
nesse tempo. 

~ SR. kNDRADf MACHADO: - Fallci pelo que 
ouv,, mas não vi. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : -A' vista disto de
claro que nao ac1·edito semelhante cousa. Devo 
accrescenlar que aquelle presidente1 na .oppo
sição que fez á cadeira, não se sahio mal; não 
foi nomeado lente, mas foi porque no intervallo 
da opposiçào sr. approvárn.o os estatutos do 
curso juridico ; e tendo elle feito opµosição na 
fórma dos estatutos anteriores, o governo en
tendeu não poder prover o lllgar sem novo con
curso, a que elle se não quiz sujeitar. Nem se 
pense que o concurso estabelecido pelos novos 
estatutos era menos facil ; pelo contrario , 
tornavàO o concurso muito mais favoravel. Eu 
noto que este presidente teve a seu favor a 
11;1aioria da assemb)éa provincial em todas as 
c1rcumEtancias ; e que os senhores da minoria 
que reprovão a sua conducta, na queixa que fi
zerão desse presidente, forão muito pouco ge
nerosos ; porque em lugar de propôrem uma 
representação na assembiéa provincial, fiz.erao 
assignar a sua queixa em segredo, e a maioria 
da assembléa provincial só teve conhecimento 
ddla depois de ~ua chegada á côrte. E ainda 
assim as accc13ações que nessa representação 
faze1n contra o pt·esidente dão bem a conhecer 
que não hu razao para o censurar, e que eUe tem 
pi-ocedido bem. 

Não me resta tempo para fallar a respeito da 
nomeação de outros presidente3. Alé1u disto· 
confio q,1e outros ·negocios da administração 
anterior a que dá lugar a discussão do topico do 
nobrt¼ membro divergente Ja coinmissão, po
deráõ ser tratados pelo Sr. ex-ministro ~a fa-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:42 - PÃ¡gina 1 de 17

SESSÃO EM 28 DE .MAIO DE 1839 179 

zenda ; do contrario eu tambem me encarr('gal'ia 
de discutir essa lista de preva1·icações, muitas 
das quaes não compelem á administração 
passada, e outras são altarnenle desarrasoadas ; 
e demonstraria que um Sr. deputado funda 
a arguiç:10 de um delicto gravissimo sem 
factos positivos, e sem ter certeza alguma. 
Mas a hora está dada, cumpre que deixe 
o campo a quem póde fallar do melhor do 
que eu. 

1~scussao fica arliada pel~ hora. 
O Stt-: PRESIDENTE dá para ordem do dia 

a mesma de hoje, e levanb a sessBo ás duas 
horas e um quarto. 

---· ... <~-----

Sess..ão·em ~8 de Maio 

PRESIDENCIA. DO sn. ARAU.10 Vl,\NNA 

Sum1ARI0. - Expediente. - Reryucrúncnio8. -
Indicação.- Ordem do dia.- Dfacu.~sã.o elo 
2° topico do voto de grar;a,s. Emenda do Sr. 
Coellw. D·i.~cur.~08 cfo,9 Srs. Navarro, A n-
1frwfo JJ,f achado, A-foriulw e So1.tza .1.lial'tiu.~. 

A's 10 !toras da manha foz-se a chamada, e 
iogo que se l'eune numcrn legal de Srs. depu
tados abre-se a sessãü, lê-se e approva-se a acta 
an lcceden te. 

li'altão com causa participada os Srs. Vinnna, 
Bustamante, Alcibindes, Pinto Coelho, Pedro de 
.Alcantara, Assis Masearenhas e Floriano de 
Toledo ; e sem ella os Srs. arccpispo, Souza 
Franco, Francisco do Rego, Costa Miranda e 
Urbano. 

EXPEDIENTE 

O SR. ll\ SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro da fazenda, participando que co
nhecendo-se tt·rem e~capado alguns t'nganos no 
quadro do estado da divida externa fundada, 
que se acha junto ao orçamento que leve a 
honra de apresentar a esta camara, µor isso 
remetle cem exemplares do dito quadro já cor· 
rigido.- Fica a camara inteira.da. 

Do secretario do senado, em que pa 1·ticipa 
que o mesmo senado, annuindo ao convite que 
lhe fizera esta camara, nomeou os Srs. Caetano 
Maria Lopes Gama, Francisco Carneiro de 
Campos e Patricio José de Almeida e Silva para 
membros da ~commissão qne tem de examinar 
o projecto do codigo do cornmercio.- Fica a 
eamara inteirnda. 

Vai á cornmissão de petições o requerimento 
de Firmino Felix de Silva, e outros. .,.. G 

A' mesma commissl!.o o de Salvador Coelho 
de Drummond e Albuquerque. 

A' commissao de instrucção publica, o de 
Thomé Ferna~des Madeira. 

A' commissao de marinha e guerra, o reque
rimento de Manoel José de Souza Leão. 

Lr•rn-se os seguintes pareceres da 3" com
missão de fazenda : 

« Na 3" commissão de fazenda foi visto 
uma representação do ex-escrivã.o dos feitos da 
fazenda, na província de Minas, Antonio da 
Cruz Machado, em que mogtra ter-lhe sido cm 
Março de 1786 conferido por provisão a 
serventia do officio de €Scriva.o do thesou~ 
reiro das despPzas pelo miudo, e almoxarifado 
dos armazens com o ordenado de !:i00$, de cujo 
cargo pa,;sou em 1798 para o de escrivão dos 
feitos da fazenda, por alvará que lhe deu a 
serventia víta]icia do dito officio com o ordenado 
de 400$ annuaes, tendo todavia no principio 
servido sem ot·denado algum, de cujo officio se 
acha hoje privado ; na.o porque commeltesse 
erro ou crime ; mas porque foi supprimido, e 
que o corpo legislativo attendendo á sua justiça, 
e á falta de meios delle repre.:.entante onerado 
de immensa familia, consignou-lhe na lei do 
01·çamenlo de 1883, a quantia de ,lQQ$ annuaes, 
que recebeu só111ente de 1884 em diante, até 
que suscitando-se duviúas a respeito do direito 
do representante, visto que ta[ consignaçno 
nno foi repelida nos orçamentos posteriores, 
mandar-se-lhe lOLlavia pngar com a condiça.o 
de repôr o dinheiro, se ~wlo ministm da 
repartí<_~ao competente nàO fosse approvado o 
pagamento 

; E po;qne fosse o dito pagamento desap
provado, e v0ja-se elle representante obrigado 
á reposição do que recehen, e que lhe é im
pos:si vel repôr, porque está reu11zi do á pobreza, 
com o pesu de enorme familia, requer que esta 
augusta camara dê providencias, para que elle 
representantP. não só n~o reponha o q11e recebeu, 
como lambem continue a ser pago d'ora em 
diante1 em attençl'lo ao exposto, á l1on1adez e 
zelo com que i-ervio, e á justiça tJUe lhe assiste. 
A commíssão achou ser verdadeiru, segilndo se 
colhe dos documentos, quanto pondera o re
presentcinle, e pn{n1de, que elle tem direito ao 
ordenado ct~, 400$ que percebia, e isto por 
varias razõrs, que a cornt1iissão reserva para a 
discrn:são, illi11iina11a me-;mo a questão do di· 
reito de indemnisação por perrlas taes, visto 
como trnta-~e aqui tão sómente df) ordenado qne 
tinha aquelle lugar, estabelecido compeiente~ 
mente por lei. 

!? Accresce, que além do direito expendido, 
O -,,c,nresenfnnte ,.ff ... 1·e" 0 'en1 ~"u f,, .. ,.. .. ll1";Q de J.Vt! .l.ll,O. VUI. \.,L ;::,;e; CA.VVL rl,L;:> 

quarenta annos de serviço, ~em crime ou folla 
no desempenho deli e, o q11e devi: tornai-o crédor 
da equidade da camara. Nes!o. conformidade a 
com missão entendeu, que por uma resolução se 
devià declarai• o representante com direiro ao 
ordenado de -400$ que percebia ; todavia, corno 
o actual ministro da fazenda desapµrovou este 
pagamento, é a commissao de parecer, que 
primeiro se peção informações ao dito ministro 
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sobre este assumpto, para ao depois fazel'-se ao 
supplicante a equiàaàe ou jusiiça devida. 

<< Paço da camara dos deput,tdos, 31 de 
Agosto de 1838. - Joagidm, José Pacheeo. 
- João J"osé de J1ouTa ~Magalhãe8. -= Martirri 
Francisco Ribeiro de Andrada. ii 

E' appro vado. 
nn <'ílll1mis,;!'\f) rir> r.onslit11iç!'l.o ! 

<< Pedro Nicoláo Feguet·stein, cidadM sueco, 
allega ter servidn no posto de capitão do 
batalhn.o de caçadores n. 28, e no 2º de es 
tnrngeiros, e aéhar-se actirnimenle servindo 
na província do Rio Grande no posto de 
major por commissão, tendo prestado distinctos 
serviços á ca1Jsa da legalidade na cnesma pro
víncia, onde foi gravemente ferido ; por estes 
motivos, e por se aehar casado corn mulher 
bra:áleirn, pede que se ihe conceda carta de na
turalisaçllo de cidadi1o brazileiro. 

cc A commiss!lo de constiluiçflo, posto qne re
conheça os bons serviços do s11ppl(cante á vista 
de uma consulta do conselho snprerno militar, 
e outros muitos documentos que os abona.o, 
nno póde convir em que se lhe conceda dispensa 
da lei que pede, visto qne nM junta certidao 
do seu casamento com mulher· bmzileira, como 
allega no seu requerimento, e de ter assign,tdo 
o termo de declarcWM requerido pela lei de 
23 de Outubro de 1832, art. lº § 4º, é por
tanto de parecer que se indefira a pretençao do 
supplicante. 

<e Paço da camn.ra dos deputados, 24 de Maio 
de 1839. -J. Clemente Pereirct. -H H Car
neiro Leão.-Barreto Pedroso.» 

Fica adiado por se pedir a palavra. 
Da mesma commissão. 
cc O padre João de Sao Boaventura Cardoso, ex

monge da extincta ordem benedictina do reino 
de Portugc1l, allega ler vivido no Brazil desde 15 
de Janeiro de 1835, residindo por algllm tempo 
na capital de Santa Catharina, .onde regeu uma 
aula, em que successivamente ensinou gram
matica latina, rhetorica, e philosophia moràl e 
racional ha mais de trinta alumnos1 que 
actualmente se acha.o matriculados nos cursos 
juridicos ; daquella capital foi chamado pelo 
D. Abbade geral da ordem de S. Bento, para 
ensinar no mosteiro da Bahia um cm·so de 
philosopb~a ; mas, chegando ao Rio de Janeiro, 
e nã.o podendo seguir viagem para aquella 
provincia, conservando-se nesta côrte, merecen 
ser nomeado examinador sinodal pelo Exm. e 
Revm. Sr. arcebispo da Bahia ; regri::ssou final
mente para a sobredita provincia de Santa Ca
tharina, onde novamente servio de professor 
de rhetorica e philosophia, e se acha actual
mente ~ervindo de encommendado na freguezia 
de Nossa Senhora da Conceição da Lagôa ; 
o que tudo o supplicante prova por documentos, 
além de outros que abanão a sua capaci
dade litteraria por empregos de igual · natu
reza que servia em Portugal. Junta tambem 

o supplicanle certida.o de ter assignacfo em 
7 de Noverr1bro de 1888, na camaea da cidade 
do Desterro. o termo exigido pela lei de 23 de 
Outubro de 1832, al't. 1° § 4". 

(( Cn1no, porérn, a.Uegando o supp1icante ter 
sido monge benedictino em Portugal, não apre
senta breve de secularísaç!\o : a commissllo de 
constituiçao nao o julga em cit·curnstancbs de 
merecer a dispensa da lei que pede para 
poder obter carta de naturalisaça.o de ci
dad/1.o brazileiro, e pt·opõe que. se indefira sua 
petição. - · · 

<< Paço da camara dos deplltado~, 24 de 
Maio de 1839. - José Clemente Pm·efra. -
Barreto Pedroso.-Carnefro Leão. ii 

Adiado pelo mesmo motivo. 

Lê-se e approva-s~ o seguinte reque::imento: 

cr Não se encontrando na pasta da commissão 
de constituição os papeis rernetlidos pelo go
verno em virtude do men reqnel'imento de 30 
de Julho de 1836, :icerca do j11ramento que 
preslilo os bispos rnt occasião da sua ordenação, 
req11eiro que de novo se peça ao governo copia 
aulhentica de tal jtm1.mento e de quaesq11er 
avisos ou ordens do governo a tal respcito.
Rezende. JJ 

Lê-se, depois de vencida a urgencia, · e re
meti e-se á mesa a seguinte indicaçl\o : 

<< Parecendo-me que a experiencia tem mos
trado sufficienten~ente que o espaço de quatro 
horas, que deve durar cada urna das sessões 
diarias, não basta para se discutir, como convém 
aos intel'e3ses,puhlicos, os'val'iados'.e importantes 
negocios que esta.ó sujeitos ao exame e delibe
ração da camara dos deputados : devendo acon
tecer, ou que a::i materias não sejão bem es
clarecidas para sobre ellas poder emittir-se um 
voto consciencioso, on que deixem de tel' 
complemento muitos trabalhos legisla ti vos que 
são reclamados pelas necessidades mais tll'· 

gentes do paiz, devendo ser manifesto a todos 
que o regimento interno feito e approvado no 
anno de 1826 na.o póde servir, sem grandes 
alterações, para o Brazil de 1839, quando é 
certo qne o espirita humano tem avançado 
consideravelmente no caminho do progresso 
intellectual, e que as nossas relações politicas 
e commerciaes se !êm augmentado com igual 
rapidez ; resultando de tudo isto a necessidade 
indeclinavel de dar-se muito maior espaço aos 
debates parlamentares que lêm de. compre
hender aquelles assumptos, devendo todos estar 
convencidos de que a camat·a dos deputados é 
sim um lugar de honra e de confiança, mas 

. ao mesmo tempo de grande sacr·ificio, in
dico : 

,, Que a mesa, tomando cm consideração os 
motivos expostos, proponha a alteração que 
lhe parecer mais t·azoavel ao art. 55 do re
gimento interno, tendo por fi,n a maior du
ração das sessões diarias da camara. 
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SESSÃO EM 28 DE MAIO DE 1839 lSl 

« Paço da carnara dos dep11tados, 28 de 
Maio de 1839.-A !vares .Machado. >> 

Lê-s':.! e entra em discussão o s«•guinte: 
cc Requeiro que se pcç·ão ao govel'!lo os lra

balhns; que tiver apresentado a co111missão en· 
carr-egada de organh:ar um pl'ojeclo de cudigo 
militar. 

« Paço da camara dos dr.ptl tados, 27 de l\J aio 
· de 1839.-Cm·vallw de Jfendonça. 1) 

Depois de breves observações, o Sr. Carvalho 
de Mendonça, com licença da carnara, retira o 
seu requerimento. 

Lê-se e approva-se o seguinte requerimento 
como additamento : 

«< Requeirn que se peção ao governo cópias 
das ordens que por ventura se tenhão expedido 
ao presidente do Ceará. ácerca da suspemão 
das leis da assembléa provincial da mesma 
provincia, em consequcncia dos avisos de 5 
e 6 de Novemb!'o de 1838, expedidos pela 
secretaria de estado dos negocios do imperio. 
- Casfro e Silva. » 

cr Que as mesmas informaçlies se exijno 
relativamente á presidencia de Minas-Gcr:.:ies. 
-Ottoni. » 

O Sr. U:ontezuma. pede algumas informações 
á commissão de marinha e guerra, afim de 
evitar um requerimento : consta-lhe que lia 
no mercado creditas dos arseno.es de marinha 
e guerra , que se tem feito contractos e 
compras a pagamentos ; que no emtanto ha 
6 mezes nada se tem pago, e que esses 
creditas se estão vendendo no mercado com 
abatimento. Para salvar o credito da adminis
traçao deseja saber se· isto é verdade, e pede 
á commissão que se tem documentos o haja 
de informar. 

O Sr, Torres, como membro da commissão 
e como ministro, póde informar que nunea 
houve papeis de creditas pela repartição clf! 
marinha, que a divida que deixou quando 
sahio do ministerio n::to lhe parece ter sido 
muito superior á que achou ao entrar. E' uso 
comprar-se a credito ; muitas vezes é mais 
favoravel comprar mais caro para pagar dahi 
a 4 ou 6 mezes, do que comprar um poucú 
mais barato, porém á vista. 

O Sr. Iv!Jntszuma decl,ua que não fallon 
em papeis de credito, mas sim em creditos, 
cuja existencia affirma porque os vio. O qlle 
importa saber é se se vendem com rebate no 
mercado. 

O Sr. Torres póde _asHeverar que no- mez 
em que sahio do rninisterio, isto é, em Março, 
houve pagamentos, e pagamenfos avultados, 
que andára.o em mais de 100 contos. 

O Sr. Rego Barros nota que o nohre deputado 
parece Ulo mal informado. do qne se passa 
fóra, corno de que se passa dentro da casa ; 
pois que ignora que de nada póue infor111ar 

a commissão ele marinha e g11erra. Achou, 
q1rnndo entron para o inini~terio, dividas 
avnl Lulas, q 11e Lo,h,; p,1go11, que nt~n 1111 ma se 
conll'altio e111 ,;t~,, t,:tllpn : prlÍ,; q11e tod:1:,; as 
co111pras e1·:10 foilas a di11:1 1!it"O. Nfio sabe 
p111·~m se d,ipois q11,: la1·~011 a pasla tem-se 
co11 l.t·;d1ido a lg11111a~ dividas. 

O Sr. Lima e Silva diz q11e li.l\'l~11do t1ma 

commi,;sàu dl! corllas, dn q11e é metnLH'O o SL'. 
Rezende, pouerá este i 11 format·. 

O Sr. Rezende diz que qua.ndo vierem os 
baln11ços a comrnis.-.,i'l.o· info-rmará á casa. 

O SR.· PnESIDt::NTE: declara qne não póde 
continuar este debnte, poi-s que nao ha materia 
alguma em discussão. 

O Sr. Carneiro d.a Cunha m:1nda á mesa 
o segHinte requerillll!nto> (flle j11stifica allegando 
o irn menso Jucro que podia tirar a naçao dos 
gados que cria na provincia do Piatthy, se 
por venturn suas fa;:entlas fossem bem admi
nistradas : 

cc Requeiro que se peção informações ao 
govcmo sobre as tres il15pe1;ções de gados da 
pl'ovincia do Piauhy, especificando-se seu estado 
aclual, sua prndt1cção, arrecadação, adrninis
h'açll.o e nurnern de escravos de ambos os 
sexos e idade,:;,-Cm·neim da Cunha. )) 

E' apprnvado. 

ORDEM DO DIA 

Continúa a disc':ssão do segundo topico 
da resposta á falia do throno,. e emendas 
apoiad;s. 

Lê-se e é apoiado o seguinte : 
cc S11bslituitivo do segundo topico da com

missão : - A camara dos depntados aprecia, 
como deve, a pal'ticipação ele que as nossas 
relaç'.ões de amizade com as mais nações con
tinuão inalteradas, e de que ellas se inleressao 
pela prnsperidade do i rnperio e consolidaça.o 
da monarchia brazileira. M,1s a carnara, senhor, 
não póde occL1ltar a sua anciedade, vendo 
que uma porção do terrilorio nacional ainda 
continna violentamente occupada na margem 
direíta do rio Oyapock, pelos postos militares 
de uma nação que tem conslan temente rece
bido de nossa p,trle as mais decididas provas 
de ami;ade e benevolencia. A camara, porém, 
esper,1 que o governo imµerial, penetrado da 
irnpot'tancia de um a'3sllmpto qrie tão immediata
mente interessi:'. a honra da nação e a integri
dade do imperio, fará valer· nossus ineonte::;[;lveis 
direitos perante II govet·no da nação fra'.nceza, 
afim de que cesse prornplarnente aquella vio
lenta occupação. Neste empenho, senhor, p,Sde 
o governo contar com todo o apoio da. camara. 
A rP-ligiosa venernção q11e acamara tribola ao 
chefe supremo da igreja t1niversal, e o muito 
q11e ella presa a lurmonia que deve existi1· entre 
elle e o throno imperial, forilo poderosos mo~ 
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tivos para que recebesse com m11ita safü,füção 
a cornrnunic.1\·ão que lhe Ít'Z o il,rorio, de se 
achal'em rPmovidns os motivos de dec;inlelli
gencia entre o gabinete imperial e a Sar~ta .Sé. 
Po1 én1, senhor, a car.nara se aguarda, a vista 
dos docmnen!os que !"olicitára do governo im
perial, para examinar altentarnenle se na questão 
da investir:lura canoníca do bispo eleito forno, 
como cnmpria, escrupulosamente zeladas a$ 
prerogativas da corôa, pois a camara entende 
que sobre todas as considn~Ç0Ps prevalece a de 
sustentar a dignidade e foros nn('ionaes. 

<< Pac;-o da camara dos depuludos, 28 de 
Maio de 1839. - Coei/to. J> 

O Sr. Navl:l.rro: - Sr. pr• sirli•nle, nllo posso 
dei ar pas~;!r :1cc11snções inj11slas, verdadeiras 
offensas eontra dignos servidores do pa'iz, sem 
que as conlesle com todas as minlws fo1·ças. 
Embora minha mocidarle autorí~e a V. -Ex. a 
ser· injusto para r.omrnigo, e no nohre autor do 
pMPCt'r 1·m sepflrado a es1m1gar-me com a os
terrtw;ão de seus sc1·viços. Das injui-liças de 
V. Ex. app(•ll;irei p1.1rn H <·amar11, ~nlr,,t.wln q11e 

· deixarei ao 1whre ôepniado, n11in1· do parec·cr 
em sepa1·ado, o inno,·t,nll' 111azer º" folfar de ::-i. 

SL'. pr1·sidenle, a di:-:cu!'são do ~ 2" em qut-slão 
tem dado á oppo~ií,'~O um notnvel li'iumplio ! 
Emquanto elhi hostilisa. as SPrniiras da admi
nistração pa~s..ida, encobi'e a pen11ria de ~uas 
idéas, ao mesmo !rmpo que se nega ao com· 
bate de seus principios ! Nos paizes con~tilu
cionaes, a falia do throno leva as oppo~içõ1:•!; á 
declaração de suas crenças ; entre nós a falla 
do throno leva a opposição a hostilisar homens 
já fóra do poder. Qual a razão desta differença? 
E' que a opposição jt1lga não dever ainda 
começar seus ataques contra a administração 
actual, é que continua a implorar submissa os 
favores da corôa. 

Esln bem coúhecida tactica da opposição não 
mereceria de IJÓs resposla1 se não fossem as 
attenções que devemos ao paiz, e o dever que 
nos temos imposto de conservar illesa a honra 
do gabinete de Setembro. 

Responderei, pois, á opposiçno i não folhearei, 
é ,:r . . d . ' . . . por m, O u\l.:ClOnarlO as lOJüiiaS e CODViCiOS, 

c~m? o fizera um illuslre deputa~o pela pro
vmcia de S. Paulo, quando appellldára a corôa 
de arlequim ! 

O Sa. ANonAnA MACHADO :-Não disse tal. 
O SR. NAVARRO :-Nno disse o illustre depu

iado que se nao curvára a reis e imperadores · 
como se curvaria a arlequins! O que corresrond~ 
á reis e imperadores ? Não será entre nós hoje 
o regente, que em seu nome governa P 

Sr. presidente1 V. Ex. permiUa que eu lêa 
o § 2r,. (Lé.) Nao sei se é Ji,:ito á uma corpo
raçao tão i!!ustre como a camara dos deputados 
do BrazH, ltvar perante o throno expressões 
~aes, sem 9ue documentos authenlicos, provas 
n·refragave1s, mosh'ern a veracidade dellas: se o 

é, tam hem é licito a qnem tem assento nesta 
ca,;a conservar-se na estacada e combatei-a com 
toctns as smrn forças. . 

Sr. pre!-irlente, diversas accusações têm sido 
apresenlarlas nesta casa: com<'·ç.arêi pelos dis
perdicios, Foi accusada a administração passada 
de ter disperdiçado os dinheiros nacionaes, e 
apontou-se como prova o haver nomeado des
embargadores para a provincia do Maranhão. 
Appello para os illustres deputados dessa pro
vincia, que nos digão se não er1:lo nccessarias 
ess:is nomeações. 

Todos sabem que essa relação não continha 
senao 7 desembargadores, e dest'ar.te mal podia 
desempenhar seus deveres. Sabem todos que 
mister era completar o numero legal de 14 
membros que devem compôr esse$ tribunaes ; 
fazendo-o pois o governo u.sou de se11 <limito 
das prerogalivas que a lei lhe concede. Como 
póde a camara increpal-o, quando ha uma lei 
q11e o autnrisa, quando fundos sno consignádos 
para toda es~a despe;:a ? 

Ta111bern foi acc11sada a administraçno pas
J.nrla ;\e ter prodigalisHdo dinheiros a Frnclo 
Rivera. O governo !'econhecendn a necessitiade 
de lermos boa cavallaria, necessidade qne re
co11hecetn todos os gener:ies scientes da natu. 
reza da g11crra que sustentamo~ no Rio Grande, 
tratou de obter boas cavalhadas do e.;tado 
visinho, e para sna compra abrio um credito ao 
nosi:;o encar1·pgado ne negocios em Montevidéo. 

O governo vendo que muitos cidadãos brazi
leiros e~tavAo alli reduzidos á miseria e indi
gencia, resultados da )11ta, julgou que podia 
. manrlar reuníl-iis e soccorrer aos que impo-
tentes para servir merecião do paiz alguma 
prolecçao : para isso ainda foi indispensavel o 
ct·edito dado ao encarregado de negocios. E 
pois na.o póde haver accusação por esse facto: 
se a opposição qner accusar disperdicios, mostre 
documentos em que possa basear suas accu
sações ; injustas, i11fundadas sl!.o ellas ; porque. 
não as apresenta? Porque inculpar o governo de 
haver déspendido dinheiro que elle n~o des
pendeu ? Mas supponhamos que os despendesse; 
não se tem visto tantas nações despenderem 
enormes somrnas para o interesse e bem pu
blico em tempo de guerra ? 

Foi tambem accusado o governo de ter man
dado organi!.ar em Minas um batalhão de 
guardas nacionaes, mas essa organisaç~o foi 
autoi·isada quando os desastres da provincia da 
Bahia ainda não esta vão decididos,· quando ella 
se achava ainda em conflagração, e quando 
o governo suspeitou que pudesse a lava 
revoiucionaria contaminar a provincia de 
Minas. Mandou organisar essa força por 
previdencia para não se achar inerme ; mas 
note-se que is~o foi depois àe haver rebentado 
esse volcno: e q'uando os jornaes da opposiça.o 
aqui na côrte clamavno, quando o Parlcnnentar 
gritava ; - Povo, reuni-vos ; escravos, lev1'ntai-
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vos qne é tempo do h:\lnr ! (A1m1ri1lri.~.) llnic 
não se faHa !Uai~ ni8sot hoje~ nrto st~ qt!Pt' q11e 
o povo se agite; agora diz-i-w: 111í-; so1110~ 
monarchislas puros, de coraçào, Si tu, j:', es
tamos arrependidos, queremos ir para o 
poder l 

Tambem se quiz "lnculpar á adminislraçf'lo 
de 19 de Setembro e qualificat· como prova 
de disperdicio a baixa dos fundos publicas. 
Se acaso o nobre deput:i.do q11izesse entrar em 
urna discussão sobre as d 1fferentes causas que 
influirão na baixa, se ac,:ítasse a iuva, e en
trasse commigci em discussa.o, então eu teria 
a aconselhar-lhe que csluúasse as qnestões 
antes de entrar nel1a~, para nãõ se metter 
em julgar questão dessa 11alureza, pelo prin
cipio de serem as administ1·ações de capaci
dade~, ou instincto ! O ill n~trL depn lado não 
examina se para esta bai:u concorreria a lei 
perniciosa que generalisou as nota,;; nàf) in
daga se pódc ella ser rnotivuda pela neces
sidade que têm de capitries o,; uiversos ramos 
de nossa industria nascente, da11Ju-lhes mais 
lucro~m emprego. 

Fallou-se em má fisca.lis;H;ão, e apontou-se 
o exemplo na província de S. Pa11lo, nas vilh.1s 
de Jac.irahy e Taubalé. Pur ventura. Lornu11-se 
má essa fiscalisação de do11s annos a esta 
parte? Porque, pois, Mw accusavilo as ad1ninis
trnçúes anteriores? Não consta <.JLle o pt·e,,;idente 
actual da província tem pt·ocu rado remediar 
esses abusos. A esse µresidente a unica ar
guiça.o que se faz é ter dado para a Villa
Franca um regulamento que tanto tem sido 
atacado; mas ahi, senhores, ha bastante politiea, 
entrrw ahi negocios de elei<;õe~, interesses de 
partidos para as eleiçõts ! 

Agora, failarei sobre a má escolha dos 
agentes, e começarei pel:1 do presidente El
zeario ; note-se que não sou daqt1elles q11e 
querem endeosar esse homem, po1·que julgo 
que nilo será elle talvez uma grande capacidade 
adminístraliva, grande capacidade militar, ou 
jurisconsulto. Cumpre, porém, observat· que o 
presidente Elzeario é honrado, intelligente, e se 
tem sacrificado com dedicação extrema efil pro· 
veilo da causa publica. Se acaso foi infeliz na ba
talha do Rio Pardo, nem por isso o governo 
devia demitlil-o. Que 6zerao os gabinetes ante
riores com suas h ou 9 nnmea,õe:; de presi
dentes? Bons ou máos, ganhando ou perdenilo 
batalhas, deixárao a provincia e111 tal estado que 
hoje a opposição t:spalha pela boca pequena 
que a provincia está pe1·<lida, e que já não 
se . responsabfüsa pela sua juucçào ao ir11-
peno. 

O SR. ANDRADA MACHADO (com violento ae· 
cionãdo) :-Não está penfoh; ha de vir ..... 

O Sa. NAVARRO :-De quando datão os sup
poslos crimes do presidenle ElztJario? Na.o fui 
elle aqui defendido depois da batalha do Rio 

Pnrdo? Não se nos trouxe o exemplo do se
nado rotnano que ia ás portas da cidade re
cuher os g-011e1·aes vencidos? Sr. presidente, 
1:11111pt·t! 11 1p1i notar que quando tl'iurnµhárnos na 
B nh ia, u:rilou-1,e nesta camara : O i:roverno Psi~ . ..., - --- -o-·-------~~ 

11.•m11d11 de lol'lurus, de fogueiras contra ci
dadnm, l>l'azilei 1·os: q uantlo perdemos a batalha 
do Rio Puniu, úisse-su: o governo é conni
ventc COlll os l'ebeltles ! Ah f senhores, como 
hei de eu dar apoio a homens que proc11rão 
tornar impopulares no~sos tri11mphos ao mesmo 
tempo qne aggl'avão a ignominia de nossas der-· 
rotas! (Apoiados.) 

Fallarei agora do presidente de Mi nas. De-
--.:_ ....J _ L _ __ _ __ _ __ _ ~ _1 _ _ __ í* _ t __ l _ ' _ -
pu1s ue uc\verem stuo rermaaas as accusaçoes 
que contra elle farão dirigidas, julgava cu que a 
opposiçao se calaria ; porém, a maledicencia 
uão se contentou etn perscrutar a virla pu .. 
bliea, fez 1nais: perscrutou a vida particular 
des::;e ho!nem: disse-se que seu pai é um rni
scravel livreiro, q11antlo muito, conhecido de 
seu co111p,td1·e e de seu ví:,;i11lll) ! E até, sP.
nhores, fui revulve1·-se as cinzas dos mortos, 
e inquietar os manes desse cidadão illuslr_e, 
que parlin:lo do estreito 1:ircufo de seus 
a111igos, foi com o vô,1 Ja ag11ia, pelo imperio 
Ué s1 ias idéas, po11sar 110 ci ,nu do etlific:io social; 
o;; manes desse vari\o ill11,;tre, c11ja perda o 
Brn;,.il aiu<la dwrn. (Apoi1J.d,>s.) E para que 
rev1,lver as :crnils cim;as? Q,1eria enm1gl'et"ê!-a~ ! 
Quer o illustre depulauu só µara si o ex<.:111-
sivo de presL,r servii;os au paiz ! C,·n.rnrava-o 
por nilo leL' morrido sepluagenariu ! A moci
dade tambem !em seus triwuµhos, e foi della 
q11e herdou a FL·ança o progra1n1na Je Ca-;iinir 
Pel'rier, que desenvolvido pelo orgrw de Guizot, 
de T!iier,,, e Ouillon B,ll'rot fez baquear o gabi
n~te Molé, foi esi:ie programma que collocou o 
rei do:,; fr,tncezes abaix.o da sílt1açào politíca 
actual da Frnrtça. Nao se insL1lte, poÍ$, a mo· 
cidade ! ..... 

O SR. ANoRADA MACHADO :-Não ern moço, 
tin lia mais de 40 an11us. 

O SR. NAVARRO :-Quando mori·eu tinha 37. 

Sr. presidente, agora fallarei do estado cada 
vez mais empeiorado doiJ negocios publicos. 
Sobre este ponto me demorarei mui pouco 
por haverem delle falla<lo co:n toda a clareza 
de:,;ejavcl o nolwe ex-miui..;tro dos m•gocios es
trangeiros, e o ill11stre Jepulado pela prorincia 
de Mu1as. O governo l'oi accu~ado de ler em-· 
peiorado os 111·gucios com a curia romana. 
TeoJo sido eleito bispo o Dr. Antonio Maria 
Moura, e não o ju,gando o S;1nlo Padre em 
cii·cumstancias dti ser confirmado por diversas 
opiniões que havia emittido p11blica111e11le, pe· 
dio explicações a esse i-espeito. Mas o Sr. Dr. 
Moura, insinuad11 por seus verdadeiros ou falsos 
amigos, que lhe afigurava.o que as explic;;1ções 
era.o verdaJdras retl'aclaçõcs, negou-se a dál-as. 
Então disse o Santo Padre": -Qual a razao 
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184 SESSÃO EM 28 OE MAIO DE 1839 
por que nno vos e){plicai$, vós, que ·sois um 
filho rntu. um filho da ign·ju ? Suspdlo de 
vossas opíniães, peço <-xplitac:ü<•S, e nlla m 'as 
quereis dar, eonw l:nitos outros lião dado! 1 
Não. não ini1.·01f::i uiiulrns rufias sobre vós!
Par~ce que Hqui não havia sen3o interesse da 
relie:iao entre o paJJa e o Sr. Dr. Mm,ra, nada 
havia de princípios que pudessem ser sacri
ficados ás rei::petlivas co!'ôas. Succede que en
trasse o p;ahiuete de 19 de Sdcmbro ; o 
Sr. Dr. ifoura renUlJ('ÍOll ao bispado. Porque 
nno aceitaria o g11vemo sua· renuntia? Por
que nao remc,veria esses co1iflictos, quando 
as leis canonicas a ninguem obrigão a aceitar 
o Sacl'amento ? Quando as leis civis, as leis 
nacionaes, a ning11em fo1 ção a aceitar em
pregos ? Onde l'SUL pois na questão que se 
remo\·cu a quebra de direitos da corôa? Como 
é que a corôa t'oi lc\'ada de rojo aos pés do 
Sumrno-Ponli11c~ ! 

Consta-me que o Sr. ex-ministro dos nP.gocios 
csh'angeiros que pertenceu ao gabíp.ete de 12 
de Outubro quizera estabelecer uma concordata 
cntl'e a cur[a rQmana e o governo brazileil'o ; 
a ouvir o discurso de S. Ex. julgar-se-ia 
que tinhamas feito grande cousa ; porque 
com tal arte esse senhor costnma exagerar tudo 
quanto é feito por elle, que sem duvi~a ne
nhuma parecia que S. Ex. tinha feito grande 
achado a favor da corôa do Brazil ; mas 
consln-me (não dou o meu voto a este res
peito) por pessoa entendida na materia que 
esta concordata era exlremamente lesiva aos 
interesses da co1·ôa. 

Quanto á questão do Oyapock, S_r. presi
dente, consta-me que no lerupo do gabinete 
de 12 de Outtibro ne,n duas notas o ga
binete das Tuíllerias recebêra relativamente 
a esta questão. E qual foi a razão ? Foi por 
que esse gabinete não tinha noticia da le
gislação que regula os limites do nosso 
terrilorio ; foi porque esse gabinete não sabia 
absolutamente nada da questão que .se ventilava 
entre o governo francez e o brazileiro ; e se 
não é assim, declaren1 esses sc_nhores que es
tiverão no poder quaes forão as notas que 
enviárão, quaes as 1·eclamaçoes que fize1·ão ..... 
Entn·tanlo falia-se que o gc,vemo sacl'ificou os 
interesses do Bn1'i:il, que a França tem sido 
usurpaàora, que por isso o Brnzil devia-sP in
gerir ·na qu~stãn do M1:·xieo, na de Bm·nos-Ayn's, 
que devia cles\1-uir Fructo, Sa1ila-Crnz; emfim 
tem-se dilo tanta cousa sobre a politica amel'i
cana, que nao sei o norte que devemos seguir. 
O que é notavel é qne nern o gabinete de 12 
de Outuhrn, nem o que füe succedeu, nem outros 
que viel'cm hão de pacificar o Rio Gt·ande, 
fazet evhcnar o Oyapoc:k. · 

Sr. prt-siden\e, fü\larei agora sómente da po
litica dai:; transncções, e se aca:-o no s~nado não 
se tives:;e feito tat1lo alarde das expn·ssões que 
aqui emitti relativamente a essa politica ; se 

ocaso urn distincto varão, que clirigio por 
hrngo lcrnpo as 1·édeas do estado, não ti
vesse pr·odigafü:acfo suas P.Xpt·essões para com
bater minhas iàéas, sem duvida me conset·· 
varia calado; mas, quando homem tão distincto, 
t~o conhecido do paiz ataca minhas opiniões, 
bem é que tome ainda algum tempo á camara 
respondendo a esse illustre senador. 

Sr. presidente, quando expliquei a politica 
das lrat1sacções, expliquei-a pelo conhecimento 
que tinha da organisação social, pelo conheci
me11io que tinha da Ji,itura de alguns livros 
que me linha.o cahido nas mãos. Não quiz ex
plicai· syslema nenbul1l novo, nem explicar os 
motivos ou razões que dirigião meus amigos 
que ·estavao no poder quando dava.o algum 
despacho, quando füzião alguma graça em 
favor de membros desta casa ; não quiz fi
nalmente perscrutar a consciencia dos homens; 
disse sómente que a politica das h'ansacções 
era conforme a raião humana, era confórnie a 
nalurez.a das sociedades modernas. Nunca disse 
que havia da parte do governo rnzllo alguma· 
para empregar a cortupção para com alguns 
Sr:-. t~cpulados. Para prova disto ouvia o illustre 
depul«do por S. Paulo, que julgava que eu fazia 
uma allusão, dizer que me enganava, que o 
governo n·ão podia de modo algum corrompêl-o. 
Pois se o governo não podia corrumpêl-o, se o 
governo nenhuma intenção tinha disto, como 
podião-se applicar minhas palavras â idéa de 
corrupç!lo ? Era uma hypothese minha, nllo era 
urna convicção: o lllustre deputado tomando 
para si o que eu dizia, é que confe:isou 
que queria ir para o Rio Grande, que re· 
cehêm meias caras, que tinha recebido isto 
ou aquillo ; foi uma declarução <lo illustre de
putado ..... 

O SR. ANDRADA MAcHADo : - Está fóra de si 
(1·isadas) ; iêa o meu discurso. 

p SR. NAVARRO : - Perguntarei ao illuslre 
deputado, que é tão avesso á politica das trans• 
acções, como concilia. o seu republicanismo de 
coração com o seu monarchismo de cabeça .... 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Muito bem. 
O SR. NAVARRO:- Haveria alguma trans

acyl'IO? Como \"emos hoje urna toupeira unida 
com o Himalaya ? Have,.á alguma transacçao? 
Como vemos dous chefes da opposição U\o 
dislinclos, um chefe de exaltados oulro de 
restauradores ? Haverá alguma transacção ? 
Senhores, é pr·eciso nao se atacar princípios tão 
di1ft-renles,é preciso ·que o systema represen-. 
hüivo, que é verdadeiramente syslema de modi- , 
ficações saia desse confJicto de interesses, que 
se deve ir melhorando de uma maneira, õu 
·de outra. Por não entender-se este systema 
é q'ue os illustres deputados estão no embrião, 
jazem envoltos em um cabos de opinioes, · 
forn1ão um pa1·tido que na.o se sabe o que é. 
E' por esta razn.o que a opposição não nos 
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<liz qual é o seu programma, é porque está 
tão fraccionada em pedacinhos desgrndados 
que nno póde formai· um pensamento : sentlü 
declare ella qnal é o seu programnrn, quaes 
os seus principios, declare-se relativamente á 
adminislração actuai, diga que ella é má, é 
pessima, nós é que somos bons; porque se
guimos este ou aquelle principio. Mas isto ella 
nao declara porque a transacção é tão feia, 
que ella n~o tem animo de declarar-se. 

E por fallar em transacções, consta-me que 
um illustre chefe da opposição, querendo obrar 
uma transacçl:l.o fôra nomeado presidente de 
:Minas para, diz-se, solapar a reputaçl:i.O de 
um homem que elie chamava primeira ca
pacidade brazileira ; mas o illustre deputado, 
sciente de seus interesses, allendendo á sua 
homa que tanto pres.wa e tanto presa, disse: 
- Não, nao vou para a provincia de Minas 
corromper a eleitor·es mineiros, para solapat· 
a reputação dessa pl'imeira capacidade lll'azi
lcira. Enlãú esse distincto brazileiro liulia a 
confiança do illuslre chefe da opposição aclual ! 
Mas como esse Sr. deputado trabalhou com 
sanha e esforços inauditos para se praticar 
aquillo conlrn que em outro tempo tanta re
pugnancia livera? ! Não haveria nisto alguma 
transacçl:i.O? Talvez fosse preciso obedecer ás 
sacras ordens do novo ídolo, e foi por esta 
razao que se sacríficou a amizadA, que se 
sacrificartlo os talcmtos lãa apregoados peio 
illustre deputado pela província de Minas. 
Por ventura (voltando-se para o Sr. Lúnpo 
de Abreu), avanço eu uma falsidade? ... (Ri
sadas.) 

O SR. ANDRADA MACHADO :-0 riso é _a J'es
posta que isto tem. 

O ~R. NAVARRO :-Muito obrigado a V. Ex., 
porque nilo se responde senao com mentiras. 
(Algum, susurro.) 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Isto proY?. a ci
vilidade do nobrn deputado. 

O Sa. NAVARRO :-Mas nao chamei a corôa 
de arlequim. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Nem eu. 

O SR. NAvARRO :-Ao imperador corresponde 
o regente que governa em seu nome ..... 

O SR. PRE51DENTE :-Eu chamo á ordem o 
Sr. deputado. 

O SR. NAVARRO :-Se os Sl'S. deputados me 
inlerrom pem !.. ... 

O SR. ANDRADA MACHADO .-E' porqt1e ouvia-
• se uma palavra não padamenlar; mentiras não 

se dizem aqni. 

O SR. NAVARRO : - Eu me retracto. Essa 
palavra foi soltada no calor da discussM. Vou 
concluir o meu discurso, sómente fallarei na re
tirada do minislerio. 

Culpou-se o ministerio por se haver reti-

TOMO l 

ra<lo , dissern.o que havia princ1p10s ameri
canos, que havia rnoti vos de consciencía que 
forçárllo essa reli rada. Sr. preside11te, o mi
nísterio de 19 de Selem bro retirou-se por
que julgou que o devia fazer, porque julgou 
que nl:i.o estava mais em circum~tancias, na
quella época, de continuar a servir ao paiz. 
E' verdade que este ministerio retirou-se do 
poder com uma maioria extraordinaria, mas 
isto prova que este minislerio tinha princi
pios que valião muito rnais para elle do 
que sómente essa maioria. Sem duvida que 
o gabinete de 19 de Setembro apreciava a 
maneira por que a maioria da camara lhe 
havia dado franca e lealmente o seu apoio; 
sem duvida que esse gabinete presava muito 
os motivos que guiavllo essa maioria ta.o 
brazileira e t1!.o dislinda; mas para o gabinete 
de 19 de Sele111bro havia mais alguma cousa 
que isto, liaviu a sua honra, havia o res
peito qne tinl1a pelas pl'!:'rogativas da corôa; e 
tat~s furao os mulivos que guiarão o gabiuele a 
rdirar-se do podPI'. 

Um Sr. depulodo pela Babia disse que o 
partido que susle11lava esse gabinete estava der• 
rotado. Não enlendo assm ; mas se o lado que 
sustentou o gabincle <le Selernbro está derro
tado é porque hoLl ve def'ecções ; isto, porém 1 

nao j1ilgo que qnizesse lançar em rosto o nobre 
deputado pela Bahia a seus novos amigos; nno 
julgo que elle quizcsse increpar aqueHes ho
mens que se pe1·suadem dever transigir com as 
circu1nslaneias, com 0s acontecimentos. 

O Sr. Anclra.da Ma.chad.o pede a palavra para 
explicar, e diz que quando fallára em prestigio 
nl1o se referia ao presligio do nascimento. Re
conhece que é mui grande o prestigio do ho
ri1em de merilo e de talento; mas é sua opinião 
que o merito e talento, vagamente, nao serve 
para subirá sumrnidade, quando não é merito 
e talento extraordinario. O moço que mostra 
talento sobe pouco a pouco, adquire prestigio, 
e vai á summidade. 

Fallou no Sr. Evaristo por ouvir um Sr. de· 
pulado dizer que se atacavão nomes que erãº 
amados do Braúl, e i~so por se ter fol!ado no 
presidente de Minas. Elle orador disse que isso 
não era exacto, porque o St·. presidente d~ 
Minas não tinha em sua familia nomes aue 
fossem amados geralmente no Brazil ; qlle· o 
pai desse senhor (e adverte que não usou refe· 
rindo-se a este senhor, do termo - rniseravel 
encadernador) podia ser homem muito res
peitado pelo seu visinho, seu compadre e seu 
amigo, mas _que não, era nome amado geral~ 
mente no Brazil. A classe industrial tem um 
circulo dentro do qual se limita, e não póde ter 
pretenções ao respeito geral. 

Pelo que diz respeito particularmente ao 
Sr. Evaristo, explica que o que dissera foi que 
este senhor estava n'outro caso, que era moço 

24 
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de talento, qne tinha seguramente mnita capa
cidade, mas que parecia a elle orador que era 
inexaeto dizer-se q11e era um nome amal'lo no 
Brazil, por que a maiu1·ia tio Brazil não amava 

• este nome. Aecre~cenla que em sua convicçao 
esse senhoL· tinha feilo mais mal que hem, e 
por isso realmente linha de accusar os manes 
desse talentoso moço, que no seu conceito 
tinha sido urna das causa:1 de falta de caracter 
c inrlependencia elos empregados, uma das 
causas da anarchia do Brazil. 

Quanto á pnlavra - arlequim - de que usou, 
não podia, nem era possível attribuil-a á corôa 
(apoiados) ; quando muito quiz fallar para 
intclligencia da casa. Nem era a todos os mi
nislros a quem se refl•ria, era a um, de quem 

. podia dizet· como Gilbert dh;se do pobre La 
Harpe qnc 
'fo111hé de clrCtte en cl11ito au t1·ône ucad6miq11c. 
])(: cn'.1Jw cm crime f<,.i cahfr... · . .. ... 

O orndor disse que era 1·epublicauo de co
raçn.o C! 111onal'chista pela cabl•ça, e com isto 
quc1· dizer q11e amando, como lmlo o homem 
1iv1·e a111a, o governo de direito com11111m1 corn
l11do, por ronviq·ao, por ver que ha cit·cum
slancias que modific9.o este amor, é rnonar
chista. Ningucm, exclama o orador, ama a 
monarchia mais do que eu, ninguem está mais 
pl'Ompto que eu a dar por ella a ullima golta 
de sangue! 

Nn.o sabe a quem na camara chamasse tou
peira ... 

O SR. NAVARRO: -V. Ex. sabe melhor do 
que eu a quem se dirigio. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Não disse isto, 
nem era capaz de dizer, porque nào tenho es~a 
linguagem. N'um disc'-!rso meu dirigi-me a 
um Sr. deputado que tinha atacado as opiniões 
de meu irmão1 mas nllo era capaz de dirigir
lhe essa expressão; é um Sr. deputado, cujos 
talentos desde que o ouvi pela primeira vez 
orar muito respeitei, é moço muito habil, que 
já dá muito e prornette muito mais. 

Nilo sei quem é o chefe dos exaltados e o dos 
restauradores ... 

O SR. NAVARRO: - Tambem não sei. 

O Sa. ANDRADA MACHADO : - Senhores, o 
que eu fiz, n_ão o fiz alraz da porta, fiz em pu
blico, e nn.o tenho medo de defender-me em 
publico. 

Já cançado das perseguições dessa gente que 
estav{l ~nta.o no poder (em 1833), resolvi-me a 
passar á Europa.com os poucos meios de meus 
pais herdados, e que o meu casamento me 
tinha dado, a viver alli tranquillo por algum 
tempo, livre de tanta gente que me enfastiava ; 
resolvi-me a deixar por algum tempo o paiz 
que tanto amava para viver alguma cousa soce
gado. Neste momento um partido rogou-me, 
que indo cu para a Europa, me encarregasse de 

fazer sentir a uma personagem o interesse que 
viria de ser tntor de sen filho e alé regente. 
Disso me incumbi eu ; mas como as condições 
erão seguramente a simples vinda dessa pessoa 
narprnlidade de lutar para ser declarado regente, 
caso a assen~bléa quizesse, não era por isso 
restaurador, n!lo tinha tenção de restallrar, tinha 
tenc;;!lo ele melhorar o paiz, que nesse tempo 
rolava á horda do precipicio. Os Srs. regentes 
trinos não satisfaziM á espectação nacional, e 
a nação queria mudar, queria reor~anisar de 
novo a regencia. Se alguem julgit que esse acto 
é criminoso, lance-me a pedra, que eu não temo: 
tal qual sou, tal qual fui, .-ne apresento á nação, 
embora algnem ataque minhas intençõe:i, que 
me chame de rcslanrarlor. Não fui rcslaurador ; 
isso era rirlic11lo. A abdicação havia sido 1·eco
nliecida por todas as potencias da Europa ; o 
que 11110 era 1·econhccido pot· essas polcncias 
el'ti qnc o pai fosse lutor de seus filhos, e r1ue a 
1rnç!'\o achasse que o -tutor era melhor para 
reger o impel'Ío. Eis-aqui o que fiz, tenho ex
plicado, na.o lenho medo de odiosidades. 
Advirto ao nob1·e deputado que nllo se cance 
commigo ; não cuide que me ha de reduzir, a 
naçilo brazileira conhece-me muito, posso ter 
e1·ros, lenho-os ; mas que a naçtto brazileira 
creia que um Andrada póde · atraiçoal-a ? ! 
Cança-se debalde essa pessoa de quem é orgAo 
o nobre deputado! Somos ambos conhecidos da 
nação. 

O Sr. Marinho :-Estava determinado a não 
tomar mais pal'le nesta discussão, porque estou 
convencido que as altas e importantes questões 
de administração e de política que ella tem pro· 
duzido, lêm sido muito bem elucidndas, e habil
mente tratadas de ambos os lados (no meu 
entender sempre com desvantagem da admi
nistração de 19 de Setembro) entendia eu ser 
um erro gastar a paciencia da casa, -repetindo 
talvez mal o que outros lêm dito muito bem; 
mas, para satisf'azer a politica e cortezia, tomei 
a palavra para responder a alguns Srs. depu
tados que me fizerão a honrR de considerar 
proposições por mim emittidas na casa. Prin
cipiarei, pois, respondendo ao nobre deputado 
que me dirigia um convite, afim de ~nl'ista1· 
commigo uma lança em economia política, e 
na discussã.o de materias financeiras. 

Sr. presidente, não tive a honra de alimpar 
os bancos das academias ; algumas poucas 
idéas· que possuo em qualquer mate1·ia, tenho-as 
bebido á força de trabalho em meu gabinete ; 
como, pois, poderei tomar-me com o nobre 
deputado profissional na rnateria ? Entretanto; 
assevero-lhe que não me recuso ao combate," e 
-respondo-lhe assim para não dizer-lhe:-Magna 
petis Faeton, qure nec mribus tuis, nec tam pue- · 
rilibus annis niunera co-nven.iunt. 

P1·iucipiarei, S1·. presidente, respondendo ao 
Sr. deputado pela provincia de Pernamb,1co, 
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ex-ministro dos negocios estrangeiros. Esse 
nobre deputado principiou reclamando contrn 
urna proposiçao por mim emiltida, quando eu 
disse que a udministraçrrn de 19 de Setembro 
havia promettido não deixnr o poder senão 
quando perdesse a confiança da maioria, on do 
eleitor dos ministros; eu invoco a memoria do 
nobre deputado, pois se a minha me não falha, 
posso asseverar que o primeiro ministro, o 
membro mais influente do gabinete de 19 de 
Setembro, disse em uma ctiscussao no senado
que o gabinete nM se retirava emquanto não 
organisasse uma compacta maiol'ia, decidida e 
forte, da qL,al pudesse sahit· uma administra~ão 
capaz de fazer a felicidade publica. Fal'emos, 
disse o ministro, um muro de hronze, afim de 
que a opposiçll.o não chegue ao porler, e não o 
deixaremos emquanlo na.o perd111·rnos a con
fiança da nnça.01 ou a do eleitor elos ministros. 

Tem-se dilo, 8r. pt·esidcnte, que os ex-mi
nistros, retirando-se, clerno um passo nnti-con
stitucionnl e eu sou do num$FO dos c1uc assim 

1 • 

pensa.a. Mas quando não seja, r1gorosamenlc 
i'allando, anti-constitueionnl a retirmln do gn· 
1Jinete de rn ele Setl•rnhro, foi clla 111111 pen
sada e imprudente. O gabinete de HJ do 
Setembro dizia (e aqui se têm repelido) que 
elle havia dehellaclo, l1nvia vencido um pm·
tido; creou uma polilica suai l'onnaliso11 o 
seu programma, e com elle se 11prcscntou ao 
vaiz dizendo: Com estas condições propomo
nos n fazt~r a fitlicidade puhlica: rlai-nos, porém, 
estes meios. Pedio, deu-se-lhe; e tanto se lhe 
deu, que o mesmo gabinete nos tem declnrado 
que não se aproveitou de tudo quanlo se lhe 
concedeu! Qllizerão credito, tivet·a.o-n"o; qui
zerno força, força se lhe decretou; pedirão ar
bítrio, arbitl'io se lhe deu ; e depois de tudo 
obter, depois de haver tomado sobre si em
penhos tão solemnes, obrigações tão sagradas, 
quando se approxima a reunião do cor·po legis, 
]ativo, o gabinete, tomando um futil pretexto de 
amor proprio offendido, se retira ! Pois· não 
podia o gabinete dizer ao poder irt'esponsavel : 
-Nós estamos compromettidos para com a 
nação, a vossa deliberação deve trazei: a disso
lução do gabinete; mas porque forçoso se torna 
que compareçamos diante das camaras, de
morai a vossa escolha ; e depois de darqios ao 
corpo legislativo conta de nossa gerencia, re· 
tirar-nos-hemos, e escolhei então quem vos 
apL·ouver ! 

Era isto o que aconselhava a dignidade, a 
honra do mesmo gabinete ; mas retirar-se em 
taes circumstancias, e recusar-se a dar os mo;. 
tivos dessa mal pensada, dessa imprudente re
tiradà, é um facto inaudito! Como, porque .re
cusao-se os ex-ministros a dar essas expli~ações 
ao paiz ! Digo ao paiz., porque sou repre5en
tante da nação, e fallo em nome della. Honra, 
Sr. presidente, honra, tres vezes honra ao Sr. 
ex-ministro· da gue1·ra ; comprehendeu quaes 

seus deveres; cumpria quanto em si coube a 
sua mi:;são; e fiel á naçao, fiel ao throno, fiel 
lambem aos seus amigos, deu contas de sua 
missão e relit·ou-se. 

Esse mesmo nobre deputado ex-ministro ad
mirou-se que a opposição se obstinasse em 
achar na falia do lhrono a politica da transacta, 
e não da actual administraçao; e diz elle, e aqui 
hoje se repetia :-a opposiçao não se atreve a 
aggredir a administraçA_o ; lança-lhe, porém, 
tiros de revez 1 --Ora, não ha maior injustiça ! 
Como quer o ex-ministro que nllo vejamos na 
falla do throno o pensamento rla administração 
passada, quando é certo que á ;:i.ctual faltou o 
tempo preciso para examinar os factos, pesal· 
os, e cornhinnl-os? Pois o Sr. deputado ex-mi
nistro nn.o sabe quanto é dil'ficil inteirar-se um 
ministro dos nP.gocios ele sna repartiçno? NAo 
nos disse o St·. ministro dos negocios do im
pcl'io e justi,;a qu~ preferia acei tal' sem ~11?is 
exume fados consignados a formar um JUl?.O 

seu, que pudera sei• e1·roneo? Como, pois, quer 
a ndminii-lt·nçno que vejamos na folia do 
tltt·ono o pensamento e o systeurn da ac:lual? 
(Juanlo no receio que se diz let· a opposiçn.o de 
declarn1·-se contra a admini.~tl'ação, e ainda mais 
qunnlo ás prelcni~õcs ela opposi<;flo, 11uda ha 
mais i11j11slo. Pois a opposição que 11ão b.danccou 
em declarar-se contra a p1·estigiosa ad111i11is
traçOo de 19 tle Setembro; contra essa admi· 
nislração, em cujo apoio corrião o entlrnsias1no, 
as l11minarias, e as fogueiras, temer-se·ha hoje 
de declarat·-se contra uma administraç:10 que 
ainda n!lo est,á organisnda, e que talvez seja 
uma ndministraçM provisoria? E que direi eu 
das pretenções da opposiçflo ? Peço ao nobre de
pu lado que se declare· qu~ diga, llO menos pelo 
que me toca, quaes forno, quaefi são as minhas 
pretenções. Nem nas secretarias ria côrte, nem 
nas de minha província achará requerimento 
meu pedindo alguma graça .... 

O SR. LIMPO DE ABREU :-Apoiado; a gt·aça, 
que pedio foi a demissão de um emprego. 

Ó SR. MARINHO:- Sempre entendi que eu 
basto para mim só; declare, pois, o nobre_ de
putado lJm1es são as pretençõc:. da oppos1ção. 

O SR. NAVARRO :-Não posso; o regimento 
prohibe. 

ALGUNS SENHORES :-Nó:1 o autorisamos, de
clat·e. 

O SR. MARINHO : - E' pois, eu o repilo. 
uma injustiça, que nos faz o nobre deputado, 

Disse lambem o Sr. deputado ex-ministro : 
- Que factos se têm aprestlntado que de
monstrem a má administração do gabinete de 
19 de Setembro? Gmtificações a um comman
dante, organisação de um batalhao, e outros 
que não devêrão ser trazidos a esta casa. 
Ora Sr. presidente, eu pe·nsava que o interesse 
ger;l era o resultado da união dos diversos 
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interesses parciaes, e que qualquer deputado 
tinha a obrigaçllo de trazer á camara aquelles 
factos de que por ventnra tivesse noticia ; fico 
agora doutrinado, e aprendo que aqui só se 
devem trazer grandes prevaricações, factos 
estrondosos I Entendo eu que cada um deputado, 
dando á camara noticia do que se passa na 
sua província, tem cumpl'ido o seu de,er. 

Disse o Sr. dep11tado ·ex-ministro, sobre a 
reintegração de um Sr. desembargador, que 
este senhor não tinha pedido a sua demissão. 
Se o Sr. desembargador de que se trata não 
pedia a sua demissão, declaro que estou enga
nado, e por isso quero reclamar tudo quanto 
teriho dito, pOl'que então entendo que a 
administrnção lhe fez justiça rtlintegmndo-o. 

O que nao de:Sejo, porém, que passe sem 
resposta é um pl'inci1Jio do Sr. ex-ministro 
dos negocios estrangeiros; que me parece 
ruinoso, que me parece de !.llguma sorte de
graJante do caraclet· brazilciro. Dis~e o S1'. 

ex-ministro : - Pois a um homem· q1ie fez 
l&ntos se1·viços é c1·ime dar-se al~uns contos 
de 1·óis ?-Oh I senhores l onde estamos nó:;? 
Pois o espirito publico brazileiro está de tal 
sorte embotado, o palriolisrno e:slá ta.o !'rio 
que só o faz aquecer o fraco lume de algum 
massa de notas ? E então pf:rguutou o nobre 
dl•pulado :-Quem lrn de q11erer servir d'ora em 
diante:: ? - s~nhores ! nno forAo estas as ma· 
ximas de nossos illnstres avó~, na.o era do 
ce1'lo para ganhar dinl1eiro que os Castl'OS1 

que os Albuqucrques e outros supportárao as 
intemperies dos mares da lndia, n clima abra
zador da Africa ! A gloria de ter servido á 
sua naçllo, julgo que ao coração generoso é 
a mais forte d~ todas as ambições. Mas tem 
estes serviços que devirio ser 1·ecompensados. 
E só a dinheiro é que se elles pagão? Que 
recompensa tAo pequena ! Mas ainda assim, 
nllo era melhor, se o governo entendia que 
devia premiar esses serviços, dar uma pensão 
a esse digno cidadão? Ou antes, não era 
melhor pedir ao corpo legislativo (e nll.o seri~ 
o primeiro exemplo) autorisação para se lhe 
dar uma condecOL·açao de honra? Esta con
decoração faria voltar para elle todos os dias 
as vistas de seus concidadaos, faria com que 
elle dissesse : - Aqui está o premio de meus 
serviços. . · 

O Sr. ex-ministro disse, e lambem refe
rindo-se a mim : - O illustre deputado até 
tratou-nos de mortos, veio com o parce sepultis; 
nós ainda vivemos, não morremos para o paiz. 
- Nem eu disse isto, eu quiz responder só
mente a nm Sr. deputado que havia usado 
do parce sepultiB. Sei que o illustre deputado, 
que os nobres ex-ministros estão ainda vivos, 
e .... muito vivos (riscidas, apoiados), vivem para 
o paiz, e Deus permitta tambem que viva.o 
para a gloria, para a prosperidade do paiz l 

Sr. presidente, devo responder lambem a 

mna pl'Oposição do nubt·e ex- rn in istro dos 
estrangeiros. Elle notou havei· cu apresentado 
uma idéa, que julgou miset·avcl, para vedar o 
commercio :c1e)mimaes, donde os rebeldes tirão 
o principal; .)uct·o. Disse o Sr. ex-ministro : 
- O illustrc deputado nrio devêra apresentar 
esta propos_içao, po1·que dá má idéa dos seus 
talentos, da sua littet·atnra - ; mas defendeu
me no mesmo momtmto, porque disse qne 
esta idéa tinha sido objecto de discussão do 
gabinete. Ora, uma idéa que linhi;i. sido apre
sentada no gabinete de 19 de Setembro, que 
tinha sido objecto de discuss:io, de deliberação 
na.o podia ser uma idéa rúesquinha, não 
podia ser uma idéa miseravel. Confesso, Sr. 
presidente, qne fiquei com um orgulho ex
traori.lin11rio quando ouvi que a minha idéa 
já tinha sido objecto de delibci·aça.o do gal:,i. 
nete de 10 ,le Setembro ! 

Di~~e 111ai::1 o Sr. ex-minisll'O :-Nilo vê o St·. 
deputado quu era objeclo de medida legislativa? 
-Bem, nem cu digo o contrario ; mas quul 
ern a pt'opostu da administração, pl'incipal
mente tendente a lirat' meios aos rebeldes, 
q11e deixasse de merecer a .tppt·ovação da casa ? 
Porque nl\o se apresentou uma proposta neste 
sentido? Ainda quando ella não tivesse ap
parecido nu casa, julgo que a administração 
po1lia, sem duvida, a pôr cm p1·atica, e contar 
com um bili de indemnidade. 

Di~se lambem o Sr. cx.-minish·o :-·Não vê o 
nobL·e deputado que esta increpação recahe 
sobre a administraçào de seus amigos ?- Nno 
sei o que entendia o nob1·e deputado por esta 
phrase. O que posso declarar é que tenho a 
fortuna de ter de meu lado os poucos amigos 
que conto na casa; mas fique o Sr. ex-ministro 
muit.o certo de que isso depende de um feliz 
acaso, de est;mnos accordes em principios. Não 
são, de certo, p1:incipios de momento que rne 
aponlã.o o lugar que de,vo occL1par na casu; 
convença-se o illustre deputado, tenho princi
pios meus: tenho opinião minha que emitto 
e que sustento ; mas ainda assim entendo que 
o illuslre ex-ministro não foi justo, porque 
essa administração não podia contar, como a 
de 19 de Setembro, com um apoio til.o de
cidido do corpo legislativo, ou para lhe ap
provar a proposta, ou para lhe dar um bill de 
indemnidade. 

Ouvi hontem aqui uma blasphemia politica, 
uma heresia política·: quando se disse que o 
Brazil devia ter uma politica sómente sua, 
admirei-me de ouvir o illustre (leputado, em 
quem reconheço talento, proferir un:ia propo
sição desta natureza, a na.o ser desculpado 
pelo desejo de combater,· ainda quando razão 
não tenha. Eu entendo que o Brazil não deve • 
ter uma política sómente sua, porque esta po
litica egoistica ha de trazer a sua perdição ; o 
que é o homem egoísta na sociedtde? E' um 
homem que não ·tem amigo que lhe sirva, 
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que lhe dê quando precisa, é um ente desgra
çado; e eu que rejeito o egoismo, ou seja do 
homem, ou da nação, rejeito a politica do 
egoismo. 

Mas, voltando á materia, disse o nobre ex
_ministro!-O Brazil de que precisa é de ser 
feliz, não nos lancemos no vortice das revo
luções, nliO se derrame o sangue brazileiro. 
Sa.o proposições muito bonitas, agradarão muito, 
forão muito applaudidas, eu tambem no meu 
banco lhe dei os competentes apoiados (risadas); 
mas não basta dizer que o Brazil d que pre
cisa é ser grande ; o que é preciso é que o nobre 
ex-ministro já na administraçlloJ já na camara, 
trabalhe para esta grandeza. Como entende o 
nobre ex-ministro que trabalhou como governo 

· para a futura grandeza que elle diz que o Brazil 
precisa? Fazendo um triste papel de suppli
cante diante de uma côrte estrangeira, que 
não quer restituir aquillo que de direito nos 
toca .•.. 

O Sa. MACIEL MONTEIRO :-Quando suppli
quei? 

O SR. MARINHO :-Agora declararei. O nobre 
ex-ministro, se me na.o engano, disse que tinha 
pedido a mediação da Inglaterra.... Esta questão 
precisa de muitogr!lnde desenvolvimento (cipoia
dos), não entrarei ainda nella ; mas talvez 
que o nobre ex-ministro se convença que de
servio o paiz recorrendo a esta mediação·, que 
não attendeu aos interesses do paiz, que o 
sacrificou. Entretanto nao quero commetter im
prudencias. 

Tambem não trabalhou, nllo curou da gran-. 
deza, da dignidade do pc1.iz quando enkegou 
os fóros nacionaes á discrição da Santa Sé. 

O SR. MACIEL MONTEIRO : - Bata a outra 
porta. 

O Sa. MARINHO :-Hei de bater nesta mesma 
porta, embora m'a não abrão (risadas), mas 
a casa do paiz é grande, e o paiz me escuta. 
(À.poi~dos.) 

O nobre ex-ministro sacrificou os fóros e a 
dignidade nacional quando se portou da sorte 
com que se portou nessa questao, quando 
nesse officio que foi aqui lido declarou que 
na.o só naquella como a respeito de toda e 
qualquer nomeação o governo do Brazil não 
pretendia violentar -Sua Santidade. E o qne 
quer isto dizer? Eu traduzo desta sorte : o go
verno entende que ainda quando tenha nomeado 
um ecclesiastico revestido de todas as qualifi
cações canonicas para obter o episcopado, se 
a Santa Sé entender que lhe deve negar as 
bulias, a isto se sujeita o governo do Brazil. 
Lembre-se o illustre ex-ministro que até esta-
beleceu uma regra para o futuro. ,. · 

Hontem, um illustre deputado que tratou 
deste negocio (e que no rr;eu entender não ct_isse 
ahsolutamentl nada) (risadas), notou corntudo 

uma cousa digna de consideração. Disse elle · 
que a questao do Sr. Dr. Moura estava perdida, 
nilo havia recllrso. Pois muito bem ; como 
então se crimina o ministl'o que, vendo perdida 
a quest:10, queria ao menos, qual Manlio no 
senado de Utíca, salvar o que pucle~se dos di
reitos mageslaticos, o qual vendo perdida a 
libcL·dade de Slla patria exclamou :-E' morta 
Roma, sim, morta de todo ; aos filhos 01·philos 
salve-se-lhes ao menos um retalho se quer da 
p"llria hel'ança.- O digno ex-ministro, vendo 
perdida a qnesUl.o do Sr. Dr. Moura, queria ao 
menos estabeleceL· uma regra afim de evitar no 
futuro contestações, afim de ficarem firmados 
decididamente os direitos rnagestaticos. 

Mas, disse o nobre deputado, o direito cano
nico que nos rege (na.o sei se a definiçn.o que 
dou por ventura quadra bem ao que nós en
tendemos por direito eanonico) nós herd:ímos 
de Pot·tngal. Nilo entendo assim. Entendo qne 
a monarchia brazileira é rnonarchia novu ; que 
o primeiro monarcha foi acclamudo pela von
tade dos brazileiros ; que não existe aqui ne
nhum direito de herança, e que por isso nôs 
na.o temos de Portugal senão aquellas leis qne 
uma lei dn assembléa constituinte declarou que 
fica vão em vigor. Ternos, sem duvida nenhuma, 
direito inconlestavel de darmos ou negarmrJs o 
nosso placet a qualquer ponto de disciplina. E' 
esta minha intelligencia. Ainda mesmo quando 
se quizesse dizer, que nós üslavamos ligados 
pelas concordatas havidas com os Srs. reis de 
Portugal, acharia o illuslre deputado nisto que 
chama direito canonico alguma cousa que con
truriasse sua opinia.o. Ahi mesmo veria que o 
concilio de Trento, que me consta ser um dos 
appel los feitos pelo Santo Padre, não foi aceito 
em Portugal em toda a s11a latitude, que se 
excluía aquillo que pudesse offender os direitos 
magestaticos, aos diL·eitos do padroado, o que 
foi declarado pela junta de advogados celebrada 
em Evora em 1750. Entende pois que aquellc 
ministro (não sei quem foi) que intentou esta
belecer uma coneordada entre o imperio qo 
Brazil e a Santa Sé, curou verdadeiramente dos 
interesses da nação. E porque, Sr. presidente? 
Porque estava perdido o negocio do Sr. Dr. 
Moura. Nllo é verdade o que se leu naquella 
nota? Não vimos nós em uma circur.:nstancia a 
um membro da passada opposição, que subia 
ao poder, admirar·se de na.o ver nos bancos 
com habitos prelaticios ao Sr. Dr. Monra? Não 
vimos nó,, · em outras cit·cnmstancias f.izer-se 
appello ao paiz por causa cie Zinzcndôri, dos 
frmnos rnoraveis e outl'as catilinal'ias mais ? 
Eis-àqui q que rlifficultou, on mesmo impos
sibilitou o negocio do S1·. DL'. Moura. 

Trouxe-se,. na.o sei para qne, que se· pre
tendia crear mais tres dioceses . on bispados. 
Ora, não ha narla ffi;\Ís n;üurnl. ~u entendo que 
os .interesses publicos padecem com t:\o dimi· 
nuto Qumero de metropoJcs ; e como se rs· 
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tranba que o governo prefPnclessr a creaçnn de· 
mi1is Lre·s met,-opoles? Perguntou o Sr. d<·putado 
h(lntcrn :- quern ncl1árãu p:,ra bispos?- Im
purtnnle perg11ril.~1 ! Eu llie respondi do meu 
batwo :- qualquer sacerdote: porque entendo 
que qualquer sacerdote canonicamente habili
tado está apto para subir ao episcopado ... 

O SR. NAVARRO:- O senhor é um. 
O SR. MARINHO:- Não, não, o illustre de

putado deve fazer dislincc;ão do deputado, qne 
não sei porque fotnlidacie qunsi sempre está na 
opposição daquelle que é nnhas e carne com o 
govP.rno, que parece estar sPrnpre com o sen
tido tle qne se lhe dê. (Risadas.) Nada, os 
meus principias são outros. 

Não nos lancemos no vertice das revoluções, 
não se derrame o snngne brazileiro. Ora, Sr. 
presidente, faço justiça ás boas intenções do 
nobre ex- ministro dos negocios estrangeiros ; 
mas por ventura não julga o nobre depuladq 
que se utilisa com o sangue, quando elle 
seja preciso, derr;:i m ado para sustentar a 
dignidade nacional? Parece-lhe mais justo o 
sangue derramado lldS guilhotinas? Pois uma 
administração que ;1ppla11dio a conducta de 
um magistrado que havia exigido sangne, e 
tanto sangue quanto chegasse para molhar a 
cal que devia rebocar os eclificios abrazados da 
Bahia; pócle-nos dizer que nílo se precisa der
ramar sangue para nrnnter-se os interesses na
cionaes? ! Senhores, eu sustento e repito:-. 
se sangue é preciso para manter a dignidade do 
Brazil, sua i ndepen dencia e seu terrilorio, 
sangue, sangue, sangue! Só não posso approvar 
o sangue que se derrama pela traidora mão do 
covarde. · 

Responderei ainda ao nobre depu tarlo, que 
ni\o sei porqt1e razão notou qt1e eu havia cahido 
em um anachronismo. Disse elle :-nã.o sei 
como o illuslre deputado cahio n'um anachro
nismo, referindo-se ao presidente de Minas, não 
se lembrando que o que attribuio a esse pre
sidente, tinha sido feito por outro.-Nã.o sei 
se me expliquei mal : mas quando eu com
mettesse um anachronismo não era muito, 
quando vemos que o nobre ex-ministi·o dos 
negocios estrangeiros em rnateria tão grave, e · 
de que deve estar tao enfronhado, commetteu 
um anachronismo terl'ivel. Disse ellé no seu 
discurso explicando o negocio com a Santa Sé 
-este negocio tomou-se ditíicil, etc., e quando 
o governo se preparava a redobrar de imtancia 
pará obter as bullas confirmntÓrias, eis que 
chega a renuncia do Sr. Dr. Moura. 

Entretanto, eu vi nos papeis que vierão da 
secretaria, que o officio em que o nobre ex
ministro dizia ao nosso encarregado de ne
gocios, da maneira a mais positiva, que de
clarasse á sa·nta Sé, que as intenções do 
g1Jverno erão em tudo conformes aos desejos 
do Santo Padre, qt1e é data40 de Agosto ou 

Setembro, e a renuncia é de Outubro. Ora. 
eis-aqui um nnacl1ronismo em maleria impor~ 
tantissima, ana('hr·onismo imperdoavel ao chefe 
de urna repartição, que dizia ter exaniinado 
todos os pnpeis para informar a camara com 
singeleza e verdade: portanto, não restaremos 
em anachronisrnos, porque e:>ses e outros 
erros àessa natureza poàem apparecer prin
cipalmente em discursos improvis~idos. 

Agora desejo responder ao mesmo nobre de
pu taclo antes dP entrar na analyse de alguns 
factos acontecidos na provincia de Minas. Sinto 
entrar nesta questão, desejo quasi abandonal-u; 
mas para que os nobres dcpula::los no.o pensem 
que me têrn convencido, continuarei a sus
tentar a opinião que aqni emitti. 

Disse o Sr. ex-ministro da marinha, em 
urna das sessões passadas :- como não queria 
o nobre deputado que se 111.10 mandasse or· 
ganisar um batalhão de guardas nacionaes na 
capital de . Minas, se a província estava em 
agitação, se as desordens da Bahia faziao t·eceiat· 
que a lava da revolnçil.o chegasse lá? 

Note a camat·a q11e a capital de Minas, omle 
se organisou o batalh110 dista do rnunicipio do 
Rio Paruo e da Januaria, que são limilrophes 
com a Bahia cerca de 200 lPguas : em vez àe se 
mobilisar a guarda nat~ional do Rio PardCJ, 
de Minas Novas, cm vez de se mobilisat· 
a guat·da nacional de Janu.1 ria, mobilisa
se o batalhrt0 na capital da provincia para 
correi.' muito depressa 200 leguas aos mu
nil!ipios de hnuaria, e Minas Novas! (Ri
sadas.) Note a camara a incoherencia da ad
ministração, incohereneia que eu capitulo de 
crime, ainda que não em todo o l'igor da le
gislaçno. Desses mesmos lugares tinhno vindo 
participações que os indios ~akuemiques cos· 
tumavão a aggredir os fazendeiros daquelles 
dislrictos, um juiz de paz rec]amára medidas 
que pudessem garantir as vida~ e propriedades 
daquelles cidadãos. 

Ora, um governo que atlendesse aos iule-
. resses publicos, que atlendesse u outros in

teresses que não seus, o que faria neste caso? 
Não mandaria ao menos 111õbilisar a guarda

. nacionul daquelles contornos para então obter 
. os dous fins, obstar a que a lava revolucionaria 

penetrasse no sertão, e ao mesmo tempo ga 4 

. ran tir a vida e propriedades dos cidadãos ? 
Entretanto o governo não fez isto : e qual 
fo.i o resultado? Os indios. aggredir!lo aquelles 

··lugares, immensas familias fora.o victimas dessa 
excursão, e immensa populaçã.o foi destruída. 

Quando constou que tinha sido demillide o 
presidente que então administrava a pro
víncia ...... eu diria mais alguma cousa se elle 
não estivesse presente, mas como está...... para 
o não chocar, direi que · com applauso dos 
proprios·- adv.ersarios. (.Apoiados.) Entr10 dis
semos nós : - O governo quer aggredir. ...... 
Sr. presidente, permitta-se que•o diga, essa 
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administração teve tão pouco tino admin.is
trativo que se declarou contra os homens que 
sustentavão o governo que existia, que susten
tava.o o governo legitimamente constituido. 
Tomámos pois isto como uma aggressao ; sa
tisfizemo-nos porém com a nomeação do pre~ 
sidente mandado, nem uma só palavra se disse 
conlra elle, e eu que redigia urna folha publica, 
disse que das lnzes desse administrador a·e
vi:1mos esperar benefícios : quem ei:;tá nesta 
disposição na.o pretende aggredir. Mas, Sr. pre
sidente, o que fez apparecer ou resm:citar a 
opposição em Minas Geraes, foi, perdôe-me o 
nobre presidente, a sua adrninislração : talvez 
fosse illudido, talvez fosse illaqueacla a sua boa 
fé ; mas deu passos que nilo podiao ser en
carados senão como filhos de um plano com
binado para se mata1·em as liberdades . do 
paiz. 

E como, como poderião ver os mineiros a 
sangue frio demittidos de seus lugares ·probos 
servidores, cujo crime, rep,ito, tinha si elo terem· 
se conservado fieis ao governo legitimamente 
conslitnido ? E para os ver substituidos por 
quem? Senhores, eu que tinha ido a S. Joa.o 
d'El-Rei, e havia passado nos campos de José 
Corrêa, e visto as cruzes que denotavão os ca
daveres mineiros alli enterrados, tive de vêr na 
praça commandando as forças o mesmo chefe, 
que tinha dado a voz de fogo contra os mi
neiros, que sustentárao a legalidade (apoiados) ; 
e tive de vêr os homens que em 1833 havião 
tomado sobre si o encargo, direi penoso, de 
sustentar a autol'idade legitima, demiltidos e des
presados ; e tive de ver empregados, e_ favo
recidos aquelles que tinha.o derramado o 
sangue mineiro, que t.inhão clamado na mesma 
praça-morra o lyranno-que tinha prendido 
até a um deputado contl'a a disposição expressa 
da conslituiça.o. Eu appello para V. E!x., Sr. 
pt·esidente, que é mineiro, en appello para a 
boa fé de todos os Srs. deputados .... 

O SR. PAULA CAN01no : - E de que lado está 
então o Sr. ex-ministro da justiça ? 

O Sa. MARINHO : - Honra lhe seja feita 
· (apoiados), ninguem o condemna pelo seu 
procedimento nessa occasião ; o que lhe ~s· 
lranho é a sua vergonhosa apostasia. (Apoiados.) 

Eu appello para a boa fé, pam n. conscie11cia 
dos Srs. deputados ; digão, dign.o os·Srs. de1m· 
tados p(ila provincia da Bahia ']Uai não seri~1 
a sua indignação se, chegando á Bahia, vissem 
Sabino commanuando as tropas 11 1 (Nunit!rosos 
apoiados.) 

O Sa. MouRA MAGALHÃES : -Deus me iivre 1 
O SR. MARINHO : -S1·. pre::;idente, a maioria 

da assembléa provincial de Minas Get·aes, tem 
sido aqui tOL·pemente calumniada. ·o ex-mi
nistro da jllsliça, que sabia que o.quelle p1·e
sidente não era estimado pela maioria, pela 
versatilidade do ~eu caracter e incoherencia de 

suas opiniões, 11orneou esse presidente só com 
o fito de compl'Ometter a assembléa provincial. 
Nós então dissemos: - E' enviado pelo go~ 
verno leg..ll, dê-se-lhe posse. A opinião calou-se, 
em observação dos factos. Entretanto qual foi 
o primeiro facto desse presidente? Uma lei 
havia passado, á qual elle pretendia negar a 
sancç1!.o ; era a lei do 01·çamento : e o que faz 
elle? Consente qne a assembléa provincial 
se encerre, que muito dos deputados que o 
erno tarnbem á assembléa geral, venhão 
para a cô~·te ; e depois de ver desviatll)s dn as
sembléa provinci,ll os membros, cuja opinião 
lhe na.o ag1·adava, fez convocaçao extraot'r1inaria, 
unicamente para vêt· pas:;ar suas idéas. Se isto 
é administrnr com boa fé politica, cu· renuncio 
á politica, na.o sei o que é boa fé !. ... 

Enlretan to examinemos o comportamento da 
maioria : a maioria, longe de segnit· os pre
ceitos e diclames da opposiçi:'ío de 19 de Se
tembro, êoncedeu tudo; decretou todas as leis 
quejulgou indispensaveis para o andamento dos 
negocios publicos, m·eou luga1·es, abrio os braços 
á administração, e até lhe proporcionou meios 
para criar clienlella. E uma assembléa provincial 
que assim procede merece ser trata a de 
anarchista,. de revol11cionari.1 ! ! ! E' a mais fla
grante das injusliças que se póde fazer, tanto 
mais digna de admiração, quanlo na maioria da 
assembléa provincial haviao muitos homens 
cnja vida está essencialmente ligada n.o paiz 
pelas suas relações, pelas numerosa;;; familias 
a que pertencem, pela sua riqueza e fortuna, e 
finalmente pelas grandes fabricas e propriedades 
que possuem 1 1 ! E é a taes homens que se at
tribue até o crime de trabalharem p.tra a in
surreição ! ! 1 Até se disse que o crime do pre· 
sidente frii na.o cnmbinar coi11 os anarchislas ! 
Os amuP-histas ? 1 Ah ! Sr. presidente, quando 
na provincia de Minas não houve anarchistas 
em certa época, não os ha hoje, nem os· ha-

. verá járnais. A ordem na pl'Ovincia de Minas 
está muito segura, porquo os unicos desordeiros 
que lá.havia estão do lado do governo. (Hilari-
dade prolongada. ) · 

:R~sponderei a um convite que fez um nobt·e 
deputado a respeito de eleições. Nós sabiamas, 
pelo que linha acontecido com a reeleição do 
ex-ministro ela justiça, que as urnas eleitoraes 
não nos scrião favuravei::;, quando os mesmos 
eleíti.ires houves:sem de procedei· a outras elei-

. ções ; mas conse1·vá111os os no:;sos princípios, A 
província despeuío-nos (se se trntasse na analyse 
dessa despedida, talvez alguns illust1·es depu
tados não tivessem muito motivo de gloriar-se), 
mas em fim despediu-nos, e como uos desp~dio, 
o que nos resta? Pela minha parte, depois do 
castigo, ainda me conservo irnpenilente ( ri-
8adas); tenho as mesmas opiniõe!S, e continuarei 
a su:;l.tmtal-as á face da província e do Brazil 
inleiro ; porque entendo que são principias 
justos,· que são principios que devem seguir 
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todos aquelles que sinceramente dcscjão a con
soliuaçno da monarchiA conslilucional no im
perio ; embora por meio de decepções, por 
meio de intrigas e caballas se pudesse alcançar 
esse lriumpho, se é que assim se póde chamar, 
á vista dos factos que se têm apresenlado e que 
os iHustres deputados nem se têm occupado de 
refutar, nem de negar; factos que lambem 
forão apresentados na assembléa provincial: 
o que se fez na occasiao dessas eleições? Pros
tiluio-se o segl'edo das cartas, o correio tleixou 
tle ser inviolavel ; o pensamento da opposiçtto 
uno pôde chegar a todas as parles ; proprios, _ 
que Linhão sido mandados, forão comprados, e 

· depois da eleição, como por escarneo, as cartas 
ele que ellcs Linhão sido porladores fot·ão ali
radas dentro das prop1·ias casas dos que as 
tinha.o mandado. Esse lriumpho, essa gloria eu 
uM ainbiciono. 

Um Sr. {\epulado pela provincia de Minas 
fallou hontem em uma carta que appareceu. 
Estimo que o que se diz fót·a da casa sP. traga 
para aqui, porque pela minha parte eslou müito 
tranquillo, e sempre terni occasião de justificar 
estes aclos. Fallou-se de uma carta dirigida á 
villa de S. José : é verdade ; fui eu que a es
crevi, ufano-me de o dizer. 

_O Sa. CARNEIRO LElo : - Nego que a carla 
seJa sua. 

O Sa. MARINHO : -Pois então tenj mais essa 
( 1·isctdas ), porque eu lambem escrevi. 

O governo, querendo triurnphar nas eleições, 
temia que uma divergencia appat·ecesse no col
legio de S. José : querendo segurar a: unani
midade do:; votos, mandou propôt· na assembléa 
p1·ovincial por mn deputado da minoria um 
projecto abolindo ;iquella villa ; . e outro depu
tado natural daquella villa se encarregou de 
esci·ever, dizendo q!.te se o collegio não fosse 
unanime em votai· no ministro da justiça, a villa 
seria abolida. Tendo-nos constado isto, usámos 
do mesmo expediente, e escrevemos - foi pro
posta a abolição desta villa por um membro que 
sustentn o governo, para fazer recahir os votos 
desse cullegio no minisb'b da justiça ; não se 
deixem porém illudir, porque a maioria está da 
nossa parte. - Não sei o que tenha isto de con-
demna vel. · 

O SR. CARNEIRO LEJ..o : -Eu <lisse que tinhão 
havido promessàs, e ameaças. 

O SR. MARINHO : - E o governo ·aonde 
eslava? 

O SR. NAVARRO : - Confessou a sua carta, 
confesse agora a do outro. · 

O Sa. MARINHO :.- Pois honteuJ um il
iuslte deputado pot· uma simples conjectura 
frívola e muito infundada, e que tem contra 
si a deposição dos factos, disse que o fim da 
concordata mandada propôr á. Santa Sé era 
aplanar o caminho para a confirmação do 

bjspo de Marianna.; quando todo o Brazil co
nhe.ce a abnegação do illustre cidadão, a quem 
o nob:re deputado se referia (apoiados) ; o il
lus tre deputado, digo, avançou esta proµosição, 
que uào podia ter por fim senão desfigurar 
uma reputação, e reputação muito illusfre (nu
me1·osos (!,poiados), e não se lhe pedirão provas: 
e ha de a tdste opposiçilo ser,condenmada a pro
duzir provas de tudo quanto diz? Eu espero que 
o nobre deputado tenha para comnosco a mesma 
indulgencia, que temos para com elle. 

Eis o celebre triumpho das eleições! Entre
tanto é pt·eciso notar que a differença entre a 
lista da opposição, e a lista triumphante, é 
apenas de 20, 30, 50, 60, 100 votos. A' vista 
disto, na.o sei se póde alardear muito de que 
a província nos tenha repellido ; mas o que 
posso affirrnar, é que a província de Minas 
Geraes é amante since1·a da ordem, da mo .. 
nal'Chia constitucional, e da liberdade (nimie
rosos apoiados), e que aquelles que sustentarem 
e defenderem estes sagrados objectos nada têm 
de receiar. A unica consolaçn.o que lemos é 
que na.o demos um só passo, pelo qual pu
dessemos ser tratados de anarchistas e desot·· 
deiros, epitheto que devemos á bonhomia do 
governo. . 

Devo aqui referir um facto muito notavel : 
cart.1s se e~creverao a certos vigarios, com 
notas de duzentos mil réis, para dizerem uma 
missa ao Divino Espirito Santo, para illus
mrem os eleitores na eleição dos candidatos. 
(Hilatidade prolongada.) Donde sabio este di- · 
nheiro ?. Dizem alguns que das despezas se
Cl'etas da polida. Não fallemos, pois, em elei
ções, porque fl triumpho para o lado da admi
nistração foi vergonhosissimo. 

Não posso dispensar-me de .. presentar ainda 
algu·ns faetos a respeito dessa alta capacidade 
adminisll'ativa que, por infelicidade da província 
de Minas Geraes, hoje guia sells destinos. Já 
se apresentou aqui um, que eu julgava cara
cterístico da mais rematada estupidez, que é 
nllo saber o que quer dizer expôr debaixo de 
sua assignatura as razões porque nega a sancção. 
Este facto foi explicado pelas lett-as gordas, 
e caracteres miudos: vamos a ver o facto que 
vou apresentar. Disse-se que o presidente de 
Minas tinha tale.ntos e virtudes! Quaes talentos? 
Quaes virtudes ? Agora cabia bem exclamar : 
na.o zombem de nós ; não zombem do paiz. 
(Apoiados.) Eu desejava que os Srs. deputados 
q'¾izessem examinar alguns regµlamentos es
cr1 ptos por essa alta capacidade ; P. então se 
convencerião de que com effeito não é muito 

~transcendente. Esses regulamentos cori:em ini
pressos, e podem facilmente ser consultados. 
Como, porém, acontece que este homem possa 
ter sustentado a ordem na provincia de Minas ? 
Seuhores, a ordem, a paz mantêm-se alli por 
Ili mesma. Além disso, a provincia tem qua
trocentos e tantos juizes de paz muito esclare• 
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cidos ; tem, julgo, que vinte e nove camaras 
municipaes muito esclarecidas; e, mais que 
tud~, a provincia de Minas Geraes tem a van
tagem de ter todas as suas comarcas occn
padas por juizes de direito habilíssimos : eis
aqui o que concorre para a boa administração 
da província, e para a mantença da ordem. 

Sr. presidente, eu não quero nem levemente 
tocar no que é pessoa], e por ·isso rogo a V. Ex. 
e a qualquer Sr. deputado, que me advirta se 
me escapar alguma proposição semelhante: 
quero limitar-me só aos aclos da adminis
iração. 

A assembléa provincial de Minas Geraes de
cretou que se contrahisse u.m emprestimo para 
a continuação, e factura da estrada em cons
trucção. O presidente que então estava, en
tabolou a negociação com dous capitalistas ; 
como porém elles não offerecessem vantagens, 
não quiz contractar com elles. O presidente 
que succedeu a este, o Sr. deputado José Gesario, 
continuou a tratar desse negocio com a boa fé 
que o caracterisa, e a communicar-se com esses 
dous capitalistas ; e corno .a negociação não offe
r~cesse as vantagens que o governo desejava, 
não concluio a negociação. Entretanto reune-se 
nova.mente a assembléa provincial, modifica-se 
a lei em !::entido mais favoravel aos capita
listas; alcança-se da assembléa geral privilegio 
para o empresfüno provincial identico ao con
ferido aos emprestimos geraes; e com todas 
estas modificações, o presidente da provinqia, 
sem publicar um edital, sem allender mesmo 
á proposta de um outro capitali'sta; contrahio 
o emprestimo em segredo. Se este facto honra 
a q·ualquer administração, então estou muito 
alheio de saber o que é administrar bem, Os 
entendedores dizem que esta transacçM foi 
muito contraria aos interesses, e prosperidade 
da provincia. Advirta-se que o pt·esidente nem 
ao menos consultou a ambos os capitalistas 
que tinhão feito propostas: abandonou a um, 
e conlractou com outro ; e quando se per
guntou o que era feito do emprestimo, estava 
contrahido. 

Mas nno pua.o aqui os disperdicios. Desti
narão-se alguns contos de réis para pôr em 
arrematação uma pa~te da estrada ; o conh'acto 
teria sido feito occu1tamente, e já eslava quasi 
cor:cluido, se um cidadão, que por acaso se 
achou no palacio na noite .. antecedente, não 
tivesse ouvido fallar nessa arremataçll.o, e nno 
tivesse pedido por requerimento ser tambem 
attendido. Esse requerimento ficou demorado 
na secretaria por oito dias ; entretanto sustou
se a arrematação, e depois desse tempo se ·fez 
com vantagem dos ·interesses da pl·ovincia. 

A unica habilidade do presidente de Minas 
foi servir bem a quem o nomeou, v. g., estava 
para vagar o lugar de jniz de direito em 
S. Jollo d'E_I-Rei (este facto já aqui foi citado), o 
presidente não podia nomear para alli um sujeito 

. TO,IO 1 

fJue, além de ser sL1bstitnto mais moderno, era. 
de outra comarca. Chega a noticia da no
meaçllo dos desem hargadot·es : . o presidenlP. 
cala-se, transfere o substituto de um lt1gar para 
outro; no outro dia apresenta a nomeaçno dos 
desembargadores, e no terceiro nomêa o sujeito 
a quem queria proteger, uue era irmão do ex-
ministro da justiça. · 

O SR. NAVA0RRO : - Muito e muito habil ; 
nós o conhecemos. 

O SR. MARINHO :-Mui lo habil e m uilo hon
rado, mas por isso não se devia postergar o 
dit-eilo adquirido por outros igualmenle babeis. 

Senhores, eu concluo porque nãO tenho mui
tissimo desejo de fa11ar. Saibão, porém, que 
quando um nobre deputado meu amigo e outros 
dizem : este presirlente é máo, que não fallamos 
por amor-proprio, nem por interesses mes
quinhos ; fação-nos mais justiça. 

Quem não ha de sei-vir a um governo (não 
me refiro agora á alta administração, mas a seus 
agentes), quem nao ha de servir ao inspector 
da thesouraria, quando elle a seu bel-prazer 
pega nos dinheiros pub1icos, os reparte pelos 
parliculures, e se esquece de que são dinheiros 
pnblicos? Foi o facto confessado por elle na 
assembléa provincial. Trinta e tres contos de 
réis, de cobre punçado, forão postos á dispo
sição de um homem, e trinta e tanl1Js á dispo
siç!lo de outro, a titulo de conducç!l.o ; e anno e 
meio já se havia passado sem que uma mal
dita tropa apparecesse que pudesse conduzir 
esse dinheiro! Entretanto que se sabia que, 
apenas chegado o dinheiro, tinha sido vendido 
nJ. Diamantiua a 50 por cento, e que se espe
rava occçisÍ!l.o de comprar outro a 5 por cento 
para entrar com elle para os cofres da lhe
sou raria 1 

Destes e outros factos se poderiAo apresentar 
muitos. Entretanto o est.ado da administração 
de fazenda na minha provincia excede o que 
se póde chamar miseravel. Os empregados sào 
mal pagos ; difficilmente recebem os seus hono
rarios : não ha diqheiro nos cofres ; a delapi
dação continúa da parte dos agentes ao poder ! 
Eis quanto posso informar a respeito da admi
nistração de minha província; e· se um depu
tado que, conscio destes factos, se declara em 
opposiçãa á essa administração, póde-se al
tribuir-lhe pl"Íncipios menos justos? Eu julgo 

· que é a maior das injustiças. Preveni-me contra 
a administração de 19 de Setembro s_ó pelo facto 
de contar entre os seus membros um, de cujas 
idéas e principios eu nada tinha de esperar; 
confirmei-me na opposição a essa adminis
traça.o, porque vi que ella tinha hasteado a 
bandeira do regresso. Esse sentimento, esse 
plano que se manifestava em todos os actos da 
administração, me obrigou a fazer-lhe oppo
sição; continuei a fazer-lhe opposição, porque 
desejaria que se me exp1icasse a ra2;:i,o por que 

25 
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essa administração foi proteger um partidu que 
havia combatido, 011 que pelo rnenos não tinha 
adhel'ido á nossa indcpeude11cia; um partido 
alle se liavi,t opposto á constítuiçllo de 24, e á 
1:eaeneração de 7 dQ Abril. Eis-aqui o partido 
·q1~e, ao menos na minha provincia. a ndrninis
Lração passada procurou poupar. Eu, conhe
cendo as opiniões de:,;tes homens, e àa admi
nistração passada, e vendo hastear uma ban
deirn, e proclamar um sysle!lla que não julgo 
ser prnprio pat·a fazer a felicidade do meu 
paiz; vendo a celebre reforma do acto addi
ciona1 (11:10 sei se será permittido fratal-a 
assim: estou em duvida se já passou na 
casa) ... 

ALGUNS Sns. DEPUTADOS :-Ainda não. 

O Sn. MARlNHO :- Bem: os meus presenti
menlos tomarão grnnde força com essa celebre 
reforma ao acto addicional ; entao me convenci 
de que a administração de 19 de Setembro, 
obrando mui lrnbiltuente, por isso que, corno 
sempre, 11.pparece entre todos os povos, depois 
de longa luta, um espirilo reactor; querendo 
lal vez apoderar-se da adminislraçào por muito 
tempo; julgou que para o Brazil era chegada 
essa época ; e visando sómente na conservação 
do poder, procurou esconder as garantias pro
vincia.es nos principias regressistas. Por esta vez, 
e por todas, declaro, como já fiz, que não sei 
qual é o pensamento da actual administração ; 
nem sei qual é a crise em que o Bi·azil se acha; 
mas se o pensamento da actual administração 
é sustentar as doutrinas, o systema e as idéas 
da administrnçuo ps.ssada, estou na opposição. 
Pedio-se o progrnrnn1a da opposiçllo: não estou 
aulorísado para o apresentar, porque nao sou 
orgão della: nws o meu programma é sustentar 
com todas as minhas forças o throno, a con
stituição e acto addicional, da mesma sorte por 
que foi decretado pela assembléa constituinte ... 

O Sa. MouuA MAGALHÃES:- Sem interpre
tação fürn ... 

O SR. MARINHO :- Pois não ... 

O Sn. MouRA MAGALHÃES:- Com a intelli
gencia variada que lhe dá cada urna das 
assembléas provinciaes ! 

O SR. MARINHO:- Não; com é\ intelligencia 
lilteral, unica que se lhe deve dar, unica que o 
corpo legislativo lhe póde dar, e não com inno
vações. (Apo·iados.) Eis o meu pl'Ogramlfia, e 
se tenho erguido a minha debil voz para esti
gmatisar o syst.ema da administraçã.o de 19 de 
Setembro, é porque me· persuado de que ella 
tinha outtos princípios: queria, sim, a mo
narchia, mas não da sorte por que ella se acha 
no Brazil. Declaro que não desejei uma Ulo 
precipitada retirada a essa aàministração, porque 
eu estava convencido, pelo que posso Julgar do 
caracter brazileiro, de que ella se sustentaria 
ernquanto não cahiss-G o véo das illusões; mas 

quando cahisse esse véo, ella havia de haqu e:-ir 
Precedeu os meus desejos; a administração 
cahio; e nós devemos justificat· a nossa oppo
sição, que foi atl'ozmenle calumniada: o~ di
reitos são iàenticos ; cumpt'f! que usemos do 
nosso. 

Concluirei declarando que voto pelo pa
ragrapho do voto separado. Entendo que nelle 
se diz tud•) quanto se deve dizer ao throno ; e 
ainda mais me convenci disto depois que vi a 
sL1sceptilidade dos membros da passada admi
nistração e de seus adherentes; que de nenhum 
modo querem o seu desc1·edilo. E' verdade que 
obrão bem, mas parece que têm apresentado 
susceptibilidades de mais ; e por isso apprnvo a 
phrase que diz que a camara. Jos deputados é 
seguro apoio do lhrono; porque, quem nos diz 
qne a administração passada, querendo se
gurar-se ainda mais no poder, se retirou e pre
tendeu formar uma maioria que sustente as 
suas idéas, e fo~rçar o eleitor dos ministros a 
elegel-a de novo? Isto é contra a constituição; 
e por isso o lht·ono deve saber que nada tem a 
receiar porque quatro. ou cinco homens se reti
rat·ão do poder; porque a carnara lhG presta 
todo o apoio e ha de sustentar as vontades 
do pode e irresponsa vel, reservando-se tão só
mente a legal e justa opposição que lhe per
tence. 

O Sr. Souza lvfartins :- Peço por um mo
mento a attenção da casa; pouco direi porque 
limitar-me-hei a apresentar algumas razões 
sobre a matel'ia, sem enirar em questõés que 
lêm complicado a discussão, que a meu ver se 
tem apartado da questão principal. 

Farei a analyse dos dous topices, e exi;,orei 
as razões porque· julgo pref'erivel o da com
missão. 

No paragrapho do voto separado se infligem 
censuras á administração passada. A com
missrto separou-se do parecer do illustre autor 
de::se paragrapho, por lhe parecer não ser parla
mentar adaptar voto de censurn a uma adminis
traçao que já não existe. Considera conveniente 
que se pronuncie voto de censura contra urna. 
administraçao que está no poder, afim de que 
o eleitor dos ministros, esclarecido pelo voto 
nacional, possa saber qw1."ndo a deva conservar 
e qu~ndo a deva demittir; mas não póde des
cobrir que razão política, que vantagem possa 
haver em censurai· uma administração que 
se retirou. 

Disse-se que em 1830 tinha apparecido um 
voto semelhante dirigido ao throno peb camara 
dos deputados. Apesar de que eu seja obt·igado 
a reconhecer precedentes, não admitto a auto
ridade, e não concordo em que esse voto de 
censura tronxesse alguma vantagem, ou cousa 
util ao paiz. Se analyso o procedimento de o_u_tros 
parlamentos mais amestrados na marchiC dos 
governos constitucionues, Ct'eio que se não po· 
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derá produzir um exemp1o semelhante df: um 
voto àe censura a um ministro qne já í'oi 
dcmittidQ. Parece que em taes cases pódc 
cabl'r bem urna accusação, quando se vê que os 
ministros faltárão a suas obrigações. 

Mas ainda quando pudesse ler lugar um 
voto de censura, nas circumstancias pre
sentes nao era conve11ienle, antes inoppor
tuno. 

Um partido·que sustentava o rninisterio de
cahido existe na casa: é de crer que as mesmas 
pessoas que apoiá1·110 o ministerio passado con
tinuem a mostrar-lhe a mesma adhesa.o qne 
tiuhão á sua opinião ; o contrario seria moslrn.t· 
muita versatilidade. Qual seria pois o resultado 
de se pôr agora em discussi'J.o este voto de cen
sura ? Seria sem duvida provocar, como se lcrn 
visto, uma discussão renhida de parte a parle; ele 
um lado empenhados em crirninar, e de outro 
lado empenhados em defender o ministcrio deca
hido; e qual é o bem que clabi colhe o publico? 
Nenhum ; antes resulta mal ; podem-se pro
nunciar pai-tidos, e aliás poderiào talvez fundir
se ern uma nova com posição ministeriai. Pn· 
rece-me, pol'lanto, que a conducta da pat-sí\rlu 
opposiçno não tem sido muito conforme com os 
interesses do paiz. que mais se promovem com 
o esquecimento do passado, a vel' se se podia 
fazer nova combinação com a adminisll'açao que 
houvesse de reger o paiz. Deste modo elerniim
se, perpetua-se a divisao que havia na cnsa, e 
parece que os nobres deputados da passada 
opposii;ão, nfio querem compromisso algum com 
os que apoiárão e pel'lencêrão ao antigo 
ministerio : querem elernisar a difforença tle 
opiniões que existia de nm e outro lado. Os in
teresses do paiz exigião antes que se passas~e 
um véo sobrn o passado, visto q1Je a adminis
tração está demittida. 

Parece-me que a opposição perdeu illlcira
mente a sua causa, escandalisando ca<la ve~ 
mais os indivíduos que sustentárão a adminis
ti-ação passada, e que não creio que me
reçilo as acres censuras que lhes têm irrogc1do. 
Se não podia haver espeL·ança de que passasse 
este topice, ainda que elle fosse mnito parla
mentar, para que apresentar motivo para uma 
discussão, que havia .de exaltar sentimentos, 
que convinha antes apagar. Parece-me, por
tanto, que não foi muito politica a apresentaç!to 
d~sse topico. 

Lançando breve golpe de vista sobre este voto 
de censura, entendo que elle nem merece este 
nome, ou qne antes merece o nome de voto de 
resentimento. (Apoiados.) 

O SR. M11c1EL MoNT]j:IRO :- 011 de colerr1. 
O Sa. SouzA MARTINS : - Porque, que vnn, 

tagern ha em censurar o que nao existe ? Nrto 
parece que tenha fim algum politico 11til no 
paiz. (Apoiados.) 

Ouvi com alguma attençno todas as censnras 

que se flzer~o ao artigo da commissão, que não 
íorno muitas,porque a maior parte dos discursos 
divagárfl.o sobre objeclos differentes, e poucos 
oradores se occnpárão do artigo. 

Censurou-se ã p.rimeira parte do artigo, que 
trata da negociação com a Santa Sé, dizendo
se que essa linguagem só seria conveniente 
antes de acamara ter presentes os documentos; 
mas queria-se por ventura que a commiss9.o 
dissesse que estava convencida de que a har
monia com a Santa Sé tinha sido obtida com 
esquecimento e mingua dos fol'os nacionaes? 
Nesta parte divirjo da opinião do nobre depu
tado, e parece-me que a negnciação a que me 
1·cfiro, nl:i.o foi obtida com mingua e esqueci
mento dos foros e dignidade nácional. A este 
1·e~peito estou de accordo com o Sr. deputado 
peia província da Bahia quando ministro da 
justiça (o Sr. Monte:rnma), que nas inslrucções 
para a concordata declarava que a confirmação 
Jo bispo eleito era objecto muito secun
daria, 

O SH. MONTEZUMA :- Comparada ·com a con
cordata. 

O SH, SouzA MARTINS :-Eu entendo que o 
µovemo, mesmo independente de renuncia do 
hiHpo eleito, poderia ter escolhido outrn, como 
16111 l'eilo soberanos da Europa, como bem 
mnst1·011 o nosso digno metropolitano, pessoa 
muito ill11sirnda nesta materia, ll·azendo até o 
exe1uplo de Napoleão, que aliás usou de muita 
i111!1wncia sobre os negocios da igreja. Napo
lr•no ell'gen alguns bispos, que nilo forão con
flt·uuulos: e passados annos nomeou outros 
que obtivera.o a confirmação. Outro exemplo 
se npresentou hontem, mostrando que o 
ad11nl solH:!rano de França praticou o mesmo. 

Ora, se nações influentes e poderosas, cujas 
i~re,ias gozn.o de liberdade de mais antiga data 
do que a do Brazil, procedem deste modo, 
1111.0 me pa1·ece de estranhar que o governo do 
füniil cedesse nesta parte. 

Outra censura foi feita á parte que diz res
peilo no Oyapock, dizendo-se que a commiss~o 
it1si11111lva ao governo a maneira porque devia 
proceder nesta negociação. Não foi este o pen
samento da commissão, nem isto se deduz 
do arli~o. Póde-se fazer ao artigo a censura 

l ~· de upp-rovm· a marc rn rlo govêrno, con~o _u1sse 
lionlem um Sr. deputado pela provmc1a de 
Minas, mas nilü a que se fez. Approvo a con
duc!a do governo e do ministerio actual, por 
que pnt·ece que segue a mesma marcha: é ao 
menos o que se póde colligir do relatorio do 
nctunl Sr. ministro dos negocios estrangeiros. 

O SR. LIMPO DE ABREU :-Approva tambem a 
medi11çt10? 

O Sn. SouzA MARTINS :-Estando ella decla
rnda expressamente no tratado, sem duvid_a 
eu n npprovo, porque a Inglaterra tem obn
ga~M de a prestar (ntmierosns apoiados), e de-
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claro ao nobre deputado qne eu approvo mesmo 
todos os meios de negociação, que tiverem 

. por fim conseguir a evacuação das tropas fran
cezas do Oyapock, sem que seja preciso ap
pellar ao meio de guerra (apoiados); sup
ponho que todos os meios de pacificação que 
se possa.o empregar para este fim são prefe
ri veis a uma declaração de guerra. A minha 
opinião é inteiramente opposla á do nobre 
deputado, que parece aconselhar a guerra, e 
anni.mciar no periodo correspondE?nte do voto 
separado uma politica inteiramente diversa 
daquella que encerra o paragrapho da com
missa.o, que approva a politica das negociações 
e da conciliação dos governos eslrangeil'Os, e 
o meio de se poderem conseguir os nossos 
direitos, independente de declaração de guerra, 
sem comtudo excluir a declaração de guerra 
se fôr ·necessario. Verdade é que o nobre de
putado que redigia o parecer separado diz 
que n!io se inclue tal pensamento no pel'iodo 
por elle proposto ; mas no seu discurso deixou 
entrever a mesma opiniao. Eu leio o pel'iodo. 
(L8.) . 

Ora, é preciso confessar qne estas expressões 
são muito duras ditas para co·m outra nação. 
Os nossos limites na Goyanna se não acha.o 
demarcados: os mesmos tratados com a França, 
quando declarno esses limites, só se referem 
ás divisões astronomicas e gráos de latitude ; 
como póde, portanto, declarar-se que a an
ciedade da camara continuará emquanto nm 
só palmo de terra (repare-se bem nt?sta ex
pressão), um só palmo de terra fôr occupado 
por forças estrangeiras? Esta expressão é muito 
dura: parece que só aconselha· uma politica 
inconciliavel, inflexivel, que não póde admittir 
negociação ou transacção alguma ! 

Um Sr. deputado declàrou que a sua po
litica, a respeito dos negocios estrangeiros, era 
a politica americana ; outro Sr. deputado pela 
provincia da Bahia explicou-se da mesma ma
neira, e disse que o governo havia feito mal 
em não pedir explicações á França pelo blo
queio· do Mexico e de Buenos-Ayres, e de não ter 
intervindo na luta da Cisplatina ; e até mesmo 
por · não ter intervindo,· não sei de que ma
neira, nos negocios do Perú com o Chile I Pa
rece-me que a poJitica da intervenção. não 
é hoje das mais acreditadas, mesmo na Eu
ropa para as grandes. potencias, porque a França 
tem si4o elogiada por não ter querido intervir 
nos. negocios de Hespanha. 

Se um nação poderosa, como a Inglalerra, 
e mesmo os Estados-Unidos da America, qui
zesse pedir explicações ao governo franc~z por 
tae"s bloqueios, tal vez terião razão plansi vel , 
mas o Brazil, nos embaraços e circumslancias 
em .-que está, querer intervir' nos negocios da 
França com ·nações american·as, seria impru
dencia notavel, seda ... · 

O Sa. Mout-tA MAGALHÃES : - Seria politica 
subliuw. (Apoiados.) 

O SR. SouzA MARTINS : - Seria multiplicar 
nossas necessidades. Nesta pal'te divirjo inteira
mente da.s opiniões dos senhores da oppo

_ siçllo. 
Eu tinha ainda alguma cousa a dizer, 

mas limito-me ao exposto, porque a hora 
está dada, e creio que .os Srs. deputados 
não desejaráõ fatigar-se com uma discussão 
prolongada. 

O Sr. Montezuma, faz um pequeno reque
rimento para que o Sr. presidente regule o 
tempo da sessão, de modo que se preenchão as 
horas do regimento. 

O SR. PRESIDENTE convido·· os Srs. depu
tados para que se apresentem a tempo de 
se poder ·abrir a _sessão pelas 1.0 horas da 
manha. . .. • 

Dá para ot·dem do dia a mesma de hoje, 
e· levanta a sessllo ás duas horas e um quarto. 

Ainda têm a palavra sobre este topico os St·s. 
Carneiro de Campos, Pacheco, Calmon, Ribeiro 
de Andrada, Castro e Silva, Alencar, Freitas, 
José Cesario e Paula Candido. 

Sessão elll ~9 de Ma_io 

PRESIDENC:IA DO SR. AIUUJO VIANNA 

SuMMAR10.-Expediente. - Pt.weceres de com~ 
misJJão.-Inclicação.- Pr01·ogação dos t1·a
ballws da cu1na1·a.-Sessões de n,oite.-Ordem 
do dia.-Discussão do 2º topico do 1,oto de 
graças. Di,seursos dos Srs. Oarnefro de 
Oanipos e .Pacheco. 

A's dez horas da manhã faz-se a chamada, 
e logo que se reune numero legal de Srs. de
putados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Faltão com causa participada· os Srs. Qua
resma Torreão,· Luiz Carlos, Vianna, Busta~ 
mante, José Feliciano, Pedro de Alcantara, 
Assis Mascarenhas, Cost_a Miranda e Monteiro 
de Barros ; e sem ella os Srs. arcebispo da 
Bahia, Souza Franco e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1,. SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes offi.cios : 

D9 ~x~ministro do imperio, · remettendo a 
copia do decreto pelo qual foi_ - concedída a 
pensão aniiual de 200$ a Manoel Teixeira da 
Silva, em remuneração de seus serviços.-A' 
commissão de pensões e ordenados. . 

· Do· actual ministro interinó do. in~perio, re-
mettendo a representação que á. assembléa 
geral legislativa dirige a camara municipal d~ 
villa de Iguape, da província de_ S. J:>aulo, pe· · 
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dindo a concessão de dnas loterias de 100 
contos de réis cada 11ma, para a conclus!lo da 
obra da igreja matriz da mesma villa.-A1 3" 
commissllo de fazenda. 

Vai á commissão de petições o requerimento 
de Antonio de Negreit·os Cordeiro. 

Vai á mesma commissao o requerimento de 
Antonio de Castro Vianna. 

Remette-se á commissão de orçamento da 
fazenda o mappa demonstrativo da substituição 
e assignatma do pr~pel-moeda. 

Lê-se o seguinte parecer da commissílo de. 
pensões e ordenados : 

« Por decreto de 26 de .Janeiro deste anno 
concedeu o governo á men01· Eliza Vaz de Pinho 
Campeba, filha legitima do fallecido cupitao de 
111 linha do exercito José Francisco Vaz de Pinho 
Carnpeba, a· pensno annual de 300$, incluida 
nella o meio soldo que está percebendo em 
remunernça.o dos serviços prestados por sen pai, 
que perdeu a vida em defesa da causa da ordem 
na guerm de Paue1las e Jacuipe. 

r< A commissao de pensões e ordenados, 
dando o rlevido apreço a taes serviços, e tenào 
em consideraçllo o estado <le pobreza e orplrnn
dade, em que se acha a agraciada, segundo ir:i
forma o presidente <lã provincia, é de parecer 
que seja approvada a pensão, e submette a con
sideraçllo da camara a seguinte resoluçflo: 

rc A assembléa geral legislativa resolve : 
cc Artigo unico. Fica approvada a pensão an

nual de 300$, conferida por àecreto de 26 de 
Janeiro deste anno á menor Elisa Vaz Pinto 
Carapeba, incluída nella o meio soldo que está 
percebendo, em remuneração dos serviços pres
tados na gue1·ra de Panellas e Jacuipe-por seu 
pai, o fallecido capitao José Francisco -Vaz de 
Pinho Carapeba. 

cc Paço da camara dos deputados, 28 de Maio 
de 1839.- Manoel Ignaeio Oavalcanti de La
ce,·da.-Joaquirn Manoel Carneiro da Cunha. >> 

Julga-se o projecto de resolução objecto de de
liberação e vai a imprimir. 

Sa.o approvados os dous pareceres que se 
seguem: 

lº. Da commissao das assembléas provinciaes: 
cc A commissào das assembléas provinciaes 

examinou uma representação da assem bléa pro
vincial de S. Paulo, que lhe foi rerneUida, e 
na qual pede que esta augusta camara se digne 
determinar por uma resolução que os pre
sidentes das orovincias do imperio faç!lo re· 
messa aos das outras de dous exemplares de 
cada um dos actos legislativos das respectivas 

-assem biéas. E porquanto se acha nesta casa uma 
resolução vinda do senado, datada de 27 de 
Agosto de 1836, sob n .149, que contém uma dis
posição semelhante, é a commissào de parecer 
que não obstante· haver o aviso àe 27 de Feve
reiro de 1886, expedido pela secretaria de es
tado dos negocios _do i m perio, providenciado · 
:;obre este objecto, entre a dita resolução em · 

discuss!\o, e se ailople, ficando pot· esta maneirn. 
satisfeita a l'C(lllisiçno constante da t·epresentaçn.o 
mencionada. 

« Paço da camara rios depu lados, 19 de Junho 
de 1838.-Ântonio Car-loFJ Ribeiro de Andrcicla 
1llachado e Silva. - Paiilino José Soares de 
Souza.-Ànton:io Pereira Barreto Pedroso. ,, 

2.º Da conimi:;são de marinha e guerra : 
·{( A commissão de marinha e guerra exa

minou o requerimento de Fernando Maria de 
Mesquita, bibliothecario da academia militar, 
em que pede se lhe faça extensiva a graça ulti
mamente conferida por uma resoluçrw do poder 
legislativo ao secretario da mesma academia, a 
quem se concedeu a graduaç~o de capita.o com 
a gratificaçllo annual de 360$, e allega para 
isso que é empregado de igual categoria, por ter 
os mesmos vencimentos e as mesmas vantagens 
de nposentadoria, e bem assim substituir ao dilo 
secretario nos seus impedimentos ou faltas. 

e< E ... considerando a commissao que o,;; (:S• 

tatutos de 9 de Março de 1832, que ot·a regulão 
o estabelecimento acadernico, ainda nn.o estão 
àefinilivamenle approvados, e que · aliás se 
acha aITecto á camarn um prnjeclo de reforma 
de t\Cademia apresentado pelo governo, podendo 
acontecer, ou que venha a supprirnir-se o l11ga1· 
de bibliothecario, sendo accum11ladas as sua;. 
funcções ao lugar de sect"etario, ou que o:; 
encargos destes dous empregos sejllü de tal 
modo alterados que se tornem desiguaes as suas 
categorias ; é de parecer que por ora a camara 
nada tem que deferir-lhe. · 

" Paço da camara dos deputados, 14 de Se
tembro de 1838.-Goelho.-Lima e Silva.-F. 
do Rego. i1 • 

Fica adiado, por se pedir a palavra este outro, 
da commissão das assembléas provinciues.: 

" Foi remettido á comrnissão de assembléas 
provinciaes um requerimento do ex-deputado o 
Sr. Manso, no qual expondo haver-lhe a carnara 
municipal da villa do Alto Paraguay Diaman
tino mandado instrncção para obter alteraça.o 
do artigo 81 da lei do lº de Oulnbrn de 1828, 
por maneira que possa a mesma camara con
vencionar com o seu procurador nma grntifi · 
caça.o razoavel pelas suas rendas · que al'l'c· 

cadasse, visto que mediante a comm issào ele o 
poe cento que a citada lei marca, na.u er .. i pus
sivel encontrar quem servisse aquelle cargo, l'e· 
queria elle que a commissão respectiva iuter
puzesse seu parecer a respeito. 

1( A commissllo de assembléas µrovinciaes, á 
qual o sobredito requerimento foi remetlido, · é-. 
de parecer que a camara mun~cipal mencionada 
deve recorr~r â respectiva assembléa legisiati va 
provincial, visto que lhe pertence exclusiva
mente, pelo al't. 10 ~§ 5'' e 6° da carta de 
lei de 12 de Agosto de 1834, providenciar sobre 
este negocio. . 

cc Paço da camat·a Llo.s-deputaJo.s, 19 de Junho 
de 1838~-À.nton-io Carlos Ribeiro de Andrada 
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Machado e Silt,a. - Pa.'Ltlino José Soares de 
Souza. -À ntonfo Pereit-a Ba1Telo Ped1·oso. ,, 

Lê-se e entra em discussão o seguinte pa-
recer : , 

1c A mesa, tomando em consideração a in
clusa indicaçno do Sr. Alvares Machado, é 
de parecer que as sessões diarias durem õ 
horas emquanto se discutir o voto de gt·aças, 
ficando assim alterado . nesta parte sómente 'º 
arf.. 55 do regimento interno. 

1c Paço da camara dos deputados, em 29 de 
Maio de 1839.-0. J. de Àrailjo Vfrtnna, pre
sidenle.-João José de Mom·a JJfagalhães.- A. 
J. Alvares do Àmaml.- J. M. de J:Jrito. - J. 
Nimes Maell.ado." 

O Sr. Limpo de Abreu adopta opa1·ecer provi
soriamente ; mas não lhe parece que possa essa 
medida satisfaze!' as necl:!ssidades publicas ; na.o 
é só a respdto do voto de gt·aças que as dis
cussões devem ser prolongadas ; á discussno 
da lei do 0l'Çalllento, que acha muito impor
tante, t:\eve igualmente consagm1·-se muito maior 
espaço de tempo. Parece-lhe que seria mel11or 
que se marcasse a hora em que ns sessOes 
devem começar, sem estabelece1·-se o termo em 
que devem acabar, ficando isto ao arbítrio do 
Sr. p1·esidente ou da camara quando reco• 
nhecer-se cançada. 

O Sr. Alvares Machado. embora reconhece 
a importancia da disc11ss~o do voto de g1·aças; 
não a encara como voto de gratJas, de interesse 
vital para o paiz, qnal é a discussão da 
lei do orçamento, e até já um anno houve em 
que a resposta passou sem discussão, sem que 
com isso perigasse a causa publica. 

Entende pois que nao só se de\'em aug
mentar as horas das discussões, segundo en
tendeu a mesa, para se tratar do voto de graças, 
como lambem para se discutir a lei do orça
mento, a proposta da fixação das forças de 
mar e terra, e bem assim outras materias de 
igual im portancia. 

Sente não poder votar pelo pensamento do 
seu illustre amigo o Sr. deputado pela provincia 
de Minas, que emittio a idéa de se deixar ao 
arbitrio da mesa, ou á consideração da camara, 
a hora de se fechar a sessão : porque por essa 
maneira os trabalhos se concluiráõ ainda muito 
antes de quatro horas. E' sabido qu"e ao dar 
duas horas, vão os Srs. deputados juntando os 
seus papeis, e levantando-se, eml1ora d€ixem 
aquelle que está fallando orar só para ser ou· 
vido pelas paredes. 

E' apoiada uma emenda·do Sr. Moura Ma
galhães suppl'imindo as palavras- emquanto 
se discutir o voto de gt·aças. -

O Sr. Andrad.a Macha.do deseja que as 5 
horas que:rtnarcl:l o requerimento sejão contadas 
de minuto a min·uto, porque do contrario é uma 
illusão, e as õ horas redu:i:ir-se-hão a 4, como 
Já as 4 se acha.o reduzidas .a 3. 

O Sr. Montezuma acha que as sessões devem 
pl'incipiar ás 4 horas d:1 tarde ; porque ás 10 
horas cada um p1·epara-se e encaminha-se para.. 
a camara onde chega ás 10 e. meia ; ora, é 
desculpavel essa demora, porque cada um tem 
sem; negocios que arranjar antes de vir para a 
camara. Tem elle, orador, patriotismo, deseja 
servir a nação, todavia não póde prescindil' 
dos negocios seus e de sua familia. O subsidio 
mesmo que percebe o deputado ( e espera em 
Deus o orador, que algum dia cesse elle de 
.exislír ( muitos apoiados), pois acha-o deslus
troso e desair?so ) não coinpensa os prejuízos 
que se soffre vmdo para a camara tm horas em 
que preciso é preterir os negocios domesticos. 
Todavia, como poderão prescindir do subsidio 
aquelles deputados que lenha.o uma profissão e 
que nno têm tempo para exercêl-n; como lhe 
aconlece n ellc orador que é :idvogt\do1 e a 
todos nquellcs senhores que são negociantes ou 
aimln lavrac.lorcs que têm genel'Os que vendct". 
CaJa vei mais se convence de que deve adopto.r
se essa medida pelo exemplo da Inglaterra, 
onde não se admitlem sacrificios impossiveis ; 
O1·n, é q11ere1· um impossivel quando se acha 
que deve um deputado abandonar os negocios 
sei.is e de sua familia. No systema a<loplado du
vida que se pu~sa ter duas horas na noite para 
se estudai· as malerias que se têm de dis
cutir. 

Manda pois á mesa a seguinte emenda. : 
. « P1·oponbo que as nossas sessões comecem 
ás cinco horas da tarde, propondo a comrnissão 
respectiva as medidas convenientes, pat·a que 
esta medida, sendo approvada, seja devida, e 
convenientemente executada. - Montezuma. » 

E' apoiada. 

O Sr. Carneiro da Cunha ,acha que um 
deputado não deve ter negocios particulates : 
quando os negodos publicas o chamão, seu pri
meiro negocio é desempenhar seus deveres. 
Pronuncia-se contra as sessões de noite, diz que 
na lnglater1·a ellas existem porque alli as noites 
sã.o maiores que os dias. 

C:,uanto ao subsidio, declara que deseja muito 
·vel' o momento em que as circumstancias do 
Brazil consintão que cessem elles de existir ; 
mas por ora acha que os deputados na.o o podem 
dispensai·; não chegando elle para compensar 
os prejuizos que se tem, abandonando suas 
casas, e seus negocios. 

O Sa. PRESIDENTE declara a discussão adiada 
pela hora. 

Req11er-se a urgencia ; é apoiada e appro
vada. · 

O Sr. Carneiro Leão tambem vota pela 
emenda que faz começar as sessões de ta1·de, e 
prolongar-se pela ·noite adiante, não tanlu pelas 
conveniencias particulares, e para poder~m os 
deputados tratar de seus negocios, como por 
utilidade publica, para que tenhão as com-
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missões mais tempo de traba1ho, e po-3são f\\}re
sentar pareceres mais dignos della. 

Põe-se a votos ; é rejeitado o parecer da 
mesa, e a:pprovado o requerimento do Sr. Mon
lezuma. 

ORDEM DO DIA 

Continúa a disct1ss~o do segundo topice do 
voto de graças, e emendas apoiadas. 

O Sr. Carneiro de Campos :--Se não fôra 
membro da commissn.o que redigia a resposta á 
falia do throno que está em discussão, de certo 
eu não tomaria parte nellu á vista dos judiciosos 
discursos que a camara tem ouvido ; pois que 
não penso poder escbrecer mais a m;_'\leria do 
que o têm feito os oradores que me prece
dêrno. ,Julgo ser dever meu dar algumas exp1i· 
caçoes, e fazer algumas observações, já sobre 
o que se tem dito, já sobre o parecer da com· 
misso.o, jti sobre o voto cm separado. Na ot'dem 
das idéas que se tem offPrccido ó. casa, eu s11jei
lluei ~111 prirnefro lugar a exame a opiniM · 
enunciada por um noht·e deputado da oppo
siçno :-Que a falia do throno deste anno não 
é a expn!SsD.o rlns idéas ou politica da adminis
trnçno o.clual, nem obra desla administraçllO, 
mas sim a expressãõ da politica da adminis
tr-:ição que acabou- ; isto é, que a fülla do 
lhrono não é a expressão da polilica do go
verno actual, mas i;;im da política da atlminis
traçl\o transacta. 

Eu entendo, Sr. presidente, que esta opinião 
é f'alsa, nova, que n~o é parlainentar, e que é 
mesmo anli-constilucional, e assim o entendo, 
do mesmo modo por que alguns Srs. deputados 
entendem que a retirada da administração pas
sada foi anti-constitucional : é falsa, porque 
quando se abrir~o as camaras a administração 
passada já não existia, e nao entendo que 
uma administração não existente possa vir 
fal lar ás camara:, ; parece- me que não se µóde 
tal dizer com circumspecção, e só sim com es
quecimento della. 

Sr. presidente, digo que ella é inconstitu
cional, porque me parece que adaptando-se 
a opinião dos nobres deputados, como e11es 
Lêrn procurado que se adopte, falsêa-se intei
ramente o nosso systema político, e de nenhum 
modo se . corresponde ao que a naçào deve 
esperar· da carnara. E com effeito, se a resposta 

. á falta do lhronc é necessaria para que as 
carnaras possão manifestar o prograrnma, a 
politica que quet·em adoptar, parece que é do · 
dever das camaras indicar os meios que se 
devem empregar para serem satisfeitas as exí
gencias mais momentosas do paiz, e não dis
cutir css.as exigencias: os meios conducentes 
a satisfazêl-as, e offerecer .;.o throno e admi
nistração actnal o seu peusamento ; o que é 
illudido e preterido quando se deixa de parte a. 
política da admi.nistração actual e só se ema das 
passaàas, 

Enten1lo que é do dever das cn.nH\t'as dizer 
~ administração actnal _q,!~es os meios por que 
Julga que devem set· sallsfe1tas as necessidades 
pnblicas ; porque nisto é que deve consistir a 
politica das camaras, a qual tende a conhecer 
as necessidades mais urgentes do paiz, e apre
sentar os meios de as satisfazer. Ora, se em vez 
de apontar esses meios· limilai·-se a camara a 
analysar a administração passada, ella de 
certo não preenche seus fins, não cuida do que 
convém ao paiz, não declara o modo por que a 
administração deva caminhat'. 

Se a camai:a falta a este dever da consti
tuição, de certo que não attende aos interesses 
do paiz, e os 1.:onselheiros que inculcão esta 
opinião não são fieis á sua missa.o. 

Não me consta que em nssembléa alguma se 
uissesse que a falia do throno é a política e 
obra de adminislraçõcs passadas. Ainda obset·
vai·ei, Sr. presidente, que não é muito airoso 
a esta camarn adaptar u .opiniilo uesses Srs. de
putados, de que a falia do throno é a manifes
tação d,\ polilica da administração que findou. 

Digo que é desa.il'oso, porque o Bmzil espera 
todos os annos, com a época da reunião das 
camaras, melhornmentos ao seu estado de 
cousas; mas eu cuido que este anno o paiz n!lo 
será ainda satisfeito, quando infelizmente vejo 
que não só neslu camara como no senado, 
esquecendo-se todos os princípios, quer-se até 
adaptar o expediente, nao de esdarecer a admi
nistração sobre a tlirecção que convém dar aos 
negocios publicas, porém de suppôr existente o 
que já n!!.o exi:,,ie ; de considerar ainda com vida 
a administraçao que acabou, e isto só com o 
intuito e para se ter occasião de tmxovalhar os 
que forão seus membros. Porém pergunto eu, 
abandonando-se desle modo os interesses do 
paiz, t!istmhindo-se a attenção, cuidados e pro
videncias das carnaras dos negocios de que real
mente póde provir o restabelecimento da paz 
publica, os meios de quP. depende a estabilidade 
e progresso da nação, por que ha annos ella 
espera, não receião os nobres deputados que a 
eamat·a se comprometta com· o paiz, e contra 
ella bem fundadas queixas se levantem. 

E como se obterá o accôrdo, a alliança do 
pensamento governativo das camaras, e do pen
samento da admini.straçM, quando, procurando
se enxergar na falia do throno a obra da admi~ 
nistração que acabou retrocedemos a julgar 
prt'cipitada e imprudentemente o passado em 
vez de avaliar o presente? Quando em vez de 

· se indagar qual o pensamento politico da admi
nistraça.o actuai, e como eila entende que con
vém dirigir os negocios publicas, afim de que 
as camaras possão pronunciar-se ácerca das 
vantagens ou males dahi resultantes, se procede 
de modo que parece que uma guerra de morte 
aos membros da administrac,:ão passada inte
ressa mais ao paiz, do que attentar-se e acer-
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200 SESSÃO EM 29 DE MATO DE 1839 

for.-:P rni nrnrr·l1:l governativa de que pendem 
os seus destinos. 

Agora, Sr. presidente, tratarei de examinm 
o parecer ela commissão e o voto em ::;eparado, 
toinarei em primeiro lugar aquella parle do 
parecer da com missão que tem seu correspon
dente no voto em separado, e reservarei para 
o ultimo as increpaç.ões que fazem á admi
nistração passada. 

No parecer da commissno se dis;;,e que se 
responda ao throno, que a camarn folgou muito 
com a communicaçno de que todas as nações 
dão provas satisfactorias de sua amizade e in
teresse para con1 o irnperic~ l\. este respeito n:10 
hoL1ve discorclancia, houve-a na segunda parte, 
em que a cornmissão diz que espera que o go
verno. aorovcitando-se dos sentimentos de in
teress~ ~ benevolencia que as ~açõ~s estran
geiras mostrão para com o imperio, possa 
obter a evacuação da margem direita do Oya
pock, sem que seja preciso alterar rt boa in
telligencia que existe. entre o irnperio e essas 
nações. Censnrou-se esta parte do parecer por 
diversos motivos; o primeiro, foi porque não 
devia a ca'.1i::tra indicar ao governo quaes erão 
os meios de que elle devia lançar rnn.o para 
obter reparaçilo da injuria qne lhe faz a Frauça. 
Disse-se que poderia este expediente ser des
ai1·0:so á camara, quando se conhecesse que 
elle era inconveniente, era erroneo, ou quando 
mesmo o governo o desprezasse. 

Disse-se que a camflra nilo devia encar
regar-se de indicar meios para chegar-se a 
este fim. En observarei aos nobres deputados 
que deste modo irnpugnárão o parecer da 
commiss!l.o, que e1les tambem tratando desta 
materia indicárão meios ; por exemplo, um 
Sr. deputado perguntou por que razão o go
verno não recorreu logo á força para obter re
paraçM da França ; outro pergunton porque 
a mais tempo não se recorreu á mediação da 
Inglaterra. Não são estes meios que se indic!l.o 
para chegar ao fim? Não concordão todos os 
Srs. depu lados, que na resposta á falia do 
throno se deve manifestar qual é a politica que 
o governo deve seguir? Se essa política com
põe-se dos meios pelos quaes a camara entende 
que as necessidades. publicas melho1· serão 
satisfeitas, devem os nobres deputados indicar 
ao governo esses meios e.m geral, para que 
po~são chegar aos fins. A politica de qualquer 
governo, ou das camaras, ~onsiste no conhe
cimento das necessidades mais Ul'gentes, e dos 
meios' com que ellas podem ser satisfeitas. 

Disse-se que podia isto ser Jesaiyoso á ca
mara, porque o governo talvez não seguissti 
essa polilica, esses meioi. Mas perg1,1nto eu aos 
nobres deputados ; não concordil.o elles em 
que no systema representativo a polilica do 
governo deve combinar, estar em harmonia com 
a maioria das camaras? Ora, se as camaras 
manifestarem uma politica diversa daquella 

q~1e o gvverno entende; como póde elle ca
minhar? Não concebo corno o governo possa 
lançar mno de certos meios que as camaras 
repl'OVãO. 

Disse-se lambem que podia ser desairoso á 
carnara o indicar urna política que depois se 
conhecesse erroneu. Per~unlo eu: então. ooraue 
a cainara quer semp1e 1;;recer infallivel,' deve··sé 
deixar de indicur ao governo os meios os 
mais conducentes á. felicidade publica? Pa
rece-me esta opinião inteiramente egoistica. 
Neste caso, bem fez o meu nobre collega, 
quando pedio ao céo que fizesse com que a 
administração acertasse com o meios de pro
rnovet· a felicidade publica. Mas estou que 
forrat·-se acamara ao trabalho de· indicar esses 
meios, quando ella entende conhece1-os, é 
foltar ao que deve ao paiz; ella os deve in
dir.ar, e quando caia ení erro nem por isso 
lhe vP.m nenhum dezar, por isso qlle fez o seu 
dever. 

Observou-se que no parecer da com missão, 
na parte relaliva á reparação da injlll'ia que nos 
faz a França com a occupaçao da margem di
reil:o. do Oyapock, se aconselhava uo governo 
que se apoi;isse na benevolencia que pelo im
perio rnanife~lão as nações. Ha alguma injustiça 
nesta increpação que se faz á cornmissao: 
diarno increpaçao, porque a maneira pela qual· 
se entendeu este periodo tnvolve o pensamento 
de que a commissão inculca ao governo que 
proceda com algum dezar, com alguma baixeza, 
pedindo ás nações que o protejão, pedindo á 
França que use de favor para com o Brazil. A 
commissão nM quer que a camara diga isto 
ao throq.o. Corno o throno disse que as nações 
estrangeiras dão todas as provas de interesse · 
pela prosperidade do Brazil, a com missão julgou 
occasião muito oppmluna de dizer ao governo 
que obtenha ~{quella reparação sem ser preciso 
recorrer a outros meios. Vê-se pois que o pen
samento da comrnissão é que se lance mão dos 
meios conciliatorios, dos meios brandos ; mas 
se por ventura estes não forem sufficientes, 
então o governo será auxiliado para lançar ma.o 
de outros. 

E' isto o que a commissão propõe que se diga 
ao lhrono, e n:io, como disse o nobre deputado, 
que se aconselhava ao governo pela expressilo 
- henevolencia -, que se dissesse á França : 
- estamos a seus pés.-Nunr::a dei á palavra 
benevolencia a intelligencia que o nobre dep11-
tado deu; porém, aceitando mesmo a sua in
te.lligencii:f, eu lhe perguntarei o que quer dizer 
o apoio que elle deu á emenda do nobre depu
tado o Sr. -Rarnjl'O, em que a mesma expressão 
benevolencia se encontra. Ahi se diz que o 
Brazil havia dado conslantemente provas de 
benevolencia a estas nações. E pergunto eu : 
isto quer dizer que em alguma - occasião estas 
naçoes esti\lerão aos pés · do BraziJ1 e que 9 
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Brazil usou pnra com ellos de benevoltnciu? 
Isto seria uma grnnde fonforrorn,da, 

Outra pai te do Jinntcr d:i commi!;;são é re
lativa aos nfgodos da Santa Só. O \Hlrecer foi 
redigido de um medo hypolhelico, porque não 
se sabia ainda do que tinha occonido a este 
respeito : mas, pelo que se tem dilo, se conhece 
que a comrnissno, antes do conhecimento deste 
negocio, propunha o melhor meio de responder 
ao throno. · 

Passarei a examinar algumas expressões do 
voto em separado. Diz o nobre deputado :-A 
camara se regosija com a participação de ~ue 
as outras nações nos dão repelidas demons
trações de sua amizade, e parecem interessar-se 
pela consolidação da manar.chia constitucional . 
no Brnzil.-Ha aqui neste-parece-um signal 
de duvida, um signal de que se não acredita 
hoje, já não digo no que nos afiançou o throno, 
mas ainda nas mesmas pi!ças em que o throuo 
se haviu de basear para nos dizer aquillo que 
disse. Ora, me parece que 11110 ha necessidade 
de dizermos ás noções que fizerno estas com
municaçoes ao throno, que nno acl'edilamos 
cm ~uas expressões ; que desconfiamos de suas 
cornmunicações ; que ellas sno filhas da hypo
crisia. 
· Logo no principio da discussno o meu nohre 
collega disse qne na resposta á falia elo ll1t'Ono 
não se devia incluir uma idéa que uAo livcs!:ie 
correspondente na fnlla do lhrono, exct•pto 
quando esta tivesse omillido uma necessidade 
urgentissima do paiz, que cumpria salisfozcr. 
Apoiado nesta opinião, eu digo que o pel'iolio 
deve ser riscado da resposta á falia do throno. 
Elle não acha uma idéa correspondente nu 
discurso elo throno, ainda não indica uma ne
cessidade urgentíssima do paiz, de cuja satis
fação ou falta de satisfação haja de provir· um 
mal 1 e um mal grave ao paiz. 

Ainda por outra _razão entendo qne o periodo 
se deve rejeitar. Elle offende os direitos dos 
ex-ministros. Eu entendo que a camara póde 
dirigir ao throno censuras á administraçno, 
quando esta administraçs.o está eril estado de 
influir nos destinos do pai:r., quando a camara 
entende que a marcha do governo não é conve
niente. Então a camara póde expressar que tal 
administração tem perdido a sua confiança, para 
que outra, substitnindo-a, possa manejar mais 
convenientemente os negocios. Mas, quando 
urna admtnistruçn.o tem deixado o poder, que 
direito têm os ex-minislt·os quanto ás suas re
lações para com a camara? Me parece que 
seus direitos são: não serem censurados publi
camente pela camara, tendo obrado mal, sena.o 
nos casos em que deva.o ser accusados. Parece
me que nenhuma utilidade se· tira de censurar 
uma adniinistração, que acabou ; censm·ar es'sa 
administração, mostrar que e11a caminhou mal, 
preyo.ricou, violou as leis, ele., não indica ao 
governo qual é a política que deve seguir. Se 

TOIIIO l 

a rnmaru c111 suas rcla~'ÜL'S com o i;ovc1·1111 u . 
que deve mu11il'cst111· é a sua polilicn, 1w~lc 
caf:o isto se uno dá. O que l'l'Slil ú e;imarn é o 
clin.:ilo qn'c a constiluiç!lo lhe l€'m ,fado de 
nccusar os ministros. Mas é uma accus;1çno cm 
regra que se faz? Na.o, po1·que a aêcusação não 
póde ser julgada procedente pela camara dos 
deputados; por consequencia, os ex-ministros 
têm ciireilo1 quando hajão de sel' julgados cri
minosos, de exigir que ~e lhes faça uma accu-

. sação, mas não que llles decrete uma censura.; 
meio pelo qual vão ser enxovalhados pcranl.r:, a 
naçã0, sem te1·em garanti.a alguma de que se 
sirvão para poder 1·epellir islo. E' verdade que 
o nobre depnlado disse que os ministros eJ"ão 
ouvidos, que podia.o produzir sua defeia ua 
camara, combater essas censuras, moslrnr ca
hulmentc que ellas crão infundadas. Mas per
rnitln·mc o nobre clcp11lado qne eu julgue q1w 
a sua opinino é de momento, nno ô prm,cipio 
fixo. 

A aclminislruçll.o pódc nno acha1·-se dentro 
ela camara, púdc ser condc11111ada unicamenl.c 
por antipulhia, sem que o povo saiba q11aes 
I'orão os t'uncJamcnlos det-sa accusnça.o. 8mfirn 
púde havei· um aclo legislativo pelo qual se 
decrete que o minislel'io nno caminhou bem ; 
mas nno é nrn acto de justiça, 11111 acto que a 
raião lenha diclado ; pôde ser um aclo de 
pnixllo. 

O nobre deputado lnmhem disse que os 
minisll·os podem ser censurados na camam 
parn que clles se façtto ouvir, para que peção 
a palavra, se defendro e produzão nrna dcmons-. 
tração do cun lc·ario. Mas oul1;0 nobre depu -
lado disse que os ministros) r.luda que offe
reção documentos, nllo convencem, porque 
estes documentos estão viciados (corno se disse 
aqui a respeito dos que se exi~irãO sobre as 
contas da nossa legação em Montevidéo). Pois 
se os ministros nem seqL1er se podem seryir 
de documentos, qual é a razão que podem ter 
do seu lado? 

Ainda ajuntarei a esta proposição um con
selho que deu a um nobre deputado um dos 
ex-ministros em uma das sessões anteriores. 
Elle lembrou-lhe que os membros do direclorio 
não partilhava.o a solidariedade, porciue, quando 
fo1·ao increpados, procmarão lançar uns sobre 
ouh·os as faltas do direclot·io. Est,1s circum
stancias todas me fazem desconfiai· de guc o 
nob1 e deputado não entende bem a marcha 
que esta camara deve seguir. Ternos muito 
p1·esente a historia desse tempo, que não nos 
deve servir de guia. Nesse tempo huvia, por 
exemplo, tribunal de jurados, mas uão se ou vião 
accusados e defensores. 

Mas a esk respeito ainda observou o nobre 
deputado que não se quer impôr pena aos 
ex-ministros. Então não cornprehendo bem o 
nobre deputado; pois que maior pena que esta 
que elle propõe á camara que decrete? Que 

2G 
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mais se pócle dizeL' de uma administração, ,lo 
que o que diz o nobl'e depulaclo no seu voto 
soparndo? N:10 é uma pena q11e a catnara <le
l'l'Cta, pot'tjut: nno é prisno, galé ou ot'ttra pena 
physica; mns é enxovnlhm· o mais possível a 
essa tHl11ii11itsfraçno. é um oppl'Obrio que se lança 
sobre ella. 

O nobre deputado disse qtic a acl min istraçn.o 
passada só cuidava da polilica inlet·ior do 
paiz e em tirar tudo de seus eixos. Não posso 
conformar-me de r..101-Jo algum com esta opinião. 
Não entendo qqe a administração passàda fosse 
infallivel, fosse a melhor; o meu .iuizo sempre 
foi rnais acanhado a este respeito do que o 
nobre deputado que aclual mente faz esta censura, 
que o anno passado disse que nn.o via quem 
pudesse substituir a administração ; qne e!le 
mesmo não se julgava com forças para fazer 
melhor que os ministros de então. Se eu 
nrio julguei que no Brnzil não havia quem 
suhstítuisse a administl'açllo, tambem na.o pat·
tilho a opinião daquelles q+:e querem hoje 
lançal' lama sobre os ex-minislt·os. A admi
nistração passada, Sr. presidente, fez real
mente beneficias HO paiz. No tempo das ad1ni
nislrações anteriores :i de 19 de Selem bro, as 
circumstancias tornárào-se taes qne se desconfiou 
bastante da er::tabilitlade do mesmo lhrono ; a 
administração passada; proclamando que o 
governo monarchico era inteiramente neces
sario ao Brazil, rodeando de todo o deeôt·o 
a pessoa do imperador, fez um serviço real 
ao paiz : e ainda que nilo fizesse outro, deu 
:,l.O Brazil prnvas de que a monarchia consti
tucional era capaz de se consel'va1· e progredir 
entre nós. A ad m inislração anteriol' á de 19 
de Selembro desconfiava inteirnmenle do paíz, 
núu confiava nas suas forças, confossava que · 
nüo podia salvai-o ; que elle estava prestes a 
abysmar-se; a adrninistraçi'lo de 19 de Sdembro 
lo1nou sobre si a causa do Brnzil, deu ao 
Brazil esperança de que elle se não havia 
desmantelai·, que ainda era passivei restabe
lecer a ordem ; e nós vemos que apenas no 
Hio Grande· existe a desordem. Pergunto eu, 
nao é hoje uma opiniito gerai de que a 
monarchia con:,titucional é possivel no Brnzil? 
E' de certo. NãO é hoje opinião geral de 
que o throno deve ser cet·cado de todo o 
esplendor?· E' de certo. Não é opinião geral 
de ci.ue os negocios publicos não esU\o de 
tal sol'te compromettidos que não é possi\lel 
restabelecer a tranquillidade ? E' de certo. E 
a ((uem se deve isto ? Não á administraçao 
que precedeu á de 19 de Setembro, porque 
essa annunciou ao Brazil que tudo isto era 
problernatico em f.Jarle, e em parle impos
sivel; mas á administração que a succedeu, 
que disse ao Brazil que se não assus
tasse tanto, que os meios de. ordem e de 
conservação do throno do imperador erilo cousas 
possíveis. · 

O nobre deputado fullou bastante da politíca 
ci,:.tnrior, mas quanto á interiot· apenas fallou 
d,1 nomeaç:1o de alguns presidentes ; não 
mo~lrnu netos do governo pelos quaes se tÍl'ou 
ludo 1\e se11s ei:rns. Ora, tirnr tudo de seus 
eixo;,; quanto no interior parece qne devia 
prod11zir uma desol'dem geral : e apresenta-se 
esla desordem geral no imperio? Âpresenta-se 
esta desordem geral nu administ1·açllo superior 
como existia antecedenternente? Ha menos 
subot"àinação na administração subalterna do 
paiz do que existia no tempo da administraç:lo 
qlle ""precedeu á de 19 de Setembro ? Vimos 
nós no tempo desta administração uns pt·esi
denles de provincirl contrariarem, rebellarem•se 
mesmo contra o governo gernl, como se vio 
rio tempo das admini::trações anteriore:s ? Como 
pois se diz que a adminislração de 19 de Se
tembro tirou tudo de seus eixos ? 

Disse o nobre deputado, quanto ás relações 
e:<teriores, que a administração pas.3rHla tinha 
sacrificado a dignidade da co1·õa do Brnzil aos 
interesses <lo lhrono pontificio. 

Mas eu enle11do, ó. vista d:i discussno que 
!crn havido, dos documento:; offerccidos :í. cnsu, 
qno não se pódc dizer· quo ó. t\llminislt·ar.;llo 
fosse dudo cm·ar mais tia confii-ma,;no do bispo 
eleiln u Sr. D1•, 1\fourn: e1·u negocio já ultimado, 
já conclu(llo, Cfl~e a a<lmir!istraçao ~e Selemb1:o 
n1lo podi:.l mt\ls i'e,H1~c1ta1·. Foi a. a<lm1-
nistraçao qne precedeu á de 19 de Setembro 
que col locou as cousas nestas circu rnslancias. 
Perguntou tambern o nobt·e deputado : o que 
fez a administraça.o quanlo ao Mexico ? O que 
fe;,; ácerca de Buenos-Ayres? Mas ao mesmo 
tempo que isto pe1·guntava dizia : não podia 
fazer nada, apenas podi:1 trocar algumas notas, 
apenas podia interessar i:lS nações europeas 1 

que conhecem o que é equilibrio das nações, 
e que têm intet·esse nelle.· Pois se o nobre 
deputado conhecia que a nação brazileira nada 
podia fazer, que servirião essas notas ? Gomo 
poderia ella interessar as nações emopeas que 
sabem melhor o equilibrio que convém existir 
entre as nações? Eu peço ao nobre deputado 
que francamenie diga: quer ou não quer a 
guet·ra com a França? Se quer, então o Brnzil 
intervenha com essas fa11farrouadas, pergunte á 
França com que direito vem cercar a fortaleza 
de S. João de Ullôa, venha a Inglaterra nos 

. ajudar a restabelecer o equilibrio das nações. 
E neste caso parece ao nobre deputado que a 
questao do Oyapock ha de se tornar mais facil ? 
Não; então de nação neutra que sornes nos 
tomaremos nação invasora. dos direitos das 
oulrn:s naçõe:; ; daremos direito á nação fran-. 
ceza a que venha lambem pedir-nos conta; e 
não só pelo lado do norte ellá nos pouei'á 
fazer mal, comi) lambem pelo do sul. 

Julga o nobre deputado que ácerca do Mexíco 
devia-se lt'ocar algumas notas com o governo 
daquella nação, que se dt>via procurar esta-
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bclec·er relações com elle; fallou de um tra
tado que se deixou de fazer com 01 ibe; cen
surou que se elle não fizesse, e alé nesta occa
siao disse (observando que o [ralado nno se 
fizera porque Orihe eslava cnhido): quem sabe 
mesmo porque morreu Orílw ?- Cürno que
rendo inculcar que a adminislraçf\o de H) de 
c""1 i _ 1. _ 1 ~-- .. _ -- P e _, 1 , ;,eiemorn unna iavorecmo ou aaao passos para 
esta queda ; mas depois vio qnc a questão era 
muito grave, disse: não, não digo isto da admi-
.,,.,_~c, .. ,1.,nN.n l'"\l"\l"'rt11n r1Xn f.-.-.-. l,r.. •"'-nr,,.,.,..,.,.. e ,...1,... .......,.,r,.,-1,..,. 
-Ul-0:,\.-lO.\'«V, j-JVJ.'--jl-'C U«U i.C.-UUU JJIVVct.::,; L~C UJUUU 

que n.ão sei a que veio esta proposição. Porém 
o nobre deputado perguntou: o que fez o go
verno a respeito do Mexico e de Bnenos-Ayres? 
E o que quer o nobre deputado que se foçn a 
este respeito? Quer que cont_ractcrnos com esses 
governos de um dia? Não foi o rnegmo nobre 
deputado que os ridicnlarisou, diamando-os 
- governixos ? 

Por esta occasio.o, Sr-. pt·e~id~nlc, lambem 
011lros. Srs. deputados disscrão que a adminis
trnçno devia seguir mna politicn nmericnnn; 
repnr{1rll.o que houvc:-sc um deputado qne dis
sesse q11c o Brnzil devia t.er urna política s11a, 
uma política hra:dlcira. Nilo sei q11e se.ia dig110 
de reparo o di,.e1· que o Bruzil deve ler urna po
liliüa hn1zilcira. O Drazil não pôde i11í111i1· na 
mnrclia política da Europa; a influencia que sr. 
póde julgnr um pouco possivel, é a respeito de 
alguns estados americanos. Mas, pergunto c11, 
póde o Brazil seguir essa política americana'? 
Que quer ella dizer? Será adaptar uma politica, 
pela qual se ponha em rebçôes de amizade 
mais estreitas, do que as q11e actualmente 
exislem? O Brazil _tem relaç~ões amiga veis co111 
todas as nações da America, e se mais alguma 
se quer que exist::i, é certamente tratados de 
alliança offensiva e defensivh.. E nesle caso, 
pergunto eu, convém ao Brazil fazer esses tra
tados, com esses governixos de um dia, isto é, 
fazer tratados, um dia com Oribe, outro dia 
com Fructo? Ao Brazil o qne convém é uma 
politica que o mantenha na neulralidade. 
Eis-aqui a minha opinião: eu entendo que 
uma tal política não se póde deixar de chamar 
politica brazileira, qne não é politica de egoismo; 
o Brazil, ainda quando seguisse essa polilica 
americana, na.a podia ter uma política cosmo
polita, assim como a não tem a França, a In
glaterra, etc. 

Sr. presidente, o· nohre deputado que não 
. púde deixar de achar écho no imperio e fóra 
delle, pelos seus principios compromette o 
Brazil. Ao mesmo tempo que inculca a sua_ 
política, inculca que o governo devia recuperar 
o te1·ritorio de Montevidéo ! Disse elle que não 
perdeu as esperanças de que_ o Brazil haja de 
ganhar esse terrilorio, bem coino o de outros 
estados ! Quando essas expressões chegarem aos 
ouvidos dos mçntevideanos e de seu governo, 
e de outros, não produziráõ ellas maior anli
pathia ainda para o imperio que é limitrophe? 

Se o nohre deJJulado reconhece que as nacões li
mitrophes si'.lo inimigas, nl'\o Íl',lo 'ta1~s r.xp;·essões 
despertar o seu odio? Nuo susciladtõ cllas a 
discus,::no, de q11c nos f'allon o nobre dcp11tado 
por 1\1 inns, sobre n 111onarchia no B,-azil, 
qunntlo esta monard1ia se npt·csenta com idéas 
de recupcrnr nquclle lerrilorio? Não devem 
os nossos visinhos, a hem de sua existenci::i, 
procurar todos os ernbaraçcis para o Brazil? 

Note o no_b1:e cle~utado (permitla que.º di~a) 
yue d ::iua u1nu1i:lv é 1ui.;vl1e1e11ti: e euul.rad1duna: 

ora, o governo havia de procnrar a amisade de 
um dos governos visinhos, para· com essa ami
znde apoderar-se de seus estados; outr'ora 
es,:es governos s;.'lo governixos que n~o me
recem fé alguma, e com f)Uern, qnando se 
faca algum trat:1do. eleve haver todrt a can
lela ! E~ntendi:'lo lá ~) nohre deputado! Nesle 
cas<\ como o governo havia de mnrcl1ar com 
as differentes opiniões elo nobt·e d(1p11tado? 
Qnal era a opinião com q11e rfovia contar 
nesse mm·c ma,'7nu.1n de conll'atlicçõcs o de i11-
colrere1H:ias? 

O nobre c.lep11lado disse po1· esla occasilln 
que tempo viria em q11c n A m,.-rica 11l10 l'o~se 
mais lurlihriada, q1Je olla imporia r11s1H•il11 :"ts 
011tms nações. Tambe1n tenl,o essa P~pe1·11111;:1 1 

mas nllo é fl111dado nclla, 11e1u 110 qtie se 
apresenta em um flllnro remoto, qne lid de 
basear cens11rn, increpaçno on condem 11a~·f\o 
a uma administraç:lo. A America ai11da ha de 
sei' respeitada pelas nações eul'opéas, q11a111lo 
entre nós havendo mais siso p11blico, havendo 
mais aclhesão sinCl'rn aos principios que nos 
regem, havendo mell101· fé publica, encami
nharmos as cousas para que os elementos 11,1· 

lnraes da felicidade publica se desenvolv:io como 
elles se podem desenvolver. 

Disse mais o nobre deputado e outros se
nhores que o governo nada tinha feito ácerca da 
questão do Oyapock. Quando um membro da 
administração passada informa que se des
cobri rãa artigos secretos, pelo5 quaes estas 
negociações devem ser guiadas, que estabe
lecem que a Inglaterra nos deve prestar a süa 
mediação, é certo que as administrações que 
a precederão nno tinhão cuidado muito deste 
negocio ; que foi preciso que a administração 
de 19 de Setembro tivesse o trabalho de se 
inteirar melhor do estado da questno. 

Disse-se lambem que a administração de 
19 de Setembrn tinha disperdiçado os dinhéiros 
publicas, dinheiros que tinha recebido com 
maior amplitude que qualquer outra admi
nistraçilo antedor. Falla,se do Cl'edito conce
dido á administração; mas cumpre notar que, 
nesta increpação feita á adminístração, se es.' 
cureceu um pouco o f'4cto. Pois a administração 
de 19 de Setembro teve um credito de oito 
mil contos, para despezas só que ella devia 
fazer? Na.o se lembra o nobre deputado que, 
quanuo esta administraçn.o l(lmou conta do 
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governo, existia um defi.cit? Qne o ministro 
ela f'nzenrla de entno pedio dous mil e q11i
nhenlos contos, só para cobrir o deficit <le sua 
l'epartiçllo? Que na marinha exh;tia um deficit 
de oitocentos a mil contos? Que lambem 
existia deficit em outras repartições? Como 
pois se diz que a administração de 19 de 
Setembro teve oito mil contos só de cre
dito? 

Disse-se, Sr. presidentei que no tempo desta 
adminislraçri.o a divida publica tinha crescido, e 
dahi concluio-se que a administraç:lo era pes
sima ; disse-se· que .as administrações antet·iores 
não tinlião vi$lo a divida publica com este 
crescimento, e logo se concluio que esta ad
ministraçi'lo foi pessirna. Administraçõ'es têm 
]iavido em outros p::iir.es que lêm feito maiores 
licncfieios no sen pa iz, e no emlnnto têm visto 
a divida puhlici\ crescer d11rnn{e seu cxercicio. 
f>orlerii o nohre deputado dizl:'r que a ndrninis- · 
fr:içno e.la l11gl11!crra. foi pessimu «luranle . o 
lt•mpo de Pill? Nno, de certo. Se ,1 divida pu
blica tin hu de crescer para satisfazer as neces
sirla,lcs pulilicas, ct·cscesse como quizesse, e 
airnla hn de crescer mnis. (A.1Joiados fro
nicoa.) 

O nobre deputado ha de sempre ouvir de 
mi_m a ve1·dade, n!l.o quero popularidarle ob
tida ú custa de colar o que é justo. Acho que 
m ui(o pequena idéa se tem das forças da 
nação quando se faz uma bulha tarnanha com 
esta divida publica. Peço ao nobre deputado 
que tenha niais fé nas forças de seu paiz. 

Depois de o nobre deputado tratar destes actos 
do governo, quanto á politica exterior, olhou 
par.i o Rio Grande do Sul, e perguntou-o que 
tem feito o governo ? Tem mandado soldados, 
que só têrn servido para nos trazerem revezes. 
Entende que a admiuistração passada: para 
merecer as sympathias1 e votos do Brazil, devia 
tE;Jr tido a arte magica de crear soldados 
disciplinados e aguerridos, para os oppôr aos 
rebeldes ; e não devia fünitar-se a enviai· para 
aquella provincia o que nunca a. administração 
que a precedeu pôde enviar, e mesmo de
clarava nno o poder fazer! 1 ! No te-se que 
é tanto mnis notavel esta censura, quanto o 
nobre deputado não quer estrangeiros (apoia· 
dos) ; de modo que o governo havia de mandar 
fazer soldados já aguerridos, já disciplinados, 
para . o~ oppô1· aos rebeldes ! Ou então q1iizera 
talvez o nobre deptttado que o governo7 á 
medida que fosse obtida essa gente, a fosse 
disciplinando n~sta prliça, ou em alguma <mtra; 
mas se o governo assim tivesse feito, o nobre 
deputado o censuraria por ter julgado obter 
a disciplina e capacidade militar para os sol
dados com exercicios no campo de Santa Anna; 
então o nobre deputado mostraria que este 
nllo era o lugar mais proprio para se obter 
essa disciplina e· instrucçllo; mas que 1) lugar 
mais proprio era o theatro da gnerra, o <'ampo 

da batalha, que é, como tQdos sahem, de uma 
natureza muito particular. Não concebo como 
possa proceder a censura do nob1·e deputado. 
Os 8,500 homens que forno parn o Rio Granda 
11110 erão então disciplinados, mas o estão hoje, 
e r;:1ais proprio.s para a guel'l'u. Como se pôde 
dizer pois que o governo nada fez para o 
Rio Grande do Sul ? Na veL·dade alguns 1·e
vezes têm calüuo sobre a bandeira do imperio, 
mas isto é objecto que antes se deve occultar, 
do que fazer sobl'esahir, do que seL' motivo 
de alarde, pai-a se p11blica1·, e para lançar 
censuras contra a administração : deve-se las
tirnar q, ,e as forças da legalidade não lenhão 
podido obter o triumpho e.la lei, mas não 
achincalhal-as. aviltai-as e desanhnal-as (apoia
dos); po1·q11e isto se1·virá de animar os rebeldes, 
que, vendo que a camat·a censurou a adrni, 
n 1strnção por kr posto no Rio G1·ande soldados 
inr.apazcs, espet·aráõ oblet· lriumpho completo. 

Sr. prc::ii<lcnle, disse-se que a mlminislraçno 
pnssada pod~ria tel' acabado com a rcballino 
do Hio Grnnde, e apontou-se um expediente 
qne se julgott heroico. Disse que cousistia elle 
em prohibir a sahida das bestas muares do 
Rio Grande elo Sul, e a sua entrada ern 
S. Paulo, e a sahida do charqne pelos portos 
do Rio Grande do Sul. O nobre ex-ministro 
já respondeu a meu ver m.ui snfficientemente. 
Ainda que possa ser motivo de questao, que 
nno é para mim muito solida, se o ·governo 
tinha ou não anlorisaça.o para o fc1zer. 

Pe1·suado-111e de que uma medida desta na
turez:i i t·ia tal vez dat· mais força aos rebeldes 
do Rio Grande. Com effeito. não se póde negar 
que ha uma prohibiçilo, ha mesmo meim; bas
tantes de força empregada para que não entrem 
do exterior pelos portos do Rio Gl'ande objectos 
po.ra os rebeldes ; parece que todos os Srs. depu
tados hão de concordar nisto ; entretanto os re
beldes permanecem ; elles nilo vivem só com os 
recursos que achão nos campos ; elles vestem
se; comem generos que o paiz não produz: têm 
munições; de alguma parte lhes vêm. Ora, eu 
estou mesmo persuadido, sem fazer injuria a 
alguem, que, por maior q"ue seja a diligencia 
das autoridades legaes, não poderáõ impedir 
totalmente que o inleresse inuividt1al vá levando 
muitas CQusas aos rebeldes : o mesmo havi;} de 
acontecei:'· se se prohibisse lambem a sabida de 
seu cha1•que. Mas demos que se pudesse obter 
a prohibição da sahida do charque ; pergunto 
eu, sã.o só os rebeldes os que fazem ou fundão a 
sua industria e prosperidade no fabrico do char
que? Não, são muitos legalistas. Não havendo 
ditierença nem signal por onde se conhecesse o 
charque fãbl'icado por legalistas e por rebeldes, 
a prohibiça.o devia ser geral ; e n~ste caso pres
cindirião os legalistas de seus internsses? Julgão 
os nobres deputados que elle,s deixarião de 
fabricar charque e de procurar exporta),o ? 
Certamente o faria.o: mas por onde? Nno pelos 
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portos da legali4ade, n1as sim pelos pontos que 
estivessem entregues aos rebeldes, com quem 
se havião de pôr em relações commerciaes. 
A' vist::i rlP.stns rPlaçnes lalvPz ::i. opinião rlP.sSP.s 

legalistas se modificasse muito; porque o inte
resse particular é muito poderoso ; o rharque 
seria levado para Montevidéo, passando com 
permissllo dos rebeldes, e fa°zéndo-se o com
mercio por entre as forças del1es. 

. Disse-se tambem que as rendas tinhão sido 
mal fiscalisadas. O enunciado do periodo parece 
que dá a entender que as rendas er:10 anterior
mente bem fiscalisadas, e ({tle forão mal fisca
lisaàas no lempo àa administração de 19 àe 
Sdembro. O nobre autor do perindo disse: -
Em Taubaté e Jacarahy1 em S. Paulo, não se 
pagão _jrnpostos de fórn1a algtHna -- n1as dissr; 
lambem - ha muitos annos; de modo que, se 
é.má a fiscalisação, data de annos muílo ante
r10res. 

Eu sei, Sr. presidente, que lm cerlos im
postos que .!l.o muilo dil'lict•is de arrecadar, 
pot·qtie a populaçrlo chegou a i1nlrni1·-se ela idéa, 
a persuadir-se que erllo perc<:hidos illeg:ilmente: 
como, pot· exemplo, o i111poslo do banco, q11e 
muitas pes::;oas enlc11tlich1s 1 st·ndo constdtadas, 
rcspondc1·1lo que já nno existe; e q11e a popn-
Inçn.o, em muitos lugarc:s, nn.o qt1er pngar. Mas, 
pergunto cu, como lia c.lc uma nd111i11islra<,'.l\O 
cm tmno e meio vencer essa repu~nancia, e 
chegar a cnpacitnr o geral da populaçil.o de q11e 
está t•m erro, e de que esse pngamen to é de
vido? l<'acil é convencer a gente que pensa, 
mas nao assim os que t11lo pensão e não têm 
conhecimento da lei. Demais, não sabe o 
nobre deputado a dil'ficuldade que lêrn as lhe
~ourarias de todas as províncias em achar colle
ctores? Em S. Panlo e Minas sei· qne é mui 
difficil acha 1-os bons em todos os lugares, ~ 
que até é preciso pedir por favor a quem queira 
servir; e quando a thesonraria diz a algum 
collector que não fiscalison bem, lá lhe vem a 
demissilo, e tão cedo não acha outt·o para substi
tuir ao que se demittío. No meio destes emba
raços mesmo pal'a as administrações locaes, 
como é que a administração geL·al, que está 
muito fóra de todos estes pontos, póde ser in
crepada, porqlle em Taubaté e Jacarahy se não 
fiscalisa bem ? ! 

Vou tratar de uma materia em que todos os 
senhores, com razão, têm mostrado entrai· com 
repugnancia, porque é materia que propria
mente envolve o exame das qualidades de indi
viduas e sua capacidade. Eu procurarei ser o 
mais resumido e breve que possa. Tratarei·de 
alguns pt'esidentes. 

Fallou-se no ex-presidente do Ceará, o Sr. Ma
noel Felizardo. Na.o tenho conhecimento parti
cular com el1e, mas sempre ouvi fa1lar delle 
como pessoa muito capaz e entendida. Devo 
julgar que é pessoa entendida, e que não deu 
um salto morta), porque era lente de uma 

academia 1ni1itar; e tenho visto que para a 
administração tem-se chamado commummente · 
pessoas com as habilitações que tem o St-. Ma
noel F'P.lizarrlo. A s:P11 rpc;pPitn nfin tP.nho 011virln 

fallat' sena.o bem, elogiando-se a sua probidade, 
e até a sua bondade. 

No que acabo de dizer nada exagero; e fallo 
neste êx-presidente só para pedir ao· nobre 
collega da commissllo que nestes exames seja 
um pouco mais favoravel; que use de exemplos 
e raciocinios que não tenhão aspereza tão 
grande, como o de que usou. Sr-. presidente, 
hort'Orisou-me ouvir, fallando o nobre collega 
àeste e ouiros presidentes, àizer que se nomeào 
as pessoas de um partido, porque, ainda que não 
tenhão ontras qualidades, têm a de patriota ! ! 
O nobre deputado letnbrou nessa occasiao que 
em certos tempos e lugares ladl'ões, e assas
sinos havi:10 sido ernpl'egados por serem pa
triotas: - Mais c'csl 11n patriote. - Estou per
suadido de q11e nQ.o applicou este exemplo ao 
SI'. Manoel F'eli,.:mlo 1 111a:,; creio que é melhor 
q11e não 11se Je exe111plos semelh,111tes1 que não 
compare ladrões e assassinos com um pre
sitll'nle de uma provi11ciil (opoia.clo1S), e sobre
tudr, eom 11111a pes~oa q1w pot· m11 itos respeitos 
merece a eonsidern~'.ilo da cast1. (Apoiado,'1.) 

Fallo11 lamhein o nobre collega ela commissl\o 
na nnn1eaç~o do pn•sidente de S. Paulo. Disse 
ern primeiro lugar q11e essa nomea\ão não 
tinha a condição de prestigio que elle queria, 
porque este moço linha principiado por apre
sentar-se em S. Paulo como pretendente a 
urna cadeira, cio que se 0:10 sabira bem, e com 
bastantes RR. Ora, eu, que s011 lente daq11ella 
ac;.1.demia, e que assisti mesmo a essa votação 
sobre a qual não ha segredo, devo, em abono 
da verdade, e para que o nobre depLitado se 

· oriente melhor a este respeito, declarar o que 
houve. O Sr. Ven;mcio Jo:;;é Lisboa concorreu 
com outra pessoa para obter uma cadeira. Re
gula vão e:ililo o concurso as instrucções dudas 
pelo Sr. Lino Colltinho. Em consequencia 
destas instrucções, primeiro se fa;i;ia nm:1. vo
tação para se couhecer se o candidato era ou não 
approvado ; e se havi.l mais de um, procedia-se 
a uma segunda votaçiio para se saber qüal 
delles devia ser preferido. Na primeira votação 
foi npprovado tanto o Sr. Venancio José Lisboa, 
como o ontro candidato ; e na segunda vo
tação o Sr. Venancio José Lisboa leve mais 
votos a seu favor do que outro. Ora, â vi;;ta 
disto, como. se póde dizer qne elle foi re-
provado ? · 

O SR. ANDRADA MACEIADO : - Eu disse que 
teve muitos RR. 

O SR. CARNEIRO DE CurPos : - Dizer qne teve 
muitos RR., é dizer r1t1e teve muitos juizes 
desfavoraveis da pat'te da congrngação, q1iando,_ 
como acabei de ref't•rir, elle não só foi appro· 
vado, como preferido ao outro pretendente, 
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O SR. ANDRADA MACHADO: - A questão é se 

foi unanimemente. 
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - Ambos forão 

unanimemente approvados, e na segonda vo
tação foi preferido o Sr. V. J. Lisboa. 

O Sa. ANDRADA MACHADO : ·- Mas não· nna
nimemen te. 

O SH. CARNEIRO DE CAMPOS: - Nem as 
instrucçoes o exigem. · 

O SR. ANDRADA MACHADO : - O certo é que 
leve votos contl'a si. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS : - E' licito ao 
nobre deput_ado duvidar quanto quizer ~ · nílo 
tratarei mais de o esclarecer a este respeito. 

Disse mais o nobre deputado, que esse pre-
• sidente se tinha npresentado na 1·ua de Jaqueta 

e charuto : en nno -sei se o nobre deputado nos 
disse em <fUe occasino ; se foi de dia ou de 
noite ; se ellc o via, ou nao vio. O que cu 
11osso nlfüm111· ao noha·e deputado, é que nno 
,·i, nem ouvi dizer jMnnis que elle andasse de 
jaqueta e chnruto ; verdade é qnc passeio pouco : 
nllo affim10 que nno nndn~sc, mns nno vi; 
O nobre dt!pntodo quiz inculcnr que por con
sequencin nl\o podia ser boa n administraç9.o 
dtisse pn•siclcnlc. A i:;ua ndminislrnçAo foi muito 
censurada por alguns deputados da assembléa 
Jll'Ovincial, entre os q11nes se conlnva o nobre 
deputado, entendendo que o presidente devia 
caminhar de outro modo. ,Julgo que a adminis. 
traça.o desse presidente não está no caso de ser 
censurada, como o nobre deputado affirmou ; 
e que rnesmo posso firmar-me na opinião do 
riobre collega da coJ,llmissno, e em votos seus, 
declarando que em casos importantes a admi· · 
nislração desse · presidente foi excellente. 
(Apoiados.) 

O mesmo nobre co!Jega apontou o. negocie, 
da Franca e de Guaralinguetá : elle vio alli 
calcados os . direitos de cidadãos conspicuos. 
Peço ao nobre collega que antes de emittir o 
seu juizo, olhe mais para traz, e tenha nnfts • 
memoria. O nobre deputado mesmo, na as· 
sembléa de S. Paulo, assignou e sustentou um 
parecer ácerca deste negocio de Guaratinguetá, 
no qual se dizia_que o Sr. V. J. Lisboa tinha 
dado as mais sabias providencias. 

A desordem foi està, em que o nobre depu· 
lado diz que forão calcados os direitos de ci
dadãos conspícuos. Hou \'e disputa a respeito da 
elei~~ão de juizes de paz e vereadores da camara: 
em consequencia de::ta disputa a vilia se dividio 
completamente em iious partidos, que come
çarão a apoiar em força armada os de seu lado. 
Na assembléa provincial perguntou-se que pro
videncias tinha o governo dado, e exigio-se que 
as communicasse, se na.o contive~sem· segredo. 
A est~ pedido respondeu o governo, enviando 
alguns papeis, contendo providencias, e dizendo 
que não enviava outros, porque continha.o se-

gredo. Requ-:.-rerno alguns senl10res da oppo· 
siçAo qne se constituisse a assemblén provincial 
em sessl:'l.o secreta para virem essas communi· 
caçõe.s. :Parece que desconflnrão nessa occasião 
de que não tint,a.o havido providencias, e que 
apanhavão o presid~nte cm u mn falsidade. 

O Sa. ANDRADA MACHADO :- E apanharãO ; o 
caso não era de segredo. · 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS:- Em canse· 
quencia de se constituir a assemblé~ provincial 
em sessão secreta, <? presidente communicou 
que outras providencias tinha dado, sobre as 
quaes tinha julgado não dever fazer communi
cação publica, porque nellas se autorisava o 
juiz de direito para s11spender as autoridades, 
se julgasse esta medida conveniente ao resta
belecimento da ordem. O presidente entendeu 
não vulgàrisar esta autoridade, porque podia 
dar lugaL' a maior indisposiçílo ; e demais era 
uma antorisaçn.o dada ao juiz de direito para 
usar dclla se o julg1u,se conveniente. Mas emfim, 
tendo vindo esh?s papeis para a assembléa pro
vincial, houve quem reqneresse que fossem a 
uma commissao, e com effeito farão á de con
slíluição, de que o nohre depntado era membro;
e tanto gostou elJe das providencias que tinha 
dado (1 Sr. V. J. Lisboa, que immedialamenle 
sahio da sala, e foi lançar nm parecer, dizendo 
que mais convenientes providencias se não 
podião dar. 

Não pude deixar de me pronunciar pela. 
opinião do meu nobre collega, e app'rovei o se11 
parecer. Creio tl'r provado quanto basta que 
nesta parte o presidente não é consuraveL 

Qnanto ao negocio da Franca, esse apresentou
se mais complicado. O presidente deu tambem 
providencias a este respeito. Mandou que o juiz 
de direito da comarca fosse immediatamente ao 
lugar da desordem; mas esse jlliZ de direito lhe 
mandou dizer que estava muito doente; O presi
dente recorre ao juiz de direito de outra comarca, 
fazendo que vá immediatamente para o lugar, 
porque era preciso que uma autoridade como 
a do juiz de direito estivesse no Jngar e houvesse
aHi a quem confiar providencias de maiol' monta. 
Dirigindo•se o juiz de direito para a Franca, 
occ;orre a desordem de Guaratinguetá, a q11e 
elle teve de pôr cobro. Por estas razões os ne
gocios da Franca forao ficando em estado des
agradav.el. Mas póde por isso attribuir-se falta à 
administração? Diga, inculque o nobr~ deputado 
quaes erão as providencias que se devião dar 
nessa occa~ião .: diga s~ o presidente de,;ia 
mandar dizer aos rebelde$ que depuzessem as 
armas e largassem os lugares. Basta examinar 
as providencias que deu o presidente para ver. 
que elle não quiz apadrinhar os rebeldes, e que 
muito menos poderia ser connivente com eJles, 
ou protector de assassinos, como ainda h:t ·ponco 
ouvi que se disse no senado! Não quero dis-

. cutir aqui . o que se · diz no senado, mas me 
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parece que uma tal proposição é filha cte 

algum despeito. 
Sr. presidente, a admini~traçã.o do Sr. V .. J. Lis

boa, principiou por um acto que foi muito cen· 

surado · pelos senhores da opposição qDe assig

narllo uma representação contra elle. Esse acto 

foi o de enviar para a Coritiba o 6º batathno 

de caçadores qne existia ern S. Paulo. Esse 

acto, qne en posso dizer que indispoz os habi

tantes, porque desde q11e .leve lugar foi repeti

damente censurado qnasi lodos os dias pelas 

folhas da opposição, outras pessoas julgão que 

é um titulo, pelo qual se deve dizer que o presi

dente auministrnu bem a orovincia. Parece 

que estas tropas estarão ho,fe refüaJas ; mas 

veremos se as cousas do Rio Grnnde e Lages 

continuão; se um_a força cpie pudesse ajudar 

os esforços dos habitantes de Coritiba para 

repellir a invasão dos rebeldes e de seu sys

terna n:l.o era necessaria. O caso é que nessa oc· 

casi9.o corria bem ou mnl que mu·itos emissarios 

dos 1·ebeldes se apresentárão na Col'itiba, e 

que bandos de 1·ebeldes apparnria.o naquellas 

paragens. E1·a pt·eciso, pois, que a adminis~ 

lt'açi\o désse nlgumus providencias para pôr a 

,:oliel'lo essa povoaça.o tias invusõe:i dos re

beldes. Nós vemos o trabalho que eslá hoje 

t,mdo a actministraçuo ele Sanla Calharina; 

vemos a invastlo que os rebeldes fizerilo em 

Lages, e a conseqt1encia que teve. Parece que 

aquella villa. hoje na.o é occupada pelos re

beldes, e que o que alli se manifesta é feito 

já pelos habitantes. 
Ora, a vi lia de Lages antes dessas invasões 

não parlilhava esse systema politico que hoje 

alli se prnclama. Entendo portanto que esta 

providencia é um motivo, pelo que se póde 

dizer que o Sr. V, J. Lisboa preservou aquella 

parte da provincia pot· algum tempo de bas

tantes males. Consta-me mesmo que os habi

tailles de Coritiba na sua generalidade agrade

cerão ao presidente o ter mandado para alli 

essas tropas. Mas nessa occasião, ou porque 

o 6° batalhão já se achasse infeccionado, ou 

porque se desenvolvesse no caminho, ou em 

outra parte, appareceu este meio, pelo qual esta . 

medida pôde ser apresentada como flagello, 

porque foi então que se manifestou a bexiga, 

circumslancia que servio muito para se in· 

dispôl' a administraçao. Mas pergunto eu, o 

presirlente da provincia podia ser com effeito 

propagador de bexigas? 
Out1·as observações cumpria fazer para não 

deixar sem resposta algumas propo.sições, ou 

accusações ; porém tanto se tem fallado <Sobre 

a materia que apenas farei algumas obser

vações sobre a administração passada. 
No anno passado dei o meu voto a essa 

administraçao, e dei-lh'o porque julgava que 

era capaz de dirigir os negocios politicos. Na.o 

entendia, como já disse, que fosse excelleole, 

ou que estivesse fóra de qualquer increpação, 

porque n1o creio qne haja arlministração al

gm~1a lão pet'feita; mas julgava que podio. 

fazer algum bem ao p;1Íz. Entendo que tendo 

outros Srs. deputados da.do o seu voto tao 

conscienciosamente como eu, ha hoje a!gu m pe· 

rigo ern se responder ao thrnno que essa admi

nistl'ação foi pessima, foi perversa, foi cmfim 

tudo quanto se póde dizer della. Essa admi

nistração ti,nha por seu principio polilico, ou ao 

menos manifestou, ou rcconheceu·se que ella 

pretendia trazer o maior decó,o ao throno 

imperial; que julga.va que a rnonarchia consti

tucional podia conser·va.r-se, e porlia fazer a 

felicidade do Brazil: e que o Bt·ãzil tinha 

meios de restabelecer a ordem. e que a admi

nistração conhecia estes meios. Quando a adm i

nistração expôz estes meios á c:amura, ella lhe 

deu o seu voto, e os approvo u. Ora, declarar 

hoje que essa administração foi pe,;sima, que 

tanto a sua polilica, como a sua mal'cha, foi 

errnda e contraria aos interesses do paiz: o que 

quer isto dizer? Quer dizer, por exemplo, que a 
administt·aç:'lo, empenhando-se pela monarchia 

conslitucional, não tinha uma política conve

niente ; q11er dizer que lançando mão dos 

meios, que empregou parn paeiftear o Rio 

Gra nJe do Sul, obl'Ou erradamente ? O que. 

tudo me faz vêt· q11e o Brazil nlto póde ter 

muitas espet·unças em qualquer administração. 

Se a respeito de uma administração em que 

o Brazil fundava tantas esperanças, que se 

julgava que caminhava bem, e, que tinha, 

por consequencia, o ªPt?io das camaras, se 

diz hoje que caminhou mal, que esperanças 

poderá ter a actual administraçao, ou as 

que lhe seguirem, de satisfazerem as neces

sidades dõ paiz? Ou o apoio foi dado con

scienciosamenle, ou se adoptárao as idéas dos 

ex-ministros por deferencia a elles, e contra 

aquillo qt.rn dictava a consciencia de cada um. 

Se foi dado conscienciosamente, e com razão 

S1;Jfficiente, como se póde ir dizer hoje· que a 

politica dessa administração foi pessima, isto é, 

que a politica da administrnça.o que foi appro

vaua no anno passado reconhecemos agora 

que foi pessima? Ou por outra, que aquillo que 

dissémos que conscienciosamente se devia dar 

ao governo foi mal feito ? Isto equivale a de

clarar a camara que ella obrou levemente, e 

mesmo contra a sua consciencia. E deve a 

camara fazer uma tal declaraçao ? Parece-me 

que não. E~tou persuadido que a administraçao 

passaJa fez quanto podia, olhando para. o geral 

dos interesses do paiz ; porque se se fôrem es

quadrinhar todos os actos da administraçao, 

então a esse microscopio não ha uma só que 

possa resistir. Deve-se olhar para o geral, é 

assim fazendo, póde-se dizer razoavelmente que 

a administuça.o passada deixou o paiz melhor 

alguma cousa do que estava antes de 19 de 

Setemb1·0. 
Nesta parte não concordo lambem com o 
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nobre deputado autor do voto separado; de
sejo que o nobre deputado me convença, rnas 
t>mquanto o n&o fizer sustentarei esta opi
nião, nno porque a administração passada 
necessite mãis de meu apoio, mas porque, 
até onde posso avaliar a politica da adrninis· 
tração presente, me persuado de que segue em 
grande parle a po]itica da administração passada, 
que convém ao pa·iz. Comerv::ir a n.eutralidade 
para com as outras noções, não se envolver com 
e lias ern desa venças, conservar o respeílo nas 
admini:-;[rações subalternas dus provindas para 
com a administração geral,· cousa' muito es
sencial para_ não haver perigoso exemplo de 
insubordiuação dos presidentes para com o go
verno geral, insubordinaçãu que póde ser imi-
1acla : concentrar forcas no Rio Grande nara 
~-~-n~bier os rebeldes· que não quizerem 'en
tregar-se, e recorrer ao meio de arnnistiu que a 
lei lhes concede ; é a politica que eu lambem 
julgo que se deve seguir. Não irei examinar se 
para uma 011 oulra adm inistraç:10 provincial !'oi 
non1eado amigo ou inimigo meu, são cousas 
realmente muito secundarias. 

Entemlo lambem que a administração pas
sada fez bem quando escolheu pessoas de sua 
comm11nhão e O(Jiniões ; nisto sE-guio o que 
fazem todos os governos representativos. Sabe-se 
que na Eurnpa, quando ha mudança de minis- · 
terio, lia lambem tal qual mud~inça em certos 
agentes da adruinislraçll.o. Isto é cousa alé muito 
razoavel; porque, se o governo geral é respun· 
savel pelo menor dos negocios a seu cargo, se 
elle é responsavel pela tranquillidade do paiz, 
como exigir delle essa responsabilidade, im· 
pondo-lhe ~mpregados que lhe possão fazer a 
guerra, ou que ( mesmu sem quere_rem trahir ) 
não sabem os meios que devem empregar, não 
comprehendem bem o senlido do governo ? Eis 
porque a adminislraçM deve nomear·aquelles em 
que tem confiança. Ora, estes pontos geraes de 
politica entendo que a administração actual 
ainda deve seguir. Como, pois, hei de dizer que 
a adminislração que acabou foj pessima ? Que 
a administraçl:lo actual devi;) arripiar carreira e 
seguir outJ'a politica, se quer ter o apoio da ca
mara? Isto é, que deve declarar a guerra á 
França ; que se deve fazer tratado co_ni Oribe ; 
que se lhe deve prometter proteeção com a 
idéa de se apoderar depois de Entre-Rios 
e Montevidéo, para os incorporar ao im
perio .... 

O SR. MoN_TEZUMA : -São exagerações ... 
O ·SR. CARNEIRO DE CAM?os : - Foi o pro

gramma offerecido á administração passada, 
quando um nobre deputado a censurou porque 
ella não tinha procurado refaze1· esta peça inw 
teiriça. 
. O Sn. MoNTEZUMA: -Sll.o exageraçõeõ. 

O SR. ANDRADA MAcHADo : - Quem disse 
fato? 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS : - V. Ex. 
O SR. ANDRADA MACHADO: - E' falso: o 

Jonwl do Commercio, onde está transcripto o 
meu discurso. resoonderá ao nobre deuulado 
que é falso. , ' · ' 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS : - O nobre de
putado não é capaz de ser mais verdadeiro do 
que eu. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - I~' erro. é en
gano; lêa o rnen discurso. 

O SR. CARNr:mo DE CAll!POS : - Em ul
timo lugar pedirei ao nobre deputado autor 
do voto separado que retire o seu período, 
para se não continuar com a discussão a 
este respeito. Ha outra discussu.o que é 
mais conveniente. e aue nóde interessar mais 
ao paiz. Eu est~u q~e o~· Srs. ex:ministros 
devem querer qne continue esta discussão, 
mas para o paiz ha outra mais interes
sante ;· é· a da politica e da marcha que a 
administração deve ter. Retire o nobre depu
tado o seu periodo, e dê lugar que a adminis
tração se a presen le aqui. Convém que se saiba 
se ella é caµaz de dirigir os negocios publicos ; 
convém que a camara saiba se a deve Bjt1dar, 
on repellit·. 

O -6H.. Mo~m:zm.tA :-Ha tempo parn tudo. 

O SR. CARNEJB.o DE CAll!Pos :-Ha tempo para 
tudo! E enll'etanto a administração na.o sabe 
qual é a politica da camara, nem mesmo qual 
é a politica que ella apoia! E no emtanto tudo 
vai, como se diz, á matrocu ! Eu julgo que, se 
houvesse uma administração que fosse infiel ao 
p;:iiz, devia manejar para que isto continuasse; 
de via ern pn'gar os meios de que pudesse dis
pôr, para que a deixasse em socego ir cami
nhando : devia querer que só se olhasse para a 
administração que acabou. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Quando se o1ha 
parn o passado, dá-se exemplo para o futuro. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Eu desejava 
que o nobre deputado nos dissesse qual é o 
systerna politica, qne seu periodo apresenta. 
(Lê parte dn periodo até aa palairras- obm1· 
cor,:fo1-rne as leis.) Eis a política que o seu 
periodo apresenta. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Alguma cousa 
tem mais. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Eu leio o resto. 
(L~.) O nobre deputado neste caso parece- que 
abjura, remrncia essa lealdade, que sempre 
tem mostrado para com a nação : diz-acerte
camin he- mas nll.o indica cousa alguma, de 
modo que a administração não sabe se, quando 
dér uma providencia, o nobre deputado lhe dará 
apoio ; o nobre -deputado reserva-se para dar 
ou negar seu apoio, para quando a adminis~ 
tração já tiver obrado, isto é, quando os r;nales 
do paiz já estiverem feitos. Ora1 isto na.o é 
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muito leal, e não é mesmo proprio da su
perioridade do nobre deputado. O nobre de
putado deve se julgat· em posiçlío tal, que 
póde affoulamente indicar á administração o 
caminho que deve seguir. Pa1·a que julgar-se 
tão inrerior, que devo ser tno cauteloso neste 
caso, para dizer ao lhrnno - a adm inistrnção 
passada commefü)U crimes, encaminlwu mal 
os negocios. do paiz; a administração actual 
acerte, caminhe; cinja-se á lei, não commetla 
crim·es? E' com effeito um pcmco acanhado o 
o exigir de uma adminisfraç.rm, apenas que 
cumpra as leis, que nã.o commella crimes!!! 

Eu concluo dizendo que· por minha parte 
o nobre deputado não deve esperar apoio a 

· este seu periodo. Se o seu periodo pudesse 
signifkar alguma cousa, seria indicar que o 
nobre deputado e a camara, se o approvasse, 
eslavão em conlradicção com o que fiz~rão 
até o fim da sessao passada, A administração 
que se retirou nao st•guio politica divet·sa da
quella que !inha manifestado durante o pel'iodo 
da sessao. 

Se a camnra quizer dar ao Brazil o esperb1-
culo de apoiar uma ad m inistraç&o quando está 
em pé, dizendo que obra bem, e de n censurar 
depois que se retirou, dizendo que obrou mal, 
tendo aliás seguido semp1·e a mesma politica 
que a camara Linha approvado, ella irá privar 
a camara dos deputados do Brazil ele todo 
o prestigio. Se ella não tivesse apoiado as 
medidas que a administração lhe offorecia. Se 
ella nao tivesse manifestado os seus senti
mentos de- appt"ovação á politica ·uo govemo, 
que era conl1ecida, tanto- que os Srs. depu
tados da opposiçao a com balêrn.o, o que não 
poderino fazer se a nao tivessem compreher.
dido; bem; mas tendo-a entendido bem a 
maioria, que se decidio a favor della, querer 
hoje cc,ndemnal-a, é desairoso. 

O Sr. Pacheco: - Delegado do gabinete de 
19 de Setembro, eu não posso deixar de re
pellir corri toda a força o periodo do topico em 
discussão, porque o seu illustre autor nelle 
pulverisa por um modo muito indecoroso os 
homens desse gabinete ; delegado da. adminis
tração decahida, porque entendia que os seus 
principias erão mais consentaneos com a feli
cidade do Brazil, e porque, antes de ella te1· 
subido ao poder, eu compartia os mesmos prin
cípios, na.o posso hoje deixar rte dt:'sapprovar 
o periodo do voto separado, a meu ver, lão 
pouco parlamentar, quanto insolito. Não fui 
certamente daquelles que, apoiando essa admi
nistração, mais incensos queimei a i'.:sse ga
bine le quando favorecido de uma prodigiosa 
popularidade. O apoio que lhe dei foi digno do 
lugar de represt-ntante da nação, que lenho a 
l1onra de occupar, e do ministerio ·que então 
defendi. Apoiei com o meu voto a esse mi
nisterio ern ludo quanto julguei conveniente ao 

TOMO I 

paiz ; cet ceei o que me pareceu supe1·ahundante 
e desnecessario. E' esla a posiçãO que ainda 
occupo nesta casa ; é este o lugar que sempre 
occuparei, qualquer que seja o ministerio que 
suba ao poder, uma vez que siga os mesmos 
principias da adrninisl1·ação passada. (.Apoiados.) 
Nno eslou ligado a pessoas, sigo princípios: estou 
persuadido, estou convencido de qne nllO póde 
sociedade alguma progredir sem governo, unico 
elemento de ordem, que todo o patriota, po1· 
mais at'dente que seja, nãO deve pe1·der de vista. 
Esperando pois que a politica do aclual minis
terio, segundo devo deprehende1· da falla do 
throno, comquanlo ainda nao esteja desenvol· 
vida em todos os seus pormenores, seja como 
parece ser, confirmadom da politít:a do mi
nisterio passado, debaixo desta crença lhe dou o 
meu apoio. Assevero porém ao nobre dt:pulado 
qne c;uando subir ao poder um ministerio que 
adopte os principias que lenho visto escl'iptos e 
emittidos nesta casa pe_lu opposição i que quando 
subil· ao poder um minislerio que diga que 
não quer a inlel'pt·etaçn.o legal do acto ad
dicional, que quer conservai· as ambiguidades 
existentes, que não quer que se emendem 
os vicios das leis existentes ; quando finalmente 
apparecer um ministedo com princípios inleit'a· 
mente oppostos aos do que acabou ; um tal 
ministerio nao terá o men apoio. Portanto, ni\o 
posso, sem ser tnxado de contradiclol'io, de 
vers11til, approvar os immerecidos apodos que 
lança o voto separado contra a admiuistrac;ào 
que acabou. 

Passarei a mostrar além disto o fundamento 
que tenho uinda, posto bastasse o que acabei 
de dizer, para desapprovar o lopico cm dh;
cussão. 

Principiarei pelo discurso do illuslrc pnl'· 
]amentu, visto que é autor do valo separnt!Q. 
Desde já lhe declaro que, respeitando muito 
o seu sabei·, e sua illustração, se por ventura 
acontecer que eu solte CJUaesquer palavras que 
possao parecer offensivm;, ellas na.o são me
ditadamente lançadas para isso, e que estarni 
prompto a dar todas as explicações que elle 
quizer. ·· 

O illustre padamenlar principiou o seu dis
curso á maneira de Demostenes quando se 
defendia de accusações que se lhe fazião. 
Fallou de si 1 apt·esentou os seus set·viços, 
elevou-se áil nuvens (mais adiante me expli
carei melhor), como que querendo de certo modo 
impôr a sua autoridade pat·a a apprm·aça.o deste 
topico. Ai11da que eu nl1o escrute ir1lenções; 
ainda que esteja persuadido de que não fosse 
esta a sua intenção; entendendo pal·a mim 
que a autoridade de seu nome só estabelece 
grande presumpção a favor de sua opinil\01 

devo declaru que a autoridade do nobre de
putado é bastante fragil para esta, e outras 
cousas. Conheço e venero o seu patriotismo 
ardente ; mas nllo posso deixar de conhecer 

27 
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tambem que, comquanto as intenções fossem 
purissimas, os_serviços que ell~ tem prnstado não 
têm sido mmto bons ao pa1z: tem en·ado, e 
por isso tan?bern póde e1·rar ag?''ª ; talvez ei:n 
muitas occae.1oes tenha feito milhares de vi
climas o ardor do seu patriotisn.10. 

Eu poderia àpres~ntat· factos de sua vida 
politica, para mostrar tenden<:ia exaltada, que 
póde fazei· com que elle facilmente se engane. 
Sr. presidente, creio, e mesmo reconheço que 
o nobre deputado nn.o tem ambiÇão de poder; 
o nob1·e deputado é muito leal, muito inde
pendente, muito desinteressado; mas eu julgo· 
me autorisado para dizer que nno é só det-:sas 
ambições que vem m_al ao paiz. E~ li ern 
um escriptor celebre, Bacon (não sei se pro
mmcio hem) q1.1e ha lres generos de am
bições: a p1-iu1eim é dos ·1,omens que querem· 
ter snpm'ioridadc exclnsi vu ; e accresccnlu o 
mesmo autor :-Esla amhit:ao, aléin de ser a 
mais vulf;Ul', é a mais perigosa. ,Já se vê pois 
desta pequena exposição que o illu!:ill'e deµu
tado, apez:.u· de eslu r cun·egado com i 111 mcn!:ia 
riqueza lilleraria, por assim dizer, lem errado; 
eu· poderia up1·cse11ta1· fàctos q11e d1mulao u 
::.ua bua fé, e pull'iolistno excellente, e grande, 
mas que 1uostrno que elle infolizmenle lem 
erradu a maior parle das ver.ei;. Pot'tanlo, a 
autoridade Je seu nome nào pótle sei· suili
cieule parn se approvar o seu paragrapho, por 
que póde ler errado, como vou mo:;lrar. 

Antolho este topico (permilta-se-me a ex
pressão, porque <levo dizer a minha opinião 
com lOlla a franqueza) como pouco digno de 
seu autor ; como pouco digno da appl'ovação 
d,1 casa, pouco generoso, e até injusto. Qne 
elle é pouco digno de seu illusll'e autor, que 
não é digno da appi·ovaçllo da casa, é 1::vidente, 
é palpavel. 

Senhores, nós ainda nos lembramos desse 
discurso eloquente, com que o illustre parla
mentar disse muito categoricamente as se
guintes palavras, que estão consignadas no 
Jornal do· Oonunei·cio, e que hão de fazer parte 
da historia do Brazil; palavras que ruuílo 
servem para se poder fazer juizo ácerca do 
qae ba pouco eu disse a respeito clelle. Elle 
disse : - Eu hei de sustentar esta adminis
tração, p01·que, càhindo ella, n!ío vejo outra 
digna de a substituir. Note-se que eu então, 
mais joven e fraco de talentos, nunca dis.:;e 
tanto, poi·que nilo acho qnc hajão homens 
necessarios no Brazil ; po1·que euteodo que, 
cahin,io essa adrninistração, poderia ser· sub
stiluida; que existião muitos homens capazes 
pal'a entrarem na admínislraçào : que existino 
os Srs. Andradas, cujo nome está ligado á 
independencia, gloria que lhes não quero 
roubar. O meu apoio á administraç!lo passada foi 
um apoio consciencioso: eu disse:-Hei de apoiar 
a administraç!lo até este ponto, mas não além! 
E1 verdade que a camara secund_ou os votos do 

il1t1stre parlamenbir, e deu ao ministerio no
lavei maim·ia. 01·a, nao se podendo mostt·ar que 
·esse ministerio faltou depois á politica que 
obrigou a maioria a dar este apoio, como é que 
sem versatilidade e contradicção se póde ad
mittir o periodo do voto i.epal'ado ? Como póde 
um tal período ser digno de seu autor e da ca
mara? Se por venlum passasse, o que eu muito 
deploraria, esse parecer do illustre parlamentar, 
que papel representaria a carnara? O papel o 
mais triste possivel. Ou havia de declarar que 
nos enganámos, ou qnc fomos tão simplorios 
que nos illudimos, ou que faltámos ao nosso 
dever. F,u não qnero r·epresentar, nem posso 
querer que a camat·a rept·esente u in tal papel. 
Se o fize1·mos, dir-se-ha de nós que,· á imitação 
dos selvagens, adoramos o só] quando appa-
1·eceu, e o apedrejamos no seu occaso. Mas o 
illuslre autor do voto separado já ~.1,llingio, com 
a dignidade que lhe é propl'ia, 1·azões para 
fundar o seu parecer ; cllu di.sse : - Apoiei a 
admiuisfraçQo até certo ponto ; mas quando vi 
qnc seguia p1-incipios tortuosos e conlrnl'ios 
nos qne eu entendia convenientes ao pafa, 
retirei-me. - Mas se o illuslre pal'lamentar 
qnizer consultar a sua consciencia, como 
sempt·e, ha de ve1· que quando apoiou a udmi
nislr:.tçllO passada sabia quaes erào os seu.; 
pL·incipios: cita aqnr os disse: -A interpre
taçao do acto uddicional e a lei dos jurados 
contra os revoltosos: o illustre pàrlarnentar 
lambem ol'Ou neste sentido ; mas depois nada 
mais quiz; depois entendeu que se queria dar 
golpe mo1·ta_l á justiça, embora a politica do go
verno não tivesse mudado, embora essa politica 
fosse conht?cida pela camara, e pelo nobre 
deputado quando a administração suhio ao 
poder!! 

Mas concedamos de barato que a adminis
tração passada esteja affectada d.e todos oi:: de
feitós que se apontno; pergnnto, é de cavalheiro 
enristar a lança contra membros de urna admi
nislração que cahio? Que proveito póde resultar 
daqui? O nobre deputado pela provincia de 
S. Paulo, que me precedeu, mostrou que era 
mais conveniente qne a camara se occupasse 
rle examinar qual é a politica da-administração 
a~_tual. Não estou longe de admiltir que seja 
licito, e mesmo digno da camara, apresentar 
uma· mensagem desta natureza ao lh~ono, mas 
é quando o minislerio está em pé, é quando 
póde ·resultar mal ao paiz de sua conservação. 
Se folheio toda a nos:;a historia parlamentar, 
não vejo um exemplo como este; se leio a his
toria moderna da França, tambem o não vejo, 
e duvido que o illustre parlamentario, com todo 
o seu talento, possa. mostrar nm caso seme
lhanle. Ha sim exemplos na historia de Ingla
terra de terem sido dirigidas mensagens ao 
throno, mas contra o gdbinete. existente. Se o 
illustre pal'lamentario e os de seu lado en~ 
tendem que a. administraça.o passada commetteu 
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crimes, fação-lhe a accusação, sejllo francos, 
apresentem as provas, porque do contrario, 
parece que é um pouco precipiladn qualquer 
decisão a este respeito. Eu me persuado de que 
a maioria do anno passado, que approvou a po
litica do g,.ibinete de 19 de Selembl'O, dcsap
provou a do que o tinlm precedido, e nno uru 
de certo affecta a esse gabinete que foi presi
dido pelo St·. Diogo Antonio FP-ijó: mas o que 
fez essa maioria? Irrogou na resposta á falia do 
throno ataques desta natureza á administração 
que tinha cahirlo? Nao: conservou-se circum
specta e silenciosa ; o silencio é muitas vez .s 
desapprovndo1·. Julgou com•eniente conservar 
o silencio ; e porque n&o faremos agora o 
mesmo? Occasiões não faltão para esclarecer 
a opinião sobre a administração passada nas 
differenles discussões que· têm de haver. E' pre
ciso notnr que digo que se devem exigir provas 
quando o ministerio eslá dccahido; mas que 
nno sou daquelles que quuren1 que um depu· 
tudo, na presença de um ministro que se se11ta 
na camara, uão o possa inlcrpellar: não possa. 
mesmo duvidar de certos fuclos. 

Vamos ao ultimo fundu1nento tla injustiça 
deste periodo. Eu poderia levar muito louge 
esle fundamento, mas vejo que a camant está 
fatigada, que a hora se approxinJª· 

ALGUNS SENHORES : -- Ainda tem muito 
tempo. 

O SR. PACHECO :-Mas tenho ainda de tocar 
em muitos outros objcctos. Diz o voto sepa
rado -má escolha dos agentes do poder. Na.o 
sei se o nobt-e autor do voto separado, no 
silencio que guardou a meu r-espeito, me quiz 
fázer honrosa excepção do esligma get·al qüe 
lança sobre esses agentes ; ou se, co1\)o pl'e
sumo (porque desconfio de mim proprio), não 
quiz por melindre locar em r.1im. Não posso 
escrutar as suas intenções ; porém, muito lhe 
agradeço, comquanto esteja comprehendido no 
estigma ~eral. 

U:M Sa. DEPU'1'ADO : - O senhor fez como 
os mais. 

O Sa. PACHECO : - Eu appello para o juizo 
daquelles a quem governei ; elles dirão se 
governd pelas vias constitncionaes, ou se 
opprimi 011 violentei um só cidadão. 

Sr. presidente, eu não posso comprehender 
o como se faz uma accusaçào a um governo 
pela nomeação de seus agentes, e se abandona 
inteiramente a política ; como se foge de entrar 
neste negocio, e se trata de sómente da no
meação e escolha dos agentes do poder. Sem 
offender ao illustre parlamentar, Cl'eio que posso 
chamar esta accusaçao de bairnlidade, porque 
infelizmente se applica .a todos os governos 
que têm existido e podem .existir, porque é 
mui facil atacar quae~quer, todos os empre
gados por um lado e defendêl-os por outro, 

e é mui difficil julgar do mel'ilo de cada um 
delles, salvo quando são r~putados 1·cprobos 
nu opiníijo publica : mas isso não se poderá 
dizer com es~e nfan dessas nomeações. Se 
nós q11iicsi::~n1or::, llcixr111do de um lado a jus
ti~ia ah~o!11La <.' 1·ecorrenclo á relativa, examinar 
us nouH·nçue!': a11lt-1·iores ao gubinele de HJ 
de Sclcmbrn, 11t'1s Vtil'Íamos q11c us deste gabinete 
s!\o muilo melhores. N:io q11ct'o entrar em 
questões odiosas ; mas se fo~semos a com
parar a habilidade adminish'ativu do aclual 
presidente de Minas, que aqui se tem querido 
abocanhar, veriamos que a escolha da arlmi
nistração é muito melhot·. O Sr. Gavião Pinto 
Peixoto é pessoa a quem devo affabifülade, e 
cuja probidade é incontestavel ; mas, posso 
dizel-o sem o offender, não póde tet· prelenções 
a sabia, nem á sciencia adrninistrntiva, em que 
é inteiramente hcspede e em tudo quanto diz 
respeito á adminisLL·ação. Nisto não ha, como 
disse, offensa alguma, porque o Sr. Gaviao é 
pessoa muito urbana, muito polida, mas 
carece de lodos os rndimentos : nno tom prin
cipios, nno eslutlou, e é publico e nolorio que 
nunca pôde dispensar assessor. Como, pois, 
comparal-o com o uctual presidente de Minas 
Geraes ? Como compara\-o com o S1·. Tobias, 
presidente Lia allministraçao anterior li de 19 
de Setembro, e posto não pertencesse ao gabi
nete do St·. Feijó, com mais ou menos in
fluencia? Como não conhecer que o aclual 
presidente de Minas tem mais capacidade ad
ministrativa do que o Sr. Tobias? 

O SR. Lu.1po DE ABREU :-Ninguem o crê. 
O SR. PACHECO :-Ninguem o crê ! O nobre 

deputado póde não o CJ·êr, mas aflirmar qtfe 
ninguem o crê ! Isto é uma offensa formal, é 
trala1· muito de resto a um repre.3entante da 
nação, que tem tanto direito de ser :;.creditado 
pela casa como qualquer outro membro de!la, 
que tem tanto direito como qualquer deputado 
para emitlir livremente as suas opiniões. Se as 
minhas opiniões nao preenchem as vistas dos 
meus constituintes, para o anno que vem tem~. 
as urnas eleitoraes1 elles me resignaráõ. .., 

O SR. PRESIDENTE :-Lembro aos Srs. depn
tados que o regimento prohibe as inter1·upções. 

O SR. PACHECO :-Se nós, pois, deixando de 
parte a justiça absoluta e recorrendo á re1ali\ra, 
quizessemos estabelecer uma compaiaçllo entt·e 
as nomeações da administração anterior á de 
19 de Setembro e as feitai:: por este ministerio, 
veriamos que as nomeações ela administração , 
passada são muito melhores, mesmo concedendo 
que houvessem erros em algumas dessas no
meações, porque eu entendo que o actual pre
sidente de Minas cornquanto pa:,:;sasse, como se 
disse, do balcão para a presidencia, póde ler 
mais pratica, 111ais idéas de sciencia adminis
trativa e de politica, do que os S1·s. Tobias e 
Gavia.o ; e a razao que tenho para assim pensar 
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é que o Sr. Bernardo Jacintho redigio uma 
folha publica, e n?~ sabemos que ~im~::i. q11ando 
não tivesse adctlllrtdo a necessat'la rnsln.1cçáo 
pela leitura. de livl'Os para poder r~digit· um 
pcriodico, cllc era, pelo menos. obrigado a ler 
o~ periodicos da côrtc e das pl'Ovincias, e havia 
de ndquirir portanto mais idé.,s de política e de 
sciencia adrninislraliva do que homens que, 
posto tenhão talento, se dedica.o a outro modo 
de vida, 

Fallou o iJluslre parlamentar no presidente 
de Santa Catharina, e n!\o só não achou boa 
essa nomeação, mas accrescentou que esse ci
dadão, além de todas as outras más qualidades, 
Linha ido á Europa e vollado só depois, talvez, 
de ver mallog1·adas as suas esperanças ; e 
admirou-se de que, entretanto, um l1omem 
destes estivesse presidindo uma província ... Eu 
julgo, Sr. presidente, quanto a esta snpposiça.o 
que se fez do Sr. Pardal, que ella ni\o é suffi
ciente para estigmatisar deste modo; porque, 
como bem notou um Sr. deputado pela pro
vincia de Minas Geraes, se nó3 acreditarmos 
boatos, se fizermos j uizo sobre supposições, 
então poderemos dizer muita cousa. E com 
effüito, se quizermos acreditar em tudo quanto 
se diz a respeito a ida do illuslre parlamentar, 
deputado pela provincia de S. PêlUlo, á Europa, 
se nós quizermos acreditar todos os boatos que 
correm, nào poderemos ex.clamar a i·espeito 
desse Sr. deputado, que, novo C01·oliano, foi á 
Europa buscar fenos para a sua palria? 

O illustre parlamentar nos fez honlem uma 
revelação a este respeito : elle nos disse que 
tinha ido á Europa a seus negocios em 1838, e 
fôra incumbido por uma sociedade de patl'Íotas 
para cumprimentar o ex-imperador o senhor 
D. Pedro I, e convidal-o para ser regente. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Tutor. 

O SR. PACHECO:- On tutor! Ora, Sr. presi
dente, respeito muito as intenções e o patrio· 
tismo do illustre parlamentar; mas realmente, 
poderá sua missão, como elle julga, ter sido 
muito nobre: mas eu não entendo assim, porque 
estou persuadido de que era um mal gravíssimo, 
que o illustre parlamentar fazia á sua palria: 
·entendo que era um erro crassissimo que o 
iliustre parlamentar commellia, entendo que -é 
uma nodoa, uma mancha, que elle · lançou na 
sua reputaçã.o, perdôe-me o i\lustre deputado, 
N!io era imprudente, n!io era um erro damnoso 
a vinda para o Brazil desse principe, quando os 
partidos se achavão exacerb,1da,s1 quando · esse 
principe tinha decahido por circumstancias que 
houverão ? ... Porque, senhores, eu não sou des
affecto á revolução de 7 de Abril; desejára qne 
tivesse seguido melhor rum·o, mas enlendo que 
a queda des!!e principe foi consequencia na
tural do que linha havido, O principe desna
cionalisou-se, era aborrecido da nação que ·rez 
grandes esforços para o derribar, Ora, quando o 

p~rtido nacional se achava desconfiado, quando 
se fallava em restauraçil.rJ, qne seria certamente 
um grande mal para o Brazil, como foi em 
todos os paizes, em que uma restauraçllo Lem 
tido lugar, não seria um pomo d'e discordit1, que 
leria consequencias pessimas e falaes, a '{inda 

des!.e principe? En entendo que era um ei·ro 
gravissir110 (apoiados), e que rios de sangue 
talvez tivessem inundado esta cara patria. 
(Apoiados.) 

O Sn. ANDRADA MACHADO :-Nilo lenho medo, 

O SR. PACHECO :-0 illustr~ parlarn.entar tem 
conhecimento da historia, mestra dos tempos, 
e experiencia da vida ; elle sabe a historia, e 
ahi terá visto quaes os resultados das res
taurações. 

O SR. ANDílADA MACHADO:- Não se tratava 
de restauração. 

O SR, PACHEGO :- O illusl1·e pal'lamentar diz 
que nllo foi buscar aquelle príncipe para o res
taurar, ainda mesmo parn a missão, de que 
o queria encarregar, o perigo era immenso, se o 
p,,rtido que queria n sua restam-ação nutria 
tantas esperanças a ponto de encarregai· ao 
illuslre pnrlamenta1· dessa missllO, como so não 

tomaria altanado com a presença desse prín
cipe? Procuraria elevai-o de novo á sua antiga 
posição. A aceitação pois de uma lal missão nno 
era patriotica, e se não pôde manchar a repu
tação do illustre parlament,u·, porque está muito 
estabelecida no Brazil, nem eu C1uso dizer o 
contrario, cuido que me dá lugar a dizer que. 
commelten um erro, e um eno gravissimo. 
Toquei nesta especie para mostL·ar que niio é 
bom, que quando erramos em sentido tão ana
logo, queiramos cdminar os outr·vs. Não digo 
que o presidente de Santa Calharina fosse o 
melhor para governar a provincia, talvez· se 
achasse outro mP.lhor ; mas se quizermos argu
mentar assim, sempre acharemos argumentos. 
Demais, porque a administraça.o passada poderiav 
ter nomeadp melhor presidente, não é por isso 
que se póde dizei· que a administraçllo desse 
presidente foi pessima. O mesmo se poderá dizer 
a respeito do pt·esidcnte do Rio Grande do Sul, 
sobre cuja administração me dispenso de fallar, 
porque já um Sr. ex-ministro tratou longa
mente da materia. 

Disse-se que houve disperdicio, e máo em
prego dos dinheiros publicas. Ora, senhol'es, 
não será precipitaçi\O avançar-se um juizo pe
i·ante o throno ta.o formal a este respeito sem 
estarmos sufficienternente esclarecidos? Qual 
foi o argumento que se apresentou para sustentar 
esta censura? Disse-se que tanto tinha havido 
disperdicio, que o governo tinha mandado em 
Porto Alegre tornat· contas. Ot·a, senhores, eu 
entendo que este facto, longe de provar dis- -
perdicio, prova justamente o contrario, prova 
que o governo não disperdiçava, não desejava 
disperdiçar, e tendo suspeita de disperdiciQ-
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de um empregado subalterno, m;mdou que 
se lhe tomassem contas. Este facto mostra 
os desejos que tinha a adrninistração de e,•itar 
o disperdicio. Este facto é mais que sufficiente 
JJarn serem riscadas as palavras que irrog:10 
uma semelhante censul'n. Essas contas já che
gárao po1· ventura ? ,Jó. for·no ellas tomadas? 

NAo sé moslrou já que os disperdicios Linhno 
sido cortados depois que a ndminislt·ação <le 19 

de Setembro entron na gtirencia dos negocios ? 

Não se mostrou já que um grande numero de 
tropas se mantém quasi com a mesma despcza 
com que antigamente se mantinha muito menor 
numero? 

. Mas accusou-se tamhi:;m a passada admi
nistração de disperdicio porque reintegrou o 
nosso digno collega o Sr. Barreto Pedroso ! 
Entendo que em lugar de ser disperdicio 
foi um acto de justiça. Prescindo mesmo dos 
serviços por elle prestados. E' sabido qne esse 
digno collega, se não foi expellido por motivos 
políl.icos, do alto cargo que occnpava no po1foL' 
jndiciario, vio-se obrigado pelas perseguições 
que então lhe fizerão a sahir dess11 cargo. Om, 
um governo que na.o eslá alf~ctado desle 
espirita de pe1·scguição 11110 devia reintegrar 11m 
tal empregado, e mandar· lhe pagar o q11e se 
lhe devia? Entendo que sim. Comparemos a 
reintegrnç!l.o do nosso digno collega com a 

reinteg1·açtto feita pela administração anterior; 
comparemos um facto com o ontro. O nosso 
benemerit_o collega, ex-presidente da Bahia, 
prestou naqudla provincia . valiosos serviços. 
O governo, não tendo outros meios ao seu 
alcance, entendeu dever premiai-o : e qual 
seria o meio mais proprio ? Reintegrai-o em 
uma carreira digna e honrosa, que elle já tinha 
percorrido ; a carreira da. magistralnra. Eis o 
que o governo fez ; era dos premias o melhor 
que lhe podia dar. 

O SR. CALMON: - Não foi premio, foi 
jostiça. 

O SR. PACHECO: - Já. argnmentei mos
trando que era acto de justiça; e agora trato 

de fazer. a comparaçAo com uma reintegraçl\o 
semelhante. Eu continúo. 

Ora, lendo o governo reintegrado o nosso 
digno collega, era claro que lhe devia pagar 
os ordenados que deixou de percebei·. · 

Ora, vejamos o oull·o facto da adminisll'açào 
que precedeu á' de 19 de Setembro, q11e me
rece as sympathias da opposiçã<J. O que rez 
esse gabinete? Lançou mão de um cidada.o 
que tinha sido lançado fóra da carreira da ma
gistratura, não sei por que motivo ; reintegrou 
o Sr. Gustavo Adolpho de Ag11ilar Pantoja, e 
lhe mandou pagar todos os ordenados que dei
xára de perceber, que me consta que não an
dárão por menos de 10 contos de réis. Com
parem-se estes factos um com o outro, e veja-se 

qnal é a admi~istraça.o mais di~na de reproche. 

O bom senso da camara o julgue. E á seme
lhança deste disperdicio quantos Ol!tros nao 
houverão ? 

C~nsnra o illustt'e parlamentar no seu voto 
separado a administrnção passada de negli
gente na fiscalisaçno elas rendas, Outra bana
liuade, porq11e se póue applicar a todos os 
governos : desde que ha governo uo Brazil 
lenho ouvido estes clamores. Entretanto argu
mentando como o illui:ilre pal'lamentar argu
menta, isto é, tomando para exemplo a pro
vincia que tenho a hom·a de representar, eu 

vejo que a administração das rendas foi alli 
muito mais et'ficaz no tempo da administração 
de 19 de Setembro, e o vou mostrar. No tempo 
do gabinete presidido pelo Sl'. Feijó a pro
vineia de S. Paulo vio os empregados geraes 
deixarem de perceber os seus ordenados, ou 
ao menos foi preciso lançaL' mão da passagem 
de uma caix.a para oull'a. Não entro no e:rnme 
se se foz bl:lm ou mal, trato só do facto. Ve
jamos o qile aconteceu durante a administração 
passai'li-l, desde qne subio ao po.ler : não só se 
rernettcu dinheiro para o lhesouro nacional 
(ponco sim, pnrque r1ã0 ha abundancia), como 
o p.1gamento dos empr,~gados esteve sempt·e em 
dia. Com estas reflexões concluirei quanto a 

este lopico por que não desejo 1·eproduzir o que 
já t'oi dito. 

Ante::; de tocar levemente no lopico da polí
tica acintosa, responderei a algumas cousas que 
se dissera.o nesta casa. 

Primeiro que tudo füllarei rapidamente sobre 
a politica das transacções, que se tem RíJni de

nominado politic;\ da corrupção. Não entrarei 
na explicaça.o d;t politica das trnnsacções, porque 
já tem sido explicada; mas digo que a politica 
qtte se chama de corrupção, não exisljo no 
g.1binete de 19 de Setembro. NAo entendo que 
seja corrupção o empreg,ir a administração os 
individuos que adoptao o programrUt\ da artmi
nistraça.o, e que Lêin os mesmos pensamentos. 
E' o qne praticou a a1l ministração de 19 de 
Satembro. Se eu esmerilho o procedimento rh 
a,iministraçao anterior, devo dizer (não asse

vero) que essa politica de transacção, a que se 
ten.1 chamado polilica de corrnpção, existia 
naq11elle g,ibiuete. O lfUe vimos nó,; aconlece1· 
enta.o? O g,lbinete lançar mão de homens 
da opposição, procurar um homem de grande 
talento, forte opposicionista, influente em um' 
partido, e eleval·o ao ministerio : e o que fez 
esse homem, apenas eutrou para o ministerio? 
Abandonou os seus principias; sujeitou o sen 
pensamento ao da administração (na.o digo que 
deixasse corromper), e seguio os principios da 
administração antel'ior á de 19 de Setembro, 
qne naquelle tempo partiM todos do regente. 
Ora, na.o podia nlgnm mal inlenciona1lo tra
duzir esta nomeação deste modo, dizendo que 
o ex-regente a fizera para que aquelle que antes 
o chamára de selvai;em, de desposta, . de aspi-
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rante á didadura, o chamasse dahi em diante 
de cidadão magnanimo ? Quero suppôr que 
tal corrupçno não houve; mas o gabinete 
presidido pelo Sr. Feijó póde com mais razão 
ser increpado de ter segnido a politica da 
corrupção no que a administração do 19 de 
Setembro. Vi mais que ao gabinete presidido 
pelo Sr. Feijó foi r.hamaào outro homem 
que antes havia sido demittido, diz-se qt1e por 
motivos não muito honrosos, e que lambem 
era membro influente nesse pàrtido a que 
pertencia o outro, e que se dizia opposto 
uos principios do Sr. Feijó. A nomeação 
deste cidadão, a su& reinlegraçílo na magistra
tura, o pagamento dos ordenados vencidos; e, 
finalmente, o ter elle seguido os principias a 
que antes fazia opposição, na.o dão lugar a que se 
acredite que o gabinete presidido pelo St'. Feijó 
seguia a politica da corrupçào? Para se fazer 
uma sernclhanlP, accusaçno ao gabinete de 19 
de Setembro fôra necessario provar qne na 
aclminislraçllo 1rnssada alg,ms membros della 
sujeitárno a outros os princ:ipios · q11e tinhilo 
adoptado; que abjurárão os princ1pios que 
tinhão. 

Vamos á accusação que se f'ez no governo, 
quanto a ler insinuado ao presidente do Ceará, 
para que resistisse á assembléa provincial. Eu 
julgo do meu dever emillir a minha opiniãa a 
este respeito. 

Eu enlenrlo que o ministerio não violou as 
lei,; e o acto addicional, que nesta parte é 

obscuro: é um caso omisso no acto addicional, 
quando uma lei feita por uma assemhléa pro
vincial é wntra a constituição do imperio. 
Senrlo assim, entendo que um.governo razoavel, 
que quer a ordem no Brazil, que quel' que mn 
cabos se não introduza na nossa legislação po-
1itica, devia entender extensiva a taes leis 
provinciaes a disposi~·ão do artigo do acto addi· 
cional a respeito daquellas leis qne offendem os 
interesses das outras provincias, porque quando 
se trata de leis provinciaes que offonrlem 
a constituiç~o do imperio, o que é caso mais 
grave, muito mais ritzlo deve haver para se 
observãr essa disposiç:ão do acto addicional. 
Entendo pois que o governo teve razão e obrou 
bem ; porque, segnindo-se a respeito das leis 
provinciaes que atac.:ão a constituição o mesmo 
que se observa a re!<peito oaquellas que o pre
sidente deixa de sanccionar por n:lo ser ulil á 
provincia, tal lei deverá ser promulgada, se os 
dous terços da assembiéa provincial irsislirem 
na sua ,1dopçno, e dahi podem resultar gra
vissimos males á causa publica. Eu estabeleço 
uma hyµothese, Supponhamos q11e uma assem
bléa provincial faz uma lei dizendo:- Fica a 
provincia de tal separada da união br.azileira -
o presidente da provincia não a sancciona; 
mas a assemb\éa provincfal, que tem maioria 
revolucionaria,, insisle na adopçAo da lei e a 
manda executar: o que deve em tal caso fazer 

o presidente ? Esta hypoll1ese, na verdade nm 
pouco forte, parecerá. talvez impossivei, m:;is ha 
outras muitas que lambem offendem a consti
tuição. En lendo portanto que o governo obrou 
bem nessa insin11ação, e declaro positivamente· 
que teria feito outro tanto em caso idenlico. 

Um illuslre deputado pela provincia dP. Minas, 
m:is que é um pouco forte e temerario em 
avançar proposições muito melindrosas, dis::;e 
que se suspeita que a revolução da Bahia fosse 
mandada fazer pelo gabinete de 19 de Setembro. 
Custa a crêr; perdôe-me nobre deputado, que 
um repre.;;entante da nação avance uma pro
posição Ião melindrosa, tao séria e grave, sem 
apresentar prn,·as ! ! Ora, não poderia eu dizeL· 
lambem, e talvez com rnais fundamento, que a 
revoluçn.o do Rio Grande do Sul foi mandada 
fazer? 

O SH. REZENDE: -Tambem o foi. 

O Sn. PACHECO: - Eu não o digo, mas 
quando vemos trio pouco padarnenlarmenle e 

sem utilidade alguma para o paiz, soHarem-se 
proposições desta c1rdem, não se póde responder 
no mesmo sentido, n!l.o se póde apresentar aqui 
:i opinião de muita gente que snspcita que a 
revoluçs.6 do Rio Grande do Sul foi mandada 
fazer?~.. · 

O SR. A1vARES MACHADO: - Eu o nego á 
face do Sr. deputado. 

O SR. PACHECO : - Pôde-o negar até á face 

do mundo inteiro, pon1ue o illuslrc llcpulado 
ten1 bastante in1pavid8z .. 

O SR. ALVARES MACHADO: --Tenho impa
videz para dizer a verdade. 

O Sn. PACHF.CO • - Não se póde dizer nos 
ad vers.: rios da opposi<iãO que forno elles, e com 
mais fundament0, porque os chefes da rebeldia 
se npproximarílo mais dos principios da ôp
posiçno ? Eu não quero lançar esta nodoa 
sobre os meus adversarios ; não quero dizer. 
que a opposição tivesse à menor parte neste 
negocio; estou argumentando para provai' que 
tão temeral'ias proposições podem revertel' 
contra o seu autor, e os que seguem a sua 
opinião. Se o nobre deputado t0m direito de 
fazer a respeito dos que nM são de seu lado 
supposições desta ordem, nn.o se poderá suspeitar 
o mesmo dos de seu lado, e tanto mais 
quanto o chefe da rebeldia da provinda da 
Bnhia merecia alguma amizade de uma nlt:, 
personasem ? Mas isto tambem nn.o basta 
para dizer qne aquella revolução foi mandada 
fazer por elle. Tarnbern se disse que esse cidadão 
era muito desinteressado, e citou-se por ex
emplo a não aceitaçno do bispado de Marianna. 
Na.o o qaern offender, mas digo que se e~sa liça 
se encetasse, eu poderia nrnslrar que esse 
desinter,!sse que se tem querido elogiar narp1elle 

cidadão, por não ter aceitado o bispndo de 

Marianna, nso o honra muito, e qnc elle 
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1ulo está muito de accordo com a franqueza 
tJlle uslenta. Devia ter nomeado successor, o que 
11no fez. 

Gumquanlo eu conheça que nada temos com 
os tlcbales do senado, julgü que p0derei dizel' 
al~11111a cou:;a sobre proposições que têm 
analogia com a malet·ia, e que me tocão mais 
pai'ticnlarrnente, Di::;se-sc 1·10 senado, ::;eguindo
se as mesurn.~ accusnçõus que se têm feito 
n ..:sla casa ao giLbi ucle Lle 19 tle Setern bro, 
que aquella adwinistl'at;ão tinha <lemiltido o 
inspectoe da thesourariu. da provincia de S. 
Paulo para ter clientella. Respondo em duas 
palavras, que o homem que hoje occupn 
aquelle emprego não tramou nem levementu 
a queda do ifüpector demitlido : que o homem 
que hoje exerce aquelle lugar, nào prel:isava 
ser angariado µelo governo ; porque muito 
antes da administração de 19 de Selernbro, 
e depois, sempre sustentou os principios procla
mados por essa administração ; este homem, 
lendo sempre feito decidida e franca opposição 
na assembléa provincial ao governo do Sr. 
Feijó pelos meios constitucionaes ; tendo até 
mesmo francamente tmbalhado, empre6ando a 
pouç:a it1flucncia que tinha no lu~ar coritra 
a eleiçrto do Sr. Feijó; porque entendia que 
elle não era o mais conveniente para go
vernar o impel'io ; que este homem, sendo 
assim opposicionisla a~ governo do Sr. Feijó, 
vor força das cousas e das circnmslancias havia 
de apoiar a adminislt·ação de 19 de Setembro, 
sob pena de ser tratado de versatil e contra
dictm:io ; que este homem, finalmente, não 
dará ao paii o triste espcctaculo de servir com 
um ministerio a quem faça opposição ; e que 
por consequencia a adn1inistrnção passada 
não prncisava demittir o ex-inspectot· du the
souraria para lei' clientella. Não me é indifferente 
servir com todo e qualquer gabinete ; quando 
esse nobre senador e outros que seguem seus 
principias subirem ao poder, resignarei do em
prego. Portanto, já se vê que não é muilo jnsta 
e_c.;ta censura. 

Concluo dizendo duas palavras sobre outro 
topico. A maleria tem sido B.ssás debatida. 

Não duvid:uia votar pela parte do voto se
purado que trata do negocio do Oyapock, 
se elle não estivesse envolvido com assumpto, 
em cujos princípios n:io concord.). Nao tenho 
duvida de votar pelo parecer da commissão, 
mas entendo que podia ser mais energico e mais 
forte ; mas não posso votar pelo 'voto separado, 
porque nelle ;;,e acha englobado o que diz res
peito á negociação com a Santa Sé. A ca· 
mara pennitla que eu não me de 11ot'e em 
tratar dest~ materia : primeiro, po1·que sou 
hospede em direito canonico : segundo, pot'que 
a questão está bem delucidada. Rogo á oppo
sição que, µOI' decôro seu, não folie mais nesta 
questão : depois que o Sr. deputado por Minas 
( o Sr, Honorio ) apresentou aquelles doeu-

rnentos, a oppo5if;ào, po1· deeôro seu deve cahu-
sc; más, ,,e elia. entende o conlrc1rio, e ài11da 
se unirna a t'.c.dlar 5obre isto, cntfL,) pec·rnitL.1 que, 
se:n olfowler a ::;usceptibilidade de alg11em, eu 
lhe apµlique a eneL·gie.l ex.pL·e~são que ella ap
plieou aos seus conlt·arios : - ,-\ oppos ição 
zomb,l Je nó} ; a opposição zomb;J. do paiz ; e 
talvez de si mesma (apoimfos), porqt1e 11ão sei 
co1no se póJe mais teatar dignarnenle desta 
questào depois da apre;,entação desses docu-
mentos. . 

Responderni a um nobre deputado pela pro

víncia de Mina~, que honlem fallou, na parte 
ern que disse que o concilio lridentino JJão foi 
aceito amplamente. P,Hece-me ter ouvido a pes
soas \"espeilaveis q1ie esse concilio foi adoplado 
pelo chamado canlc:al rei, e <lepoi::; pol' D. Se
ha:;tiã.o, e q\le a convocu~·ãu e1n qne su faltou 
não foi feita senil.o para Vt!l' os 111elliu1·es meios 
de pôr em prnliea o concilio lrideuliuo. 

PelJ.s razt1cs expendiuas, vulo cu11lrn o topieo 
do voto separado, posto rcspeile muito o suu autor. 

O Sr, Moilra. Magalhães informa á camam 
que u delibera.;S.o to111auu de serem as i::essües 
transfot'iJas para as 5 homs tia tal'de só podel'á 
ter lugar na segunda-feirn, po1·qL1f~ ainda nã.o 

estao compradas arandelas e. outros objectos 
necessarios. 

O Sr, Ribeiro de Andrad.a. está persuadido 
de que a transferencia das sessões parq as 5 
horas diõl tarde passou precipitadamente; e 
sendo o dever da carnara o economísar mais 
ou menos despezas, pede ao St'. presidente 
que haja de apresentai· o calculo do augrnento 
de despeza, que esta deliberaçao envolve; 
calculo, para apresentar o qual, julga que S. 
Ex. tem tempo sufficiente, pois que, segundo 
informa o St'. secretario, a medida só poderú 
ser levada a effeito na segunda-feira. 

O Sr. Penna,, vendo os bancos vasios, pede 
que se lhe declare se no regimento não eYisle 
alguma disposição que prohibe que os Sr:5. 
deputados se retirem da casa, antes de 
finda a sessão, sem licença da camara. 

O SR. 1 º SECRETARIO lê o artido do regimento 
que contém esta disposição. 

O SR. PENNA julga que um dos meios effi
cazes de se cumpl"ir exactamente esta dispo
siça.o será- publicarem-se todos os dias os nomes 
dos Srs. deputados q11e estão presentes até o fim 
da sessão. 

O Sr. 11unes Macha.do lê no regimento que 
se não póJe volat' :1(~111 haver numero legal 
de me1nbros da casa, mas não que a dis
cussão sobre qm!lquer materia não possa con
tinuar sern estar completo esse numero, ou 
q•1e o Sr. presidente deva por isso dar por 
acabado o trabalho. 

A ordem do dia é a mesma; levanta-se a 
sessão ás 3 l /4. 
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!!!\C§l!!iõão em 31 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VJANN:\ 

Su11rnARJO. - Expediente.· - Requerimentos.
Pa·re(:er de <;01nmúsão.-Ordern do dia.-Dis
c11st<ão do segundo topico do voto de graças. 
Discurso do Sr. Cal?non. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depll· 
lados abre-se a sessão, lê-se e approva-se a acta 
da antecedente. 

Faltão com causa os Srs. Cajueiro, Busla
manle, Alcibiades, José Feliciano, Assis Mas
carenhas, Luiz Carlos e Galvão; e sem ella 
os Srs. arcepispo, Franco, Co~la Miranda, Fnm
cisco cto Rl•go, Nascimento, Clemente Pereira 
e Souto. 

.. EXPEDIENTE 

O SR. l° SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os segui nles onicios : 

Do ministrn do imperio, participando que 
a catnara municipal de S. Paulo lhe corn
munieou que na data de 14 do corrente re
mellêl'a o compelente diploma ao doutol' Manoei 
Dias de Toledo, por lhe com peliL· toma l' as
sento na camara dos Srs. depulados.-Fica a 
carnani. inteirada. 

Do mesmo ministro, que, em snlisfaç::to ao 
que lhe foi exigido por esla camara em 17 
do corrente, remette as cópias dos decretos 
das nomeações de varios juízes de direito, do 
requerimenlo pelo qual o desernbal'gador An
tonio Pereira Bai-reto Pedroso solicitou a sua 
demissão ; as cópias dos decretos da sua apo
sentadoria e reintegração, e bem assim a dos 
decretos da aposentadoria e reintegraçno do 
desembargador Gustavo Adolpho de Aguilar 
Pantoja, elc.-A quem fez a requisição. 

O Sr. Barreto Ped.roso pede a palavra pela 
ordem, e exige saber do Sr. secretario se nesses 
papeis de que acabou de fazer menção vêm 
dous documento~ que lhe dizem respeito, cuja 
leitura o nobre deputado requer ao Sr. presi
dente, para servir de informar a um illustre 
deputado, e mostrar-lhe que elle é q_ue pedio a 
sua demissão, e que foi forçado a aceitar a 
aposentadoria. Declara que se tivesse agora 
de entrar na materia de sna reintegraçM, 
ciie proval'ia e justificaria a justiça com que foi 
reintegrado. Declara á carnarn, e declarará ao 
Brnzil inteire, que considerou sempre o acto de 
sua reintegração como um acto de justiça, e não 
como um premio dos serviços que havia pres
tado na provincia da Bahia, serviços que prestou 
de muito bom grado; e muito se lísongêa de 
ter concorrido com quanto esteve em seu poder 
para conservar ao imperio uma das mais bellas 
das suas provincias. (..dpoiados;) · 

O Sr. Alvares Machad.o (pela. ordem), declara 
que não forào · os ::-:irs. deputados do seu lado 
que dissel'ão que a reilltl'graçílo do nobre depu
tado havia sido como um premio dos seus ser
viços; fni o Sr. ex-ministro dos negocios estran
geiros que assim o disse. 

O Sr. Barreto Pedroso declara que de todas 
as rdh:xões que fez o 11obre ex-ministro, não se 
podia colligir que o governo o reintegrasse como 
meio de premiar os seus serviços. 

O Sa. 1 º SECRETARIO satisfaz a exigencia do 
Sr. Barreto Pedroso. 

Lê s~ o seguinte: 
<1 Requeiro que se peça ao governo, pela re

partição da faienda, o officio do ex-presidente 
ela provinda do Pará, tm 22 de Outubrn de 
1838, relalivameule ao cacáoal da villa Franca 
no baixo Amazonas. - A. O. Corréa. )1 

E' sem debate approvado, e approva-se igual· 
meule o seguinte : 

cc Req11eil'o que se saiba do Exm. ministro 
da fazeuda se os dinheiros pagos a Samuel 
Philiµs, em virtude dos recibos do nosso en
catregado de negocios em Montevi<léo, forllo 
com o cambio do dia em que farão apre:;en· 
tados no the;;ouro, qual a informação da con
tadoria a semelhante ·respeito, e a pratica se
guida anteriormenle no lhesouro. 

11 Paço da camara dos deputados, 31 de Maio 
de 18::;9. - O. Bastos.)) 

Lê-se o seguinle: 
<< Reqneiro que antes de daL' á execução a 

deiiber·1çrw tomada na sessão passada, relativa 
á mudança da hora, primefro o Exm. presidente 
nos apresente o calculo approximado das des
pezas de cada mez, para então resolver-se defi
n;tivamente. 

« Paço da cam:irn dos deputados, 31 de 
Maio de 1839. - R,ibeiro de .A.ndrada, >, 

O Sr. Montezuma, (pela ordem), exige saber 
se a mesa já fez o seu calculo, a quanto montará 
a despeza que se ha de fazer com as sessões 
de noite. 

O SR. PRESIDENTE observa que por ora só 
existe sobre este objecto um calculo feito na 
secretaria. 

O Sr. And.ra.d.a. Machado. para bem da · 
ordem, declara que a primeira cousa que se 
deve fazer é approvar o requerimento que se 
acha sobre a mesa, e só depois disto feito é 
que cabe a leitura desse calculo ; tudo ma is 
que se fizei· contrario a isto é irmos tirar as 
cousas dos seus eixos. 

O Sr. Montezuma, depois de tcL' lido o 
calculo que se fez na secretaria, pelo qual 
se vê que a despeza montaria a 660$ mensaes, 
afóra a que se deve fazem com a compra de 
objectos precisos, julga que já nesta parle se 
acha s,1lisfeito o requerimento do nobre de
putado o Sr. Ribeiro de Andrada. Nota, potéJD, 
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qnc a despez3 de quasi trinta mil réis dinrios llte 
parece demasiada, pois consta-lhe que siiO 30$ 
que c;e g1.1sU'10 com a illuminn(:ao do lheutro, 
cuja illuminação é sem duvina muito maior 
do que a desta casa. O orador louva muito 
o espirito de ec~nomia de que os Srii, de
putados estão hoje animados (risadas), mas 
Deus :;queira que ella se faça em outros objectos. 

O Sr. Henriques de Rezende vota pelo re
quel'imento, porque quer que este negocio entre 
de novo em discussão. 

O Sr. Ribeiro de Andrada. faz ver que o seu 
requetfo1ento é um simples additamento ao do 
S1·. Montezuma. 

Julgado discutido o requerimento, é posto 
a votos e approvado. 

Lê-se o seguinte : 

« Requeiro se peça ao governo informe {;. 
camara a c1uanto mor1la a divida do arsenal 
de marinha actualmenle, declarando as datns, 
quando se fez o ultimo pagamento, e as datas 
das dividas que se pagá1·M.-Jl.fontezumct. » 

O Sr. Alvares Maohado para votar pelo re
querimento precisa ser esclarecido sobre n 
duvida em que está ácercu do que se contém 
n'uma parte do mesmo requerimento, que vem 

a ser sobre as da.Las a que se- refere o illustre 
deputado ; porque se exige saber as datas de 
todas as dividas, observa-lhe que isso levaria 
um trabalho insano : com a declaração pois 
de quaes sejão essas datas não duvidará votar 
pelo requerimento. 

O Sr. Montezuma. decla1·.i ··que as datas &e 
referem ao ultimo pagamento que se fez. 
Ouvirn dizer, em outra sessão, ao·Sr. ex-mi
nistro dos negocios da marinha, que no mez 
de Março se iinhão feito pagamentos ; e assim 
parece haver uma -contradicção com o que 
elle orador declarou quando disse que hn seis 
mezes se não pagava.o essas dividas. Para 
aclarar este negocio diz que os pagamentos 
que se fizerão no mez de Março referirno-se 
á dividas de nove mezes. Faz este requeri
mento para ::;e verificar se com effeito as di
vidas contrahidas ha seis mezes têm sido ou 
nao pagas. 

O Sr. Rod.rigues 'l'orres dissera qt1e julgava 
que Lí11l1a. hav1uu pagamento no rnez de Março; 
mas oh.serva ao nobre deputado que elle ha de 
saber, assim como a camam, que no arsenal 
nao se fazem comprns com dinheit·o á vista, 
sempre é a c1·edito. Quereria que se pedisse 
lambem ao governo informaçi'.I.O do total a que 
montára a divida passiva desde o fim do anno 
financeiro de 1836 a 1837 ,- e qual é a di
vida legalisad:.l n<J fim de Janeh·o de 1837. 

E' apoiado o seg,1inte additamento : 
« Peça-se ao governo informação de qual 

foi a divida passiva legalisada do arsenal de 
marinha do Rio de Janeiro, no fim do mez 

TOMO 1 

de Agosto de 1837, e bem assim a do fim de 
Març:o cte 183H.-Rocl1·-i'.9ues 'i.b'l''I o:.» 

O Sn. Atv.rni.:s l\lAciBDo pede a pal,lVra pela 
01·dem, e mundn á w-~:::u CJ Sl'guintc : 

<< Additatncnlo ao addita1uento do Sr. TorrP.s: 
-Que se dedai-e a que annos perlence essa 
divida, a cota conesI,>nmlenle a cada um dos 
annos financeiros, e bem assim quanto restava 
ainda da consignaç.ão pm·a as despezas da ma-

. rinha no anno a que se refere. )) 
Julga-se dis~ulida a .mnteria, e approva-se 

tanto o requerimento como os additamenlos. 
Lê-se o seguinte pat·ecer: 
<< Os deputados da junta do commercio pedem 

a esta augusta camara uma resolução que de
clare que elles têm direito a sei· pagos desde a 
d.ata do decreto de 26 de Julho de 1831, qnc 
abo1io o officio de provedor dos seguros alé 31 
de l\laio de 1835, data da resolução, que 
mandou que pelo lermo medio de 3 annos ~e 
regulasse como gmlificaçi.\o aos dilos empre
gado:;; o rendi111ento da dita provedol'ia <los 
segmos, cnjos emolumenlos faziao parte dos 
ordenad~s dos supplicanles, e de que ficá1·110 
privados. 

« A commiss110 de fazenda lendo examinado 
os documentos em que os supplicanles fundno 
semelhanle prelençll.o reconheceu que a reso· 
luç9.o l'eferida mandou augmenlat· a titulo de 
grntificação os ordenados dos supplirantes, o que 

foi cumprido, arbitrando-se em 1:0:rns o re11-
dimento do dilo officio, e mandando-se pagar 
aos snppliçantes da data da resoluç!\o ; reco
nheceu igualmente a commissão qne o funà:i
mcnlo em qne os supplícanles eslribão tal pre
tençll.o não se firma em justiça~ porqnanlo, não 
se deve considernr o nfficio do p1·oveJ01· dos 
seguros como pl'opriedade dos B11pplica11les, 
por isso que nem era da natureza de outros em
pregos, e nem percebia ordenado algum do the
souro: e pela concessão e consulta da mesma 
junta do commercio vê-se, que o dito officio foi 
dado aos supp\icantes porque não sobrecarregava 
os cofres nacionaes, e nem. o povo, e sem p,·e
juizo de terceiro. 

1< Não sendo pois, f.undada em justiça seme
lhante pretenção, e devendo-se considerar a 
resolução de 31 de Maio de 1833 como de 
sobeja equidade para com os supplicantes, é 
a cornmisslio de parecer,·que se indefira o re
querimento dos supplicantes. 

« Paço da cama ra dos deputados, 81 de Maio 
de 1839.-Sonza Martins.- Joaquim José Pa
checo.-M. do Amaral. » 

E' approvado. 

ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do segundo lopico do 
voto de graças. 

O SR. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. 
Calmon. (Profundo silen,cio.) 

28 
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O Sr. Calmon :-Sr. presidente, o meu dever, 
como mini~tro que fui, ob1·igou-me1 ainda não 
convalescido de grave enfermidade, a occup,u 
esta cndei1·a desde o primPiro dia da presente 
scssãO legislativa. Entendi que não me era 
licito deixar de comparecer nesta augusta 
camara para responder pelos meus actos, de
fender a. administração a que tive a homa de 
pertencer, e appellat· para o juizo esclarecido e 
imparcial da representação nacional de quaes
quer accusações feitas á mesma adrninistrnç&o. 

. Chegado é o momento de cumprir este meu 
dever. Não tratarei de confronlar o pcriocl0 da 
resposta da nobre commissão com o periodo 
correspondente do voto em separado. Varios 
ornclot·es do tn811 lado Lêm jú produzido razões 
que eu comparto, pnra que scjn preferido o da 
nnhrc comrnis~n.o. Tito po11co trc1larei das 
fJlH':-lõcs de política. externa e11volvida.;; no 
rn1•s1110 periocto e no seu corrc.'-po11d('t1lc, r,orq11e 
ellas têm já sido habilmente clisculidas em 
abono cio ministerio de l!t de Setembrn por 
alguns de meus collegas e amigos. Outrn 8 a ta
rr-fa de q11e me incumbo. Uma inj11stiça grave e 
inaudita, senhot·es, inj11stic;a de que nào lia areslo 
nos :rnnaes parlamentares, pretende-se fazer á 
aclmi11islração pa<:sada. intenta-se, sem exame 
prévio, sem pro,,ns, sem convencirnento, con
demnnl' o gc1binete de 19 de Setembro ao des
preso e vindicta publica, como disperdiçado, 
negligente, infenso ao paiz, acintoso ern politica, 
e não sei que mais ... Posto que prol'uudamente 
indignado á vista de tanta injustiça. para com 
esse gubinete, cujos serviços ao paiz serao apL·e
ciados um dia, esfol'!;,11·- me-hei, co1,1tuc\o; por 
guardae a necessari,t ,:alma na presente dis
cnssrw. Explicarei fados : não responderei a 
sarcasmos e injurias, qne nunca usei por decoro 
proprio e da camara descet· a tão má arena. 
· i\ntes, porém, de contestar as alleg,ições 
feitns no segundo periodo do voto em separado, 
seja-me licito fazer uma observação, e 
queixar-me de uma sem-razão. A observação 
que devo fazer á camara é a respeito da maneira 
por que o nobre autor do voto em separado 
( cujo sabe e e cans hei de sempre respeitar) 
avalia a materia do mesmo periodo. Entende o 
nobre autor que o periodo contém uma simples 
censura usada rios parlamentos; entende que ó 
período não equivale a uma sentença condem
natoria que necessite da pl'Ova plena de que ha 
mister o juiz. Permitta o nobre iHllot· do 
periodu que eu discrepe da sua opinião. Já um 
nobre orador do meu lado (o Sr. Carneiro 
Lena) demonstrou que o periodo não estava no 
caso< das mensagens qúe algum parlatnento 
costume fazer ao throno, declarando sim.ples
mente (:sem allegar delictos) que o ministerio 
em actual exercicio ou não segue a política ri1ais 
conveniente ao paiz, ou na.o goza da con
fiança dos representantes da naça.o. Agora direi 
que o periodo tambem não eslá no caso de 

censura usada nos parlamentos de que tenho 
noticia. Essa con,mra 1~ ::l qqe ,is m !l11bros da 
opposição cosl11mão faier na trilrnna (e não em 
tt1ensagens ou voto de gmças) aos mini::;lros pl'e· 
sentes e passados; cnta.o tolera-se que qualquer 
deputado ailegue factos mal averiguados, dê 
mesmo valor a boatos aflm de censurar. Mas 
qnando, senhol'es, se pretende, como no voto 
em separndo, que um ramo do corpo legislativo 
interponha ttm juizo tlesfavoravel á reputação e 
honra dos minislros passados ; quando se pre
tende, corno no voto em separado, que a ca
mara dos Srs. deputados affirme ao throno e á 
nação que o rninisterio passado commetteu de
lictos graves., quaes os que se contém nas alle· 
gações do segundo periodo, então não é licito, 
não é justo considerar tal jllizo como simples 
censura, é sim uma sentença que condemnn, · 
aclo que estigmat1sa, e, como tal, deve ser 
avaliado. 

E qual foi o parhmento, pet·guntarci ao 
nobre autor do voto em separado, que, sem 
prova plen,1, já condernnou ao odio e animad
vers:lo pubiica, como réos àe dei idos graves, 
a minislt·os demittidos, e n1io accusados se· 
gundo a lei? 

A sem-razão do que devo queixar-me 1\ 
senhore.s, a de haver o nubre autot· do voto 
em separado, demorado até o dia 25 deste mer. 
as prnvas de um libello que offerecera con lt·a a 
administração passada no dia 8 do corl'enle~ 
Nào locanLlo jú (dil-o-hei de passagem) na 
circ1unslancia de se haver esperado que d,,us 
dos meus nobres collegas, ex-ministros accu
sados, tivessem esgotado a sua primeira vez de 
faltar. Como que se tem pretendido o ave:;so do 
que pede a -justiça, que a defesa preceda á 
accnsação ! 

Não í::sperava isso, em verdade, da parte de 
um leal adversal'ÍO, de nm cavaiieiro que a 
ninguem deseja ceder em primores de genlileza. 
A justiça, a boa razilo pedia qne essas provas 
fossem logo apresentadas, para que os accusados 

. tivessem tempo de preparm· · a sua defeza ; e é 
a uma administração que está fóra do poder, 
que não tem á sua disposiçao os archivos das 
secretarias, e acha-se privada da facilidade de 
obter informações sobre os factos que lhe silo 
imputados, que se dirige semelhante accusação. 

Não quero deixar sem resposta nenhuma das 
accusações que aqui se fizerem. Desde já pro
testo, Sr. presidente, que não deixarei de refutar 
nenhum facto que me fôr arguido. (Apoiados.) 
Pedirei encarecidamente á camara que tne ouça 
(numerosos apoiados), e se me negar este favor, 
appelbrei para o paiz. 

Entrarei agora na refutação das allegações, 
ou antes dos delictos de que é accusa.do, e pelos 
quaes se pretende qlle seja eondemnaào o mi
nisterio de 19 de Setembro. A primeira aile
gação é a do di~pei·dicio e máo emprego dos 
dinheiros publicas. Posto que alguns illustres 
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oradores lenhão já combalido esta allegação, eu 
não me dispensarei de provar, em griral, que ella 
é pelo menos extcmporanea, e que a sentença 
que sobre ella fosse proferida seria absoluta. 
mente injusta. Digo que é externporanca, porque 
o esperdicio, e máo emprego dos dinheiros pu
blicos só podem ser vel'ifkados á. vísta dos ba
lanços ou relatcrios das despezas. Ora, ft b&.lanço 
do anno de 37 a 38 ainda não foi apresentado á 
camara, e o de 38 a 39 não o será senão daqui a 
um anno, segundo a lei, visto sel' impossive] 
organisal-o antes deste termo. Digo que seria 
injusta qualquer censura ou sentença que nelia 
se fundasse, porque sem o exame prcvio do;; 
relatorios dus despe;r.as e documentos anm!xos, 
não ha razão bastante para dnr-se como pro
vario o l'Cferido esperdicio e mão E>mprego dos 
dinhei,·o<., publicas. Nenhum juiz deve con
demna1· sem lel' convicça.o de que o facto cri
minoso feira praticado pelo nccusado. Ora, neste 
cnso a convicc;llo do juiz sú pú1le rcsultat· do 
reflectido exame dnquelles relatorios. Em abono 
desta mi11ha humilde opinino lenho eu a va
liosa nu t.oridade do propl'Ío nobre autor do 
período que estou combatendo. Na sessão do 1º 
de ,Junho do anno passado defendia o nobre 
redactor o 6" pel'iodo do voto de graças, no· 
qual a camara promellia ao governo os sub;;idios 
necessarios, na crença de que linha havido a 
pt'ecisa economia nas despezas publicas. Atac:1do 
pela opposição, que lhe perguntava como, 
sem ter examinado os balanços ou relatorios 
das despezas, podia affirmar que tivesse havido 
economia, respondeu o nobre redactor, que 
crença não era convicção; que elle podia ter 
crença na economia havida, sem que livesse 
convicção de que a houvera ; e que os relato
rios só erão precisos para dar-lhe esta convicção. 
Tenho .pois demonstrado, até mesmo com o 
podernso voto do nobre autor do Iibello, que a 
allegação de esperdicio é extemporanea, e qne 
não podendo a camara ler convicção de que tal 
esperdicio houvera, ella seria injusta, faltaria 
ao proprio decôro se proferisse sentença contra 
a administração pas~ada por semelhante mo
tivo. 

E como têm os illustres defensores do voto 
separado pt·elendido justificar a mesma alle· 
gação de disperdicio e rnáo emprego dos di
nheiros pnblicos? Prodnzindo factos desfigu· 
l'ados e inexactos, dando valor a boatos, 
invectivas, convicios e doestas de ul_guus folli
cularios oppostos ao gabinete de 19 de Setembro, 
que nilo desprezárão meio algum que v~1desse 
desacreditai-o e denegril-o. Entretanto, permitta 
a camara que eu me occupt! da rcfutaçao de taes 
factos, depois que tiver combatido a allegação 
que se segue. 

Pretende-se lambem condemnar a adminis· 
tração passada, allegando-se que fôra negligente 
n~ fisealisação das 1'er,.das. Vou lambem provar 
~ injustiça desta allegação. Ha 18 annos, se-

nhores, qne esta tribuna exprohru. ao governo a 
falta de íiscalisação. Arrecadai as contribuições 
p1.1b]ir;as1 dizem os nossos oradores, cobrai a 
divida acti va, que a receita do estado bastará 
para a sua despeza. Examinemos se o corpo 
legislali vo póde com razão e justiça pretender 
que o governo flscalise bem. A fiscalisação 
refere-se : lº, á anecadação das rendas ou á 

. receita, e 2", á distrib11ição das rendas on á 
despeza. Vejamos se o minislerio da fazenda tem 
sido ou se acha ha_bilitado para desernperihar 
uma. e outra. Duas causns que o governo n&o 
póde remover, concorrem na opinião de quem 
se tem da.do a.o lrnhalho de estudil.r as nossas 
finanças, para a falta de fiscalisação na cobraoça 
dns rendas e da divida acliva. 

E' a 1" a nossa legislaçrt0 fiscal. Composta 
de 11m i:;ern nmnern de 1 .. is e decretos, re
giuwntos, re~olnçües, provisões e ordens, a sua 
inlelligP11ci:i é dohradame11te <lillicil ; dil'ficil 
porqI1e 111\0 est:i. reduzida a sysf.c111n, e ainda 
1li11icil pnl'q11e grande p:u·Le das srnt:; cli~posiçües 
mais ao menos s,~ desvia do;; pi-incipio,;; ge,.nes 
cl.-lj11ri~prwlencia com111n111. Ni11g11cm co11sPg11e 
ns:;enhorenr-s,~ deste ramo aliás imporlante tia 
nossa legislação, sem o emprego do mui sm·ia e 
assidna applicação, a:::sim na pal'te espee11lativa 
como na pmtica delle. Ora, em outro tempo 
era esta difüculdade menos pre,iudicinl, porque 
havia juízes especiaes, qne, prncurando inteirn1·
se da respectiva legislação, podin.o sem graves 
erros decidir os negocios fiscaes, consulta.r1 

promover e defender os interesses da fo:r.emla. 
Ent1·etanlo, senhores, sem attenção á ponderada 
dilliculdade, que longe de ser removida, tem 
sido por ventura augmenlada, nós abolimos 
o jnizo pt·ivalivo ela fozenda, e entregámos a 
decisão dos negocios fiseaes aos juizes do fôro 
commum. Qual tem sido o resultado desi,:,a 
aboliçí'lo ? Vejamos o que succedeu no munici
pio da côrte. Havia nelle um só juizQ na 
casa da suppli!,:!ação : l10je ha õ juizos para 
os feitos da fazenda, o municipal, os 3 da vara 
do cível e a relação. D'antes corrião os feitos 
por 2 escrivães: hoje são distr.ibuidos e correm 
por 23. D'antes havia duas audiencias por 
semana : hoje ha 10. D'antes um solicitador 
bastava: hoje nem 2, nem talvez 3 bastem 
para acudir a 10 audíencias, e percorrer 23 
cartorios. D'antes havia officiaes de justiça 
proprios da fazenda : hoje não ha. Ora, o que 
saccede no municipio, succede tambem nas 
pl"Ovinqias onde ha relações; e assim nestas 
províncias como em todas as demais.; as 
cau~as da fazenda que era.o d'antes propostas 
e julgadas noi:i juizos dos feitos da· capital, são 
hoje propostas e j,ilgadas perante todos os 
juizes municipaes, e de direito dos termos em 
que residem os réos, i.5to é, no lug~r onde 
sao mais poderosas as relações de amizade e 
dependencia e c1ientela dos mesmos réos ; 
onde, nno havendo agentes da faienda, for-
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çoso é nomear procuradores intel'inos ou pro· 
visorios, que mais interesse achão em con~ 
descBnder com as partes, que em promover 
os interesses da fazenda; onde, emfim, nem 

• • • A l hºi'rl rl ioàos õS JU1zes e escrivães len1 a 11a~11duill_.e 

profissional necessaria, nem facil é cxhibir os 
documentos precisos para as causas agitadas 
muitas vezes a ] 00 lcguas distante da thesou
raria da província, de cujo archivo devem ser 
extrahidos. Quem pois ha que não veja neste 
estado de cousas nma ooderosa causa para a 
neg1igencla, que se quêr imputar aõ governo, 
na fiscal isação ela cobrança das rendas, e da 
divida activa? 

A outra causa que muito concorre para a 
má fisca1isação é o systema ela nossa impo
sição. Antes da partilha das rendas em gemes 
e provi nciaes passq va de 90 o nu mero das 
contribuições que arrecadavamos; hoje esse 
numero está. reduzido a 64. MuiL:is destas 

· contrilrniç·õcs, sen1!.o a mór p:ute dellus, são 
de diffieil cobrança. Ora, sabido é qnc quanto 
maior é a dil'ficuldade da cobrança da renda, 
tanlo mc1ior é a tentação do contribui11le para 
n1!.o pagal-a. A antiga legislação. sem duvida 
para occorrer a esse defeito de systema, tinha 
estabelecido, além do jnizo pd vati vo o dos 
contrabandos, e havia adaptado o meio das ar
rematações, prncurando all iar o interesse pu
blico com o privado. Nós1 porém, sem melho
rarmos (e talvez empEiorandc) o mesmo sys
tema, abo1imos tudo. As causas de extravio 
ou contrabando farão entregues ao ju ry, e 
aos contractadores das rendas substituímos os 
collectores. Invoco o testemunho de todos os 
Srs. deputados, que me ouvem que dig1ío se 
em suas províncias já virão algum empregado 
ou exactor da fazenda publica, que, sendo 
responsabilisado, não fosse absolvida pelo juiz 
de paz ou pelo jury. 

Ehtre varias absolvições que têm escandali
sado a moral publica, releve a camara que eu 
refil'a tres factos, Na villa da Barra da pro
vincia da Bahia, o administrador da recebe
doria entregou a um seu cunhado a quantia 
de 2:523$ em notas e moeda de cobre, e a 
somma de 9,593 libras de· cobre proveniente 
do troco, para fazer de tudo entrega á the
souraria da província. O cunhado, de quem 
o administrador na.o . exigia garantia alguma, 
deu cabo de tudo, e nada entregou ; fora.o 
ambos responsabilisados e pronunciados; mas 
emfim o jury decidia que não havia crimina
lidade nem em um, nem em antro, como foi 
participado ao thesouro em officio do respe
ctivo inspector, de 14 de Novembro de 1838. 
Na thesouraria do Ceará, por molestia grave 
do thesoureiro, requererão os. seus fiadores 
que se desse balanço aos cofres. Acharào-sc 
nos cofres bilhetes ou cautelas de particu
lar~s a quem o thesoureiro emprestava os 
dinheiros publicas, e mais de 12 contos em 

notas do banco provincial ( que forão alli tro
cadas por notas ger-aes), tudo na irnportancia 
ele mais de 48 contos. Procedeu-se a corpo de 
delicto: o presidente suspendeu os empregados 
f~'."l tl)a.::nttr•1.t~i~1 ~ rr11an"I Jõf'l1'r'11u.)li..:1 !:1 gen•Ji;~.-..n.i\n. 
1,,.t'U, \'-.1'-'-.J'-.J\,Ll.l,LIU. ... ~ l..f~·''--''-"-"- -UV.l.1...lj_,~ .... ,u.. t., t1u,~u1J.;:n\,c.!..U 

dos cofres, e o thesouro publico por ordem 
de 2 de Julho de 1838 mandou que fossem 
responsabilisados. Sendo accusados pelo pro
motor, á vista de docLHnentos authenticos (diz 
o presidente da prnvincia em officio de 8 de 
Novembro) farão absolvidos pelo juiz de paz. 
Nesta côrte, s11speitando o digno presidente da 
província elo Rio de Janeiro, á vista das infor~ 
mações que exigia, ter havido na mesa do 
consuiado em um tempo dado um extravio de 
872 mil arrobas de café, que não sendo guiadas 
deixúra.o de p:,gar a quota provincial, o governo 
detel'minou que se institnisse urn exame de tão 
grave facto pot· meio de uma com missão. Esta, 
composta de homens esclarecidos e imparciaes, 
depois ele verificar documentos, e ouvir os em
pregados suspeitos, declaron que não só eü,tira 
o extravio indicado, mas até que fôra praticado 
em maior escala. Grandes sommas havião sido 
desviad~s dos cofres publicas. Suspensos os 
empregados, que segundo o regulamento erào 
·os responsaveis, e accusados pelo promotor, 
forão todos, menos um, absolvi dos pelo juiz 
de paz, e o unico pronunciado teve sorte igual 
perante o jul'y. O thesouro espera pelo resul
tado dos processos de responsabilidade a que 
mandou sujeitar o presidenle do troco do cobre 
da villa de Ubatuba, que lrocon notas por cobre, 
muito além do prazo de um mez, marcado na 
lei de 11 ele Outubro dé: 1837 ; os em pregados 
da thesouraria de Sergipe, por causa de conhe
cimentos que apparecêrão na circulação sem 
que tivessem sido escripturados no liv1 o com-

. petente; os empregados do consulado da Bahia, 
que por dolo ou negligencia concorrêrilo para o 
ex:tra via de mercadorias, que sendo reexpor
tadas pela alfandega farão depois guiadas pelo 
dito consulado como se tivessem pago os di
reitos de consumo, etc. 

O SR. RA:11rno :-Peço a palavra. Mandarei 
amanhã um documento a esse respeito a V. Ex, 
pelo qual verá que houve engano. 

O SR. CAtMON : - Estimarei muito, porque 
tenho em boa conta os empregados d.o consu
lado da Bahia. 

UM Sa. DEPU'rAoo ;-.E o inspector d'alfan-. 
dega de Pernambuco? 

O SR. CALMON : - Aproveito a lembrança. 
Tinha um importador mandado vir das ilhas 
de Cabo-Verde para Pernambuco uma porção 
de jumentos, a que éhamiio vulgarmente burros 
panellas ; quiz tirai-os d'alfandega sem pagar 
direitos: não arrnuindo o inspector, ordenou 
que fossei:n depositados. Lembra-se então o im
portador de llm artigo de uma lei do orça· 
menta, que isenta de direitos de entradas os 
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animaes garanhões, que forem importados para 
melhoramento das raças : foi ao deposito 
levantar seus jumenfos, deu queixa. de con
cussao perante o juiz de paz conti·a o ins
pector ; foi pronunciado, e hoje se acha sus
penso! ..... 

E' natural que a camara seja informada nesta 
sessão do resultado destes processos. Todavia, 
declaro que nada espero delles; nem com i:Sso 
pretendo inculpai· uma instituição, para cujo 
estabelecimento muito contribui i na.o desejára 
por causa de uma, ou outra decisno menos boa 
do tribunal do jnry, fazer côro com aqnelles 
que o proscrevem. (Apoiado3 geraes.) 

Fallarei agora da fiscalísaçno na distrihniçao 
das rendas ou na clespeza pltbli,!a. Outras duas 
causas, senhores, qne o govemo lambem nno 
pôde remover, concorrem para que nllo seja 
bem fiscalisado esse irnp0t'lante ramo da admi
r1islraçl10 da fazenda. 

E' a p1·imeira a dçfeitttosc, 01•gani.~11.r/io dns 
,·cpartições .fi,iccws. Depois dt> estabelecido prali
cametlle (em 1826) o governo representativo 
entre nós, durnu ainda por 5 annos o unligo 
erat·io e juntas de fazenda dependentes de di
reito, e independentes de facto do mesmo ern
rio. Taes quaes havia.o sido estabelecidas 
durante o systema colonial, e o governo abso
luto, continuurllo essas repat·tiçc1e$ até 1831. 
Tive occasiao de observar em 1828 esse cahos 
administrativo, e a impossibilidade em qne se 
achava o ministro da fazenda, aliás já respon
savel por lei, de responsabilisar os seus subor
dinados. Empregados privilegiados, e depen
dentes de outros minislerios tinlü\o voto nas 
juntas. Alguma havia, que além de prnsidente 
nomeado pela repartição d1) imperio linha por 
deputados um chancellei-, um desembargador, 
até um intendente da marinha ! Até nessa 
época figurou um bispo con10 presidente de 
uma ! Para remediar este estado de confusão, 
e falta absoluta de fisç_alisação preparou-se a 
le_i de 4 de Outubro de 1831, que organisou 
o thesouro publico e as actuaes thesourarias. 
Discutida em µma época profundam.ente cara
cterisada pelo receio que se tinha do poder, 
esta lei arremedou até certo ponto o antigo sys
tema do erario e juntas, desattendt:!u a respon
sabilidade legal do ministro presidente do tri
bunal do thesouro, desconheceu as necessidades 

. do serviço fiscal, e abrio larga porta á gmvis
simos abusos, como o tem provado a expe
riencia de 7 annos. Desatlendeu a responsa
bilidade do ministro, porque a acção do governo 
sobre as thesourarias ficou extr~mamente pêada. 
Estas repartições deliberão soht·e negocies 
fiscaes de gravidade, e os seus desvios nem 
sempre podem ser corrigidos: os inspectores 
que a dirigem, além de nomeados por proposta, 
gozào do exo1·bitante privilegjo (inandito em 
administração de fazenda) de não serem de

mittidos sem audiencia propria: e Ol!tras fot·-

malidades que lhes grtrnntem por mezes 
m11it.os mezes o exercicio de seus cargos, 
em bom sejão havi,los por noto rios prevarica
dores : os ernprPgarlos das contadorias, os 
Vi;.,'4."dadeiros fi._eacs, si\o prnpostos pelos ins
peclores, conladcH·es, ele. Desconheceu as neces
sidades do serviço, p0t·q1rn esta lei desejando 
tomar as contas publicas, encatTegon desta 
ard11a e indispensavel larera á contadoria de 
revisão, composta ele 14 empregados, que devem 
fazer o exame at1ilhmetico e moral das contas 
de todas as thcsourarins do imperio, e dos 
exactores e pagadores, e mais repartições Íl$caes, 
aliás muito imporLmles, elo mnnicipio da côde: 
por outras palavras quiz que 14 individ11os, 
embora babeis, fizessem o dobro do serviço que 
era d'antes desempenhado por 70 e tnn los 
empregados do antigo erurio ! Abl'io larga po1·ta 
à abnsos, pol'(1ue, n.lém de acoroçôat· a impro
bidade e negligencia dos responsaveis pelos 
dinheiros publicas, dando-lhes a q11asi certeza 
de que não se lhes tomarú contas, pelo art. 48 • 
da lei, forão os presidentes investidos elo di
reito de ot·denar despez:is não previstas no 
orçamento annual, nem determinmh,s pelo re:5-
pectivo minisll'o dé estado, a pretexto de nr
gencia ou caso extraordinario. 

Senhores, quando a lei de 4 de Outubro 
no.o tivesse tantos outros defeitos, este só bas
hHia pal'a tornai-a anti-fiscal na parte da ctis
tribuição das rendas, 011 da despezn p11 bliea. 
As previsões do poder legislativo, os calculo~ 
do the:Souro publicc, as orden:5 dos ministros 
responsavcis, todas as providencias fiscacs nnn
frngão, mallogrão-se por causa daquelle adigo. 
Embora sejão Calões os administradores das 
provincias ; desejando, corno é nallll'::tl, pro
mover os melhoramentos materiaes dellas, des
lembrão-se muitas vezes das necessidades da 

administração geral, ~ quando esta conta com 
saldos em algumas thesourarias, em vez de 
sobras apparece um deficit. 

A segunda causa que conlribue para a má 

fiscalisação em geral, e mórmente parn a que 

ha na despeza publica, é a falta de tomadas de 
contas. Esta parte essencial da snprnma fisca
lisação compete aos representantes da nação. 
Entretanto, senhores, ha 12 annos que as 
contaa publicas na.o têm sido tomadas pot· falta 
de um tt-ibunal que as examine, coordene e 

prepare par,\ que a esta augusta camara seja 
possível satisfazer a este indispensavcl, impe
perioso e salutar dever. Ora, sabido é que 
a tomada de contus, sobre ser vantajosa parn 
a mornl p11blica, para a economia do estado, 
etc., é absolublmente necessaria para a cor
recçll.o de abusos introduzidos quer na arre
eauação, quer na despeza, para a emenda de 
defeitos que passao desapercr!bidos, quer nos 
orç=tmenlos, quet· nos balanços annnaes, e 
par3. o apé1·feiçoarnento da contahil idade, que 
é por ora defoituo::;a ~m quasi toda~ a::; re-
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partições, e 1rr1soria em algumas. Os males 
qne resullão desta falta são tão obvios e noto
rios que eu abusaria da paciencia da camara se 
os qnizesse desenvolver mais. 

A' vista, pois, senhores, desla breve exposição 
das verdadeiras caw~as da má fiscalisação das 
rendas e despezas publieas, causas que não 
podem ser removid~s pelo governo, estou certo 
de que nenhum juiz imparcial condemnará a 
administração passada como o pretende o voto 
separado. Póde acaso o governo reformar o 
emmaranlmtlo estado da nossa ]f'gil-laçno fiscal, f! 

emendar o menos hom syste111ri ile nossas con
tribuições de difficil cobrança? PódP. eslabPlecer 
juizes especiaes que snpprao em parle o defi>ilo 
da lrgislação, e adoplar as medidns necc~ssarias 
para a repre"sllo dos ,·xtravios e p11niçno dos 
agentes fiscaes prevnl'icadores? Póde elle alterar 
a actual organisação das l'l·parliçõcs de fazenda, 
sem o que 11no haverá subonlí11açnn, cnmpri
m<:>nto df: ordens, rcspo11sahilidade P[ecliva, es
cripturaçDo regular e 'l.elo pelo serviço publico? 
Póde fazer to111ur afinal as contas publicas, sem 
o q1Je não havel'á ap,~rfeiçoamento sensivel na 
organisação das mesmas contas, nem freio 
algum para os delapidadores que contito actual
mente com a impunidade ? 

E nllo se digu que o governo tem sido indiffe
rente á existencia decstas causas : não ; leil!.o-se 
os relatorios dos differenles ministros, que com 
mais ou menos clareza as têm indicado, e pe
dido 1·emedio conveniente. Pelo que toca á ad
ministração passada, algumas medidas forno 
iniciadas na antecedente sessão, tendo po1· fim 
neutrnlisar o máo effeilo da legislação fiscal, e 
melhorar a arrecadação das rendas. 

No relalorio que tive a honra de apresentar á 
camara, varias outras providencias farão lem
bradas para o mesmo fim. Achão-se na casa 
propostas do governo para o estabelecimento do 
juizo privativo da fazer:ida, e creação de um 
tribunal de contas. Tnmbem aqui se acha um 
projecto offerecido em 1837 por unJ nobre ex
ministro para a reforma da lei ele 4 de Outubro 
de 1831, e uma proposta sobre o mesmo objecto 
deve ser apresentada nesta sessão. Isto prova 
que a passada administração e as administrações 
que antes della dirigirão os negocios da fazenda 
nãO forão indifferentes ás causas ponderadas. 

Agor-a, quanto á merlidas fiscaes ao alcance 
do governo, peço licença ao nobre redactor do 
voto separado para ret'erir algumas tornadas 
pela administração passada, que conlestão a ar
guição de negligencia que lhe quiz fazer. Farão 
corrigidos alguns defeitos que a pratica havia 
demonstrado nos regulamentos <las alfandegas e 
consulados. Regulou-se o despacho pelo trapiche 
da 01·rlem nesta··cõrte. Reformou-se o systerna 
da arrecadação do irrnposto sobre a aguardente 
da terra. Deu-se novo regulamento para a co
brança do imposto sobre o gado do consumo. 
Jnstrucções forão expedidas para regular a ma-

lricnln das embarcações e gente do ·-serviço do 
mar nas mesas de rendas estabelecidas nos 
portos onde não ha alfandegas. Reformou-se a 
escriptnração da entrada e sahida dos generos 
depositados nos lrapiches alfandegados. Regn
lou-se com a precisa circurnspecção os saques 
de letras do Rio Grande do Sul, de Minas, e 
outras provincias, sobre o lhesouro publico, 
prescrevendo-se as cautelas que devião ser guar
dadas. Emendou-se o artigo do regulamento do 
r.onsulndo qne dava lngar ao abuso praticado na 
Bahia, de reexportar-se pela alfandega e guiar
se p~lo con:~ulado a mesma mercadoria, · pcr
rlehdo a fazenrla os direitos de consumo; e 
mnnrlon-se instituir nm exame sobre este ob
jP.cto em todas as alfand1•ga~. C:orrigio-se a pra
tica abusiva. q11e se havia introdnzido li.a alfan-
drga rle Pernambuco no processo dos dei~pctelios 
7Jara fúm .. Reformou·~e a panta cl~s alfandegas 
a11gmentanrlo-se com ~rande proveito da fazenda 
as ava li ações que erào baixns. Regulon·se o des
pacho livre dos sobresnlenles das embarcações 
do commerr.io durnnle a estada nos nossos portos, 
e a torna-viagein. Orrlenon-se a todas as the
son.rarias que compellissem os collectores a en
tregarem os dinheiros publicas ás lhesourarias 
nos prazos estaLelecidos, pena de demissão; e 
que remeltessem ao thesollro uma relação no
minal de tortos os collectot·es, correntes e alcan
çados, com declaraçao dl11 somma e tempo do 
alcance, e <los meios empregados para compel
lil-os. For!lo advertidos os presidentes e as the
sou rarias sobre a circumspecção e formalidades 
com que se devia ser executado o art. 48 da 
lei de 4 de Outubro de 1831. Ainda outras 
medidas pudera referir ; e muito sinto que o 
nobre rt:?dactor do voto separado se tivesse des
lembrado das que ficão apontadas, e forão pu
blicadas no Oorreio Official. 

Por outro lado, senhores, se o augmenlo da 
receita publica não provém sómente do aug
mento da producçno ; se a maior somma de 
rendas arrecadadas denota melhoria na fiscali
sação ; vou demonstrar que a administração 
passada não foi negligente a este respeito. A re
ceita ordinaria arrecadada no anno de 1834 
á 1835, segundo o respectivo balanço1 foi de 
13,031 contos. A mesma receita do anno de 
1835 á 1836, tam bem segundo o respectivo 
balanço foi de 13,761 contos. A receita do anno 
de 1836 á 1837, segundo o calculo que appa
rere no orçamento para o anno de 1838 á 1839, 
deve ter sido de 13,907 contos. Ora, segundo 
igual calculo que apparece no orçamento apre
sentado na presente sessllo, a receita do anno 
de 1838 á 1839 deve ser de 14,340 contos. Logo, 
bem longe de haver negligencia houve me
lho,ria na fiscalisação da administração passada. 

Depois de haver mostrado que esta augusta 
camara não póde com justiça attribnir ao go
verno a negligencia e falta que ha na arreca
dação da r~ceita e na distribuiçao da despeza? 
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passarei a refutar os factos que alguns illnslres 

orndores têm produiido em prova du alleg,1do 

disperdicio dos dinheil'OS pl1blicos, e da ne
gligente fücalis[-\/Jão. Disse em outl'O lug,u· cptu 

estes factos et·ão desfiguradtB e inexnctos, 011 

tinhão por base meros boatos e invectivas das 

oppostas ao gabinete de 19 <le Setembro. 
Vamos aos factos de disperdicio. Um illustre 

deputado por Minas (o Sr. Mal'inho) apontou, 

nlém da nomcai;ão de desembarga<lot·es <les

necessal'ios, e da organisação de um batalhão 

de gunrdas nacionaes do Out·o- Prl.!to (factos 

que já fot'ão combatidos µot· outrn oeador de 

meu lado), a creação de uma 1·ecehedoria de 

rendas na Campanha, e :1 nomeação de nm es

crivão para a recebedoria de S. João d'EI-Rei, 

quando aliás havia dous addidos, um dos quaes 
podia sei· nomeado. Quanto á creação da re
cebedoria, senhores, eu entendo que uma vez 

demonstrada, como foi, a utilidade della, a 
clespeza feita parn o fim de arrecadar e fisi;alisar 

melhor as rendas publicas, longe -de ser 11111 

disperdicio, é uma economia. Provou o illustre 

depulado a inutilidade dessa recebedoria ? 
A chão-se estabelecidas em Mi nas as recebe
dorias do Sub,ll'á, S. João d'El-Rei e Serre,, em 

conformidade elo artigo 102 da lei de 4 de 

Ontubro de 1831, que auloL·isa taes estabele

cimentos. A thesouraria e o preside~1te de 

Minas (aqui estM os ~ocumenlos) propuzerão 

o estabelecimento de outra na villa tia C,un
panha, ponto importante pela sua cornmuni

caçao com muitas outras villas, ponto onde 

d'antes houve uma com111issão de fazenda e 

um thesourei1·0 de impostos, medida ele que se 

colheu grandes vantagens. O lhesouro, a vista 

de informações olliciaes, julgou util o proposto 

estabelecimento, e approvou, no interesse da 

fücalisação, a creação Ja recebedoria. Onde 

está pois o disperdicio ? Quanto á nomeaçao do 

escrivãO, com preterição dos dous addidos, o 

illustre .deputado teria alguma i-azão : ln, se 

provasse (o que não fez) que algum dos taes 

addidos tinha as habilitações necessarias para 

ser escrivão ; e 2º, se o facto que allega fosse 

exacto. Aqui estão tambein os documentos : 

delles consta que o esi;ri vão da recebedoria, 

sendo pronunciado em um summario, escon
deu-se, e ficou por lei suspenso do emprego. 

A thesot1raria nomeou interinamente u Ft·a11-

cisco Joaquim de AL'àujo, que tendo pet·dido o 
officio (dado em remunerâção de serviços) de 

escrivão da' ouvedoria do Riu das Mol'les, e l'e

querido algum outro emprego, obteve um aviso 

da regencia em 1835, pira L{Ue o pre:)it.let1t~ de 

Minas o altendesse. O nomeado i11terinamenle 

pedia confü-rnaço.o, e não dt!f~t·ido pelo thesoul'O, 

como· consta do desµacho de 10 1ie Abril cfosle 

anno. E aiuda que o f,1cto fosse verdadeil'U,. 

serviria elle para provar dispet·dicio ? 
Outro illustre orador (o Sr. R,izende), sus

tentando que não havia tanta falsidade, como 

.. 
se pretendia, nc;;ta allegação de disperdicio, 

trnnxe a 01·dern do thesouro ha pouco ex.pediJa 

ao inspector da fazenda de Porto Alegre para 

q1rn fos-;I.! in:-.pee,:ionar a pag.1<fol'Ía do Rio 

Grande. E,,-;ta ordem, seg1mdo a informação que 

tive, fundou-se em nm tlclo recentemente snc

cedido, e convinlrn. muilo St\t' averig!l•rdo. Uma 
embarcação sahiua dalli em fins de Abril trouxe 

leh'as com t:L:i.bs de pt·itHiipios de Maio. Valia 

pois a pena du nundar ex.;nninar isto pelo 

proprio inspeclor. M,\~ corno deo,lo facto póde 

o illu;:_,lre dep11ta·lo tirar a conchB:\o de que 

haviil disperdicio e negligencia na fiscali·;a~~ão? 

S1qJprmh,L-se (pois que nao é licito pot· ora 

nrfinnae) qne o pag,ufol' do Rio Grande é cri

minoso, e delapidou : póue acaso a perda que 

dnhi rc,rnltar á. fazentla ser lançada no ca

pitu_lo dos disper,licios ? E quando a adminis

tração manda examinar um tal facto para res

ponsabilisar a quem o Livet· pralicaLlo, podrmi 

alguem repntal·a negligente? Mas porque a 

passada administração não obrnu como a actual ? 

A resposta é simples, porqne o t'acto não teve 

lugar em seu tempo. 
Outrn illustre orador (o Sr. Ottoni), qnet·cndo 

proval' que tinha. havido grande disperdicio, e 

referindo-se á mim, disst! q1.1e em 1836, por 

occ,lsiã.O do ·credito do 2 mil contos pedido 

pelo nobre ex.-ministro o Sr. Castro e Silva, en, 

havia sustentado om pareceL· e discursos, qne 

a rencfa ordinaria bastava para as despezas, e 

dahi concluio com o seguinte dilem ma, que ou 

eu não tinha sido leal q1.1ando assim obrei, ou 

enlo.o os CL'e1litos que pedi, sendo desneces

sat·ios, t'orão dispet·diç,1dos. Confesso que me 

opµ,1z ao cre,1ito de 1836, mas nego a exaclidão 

do dilemma. Oppm-me primeiro, pot·qne tal 

credito fôra pedido (appello para os membros 

da camara qne o erã,1 naquelle anno). sem <le-. 
monslraçao a!gnma: lembr,1-1ne, por exemplo, 

que exigião-se centos de conto:; parn as des

pezas da guerra, por um simples of'ficio do res
pectivo ministt·o: tanto assim, que sómente 

depois da minha opposição foi enviada pelo 

thesouro uma tal qual demonstração da neces
sidade desses centos de contos ; e segundo 

porque dos balanços e contas aprnsentadas, 

constava que havia um saldo de mais de 2 

mil conto;:; 'que tinha pas:Sado do anno de 34 a 

35 pat·a o anno de 36 a 37 ; saldo cuja não 

existe ncia o ministro não provou, senao dizcnuo 

á carnat·a que não havia dinheiro no thcsouro. 

Ob1·ei então segunda minha con:::ciencia, e a 

Ct>nvicçào em que eslava. Rejeito, portanto, a 

pr-illleit"<L pai'le do dilemma tjlle me su·ppôz 

dt>sleal ; e rejeito a ::;,)gunJa p!-Jr na.o ser lo

gi-ca. Por n \o -se haver dt:111011strndo a necessi

t.l<lde do àeJito de 1836, uão se segue que não 

tives,;e sido d~m1Jnslr,du a necessidaue dos de 

1837 s- 1838. E as despez.as de 36 f.Jrão por 

vent11n\ as mesma-; que i\':l d~ 37 e 38 ? Te1·e i 

occasiao de demonstrat· o contrat'io, e até de 
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provar que boa parle dos credilos concedidos á 
-. • • • - ..J -1(\ ..J e 1 .f • l. 1 aamm1sLrvçao ue iv ue oetemiwo 10i app1iCaúa 

ao pagame11lo das dividas que lhe legou a 
adrninistra\·ão anterior em L~ndres, no Pará, 
no Rio G1a11cle do Sul e nesta côrte. E111 ternpo 
opporluno vollarei :i esta materia. 

Mas permilta a camara que, tendo justifi
cado a n1i11ha opposiçno ao credito de 1836, 
eu mostre a inexactidão com que fui aggre
dido na outra camara por um nobre senador 
(o Sr. Vergueiro). Disse elle que tendo-me 
opposto ao credito de 1837 (pedido pelo nobre 
ex-ministro o Sr. Alves Branco só parn a 
despeza da repartição de fazenda), e havendo 
demonstrado pot· cifras que a recchu ordinaria 
bastava para todas as despe:zas, apresentei-me 
cinco ou seis dias depois (sendo já ministro) 
a pedir um credito de 4,558 contos (nl'lo só 
para a reparti~:ão da fazenda, como para a 
dá marinha e a da guerrn). O nobre senador 
está em eno : não me oppuz nem por es
cripto nem por palavra ao ct·edito do Sr. Alves 
Branco : a cornrnissão do orçamento, cotnpo,,ta 
dos Srs. Hollanda 7 Duarte Silva e Souza 
Martins, apresentou sobre esse credito tres 
votos separados, nos quaes não tive parte 
alguma. Desejára que o nobre senador (a cujas 
e:::pressões duras não responderei) se intefrasse 
melhor dos factos para não faltar á verdade. 
'!an1bem outro nobre senador (o Sr. Paranc1guá) 
imputou-me um facto para o qual não con
corri. Respondendo ao nobre ex-ministro da 
justiça ácerca da perda da Cisplatina, disse que 
esse aco11lecímento tivera lugar no minislerio 
de um collega do mesmo nobre ex-ministro, 
alludindo sem duvida a mim. Equivocou-se 
o llobre senador: eu deixei o ministerio em 
meiadu de Junho de 1828, por occasião da 
revolta dos corpos estrangeiros : tornei a entrar 
em Novembro do dilo anno ; e a convenço.o 
prelitninar de 27 de Agosto do mesmo anno, 
que reconheceu a indepenàencia da Cisplatina, 
não foi cclelJrada sendo eu ministro_ 

O SR. ÜTTONI :-Não assislio ao enterr0, é o 
que lhe faltou. 

O SR. CA11110N :-Nno cooperei para isto ; 
o nobre· senador equivocou-se grandemente 
quando me impulon .o facto.,.. . 

O SR. L111Po :-Já havia protocolos. 
~ SR. CALMON :-Não, nem os negociadores 

hav1ão chegado no tempo de meu mi11isterio ; 
nem q1Jando eu deixei o minislerio havia idéa 
des:e tratado preliminar de paz. 

~erdôe a carnara este incidente, que outro 
~~10 não tenho de defender-me de im1~ulações 
JnJUStas .. O mesnio illustre deputado. a quem 
me refena allegou tambem em prova de dis
perdicio ns dinheiros gastos em Monlevidéo 
(a respeito do que já pedio informações ao 
governo ) 1 o pagamento a um desembargador 

reintegrado, e a despeza· com a reforma da 
acaden1ia da marinha a bordo da náo. ~~ão 
me occuparei dos ultimas factos, porque já 
for~.o rebatidos ; e do primeiro tratarei quando 
chegarem as informações pedidas. 

Entrarei agora, senhores, e· máo grado meu, 
no exame das provas de disperdicio apre
sentadas nelo nobre autor do libello contra a 
administração passada. 

Primeira prova em grosso : - Disse · que 
tendo o ministerio de 19 de Setembro obtido 
creditas de mais. de 8,000 contos, que se 
ad1ão consumidos, e que as administrações 
anteriores não tiveri\o tanto dinheiro, devia 
dahi concluir que muito se Jdisperàiçou. Se 
o não ouvira, senhores, eu não acreditaria 
que· tal raciocínio tivesse sido feito pelo nobre 
autor do. voto em separado. A conclusllü não 
é exacla, pois cu m pl'Ía que o nobre au lor 
tivesse antes provado que as administrações 
ant~iores tiver:10 os mesmos empenhos, ti
verão a rnes ma necessirlade de fazer despezas 
que teve a administt'ação de 19 de Setembro. 
Só porque aq uel les gastárão menos e esta mais, 
póde-se logicamente concluir que houve dis
perdicio? Ignora por ventura o nobre depu
tado que a administração de 19 de Setembro 
teve de pag:1r dividas que lhe forão legadas 
pelas administrações antei:iores nesta côrte, e~ 
Londres, no Pará e no Rio Grande do Sul ? 
(Jfuitos apoiaclo.s.) lgnorâ por ventura que a 
administração passada teve de crear u'm exer
cito e de prover os arsenaes de guerra e 
marinha do material que lhes faltava? 

Saiba a camara, saiba o Brazil, que a ad
ministração de 19 de Setembro nllo foi pedir 
credilo'3 só para a de~peza que ell<1 tinha a 
fazer (apoiados), pedio lambem para pagar 
despeza já feita pelas administrações anteriores. 
(À poiados.) Da demonstração e contas apre
sentadas em 23 de Setembro, consta que só na 
repartição da fazenda havia a pagar uma divida 
de mais de 4 milhõt;S 1 divida legada pelas ad
ministrações anteriores á de 19 de Setembro, a 
saber: primeiro, irnportancia de letras emittidas 
pelo thesouro nesta côrte, e de letras aceitas 

· e não pagas pelo !Ilesmo thesouro, 922 contos; 
segundo, saldo que se devia á casa de Samuel 
em Londres, por avanços que tinha feito na 
importancia de 69 mil libras, ou a 600 contos ; 
e terceiro, importancia .t· 15,500 de leti·as 
que rnHát·ão recambiadas de Londres, e que 
o theso11ro devia pagar, 132 contos. Nas rep:u
tições da marinha e guerra tambem havia a
pagar muitas despezas já feitas pelas admi
nistrações anteriores. Em algumas provincias 
já se havia excedido de muito ás consignações 
marcadas para as despezas destas repartições; 
e forçoso foi descontar esses excessos dos cre
ditas concedidos. Não posso declarar com ex
aclidão a importancia desses excessos, mas tanto 
quanto é possivel calcular antes da apuração 
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final das conlas, póde-se dizer que a adminis
tração passada pagou por conta das anteriúres 
1,000 contos pelo menos, da maior despeza que 
e 1las fizerM. . 

Nada é rnai:s fücil, senhores, do que fallar á 
esmo sobre disperdicios na despeza publica; 
porém, nada é mais injusto do que antecipar 
juiios, do que aventurar opiniões sem que 
tenha sido dada a conta dessa despeza. Nada 
mais injusto do que exigir que a adminislraçllo 
passada preste essa conta antes do tempo que 
a lei, ou antes a impossibilidade de organisal-a 
mais cedo, tem marcado para a apresentação 
da mesma conta. E devo notar aqui, senhores, 
que esta exigencia il1egal e extemporanea da 
parte de alguns membros da opposição tem es
palhado na população a falsa Cl'ença de que o 
minish•rio de 19 de Setembro não quer dar 
conta -dos creditos que lhe forllo concedidos. 
Protesto solemnemente c:onlra essa crença. Já 
na sessllo passada alguns membros da opposição 
exigiao no mez de Junho que se désse coula 
do credito concedido, oílo mezes antes, ou em 
Outubro de 1837 : este anno pretendem que 
no corrente mez de Maio seja dada a conta do 
segundo credito concedido em Outubro de 
1838 l Como, senhores, corno é possível apre
sentar em sele ou oito mezes, urna conta que 
deve mostrar a despeza feita em .todas as pro
vincias do imperio, uma conta que não póde 
ser organisada senão no praso de dous nnnos? 
Ninguem exigio antes do termo legal a conta do 
credito concedido áadministração de 1836, conta 
que só na presente sessão de 1839 poderá ser 
dada: exige-se, porém, da adminislraçn.o de 
1838 que faça o que é moralmente impossível, 
que ap1·esente já em 1889 a conta da:n des
pezas que fez l Perdôe a camara esta digressão. 

Voltando á prova em grosso, observarei ainda 
ao nobre autor do periodo que na.o era possivel 
que com o mesmo dinheiro com que as ad
ministrações anteriores só mandárllo 40 homens 
para o Rio Grande, não podia a administraçAo 
passada mandar 5,000 homens · para aquella 
provincia, e prover a guarniça.o das outras por 
meio de destacamentos da guarda nacional, 
que tambem custão dinheiro : isto pela guerra. 
Agora pela marinha observarei que· a admi
nistração passada não podia deixar de fazer 
muita de~peza, quando achou a força naval em 
e::itado tal, que não podia destacar por falta de 
meios (assim o disse em officio que se pu
blicou nos jornaes desta côrle o ultimo mi
nistro da marinha do governo de 12 de Ou
tubro) uma escúna de guerra que fosse pro· 
teger · o commercio nacional no Rio da Prata, 
onde se dizia que appareciao piratas. · Isto não 

· são bo11tos, seuhores, são factos que devem 
ainda estar em nossa memoria. 

Como, pois, poderá ·concluir-se que houve 
disperdicio só porque a administração de 19 
de Setembro gastou mais dinheiro que as _ad-

TOMO l 

ministrações anteriores? O nobre autor do 
pcriodo, · nãO podendo negar um facto que 
prova ler havido economia em vez d6 disper
dicio, a saber, o facto (demonstrado pela ta
bella dos saques do Rio Grande Sühre o the
souro, annexa ao actuul rchitorio da fazenda) 
de haver a administração passada despendido 
alli com 8,500 hoinP.ns a somrna. de 2,000 
contos, quando aliás a auminislrnção anterior 
á de 19 de Seternbrn havia despendido 1,-500 
contos com dous a tres mil homeÍ1s ; disse para 
atlcnuar este argumento de cifras que no.o tem 
replic,l, q•rn as administrações anteriores 
tinhão gasto dinheiro em i:avalhad~s e for
tificações, das quaes se servia a atl1uinislraçào 
passada. Como pódc sustentar-se aqui 7 se· 
nho1·es, que a cavalhada antes comprada ser
visse depois ao e~ercilo? Não sabe o nolwe 
deputado que a remonta do exercito é alli feita 
caria irnno crn quasi a totalidade? Ignora que a 
adminislr.1ção passada· comprasse muitos mil 
cava\los? Como pódc aqui fullat·-se dus antigas 
furtiílciu:ões, quando é sabido que as de Porto 
Alt~gre forãO reeonsfrnidas pelo marechal· El
zeario, e que as do Rio Grande são couslante· 
mente l'eµ:u·ada~, ou feilas de novo, por causa 
das arê;ts q11e, de quando em quando, os 
inulilisao ? Nada mais direi sobre a pl'Ova. em 
grosso. 

Passarei a refutar os factos por miudo com 
que o nobre deputado qui.z prnvat· o disper-
dício. · 

1°. Pagamento a Israel de Pt1.iva da somma 
de 50 conloi3, á vista de documentos pas
sados por C, lrleron, e por um coronel que 
aqui se acha. ~sle faclo não é exàclo, e vou 
explical-o. Em principias de Janeiro l'ecebi do 
Rio G1·ande uma carta em que me denunciavãu 
cer.tos pagamentos ulli feitos, inclusive o de 
50 contos a Is-mel ; expedi orqem ao presidente 
daquella provincia, pedindo informações sobt·e 
o facto denunciado, e ordenando ao inspector 
da thesouraria que sob1·'estivesse en:i pagamentos 
de t~l natureza. Aqui está a ordem. ( Lê. ) Já 
cliegou ao thesouro a informação exigida, da 
qual consta ( como me foi referido) que alé 
uma consignação mensal de 5 contos para o 
pagamento de titulos ou vales de fornecimentos 
antigos, feitos ao exercito por ordetn do rninis
terio da guerra, anterior ao de 19 de Setembro, 
que tinha a thesouraria pago, dentro dos limites 
da mesma consignação, e por quotas ou rateio, 
diversos titulos ; e que po1· esse modo havia 
o dilo Israel 1·ecebido sómente 14 contos, á 
vista dos documentos que vierilo para o lhe
souro. Não aprt:sento esta informação, porque 
os officios que a contém Corão . remettidos pela 
da fazenda á secretaria da guerra, para resolver· 
sobre o negocio que é da sua competencia. 
Onde, pois, está aqui o disperdicio al-legado? 
Será por ventura disperdiçar o estabelecer 
uma cousignaçM moderada para o pagamento 

29 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:44 - PÃ¡gina 11 de 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE:SSÃO EM :H DE àlAJO DE 1s:~rn 

de antigos fo1·necimentos ao exercito? Qtrnndo 
mesmo se provasse que tal paga1nento se 
fizera á vista de títulos illegaes, nem ainda 
assim poderia allegar-se disperdicio : seria 
nma prevaricação do ernp1·egado qne o tivesse 
ordenado. 

Segnndo l'nelo : Ter-se no Rio Grande 
clario e conlinumlo a dar gratificações de com
maudo á generaes que nn.o eslava.o comman
dando, corno aos brigadeiros Mena Ba1·1·elo 
e Cunha, q1ie eslavão em Porto Alegre e se 
reputavão cornmandantes de Viamllo e C.t
rnacuarn. Pi:nnilta a camarn que e11 faça uma 
observação geral sobre este assnmpto, e onlru:s 
relativos á despeza milíhH' nu Rio Gr,l11t.le. Eulre 
as calamidatle~ proveniente,, do estado da guerrn, 
uma das inevit,weis é a farta de fisca!isaçn.o nus 
dcspezas. Se 11!'!0 é facil o fiscalisal' hem no 
estado de paz e ele Ol'dcm, corno o será no de 
guerra e desot·dem ? O mais que se póde obter, 
em ca::;o tnl, e evitar a mór parle dos t.lesvios e 
disperdicíos, q11e evitai-os todos é rnoraltnenle 
impossível. O grande capitão do nosso sec11lo, 
not,1vel pela fiscalisação que exercia nos com
rnissariados dos exercitos que commanciou, 
nunca pôde tVitar·, com lodo o poder do 
lhrono, com loJo o prestigio da gloria, o dis
p1~rdicio e a delapidação. Se esle grave mal 
é íuseparavel da guerra em geral, não o 
deve ser da guerra civil. E tal vez nesta seja 
ainda maior o mal de que trato; pois muitas 
vezes será forçoso contentar algumas am hições 
e transigir com alguns abusos para não alienar 
certos espiritos e diminuir o partido que convém 
augmentar. Seja isto dilo, com franqueza para 
que não se pretenda exigir no Rio Grande esse 
rigor fiscal que eu muito desejet'iu q11e hou
vesse. Agora, quanto ao faclo nllegado, di rui 
ao nobre deputado que ha de ceifo equi
vocação .. Os brigadeiros de que foliou po
dião ser chamados a Po1·to Alegre pelo p1·u
sidente . general, e demonu-em-sc lllli em 
serviço, sem que devessem sei· pl'ivudos poL· 
isso das vantagens que . tinh:lo, D.epoh,, eu 
lenho lembrança de que o brigadeit-o Ctmha, 
logo '}Ue o marechal Eizeurio chegou á 
província, depois de 19 de Setembro, foi encar
regado do commando de uma brigada até o 
desastre ào Rio Pardo ; e por consequencia não 
podia commandar em Camacuam. 

Terceiro facto: Ter um nobre marquei rece· 
bido 30 contos por saldos de contas que depen-· 
dião da approvaçã.o da _camara. Sinto que o 
nobre deputado tivesse sido lã.o mal informado 
a este respeito. Explicarei o facto. O Sr. mar
q uez de Barbacena, encarregado de val'ias com
missões ·importanlcs na Europa nos annos de 
1827, 1828 e 1829, fez a1li, por ordem do 
thesouro nacional, a despeza de t 281.011-7-4 
pm· conta da rainha de Portugal, por conta do 
casamento do Sr. D .. Pedro I, e por conln de 
diversos rninisterios do imperio; e tenLio rece-

bido l 279.605-7 -,5, resultava um saldo a seu 
favor de t 1.40,5-19·11. Submettidas estas 
contas ao exame do thesouro, a contadoria geral 
de revis!:10 entrou em duvida ácerca da abonaç!lo 
de certas des ezas, corno as feitas com o casa
nH:nto do fallecido imperador, visto que alguns 
entendião qne taes despezas não erào nacio
naes. e sim p:1l'liculares de S. Iví. Imperiai. Em 
consequencia desta duvida farão as contas do 
nobre marqúez remettidas a esta augusta ca
tn ara em 23 de Maio de 1835, afim de resolvei-a, 
Esta camara, sobre pareceres da commissão de 
contas, resolveu que as contas fossem reen
viadas ao tribunal do thesouro por ser de Sl1a 

privativa competencia o r::xame e julgamento 
<lellas. Eis o o.viso. (L~.) O tl'ibunal mandou-as 
examinar e liquidar, com audiencia do nobre 
marquez, e por fim julgou-as correntes e mandou 
passac· quitação plenaria ao mesmo nobre mar
q11ez, declarand1,, porém, que o saldo lhe seria 
entregue q,iando se resolvesse se as <lespezas elo 
casamento erão ou não nacion~,es. A qnitaçno é 
datada de 26 de Outubro de 1836. 

Contra esta declaração requereu o nobre 
marquez, não só porque erà insolito o dar-se 
uma quitaçS.o plenaria sem que na mesma 
occasião se pagasse o saldo reconhecido e appro
vaclo, como porque não sendo o mesmo saldo 
pt·ivativo da conta do casamento, e sim relativo 
ás 3 contas que prestara, não era justo que lhe 
fosse negado o seu pagamento. Além disso, se
nhores, se uma quitação plenaria é o resultado 
da approvação de uma conta, e se esta appro
vação é o resultado do exame não só arithme
tico, como principalmente do exame moral da 
mesma conta, parecia evidente, que se havia 
duvida sobre a. abonaçM de uma parle das des
pezas incluídas na conta prestada, nilü se devia 
dar a quitação: foi porém dada, e então forçoso 
era pagar o saldo que se havia reconhecido 
nella. Assim o entenderão sem discrepancia os 
membros do tribunal, e o saldo foi pago por 

. despacho de 22 de Janeiro, em prestações men
saes e pelo cambio do dia, na importancia de 
11 contos e tantos mil réis. Onde está aqui o 
disperdicio? Que t.lireito havia para se rctei· no 
thesouro a propriedade alheia ? Pagar o que se 
deve não é disperdiçar. 

Quarto facto : Promover-se um off:icial ge
neral reformado maior de 70 annos, contra o 
decreto de 6 de Julho de 1802.- Allude o 
nobre deputado ao melhoramento de reforma 
dado ao benemerito tenente-general Chagas, 
que fez importantes serviços no Rio Grande, 
como presidente, como -commandante das 
armas, come defensor de Porto-Alegre, onde, 
apezar dos 70 annos, era o primeiro a compa
recer nas lrinpheiras (apoiados), a repellir os 
ataques das armas rebeldes que cercavllo aqueila 
capital. De maior ptemio era digno esse bravo, 
este veterano do nosso exercito. (.Apoiad08.) 
Nenhuma iei em vigor, mesmo na opinião (se 
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bem me recordo) do conselho supremo militar, 
qne foi ouvido, oppõe-se ao melhoramento de 
reforma : o meu digno collega o Sr. ex-ministro 
da guen-a explicf\rá melhor este faclo, que longe 
de importat· disper<licio, deve fazer honra ao 
governo que o praticou. • 

Quinto faclo: Crear-se uma legião para con
tentar ao cc-ironel Luiz Manoel de Jêsus, despa
chando-se-lhe 2 filhinhos de 18 a 14, annos, um 
dos quaes passou-se para os rebeldes. O desleal 
ínforrn~nte do nobre deputado desfigurou muito 
este facto. A' medida que o exercito foi crescendo 
em numero de corpos, necessai io era dividil-os 
em bl'igadas. Duas desta~, eomposln cada 
uma de lres batalhões, passarão a ser com
mandados, uma pelo bra"o e distindo coronel 
José Joaquim Coelho fo quem como bahiano 
nunca deixarei de louvai' ·e estimar), e Ollll'a 

pelo coronel Luiz Manoel, de· quem falla o 
nobre deputado. Não foi pois legião cre.ada sem 
necessidade para contentar aquclle offidal, não 
houve portanto disperdicio. Não lenho a cer
tidão da ithide dos filhinhos despachados (ri
saclas), e o fado (que eu lamento) de se liaver 
um passado para os rebeldes, prova que não 
são clle.s tão tenrinhos, supµondo que o 
Netto não reeeberia nas suas fileiras a urna 
criança. (Ri'sadas.) 

Sexto facto: A muita officíalídade que ha em 
PorL1 Alegre para commandar uma força de 
500 homens, e ler alli gP,nenies cio centro, tla 
esquerda, da direita, generaes de divisão, ele. 
- E' difficil responder a esta acc:usação de dis
perdicio, pelo que ha de vago e exagei-ado neste 
facto. Qunnto á muita offüialic.lade, a que 
temos é em verdade muita ; e se isso é um 
mal, não póde elle ser attríbuitio á aclminis
traça.o de 19 de Setembro. Não posso dizer (nem 
creio que o nobre deputado o poderá) qual o nu
mero de officiaes empregados em Porlo Ah,gre; 
mas, posto que nao seja da profissão, o s'irnples 
bom senso me leva a crer que a gua 1·nição de 
urna praça de guerra cercada de fol'lificações onde 

. é necessaria a presença de varios cabos, deve 
dar emprego a muito maior numeto de ofü
ciaes que a guarniça.o de uma povoação aberta. 
Quanto aos generaes do centro, etc., resumbra 
tanta exageração, quanto basta para tornar in· 
cl'Í vel este facto de disperdicio. 

Setimo facto: A creaçao de um batalhão de 
paisanos que guardavão os pontos de Porto 
Alegl'e para dar-se o commando delle ao major 
Pralés.- O prisma da paixllo por onde o infor
mante do nobre deputado vio esta creaç~o, 
moveu-o a classificai-a em disperdicio. Havia, 
senhores, em -Porto Alegre, 300 ou mais homens 
engajados para a defeza de certos pontos, estes 
homens se achavão divididos em pequenos 
grupos, sem um centro de acção que mantivesse 
a disciplina e regularidade do serviço. Foi, 
portanto, necessario organisa]-os em corpo, e 
dar-lhes um commandante. A simples razãO, o 

bom senso ap1wova esia medida, e nilv sei que 
haja dispenHdo quanrlo se despende para me
ll1urar e regularisar o serviço de homens ar
mados que defendem pontos. 

Oitavo facto : Dar·se gratificar;llo de com
n1ando a Antonio Soares de Paiva, que é só
mente ajudaute de ordens.- Não sei se este 
coronel de 1egii1o íern gratiíicação àe commanào, 
duvido muito que a tenha; mas, pelas infor
mações que oblive, muilo sínt.o que se repute 
disperdicio qualquer gratificaç-ão que se dê a 
um cidadão que, além de ter perdido, por ser 
legalista, urna. gl'ande fortuna, é um bravo 
oflicial que arrosla perigos, que se bate, e <;slá 
prestando bons serviços á patria. (Apoiaclo.'J.) 

Nono f'uclo: Ter a lei de 1830 declarz.do que os 
conselheirns da fazenda pouco antes nomeaúos 
n1;lo receL2ssem ortlenndo, e o ex-ministro da 
fazem.la mandar-lh1~s abonar os seus venci
mentos desde aquelle anno, quando a lei que 
os mandou contemplar com ordenado é de 
l 837.- A infonna(.:ão' colltida pelo iwbre depu
tado a este respeito é inexaela em todus as was 
partes, O unico consl'lheiro (dos 4 nomeados 
em 1830, c11jos ordcn~idos não fol'ão conlern
plado,, na lei do orçamento daqllelle annu), o 
unico conselheiro a qnern se mundou prtgar orde
nados foi no Sr. Jorio Josó Lopes Mendes Ribeiro, 
aposentado nos termos elos arls. 93 e 94 du lei 
de 4 de Outubrn de 1831, que reurganisou o 
lliesollrü e ~xlingt1io O ('011.-d\10 da fazenua. 
Nestes artigos se dispuniia qne o conselheiro 
da fazenda qne nõ.o fosse empregado nas 
repartiçõe::; reorganísadas (como elle 11ão foi), 
e tivesse 25 annos de serviço, continuas9e a 
perceber ó seu ordenado a titulo de aposen
b.cloria. Ora, a rbulu<:ão da assemhléa gerul, 
de 9 de Outubro de 183.S (e não lei de 18,37, 
l'.orno alL:-gou o nobre deput,1<lo), wanJ011 que 
o dito conselheiro fosse, para ser apo:;entado 
co111 prelie11dido nas circu msta n e ias daquelles 
artigos, e dfeclivamente: o foi. Desta disposição 
legisl<ltiva deduzia-se que o aposentado nos 
termos dos ditos artigos da lei de 4 de Ou
tubro devia ser considerado (pois que não se 
lhe havia dado outro emprego) como tendo 
vencido ordenado desde a sua posse no con
selho da füzendut visto que não se aposenta 
a quem não vence ordenado. Mandou-se-lhe, 
pol'tanlo, . pagar os atrazados, por prestações, 
descontando-se-lhe o tempo que servira como 
deputado na as~embléa geral. A nenhum dos 
outros conselheiros (dous dos quaes não forílo 
ainda aposentados porque exercem actualmente 
outros empregos) se mandou abonar orde-
1iados. NãO se póde, á vista da .explicação que 
lenho dado, reputar disperdicio o pagamento de 
ordenados vetwidos. 

Decimo facto: O disperdicio que se praticou 
ou quiz praticar com a viuva de um dci:!ein
ba rgador, ao qual se linha mandado pagar do 
tempo em que elle já nn.o era desembar-
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gador, pagamento que não chegou a verificar
se porque o inspectot· da thesouraria da Bahia 
n!lo esteve pelos autos.-Tudo, senhores, tudo 
é inexacto. Sinto que o nobre deputado, antes 
de referir este facto, não tivesse consultado 
os documentos que sobre esle objecto forno 
remettidos pelo thesouro, a pedido de um Sr. 
deputado da Parahyba, e existem na casa. Eil-os 
aqui. O facto é este. O desembargador Azevedo, 
da Bahia, deixou de receber por alguns annos 

o seu ordenado, servindo aliás na relação : 
era rico, e não quiz receber o que ia vencendo. 
Falleceu : a sua viuva requereu o pagamento. 
O seu requerimento veio informado pelo pre
sidente e inspector ela lhesouraria, com au- · 
dicncia do pt·ocuradot·-fiscal; e á vista dos do
cumentos que apresentou, tornou-se certo o 
direito (não contestado por antoritfade alguma) 
que a viuva tinha a receber o que se devia a seu 

marido. O meu nohre collega, o Sr. ex-ministt·o 
da justiça, ordenou, como lhe cumpria, o pu· 

gnmento dos ordenados vencidos. O lhesonro 
expedia, em con~equencia, ordem á thesom·nt·ia 
para qne o pagamento se realisasse. Quando 
se tratava de cumprir esta ordem lemhro11-
se a thesonraria qne o fallccido desemhnq;ador 
não se achava quite da decima que havia a1·· 
recadado no tempo que servira de j11i1. 1\u fóra 

da Bahia ; conta que, com· onfras antigas, está 
em liquidaçilo. A' visla disto, deu pat·te ao 
thesouro desta circnmslnncia, e sob1·'estl!VC no 

pagamento. Em resultado de tudo isto1 o the
souro ordenou (aqui está a copiil th onlem) 
qne, visto nno se achar liquidado o alnnnce 
em que pela decima possa ter incorrido o fnl
lecido desembargador, a thesouraria fizesse em
bargo na somma dos orden...ldos vencidos ou 
os pagasse, prestando a viuva fiança idonea á 
satisfação do mesmo alcance. Onde está aqui 
o disperdicio? 

Undecimo facto : Ter o governo mandado 6 
contos de réis para Santa C 1th1-1rina para se es
pa)h.1r, afim de se chamat· á ordem os habitantes 

d!! L:1ges,e q11e consta qne o presidente daquella 
provincia mandou empr·egar em espionagem.
Senhores, este facto é ta.o extraordin,u·io que, em 
verdaJe, não sei corno contestai-o ; mas como 
o a,1tor do voto separado affirmou que ha na 
casa quem saiba do · facto, eu tomaria .a liber
dade de interpellar a esse Sr. dept1tado para 
que o refira ; porque tomarei as informações 

necessarias para o negar ou co:nfessar, porque 
sou franco. 

O SR. TORRES : -lgnuro o facto. 

O SR. CALMON : - Declaro ao riohre autor 
do voto separado, que o ignoro completa
mente. 

O Sa~ ANDRADA MACHADO : -Se quizer, o Sr. 
deputado póde explicai-o já. . 

. O Sa. CAtl\[ON : - Eu não desejo impro
visar nesta tribuna. Rogo ao Sr. deputado, que 

sabe do facto, qne dê suas explicaçõ1~s em tempo 
opportuno ; meditarei sobre eilas ; talvez possa 
apresentar docnmentos para o negar. Isto na.o é 
Hangt·ia desata<la. 

MuITos SE~HOREs : --Nno, nno. 

O SR. CAr.MoN : - Duoc:lecimo facto. · Ter-se 
mandado agentes sem autori,-ação para tratar 

· com Fr-ucto e Bento Manoel, não se lhes dando 
ao menos instrucções. - E disse o nobre de
plltado, que isto, além de ser disperdicio, era 
mais alguma cousa ! Como, senhores, como se 
expôr o nobre depntado a allegar factos, que 
nao podião chegar ao seu conhecimento 
quando existissem, nem poderia elle provai-os? 
Onde tem o nobre deputado as provas do 
que avançou? E é com allegações taes que se 
quet· condemuar: 

Decimo-lel'Ceiro t'acto. Pngar-se a um senador 
o orJenauo <le ministro (entenda-se desembar
gatlol') quando elle a muilo tempo nn.o em ma:. 
gi.sh·ado.-Laslimo que o nobt'e deputado nãose 
livcs:;e infol'll\ado melhor p,u·a fallal' em des
abono da pessoa com quem confessou dar-se ; 
U\o mal ob1·a quem paga mal, como quem 
recebe o que não llw é devido. Mas, se
nhot'es, o facto é inexacto. O nobre senador de 
quem se lrnla era magistrndo, desembargador da 
supplicação. 

O Sn. ANDRADA MACHADO : -Sem carta. 

O SR. CALl!.lON : - blo não sei ; e como 
tal foi reconhecido pela administração an
terio1· á de 19 de Setembro, que lhe designou 
a t·elação onde devia ter t}X.ercicio. · Elle Iião 

havia sido aposentado, nem havia dado sua 
demissão. E se o nobre deputado nllo desap
prova o pagamento feito a outro desemba1·
g·ador ( o muilo digno, o benemerito ex-pre
sidente. da Bahia, a quem nunca deixarei de 
louvar), como qualifica de disperdicio o que se 
fez ao nobre senador de quem falia? Ntto com
prehendo a razão. 

Tenho refutado, senhores; as allegações ou 
factos de disperdicio : passarei a refutar as -_ 
àllegações ou factos que farão produzidos em 

prova da supposta negligencia na fiscafüação 
das rendas, Declarou o nobre deputado que 
fazia justiça ao ex-ministro da fazenda, ou 
antes á administraça.o de 19 de Setembt·o, pelos 
melhoramentos que fizera ua arrecadação das 
alfandegas e consulados ; e perguntando se nos 
outros ramos da administração a seu cargo 
havia o ex-ministro da fazenda feito outro tanto, 
respondeu redondamente que não. ·Já em outro 
lugar; senhores, mostrei que estava fóra das attri
buições do governo o remover as verdadeiras 
causas que concorrem para a má fiscalisação da 
renda e despeza publica; já mostrei lambem que 
a administração de 19de SP.tembro havia tomado, 
até onde lhe era licito, varias medidas, além . 
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das que emencló.r!to os reg1ilamcntos das alfan
dcg::is e consulados, para o mcllio1·amcnlo fiscal 
de outros ramos das rendas veracs E', portanto, 
injusto o não proferido pelo nobl'e deputado, a 
menos que eiie nao preten1la que o g,\binele 
de 19 de Setembro, qual outra victim,i expia
toria do velho testamento, pague as culpas do 
poder legislativo e de todos os gabinetes que 
lhe precedêrão. (Risadas ; apoiados.) Em 
prova do 1ião que proferio, o nobre deputado 
a11egou : 1 ~-,, que n.a 81ta provi11cia hei ,uíllas 
inteiras que 11,ão pagão trib1do algum, como 
'1'aubaté, e Jacarahy qnMÍ n6nlrnm. Pôde 
ser aue assim succeda. n~o o duvido: nóde ser 
mes!no qne em muita~ outras villas do· irnperio 
aconteça outro tanto. Mas, perguntarei (appcl-

. ]ando para a boa fé do nobre autor do voto cm 
· separaâo) póde-se, á vista da difficuldade ele 
realisar-se a cobrança de muitos dos nossos 
impostos, á vista das idéas que farão derra
madas pelo nosso povo no começo e progresso 
da nossa revoluçilo política, á vista das leis 
fiscacs em vigor e da falta qnasi absolutíl de 
meios para cornpellir os contríbuintes; púdc-se, 
digo, á vista de tudo isto, imputar ú negligencia 
do governo a má fisca1isação nas villas e lu~ 
gares do imperio? Creio que nào. 

Allegou em 2º lugar o nobre deputa1lo, que 
na sua provineia a aclministraçtio da.~ ·1·encla.s 
geraes e pruvinciaes esta1Ja ccbcmdo na ela. Quanto 
á administração das rendas provinciaes, não 
póde o que ha nellas de máo (se o ha) ser 
altríbuído á negligencia do ex-ministro da fa. 
zenda, que nenhuma acção tem sob1·e este· 
objecto. · 

O SR. ANDRADA MACHADO: -Apoiado. Nao 
lhe pel'tence. 

O SR. CALMON: - E quanto á administração 
das geraes, permitta o nobre deputado que o 
conteste. Eu tenho provas de que, em vez de 
se achar abandonada, essa administração tem 
melhorado muito; além de outras tenho a se
guinte prova. A administração fiscal de S. Paulo, 
anterior á actual, deixou, por falta de meios 
(como já se notou aqui), de pagar aos empre
gados, e achou-se em tanto apuro, que, sem 
ordem do thesouro que a autorisasse, dispoz 
das rendas especia.es, e até, segundo minha 
lembrança, quiz recorrerá assembléa provincial 
para que emprestasse certa somma á caixa 
geral. Devo declarar ao nobre a·eputado que 
esse deficit na provincia de S. Paulo, e o estado 
de apuro em que alli se· achou a administração 
que pt'ecedeu á de 19 de Setembro, foi devido 
á ignorancia, ou inexplicavel negligencia do 
inspector da thesouraria. Esse inspector deixou 
de arrecadar os 5 por cento que se desconta vão 
no troco do cobre, na fórma da lei e instrueções 
respectivas. A administl'ação actual, . fazendo 
arrecadar os 5 por cento do desconto do cobre 
~rocado, e fiscalisando melhor as rendas, não 

só conseg11io fazpr face a torlas :1s despezns ú. 
seu cargo, mas até rcrnettcu para o theso111·0 
p11hlic,J nina snhra ele GO contos. E~te facto, 
senl1ores, falia mais alto e responde cabalmente 
ao nobre depu lado. 

Allegou em 3º lngar QLW os collectorcs dão o 
qtce qaerein, e não lw meios ele sabei' o que 
devem .. Forços:o é confessar, senhores, que a 
arrecadação feita pelos collcctores lenha sido 
(salva:, honrosas exccpções) rn ui pouco pro· 
<luctiva pa..ra a fi.l·1.enda: grandes abusos tên1 
sido praticados por muitos dos collectores. Ve
jamos, porém, se ao governo póde-se altribuir 
negligencia neste obiecto. O rneio de contractar 
ou ~a(rematar as re.nda.s acha-se abolido: e ao 
governo n11o é lictto empregar outro meio que 
não seja o <le nomenr cobradorns ou recebe
dores para certos impostos, c11ja pct·cepçno 6 
local e mui distante das capilacs onde lia es
tações fiscacs, e mesmo Llas víllns nolaveis onde 
ha re,ccbedor'ias. Todos sabem quanlo difficil 6 
a nomeaçl'\o e eseollia de l,\CS cob1·adores ou 
colleclol'es; todos sa.bcm quanto dírncíl é obter 
que homens de bem aC{!itern taes empregos ; 
porém mais difficil ~ ainda, no caso de ltaver 
da parte dclles alguma neglígencia no c1Jrn
primenlo dos seus deveres (pois hu um regula
mento que lhe prescreve a escl'iptmaçrto que 
elevem fazer, etc.) e mesmo prevaricaça.o e pe· 
enlato; mais difficil, digo, é airida neste caso 
fazel-os processar e punir. Quantos lêm sido 
charnadns á coo tas? Todos. Qurrntos lêm sido 
respon;;[l.bili,,ados? Muitos. Quantos têm sido 
condernnados ? Não me consta. Appello pura o:: 
Srs. deputados que me ouvem: qlle mais cumpre 
ao governo do que fazel-os compe11ir pelos meios 
da legislação em vigor ? Tem demittido a mui
to" ; porém isto não hasta para a boa arreca
dação. Além disso, senhores, desde 1833 (note 
acamara) que ha collectores alcançados, col
lectores que não têm liquidado suas contas, 
collectores que dào o que querem : como pois 
fazer carga só á administração de 19 àe Se
tembro por um mal que as anteriores n~o 
puderão remover? Esta obset·vação faço de 
passagem. 

Allegou o nobre deputado em 4° lugar que 
na lista das divirlas activas estava o Rio Grande 
contemplado com a parcella de 26 contos, quando 
elle sabia qtie estavão liqtiiclados · 200 e tantos. 
Sinto profundameute, senhores, que o nobre 
deputado se deixasse illudir até o ponto de 
allegar um tal facto. Primeiramente pergun
tarei ao nobre deputado onde deparou com 
essa. lista ·de dividas activas que elle vio ? 
Será o quadro da divida acliva que se acha 
no ultimo bn.Janço (de 1835 a 1836) apresen
tado á camara? Deve ser, porque ainda nenhum 
outro balanço chegou a esta casa, ou ás m:i.os 
do nobre deputado. Pllis bem : aqui está esse 
ultimo balanço, essa unica lista de dividas 
activns que 1) nobre deputado vio; eíl-o, se-
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terças partes de officios era em todo o ímperio 
de 335 contos ; e .do resumo consta que até 
a mesma época só se tinha _cobrado por conta 
do donativo 2:522_$, e por conta das te:rças 
pa.,rtes 1:936$. Muito se equivocou · portanto o 
nobre deputado, e se tivesse reflectido na 
difficuldade que ha de cobrar dividas.da fa-

nhores ! Vem contemplatio o Rio Grande com 
18 contos até Junho de 1836. Diz pO['ém o 
nobre deputado que sabe estarem ja .liquidados 
200 e tantos : concedo (sem que de modo 
algum afiancê) que essa liquidação esteja feita ; 
vio já por ventura o nobre deputado as listas 
ou quadrc.,s da divida acliva que devem ser 
apresentados com os balanços de 1836 a 1837, 
de 1837 a 1838, de 1838 a 1839? Póue haver 
negligencia em não contemplar 2 ou 3 annos 
antes, uma somma que se liquidou 2 ou 3 
annos depois? Que injustiça, senhores ! 

O SR. ANDRADA MACHADO:- Sei-o por pessoa 
que fórma o balanço. 

· O SR. CALMON : - Pel'dôe-me o nobre de
putado, essa informação é infiel, é arteira, é 
inexacta; querem e;ompromelter ao nobre de
putado, querem abusar de sua boa fé. Quem 
faz o balanço são oflfoiaes cio thesouro mui 
dignos, incapazes de manchar a boa repntnçllo 
de que gozão com toda a justiça i elles nllo 
sn.o capaze.3 de commeller o erro gravissimo 
de contemplar no qnadrCJ da divida activa 26 

. zenda pelos meios q,ie offerece a legislação 
actual, não faria de certo esfa accusação ás ad
ministrnções passadas. Estabeleça-se o privi
legio da fazenda e o seu juizo privativo : dei
xemo-nos (fallõ em geral, não applico o 
que vou dizer a nenhuma pessoa em par
ticular), deixemo-nos de querer que se fiscalise 
e cobre, e ao mesmo tempo ter comp1:1ixão 
deste ou daque1le a quem n fazenda executa, 
e interceder por elle pal'a que nllo Íll.flll' 
perdido, ele., que então e só então se poderá · 
fallar em negligencia na coln·ança da divida 
ncliva. 

· em lugar de 200 contos. Os empregados en
carregados da organisação do balanço recebem 
as ordens do contador geral: e o contador geral 
ganha mais na sua reputaçãO apresentando 
uma boa liquidaçao, do que em occultar 
o verdadeiro estado da divida activa. Mas 
ainda quando assim nno fosse, que inte
resse haveria na verdade em occullar o 
estado da divida acliva ? Repito que a in
formação que dérao ao nobre deputado é 
inexncta. 

Allegou em 5º lugar que no mesmo quadro 
da divida activa via que em Pernambuco se 
devem pouco mais ou menos ló0 contos de do
nativo de officios, e não via na respecti-i1a tabella 
cobrança alguma desta d.ivida. Acompanha-me, 
ao ouvir este facto, o mesmo profundo senti
mento que exprimi ao ouvir o antecedente. 
Aqui está o quadro nnico que existe dessa 
divida. Vem Pernambuco contemplado com 42 
contos de divida de donativo de officios, e 
não cóm 150. Agora resta que o nobre de
putado me mostre a respectiva tabella cm que 
nno vio contemplada cobrança alguma dei::ta 
divida. Neste balanço1 que é o ullimo apresen
tado, não se acha essa tabella, pois que a ta
bella da renda geral arrecadada só contempla 
em globo a renda de importaçno, despacho ma
ritimo, exportação e. interior. Mas quando o 
nobre deputado quizesse reputar tabella res
pectiva o resumo da cobrança da divida activa 
que vem no balanço ; então, perdôe que lhe 
diga, em vez de accusar a negligencia da ad
min istrnção de 19 de Setembro, accusou a 
que tiverão as administrações antel'iores (a 
quem aliás eu nn.o : ccuso); porquanto deste 
quadro consta que a divida activa (até o fim 
de Junho de 1836) proveMiente de donativos e. 

Allegou o nobre deputado cm 6u lugar yttc 
q11.ando se 1,en.deu a sizalha de cobt·e vendm·ão·se 
ta.,nb1:111, m.oedas de cobre que não tinhão sido 
cortad<ts, ~ tornárão a 8e1· introduzidas na ci-r
culação. Cumpre examinar este facto com al
guma miudeza. Duas operações (infelizes ope
rações!) de troco de moeda de cobre têm sido 
feitas : a 1" em virtude da lei de 3 rle Outubro 
de 1833, e a 2ª em vh'lude da lei de 6 de 
Outubro de 1835. Pltra execução deste 2º troco 
expedio o tti"eso"i1ro o regulamento de No-· 
vembro de 1835, pelo qunl forn.o estabele
cidas as estações onde deveria fazer-se, e 
forão nomeados os presidentes, thesoureiros e 
inais empregados necessarios. A moeda tro
cada, que não devesse ser pançada e re
emittida, mandava a lei :iue fosse cortada, e 
vendida como sizalha. Esta operação do córle, 
no Rio de Janeiro e na Bahia, foi confiada á 
casa da moeda daqui, e á extincla dalli; mas 
nas outras p1·ovincias, onde, por commodi
dade dos povos1 forão estabelecidas.muitas casas 
ou estações para o troco, foi a mesma ope
ração confiada aos empregados respectivos. 
Todos os homens cordatos presentirão .as m~l
versações queJ apesar da mais activa fiscalisação, 
serin.o inseparaveis de taes operações ; 1;nór
mente qmrndo o bom exito dellas dependia não 
tanto dos regulamenlos, quanto da probidade e 
zelo das pessoas nomeadas para levai-as a ef
feito. Os factos posteriores confirmárão o pre· 
sentimento. No relatorio da fazenda do anno 
passado tive a honr;1 de ponderar a esta augusta 
camara a má fiscalisação e delapidaçno que 
Linha. havido nessas operações com grave es
candalo da moral publica. Entretanto, senhores, 
ninguem até o anno passado accusou o governo 
de negligente pelos roubos da moeda recolhida, 
e por muitas fraudes praticadas ; porque injus
tiça seria accusal-q por não ter bem fiscalisado 

· o que não era possivel bem fiscalisar. E com 
eft'eito, póJe bem comparar-se as operações do 
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troco da moeda em todos os pontos do imperio, 

com as despezas feitas em tempo ue guerra e 

desot·dem. Quando entron a administrar;no de 

rn d·e Setembro já a operação do troco eslava 

on devia estar concluída em toda$ as pro

víncias, menos Rio Grande do Sul, e Pará; e a 

mór parte da sizalha desta côrte, da Bahia, e 

Pernambuco, achava-se vendida, ou remeitida 

pal'a Londres. Mesmo em S. Paulo já se tinha 

ven~ido (em Abril de 1837) 12,.500 arrobas de 

sizalha a 228 a libra. Em Minas já se havia 

·posto em hasta publica, no Ouro Preto muitas 

pot'ções de sizalha ou moeda cortada, e outro 

ianto se tinha feito em S. Paulo. Por ordem do 

thcsouro, os lanços offereciJos na hasta das the

sourul'ias devião ser remettidos ao mesmo the

souro afim de pôl-os em praça nesta côrte, como 

o mercado mais abundante onde constantemente 

se obteve preço mais favoravel : assim se 

observou, e continuou a venda a ser feita com 

a maior publicidade, precedendo sempre editaes 

e annuncios ; e assevero ao nobre deputado 

que nunca me constou q11e em S. Paulo hou

vesse malversações a este respeito. E' veràade 

que alguma cousa ouvi, depois de arrematada 

grande parte da sizalha, a respeito de Minas ; 

que nas casas do troco àa viila da Campanha e 

da Pomba, o cobre arrematado n:10 se achava 

cortadc ou reduzido a sizalha. Alguma diligencia 

se fez para que fosse dada uma denuncia se

gundo a lei, afim de se proi;eder ; mas não 

houve quem a desse ; pot·que, senhores, nada 

ha mais facil do que propa!at· factos, fazêl-os 

circulat·, dit.er ao ouvido cousas as mais calum

niosas; mas quando se trata de as provar, todos 

recuão. ( Apoiados. ) Que cumpria pois ao go

verno fazet· ? O que devia o governo pensar em 

caso tal ? Todavia exigia o thesouro que a the

souraria de Minas désse conta da existencia da 

sizalha que ainda havia em muitas casas de troco, 

da quantidade que havia posto em praça, etc. : 

a conta foi dada. Nilo recebeu portanto o 

governo padicipaçno alguma, e menos denuncia 

em virtude da qual pudesse responsahilisar os 

empt·egados que se dizia terem prevaricado, em

pregados (folio dos pt·esidentes e thesoureiros do 

troco ) que nào havi1lo sido escolhidos ou no

meados pela administração de 19 de Setembro. 

A' vista desta exposição, .que nao será conteslada 

com boas rnzões ou factos em contrario, per

gunto â camara se pqr ventura a administraça.o 

passada pôde ser accusada de negligente ? Por

que não lamenta antes o nobre deputado a fatal 

_necessidade que houve de fazer-se a operação 

elo troco, e o estado de desmoralisação que 

existia, e a mesma operação aggravou ?, Entre

tanto, se o nobre deputado tem algum meio de 

fazer responsabilisar esses empregado::; suspeitos 

de nfio terem reduzido á sizaiha o cobre que 

devia ser arrematado, como lhes incumbia a 

lei, e o regulamento; se o nobre deputado póde 

fornecer al~uni documento ou prova de que 

ta I preval"icação existira, rogo-lhe que a faça 

apl"escntar, afim de que o go\Íerno possa obrar 

segundo a lei ; o crime, se foi praticado, ainda 

nào pt·escrcveu. Mas ainda que por ventura 

possa ter existido o facto, nao será possivel 

provar que tivesse lugar durante a administraçn.o 

de 19 de Setembro, ou durante a administração 

anterior. . · 

Tendo explicado e refutado os factos alie

gado em prova da supposta negligerrcia na 

fiscalisação das rendas, continuarei a contestar 

outras allegações do período 2º do voto em 

separado ; reservando µat'a depois o dar as in

formações, que um illust1•e deputado por Minas 

exígio d~ mim ácerca da venda de apoiices. 

Não combaterei, senhores, a terceira allegaça.o 

da m.á escolha elos agentes do poder, porque ella 

tem sido amplamente refutada pelos oradores 

do meu lado, que têm .tomado nesta parte a 

defeza do gabinete de 19 de Setembro, e que 

têm mostrntlo que as. iensuras feitas a respeito 

de alguns dos escolhidos por essa adminis

tração são. exageradas, inexactas, e resum brão 

mesmo ainda algum espirito do partido, prova 

de que as paixões não esU\o ainda sufficiente

mente arrefecidas para :;e interpôr um juizo 

imparcial e seguro. A nação, que é juii compe

tente, julgnrá á vista dos nossos debates de que 

parte eslá a razão; se do meu, se do lado con

trario. Por esta occasino no.o posso deixar de 

lamentar, senhores, o triste espectaculo que 

temos d::ido ao paiz (nwnerosos apoi'.a.dos); es

pectaculo que, longe de ser prnveitoso, foi, em 

minha humilde opinino, muit.o nocivo ao paiz, 

que tem os olhos fitos em nós. 

Estou que d'l di::1cuss[o, que se tem aqui 

estabeiecido, entrando-se nã vida mesmo privada 

dos empregados publicas, apontando-se ciefeitos 

e desmoralisaç:lo destes ou daqnelles agentes do 

poder; dessas declamações, que têm havido 

exageradas, dessas imputações infundadas, que 

se têm feito a vario:; presidentes de provincia, 

resultará mais desserviço do que proveito ao 

paiz (apoiados): oxalá que eu me engane! 

Passarei portanto á quarta allegaç!io do e8-

tado cada vez mais peio1·ado dos neaocios do 

paiz. Interessado corno sou na defeza udo gabi

nete de 19 de Setembro, muito sinto que o 

nobre deputado se tivesse dispensado, com 

assombrn ·meu, de demonstrar, de pl'ovar com 

factos esta grave accusação que fez ao mesmo 

gabinete. Ao contrario, o nobre deputado (que 

até o dia 25 deste mez parece ter querido, 

contra toda::; as regras da justiça, que a defeza 

precedesse· á accmação); o nobre deputado, 

digo, limitou-se a iesponder ao meu nobt·e 

collega o ex-ministro dos negocios estrangeiros, 

que, consideranJo o actual estado financeiro, 

político e militar do paiz; mostrou-lhe que os 

negocios na.o tinhão empeiorado. Examinarei 

com a possível brevidade as respostas do 

nobre deputado, 
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Disse-lhe o meu 11ob!'e colleg8, que o notorio 
progresso que fozla a industria ugricolo, a fa
bril e a commercial, era evidepte pl'ova rie nãO 
se tel' ern peiorado o estado financeiro do paiz. 
Respondeu o nohre deputado {jue 11ão csln.va 
pelo amalgama da agricultura, industria e fi
nanças-que estado financeiro é propriamente 
a i·elaçAo entre a receita e despf.lza publica, e é 
demais o estudo do credito :-que este estado 
fin ;meeiro não era esperançoso, porque a nossa 
d'ivida tinha crescido de 9 mil contos :-que o 
nosso credito tinha diminuido porque os nossos 
fundos tinhllO baixado ;-emfim que a pro· 
ducçno ap;ricol:t cresce por simples obra da 
terra rie Santa Cruz. 

Sinto que o nobre deputado não tivesse de· 
rnonslrado, como lhe cumpt·ia, todas estas pro
posições qde apenas enunciou no seu discurso : 
pot· nui.ior que sej;:i o r·espeito qne esta ca
mara e eu particularmente lenhamos pelos · 
seus talentos, esse respeHo não dispensa ao 
nobre deputado de pro,•ar o que diz. (.A17oia
do8.) Sinto ainda mais ter de dcclaro.1· ao 
nobre depulado, que todas as proposições que 
uvançou (sem duvida no calor de uma. resposta 
improvisada) s~o contrarias aos princípios mais 
communs da sc.iencia economica, e á factos 
incontestaveis. Vou mostral-o em poucas pa
lavras. 

Rejeita o nobre deputado, para avaliat· o es
tado financeiro de um paiz, o amalgnma da 
agricultura, industria o finanças. O ·amalgama 
porém é essencial. Os meios que tem qualquer 

-p::ii1. para i::atisfa7.er ás despczas do estado con
stiluern as suas fimrnças. Estes meios são de
rivados da riqueza geral d1J paiz, visto que 
a renda ou receita do estado é uma parte da
qnella riqueza que o mesmo estado se apro
pria. A riqueza geral, porém é creada e des
envolvida pela industria agricola, pela fabril e 
pela comrnercial. Logo, não se póde fazer idéa 
boa ou má do estado das finanças de um povo 
sem considerar o bom ou máo estado das fontes 
da riqueza geral do paiz. Tanto assim, que 
uma esterilidade que diminue a producção agri
cola, qualquer outra calamidade que para1yse ~ 
indushia fabril, ou diminua a actividade do 
cornmercio, traz uma diminuição na r~nda pu
blica. Teve portanto razão o meu nobre col
lega em amalgamar, e nrmhuma o nobre de
putado. 

Affirma o nobre deputado qlle o e$:lado fi. 
nanceiro é a relação entre a receita e despez.a: 
dou -lhe jsso de. barato; mas ainda assim uão 
póde provar que esse esttido lenha empeiorado. 
Primeiramente não creio que o nobre depu
tado queira que no seculo em que vivemos, 
e com o governo representativo que temos~ a 
receita ordinaria de qualquer estado possa fazer 
face, não só á des.peza ordinaria, como a qual· 
quer despeza extraordina1·ia, por exemplo, de 
uma guerra, ou outra calamidade. Não o 

creio, po1·que o nobre deputado sabe melhor 
do que eu que o systema de enthesourar, ou 
guardar sobras, não tem cabimento no governo 
t·epresenlutivo, onde nn.o é licito ex.igil' dos 
contribuintes mais do que !ie h<1 mister para 
a dt1speza do ·anr.o : se a guerra ou ouka ca
lamidade sobrevém, trata-se então de aug
mentnr a renda por novos impostos ou em
prestimos, até onde o exige a despeza ex
trnordínaria que sobreveio. Se isto é assim, 
o nobre deputado confessará que, sendo a 
nossa receita ordinaria calculada em mai.;; 
de 14 mil contos, bastante, e sobrada mesmo 
para a nossu despeza ordinaria (não fa11ando da 
extraordhiaria que se faz com a calamidade da 
guerra civil), o nosso estado financeiro não está 
empoeirado, vislo que, segundo os seus prin
cipios, está muilo bem guardada a retaçno entre 
n receita e despeza. 

Ai.segurou o nobre deputado que o nosso 
Cl'edito tem di111inuirfo porque os nossos fundos 
haixárao. Perdôe-rne, c~stá em ,erro. A baixa 
dos fm,dos pódc acontcr.c1· em qualquer parle, 
e mónncnte em nm paiz novo, como o nosso, 
sem cfüninuiçno <lo credito publico. - O credilo 
tem por b.,ses - vontade de pagar, e meios 
para o fazer. No governo representativo rrns
peita-se a boa fé mais . que tios outros ; esta 
garantia, junta ao facto de r1\vermos pago sempre 
os nossos emorestimos, abonão a nossa von
la<le de pagal' ; à nossa receita ordinaría, sempre 
em a.ugmento, afiança os meios que le1110,; 
para o fazer. Nilo nos fallecem, portn;1lo, as 
bases para gozarmos do credHo publico. Outras 
causas, independente:s do governo, iL'reme
dia veis, concon·em para a baixa dos fundos, 
quer nos paizes velhos, quet· nos novos. O re~ 
ceio, ou a existencia de uma guerra, uma cala
midade qualquer que altere o equilibrio entre 
a dernandn e a offerta dos capitaes, podem trazer 
essa baixa. Entre nós, e nas circumstancias em 
que se acha o nosso paiz àinda novo, a desco
berta d'um ramo de industria que offereça maior 
lucl'O aos capítaes circulantes ; qualquel' des
confiança que deprecie o papel-U1oeda, que nos 
serve de meio circulante geral ; a circumstanch\ 
de exceder-se as faculdades do mercaclo1 emit
tindo mais apolices do que ellc póde comport,H; 
tudo isso faz encarecer o dinheiro, altear o 
juro, e por consequencia trazer a baixa dos 
fundos. Ainda 110 melhor estado de credito 
póde isso acontecer. 

Jt1lgou, emfim, o nobre deputado que a nossa 
producção agricola era obra da terra de Santa 
Cruz, que:> ludo crescia nialgré nous. Tambem 
h:i de perdoar-me que lh'o conteste. E' certo 
que a uherdade das terras, e a maior força dos 
agentes da vegetação, contribuem muito para a 
nossa producção ; mas isto não basta para que 
ella exista e se desenvolva. Sem traballlo a 
terra nao produz. O trabalho não pôde ser 
alimentado e desenvolvido sem <:api!aC'::;. Os 
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SE;SSÃO EM 31 DE MAIO DE 1839 23?, 

canitncs nno 11o(lcm S('r crenilos, accumulados 
e ~cprodur.ido~ r;ern :-:<.•gor.in~a e ordL•111 no paiz. 
Logo, o govprno qne 11wnle1J1 es!-a onlt·111 P ~t.·· 

gurança contl'iboe p:irn o at1grne11!0 da )11'11· 

ducç1W agricola. Enibora u nobre deputado 110.u 
queira altribuir esse beneficio á adminislraço.o; 
em hora o attribua ao feliz accidenle de lermos 
um augLislo penhor de união e ordem pubiic.:a 
(1nmie1·osos apoiados); mas ainda neste caso 
ha de confessar que o progresso da nossa ri
qneza gf'rnl Ó' rnais devido f:'SSP accidente du 
que á uberdaue da ll:rra de Santa Cruz. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - E a venda das 
apelices ? 

O SR. CALMON : - Foi-se ... A hora está 

dada, e não sei se V. Ex. me permittirá con
ti11u:11· amanl1ft. 

O S11, ANnllADA fl1ACHAT>O: - Pódc contar 
tOIJI () IIJ('ll \'1110. ( i\'11111cn1.sO// (f)}(JiadoH.) - .. - ,- - - -- -- -- ·- / 

O Sr. Ottoni :- Sr. presidente, o Sr. de
putado pela Bnliín pede licença parn tu11LinuaL' 
,11nanl1n: 1:n•io rn1e set·it 1'.n11vr,niP11IP m1r! ' -, - -- ---- ---- - -----··-- ·1·--

v. Ex. consulte a tatllara. 
Consollada a camarn, deeide quL' ,) Sr. C ;. 

m<in pód1· rn1ili111i,1r 11a ::;eS!'f\11 "'' ~·11;,,i, .. 

O SR. PnE~IDENTE dá pára 011;L 1.. , ,, ,,:,, 1 

leitura de pnijedos e indicações, a que vinha 
para hoje, e levanta a sessão ás 3 l1oras d~ 
tarde. 
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GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Se!§~fio e1u l° de Junbo 

l"HB:SJDEl\'UIA 1)0 sn. ARAUJO VJA NNA 

~tmL\mo.-Expediente. - Pm·eceres de corn
mis8Õe.-J.-Requerimerdos. - Indicm;ão para 
qtte os minist-ros pos1,ão c1,.ssistfr ás cli-scHssões. 
-Ordem do dia. - Se_qiinclo topico do ,voto 
de graças. Discu?'so do Si'. Galmon ; 
a 'Venda da.s apolices. Discw·sos dos 8t·s. 
Ribeiro de Anclracla, Freitas e i1icwinho. 

A's 10 horas da r~nhr.. faz-se a chamada, 
e logo que se reune numero legal de Srs. de
putados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecenlc. · 

Faltão com causa participada os Srs. Coelho 
Bastos, Bustarnante, Alcibiades, Castro e Silva, 
Pinto Coelho e Assis Mascarenhas ; e sem ella 
os Srs. arcebispo, Souza Franco, Francisco do 
Rego e Luiz C<llrlos. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 º SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo o seguinle officio : 

Do ministro da justiça, enviando uma re
presentaçn.o do parocho da villa de Linhares, 
da província do Espirita-Santo, pedindo que 
se mande fazer, pela renda geral do ím
perio, o concerto de que nece~sita a igreja 
matriz. - A1 commissll.o do orçamento da jus
tiça. 

Vai á commissão de petições o requerimento 
do preso Manoel da Silva Guimarães. 

Vai á commissão de poderes o diploma do 
Sr. Dr. Elias Coelho Cintra, deputado sup
plente pela provincia de Pernambuco. 

Sao lidos e approvados os seguintes pa
receres: 

Da commiss;ão de justiça criminal : 
cc João de Deus, sargento-mór do antigo re

gimento dos uteis em S. Paulo, representa 

á esta aug11sta camara, que achando-se desde 
muitos annos na provincia do Rio Gl'ande cio 
Sul; exercendo " S!!n arte 1.le pinlO!'; sempre 
alli viveu occ11pado em gcin!wr a suh.sii;lenci:i 
de sua familia, sem qnc n11nca se i111plicassr: 
em partidos, e mnilo menos nos q1w c1':"\11 
cont1·arios ú lranquillidauc p11h\ica 1 e liL·m-c,-,1:,l' 
cfo impet'Ío; mas acontecendo cntrat· no l\io 
Pardo, aonde o supplicante t·esidia, t1ma partida 
de rebehfos, conllna11tlada por um malvado s:11-
teador, conhecido com o nome de menino 
diabo, o qual com os sc11s sequazes reduzia 
aquella villa á muíor calamidade, roub,rndo_, _es
pancando assassinando, desho.nrando familias, 
e levando' tudo a ferro e a fogo, foi o supplicantc 
neste estado de cousas mandado chanrnr, e se 
lhe ordenou que pintasse dons pannos, pondo em 
um urna fama, e em outro uina mulhet· nt'.rn com 
cinto, e cocal' de plumas, ao que sendo Corçauo 
a :.rnnuir por se livrar dos vcxarnes e vio
lencias que soffrêrào os demais habitantes da 
referida villa, fôra depois denunciado em Porto 
Alegre corno connivente com o dito menino 
diabo, e formando-se-lhe culpa com o dito de 
uma testemunha1 e em juízo que nilo era da 
culpa, nem da sua residencia, fôra conduziçlo 
para alli preso, sendo ao depois so.Ho por uma 
ordem de habea.s corpus, que requerera, e se lhe 
concedêra. Mas apenas o supplicante estava 
em sua liberdade cemeçando a empregar-se no 
seu of'ficio de pintor I se vê outra vez preso 
a requerimento do respectivo promotor, sendo 
depois de muitos mezes remettido para esta 
côrte, e se acha pL'eso na fortaleza de Santa 
Cruz. Poucos dias depois de chegai· aqui, o sup
plicanle ajuntando todos os documentos que 
provavão a nuUidade do seu processo, e ar
bitrariedade com que fôra quebrada a ordem 
·de habeas corpus pelas autoridades daquella 
província, requereu pela secretaria de estado 
dos negocios da jllstiça se m~ndasse os ref-:
ridos papeis a qualquer. ~ag1str~do,. ou tri
bunal, para ~e lhe adqi~mstra.r Justiça, _sem, 
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238 SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1839 

que até o presente se lhe tenha dado solução 
alguma ; pelo que pede providencias á esta au -
gusta camara. 

11 A commissãO de justiça criminal, á quem 
foi remettido o requerimento do supplicante, 
11110 tendo presentes documentos alguns, nem 
os necessarios esclarecimentos para formar um 
juízo a tal respeito, é de parecer que se peçã.O 
informações ao governo. · 

rc Paço da camara dos deputados, 26 de Se
tembro de 1838.-Joaquini .11-fareellino de Brito. 
- Joaquim Gomes de Cwmpos.-'- Francisco 
Gonçalves lY!artins. 11 

Da c_ommissão de justiça civil: 
<< A com missão de justiça, á quem foi presente 

o requerimento de Sebastião da Costa Maia, 
solicitador àos residuos desta côrte, pedindo 
se lhe marque um ordenado, com o qual e11e, 
na qualidade de fiscal publico dos testamentos, 
possa cumprir seus deveres, compellindo os te~-
tamenteiros a prestarem' contas no juízo ; é de 
parecer, para poder emittir seu juizo, que se 
peçno informações ao governo sobre a justiça do 
supplicante, e sobre a conveniencia da conli
nuaç:'.lo desle emprego ; pois que consta á com
missão que o governo se occupa de dar nova 
fórma á arrecadaça.o das decimas de heranças e 
legados. 

« Paço da camara dos deputados, em 1º de 
Outubro de 1838.-A. de Sm.tza e Oliveira Cou
tinho.- Vaz Vieira. » 

O Sr. Montezuma., tendo a paia vra peia 
ordem, diz que a pedira para offerecer á con
sideração da camara um objecto que pela 
sua materia julga de bastante int.eresse, tanto 
para o bom andamento dos trabalhos da casa, 
como dos negocios publ1cos. O ohjecto de que 
falia é. uma idéa apresentada nesta camara em 
1837, que, apezar de se haver mostrado a 
sua conveniencia não foi approvada, na.o sabe 
se por considerações particulares. Hoje o orador 
offerece de novo essa idéa para que a com
missGo respectiva apresente um parecer a 
respeito. Refere-se ao projecto que foi apre
sentado em Maio do referido anno, para que 
os Srs. ministros de estado tenh::io assento na 
camara. Não offerece projecto, e apresenta só 
a idéa, para que a illustre commissão, que 
julga deve ser a mesa, porque considera o 
negocio como regi.mental, possa dar o seu 
parecer, desem'õlvendo o principio ; que não 
deve t:ste negocio ir á commissão de consti
tuição é claro, porque o objeclo é meramente 
regimenta!. Ha uma ràzão mais forte que todas) 
que obrigou o orador a pedir a palavra) e vem 
a ser, o desejo que tem que o poder moderador 
possa, quanto fôr possivel, dilatar o circule 
em que tenha de fazer a escolha de seus 
ministros, porque emquanto elles nâo tiverem 
;i~ento na ca.sa será difficil escolher minis-

tros, que não sejão senadores ou depu
tados. 

Se porém se admittir que tenha.o elles as
sento na casa, podem se nomear pesso;,s que 
não sejão nem deputados nem senadores. De
clara que ha uma classe na sodedade, da 
qual, segundo lhe parece, não existe um só 
membro em ambas as camaras, qual é a classe 
da marinha ; e corno se ha de escolher um 
ministro nesta classe, exigindo-se que elles 
sejllo deputados ou senadores ? Po.r isso propõe 
á camara que se adopte uma medida para que 
os ministros tenhão assento na camara. Crê 
finalmente que se pócle adaptar sem incon
veniente aquillo mesmo que se adopta na 
França a semelhante respeito, e pede licença 
para mandar a sua indicação á mesa. 

Lê-se o seguinte: 
1< Indico que a mesa, tomando em conside

ração os projectos que têm já sido apre~en
tados, apresente um projecto de reforma l'e
gimental, tendo por lim dar-se assento na 
camara aos ministros de estado que não são 
deputados; e no caso de considerar a meim que 
o obJecto depende de dat·-se intelligencia a 
algum artigo conslil11cional1 net;le caso pro
oonlto se ouca tambem a commissão de consti· 
iniça.o.-Mo·;itezurna. ,, 

O Sn. PRESIDENTE declara que a indicaçllo vai 
remettida á mesa. 

O SR. MoNTEi'.1.iltA pede que se remetta com 
nrgencia. 

O Sr. Eod.rigues Torres pede a palavra pela 
ordem para mandar um requerimento á mesa, 
porque quando se apresentou o 1·equel'imento 
do Sr. Montezuma, pedindo informações ao 
governo ácerca das da.tas dos pagamentos de 
credítos da repartiç~o do arsenal de marinha1 

julgou l{Ue elle era um pouco mais amplo, e por 
isso se contentou em offerecer-lhe um simples 
additamento; mas vendo hoje no Jornal do 
Commercio o dito requerimento, acha-se obri
gado a fazer um novo requerimento, e pede 
lieença para o offerecer, ficando sem effeito o 

- dito additamento, por se achar este requeri
mento comprehendido ne1le. 

Lê-se o seguinte: 
u Requeiro que se peça ao · governo as se

guintes informações : 
rr 1.º Qual foi a divida passiva legalisada do 

arsenal de marinha do Rio de Janeiro em 19 
de Setembro de 1837. 

« 2.º 'Que quantias se tem pago aos fornece
dores dos armazens do mesmo arsenal, do prin
cipio de Janeiro proximo passado pa'ra cá, e a 
data desses pagamentos. 

(( 3.º Qual foi a divida passiva legalisada no 
mesmo arsenal em 15 de Abril proximo 

\ 
passado. 

cc 4.() Que quantias se tem pago pela inten
dencia de n1arinha da córte no anno finar1,-
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SÉSSÃO EM l DE JUNHO DE 1839 239 
ceiro corrente por conta de mastt"os e mais 
madeiras, encommendadas na provinda das 
Alagôas. . 

« .>.º Que quantias se despenderão nos annos 
financeiros c0t·rente e prox.imo passado, corn 
a comprª de embarcações para o provimento 
da armada nacional.--Rodriques Tor1·es. ,, 

E' sem debate ápprovadÓ. 
Passa-se a ler os seguintes pareceres da com

missãO de pensões : 
« O governo, por decreto de 8 de Agosto do 

corrente anno, conferia a D. Anna Leonor de 
Seixas Alvares de Andrade uma pensão an
nual de 300$, em remuneração. dos se1·vi~~os 
prestados por seu finado marido o ma
rechal de campo Francisco Claudio Alvares ele 
Andrade. 

« A commissa.o de pensões, considerando que 
outr'ora esses serviços, avaliados relevantes 
pelo governo e corpo legislativo, merecêr!l.o a 
attenç!.l.o de serem remunerados com igual 
mercê por decreto de 8 de Novembro de 1827, 
e que sendo esta mercê pela lefra do dec1·cto 
sómente realisavel na pessoa do agraciado, não 
podia transferir-se á sua mulher sem. um novo 
favor, é por isso de parecer, que se approve a 
novn graça, tanto em atlenção ao dh·eito que 
tem a agraciada de s,?r remunerada pelos ser
viços de seu marido, como porque iguaes ser
viços fora.o prestados por 9 annos depois da data 
da primeira mercê. 

RESOLUÇÃO 

cc Artigo unico. Fica approvada a pensão an
nual de 300$, conferida por decreto de 8 de 
Agosto de 1888 á D. Anna Leonor de Seixas 
Alvares de Andrade, em remuneraçllo dos ser
viços de seu fallecido marido o marechal de 
can1po Francisco Claudio Alvares de Andrade. 

cc Ficão revogadas as leis em ·contrario. 
« Paço da camara dos deputados, 10 de Se

tembro de 1838. - Manoel Viefra de Mello. 
.:__ M. J. Oavalcanti de Lacerda. ,> 

E' approvado e julgado o projecto de reso
luça~ objecto de deliberação, 1 e .:vai a im
pr1m1r. · 

« Tendo o governo aposentado, por decreto 
de 4 de Julho deste anno, com os respectivos 
ordenados por inteiro, o almoxarife do arsenal 
de guerra da provincia de Pernambuco João Ro
drigues de Miranda, o escrivã:o do mesmo ar
senal Joaquim Clemente de Lemos Duarte e 
o amanuense José Joaquim Umbelino de Mi
randa, em conseql(-encia de suas molestias e 
longos annos de seniço, o que tudo se acha 
comprovado por informações officiaes do pre
sidente da dita provincia,~é de parecer a com
missão de pensões e ot·denados, que seja.o ap
provadas as referidas aposentadorias pela se
guinte resolução : 

« A assembléa geral legis1ativa resolve : 
« Artico unico. Fica approvado o decreto de 

4 de Julho deste anno, que aposentou, com os 
se11s ordenados p':lr inteiro, o alrno:iurife do ar
senal de guerra da provinci,1 de Pernambuco 
João Rodrig11e::; de Miranda, o cscriva.o . do 
mesmo arsenal Joaquim Clelllente de Lemos 
Duarte e o amanuen::le José Joaquim Umbelino 
de Miranda. 

« Paço da camara dos deputados, 8 de Ou
tubro ·de 1838.-.il,fanoel Ignaeio Cavaloanti de 
Lacerda.-Joaquim Manoel Viei>-a de 1.llello. » 

E' igualmente appl'ovado e j11 lg,1do o projecto 
objeclq de deliberação e vai a imprimir. 

E' lido ú parecer da commissao de po
deres sobl'e o diploma do Sr. E\ias Coelho 
Cintra, concebido nestes termos : 

cc A comrnissão de poueres é de parecer que 
se dê assento ao Sr. Dr. Elias Coelho Cintra, 
deputado supplente pela pt'ovincia ~e Pernam
buco, no impeJimento do Sr. João Mauricio 
Cavalcanli da Rocha Wanderley, por se achar 
seu diploma conforme a acta da apuração ge1·al, 
attenlo o impedimento do Sr. padre Miguel do 
Sacramento Lopes Gama, supplente mais vo
tado, como refere o mesmo diploma. 

« Camara dos deputados, lº de Junho de 
1839.- Jo8é Clemente Pereira. - Bari•el.o Pe
droso.-Oameiro Leão. >> 

E' approvado. 
Achando-se na sala immediata o Sr. de

putado Elias Coelho Cintra, é recebido com 
as formalidades do estylo, presta juramento e 
toma assento. 

ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do segundo topico da 
falia do lhrono e emendas apoiadas. 

O SR.· PRESIDENTE :-0 Sr. Calmom tem a 
palavra para continuar o seu discurso. 

O Sn. RAMIRO :-Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE :-Tem a palavra. 
O Sr. Ba.miro :-Quando hontem fallava o 

nobre t.!X-ministro da fazenda,entre alguns factos 
que referio, appareceu o de ter mandado res
ponsabilisar a empregados do consulado da 
Bahia, em razão de haverem conferido no dia 
28 generos, que por um documento da alfan
dega constava acharem-se embarcados desde o 
dia 26. Então eu prometti ao nobre ex-ministro 
offerecer um documento que elle pudesse 
consultar, afim de convencer-se de que o 
facto não se passou como elle se figurou . 
Do documento que vou mandar á . mesa ha 
de constar por recibo do capitão do navio, 
datado do dia 28, que a conferencia foi feita 
nesse dia, donde se vê q11e o genero na.o fôra 
embat·cado no dia 26, que sómente houve en
gano da parte do empregado da alfandega. O 
nobre ex-ministro póde consultar este docu
mento, á bem da reputação dos empregados do 
consulado da Bahia. · 
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240 SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1839 
.Manda á mesa os papeis, que srio remettidos 

ao Sr. Calmem. 
O Sr. Calmon (depoi.s de te:i· lido o$ papeis): 

-Estimo mnilo, Sr. presidente, tt,1· exami
nado este documento, porque, em verdade, 
á vista delle nllo posso deixar de formar do 
consulado da Bahia o mesmo bom comeito que 
sempre formei delle: e p01· consequencia, nno 
me admirarei se o procr.sso intentado se tornat· 
de nenhnm effeito; estimarei mesnrn que islo 
aconteça. 

Hontern, S1·. presidente, a hora e fadiga in
terrompérao-me na serie àas respostas que 
ia dando ao nobre deputado, autor do periodo 
2º do voto separado. Eu dizia que o nobre autor 
dó pet'iodo, em resposta ao meu il1ustre col
lega, ex-ministro dos negocios eslraugeiros, 
l1avia avançado diversas prnposições que não 
provou, que me parecia que se tinha desviado 
em muito dos principios comnmns udmittidos 
nas sciencias economicas, e dos faclos os mais 
hem averiguados. 

Pensa o uobre deputado c1ue o P.Slado finan
ceiro nilo é esperançoso, porque ê\ divida publica 
tem crescido de 9 mil contos.Deixarei de tecor
l'er aos principias, hoje· bem estabelecidos, pelos 
quaes se demonstra que a dívida publica de um 
paiz, ainda que cresça, nno prejudica ao desen
volvimento da riqueza geral do mesmo paiz, ao 
progresao de todas as industrias. Factos, e factos 
bem averiguados, são os argumentos que em
pregarei. A divida publica ingleza era de t 132 
milhões antes da guerra da America : com 
esta guerra teve o augmento de 115 milhões ; 
pela guerrc. com a França, antes e depois da 
paz de Atniens, teve o augmento de 351 mi
lhões. Apezar deste espanloso augmento a ri
queza geral se tem desenvolvido a um ponto 
ainda mais espantoso : tudo progrede alli. Que 
o estado financeiro na.o_ se empeiora pelo aug
mento da divida, temos exemplo na França, 
que augmentou a sua divida de mais de centos 
de milhões depois da revolução de Julho ; 
temos exemplo na Belgic'a, que augmentou 
muito a sua divida contrahjndo emprestimos. 
Apezar desse augmento, estes dous paizes ri
valisüo em progresso de riqueza com a Grã
Brelanha. Se estes factos p1·ovM que _o aug
mento da divida não empeiora o estudo· finan
ceiro, outro grand_p facto que vou . allegar 
tambem prova que a extín·cçao_da divida pubJica 
ou a circumstancia de nno se dever nada1 n110 é 
só bastante para qne se repllte melhor o 

.• estado finan~eiro. A' uniao Norte-Americana 
tinha sob1·ado renda annos antes de extinguir 
a sua divida publica ; questionou-se mesmo no 
congl'esso se por ventura se devia repartir pelot 
estados da Unillo esse saldo consideravel (crei8 
que de 22 milhões de dollars). Tal era o eslado 
financeiro dos Estados-Unidos antes que dessem 
ao mundo, não digo o maravilhoso, mas o ex-

cellenle espectaculo de acabar com a sua 
divida pubUca no :rnno de 1834. M~s, se
nl1ores, em vez do estado prospero ern que se 
achavi,1 aquelle paiz, circumstancias alheias á 
divida contribuira.o para obrigai-o a lutar com 
mn deficit, a fazer uma grande emiss9.o de bi
Jhetes do thesouro. O estado financeirn tornou
se bastante empeiorado : e se por ventura os 
Estados-Unidos Livez·em de guerrear (o que Dt.!US 
n~o permitla), força é que récorrn ao empres
timo. S&o factos o que allego ; a camara está 
ouvindo, e tem bastante logica para avaliar sua 
relaçno com a proposição que tenho esta
belecido (1·í8adas no banco da opposição), em
bora tenha.o ex.citado algumas gargalhadas ; não 
é com riso, não é 'com gargalhadas qne se res
ponde a argumentos ... 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Por orn nin
guem responde : • senao, dissipar-se-ia toda a 
phantasmagoria. 

O Sa. CALMON :-Desf:jarei que sejão com
batidos, aceitarei todo o combate leal, não 
recuso discussão nenhuma sobre isto. 

Sei bellamente que melhor é não ·augmentm· 
a dívida; queira a Providencia que cessem as 
despezas extrao1·dinarias que têm cansado o 
angmento da nossa: mas não se diga (por 
que nao é sustentavel) qne esse al1gmento 
empeiora o nosso estado financeiro ; nãO so 
queira fazer impopular um etieilo qlle provém 
d'uma causa tão honrosa1 cfual a da integri
dade do · imperio, e da existencia da mo
narchia, que pleiteamos no sul. (Muito:; apoia
dos.) 

Respondendo lambem ao meu nobre coliega 
ex-ministro dos estrangeiros, que lhe ponderou 
que"'o estado militar tinha melhorado pela or
ganisaça.o de um exercito que não havia, negou 
o nobre deputa!lo que houvesse esse exercito, 
e disse que se elle existia era sómente para 
c1.mtribuir para as nossas derrotas. Senhores, · 
qtlando se nega a existencia de um exercito, 
demonstrada por ·documentos officiaes e au
thenlicos, só porque uma ou outra informação 
de pessoa suspeita o nega ; quando se dá mais 
credito a uma carta particular de pessoa apai
xonada, do que a documentos officiaes, im
possível é que se responda. Quanto à ter con
tribuido o exercito para nossas derrotas, eu 
quizera que o nobre deputado lamentasse essas 
derrotas, mas não as attribuisse exclusiva
mente ao exe1·cilo do Brazil. Não desenvol 4 

verei todas as idéas que me occouem sobre 
este topico ; e quanto á falta de djsciplina. não 
digo que o exercito brazileiro, reorganisado ha 
anno e meio, tenha a disciplina que se exige 
de exercitos veteranos ; não direi que o nosso 
exercito esteja ta.o disciplinado como aquelle 
que tem feito campanhas, que tem aprendido 

·'nos quarteis, no exercicio con~tanh~ de algnns 
an\lifs'; tudo quanto se póde exigir do l1omem 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:46 - PÃ¡gina 7 de 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSAO EM 1 DE JUNHO DE 1~30 241 

armado . .tvlas querer o nobre deputado pre
sumir que o exercito tal qual se acha na pro
vincia ·do Rio Grande n·enhumr-1 discÍJ)lina 
tem! ... Ha de permittir-mc que lhe diga 
que alguma exageraç:ào lia em sua opinião, e 
que nM é com exagerações que se dernnnslrão 
proposições. 

Quanto ao estado político ou de trnnquil-
1iàaàe do paiz, já se demonstrou qne tudo 
qnanto hoje se passa no Maranh~o, Bahia, 
Santa Catharina e S. Paulo, é muito menos 
do que se passava antes de 1ft de Selen1bro : 
qual era o estado de conflagração do paii antes 
daquella &poca, está bem pintado em um do
cumento official do governo de ent!.\01 que 
f,)j lido nesla casa. 

Senhores, não continuarei mais com esta 
ro.~nf'\c_,,f-:1 '!)f"\ nnhr.c:r. rlon11f ..... cln (!ru;n ílflf."I lCJnhrt 
l.,.,_,.:itJ\J..-,LUI IA'-J J..J.VJJ;L\.., U\.,tJ\...1.LC4,\,,.l\,#a '-,..A.LVlV '--iU"-' l.'-.,J.J-IJ.._, 

demonstrado que nenhuma razão s1ií'flciente 
ha para que se faça uma allegação desta na
tureza contra a administração que acabou. NãG 
fraturei tão pouco da politica acintosa des~a 
adn'.i11 i:;; tração, politica que 1 he attri buem por 
urnot· do simples facto de hav,~r conservndo 
por algum tempo no Rio Grnnde o marechal 
Elzeario, por ler deixado subsistir o general 
Amlréa que restaurou o Pará, o genernl An· 
dréa a quem se tem appellidado de 1-lolofernes, 
de Verres e <le quantos nomes podem tisnar 
a reputação de um individuo! Qt1anclo cessar 
o irnpel'io das paixões, quando o espirito pu
blico fôr melhor esclarecido, quando o povo 
deixar de tomat· a nuvem por Juno, talvez qne 
os serviços do general Anclléa sejão mais bem 
apreciados. . . Não quero de IIJ')do algum des
culpar alguns desvios, alguns µassos <:rrados, 
a que pelo irnperio das circumstancias. esse 
general fosse obrigado .. 

o Sr.. ÜTTONI :-Oh ! 
O Srt. CALMON :·-Não approvarei scem1s de 

sangue, scenas de víngança ; mas força é, e 
a razilo pede que os homens políticos não 
sejão julgados senão á visla das circurnstancias. 
Avaliar o me rito dos he róes de Homa e da 
Grecia, avaliar um Aiexandre M.;igno pelas cir
cumstancias do seculo XIX, seria o exlremo 
das injustiças. • . 

O SR. ÜTTONI :-Era assim que se justificava 
Robespierre. 

O Sa. CAu10N :-0 tempo mostrará se assim 
se hà de justificar o general Andréa. 

Tenho, senhores, refutado as allegações 
do notavel período s~gundo do voto em separado. 
Seria clamorosamente injusto que esta augusta 
camara, firmada em taes allegações, sem 
provas, sem convicções dos delictos imputados 
á administração de 19 de Setembro profe
risse contra os seus membros uma sentença 
que os condemnasse ao despreso e vindicta 
vublica. Tal procedimento não teria o proprio 

TOl\[0 l 

divan de Constantinopla, pois tem re~ras no 
alcorão. Tal procedimento não tem al'esto em 
parlamento -algum. O exemplo do Mll of 
attci·indP-r, citado pelo nobre autor rto voto 
em separado, foi muito tnf\l tnuido. Esse 
bili de sangue pelo qual o parlamento inglez, 
em outras éras, condemnava ~ morte, ouvindo 
apenas duas testemunhas, e sem audiencia do 
__ L_ _ ___ "I "7'1 ____ ------~- _ •_ .1 • • • reo ; esse vu1, que seguia arnaa os p1·111c1p10s 
da sanguinaria camara estrellada: esse bill 
emfirn, que apparecen pela vez primeira no 
ro;n'lr-L·"' ,-ln í'1.õl11lnc- lT ;~ nri·h;,--. n~·l, rln,-.,,c,n 
.lL-J.UUl.,tV UI...- '--'O.LlV.:;) .1.A..; JU L-Ulll.V ÇJ,J.I \,.\Ç;::'!U;:)IJ 0 

Elle formava a pagina negra da legislaçr10 
ingleza. Deus arrede porianto do pal'lamento 
brazileiro esse modo de nrocessnr. !';{1 11rnnrio -·---- ---- ----·- --- !---------·-, -- 1--r·--

de um reinadq de vinganç.as, de ctapula e 
de sangue. (Applaiiso., geraes.) 

Passarei a fallar da venda de apolíces por 
conta dos creditas concedidos ao governo. Úrn 
il!ustre deputado por Minas (o Sr. Ottoni), 
em primeil'o lugar aceusou a administmçi'lo 
passada de imprevidente por não ter vendido 
todas as apolices elo primeiro credito de 1837, 
antes de ser proposto e concediuo o segundo 
credilo de 1838.-Em segundo lugar pergunlo11 
pol' que ra;r,ilo o thesouro reji;itou prnposlas qm\ 
llie constava terem sido feitas para a compra 
de apoiices il. 80, quando depois o mesmo 
tl1esomo aceitou µrnposlas a 70.-Em tet·ceiro 
lugar peclio informações sobre a operação de 
credito que acaba de ser effectuacla em Londrns. 
Creio que forão estes os principacs objeetos 
sobre os quaes o illustre deputado chamou 
a minha attenção. i\foito folgo, Sr. presidente, 
por ter ~-ido cliamado a terreiro sobre este 
assu mpto, pois dando as explicações conve
nientes nesta casa conseguil'ei (eu o espero 1 
destruir os boatos que o espírito de partido e a 
malignidade têm espalhado.sobre o mesmo as
sumpto. 

Vejamos se a accusação feita em primeiro 
lugar é f'undada. A resolução de 6 de Outubro 
de 1837 autorisou o governo a contruhir urn 
empresltrno de 4,558 contos, As despezas com 
a expedição de tropas pura o Río Grande, <:om 
o material do exercito e marinha, e co1n o 
pagamento da divida na Europa exigião que essa 
operaçao de credito fosse logo encetada; e o 
governo tambem desde logo se resolveu a 
effectuar 1cssa operação segundo o methodo se
guido pela antérior administração, que reali
sára o credito de 1,500 contos que lhe fôra con· 
cedido, vendendo apoiices pelo preço do 
mercado, Corria.o ellas então (fins de Setembro 
e principias de Outubro) pelo preço de 84. Mas 
o governo, tendo em vista que o preço da ultima 
venda por conta do referido crt:<lit.o de 1~500 
contos fôrn o de 89, e que o producto do em
prestimo autorisado podia ser por emquanto 
anlecipado com mais vantagem por meio da 
emissão de bilhetes do thesouro a menos de 6 

. por cento de juro ou desconto1 teve por melhor 

31 
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242 ::,ESSÃ.O EM 1 DE JUNHO DE l x:rn 
não abrir logo a venda, e esperar po1· mais 
favoravel occasião. 

Chega porém em breve tempo a inespe
rada noticia da rebellião da Bahia, succedida 
em 7 de .Novcmb1·0. Tornon-se perigosa enlão 
qualquer emifõ;;ào de npolices, e á vista do 
estado da praça, e na opinião de alguns capi
talistas entendidos, se em taes t:ircuin
stuncias se · t\brisse venda das apolices, cllas 
baixarião consideravelmente. Agnardundo o 
governo o primeil'o bom ensejo pura abrir a 
dita venda, tratou de aproveitai-o logo que 
em principias de i\fat·ço chegou a noticia do 
levantamento cio cerco de Porto Alegl'C, e de 
que as armas imperiaes da Bahia eslavão á 
ponto c.le trimnpliar. O mercado ani1110u-se, e 
a 10 de Marvo começou o lheso11ro a vender 
apoiices a 87 (o 4uc prova o acerto com que 
se deixou de vender cm Outubro a 84-) e con
tinuou a venúel-as a 88 e 80 até 31 de Maio 
na imporlancia de 2,074 conlos. Occurrendo 
porém que em Ul11tl e oult'a camarn da us
sembléa geral se começasse a exngeti.U' o apnro 
e ináo estado dns nossas finanças, e u foliar em 
um novo credilo que se orçava em 6,000 
contos, começando ta,ubem os cnpilalislas, ve
rificado o de!:õaslre do Rio Pardo, a ter cel'· 
teza de que a guerra civil se prolo11guria, des
pews ex.lraordinal'ias, e novos creditas serião 
precisos, seguindo-se dahi, corno era natural, 
que o mercado afrouxasse. 

E com effüito, o lhesouro, conservando sem
pre aberta a venda de apolices, apenas con
seguio nos tres mezes de Junho, Julho e Agosto 
vender 189 contos aos varios pt·eços de 88 
até 81 1/2 ; o que tudo poder-se-ha verificar . á 
vista das da.tas e das tabellas das emissões das 
apoiices, annexa o.o relatorio da fazenda ha 
pouco apresentado. E aqui, permitla a ca
mara o observar-lhe· de passagem, que se a 
administração anterior á de 19 de Selembro 
conseguia por esse methodo vender 1,723 apo
lices em nove mezes aos varios preços de 85 a 
89, quando não tinha havido quasi emissão 
alguma nos dous annos antecedentes, a admi
nistração de 19 de Setembro conseguia tambem 
vender 2,271. a polices em sete mezes,. e aos 
varias preços de 89 a 81 1/2, n!lo obstante ter 
havido aquella anterior emissão. Continuarei 
na explicação que dava. _ _ 

· Tenho l'eferido o resultado da venda no the· 
souro até 31 de Agosto. Por todo o mez de~etem
bro e principios de Outubro não houve quem 
se apresentasse no mesmo thesouro a comprar 
apolices ; nem o thesouro sabia com exactidào 
qual et·a o preço corrente dellas. Desejando 
verificai-o, mandou que a caixa da amortisação 
comprasse apoiices na praça por conta das que 
devia amortisar no semestre ; mns este expe
diente servio apenas para demonstrar o jugo 
que havia na _mesma praça, pois quando o 
preço cotado nos jornaes e_rn de 75 e meio, a 

caixa não pôde compral-as por menos de 77 
1/8, como succed~u no dia 20 de Set~mbrn. Os 
cupitali:;las agual'davã.o entã.o o resultado.da pro
posta para o no\'o credito, na esperança de 
co1up1·arem apoiices a menor prec;o ; e os espe
Cllladol'es satisfazião, aindu com perda propria, 
a limitada demanda que havia no mel'cado, 
afim de evitar que algum comprador fosse ao 
thesouro. Infélizmente a pl'aça desta capital, 
embora já muito importante, não está ainda 
em estado de neutralisar a acção de alguns ca-
pital í:,;b.1s combinado$ cnt1·e si. · 

Ora, á vista desta exacta expo~içiío que não 
temo seja contestada, pode1·á ser o governo 
Laxado de imprevidente pot· não ter vendido até 
31 de Maio todas as apolices correspondentes 
ao avultado empreslimo de 4,558 contos? Seria 
possível vender em tão poucos mezes tamanha 
sornma de apoiices sem depreciai-as, sem com
pro1uelter o credito publico em Ulll mercado, 
cnj.1s faculdades no.o podem ainda r.omportat' 
opem\~0es em lão grande escala 'r Creio que não. 

Mas porque (pe1·guntará talvez o illustre de
putado a quem me re[iro) nilo tratou o go
verno de concluir toda a venda nos mezes de 
J 1mho a Setembro, ou anles de ser apre
sentado o novo credito ? Respondo com o facto 
pnhlico e notorio de que nesses mezes a 
venda <le apoiices esteve sempre aberta no 
thesOLu-o, e que apoiices fora.o então ven
didas a quem se apre.sentava a cornpral-as. 
E accrescentarei que em tal estado de torpor 
da praça, loucum fôrn forçar a emissão de 
apolices recorrendo a outro tubitrio que não 
fosse o da venda pelo preço corrente; pois qual
quer operação em maiot· escala, an~es que ap· 
parecesse o resultado final das medidas de 
credito penqenles dá assembléa geral, antes 
que diminuissem os effeitos do referido estado 
de torpor, ·seria de certo muito fatal ao preço 
das apolices. Appello para quantoa reflcctirão 
nas circumstancias de enlào, e certo estou de 
que attribuiráéi á prndencia, e não imprevi· 
dencia do govemo o não ter elle obrado no 
sentido em que hoje se pt·etende. Nada ha 
mais facil do que cens11rat· factos abstrnhindo 
das circumstancias em que elles farão prati
cados. 

Responderei agora á pergunta que em se
gundo lugat· fez o illustre deputado, a saber, 
porque o thesouro rejeitou pruposlas a 80, e 
depois as aceitou a 70. Felizmente, senhores, 
existem os originaes elas propostas que fórão 
rt-jdtadas, cujas letr~s são bem conhecidas. Em 
1~ de Maio de 1838, quando as apoiices cor
rião no mei·cado a 89 (a cujo preço ver-se-ha 
na labella das emissõt!S annexa ao rel..ltorio que 
o thesouro vendeu 200 contos de apoiices na
quelle mesmo dia) alg1rns capitali.3las offere
cerão comprat· 470 apoiices a 88, com a con
dição de que ó thesout·o suspendesse a venda 
dellas alli até o fim do mez, exigindo um que 
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o preço de 250 apolices não lhe fosse rece
bido s:enão àías depois, e qnasi lodos que parte 
do pr(·ço lhes fosse aceito em bilhetes a vencer 
naquellc mez, e no seguinte. Oral uma tal 
pi'opo;:;ta, que nr.o sHUsfazir-1 as _necessidades 
do tltesr1m·o dm·azilc o krnpo da sm;pensao da 
venda rtite 11clla se <:sliprrlnva, e que offe,·ecia 
t1111 111·c,·o inferior no do mercado, sem ter pre· 
cedido annuncío cspecinl que provocasse a eon
cuntncia, ní:'io podia ser aceita sem desvan· 
tagem, e sem o desar d'uma venda secreta. 
T;lve;, seja esla a proposta ele 500 apo1ices a 
que alludio o illustre deputado. Ei11 5 de Julho 
do mesmo anno, quando as apoiices corrião no 
mercado a 85 e 86, neva proposta me foi 
communicacla por outros capitalistas, offere
cendo (·omprar o resto do credíto (mais de 
2,500 apelices) ao preço de 80, com a con
dição de que o tltesomo não emittiria mais 
apoiices alé o fim do anno, e de que o preço 
seria pago em prestações nos 4 mezes se· 
guintes de Agosto a Novembro. Ora, tambem 
esta proposta, q11e foi rnedítada e discutida, 
nno podia sel' então uceíla sem graves incon· 
venienles :-1º, porq11e offerecia nm preço muito 
inferior ao coerente, sem ler precedido, como 
a respeito da primeira, annuncio especial, ao 
qual repugnavão os oíferentes :-2°, porqoe nao 
satisfm:ia as necessidades do Lhesomo, nem 
dispensava a emissão de hílhetes, pqr causa 
dos longos prazos que estipulava para o paga
mento do preço :-3°, porque, exigindo a sus
pensão de nllerior emissrto de apoiices por 
qnasi 6 1nezes, podia embaraçar qm1lquer me
dida de credito que a assem biéa geral em sessão 
resolvesse adoptar. 

Eis-aqui, senhores, as propostas que o the
souro rejeitou; e quem reflectir nas conrli
ções que ellas continhão e nas circnrnstancias 
em que forão apresentadas) nào dcix3rá de 
justificar o procedimento do thcsouro. Pass~irei 
a explicar os motivos porque 4 mezes depois 
o thesouro se julgoll obrigado á aceitar pro· 
postas a 70. Já observei qual o estado de 
torpôr em que o nosso mercado se achou nos 
mezes de Junho a Setembro. Neste me:-:, e prin
cípios do seguinte, durante a discussão e ap· 
provaçao do novo credito, a alta dos descontos, 
e a baixa das apolices na · praça começárão a 
dar seria inquietação ao governo: e ao com· 
mercio. O lhesouro instituio um exame sobre 
as causas desse acontecimento, ouvindo aos ca
pitalistas mais intelligentes, alguns dos quaes 
responderão por escriplo. Com pequenas dis
crepancias, todos concordarão em que a alta 
dos descontos, ou juro (que era enta.o de 8 e 
9 por cento ao anno para os bilhetes do lhe· 
souro, de 9 e 10 por cento para as letras das 
melhores firmas, e de 12 e 18 por cento para 
as demais letras) era de\•ida: 1°, á quantidade 
de bilhetes e letras do thesouro que circula vão : 
2º, á @rande massa de letras em giro, prove-.. -~ 

nientes pela mór parte do trafico illicito com a 
costa d'Âfrica; e 3º, á grande porção de 
letras descontadas então pelas casas de com
rnercio estnmgeíras, já pela pouca confiança 
que tinliãO na estabi1idade do cambio, e já ptla 
grnnde importação qne tinha havido e exigia 
remt:ssas anlecipridas. E com effeito, estas cansas 
pn.rccin.o as verdadeiras porqt1e pelo exame 
feito no consulado desta côrte, a exporlaçno 
de produclos do paiz, longe de haver dimi
nuído, tinha sido rnnio, no trimestre do Junho 
a Setembro, do que no antecedente de Março a 
Junho. 

No conceito dos mesmos capitalistas a baixa 
das apolices (que de 86 em Julho achavão-se a 
74 em Outubro) era devida: 1º, á certeza que. 
havia de novas emissões por causa da notor_ia 
necessidade de meios para as despezas extraor
dinarias da g11erra civil, por effeilo <lo novo 
credito que se havia pedido ; 2º, á alta do jmo 
na praça, e ao consequente emprego de capitaes 
no desconto de letrns, como opernção mais 
lucrativa; 3º, ás ordens que tinl1:to vindo de 
fóra p;1r,1 \'enda de apoiices aqui possuid:1s pm· 
eslrnngeíros, já pelos receios ele qne o conta~io 
da g11e1-ra civil la vrass~ por on tras provi nci as 
do i1nperio, já pelo temor da fo1sificação elo 
pnpel-moeda gern1, e iú pelo medo ele nova al
tcrnr;ão no padl'iio monetnrio, medo que nascia 
de opi n iGes l' 111 i tti,-Ias, ainda na sessão passada, 
por illusl ~PS rnern bl'os da a~sembléa gen11. 

Dcslu ex;1111e res11llou a necessidade de reti
rar-se Lh cin.:1daçllo a mór parte dos bilhetes e 
lelr;,is do thesomo, afim de remover uma das 
e.lusas que concorrião para a alta elo juro, aliás 
11ociva ao mesmo thesouro, e ao commercio. 
Esta. operação porém só podia ser effecluacla 
pü\" meío da venda de apolir.es ; não da venda 
lenta, e incerta qne se fazia no thesouro pelo 
preço corrente do mercado, mas da venda por 
junto de uma grande porçf10 de apolices, cujo 
prndudo en lrasse sem falta para o thesouro nos 
dias qu~ este tivesse de pagar os bilhetes emít
tidos, e que clevião ser retirados da circulação. 
Entretanto fui sanccionada a resolução de 12 de 
Ouluhro de 18:38, qne concedia o novo credilo 
de 3,760 contos. Então o governo, desejando 
inteirar-se do estado da praça para não aven
tllrar operações de credit_o superiores ás facul
dades do mercado, ouvio por meio de uma 
circnlar dirigida a varias capitalistas intelli
gentes sobre a possibilidade de realisar-se nesta 
capital o resto do credito de 1837, e a totali
dade do novo credito de 1838, cuja importancia 
reunida andava por 6,300 contos. Todos con
cordárilo nas respostas verbaes e por escripto 
que dérão, que essa realisação na praça do 
Rio de Janeiro, e nos prazos que as necessi
dades do lhesouro parecião exigir, não seria 
possivel senão com grande sacrificio, ou ven
dendo-se apolices abaixo do preço de 70. 

Esta opinião de pessoas entendidas ia de 
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241 SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE lf:3!) 

accôrdo com os princípios da seiencia econo
rnica. Por mais seductorl\s que sejão .1s v:111-
tagens qne um empres!imo publico offeret_'.a aos 
capitalistas, nunca poderá esse emprestimo ser 
effectuado senilo. á custa da massa de capitaes 
disponiveis que não têm destino p:utícular. 
Esta massa, porém, é em todos os paizes, em 
fedes os rnercados, muito infet'ior á dos capilaes 
que alimenl1.1o a industria agrícola, a fabril e a 
commercial; capítaes que não podem ser deslo
cados do seu destino sem ruina da iodnstrin, 
sem prejuízo da riqueza geral. Isto posto, era 
mui lo de crer que um etnpre:;timo tão con::;i
deravel não pudesse ser effectuado no mercado 
desta capital, ·cuja massa de capitaes disponiveis 
não é l!lo avultada. 

Nesl:;1s circumstancias1 cedendo o governo á. 
necessidade de retit'ar os bíihetes, e haver os 
i'umios~p recisas para as despezas do estado, re
solveu, como mais vantajoso, mandar realisar 
no mel'cado de Londres a parte dos credítos 
que devia ser app1icada alli ao pagamento 
da divida externa e despeia diplomalica, e 
expôr aqui á concurren12ia dos capitalistas, e 
por partes, o restante dos mesmos ct·editos. O 
primeit'o arbilrio foi aconselhado pe1a conve
niencia de tenlar a execução do art. 5'' da 
resolução de 12 de Outubro de 1888, que 
autorisava R venda de apolices em qualquer 
outro mercado, pagando-se os juros na caixa 
da amortisação sem dependencia da apr<.:sen
taçu.o das mesmas apolices; e foi igualmente 
aconselhado pela vantagem de evitar as perdas 
que resultariao da baixll do cambio, provo
cada, sem duvida, pela eemessa de perto de 
3,000 contos para o pagamento da divida e des
pez(l. diplomalica. O segundo arbitl'io, á vista das 
urgencias publicas e circumstancias do merc?-do, 
tornou-se indíspensavel. Em consequencia, pelo 
edital de 12 de Outubro, afixado na praça e 
publicado nos jornaes, o thesouro expôz :í. venda 
2,000 contos em apoiices, marcando o dia 17 
do mesmo mez para receber as propostas dos 
capitalistas. No dia aprazado (achando-se dias 
antes o preço das apoiices no mercado a 72 e 
73) duas propostas fot•ão apresentadas : uma, 
offerccendo o preço de 69, e condições muito 
onerosas; e outra, offerecendo a compra de 
2,500 contos pelo preço de 70, com condições 
menos onerosas. Estas propostas achão-se im
pressas no Coi·reio Ojfieial. O thesouro por 8 
dias deixou meditar sobre a aceitação, · consul
tando a varios · capitalistas, e procurando realisar 
a operação com menos desvantagem. Nada 
melhor podendo conseguir, aceitou por fim no 
dia. í5 a proposta menos onerosa. Em virtude 
do conlt"acto desta venda até o dia 17 de ,Ja. 
~eiro deste anno. O governo querendo neste 
rntervallo promovei: a concurrencia dos capita
listas da Bahia e Pernambuco á venda seguinte, 
determinou aos respectivos presidentes que os 
convidassem a fazer propostas ao thesouro. Das 

respostas dos presidentes consta que clebal<le 
fi7.erão insinuações e annuncios, qne nenhum 
capitalista se queria avcntut"at' a iss0, q11e as as
soeia<;<1es e eorpos de mão-mol'la se rcensavão 
ao mesmo. Passrulo o dia 17 dt! ,faneiro, alJi'io
se a venrla ele npolices no tlwsonro pelo preço 
cot·rente, que era o de 70, preferindo-se· ainda 
esse rneio ao de vendél-as por junto petu tuesrno 
pl'<)ÇO. Da Labell.1 das emissões, junta ao rela
torio deste atrno, consta que daqnel\a data até 
a de 5 ele Fevereiro, apenas forão vemlidas 47 
apolices a 70. Não sendo possivel satisfazer ás 
necessidades do lhesouro por semelhanle meio, 
annunciou-se nos jornaes, a 29 de .Janeiro, 
nova venda de apolices. Em virtude deste 
annuncio, sendo o preço corrente o de 70, 
du.:i.s propostas forão apresentada~: uma, para 
a compra de ;'500 apo1ices a i59; e outra das 
que restassem dos creditas concedidos a 70. 
Foi esta, portanto, aceita em 4 de Fevereiro. 

Tambem estas t)ropostas achão-se impressas 
no Correio Qfficial. E esta occasião aproveito, 
senhores, para observar de passagem, que não 
obstante haver o thesouro procedido nestas 
operações com a maior publicidade: que apezar 
de haver-se provocado a concurrencia dos ca
pitalistas por meio de edital e annt.rncios nos 
jornaes mr1.is lidos, dando-se os prazos suffi
cientes para que a noticia da venda chegasse 
ao conhecimento de todos, houve cornludo 
quem dissesse e esct·evessc que as mesmas 
operações forão mysteriosas ou feitas em se
gredo. Tanto póde o espieit0 de partido e a 
malignidadel Da exposição que tenho feito, 
provada por documentos que posso exhibir, 
crnio qne fica demonstrada a razll.o porque o 
thesouro rejeitou em Maio e Jullt0 prupo::'tas 
a 80, e foi obrig,1do a aceital-as em Outubro e 
Fevereiro a 70. Não só as circumstancia,.; das 
duas épocas erão differentes, mas tambem (e 
permitta a camarn que eu insista nisto) as pro
postas nã0 aceitas erão secretas, por isso que 
os offeL"entes repugna.vão então á qualqueL· an
nuncio que pl'Ovocasse a concurrencia, pelo re
ceio talvez bern fundado de que o preço do 
mercado abaixasse; quando pelo conlrat·io as 
propostas aceitas for·ão publicas e apresentadas 
em virtude de annuncios que prnvocaril.o a con
currencia de todos os capitalistas. 

Resta-me satisfazer as informações pedidas 
em 3Q lugar pelo illustre deputado sobre a ope
ração de credito qne foi ha pouco realisada 
em Londres. Segundo a lei do orçamento que 
rege no corrente anno. a nossa despeza na 
Europa cüm a <livicta extt!ma, corn a diplo
macia, e saldo á casa dos nossos agentes, devia 
exceder de 360 mil iibras, que re1oettidas 
mesmo ao cambio de 30 importarião mais de 
2,800 contos, ou talvez 3 mil contos, se o 
cambio, como era muito provavel, houvesse 
de baixar por effeito da remessa de lão avul
tada somma. Por outro lado não sendo pos-
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sivel, á vista do estado da nossa praça, e 
da opiniilo dos capitalisl~s mais intelligentes, 
como observei em outro lugar, o realisar-se 
aqui a totalidade dos creditos por meio de venda 
de apolices, sem que estas baixassem consi
derave] mente em damno do thesouro e dos 
possniLlores dos actunes fundos pnblicos, re
solveu o governo mandar vendet· no mel'cado 
de Londres a sornma de 2,500 contos em apo
lices por conta dos ditos ct·cditos, applicando 
o prodnclo ás despezas que al1i devillo ser 
feitas, e evitando assim as perdas qne pela 
baixa do cambio pudessem resultar da re
messa daquella, ou maior somma ; conse
quentemente, por decreto e instrucções de 26 
de Ülltubro do anno passado forilO autodsados 
o encarregado de negocios do imperio, e a casa 
dos nossos agentes em Londres, para que con
trahissem um emprestimo de ~ 312,500, igual, 
segundo o cambio corrente, á dita somma de 
21500 contos ; devendo ser esta operação rea
lisada : 1º, por meio rle venda de apolices da 
divida interna de 6 por cento, nos termos do 
art. óº da resolução <le 12 de Outnbro de 1838, 
comtanto que a venda não se ell'ectuasse por 
menos de 90 por c:ento livres tle qualquer des
peza de commissão : e 2"1 quando na.o fosse 
praticave1 o 1º, por meio de venda de npolices 
da divida externa de 5 por cento, pot· conta do 
resto do credito concedido na resolnção de 6 
de Outubro de 1837, comtanto qne n venda 
não se eft'ectuasse po1· menos de 76, livres de 
qualquer despeza de commissilo. Ontrns provi
dencias forno dadas para que no caso de falha de 
uma e outra operação, não corresse risco o cre
dito do Brazil na Emopa, deixando de pagar 
os nossos emprestimos. · 

Antes de adoptar esta merlida, o governo, 
além de ouvir os membros do tribunal do the-· 
souro, consultou a pessoas entendidas, não 
só sobre a vantagem de realisar-se na Eu
ropa ( visto o estado de nosso mercado) parte dos 
creditas concedidos, como sobre a possibilidade 
da execução do citado a~t. 5º da resolução de 12 
de Outubt·o. Concordando todos na vantagem, 
quasi todos entendêrão que nno era possivel a 
venda de apolices internas nos mercados es
trangeiros, conforme o referido artigo, e até 
mesmo o digno inspector da caixa da amorti
saça.o, em uma memoria que escreveu sobre 
este assumpto, julgou que quando fosse possivel 
essa operação, seria ella nociva ao credito da 
mesma caixa: porquanto, reputava muito su
jeito á fraudes o meio de pagar juros á vista de 
talões, cuja legitimidade seria impraticavel ve
rificar aqui, etc. Todavia, o governo teve por 
melhor mandar tentar a execução· do artigo, 
não só em respeito ao acto legislativo que o 
continha, mas lambem porque, apesar de du
vidosa, não era irnpossivel a mesma exe
cuçiio. Entretanto, nao sendo prudente nem 
licito descançar em u~ recurso ainda não 

experimentado, e tão preca rio na opinião de 
muitos, o governo julgoN-se obrigado, depois 
ele ouvir ao prncnrntlor da cot·ô,L ::ioh,·e a in
telligencia eh\ resolnç1\o de 6 de Ottlnhro de 
1837, a autorisat· a venda de apoiices ex
ternas, quarulo fosse imprnficavel a das in
ternas. Os commissarios, reconhecendo a im
prnticabilidade da primeira venda, lnnçárao 
111ão da segunda, e a operaç:ão foi reali
sada nos termos constantes do relatorio do 
St'. ministro intel'ino da fazenda. Parece-me 
ler satisfeito com ess:\s informações ás que me 
fot·,'i.o pedidas pelo illustre deputado. 

Resta-me manifestará camara o des~jo que 
tenho de que ella institua um exame sobre todas 
estas opet·ações á vista dos documentos que 
existem no thesouro 1 e ouvindo os capitalistas, 
e pessoas intelligentes que forüo teslernnnhas 
de todas ellas ; desejo que sejãO bem esmeri
lhados O:S a.elos da aúminisll'açíl.o puss.ufa á este 
respeito : ella não leme a luz, seuliot'e!,, não 
receia exame algum. ( Apoia<lo:3. ) Será esse o 
meio de se lhe fazer justiça : seja esta a minha. 
peroração, senhores! Eu não peço favor pal'a. 
o gabinete de 19 de SctembL·o: peço jusli<;,1, nada 
mais que jusliç,\, n,tdã menos que jnsli1;a. 
( A pofoclo.~.) 

O Sr. Ribeiro d.e Andra.da.: - Antes de 
começar· o meu discurso, senhores, eu vos 
L'ogo que pouhacs de parte essas argüições re
ciprocas de repnblicnno, de monarchistu, de 
monarr.hista do !'egresso, de moderado, de 
carnnrnr·ú e de exaltado, etc. Porque? Porque 
ellas de nada servem pa1·a a questão que nos 
occupa. Porque? Porque mettendo a mão no 
fundo de vossa consciencia talvez ella vos cliga : 
- a maior parte de nós não fomos estaciona rios 
em opiniões políticas, a maior parle de nós mu
damos a cada passo. Porque ? Porque seme
lhante arma emp1·egada nesta discussào prova 
sómente esterilidade, fraqueza de razões, tanto 
para o combate, como pura a defeza do pedodo 
em questão. Além disto, como ~lguns de meus 
illustres collegas allegárão alguns factos da 
historia contemporanea, eu não quero qne a 
Europa se persuada de que nós a ignoramos, eu 
lembro-a para que se supprimilo taes equivocos ; 
por exemplo, um de meus nobres collegas por 
S. Paulo t'allou de membros do directorio le
vados á guilhotina ; não existio tal. .. 

O Sa. ToRRES: - Foi o illustre deputado 
por Perm1111buco ( o Sl'. Rezende ) que isso 
disse. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Foi o Sr. Car
neiro de Campos. 

O SR. CARNEIRO DE CAllIPos: - Nego, não 
disse tal. 

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA : - Bem. Outro 
meu nobre collega por Minas, fallando da 
questão relativ~ á nomeação dos bispos do 
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Rio de Janeiro e l\forianna, lro11xc o 1•x· 
ernpro da conducta de L1iiz PldlippP ; Pt1l1 i

os nomes por elle lembrados veio o de Mr. de 
Grégoire .... 

u ;::,n. CARNEIRO LEÃo : - O al1bade Gni,)n, 
porq11e tinha cornmunicado in sacris eorn 
Grégoire. 

O SR. RrnEmo DE Â:NDRADA: - Bem. Devo 
igtrnlmente lembrar ao meu nobre collega1 

depubdo por I\fatto-Grosso, que o programma 
de Gt1izot, de Thiers e de Perríer, não des
trnio o m inisterio .Mulé ; l10uve simples mú
dança de nome para peior. Et1trarei ::igora em 
n1ateria. 

Sr. presid-?nte, eu tenho de sustentar o 
voto ern sl'prinH.lo de meu nohl'e irmão, 011, 
ew Oiilros !Prmns, e11 lenho de cm1surar 
a administrncrw pnssndn, adminislraç~o ern 
qm: havia alguns membros por qt1em eu nutria 
sympnthias, e a quem cons.-igro eslima e con· 
sidet·açllo. Mas qunndo a voz do paiz, mas 
quando a ~onstituição c1amno, lodo o senti
mento individual deve c,dar-se. Não sou, 
pois, movido por paixão alg1mrn, eu sou mo
vido sómente pelo cumprimento da lei e do 
dever. 

Senhores, eu sou igllalmente obrigado a 
expender em vossa presença os principJ.os que 
me dirigirão desde de 1830 em rninha vida 
publica como depuU1do. Eu sempre tive por 
unico fim o bem, a prosperidade e a liberdade 
legal de minha patria; para conseguil-a tomei 
por meus conduclores e guias Deus, a jus
tiça, a verdade e a lei. Munido desta 
armas, senhores, tornei assento nos bancos 
da opposição, mas de umr. opposição con
scienciosa , oppuz-rne quando no meu sentir o 
poder ex0rbitt1va; concedi o que pediai quando 
conforme com o bem do Brazil e com a consti
tuição que no;; rege. E' desta fórma que eu fiz 
opposição á adminisiraçãÓ do meu amigo o Sr. 
Montezuma, é desta fórma que eu fiz opposiçao 
á administração que acabou. Em 1837 eu votei 
contra a lei de suspensão de garanlías ; em 
1837 eu votei contra a resoluçilo que accrescen
tava uma gratific,:1.ção a·o ordenado dos ministros; 
em 1837 votei contra os artigos additi vos 
para organisação da guarda nacional necessaria 
ao serviço das provincias; em 1837 eu traba
lhei para que nlio pas.sasse a resolução que 
creava juizes f{J.latriennaes, e aqui vou accusar
me. Temendo que eHa passasse, fallei a alguns 
amigos meus para que se retit-assem para l'qra 
da casa no acto da votaçM, afim de não haver 
o numero necessario, feliznwnte assim acon
teceu, e ella nunca mais foi dada para ordem 
do dia. Tenho pois demonstr.ido que não faço 
opposiça.o a governo algum por querer fazei-a, 
faço sim, quando persuadido que eqa é fundada 
no bem do paiz e fundada na lei. Como podem 
alguns de me1ls ç:ollegas, para justificarem . as 

111Pdid11~ il11 nd111i11i,d1'11<;f\o passada, ter recorrido 
{,q nd11dnii-d1·:1t,·C"n 1~ nnliµ:,~, cotno se os erros 
d:111111·!1.1~ i,ud,•.,1-,,.111 j11 ... 1i/i,:,1r os dPslns, e demais 
pc,i;t::i l'll l.111il11•111 ,.:1·r 1·l1:11,1ado {1 c:1111po, cle
cla1·0 11\H' >'l'lll llH•dn 1'11 1111: !--a1i1•ilo an P-:r'.:il111dln --- .. - 1 - - .. -- - ·- . • . . .., • - -- -- ....•.... • ,--·. - -

da critica de 1·ada u111, 11 co111 as ar11tn8 ryuc 
poss110. eu roe r .. lefPn1kl'ci no rcdm:lo l'tll que 
me intrincheirei ; e qualq11ct· que sp_in a im
pressão que minhas ·razdes fa1)-10, eu~ desde
nhando os assobios da calurnnia, a loquacidade 
de alguns desassisados e as difft·rentes inter
pretações sinistras dos mal intencionados, ap
pellarei para a posteridade, e ella me fará 
ju~tiç.a, e dirá que eu amei a minha patria e 
amei as snas ieis. 

Entrarei no topíco que tem sido ob.iecto de 
maior contestação; ma:, pr-imeiro rectificarci a 
expressão do nobre ex-ministro das relações 
estrangeiras, quando chnmou o urtigo additivo 
do voto em separado enxerlia. Eu que n:1tu
r;iln1ente amo o rignr logico até nas palavras, 
creio que o nobre ex-ministro nào se exprimio 
com exactidão. Enxertar é introduzir um garfo, 
ou uma borbulha no corpo da arrnre que lhe 
Sf'ja mais ou rnenos co•1genet~, esla parle do 
voto contém nrnteria differente, está separilcla 
do arlig0 sE'guinte, logo, nao pôde ser enxerte,, 
é sirú. um artigo additivo. 

Esquecer-me-hei de todo o afan que algnns 
de meus colleg;1s do lado em que me assento 
lêrn tornado i:,,wa descobrir os motivos que a 
administração passaJu teria para dar a sua 
demissão; nào rne,encarrego mesmo de deeifrar 
e,;te enigma, simplesmente limitar-me-hei a 
dous dilemmas; o primeiro nasce da confron
taçao do decmto da demissão dada a cada um 
dos meus ílluslres collegas ex-ministros, com 
o que o nobre ex-ministro dos negocios estrnn
geiros r1isse :- Se o poder irresponsavel me 
tomar a chamar1 eu aceitarei ... 

O SR. MACIEL MoNTEIRo :- V. Ex. ha de me 
perdoar, não disse isto. 

O SR. RIBEIRO DE A1'DRADA :- Mas disse-o 
um seu ex-collega no senado. Ora, de duas 
uma; ou que os nobres ex-ministros forao de
mittidos pelo poder irresponsavel, o que não 
póde ser, porque o decreto diz o contrario, ou 
ent~o que a demissão foi dada por uma especie 
de al'rufo a que o poder irresponsavel não quiz 
ceder. Mas eu nãO admitto este dilemma, sup
ponho a realidade do decreto, e entno pergunto: 
qual o ministerio que se demitte estando per· 
suadido que seus principias podem fazer a feli
cidade do paiz? Qual o ministerio que por um 
capricho individual faz calar em seus corações 
as necessidades da patria? Segue-se então o 
segundo dilemma: ou os principias era.o bons, 
ou os principios não ern.o os mais convenientes 
para as necessidades d1il. patria. Se el'ão bons, 
e o ministerio abandonou o leme do estado, 
segue-se que faltou ao seu dever, e que foi, ou· 
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SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1839 247 

inimig?, ou pelo menos indifferenle ao bem de 
seu pa1z. . 

Ora, eu não posso capacitar-me de seme
lhante falta, logo, o rninisleri'o entenueu no 
fundo de seu coração, que seus princípios erão 
contrarios, e n::i.o azados parn fazerem a felici
dade do Brazil, e demittio-se, o que em bom 
pol'luguez quer dizer que approvou, pois ::ip
pt·ovou tacitamente esta parle do voto em 
separado. (.Apoiculo,i,: da oppo1'3ição). 

Mas, disse um dós nobres ex-ministros, se 
nós errámos, porque não nos accusais? En 
respondo : é porque a camat·a é juiz nato, é 
á camara que cornpete decidir se deve accusur ou 
se deve simplesmente censurat·; islo está con
signado no at·t. 37, § lº da constituição, e d~pois 
no art. 38. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :- l~slcs ,wligos se 
referem ao exame da a<l111inislraçno quando 
morre o imperadot·, e o impcrndot· aiuda não 
morreu. 

O SR. RtaEJRO DE ANDRADA :- Eu não in
terrompo os meus cofügas; se quizerem res
ponder o façílo (lB o ai·t. 37). Nao vejo aqui, 
depois da morte do imperndor ; é artigo inlei
ramente separado, e devêm ser assim, pot·que 
uma camara deve de tet· o cuiuuJo de 11ão 

amiucla1· as accusações, de não trazer os 

ministros continuamente perante o tribunal 
qne os deve julgar; porqu,:inlo, ainda mesmo 
absolvidos, elles pe1·dem, ou nelles se embuça 
o verniz de respeifo e consideraçM que os deve 
sempre rodeiar: é por isso que a Inglaterra 
tem sido demasiadamente par0a em accusa1· a 

ministros ; .a Inglaterra, talvez o povo ha mais 
tempo constiluido. 

Disse-se lambem que não ha exemplo P.m 
paiz algum de que se fa1;a isto. Que nos im
porta? ! Precisamos nós de outrns consti
tuições? Porque uma constituição é monar
chica segue-se que outras em todos os objectos 
são ideuticas? Se a constituição nos autorisa 
a censurar, se a constituição nos autorisa a 
accusar I se a constituição não nos marca os 
casos em que devemos accusar, é porque nos 
deixa toda a liberdade de censurar, ou por 
meio de mensagem, ou no voto ele graças, on 
pot· outra qualquer fórma que upprouver á ca
mara. Foi por _este moli vo que nós approvámos 
o voto de grnças do anno de 1830, censman<lo 
um membt·o da administração que ha\·ia sido 
demillido; e pot· igual motivo censurámos em 
1837 aos membros da administração ~nlào 
existente. . 

Ma:;, disse o meu nobre collega, tal vez fosse 
esta a causa da revoluça.o de 7 de Abril, o que 
é singular, senhores, porque então um membt·o 
do minislerio que acabon fuzia p:u·te comrnigo 

nesse voto de graças que assignou, e defendeu 
commigo; é singular· que o nobre ex-ministro 
da fazenda, a quem respeito, ainda no anno 

de 37 dizia :-Tome-se por typo o voto de 
graças do anno de 30- ; h'Jje o voto separado 
não póde passar. Porque ? ... 

O SR. CALM.ON :-V. Ex. na.o se lembra que 
passou uma emenda minha? ... 

O SR. RmmRo DE ANDRADA :-Disse-se que 
tah,ez isto causou c1. revolucno de 7 de Abril. 
Pois o meu nobre collega po~ Minas, que foi um 
dos signatarios da rept·esentação ao monarcha, 
póde ignorar que a revolução de 7 de Abril 
começasse de muito antes? Alguem ha que 
esleja. deslembrado dos insultos dirigidos contra 
o fundador do impedo, já mesmo cm 1829 ? 

E' possível, sem haver prnjecto de uma revo
luç:101 é possivel que um pal'tido insulte, arroje 
baldões e convicios a um monarcha chefe do 
estado? Nilo vou mais adiante, nn.o pretendo 
descnlcrmt· mortos: de 29 a revolu~:rio estava 
li..iita; não foi pois o volo de ~rai_:as ue 30 que 
chamou a t·cvolw;llo de 7 de Al;ril; assim como 
não chamou lambem o voto de 37 revolução 
alguma. 

O ministel'io retirou-se. Retirou-se porque 
não linha maioria nas camaras, relit~ou-se 
pol'Cflle nao lhe dav,io meios dé acaba1· com 
a guena. 

Disse-se, e foi o nobre ex-ministro dos ne
gocios estrangeiros : - Este voto é perigoso, 
porque vui fazt,r com que homens honrados e 
capazes de dirigir o estado recusem ou não 
aceitem o emp,·ego de mi nislro.-1\'Ias um igual 
voto já appareceu, e todavia tem havido mi
nistt·os. 

Quero ::igora fazer outra hypothese : con
cedo que seja assim, que a camara não adrnitta 
este topico, que 1111•1cu mais ella censure, nem 
em mensagem, nem em voto de graças, a uma 
administração prnsenle ou passailu , que a 
administraça.o continue sempt·e a desregrar-se, a 
deslisa.l'-se em sua marcha, qtte vamos de salto 
em salto, de quéda em quéda até á borda do 
abysmo. Pergunto eu aos nobres ex-ministros : 
-O que será melhor, cahirmos no abysmo, ou 
ainda de alguma distancia procurarmos evi
tal-o? 

Disse mais o nobre ex-ministro da fazenda : 
-Como accusar·se por este modo sem ba
lanço? Nós n1lo nccusamos, nós cens11ramos. 
Como cen:;urar sem vêr o balanço? Pllis, se
nhores, nós precisamos de balanço para conhe
cermos de alg11ns erros da administração ? Por 
ventura não temos nós decretos, portarias que 
manifeslào seus actus e determinão suas des
pezas ? Nilo lemos nós orçamentos antece
dentes pat·a compamt· com o actual? Se pois 
os temos, e se comparando-os achannos que as 
despezas crescem e111 conseq11encia do numero 
sempre augmentado de empregados, preci
samos de algu•n balanço para censurar? Creio 
que na.o. Estou intimamente conyencido de 
que o nobre ex-ministro ha de ser da minhêi\ 
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248 SESSÃO EM l DE JUNHO DE 1839 

onrn1ão : 1Jorc1ue o mais fôra i1eç;ar aquillo 
c/ue nuo' é 'susêeplivel da menor duvíéla. · 

Ainda se disse: - mas vós quereis . con
demnar o ministerio sem ouvil-o. - Mas dá-se 
este caso? Os ex-ministros não são felizmente 
membros da canrnra ? ... 

O Sn. CALl\lON : - Felizrn ente para elles, 
qmrndo não, não serião ouvidos. · 

O SR. RrnEIRo DE ANDBADA : - E mesrno na 
occasi1:1.o, se ellcs ní'.lo fossem rnernbl'os ... 

O Sn. TORRES: - Serião ouvidos por es
cri pto. 

v ;:,n. Rrnmno DE ÂNDRADA: - ..• não serião 
elles ouvidos? Quando foi accusado u nosso 
collega o Sr. Clemente Pereira, a accusação que 
a ca1nara fez,. e1n que eu nl\u tive parte, por4ue 
contra elle nuo foliei e nem votei, o Sr. Cle
rn eu le Pereí rn era mern l1ro desta casa ? E que 
fez a camara? Mantlou ou vil-o. Mas para que 
mandar ouvil' nesse caso, C]nando us nobres 
ministros eslão presentes, e podem responder a 
todas as accusações que lhes fizerem? Esta 
razão cahe por lerra. 

Disse-se: é um voto de reselltirnenlo. E 
porque, senhores? Houve algum resenlimento 
entre nós e os nobres ex-ministros? Não será 
I~J.ois natural que sérnelballle artigo seja res~~- · 

·"fã.do da persuasào que houve disperdicio, ele., 
ele. 

Continuarei:- Eú1 melhor deixar passar em 
silencio, continuou o nobre deputado: o que 
quer dizer que devemos passar tudo cm silencio, 
porque desta fórrna tudo vai bem, o paiz vai 
corno vaii acabarla a sessão, nós uos relil'arnos. 

Disse ainda mais o nobre deputado membro 
da comm issão: - lslo nos levat'Ía muito lempo. 
O mesmo poderemos applicar a todas as ques
tões; se ellas nos levarem muito tempo não 
se discutllo ... 

O SR. SouzA MARTINS: - Lev.:ir muito tempo 
:;em utilidade, melhcr é não di~cntir. 

O SR. RrnEmo DE ANDRADA: - Tudo é util, 
o trabalho que illun1ina é tão util como aquelle 
que p1·escreve regras; o lrabalho que vai atalhar 

· as desgraças do futul'o é muitas vezes superior 
á mesma lei. 

Passo agora a ler o topíco : - A camara, 
bem a seu pezar, não pôde desconlrncer o dis
perdicio e máo emprego dos dinheiros pu
blicas, Senhores, um eshldo que desde o seu 
começo vive sómente de credito, um estado que 
pela confissão do illusfre ex-minislro da fazenda, 
além dos emprestimos conta desde o anno de 
1826 ddicil de 1,500 a 81000 contos ; um estado 
qne pura augmento ele sua desgraça tem por 
moeda, nem moeda, nem signaes de moeda, 
sim papel-moeda ; pergunto á camara debaixo 
desta consideraçãO, qual será o dever primeiro 
d'uma administração? Impôr? Nada ha mais 
difficil em um paiz novo, em um paiz que mais 

ou menos forceja por meio de fraudes a nào 
pa~al' as antigas· irnposiçues. 

Qual era, pois,. o syslema primaria que de
veria seguir a administração nestas circnm
stancias r Seria u economia? E economisou a 
administração passada? O contrario fez ella. 
Tornarei por primeiro disperdicio (e creio que 
para ísto nãO preciso de balanço) a medida 
tomada pelo governo de fazer marchar o nobre 
m~nis~ro da guerra para_ o sul. Eu sou o 
pnme1ro que rendo elogws ao nobre e::-mi-
11istro ; elle mostrou que era possivel recrutar, 
qne era possível ler tropas para defonder a 
legalidade, e só discordo de1le n1 uma cousa · 

• 1 

não ereto que os 8,500 homens sejão todos 
E:oldados agnerrídos, e eis-aqui o que disse 
meu nobre irmãCl. aue não duvidou do mH~ 
arlirnrnva o nobre' e·x-ministro, 1~rn~~enl~nd~~ 
que não 0rão todos soldados aguerridos ; e 
não é muilo q11e elle assim entendesse, quando 
no senado o nobre ex·ntinislro da justiça disse 
que as irnp,,s_ do sul el'ãO i11disciplinadas, não 
pocliflo fa,,er face aos rebeldes. 

V cm aqui a pello uma objecção fe;ta por um 
m2u nobre collega por S. Paulo a meu nobre 
collegc1 e irmã.o, que verdadeiramente foi uma 
especie de contradança. O nobre deputado 
não quer estraugeiros, quer só soldados na
cionaes ; Ora, não temos soldados nacionaes, 
não quer eslrnngeiros, logo, queL· que ellês 
cáião elo céo. Verdadeiran1enle nó.:; temos 
homens no paiz, não temos tropas. Demais, 
pergunlo ainda oulra cousa : os soldados es
trangeiws fazem-se logo disciplinados ? Chegão 
aqui imrnediatarnenle promptos para marchar? 
Respondo com o que disse hontem o nobre 
ex-ministro da fazenda (embora os admítlisse 
na sessno passada), fal!ando da época que 
ficára eterna na memol'ia de todos os brn
zileiros : - Erão aguerrír:los os irlandezes ? 
Erão aguerridos os allemães ? Todo o mnndo 
que esteve no Rio de ,Janeiro sabe que o 
fallecido imperador levou muito tempo em 
disciplinar soldados estrangeiros para formar 
delles lanceiros, e estes, no primeiro ataque 
que tiverão no Rio Grande, fo1·ao os primeiros 
a fugir. Os estrangeiros custa.o mais que os 
nacionaes, e custão tanto a disciplinar como 
os soldados nacionaes. 

Mas o que colhi desta viagem do nobre 
ministro foi o seguinte : é a certeza de 8,500· 
homens no sul : é a demissao dada, por ser 
pedida, ao presidente Elzeario ; é a portaria 
do nobre ex-minislrn da fazenda . pa1·a que 
a thesomariu do Rio Grande· toma.sse conta 
dos ~inheirns despendidos. Orn, peq;uuto eu, 
para eslas medidas precisava gastar-se tanto 
dinheiro? Para dar urna demissao ? Ella havia 

. sido pedida. Para saber o numero de bayonetas ? 
0abia-se pelas tabellas. Tomar contas ? E1·a 
obrigação do ministro respectivo. Logo, a des
peza foi verdadeiro disperdicio ;, e o que é 
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SESSÃO E.M 1 DE JUNHO DE 1830 
mah;, scrn. um só artigo no budget que au
torisasse semelhante despeza. 

Eu disse que o primeiro empenho rlo go
verno devia. ser a economia : examinarei esta 
quest.tlo a respeito da administração passada 
ú vista <lus orçamentos. A despeza com a 
alfandego. e recebedorias no orçamento do 
anno passado foi computada em 276:635$ : 
a despeza com estas repartições foi elevada 
no orçan.1enlo actual a 267:706$. Note-se que 
aqui a quota, ou porcentagem dada a.os 
officiaes da alfandega é m uifo menor1 ·~ por 
consequencia a despeza (lo ordenado muito 
maior. No consulado a camara sabe que os 
rendimentos pertencentes i'.Í. província do Rio de 
Janeiro $ãO . arrecadados por uma lhesouraria 
provincial, estabelecida corn seus officiaes nn 
mesa do consulado. Não seria dever do mi
nistro simplificc1r esta arrecadação, e trnlmlliar 
pot· diminuir a sua despeza, diminuindo o 
numero dos empregados ? Todavia sucé:edcu 
o contr1.u-io. No anno passado os cmprng;1dos 
do consulado erno 56, e com elles se gastava 
63:859$ i agora sfio 89, e com e11es se gasta 
70:711$. Na escola militar havia no auno 
passado, segundo o orçamento, 26 en1pregados1 
com os quaes se gastavilo 23:880$, aclualmcnlc 
ha 33 empregados, com os quaes se g,,.slão 
50:215$. O at·chivo militar foi orç.ado o anno 
passado em 6:938$200 ; e actualmente em 
7:561$000. · .• 

Não notarei os augmentos feitos na repar
tição da marinha e guerra, porque são de-vidos 
a uma razâo bem obvia. 

Passarei a fozt:r as devidas observações sobre 
o orç}\mento da repartição do imperio, ju~liça e 
estrangeiros. O imperio pcclio no anno pas
saào 1,567:538$, e aclua1mcnte 1,829:683$. A 
justiça pedio no anno passado ~59:737$, e pede 
agora 1,036:221 $. Estes orça:nentos1 tanto <la 
repartição dõ imperio como da justiça, os qiwes 
devei-ião lel' sido simplificados para economia 
do paiz, contém um augmenlo de perto de 500 
contos. A repartição dos negocios estrangeiros 
orçou a sua despeza no anno passado em 163 
contos, e neste anno em 257. Aqui noto que 
ha conhecido disperdicio, pocque cu creio q-ue 
os principios de reciprocidade devem ser obser
vados até na categoria dos empregados. Não 
sei como lemos ministro residente ern. Por
tugal, tendo Portugal aqui apenas um encar
rtgado de negocios : nem como temos na 
Russia um ministro de maior categoria do qne 
o da Russia enlt'e nós. 

Ü SR. CAU10N :-Nao temos lá ministro. 
O Sa. ANnR,rnA. MACHADO :-0 Sr. barl'lO de 

Hurnboldt é aqui encarregado de negocios, en
tt-etanto que o Brazil tem na Russia utn en-
viado extraordinario. · 

O SR. CAtMON :-Está enganado, não temos 
na Russia.agente algum diplomatico, 

TOMO I 

O SR. AnnnADA MACI-uoo :-Se não temos 
lá ninguem, ao menos está contemplado no 
orçarnento. 

O SR. HrnEmo DE ANDRADA :-Outro disper
dicio : a lei manda que as vagas de todas as 
repartir;ões de fazenda sej:lo preenchidas por 
membros destas mesmas repartições, particu
larmente o thesouro, attendendo-se á antigui
dade e rnerito; e mand:;1. mais que, na falta 
delles, sejão nomeados cidadãos das repartições 
extinctns. 

O SR. CALMON :-Eu despachei alguns. 
O Sa. Rm1mw DE ANDRAD.~ : - Entretanto 

nolo que ha differeutes empregados que nem 
pertencerão n repartições extinctas, nem ao 
lhesouro. Eu verdadeiramenle não me posso 
capacilae d.e que ho1nens empregados 11or longo 
tempo ::ejno completamente despidos de conhe
cimentos Uicoricos, e 1wm seq11er se lenhuo 
liabil ilado pelos meios p1·atir;os. Nao posso por
tant.o dciKat· de Jlligar que t,nnbem houve dis
perdido nesta parle, pc,rque se tivessem sido 
norneados empregados de reparliçõL·s extinclas, 
leri!lo cr.ssu<lo os ordenados que seríno suhstí· 
tuiuos pelos de seus novos empregados. 

F.-illou em dinheiro dado a Fruclo Rivera. A 
este respeito referirei um facto qlle chegou ao 
meu conhecimento, No tempo da guerra do 
sul foi apresada uma embarcação aniericana: 
sendo reclamada, a commissão mixla ame
ricano-brazileira respondeu que o vaso ern ame
ric.ino, mas que a carga 111lo era americana. A 
reclamação dos pretendentes a que se ju)güsse 
má presa, foi indeferid<(, Recorrêrão os pre
t1;:ndenl~s á commissâo mixta ingle;i;a, que res: 
po11deu que o carregamento parecüt não sei." 
inglez. Então o governo imperial nomeou os 
Srs. Teix.eira de Macedo e Cruz Lima para 
fazer um relatorio sobl'e o objeclo ; e neste re
Jatorio vem que a embarcação era americana, 
mas que o carregamento parecia pedencer á 
algum subdito de BuenDs-Ayres. Um denomi
nado procurador requereu na ausencia do 
Sr. Limpo de Abreu n()vamente o pagamento 
da presa, e o governo encal-regou ao Dr. Bivar 
desta !iquidaçãO, e pouco depois subio ao re
gente a decrnto para o pagan:wnto. O regenle 
guardou o decreto, e o Sr. Limpo o não 
assi\l;nou. Sobe ao rninisterio o Sr. Mon
tezuma, que igualmente o nao assignou, ou 
porque lhe r1ão fosse apresentado, ou porque 
ju ,gou não o dever. fazer. Entra para o poder n. 
administrlção passada, e é novamente reque
rido o pagamento: e como a pessoa que :,pre
sentou o requerimento era muito amiga de 
Fructo Rivera, ou pelo menos de Santiago 
Vasques, mandou-se pagar 28 contos e canto, 
como consta do relalorio do ministro dos ne
gocios estrangeiros. 

Enfrarei agora na questão relativa â ne· 
g11gencia na fiscaUsação e arrecadação das 

32 
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250 SESSÃO EM 1 DE .JUNHO DE 183H 

rendas. Concordo com o meu illnstre co1-
1ei:rn na imperfeiçao das leis fiscaes (el]c sabe 
qi{e eu me oppuz á lei do thesouro ). A Jcgi:;lar;i-'l.o 
das juntas de fazenda era ignalmento imper
feita ; mas seguia-se daqui qne r.lbs naJa 
pudessem arrecadar ? Eu apresento um facto. 
No começo da independencia, antes della de
clarada, as listas todas na rnin ha provincia 
estavão por pagar, e no cúfre nn.o havia mais 
do que 4$500 (eito este facto porque é co
nhecido por muitos senhores desta ca;;a). 
Ci·eou-se o governo provisorio; e lrnlou-se de 
arrecadar os impostos e a divida activa, e 
em tres mezes lrou\·e o necessario, não só p<1ra 
pagar :i.s listas alrazadas, corno para pagar cm 
dia toda a clespeza da adrninisln1ção, 1: p,I1·a 
mandar para a curte uma e::.q.Jediçfio :le 1:200 
homens contra os portuguezes (npuiatlos) qlle 
se tinhrto aqui levantado. Já se vê, pois, que a 
impe1-feição dessas leis não impedia que se 
.. urecadasse. A lvi do !besouro manda tomar 
contns ás repartições encarregadas dn nncca· 
chu,'.fi.O e distribuição das rendas ; enlrclanlo, sei 
que estas contas n!lo têm sido to111:.ulas, 
talvez desde 1831, tanto aqui, corno elli 
algumas ontras provincias. Venlade é que o 
nobre ex-ministro responde: - como fa:1.êl-0 
com 14 escriplurarios? - Mas cu devo nolal' 
que a repartiçao tem hoje alguns 16 esc.:riplura· 
rios, e não nppai·ece conta alguma to
mada, e creio que muito poucas c11ce
tadas. 

O SR. CALMOK :-Estão muilas em andamento. 
O SR. HmEIRO DE .ANDRADA :- Nas juntas de 

fazenda, mal organisadas como era.o, se to
mavão contas, e quando se na.o toma vão (cumpre 
dizel-o perante a ca!iia) era porque o tbesoureiro 
e escrivão da junta não queriao por motivos 
que na.o têm aqui applicaça.o. Posto que o 
nobre ex-ministro possa desculoar-se com o 
encargo de outros tnuitos nego~ios, e que al
guma cousa ficou em começo : não posso deixar 
de julgar qne nesta parte houve alguma negli
gencia. Creio lambem que negligencia houve 
quanto á cobránça da divida activa. No orça
mento para 1837-1838 foi a cobrança desta 
divida orçada em 304 contos, orçamento ba
seado sobre tres orçamentos antecedentes ; no 
orçamento para 1838 e 39 foi orçado em 459 
contos ; e no de 1839 e 40 em 507 contos. 
Perguntarei : - sobre que base assenta este 
!)rçamento ? 

O Sl'l.. CALMON :- Tarü bem sobre a cobrança 
feita nos 3 annos antecedentes. 

O Sa. RrnEIRo DE ANDR.ADA : - Logo, no de 
1840 a 41 houve negligencia na arrecadaçao da 
divida activa, porque o orçamento desta co
brança é muito menor. 

Agora fallarei na negligencia na arrecadação 
da renda geral na minha província, sobre que 
tenho mais conhecimento. Embora o nobre 

ex-ministro eslivessc na administração dous 
annos incompletos, é natural que no anno de 
1837 lhe fossem apresentadas as tabcllas rela
tivas á eobrnnca das rendas geraes não só 
ordi11ari;);.;, com~ com applicaçã~ especial, que 
lambem são gemes. Examinando estas tabellas, 
elle veria que o imposto do banco da villa 
de S:mtos prndnzio perto de 2 contos, e ·que na 
cidade de S .. Paulo, nrnito mais populosa, 
ando11 apenas por 200 e tantos mil réis ; veria 
tarnbem que a taxa dos escravos consagrada a 
um fim especial, orçada em 1:600$, µrodnzio 
t1penGs 192$, e veria finalmente que em muitas 
villas se não JJagavão impostos consagL"ados 
para o resgate do papel, como, por exemplo, 
Taubaté ; e a ta:xa do sello hoje qunsi qne não 
se pag;1, N:lo poderei pois dizer qne houve negli
gencia cm dispel"l,u· lanlo os presidentes como 
o:; i11speelores tia thc,;0111· .. uin para que foessem 
nrni~ c·xaela a a1'l'ecadac;il.o r 

O S1t. C.n~toN : . ·- Expedi cit-culares para 
este fi111. 

O Sn. !\mm110 111-: ANDHADA :- Eu sei o mo
tivo desla !IL'g'lil,'cncia : 6 que estes empregados 
tinh1l.o uous lr-abalhos : o pl'imeirn ern pôl'-se á 
testa do partido do governo, e o f:-egundo traba--
1!1ar nas eleições ... Eis porqu.e os presidentes e 
inspeclo1·es 11ada faiern. Sno muito nocivas 
as m't1danças continuas e a nomeaçao de em
prcgatlos que não sào da profissllo. 

Trnluei agorn da mú escolha dos agentes 
do pode!'. Principiarni pelo presidente do Pará, 
Esle presidente nn.o foi nomeado pela admie 
nistmção passada, mas desde que a adminis
traçao passad,l o conservou, creio que fez sua 
a nomeação. Este presidente tinha sido en
viado para tratai· da pacificação da província; 
emquanlo esteve occupado neste traball)o, não 
é ccnsuravel a sua conservaçao; mas devia elle 
continuar depois de feita a pacificação? Devia 
continuar um presidente, qlle na abertura da 
sessão provincial tinha declarado á respectiva. 
assembléa legislativa, que l1avia descoberto um 
meio de limpar o solo do Pará de faccinorosos, 
que era entulhando-os 1ios porões dos navios, 
e deitando-os aos quatro e aos cinco nas onàas? 
Careceria a admi1üstraça.o de mais algum d,fldo 
ou insinu::ição, pua mandar render, demitlir 
esse presidente ? Todavia, nós sabemos que 
continuou a despeito do que disse no discurso 
da abel'lura da assembléa provincial. 

Tralat·ei do Sr. Elzeario. Nao quero con
testar os conhecimentos militares deste senhor, 
não o accusarei mesmo de que fosse negligente 
em suas obt·igações; consideeal-o-hei simples
mente como general; e aqui vem a pello o 
que disse um meu collega por Matto Grosso ; 
não foi o mesmo nobre d~putado (referindo-se 
ao meu digno it·rna.o) que, depois da derrota 
do Rio Pal'do repetia o que o senado dissera 
a Varra.o depois da batalha ·cte Cana~:- O se-
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SESSÃO EM 1 DE JUNHO OE 1839 251 

nado não desespera da salvação da republica? 
-Apoiando-se neste dilo para mostrar que o 
corpo legislalivo não devia desalenlaL' os sol
dados da legalid~de? Concordo. que este é o 
nosso dever; mas, pa1·a que tenha plena appli
caçllo o exemplo trazido, pe1 guntm ei ao nobre 
deputado :-o que fez o senado romano? Vanão 
não continuou no consulado, e Annihal foi ba
tido pelo dictador Fabio; e Scipião, depois de
nominado o Africano, e por nllimo por Graccho 
e Marcello, V anão nllo foi conservado no com
mando. A es"te respeito lembrarei tambcm a 
eonducta q.o direclorio francez. Quando as der
rotas da Italia começarão debaixo do commando 
de Ciierer, foi nomeudo Joubert para suhsti
tuil-o. 

Não fallarei do presidente da Parnhylm ante
cessor do actuul, porque sua inl1abilidude fui 
reconhecida e elle mudado. Qnanto ao prt•si
dente do Ceará, oi.1lros scn hnres já têm rle -
monslrado seus cL-ros ; e a:: 11ovas disscnsül::S 
apparecidas no Manmhno p1·twilo o quanto o 
guvcrno se enganou removendo-o para lú. 

Passarei a foliar a respeito do nclual p1·e~i
denle de Minas Geracs. Nr10 o conlic1;0; pôde 
ser bem ed11cado, rnas 11n0 esperava que o 
comparassem com o Sr. Raphael Tol,ias Llc 
Aguiar, o maior proprielurio de minha prnvin
cia, bem educado, e depnlado, creio que em 
duas legislaturas; homem, que estando na 
presidencia quando dous pa1ticlos opposlos, rJ 

moderado e carammú, eslav!\.o nu maior effcl'· 
vcscencia, não leve um só cidauilo q11e se 
queixasse delle, porque fiel execu 101· dns leis, 
em impaL·cialissirno, e não tratava de palroci11,11· 
este ou aquellc presidente, que muila::; ve::cs 
fez reflexões dando a rnzflO porque nrw r1ueria 
cumprir ordens do governo. 

Passarei por ultimo ao presidente de S. Paulo. 
Eu o considero bom chefe de familia e l10m11m 
honrado; sei mesmo que é bem educado ; é o 
que posso dizer a seu respeito ; quunio á sua 
presidencia os factos sno puhlicos. O meu nobre 
co1lega pela provincia de S. Paulo aqui fallou 
dos negocios de Guaratinguelá e arleinunente 
passou em silencio a convocaçn.o que elle man
dára fazei· do jury do anno passado para julg:.u· 
os criminosos da sedição de Guuratinguetá, e 
passou mesmo de relance nos negocios 
da Franca. Eu lerei á camarn as desgraças da 
Franca, e o · numero de mortos, feridos e 
expatriados que alli houverllo. (Lê um im
presso, do qual consta que forão assass-inados 24, 
feridos 4 e e."cpatriados 14 ....... ) Eis-aqui as 
desgraças que r~sultarão da sedição da França, 
e os· incommodos que continuão a sotrrer estes 
cidadãos, porque foi uma das habilidades• dó 
ex•pre~idente o deixar que as autoridades 
creadas pelo chefe sedicioso continuassem a 
existir alli ; e o que é mais, emquanto elle 
durou na presidencia, esliverilo em connnu
nicação official com elle. Isto não são calum-

nias, nem palavras sem fundamento ; consta 
dos papeis remettidos á assembléa provincial 
pelo mesmo ex-presidente. Parece-me que 
isto basta para justificar a parte do voto 
separado, quanto á má escolha dos agentes 
do poder. 

Polilica acintosa: vou referir um facto, além 
de outros que já citei. A lei do budget do 
anno passado conservou o arsenal de ma
rinha de Santos ; entretanto, mandara.o trans
portar de lá para a côrte bombas, amarras, 
ferradai e folles, cabos, tudo quanto lá ha
via, e o que mais é os mesmos pretos, que 
rcma,·ão no escalm· do paMio-mór ; rle mouo 
que, se alguma erühal'cação mercante estiver 
em perigo, o patrüo-rnór nn.o lhe póde dar soc
col'ro. O ed ificio carece ser relel11ado, mas nem 
pnrn isso houve di11lieit·o. 

Tratarei do estado financeiro, considcranclo o 
que u este rc~spcilo disse o Sr. ex-ministro dos 
negocios estra11g1·it·o8. Uma nd miuislra~rw de 
fi11anças c:011sisle cm..... fixai;ão de dcspcza, 
or~·a111enlo de 1·cceila, pcr<:cpçno e emprego 
dc!lla, e cou tuhilidadc. Pcr~unto: -<Juul ó o 
rnelhm· estado liuanccirn ? Será (H{Uclle em 
que a imposiçno, e a dcs~cza fôt· mcnOl'. 
Quando a imposição é menor, maior numero 
de cnpilaes íld'.lo <lispouiveis, que, pt·oc1uan<lo 

-~nac·s rcpn,duclivos, vêm a ser urnmrnciacs 
de riqueza. Ora, o que é que se tem feito? 
J\11g111Pnl.nr dcspcza 7 e augmentar o syslerna <le 
inq,osi1,:üe>Õ; e 11ão isto só, mas lambem con
lntl1it· c111preslimos, e o que é ainda peior é 
q11P se contral11.:m CBtes crnprestimos, e se aug-
111cnUlo as imposições, quando sú temos em 
cir•.-nlaçüo moeda fiduciaria, sem valoL' algum 
rc·al, tiu moeda-papel que l'az o officio de 
1110cda, mas que o uão é jámais ; e que, 
quanto mais aug1!1enlamos os emprcstimos, 
tn.n to mais Sl! dcsacredi ta o nosso meio cir
lan te, e tanto r,cior. é o estado financeiro do 
paiz. lHas responde-se a isto que os canaes 
da industria pt'Ospcra.o ! Como, senhores, não 
hão de proE:pc1·ar? Não sabe o nobre ex-mi
nistro, que quando o meio-circulante se des
acredita, ninguern o quer conservar em si ? 
Nüo sabe CJU!;! em tal caso todos tratão de 
o empregar, de aviveniflr as fabricas, a a~ricul
lura e todos os ramos da industria?. E' o 
que aconteceu no tempo dos o.ssignados de 
França, e com os papeis do systema de Law, 
e mesmo com as notas do banco de lngla
le1-ra, quando deixarãO de ser pagas em moeda. 
Por conscquencia, esta prosperidade era uma 
consequencia necessaria do desgraçado estado 
de nossas finanças ; e se augmentarmos cada 
vez mais a nossa divida, se continuarem os 
ernprestimos, o que se ha de seguir é que 
o nosso meio circulante se desacreditará de 
todo, e que nos succederá o que succedeu 
á França. Eu rogo aos meus illustres col
lcgas que consultem a obra de economia poli~ 
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tica do celebre Ihook, intitulada: Ori tlie 8tate 
of currency. Ahi verão que resultados produz o 
papel-moeda. 

Disse o nobre ex-ministro da fazenda aue 
a di~ida · publica não diminue o progresso 'da 
prosperidade ; mas cumpria que S. Ex. com
parasse os progressos da prosperidade em um 
paiz, cuja divida cresce com os de outro paiz 
não in divídado, e que provasse que é igual 
o progresso da prosperidade em um e outro 
paiz : cumpria-ihe tamhem mostrar que os 
dinheiros empregados nos empreslimos, sendo 
diversamente applicados, uão podcrião aug
mentar a prosperidade do paiz. Apresentou-se 
aqui o exemplo da Inglaterra, qne depois da 
guerra que a forçou a grandes emprestimos, 
surgio mais forte e vigorosa do que d 'antes! 
Já se esqueceu o nobre deputado que por ter 
um ministro inglez talvez causado 111uitas 
desgraças á Inglaterra, e mesmo por se acl1ar 
compromettido, promettendo aos alliados mais 
do que podia cumprir, foi obrigado a suicidar
se ? Já se esquece11 dos ajun lamentos de 
Manchester, Liverpool e dos gritos dos operarias 
das fabricas que tanto ·trabalho dcrão ao go· 
verno de eutúo para accommodal-os? Já se 
esqueceu do systema de economia seguido pelo 
mesmo governo ? Logo, em lugar de forte 
e vigorosa, ella teve de 1 utar com rn ui las 
desg1·aças. 

Estado político. Lancemos os olhos sobre as 
províncias; e que vemos? Duas provincins que 
for-::to clrnmadas á ordem, mas que offerecem 
em sua extensão o silencio dos lunwlos ..... 

Assim dizia Felippe II :-Eu red11zi os habi
tantes das províncias unidas ; ella~ gozão hoje 
de immensa trnnquillídade. Isto dizia Felippe 
II,- depois dos horrores com mettidos pelo 
duque de Alva nas provincias unidas. Escuso 
recordar á camara quaes for11o os resultados 
dessa apre~oada tranquillidade. Vê-se urna 
sediçao em S. Paulo, partidos encarniçados 
no Pará, desordens no ~faranhao, e finalmente 
uma guerra 1errivel que devasta a província 
do Rio Grande _do Sul. Será isto bo,m estado 
polilico interno do paiz ? 

Qual será o estat.lo moral :'o paiz? Os cos
tumes publicas cada vez mais deteriorados, os 
assassinatos e os roubos, e o que mais é, 
roubos praticados por empregados do govemo, 

. reproduzidos com frequencia. Ainda hontem o 
nobre ex-ministro da fazenda citou tres factos 
destes ; e, finalmente, o commercio escandaloso 
de africanos ;· e além disto, a distribuição das 
presas, novo manancial de riqueza, nova isca 
offerecida aos ociosos e amigos de prazeres. E 
será ·isto bom estado moral do Brazil ? Mas 
como n::iu ierá assim, senhores, se um dos 
membros da administração passada, em pleno 
senado pregava a doutrina de que a moral 
e a politica não tinhAO principias absolutos e 
fixos? Que a moral e a política cedia.o ás 

tl'ansacçôes e convcniencias, por não dizer ao 
interes..,e Í' ... 

Senhores, quando o interesse tem de ser 
re!:!:ulador das accões humanas, é de mister aue 
o ~paiz renuncie' a toda a moralidade. 'i'i10 
falsa philosophia pratica é filha de uma meta
physica Jiberticida, que rouba ao homem a 
escolha e livre tleliheração de suas acções; que 
paralysa a sua consciencia ; que em bota seu 
senso moral; que mata finalmente n vergonha 
e o saudavel remorso, freios preciosos, mas 
nc~essarios á sociedade: quebrado este dique 

1 interino opposlo ás paixões deva,,tadoras, o 
homem suffoca em seu coração a voz interna 
de um juiz supremo, porque então a exis-. • 
tencia de Deus é um µoslulado gratuito, 

Urna admini::;lraçao, pois, qlle malon entre 
nós todos os principios de nacionalidaJe; uma 
administração q11c suffocou em nossos corações 
todas as paixões generosas ; uma administraç!lo 
que até nos despojou dos phantasmas de Ber
ckley, para nos deixar o cadaver nú e livido do 
materialista, nao podia fazer a felicidade do 
paiz (apoiado~), não podia crear. cidadãos 
amigos da patria, defens·ot·cs do e.stado, magis
trados integras podia sim crcar machinas de 
ganho. (Apo-iado8.) 

Eu estou em demasia fatigado; meu estado 
valct11dinario não consente que eu coqtinue : 
rematarei aqui o meu discurso dizendo com 
B::icon, que a::; idéas por mim exprimidas na.o 
Eão filhas de partido algum, n~o tiverão por fim 
o ferÍI" a adminislraça.o passada, mas sómente o 
estabelecer princípios que eu julgo fuõdarnen
taes para prosperidade e grandeza de minha 
patria. 

Non sectu; alieujus, non plcwit·i, sed ittil-itatis, 
et amplitudinis hmnanm, fwidamenta 1-noliol'. 

O Sr. Freitas não pretendia tomar parte 
!la disc11ssão, e quasi que está arrcpen· 
elido de haver pedido a palavra, por ler de 
fallar depois de dous habilíssimos oradores ; 
mas corno na sessão de 25 de Maio ultimo 
ouvio proposições sobre o negocio da confir
mação do Sr. Dr. Moura pouco consentaneas 
eom o respeito de que é digno tal objecto : 
como sacerdote, julga-se obrigado a revindica1· 
o respeito devido ao chefe visivel da igreja uni
versai. 

Limitar-se-ha unicamente a este topico, 
pois que considera os outros sufficientemente 
disculidos. 

Entrando em rnateria, principia por declarar 
que, posto mnilo respeite o nobre autor do 
voto separado, prefere o periodo da com missilo, 
por acompanhar com mais lealdade o pensa
mento do lhrono. 

Passando a responder ao discurso do Sr. 
Andrada Machado, lê o seguinte:- O governo 
brazileiro escolheu um bispo.- Declaro á ca~ 
mara que eu não o escolheria, apesar do res-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:46 - PÃ¡gina 19 de 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1839 253 

peito que lhe tributo, porque não queria 
buscai· a meu bel-prazer motivo de contenda, 
pomo de discordia entre a Santa Sé e o Brazil. 
Realmente a nomeação foi imprudente e im
prudentissi ma.-Estas 1iaia vras proferidas pelo 
Sr. Andracla Machado mostra o orador que 
justificM plenamente a conducta do Santo 
Padre a respeito da não confil'mação. Parece
lhe que ninguem ignora que o Sr. Dr. Moura 
tem uma irregularidade, de que elle não é 
clllpado, mas que é impedimento canonico por 
direito ccclesinstico. Verdade é q11e esla ir
regularidade é dispensada, pois que não só 
no imperio ha dous bispos, que forão dispen
sados deste impedimento cnnonico, como se 
lembra de qne ignal dispensa obtivera o bispo 
do Porto, que depois foi patriarcha eleito. 

Sendo porém a dispensa privilegio, cxcep~:ão, 
ou cól'te nu lei, para a conceder é necessario 
que concorrão causas canonicas, das quaes duas 
silo as mais frisantes, e vêm a ser :-necessi
dade, e uttlidade da igreja. - Quanto á pri
meira, ella não foi desconl1ecida pelo chefe 
visivel da igreja, que estava prompto a condes• 
cender com o governo do Bruzil, enviando a 
instituição canonica ao Sr. Moura; porque, 
posto a igreja fluminense lenha um ordi
nario, que não só tern exerci cio de ju risdicção 
ordinaria, eomo de faculdades exlraordinarias, 
é comtudo sempm um grande mal a vacancia 
da ig!·eja. Restava porétn exa111innr a segunda 
causa canonica, isto é, a utilidade da dispensa, 
pura ter lugar o encartamento do eleito. O Sr. 
Maria de Moura tinha assigmtdo lres pare
ceres; um sobre a crearão de uma caixa ec
clesiastica; outro sobre · o impedimento do 
matrimonio ; e outro sobre o presbytel'io. O 
orador nao quet· entrar agorn no merito, ou 
demerito destes pareceres; espera e deseja ler 
occasião de cmiltir francamente a sua opiniM a 
este respeito. 

Não havendo, porém, cousa que se não possa 
encarar por boa e má face, e sendo a cada 
um licito o ei1carar as cousas segundo a sua 
convicção, segundo a sua consciencia, o chefe 
da igreja universal encarou esses pareceres 
peJo lacto pouco favornve1, e exigia explicações 
para ficar habilitado em sua consciencia para 
dar ou negar a instituição canonica. O que 
teve porém, em resposta? Nada. Disse-se que o 
Santo Padre estava em erro ! ! Não tendo 
mesmo tido lugar a entrega ao Sr. Moura 
de um avi~o que lhe era dirigido rle Roma, 
sobre o negocio da instituição canonica, á vista 
da formal declara~ão 'qne fizera, corno é publico, 
em resposta a um aviso do ex-ministro da jus
tiça, o Sr. Alves Branco, dizendo o Sr. bispo 
eleito que nlio tinha que fazer declaração al
g11 ma, nem de que retratar-se. ( O 01·ado·r lê o 
aviso do dito etc-ministro, e a 1·esposta ào Si·. 
D7'. Moura.) Embora o Sr. Andrada Machado 
elogiasse no seu discurso o Sr. Alves Branco 

por um tal procedimento ; o orador não póde 
concordal' com semelhante opinião, pois que 
reconhece no governo dirnito p,1ra escalar uma 
fortaleza como é o ll'ibunal da consciencia. A 
este respeito lembra o pl'ocedimento do abbade 
Grégoire, quando, no reinado do terror e da 
perseguição á religiM catholica apostolica ro
mana, na revolução franceza, sabendo que fôra 
violentamente conduzido á convenção nacional 
o velho e respeitavel bispo de Pal'is Gobert, 
para abjurar asna religião, fez a seguinte ex
,,J,..1n-,não ,..,,., tr1'b 11 "''' : - Se rrner·e,·_, "'ac1·ifi,,1·os 
\.., t.L .ll(,I.'( .lJ,.f".!,, U<L.1.U • "1....,. "w u li.IV 

pela patria, esto~1 prompto parn os fazer ; se 
quereis saber de minha adhesa.o á liberdade, 
tenho-vos dado provas pelas minhas acções ; se 
quereis que as rendas elos meus estados, disponde 
clellas; mas se quereis que e11 abjure a religião 
catholica apostolica romana, eu vos declaro que 
não, eu vos declaro que o tribunal da consciencia 
está acima de vós. Sou catholico por convicçrto, 
sou sacerdote por escolha, son bispo pol'que me 
violentál'a.o a tomal' sobre meus hombros tão 
pesado encargo. 

O orador aprE:senta mais alguns exemplos 
para mosfrar que o .St·. Dl'. Moura não se 
deveria ter deixado sorpt·eoder lào facil. 
ruente, e conclue esta parte elo seu discurso 
mostrando que, á vista do documento pelo 
qual o Se. Dr. Moura l'ecusou ns dar, expli
cações qlle a Santa Sé, para socegat· a sua 
consciencia, exigia e tinha direito de exigir, 
sa.o injnstas todas as censuras que se possão 
fazer á Sua Santidade,· que não deu formal 
negativa senno depois desse documento. 

Mas vejamos qual é a conducta da admi
nistração. A Sé romana eleva preténções que 
fazem lembrar um pouc0 a linguagem dos Gre
gorios, dos Pascaes, dos J ulios, e dos Boni
facíos. Assombrou-me que Roma dec1·epit.a qui
zesse voltar aos tempos de sua adolescencia. 

O orador pronuncia-se aitamente contra a 
especie de desprezo que contém estas pa
lavras, lembrando que: se é principio vul
garmente admittido que os vencidos recebem 
a lei do vencedor, este principio na conducta 
da igreja n11o se verifica, pois que o ven
cedor recebe a lei do vencido, sendo a arma 
da igreja não o poder, não a força, mas uni
camente a humildade, a paciencia, a resignação, 
a constancia e a firmeza. A este respeito cita o 
seguinte pensamento do celebre philosopho 
Bailli ; posto o não repita pelas mesmas pa
lavras :-Não admira que Roma, cheia de poder 
e de força, estendesse as suas armas e o seu 
dominio ; mas o qne admira é que sem força, 
.sem poder, e sem at·mas, fallando sómente 
aos corações, tenha estendiào o seu poder.ta-o 
longe. 

Se o orador não receiasse fatigar a camara, 
diria mãis alguma cousa a respeito do grande 
poder, da grande força da igreja; elle lembraria 
ao St'. Andrada Machado o modo miraculoso 
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por que foi fundada a nossa santa religião i 
não querendo o seu divino fundador servir-se 
nem de forças, nem de poder, nem de riqueza, 
nem de talentos transcendentes e abalisados, 
para estabelecer a mesma religiao, e para 
co11ocar sobre o lhrono dos Cezares a cadeira 
de S. Pedrc. 

Quanto á citação dos Bonifacios, o orador 
refuta esta parte do discurso com a autoridade 
do grande Fenelon, que prova claramente que 
Bonifacio VIII nunca proclamou o principio 
que os inimigos da Saula Sé. lhe ali.ri· 
buil'no, de que o papa, como monarcha uni
versal, podia dispôr dos imperios a seu hel
prazer. 

Depois de haver amplamente provado que 
ao chefe visivel da igreja incontestavelmente 
compete a concessn.o da instituição canonica, 
prova, citando a legislaçAo, que o concilio 
tt'identino foi adoptado -in totuni em Por· 
tugal, com salva sempre das prerogativas da 
corôa. 

Devendo o Sr. Andrada Machado conhecer 
que o chefe da igreja é uma capacidade mental, 
cercado de capacidades, parece·lhe que não 
terá duvida em confessar que não póde ter 
loucas pretençaes, como disséra no seu dis
curso. 

cc Eu sou inimigo de concordatas, porque. 
em geral parece-me que são sempre cessaçtlo de 
garantias. » 

O orador não approva as concordatas, se· 
guindo a opinião de um bispo; que sendo 
consultado sobre a utilidade de uma conco1·
data pará acabar com a divisão, que existia 
na França entre o clero jummentado, e 
não juramentado, respondeu que o chefe 
da igreja o podia fazer sem que para isso 
fosse necessaria concordata. Accrescenta que 
a igreja existia 12 seculos sem co·ncordata. 

Julga ser chegada a occasião para tocar 
em uma parte do discurso do Sr. Marinho, 
prClferido na sessão de 28 de Maio. E' a se
guinte : 

e, Entendo que a monarchia brazileira é mo· 
narchia nova ; que o primeiro monarcha foi 
acclamado pela vontade dos brazileiros; que 
nn.o existe aqui nenhum direito de herança, 
e que por isso não temos de Portugal 
senão aquellas leis, que uma lei da as
sembléa constituinte declarou que ficavão em 
vigor. J> 

Como destas expressões se póde entender 
que o Sr. Marinho quer um direito cano
nico novo, pois que o herdado de Portugal 
nn.o vale, na.o é proprio, e que por consequencia 
quer uma religião nova, o orador, responde 
em primeiro lugar, que não herdámos de Por
tugal, mas da igreja, as regras canonicas ; e 
depois, que não é inclinado a innovações nem 
em politica, e muito menos em religiãO. Con
tinúa mostrando os estragos e ruínas que 

produzirão na França as innovações feitas na . 
religião, excm pios de que muito convém 
a·proveitar.nos : e que é insustentavel toda 

· a religino que não é fundada na eterni· 
dade, e na.o tenha a seu favor a sancção dos 
tempos. 

O SR. MARINHO declara que o seu discurso 
nesta parte não foi colhido com toda a fideli
dade, e que se explicará em tempo. 

O Sa. FREITAS :- Está certo de que o Sr. 
Marinho não tivet·a em vista fazer innovações 
na nossa santa religião. Louva-o muito por 
isso, declarando que não tem motivos para 
duvidar dos principias religiosos do Sr. depu
tado. 

Como do mesmo discurso do Sr. Marinho 
mais abaixo se vê que o mesmo SI'. deputado 
entendera que a conc01·data que se intentou 
estabelecer cnl1·e o imperio e a Santa Sé iria 
tirar todas as difficuldades, e trnria comsigo a · 
instituição do Sr. Moura ; o orador mostra 
que. o Sr. Marinho está muito enganado, e que 
o chefe da igreja terá muita difficuldade em 
ceder o direito da instituição canonica, Para 
o provar mostra que apezar das perseguições 
violentas, que soffreu a religilio durante a re
volução franceza, tanto contra os bispos, corno 
contra o sumrno pontifice, nunca deixou de 

· lhe ser consagrado o direilo da inslit1iiç110 ca
nonica. 

O Sr. Marinho :-Sr. presidente, eu limito
me a uma pequena explicação. No Jornal do 
Oomme1·cio vem, na verdade, uma inexaclida.o: 
eu disse (referindo·me a um nobre deputado), 
que não sabia se a definiç:io que elle· dava 
de direito canonico era exacta, pois que esRe 
nOhl'e deputado inco1·porava as concordatas ao 
direito canonico : e neste caso accrescentei : 
falta-nos essa pa1·te de direito canonico, isto 
é, sendo, no sentir desse nobre deputado, as 
concOl'datas uma parte do direito canonico, e 
não os havendo entre o Brazil e a Santa Sé, 
e não podendo nós herdai." de Portugal, como 
se disse, essas concordatas, falta·nos então 
uma parle do direito canonico. Fallei, pois, 
na hypothese admitlida pelo Sr. deputado, á 
quem eu me referia, não quiz dizer que ti
vessemas um direito canônico novo, eu não 
sou innovador ; filho e ministro da religião 
calholica e apostolica romana, cada dia minha 
fé mais se vigora, o que não sou, fallo franca
mente, é ultramontano ..• 

O SR. FREITAS: - Nem ·eu, taµ-ibem não 
sou. 

O Sa. MARINHO :-Nem eu digo que o nobre 
deputado o seja; fallo de mim. Entendo que 
o ministro que queria uma concordata servia 
ao paiz, · porque o Sr~ deputado sabe muilo 
bem que o Santo Padre tem sim o direito d .. 
dar ou negar a instituição canonica aos bispos 
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nomeados, mas que esse poder póde ser mais 
ou menos restrirto, confol·me as conc0t·datas 
entre os dous poderes. Sei lambem; como o 
nobre deputado, qual o poder e a santidade da 
religião; sei que homens litteratos confundirão 
os sabios do areopago ; que a cruz de Jesus 
C:hristo espancou dos tremuluntes fo.baros e 
pavilhões as orgulhos:;;.s aguias; que homens 
annados tão sómente com o poder do- ln 
nomine Jesu-Christi Nazareni surge et arn
bula-derrocarão os templos da idolatria, de
molirão os altares da superstição. 

Sei que ao nome de ,Jesus crucificado, Apollo 
emmudeceu, Daphné deixou seus bosques, e 
as ilhas consagradas á deusa da impudicin se 
admirarão dos- raios de luz que as esclare
cerão ; que a insolente philosophia gemeu ca
ptiva e atada ao carro h'iumphal da cruz, e 
que o evangelho tornando as azas da manha 
VQOU desde a gelada Scythia até a ardente 
Arabia. Sei sim, e o digo, qlte se a religião de 
Jesus Christo não occupa hoje toda a vasta 
extensão do universo, é porque a ambição .dos 
homens a tem uesfigurado ; e a hypocrisia e 
conupção lhe têm desbotado a pureza com 
que ella sahio das mãos divinas de seu eterno 

· fundador. 
A discussão fica adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 

a mesma de hoje, e levanta a sessão ás 3 e um 
quarto. 

Ainda têm a palavra os Srs. Miranda Ri
beiro, Oliveira, Alvares Machado, Limpo, Coelho 
e Aureliano. 

Sessão em 3 de Junho 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARIO. - Expediente. - Redacção da lei 
sobre a inte1·pretação do acto addieional. Dis
cm·sos dos Srs. A [vares Machado, Ca,meirn 
da Ounha, Reze11,de e JJ,Jontezum,a. -Requeri
mentos.-Ordem do dia.-Discussão do se
gundo · topico do voto de graças ; 1•equeri
mento de encerramento. Discurso do Sr. 
Li1npo de Abreu.-Eleição da m,esa. 

A's 10 horas àa manhã faz.se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depu
tados abre-se a sessão, lê-se e approva-sc a acta 
da antecedente. 

Faltão com causa participada os Srs. Ca
jueiro, Castro e Silva, Bustamante, Alcibiades, 
Assis Mascarenhas, Costa Miranda, Vieira de 
Mello, Luiz Carlos, Casado, Ribeiro Duarte, 
Maciel Monteiro e José Feliciano; e sem ella 
os Srs. arcepispo da Bi.ihia, Souza Franco e 
Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. l° SECllETARIO dá conta do expediente, 

fazendo menção do requerimento dos guardas 
da com missão da saude, que é 1·emettido ã com
missão de orçamento do impeL·io. 

Remetle-se á commissão de eslatistica uma 
representação dos habitantes da freguezia do 
Bom Conselho, provincia da Bahia. 

Lê-se, e entL·a em discuss·no, a seguinte re
dacção: 

« A assembléa geral legislativa decreta : 
« Art. 1.º A palavra-muniripal-do art. 10, 

§ 4º do acto addicional, corni,rehende ambas as 
anteriores-policia e economia-, e a ambas 
estas se refere a clausula final do mesmo ar
tigo, precedendo propostas das camaras. A pa
lavra -policia-comprehende a policia muni
cipal administrativa sómente, e não a policia 
judiciaria. 

<e Art. 2.0 A faculdade de crear e supprimir 
empregos municipaes e provinciaes, concedida 
ás assembléas de prnvincia pelo § 7° do art. 
·10 do acto addicional, sómente diz respeito ao 
numero dos mesmos empregos, sem alteraçllo 
da sua natureza e alll'ibuiçües, quando forem 
estabelecidos por leis geraes relativas a objectos 
sobre os qnaes não podem legislar as referidas 
assem biéas. 

<e Art. 3." O § 11 do mesmo art. 10 sómente 
comprehende aquelles empregados provinciaes, 
cujas funcções sno relativas a objectos sobre 
os quaes podem legislar as assembléas legis
lativas de provincia, e por maneira alguma 
aquelles que silo creados por leis geraes relativas 
a objectos da competencia do poder legislativo 
geral. 

« Arl. 4º. Na palavra- magistrado -de que 
usa o art. 11 § 7º do acto addicional, nllo se 
comprehendem os membros das relações e lri
bunaes superiores. . 

« Art. 5º. Na dec1·etaçllo da suspensão ou 
demissão dos magistrados procedem as as· 
sembléas provinciaes como tribunal de justiça. 
Sómente podem, portanto, impôr taes penas, em 
virlude de ··queixa por crime de responsabi
lidade a que ellas estão impostas por leis 
criminaes anteriores, observando a fórma de 

· processo para taes casos anteriormente estabe- . 
lecida. . 

<e Art. 6°. O decreto de suspensilo ou demissão 
deverá conter : 1°, o relatorio do facto ; 2º, a 
citação da lei em que o magistrado está incurso ; 
3°, uma succinta exposiçllo dos fundamentos ca
pitaes da decisão tomada. 

« Art. 7'·. O art. 16 do acto addicional com
prehende implicitamente o caso em que o pre
sidente da provincia negue a sancção a um pro
jecto por entender que olfende a constituição do 
imperio. 

<e Art. 8º. As leis provinciaes que fôrem op· 
postas á interpretação _!iada nos artigos prece
dentes, não se entendem revogadas pela pro· 
mulgaçao desta lei i:;~m que expressamente o 
sejão por acto do poder legislativo geral. 
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256 SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1839 

« Paço da camara dos deputados, 26 de 
Setembro de 1838. -Paulino J1sé Soares de 
Souza.-J. C. de Mfranda Ribeiro. -José Cle
mente Pereira. » 

O Sr- Alvares Machado : - Sr. presidente, 
está sobre a mesa .o boa constrictm·, o Sncury, 
que vai lançar as provincias, e esmagal-as 
contra a capital i eslá sobre a mesa, não o 
laço do reciproco interesse, que é o unico que 
póde manter a integridade do imperio, mas a 
cadêa de ferro que vai prender a essas mesmas 
províncias, que voluntariam!!ntc se colligárno 
para formar o irnperio brazileiro i eslá sobre a 
mesa a redacção desse ominoso projecto que, 
debaixo do esfarrapado manto de interpretação 
ao acto addicional de constituição, reforma a 
mesma constituição, com clamorosa_ usurpação 
de poderes, e com notavel oppressão das liber
dades das províncias, gnranLidas pelo aclo ad
dicional que se quer nullificar. 

Esta redacção não deve ser approvada, 
porque o projecto é impolitico, inopporluno, 
absurdo e cúntradiclorio. E' impolitico, Sr. 
presidente, porque o Brazil já antes da vinda 
do Sr. D. João VI professava idéas liberaes ; 
o paiz estava coberto de sociedades patrioticas, 
que se propunllão a estabelecer o regímen 
das leis sobre as ruinas do absolutismo. O 
Sr. D. João VI veio para o Brazil, ·e os 
brazileiros, generosos sempre, entenderão que 
se não devia doestar o nosso rei, que, buscando 
asylo, veio lançar-se nos braços de seus subditos 
americanos. 

O Sa. PRESIDENTE: - O Sr. deputado di-· 
vaga. 

O Sa. ALVARES MACHADO : - Não divago, Sr. 
presidente, nem sei como V. Ex. possa adi
vinhar Q methodo pelo qual eu dirijo as 
minhas idéas para chegar a uma conclusllO 
final ; cada um tem seu methodo de ra
ciocinar: nem V. Ex. póde apresentar- a sua 
intelligencia como bitola das nossas. capa-
cidades. . 

Arrebentou em Portugal a revolução, nós 
adherimos a ella, ·porque não devíamos deixar 
comprometlidos e desampa1·ados nossos irmãos 
da Europa. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - E porque não 
deviamos ficar abaixo delles. 

O SR. ALVARES MACHADO:- Eu _passo de um 
salto o intervallo da independencia pa1·a che
garmos á assembléa constituinte do Brazil. 
Reunida ellà, formulado o projecto da con
stituição, o monarcha recuou diante delle ; 
tanta somma de liberdade talvez não qllizesse. 
Mal aconselhado por imprudentes amigos da 
monarchia, deu o fatal golpe de estado, dis
solveu a assembléa constituinte. Desde então 
dous campos se estabelecerão no estado : o 
monarcha declarou que queria. tu,fo, o povo 

decl~rou que não cedia nada. A federação do 
Equador pr?vocou o apparecimento e jurame.nto 
da constitmçno que nos rege. Foi como. uma 
com posição· que no.o agrndou cordialmente •a 
nenhuma das parles lifoiantes, Os conselheiros 
imprudentes da. corôa "appellá1;ão para uma 
reforma no sentido da côrte, o povo appellou 
para uma reforma que desenvolvesse o elemento 
fedei:al encerrado na constituição. O espirita 
publico se desenvolveu de um:1 maneira .po
derosa contra as tentativas do governo. O 
monarcha se assusta, parte para Minas Geraes 
proclama aos povos, e se decla·ra abertament~ 
contra a idéa da reforma ; dahi para diante a 
crise e:a inevil~vel : ou o paiz havia ficar sujeito 
ao reg1men arb1trar10, ou o monarcha havia de 
abdicar. O monarcha abdicou. As reformas se 
fizerã~, e forão r_ecebidas por toda a parte com 
o mawr enlhusiasmo. O espírito publico ia 
dei~~ndo a pol~tica, e já ~e voltava para a pl'Os
per1aade materrnl do pa1z. A agricultura e o 
commercio principia vão a florescer; os animos . ' os rancores ~ se apaziguar, quando um partido 
bem conhecido hasteou a bandeira do regresso, 
e ch~mou de novo todas as ldéas para a praça 
publica. 

· O SR. PAULINO :- Quem hasteou a bandeira 
do regresso ? · 

O Sa. ALVARES MACHADO:- O Sr. ex-mi
nistro da justiça e seus companheiros. A' vista 
desta historia, não está bem claro que o pro
jeclo de reforma é impolitico, que póde provocar 
uma nova luta, na qual não sabemos que pen-
samento trium phará? · 

Tambem é inopporluno: a província do Ma
ranhão aL·de na guerra civil i a Bahia parece 
revolver-se debaixo do ensanguentado panno 
mortuario que a cobre; o Rio Grande do Sul 
trimnpha de ~odos os empenhos da legalidade, 
Santa Catharma, massacrada e perseguida pelos 
falsos ou impruuent~s amigos da legalidadt!, vê 
uma pa!'te de sua população lançar-se· entre os 
braços dos republicanos para procurar asylo 
contra tantos vexames ; toda a população do im
perio assuslada com a ominosa idéa do regresso; 
!lento.Gonçalves apontando para a capilal do 
1mper10 como para o ponto em que se forjão 
grilhões para a libet·dade, convida a todas as 
províncias a uma federação geral; é nesta 
triste conjunctura, é á face de tantos perigos, 
que levantaremos nossas mãos profanas contra 
a constiluiçn.o, contra o acto addicional? 

O projecto é absurdo, pois que a m1da menos 
se propõe que a fazer passar com o titulo de in
terprelaçi:\0 o que é uma verdadeirn reforma do 
acto addicional, reforma- allentatoria dos foros 
das províncias. 

O Sa. PR~IDENTE :- Limite-se.o Sr. depu~ 
tado aos top1cos de absurdo e de contradicção. 

O Sa. ALVARES MACHADO:--- V, Ex. tem con~ 
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SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1839 257 
sentido em divagações, em sermões, em tudo 
quanto se tem querido, e agora a mim qt1er 
prender-me ao poste I Pois assim mesmo preso 
ao poste (o ornclm· crttza os brnços .'<obre o ba
lau8t1'(t rr,w o í!(: 11 elle eBti1,ear,,,. alado) conti
n ua1'ei. 

O projecto é conh·arlictorio, pois que deixa 
em pé todas essas leis promulgadas pelas pro
vincias, e com notnvel ferida das leis geraes. 

Na.o nos oppomos ~ interpretação do 
aclo addicio11al, nno nos oppomos, dese
jamos mesmo a nullificaça.o dessas leis 
em que as assembléas provinciaes exor· 
bitarão do seu poder ; mas o que não 
queremos ê que se reforme a constituição s.em 
para isso estarmos autorisados. E se a consti
tuiçno precisa de reformas, nãa as façamos 
subrepticiamente ; proponha-se essa reforma ; 
faça-se, se assim conviel' ao paiz ; mns faça-se 
pelos tranmites marcados na mesma consli
luição. Havia pedido a palavra pela ordem para 
fundamentar este requedmenlo: 

cc Requeiro que se declare que o presente 
projecto de lei encerra absul·do e contrudic,ão, 
o que feito entre em uma qual·la discussão. >i 

· O Sr. Carneiro da Cunha. requer a impressão 
rlesse trabalho por motivos que depois explnna. · 
Entende que é indispensavel a interpretação do 
acto addicional (apoiados); foi um dos que sus
tentou que era necessal'io dar ás assembléas 
provinciaes os direitos necessarios para a admi
nistrnção interna e bem-estar das provfocfas; não 
quer, porém, que ellas vno usurpando, como 
quotidianamente estão fazendo, e creando um 
chuveiro de empregados, que é hoje o em que 
só parece cuidar-se no Brazil. Acha que é 
necessaria a interpl·etação, porque é amigo 
do Brazil e da união, sem a qual. não ha Brnzil 
(apoiados), porque é amigo do throno e das 
instituições livres que o rodeião, mas nAo quer 
a confusn.o dos poderes. (Apoiados.) Entende 
que é necessaria a impt·essno, p01·que a materia 
é suml.Ilamente delicada, e deve-se proceder 
nella com madureza, accrnscendo que muitos 
deputados tomárão assenlo de noYO na camara, 
e não pocleráõ elJes votar com perfeito conhe
cimento de causa sem terem presente o projecto 
irppresso. O que espanta é vel' que homens que 
nenhuma l'eforma outr'ora quizerlio, não admit
tão agora interpretação nenhuma do aclo adcli
cional. 

Manda á mesa o seguinte: 
<e Requeiro que se mande imp1 imir o pro

jecto de interpretação do aclo addicional.
Ca1·neiro da Cindia. )> 

O Sr. Alvares :Macha.do cede a prioridade 
a esse requerimento, reservando-se mandar ou 
não mandar o seu á mesa, conforme a sorte 
que tiver a exigencia do Sr. Carneiro da Cunha. 

O · Sr. Henriques de :Rezende oppoe-se á 
idéa da imp~·cssão, porque está resolvido a 

TOMO I 

oppôr-se a qualquer demora. (Apoiados.) A 
_lei _é surnmamente importante, o Brazil inteiro 
a reclama ; talvez que por ella se ter demo
rado esleja hoje perturbado o Manrnhflo, por 
lhe haver levado o seu presidenle o mi1no 
deplor~vel •da lei dos prefeitos, que sopeia 
toda liberdade, e arma com a vnra de ferro 
essas autoridades. Reconhece que artigos ha 
nessa lei que se contradizem, que são ano~ 
malos, que envolvem absurdo; no em tanto acha 
que se não deve demorar a u llima discussão, 
nem a rernes!'."a para o senado. 

O Sr. Montezuma pelos principias mesmo 
· do nobre deputado de Pcnaunbuco a quem de
clara tributar muitos respeitos1 apoia o reque
rimento do nol)l'e deputado pela Parahyba. 
.Julga muito necessaria a impressão1 porque a 
lei é de surnma impoL·lancia, e não quer que 

. depois delln approvada se diga, como por vezes 
lem acontecido, que foi precipitada a votaçuo, 
que nflo foi bem meditada. Esta lei importa 
o socego publico, nno qu('; clla vú exlitiguir essas 
conflugra~ões, essas co11lestações, que já existem, 
mas porque vai levantar outras muito mais 
graves enlre os podel'es polilicos do estado. 
Eskanha que o mesmo illustre deputado: que 
reconhece a existencia de antinomias e de 
absUl'dos nesse projeclo, .seja o que vote contra 
sua ·impressão, quando totlos sabem que nno 
é muito facil, sem aturado esludo, descobrir 
n'uma lei todas as suas contradicções, lodos 
os absUl'dos mesmo que podem envolver. 

O orador passa a mostrar que sempre foi 
cohel'enle em sua politica, e ex.clama com 
calor :-Admirou-se, pasmou o illustre depu
tado pela Purahyba, que pessoas houvesse, 
que tendo repellido toda a idéa de reforma 
constitucional, repillilo agora toda a idéa de 
interpretação do aclo addicional. Cabendo esta 
carapuça em minha cabeça, justo é _que me 
explique. Tive a fortuna de impugnar com 
todas as minhas l'orças, com toda a minha 
energia esse projcclo de rcl'ormas, tive a fol·
tuna de ohslar a que alguns artigos fossem 
adoplados ; declarei nesta casa que nenhuma 
rcfonna queria que se fizesse, nenhuma altc
raço.o na constituição. Quaes forão, porém, 
os motivos ? Quaes os principias por que sus · 
tentei que se nllo .devia tocar na arca santa 
de nossas liberdades ? Porque o paiz não 
havia gozado daquelle descanço necessario 
pttt·a se ajuizar elas vantagens e inconve
nientes das insliluiçües: minhas opiniões era.o 
estacionarias : no.o queria que o Brazil dei
xasse de progredir, que se apresentasse gigante 
em politica,· como em industria e riqueza ; 
mas o povo nem pela theoria, nem pela 
pratica podia ainda julgar da bondade dos 
principios constitucionaes. Não confessavão 
todos que o ex-imperador não havia posto 
em andamento, nem desenvolvido os princi
pios conslitucionaes ? B'razileiro, nascido no 

"o ,JÜ 
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258 · SESSAO EM 3 DE JUNHO DE J 8:1n 
Brazil mns residente fóra delle havia 9 annos, 
11110 /onliecia eu enUlo todas as necessidade.a; 
do paiz. Era pois estacionaria, conservador; 
hoje sou ainda conservador eslacíonario, qmmdo 
eia mo :-Vós estaes iliuàiàos qnando pensaes 
que com essa lei só ides interpretar o aclo 
addicional.-Sou conservador, esta~ionario, sou 
ainda o mesmo horn€m ; n~o tenho conse
guido senão radicar-me ~ada ve:.:: mais nos 
principias que tenho bebido e que me lêm 
suggerido os poucos livros que tenho lido. 

O Sn. CARNEIRO DA Cu.NHA decl:u·a que por 
ora só se trata de imprimir, ou não imprimir 
o projecto que se discute, sem entrar no exame 
de sua natureza. 

ALGUNS Sas. DEPUTADOS cedem da palavra 
pam se votar; ; outrns porém não o fazem, e 
a maleria fica adiada pela hora. 

O Sn. PENNA lembra que ficando a matcria 
adiadn, poderia o Sr. presidente fazer com que 
o projecto sahisse impresso no Jo1·nal elo Com· 
mercio de amanha. 

O Sr. Montezuma acha que o jornal póde 
publicar, ou não publicai·, como lhe approver; 
o que elle não quer é que a camara faça 
dcspezas com essa publicação, por amor do 
priucipio de eeonomia ..• ( O oraclor .senta-se, rin
do-se, no meio de hilm·idacle gaal.) 

ORDEM DO DIA 

Con linúa a discussão do 2° periodo do voto 
de graças. 

O Sr. Mello e Mattos informa-se do numero 
de discursos pronunciados pró e conlra, e pro
põe o encerramento. 

O Sn. MoNTEzur.iA, pela or-tlem, lembra que 
o illusli'e deputado n~to estava sentado no re
cinto da camara quando fez esse requeri
mento. 

O SR. MELLO E MATTos toma assento e repete 
o seu l'equerimento. 

Posto a votos o encerramento é rejeitado. 
Continua a discussão. 

O Sr. Limpo de Abreu:- Sr. presidente, 
eu me admiro de ver que o illustre deputado 
pela provincia da ;Bahia, as3evere que a ca
mara se acha profundamente e3clarecida, e 
esclarecida sobre questões interessantissimas, 
ao mesmo tempo que outro Sr. deputado por 
S. Paulo julga dever a camara proceder com 
mais madureza em questões tão iµi portantes, 
e é essa uma das razões pelas q11aes acho 
que nrto esta.o bem venti !adas· todas essas 
questões, nem 1::stá acamara em circurnstan
cias de bem votar. Por isso, Sr. presidente, 
insislfrei ainda em todos aquelles pontos que 
n!lo estno sul'ficientemente resolvidos. E' um 
de!!es saber se por ventnra a falia do throno 

conlé111 o pcnsnnwnto da administração passada, 
ou o da aclual. · 

O nohrn deputado pela província de S. Paulo 
(Sr. Cameiro de Campos), que sem duvida 
nenhnrna concon·cu urnito p:,ra esclarecer a 
camara, sustentou que el'a desairoso e incon
stitucional suppôL·-se que a falla do throno 
continha nrw o pensamento àa aàministração 
actual, mas sim o da administrnção passada. 
Todavia, Sr. presidente, se não eston enganado, 
entendo que a folia do lhrono deve apresentar· a 
polttica que julga a administração mais util ao 
paiz; índic.1r os meios mais proprios para satis
fazer as neuessidades publicas ; e não posso 
concebet· como no curto período de 15 dias 
pudesse a administraçllo aclual analysar, e fazer 
a avaliac;ão de todos os fados consignados nas 
secretarias pela utlministra!;~ão passada para os 
apresenlllr á camam. Nno concebo como cada 
um dos rnemhl'Os do aclunl gabinete, no curto 
lapso qne decorreu até n Abe1·lnra das camaras, 
pudesse indicar o meio mais proficuo e vanta~ 
joso ao pniz. Não digo qtte nao tenhão elles 
idéas da política, 1·eemsos e negocios, mas isso 
tudo é ern absoluto, e pn1· mais vantajoso que 
seja o conceito qtt(! lo tios 1110 merecem, duvido 
muito que seiH c,mltetii11enlos especiaes àos 
factos, sem podei· mesmo avaliar o que só a 
pratica dos negocios púdc indicar, conseguissem 
apresentar á ca mm·a a pol iticu que entendem 
mais conve11ientc. 

Eu jü cilei duas omi<1sõcs q11e se achão na 
falia no throno; umn ó n do tralado de com
met·cio cnlt·e o governo do Bn1zil e a republica 
do Chile, a outm é a du occ11pn<;ilo do territorio 
brazilei ro n0 Oyapock pelas tropas frnncezas. E 
porque ornitlio a nd1ninistraçt10 factos tão impor
tantes? Sem duvida ry11c nno jt1lgou dever omitlir 
e aventurar um juiw q11c talvez nil.o satisfizesse 
ás camaras. 

Porque nao locou nesse facto apontado pelo 
nobre ex-ministro de cslrangeiros, de haver-se 
solicitado a media\'1lo da Inglaterra afim de 
restabelecer as relu,·ões entre o Brazil e o gabi
nete das T1Jillerias? Sem duvida alguma qne a 
administraçao actnal nüo estava nas circum
stancias de manifestar a polilica que convinha 
seguir; e é por isso que o rninisterio se vio na 
a1ternativa ou de adiar as camaras, eomo, já 
disse em outra occasino, ou de apresentar-se 
ante ellas sem poder avaliat· Lodas as circum
stanci~s, toclus us dil'licuklndes occot'l'idas; seni 
poder emitlil' um pensamento proprio. Nestas 
circumstancias poi:i muito mais deve a camara 
esperar <la disc11s~.no du resposta á falla do 
throuo. 

Antes de cnlt·tu no exame da falia do throno, 
de todas as questões que alli se e11cerrão, direi 
algumas paiuvms ~obre o discurso proferido 
pelo nobre cx-mi11istr·o da fazenda. Peço indul
gencia sobre quuesr1uet· erros em que possa 
cahir tratando de übjecios em que sem àuvida . -
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SILSSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1830 ~59 

11110 sou profissional, e em que o nobre ex-mi
nistro póde dat·-rne lições, e assevero-lhe: que es
tarei prompto .1 recebei-as. DesculpaL'ei o nobre 
dcputudo por S. Paulo por nno ter tratado com os 
primores da gentileza a administração passada, 
esperando que ella se defendesse, e não querendo 
apresentar as prnvas. Creio que a este resneilo o 
nobre deputado por S. Paulo ê!"tá cornpld~mente 
justificado pelo regimento. Era necessario que 
houvesse alguma dcclaraçn.o cscripta no artigo 
para poder suslenlal-a, e desenvolvel-a na dis
cussão. 

O nobre ex-ministro passou a ddender·se 
das arguições que se fazião dos c1isperdicios 
das rendns publicas, e da pouca vantagem que 
o 11ohre ex-ministro · agenciou quando emillio 
na circulação algumas apolices. Allribuio ú 

uohre ex-minislro essa culpa a varias causas 
alheias da vontade do governo; a!tril>llio-a á 
legislação actual u aos ernpregn.dos c1ic:arregado::; 
da cobrança e distribuição desi:ias rendas; di
vidia a fiscalisação das rendas cm Juas parles, 
urna a arrecadação ou a receita, a outra a dis
tribuição ou clespeza. Quanto a não ser cxacla 
a receita disse o nobre ex-ministro que prn· 
vinha de ser a nossa legislaçuo demasiadamente 
complicada e confusa, e empeiorada pela abo· 
lição .(Los juízos cspeciaes que davão occasião 
de estudar-se particulanneute esle ramo de 
jurisprudencia administrativa; e quanto á má 
arrecadação das rendas, prnvinlm de não ter o 
governo~ todos os meios necessarios para tornar 
responsavcis os arrecadadores ou colledores 
que lêm em si as rendas, ou não as cntregão 
nas eslaçõei:i cornpelentt:s. Eu ct·eio que a islo 
se reduzem todas as observações do nühre ex
ministro da fazenda. Não que1·0 affirnrnt· que 
sejão as leis que se lêm feito sobre mrecadação 
e administraçào de fazenda as mais perfeitas ; 
todavia, quizera saber se o nobre ex-ministro 
da fazenda julga que deve a respunsabiliJade 
recahir unicamente sobre os colleclores, e se 
entre os collectores e o ministrn ela fazenda não 
ha uma grande c~tdêa de enqJregados publicos, 
se os collectores não dependem das Lhesourarias 
µrovinciaes, sobre as quaes póde a acção do 
governo ser mais activa e immediala? 

Se, por consequencia o nobre ex-ministro 
da fazenda fizesse caliir essa responsabilidade7 

não sobre colleclores, mas sobre outros em pre
gados de qüem elles dependem, na.o teria pot· 
ventura melhorado consideravelmente u arre
cadação dos impostos e rendas publicas? Eu 
tenho ouvido censurar a inspectores; o ministro 
da fazenda não podia mesmo ignorar que estas 
censuras se fazia.o, e até que tivér~o lugar nas 
assembléas provinciaes ; eu por consequencia 
teria direito de perguntar ao ministro porque 
razão nno se informou da veracidade desses 
factos que lhe são atlribuidos ? Porque nao 
ouvio o presidente de tal ou tal tH·ovincia? 
Porque não indagou se crão verdadeiros os . 

rL1olivos das queixas, ou se filhas de aue1-
ções particn lares ? Eis o que devia occnpar 
o ex-ministro da fazenda, Estou persuadido 
fn,;rlô i::=01• r1r1n ac-•J"'l~n n1·-.'"""'"'V'lnrlri.\ r,,,,.,.,. --"',..,. /~ 
\.IJV"\..n, ..;"\..,L '-jUV \..~..-JU.,::J«. '\::Ut5C\.J.JO.UU) yuc; 11â.U t::: 

a má legislação que temos sobre esta ma
teria, e sim aos máos empregados de que o go
verno lança mão; que devem ser attl'ibuidos os 
males de que nos queixámos. Pergunto (e di
reito teuho para indagal-o) como é que o 
nobre ex-ministro usou do arbítrio legal que 
lern de demitlir os empregados de fazenda? 
Foi demillido um empreg;1do, de cujo zelo 
e inteireza ninguetn duvidava, que, apenas 
demitlido, instou com a contadoria de revisM 
para que examinasse suas contas, e vi-as 
immecliatarncnte abonadas ; folio do Lltesou
reii'o da snbsliluiçtto das nolas. SL'. pres1ueutc, 
quando nrn minístrn qualquer, valendo-se Jo 
arhitl'io que a lei lh~ collferio, d1~rnillc em
pregados de;:;la ordem, o qtte espern este minis
teria? Que mais fal'ia o uolire ex-ministro da 
fazenda no maior prevaricartor? Como premia 
o nobre ex-ministro da fazenda o /,elo e büa 
vontade de seus empregados? E' clemillinclo-os? 
Corno pódc um empregado, iiUjtiilo ao arbítrio 
bem regubclo do rninislrn, mns ni'ío sujeito 
á seus caprichos, á seus odios ou a suas 
affeições, corno póde utn empregado destes 
cumprir satisfae:toriamente seus devere,.; se está 
dependente, não da lei ou do arbítrio legal, 
rnas da vontade, do capricho <lo ministro da 
fazenda? 

Eu ainda citaeei outro facto muito nolnvel, 
que mostra que nunca a administr,1çil.o pas
sada tratou de p,erniar o zelo, o mereci
mento dos serviços dos empregados publicas. 
Rd1ro-me ao digno ex-presidente da provin::ia 
do füo Grande, que lendo aceitado uma com
missão arriscada que outra administração lhe 
l1avia confiado; que tenclo deixado um lugar 
com que elle devia contar para sua ~uhsis
lcncia e d1; sua família; que lendo servido bem 
esse lugar, e que tendo feito serviços no Rio 
Grande, serviços elogiados pelo nobre ex-mi
Histro dos negocios do imperio no decreto em 
que lhe deu a demissão, voltando do Rio 
Grande achou-se demitlido pelo nobre ex-mi
nistro da fazenda. Nunca a administraçno leve 
occasião de contemplar este servidor do es
tado, que fôra louvado pelo nobre ex-minislt·o 
do imperio ! Como, senhores ! Como uma ad
minisll'ação tal poderia achar servidores dignos 
que quizessem della aceital' commissõ~s anis
cadas ? Ella se pôz na impossibilidade, na.o 
digo já de encontrar bons empregados de fa
zenda, para que em verdade precisos sll.o certos 
conhecimentos especiaes ; mas ainda para en
contrar com facilidade cidadãos dignos que 
se sujeitassem a aceitar quaesquer outros em
pregos publicas onde na.o podião contar de 
maneiea alguma com a sua conservaçll.o por 
muito tempo. 
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Sr. presidente, é desta maneira, é por estes 
factos que tenho referido, e por muitos ontros 
que deixo de referir, para não faligat· a allenção 
da cnrnara, que eu entendo que essa adrni
nislrnçi.'I.O não podia clm·ar p9r muito tempo, 
ainda quando sna polilica não tivesse excitado 
a anlipathia nacional. O meio por que ella 
udministrava o paiz evidentemente tendia a 
delxal-a ern isolaÍm~nto completo ; ella se veria 
cm muito pouco lempo na circumstancia ou de 
11ão encontrnr, por mais diligencia que fizesse, 
homens dignos parn occupar os lugares, ou 
entao havia de vêr-se na dura necessidade 
de collocar nos primeiros cargos do estado a 
homens não dignos àe os desempenhai', II: 
quem sabe, Sr. presidente, se esla segunda e 
llllima liypolhesc se nt\o verificou em muitas 
occãsiões? Certamente eu Mo desejo analysat· 
a conducta dos empregados publicas; eu me 
oppuz a semelhante analyse, ou exame, quando 
tive a honrn de set· minislt·o da corôa; mas 
sllo tantas as arbitt·aricdades, sao tantos os 
desatinos que alguns lbnceionarios publicas 
<1ne servirl\o nessa administrnç!lo cornmellêrão 
uas 11rovincias, que eu nf\o po~so deixar de 
desculpar ,algumns censuras que a taes cmpt·e
gados se têm l'eilo, e que penso que ha muito 
tempo a adminislraçrw os devêt·a te1· demittido, 
para evitar uma discussão no corpo legi2dativo 
q11c pudesse concorrer a tirar-lhes a força 
moral que elles ainda pudessem ter em urna ou 
outra pr9vincia. Aclmil'a-me lambem que os 
nobres ex-ministros da corôa, que nesse tempo 
sustenim·no, contra a minha opinião, o direito de 
fazerem taes censuras sem mesmo tomarem o 
trabalho de apresentar razoes plausiveis na falta 
de dornmcntos, hoje não só impugnem este 
vrincipio, corno até queirão um por um defender 
os actos de alguns presidentes, e não se cinjão 
antes á doutrina que eu tive a ho11L'a de de
fender quando ministro da corôa, isto é, tornar 
o complexo da conducta do udministrador, e 
perdoar-lhe um ou outro acto menos pensado. 

O nobre ex-ministro da fazenda passou depois 
disto a querer demonstrar que a lei de 4 
de Outubro de 1831 ern. uma das eausas da 
má fiscalisação das rendas. Eu tambem não 
defendo esta lei ; mas não me parE:cem bem 
justificadas as razões allegadas pelo nobre ex
ministro. E; verdade que muitos dos empre
gados das tlH!sOurarias provínciaes são propostos 
pelos inspectores: mas estas· propostas são 
apresentadas depois ao Si·. ministro da fazenda, 
para sobre ellas mandat· passar os dect·etos a 
quem julgar conveniente ; mas desde que, tanto 
o inspector geral no Rio de Janeiro, como os 
ínspectores provinciaes, sfio da livre nomeaçao 
do nobre ex· ministro da fazenda, como é que 
elle concebe que esta lei nao allendeu á sua 
responsabilidade ? Se por ventura houvesse 
alguns empregados nas thesourarias pl'Ovinciaes 
que pudessem ser de.~pachados sem o. voto do 

nobre ex-1ninislro da l':\:i.•itvln, leria cllc rn:i.n.o ; 
mas não vejo na lei q11e lul se a11lo1·ise, 11no 
vejo mesmo q11e a lei i111ponh,\ no minislt·o da 
fazenda o!Jl'igaç:lo de escollter os empregados de 
fazenda precisamente da primeira, ou da se
gunda, ou da terceira proposta que lhe seja. feita 
pelos inspectoees, ou contadores das Lheson
rarias provinciaes ; portanto, me parece que 
nesta pat'te a lei altendeu igualmente a respon
sabilidade do ministro ; que não póde elle 
desculpar-se debaixo de semelhante pretexto de 
q11aiq11er censura que se lhe possa fazet· pot· 
conservar esses empregados. 

Disse, porém, o nobre ex-ministrn que no.o 
podia elle iirlmiltir sem audiencia, e mesmo sem 
informações dos presidentes das provincias e 
dos iw,pectorcs das thesom·al'ia.s ; mas n~o 
podia o nobre ex-ministl'o suspendei-os? Pa-
1·ece-me que esta medida que a lei conf'erio é 
1nnito sufiicienle para habilitar qualque1· rni
ni!'tro a exet·cet· a acç1l.o con venieute sobre os 
e111p1·egados das thc:;ourarias provinciaes. Em
bol'a o processo justifique o empregado que o 
ministro manda 1·esponsuhilisar ; não póde, 
ape::;a1· disto, o ministro da repal'tição de
millÍl·o? Sim. Como, pois, demonstm o nobre 
ex-ministro qLJe a lei é lão má que o livra da 
responsabilidade ? Na.o digo que elia é boa; 
ma!5 digo que é sufficientemenle boa para um 
ministro da fazenda qualquer nno poder alle
gai-a como cteclinando a sua responsabilidacle. 

Disse mais o nobre ex-ministro que a lei 
ainclu era pessima, porque autorisava os presi
dentes das provincias a certas despezas, auto~ 
risação que punha os rninistros nas circum
stancias de .::iao saberem quanto se havia des
pendido nas provincias. Ora, pal'a que esta 
argumentação pudesse ser valiosa, e diminuir a 
responsabilidade do nobre ex-ministrn, fôrn de 
mister que erle provasse: lº, quaes forão os 
presidentes que abusarão desta autorisação da 
lei ; 2º, quaes farão as tnedidas que o governo 
tomou a este respeito. O nobre ex-ministro da 
fazenda disse que expedira uma circular a todos 
os inspectores de thesourarias, para que não 
cumpt·isscm as ot'dens dos presidentes senão 
dadas certas circumstancias; é mais uma razão 
que me convence de que é de ordinario o 
ministerio a Ol'igem de todas as desordens, quem 
esiabelece conflictos entl·e as diversas autori
dades, quem. diminue o respeito ql}e se deve 
ter á primeira autoridade da província, emfim 
quem por taes meLos concorre para a grande 
desordem. que appat·ece. Em que fundamento 
de justiça ou dP.·ordern encontrnu o nobre ex
ministro da fazenda a conveniencia de expedir 
semelhante ordem ! Eu de certo, por mais que 
perscrute este pl'inctpio de justiça e de ordem, 
nao o posso encontrar, antes encontro o in
verso dtsto : encontro uma violação manifesta 
da lei, E::ncontro um principio de injustiça, 
encontro um principio de desordem, encontro 
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SESSÃO .EM 3 DE JUNHO DE lo ;39 2Gl 

uma violaçllo manif'csla de lei: porq11anto a 
lei q11c serve de regimento aos pr'esi1i"cnl0s ele 
prov!ncias snhordina-llies lodos os crnpreg,u1o:,; 
pnbl1.cos ; cncontrn um principio de i11_j11sliça, 
por isso que o nobl'e ex-ministro da fur.cnda 
entendeu que o inspeetot· da thesouraria, em
pregado subalterno do presidente era mais capaz 
de c_umpt·ir as suas ordens, do que o proprio 
pres1dent.e da província; encontro, emfim um 
principio de desrll'den1, de anarchia (per~1itta-
,;:~ -A -••A n~~ rl,, --~.--:,. -.-1- •. -,) 
~c·111c yuc u::it: u<.< p1vp11L1. !li.l.lHY!élJ, 

O Sn. CAL~ION : - Nao se agaste com a res
posta. 

O SR. LIMPO DE Asr-rnu : - PorqLrnnto não 
podia deixar de tendei· a estabelecer co nfl ictos 
~eri_go~os entre o presidente da província q11e 
devia instnt· parn que s11u autoridade fosse obe
decida, e o i11speclo1· da lhe--omaria, q11e nr10 
podia deixal' em c,tso alg111n de allcgar a orde111 
(lllC linha recebido do rninistrn da sua t·cpat·· 
tição. (Jual seria o resultado disto? .... 

O SR. CALMON : - Não se agaste depois corn 
a resposta. 

O SR. LilllPO DE ABREU: - Persuarlo-me que 
não offendo em nada ao nobre ex-ministro da 
fazenda ; estou argumentando, e dis,,e que 
sua ordem tendia, 011 pouia ler tcndencia a 
todos esses fins. Sstou rn11ilo lon(,e de 1'11],rar n , o 

que taes erão as intenções Llo nobre ex-mi
nistro ... 

O SR. CALl\lON : - Não se agaste ao depois. 

O SR. Lmro DE' ABREU : - Se o nobre ex
ministro se agasta cem argrnnenlos, isto é diffe
rente ; porque com injurias, ·com invectivas, 
não se ha de aj'J'aslar: en nunca usei diric:ir-lh'as 0 L ! 

nem __ a neuhum de n_rnus collegas. (Apoiados.) 
D1r.ia eu, Sr. presidente, r1ue essa ordem ia 

estabelecer conflictos perigosos entre o pre
sidente da província e empregados subalternos. 
Baslava que uma ordem igua1 fosse expedida 
aos presidentes, que na!, provincias representão 
o pen5;amento do governo gel'al: e se por ven
tura algum havia, de cuja obediencia legal o 
governo pudesse suspeitat·1 deveria immediata
tamente demiltil-o. 

Mas ainda acct·escclntou o nobre ex-ministro : 
-Admitto que tudo isto se pudesse fazer quando 
nas provincias houvesse presidentes ; mas no 
caso de existirem em exercício os vice-presi
den tes ·? Tambem me parece que esta razão não 
póde justificar o governo. Nao tem o governo 
em si todos os meios, não tern as altribuições 
necessarias para que os presidentes das pro
vincias n~o sejllo commissarios do governo para 
um ou outro fim especial ? Não ten1 em si as 
altribuições necessarias para nomear ciclo.dãos 
dignos e prestantes que não sejão membros 
da assembléa geral, que nas provincias possao 
existir o tempo necessario para promover sua. 
prosperidade? Em regra não duvidarei admiltir 

que a r.•lministra çtw de 19 de Sclcmhrn escolheu 
rlignos cilhu];lo s para a:. presidencias. Mas 
quanto lcmpo p odcriilo el!es lú estar? Escolheu 
dcputarlo;; q11e a penas se clernorariio dous, trcs, 
e não sei se alg111n esteve uníca1nenle um mez. 

Com tacs e;;colltas nao sómente a adminis
traçCt0 não se importou, corno devia, cios in
tel'esses provinciaes, como deu motivo a sus-

. t , ' pe1 ar-se que num caso, ou noutro caso, os 
pl'esidentes ião comrnissionados po1· essa ~drni
nistraçll.ü para certos e delet'minados fins ; de 
outra maneira, corno se p6i.le explicar serne
llwnte conducta? C0mo é possi vel concebet· 
que uma administração illustrnda. noinôe pt·e
sidentes que clla muito bem sabia que 11110 

podía~ demorar-se nas i~rovincias o tempo ne
ccssar10 ne1n para organ1sar a falla da abertura 
da asscmbléa provincial ? Eu creio que, ou í.\ 

adminisl.t·n<;ào ha de confes.,ar que uão allcndcu 
em nuua aos inte1·css1Js publico,.; ern s11as no
mea(:ões, ou que era lal o seu isobrncnfo que 
se vio obrigada a instar para q:ie llie aecitasscm 
os primeiros cargo:: publicos. 

Sr. presidente, jú q11e loquei neste ohjecto 
de non1eaçõcs, nrw µosso deix.m· de revi:lur uma 
circumstaneia muilo nolclvel no gabinete de 
1H de Setembro. lnunedi,1tamcnte q11e esle 
gabinete Sllbio tlO puder, tl'UtOll de tnLiêlar 
q11asi inteiramente os primeiros fonccionarios 
publicas. Porém a camara lia de lembrar-se 
que lrnvta presidentes a quem se fizer·Jo as 
mais gr.1ves censuras, e que forão subslituidos 
pcl.i administraçM, .i excepção talvez de um, o 
ex-presidente do Pará, qt1~ tive occasião de 
defender contrn as violentas aggl'essões de um 
dos membros da opposição ern 1837, e que foi 
conservado quasi qae até o ponto em q11e a 
administração de 19 de Setembro deixou o 
poder. Note-se que sem quel'er entrar no 
exatnP. dos actos deste presidente, ainda mesmo 
coincidindo que elle pudesse servir de modelo 
a todos os pl'esidentes, nada havia mais proprio 
para inhabilital-o de continuar na adminis
traçilo do que as graves arguições que lhe 
fizera na camara um dos membros do ministerio. 
Bastava esta razão para que esse ministerio, 
para respeitaL·-se a si proprio, para nl:'l.o cahir 
na miseria de estarem sempre os seus factos 
em opposição ás suas palavras, devesse de
millil-o. 

O presidente de Matto-Grosso, um dos pre
sidentes hmis babeis ( apoiados ) dos q11e ser
virão durante a administração de que fiz parte,' 
estava já demittido pela administração que se 
segnio áquella de que fiz parle, pm· ler 
pedido sua demissã.o ; mas a aclministraçllo 
de 19 de Setembeo foi procural-o para lhe 
confiar a administração da provincia do Pará : 
muito capaz sem duvida era elle de pre
sidir a província do Pará, ~muito capaz sem 
duvida de presidiL' a do Rio Geande, mas 
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2G2 SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1839 

na.o seria sem dezar do gabinete de 19 de Se
tern bro. 

Aquelles presidentes, porém, em quem essa 
-administração n/1o achava um só acto para a 
mais leve censura, estes sim forno demiltidos 
immediatamente. A primeira victima (honra lhe 
seja feita ! ) foi o presidente da provincia 
pela qual tenho a honra de sentar- me nesta 
casa. Eu nM (;ensuria o gabinete de 19 de 
Setembro por taes mudanças, mas censurn 
que as fizesse depois da sua circular, cir
cular que não tinha por fim senn.o, além d2.s 
demissões, macular as reputações de alguns· 
funccionarios publicas que tinhM tido a 
desgrnça de servir nas administrações ante
riores. 

Sr. presidente, passarei agora a fozet· al
gumas breves obset·vu~Cies sobre o modo pot·
que o nobre ex-rninisl1·0 procedeu nas ope
rações de credito que tivcrt\o lugar , e 6 pat·a 
isto principalmente que pC\!O toda a sua in
dulgencia. 

Sr. presidente, o nobL·c ex-minisl1·0 da 
fazenda fez-nos umn resenha das cfri:mm
stancias do paíz, e attribuio a ella a alta 
ou baixa das apoiices. Ora, vejamos quaes 
fora.o essas circumslancias, que influencia ti
verilo ellas nas operações de credito. O nobre 
ex-ministro ni\o me ha de negat· qne uma das 
épocas menos ugraduveis que houve foi aqneUa 
em que o general que commandava us forças 
imperiaes no Rio Grande fez a sua defecçr..o ; 
entregou aos rebeldes uma das melhores 
colurnnas que estavão enlM estacionadas no 
Rio Pardo, que teve de rende1·-se á força 
irresistível dos rebeldes, triplicada em numero, 
e muito mais bem armada e municiada 
que ella. Então receiou-se, com algum fun
damento, de. que as forças rebeldes se as
senhoreassem de toda a provincia: mar
chárão ellas imrnediatarnente sobre Porto 
Alegre, puzerão-o em rigoroso sitio, e igual
mente marchar~o sobre a· cidade do Rio 
Grande e ~ilia d.e S. José do Norte. Outra 
época seguramente muito desagrndavel foi 
aqueila em que se recebeu no Rio de 
Janeiro a noticia da revolução da Bahía. 
Não é preciso que me demore na exposiçl10 e 
prova dos factos, porque os nobres ex-minisiros 
confessar!:\o que nessa occasiri.o elies conceberão 
receios, e receios muito fundados, ácerca da 
ordem publica em todo o irnperio. Outra época 
tambem muito desagrada vel foi aquella em que 
chegou a noticia da derrota do Rio Pardo. 
Tambem nM procurarei demonstrar quanto a 
população estremeceu, quanto o ministerio se 
acobardou ; foi necessario que a camara lhe 
desse animo, que a eamara lhe desse vida, para 
que elle pudesse conceber alguma esperança ... 

O SR. SEBASTIÃO no REGO :-Nno apoiado. 
O SR. 11.iuPo DE ABREU: - O nobre ex-mi

nistro da guerra diz que n9.o ; e como desejo 

demonstrar esta proposição, sobrn que parece 
haver duvida, citarei us proprias palavras do 
nobre ex-ministro do impcrio, pouco depois de. 
se tqr divulgado na camara essã noticia. 

O orador Jê o seguinte: 
« Quando o poder tem cahido a ponto que 

quasi não póde ter fé em si, quando não existe 
outra autoridade que n~o seja a· da tribuna, não 
deverá o depulado amigo do seu paiz antecipar 
o mesmo governo, promover discus"Sões sobre 
pontos em que convém orientar a opinião pu
blica? A iniciativa do corpo legislativo não se 
justifica talvez unicamente nestes casos? Se 
assim não é,· engnnào-me os diversos Larragas 
(parn me servir da expressão do nobre depu
tado) qne tenho consultado. Todos elles sus
tenl:10 cpie nestes casos convém que uma 
maíol'ia firme, decidida e conscienciosa, tome 
a dianteira do minislel'io,· o auxilie, o anime, 
visto que o poder, cm vez de se lei· elevado, ::;e 
tum abatido ; em vez de se ler fotfüicac.lo, se 
tem enfraquecido. » 

Assim se cxprimio alto e cm bom ::;om o 
nobre ex-ministro da justiça.; foi cl lc (jllC disse 
que o ministerio estava de:sanimado, que em 
yez de se let· elevado, se tinha abatido, em vez 
de se ter fortificado, ficava sem força alguma,. 
Foi, por c,onsl!quenci:i, est..i· lambem uma das 
épocur. as mais desagradaveis que houvet·ilO. 

Ora, pe'rgunlo eu ao nobre ex-minislro dos 
negocios da fazenda, que influencia tiverào 
estas eircumstancias, ao menos influencia no
tavd no credito publico, na baixa ou na alta 
das apolices? Eu ex.a minei o trabalho que se 
acha junto ao relntorio do nobre e:>..·ministro 
da fazenda. Em 1837, desde Dezembro até 
Agosto, venderão-se apoiices a 88 1/2, 85 1/4 
e 85 ; nunca descerão de 85; foi ns primei1·a 
época que notei, e por consequencia a circum
stancia que então houve nada influio, ou muito 
pouco influio no credito publico quanto á venda 
de apolices ; as vendas se verificarão com con -
<lições que se póde dizer vantajosas ao thesouro. 
Na segunda época, desde Março de 1837 até 
Oulubro de 1838, que lambem comprehende a 
terceira época, isto é, a revolução da Bahia, 
e a perda desastrosa do Rio Pardo, as apoiices 
creio que descerãO apenas a 86, e em Março, 
Abrii e Maio, vendet·no-se aigumas a 88, 89, 
e nunca descerão de 81 1/2 nté Outubro. 
Parece-me, por consequencia, que estas cÍl'· 
cumstancias, principalmente .as da primeira 
época, pouco influirão rro credito publico quanto 
á venda das apolices. 

Ora, ha tambem a notar que desde Maio de 
1837 até Setembro do mesmo anno, tiverão 
lambem lugar as discussões do corpo legislativo ; 
sabia-se muito bem que a opposição nll.o acari
nhava muito o governo, tambem se fallou em 
banca-rota; lembra-me que o nobre ex-ministro 
da fazenda, dirigindo·se ao ministro da fa
zenda de então, lhe dizia:- Sr. ministro, já 
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SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1839 2!J3 

que tern feito tantos inales ao pa1z, eu 111e peç.o 
encarecidamente evile, evite essa banca-rota 
que nos ame:.,ça.- Apezat· de tudo isto, todavia, 

.é uma verdade auc nllo se nóde contestar aue o 
-~r~dilo publico p'adeceu mu'ito pouco. Por eÔnse
q11encia esta priu~eira razilo allcgada pelo no~re 
ex-ministro da fazenda Dão me parece convrn
cente, ao menos a mim, talvez por não ser bem 
entendido nesta materia, 

O nobre ex-mini::tro da fazenda insistia na 
s11a argnmentaçllo, e altribuio esta baixa das 
apolíces ú l'azão de que no mercado de um 
paiz novo, onde superabundno . os emp'.~go_s 
Jucralivos, e lia escassez de capitaes, é difficil 
fazer com vantagem operações de credito. Não 
sei até que ponto seja exacla esta theoria ; 

'\ 'l'"'Ol"l.0 n,.o. ffllô frllt'lL'lilf\ .::Ai~ AV!.'l~f;cC'.lm~ njas paLÇ\,,,'-'=.l.L.1'--' '-J.'--l'- 11uu.1L-.....v "-"'-'J1.Ao ,._,,n,.1,,n..,1.,.1'-'"-1..lt.A..aui,, 

nao tem applicr1ção ao caso que se contro
verte. 

O nobre ex-ministro nao demonstrou que 
]1ouvesse escassez de capilaes, ou que o mercado 
do Rio dé Janeiro não fosse proporcionado a 
esta emiss{lo de apoiices. Se eu recorrer aos 
factos, elles provuo o c0ntrnrio. O nobt·e ex
ministro não póde ignorar que no mercado 
cto Rio de ,hneiro j:i se linha con trah ido, na.o 
l1avh1 muitos an11os, um empreslimo de 7,000 
contos para pagamento de pt'esas, e as aµolices 
fot·i\1) sempi·e subindo ull'.! creio que ao preço 
de 95 ! O nobt·e ex-ministro sabe muito bem, 
que de.sde Outubro d~ 3G até J unli? de 38 ~e 
f'ez mna grande ern1ssao de apoiices, creio 
que de 3,600 contos pouco mais ou menos, e na.o 
se vê tarnbem grande alternção no preço das 
apolices. Restava pmtanto ao nobre ex-ministro 
mostrar que os 3,000 e tantos co_ntos q17e 
faltav~o para completar o emprestuno sena 
uma quantia tal que com ella o mercado 
ntio pudesse, seria tal que de.veria de Junh_o 
e. Outubro haver uma depreciação tão cons1-
dernvel do preço das apolices, como vai de 
85, 86 a 70, preço com que o nohre ex-ministro 
realisou o emprestimo em Otitubro de 1838. Era 
necessario que o nobre ex-ministro mostrasse 
a razão por que havia esta escassez de capilaes, 
e se houve grandes pl'oducções a que clles 
se applicassem: as sa,fras_ dos nossos _ge:°eros, 
principalmente do cafe, amda na.o ex1st1a.o no 
me1·cado. 

Ora teri::to sabido capitaes para fúra ? Tam
bem o' nobre ex-ministro nrm mostrou isto : 
nem é de crer que elles sahissem ; porque 
me parece que nesta época os generos de 
producçno brazileira erão muito procurados 
tanto na Europa como nos Estados-Unidos. 
Na.o houve mesmo excesso de exportação do 
paiz : antes pelo contrario, se consultarmos 
documentos da época, as revistas semanaes e 
mensaes, que de certo alguma prova podem 
offerecer, veremos, por exemplo, qne no mez 
de -Setembro de 38 enh·árão 54 embarcações 
_ da Europa, e .sahirão unicamente 11. Portanto 

n,,o !=::Pi, ':'I Nnó ,('H),11C.,,+:l C!.O nn-::!~í'l .-..f-fra ... ..,;y:i n 
-~- - _..., U '--1 UV '-'U. U..:7U. r,.~n..- tJV.-:JVU QLLL J..l.,J U .( J. C\ 

escassez de dinheiro em que o nobre ex-mi
nistro se estribou pa1·a dizer que a venda 
das apoiices n[lo podia ser a melhor preço 
do qne elle fez. Eu tenho direito, emquanto 
não f6r convencido, de explicar esla baixa 
por uma razão que me parece muito mais 
plausivel que as que allegou o nobre ex
ministro. 

Sr. presidente, o ~abinete de 19 de Setembro 
foi au"torisado nãO só para contrahir dous em
preslimos, um na importancia de 4,558 contos, 
e outro na de 3,700 e tantos contos, como 
tanibem tinha sido autorisado para emitfü bi
lhetes do thesouro. Ora, são · os bilhetes do tl1e
souro, na minha opinião, ou antes a imprevi
Jencia com que o nobre ex-mini;;tro da fazenda 
se houve nesta operação, que fizerll.o baixar Ui.o 
depressa e tanto,o preço das apolices em Outubro 
de 1838. O nobl'e ex-ministro emjtlio na circu
lação uma massa enorme de bilhetes do lhesomo, 
não consultou talvez, como dcviil, o esµirito e 
letra da lei que para ist'J o aulorisava ; por
quanto, segundo o espirita e letra desta lei, me 
pa!'ece que o nob!'e ex-ministro devia calc1ilar a 
emissão dos bilhetes do lhes ouro por tal 
maneira., que a renda consignada pudesse 
supprir para este pagamcnlo, porque eu creio 
que elle na.o foi autol'isado sentia para avançar 
esta renda. Mas supponlrnn1os que isto na.o é 
assim, eu digo mesmo que o nobre ex-ministro 
da fazenda podia fazer esta operação de modo 
que n~o se visse na,; circurnstancias de vender 
npolices para fazer o pagamento de bilhetes do 
the5ouro. Desde que pelas suas operações se 
reduzisse a estas circumslancias, o compt·ador 
das a polices lhe havia de impôr a lei. 

Se consulto as tabel\as que vêm annexas ao 
relatorio da fazenda, vejo que os factos parecem 
vir em apoio desta theoria ; porque em todo o 
anno de 1836, em todo o tempo em que havia 
na circulação uma massa menor de bilhetes do 
thesouro, o preço das apoiices sempre se con
servou em um estado vantajoso, nunca descen 
de 85 e 84. Porém note a camara quanto foi a 
massa dos bilhetes do thesouro, quando o Sr. 
ministro fez a operação da venda das apoiices ; 
havia (lê) 7,088 contos de réis em circulação 
de letras e bilhetes... , 

O Sn. CALllION :-Houve engano, 
O Sn. LIMPO DE ABREU :-.Quando o preço das 

apoiices ia baixando, era maim· sempre a rnassa 
dos bilhetes e letras do thesouro que havia em 
circulação ; portanto, á proporção que estes se 
t·etirav:w, qne não havia uma massa tllo consi
deravel de letras e bilhetes do lhesouro, como 
aconteceu em 1836 e 37, as apolices tinht\o um 
preço mais alto ; por consequencia, me parece 
que e_ste facto vem confirmar a theoria que eu 
expendi. 

Ora, perguntaria ainda ao nobre ex-ministro 
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264 SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1830 

da fazenda; elie que deu tanta importaucia ás 
circumstancias em que se achou o paiz, nll.o deu 
nunca importancia nesta emissno de bil11et<~s? 

Eu entendo que esses bill1etes do tl1esouro 
er!lo mais dignos <le se lhes dar importancia, ào 
que, por exemplo, as discussões da carnara. Mas 
quando o nobre ex-ministro deu essa impor
tancia ás discussões da cainara ? Em occasil:'í.o 
em que se discutia o orçamento , então a op
posição estava calada, ao menos está livre desta 
cr;nsura ; porqlle se não estivesse calada, creio 
que ella carregava con-1 a culpa da baixa do 
preço das apolices. (Apoiados da opposição.) 
Não foi a opposição; nrto foi o senado lambem, 
porque elle rejeitou todas as suas emendas, e 
deu ao nobre ex-ministro da justiça Ludo quantô 
elle quiz : eu só ouvi fazer opposição o Sr. de
putado pelo Rio de ,Janeiro. Mas· como quer o 
nobre ex-ministro qne en acredite que elle deu 
importancin a esln discussao, se o illustre depu
tado pelo Rio de Janeiro foi dalti a poucos dias 
nomeado co11tad01· geral do Ll1esouro? Posso eu 
crer que o nobre ex-rninistrn ua fazenda désse 
um dos primeil'os cargos do lhesouro publi(.;o a 
um deput~do que Linha sido, ou podia ler sido 
causa de uma lllo desvanlajosn opera!,'.ll.O? Não 
po1leria por isso mesmo ainda collocnt· mais 
baixo o preço das a polices? Ot·a, perrnitta-me o 
nobre ex-ministro que eu dnvide que essa 
discussão inílu isse na baixa do preço no 
mercado, e que me persuada que a maneira 
por que etJ explico a desvantagem desta operaçllo 
é a mais razoavel, é a que se conforma mais 
com.º pouco que tenho lido de sciencia eco
nonuca. 

Sr. presidente, tendo feito alp:umas ob
servações sobre o discurso do nobre ex
ministro da fazend~, cujas luzes alias muito 

. respeito, e cujas boas intenções nao podem 
entrar em duvida, passarei a fazer lambem 
algumas observações sobre discursos profe
ridos na casa relativos á política externa. 
Como tenho por fim esclarecer-me, estou 
certo de que esses senhores me farllo à jus
tiça que me é devida-que não quero zornbar 
do Brazi1; nem escarnecer do celebre - nós, 
em que aqui se tem fallado diversas vezes, e 
que não sei se é algum novo estado no 1:.s
tado, ou algum novo poder parlamentat que se 
levanta nesta camara. 

Nao locarei na questao, aqui já encetada, 
sobre_ os motivos· que <lerão lugar á demissão 
do gabinete de 19 de Setembro ; guardar-me
hei para quando estiver presente algum dos 
ministros da corôa. Comtudo, como o gabinete 
àe 19 de Setembro, ou pelo menos um dos 
seus membros, disse que nao abandonm·ia o 
seu posto senão quando perdesse a confiança 
do regente, ou o apoio das camaras, devo con
vencer-me de que uma dessas hypotheses se 
verificou. Eu peço aos nobres ex-ministros que 
me oução, porque estou prompto a apresentai· 

documentos, cmbom os contestem, que p1·ovno 
o que acabo de dizel'. 

O Sn. CALMON : - Se ndiou a discussão, 
porque a pl'Ovoca agoru? 

O SR. Lm1Po DE AmlEu: - Pol'que houve 
um Sr. deputado que duvidou desta propo
sição, e porque o nobre ex-ministro dos ne
gocios estrangeiros iiisse que aquillo a que 
se havia compromettido o gabinete de 19 de 

. Setembro era nilo continuar sem maioria das 
camaras, quando é certo e indubita vel que um 
dos membros que costumava ser orgão desse 
gabinete en1ittio em plena çamara a proµo
sição que acabo de enunciar. 

Sr. presidente, eu tornarei a examinar a 
política do gabinete de 19 de Setembro, quanto 
ás nossas relações exteriores, e sustentarei 
quanto em outra discussão emitli. Eu disse 
então que desejiuia que aquelle g;lhinele li
ve~se seguido n política americana. Contestou-se 
esla proposição, e houve quem dissesse que 
nfw sabia o que era politica j1mel'ieanu. Lem
brnrei uqui nessa celebre declnL·açO.o do nobre 
ex-ministro da justiça, quantia, sendo elogiado 
por seus sc.11ti111cntos americanos, recusou c.~se 
elogio, se ellc nno fosse igualmente parlilhado 
enlre todos os seus collt>gas; donde bem se 
deduz que aquelle ex-ministro n3.o duvidava 
de que n política do gabinete fosse a polfüca 
americana; porque na.o sei o que significa o 
tel' um ministro ou ministerio· sentimento.; 
americanos, uma vez que esses sentimentos nUo 
se mostrem, na.o se desenvo!vrto de alguma 
maneit·a pratica. Eu entendo que politica ame
ricana é aquella que tem por fim principal o 
bem-estar do paiz, ma:-; que concilia o bem
eslar do paiz corn o bem-estar das outras nações 
americanas, afim de que se possa.o estabe
lecer relações e interesses uteis entre os di
versos estados, que tendno á estabilidade e 
conse1·v,1ção dos mesmos estados. 

KotenJo lambem que, quando essas relações 
e interesses possa.o estar em opposição aos 
inlet'esses das nações da Europa, o governo 
devia cingir-se á politica, que chamo americaua, 
vislo que ella sêria na minha opinião mais 
util ao Brazil. Eis a politica que eu desejára 
que seguisse o gabinete de 19 de Setembro. 
Mas foi isto por ventura o que praticou esse 
gabinete ? Entendo que não. Insistirei em 
examinar a su::i. marcha, e a sua. conducla, 
quanto ao estado de Montevidéo. 
· Eu disse, Sr. presidente, que o tratado de 
30 de Agosto de 1828 obrigava o Brazil a 
sustentar e defender a inlegddade e inde
pendencia de Montevidéo. O nobre ex-ministro. 
dos negocios estrangeiros contestou-me esta 
pl'oposição citando o art. 3º do ti-atado ; vejamos 
este artigo. 

( O oradm· lê o art. 3° da convenção de _30 de 
Ago~to de 1828, e11fre o imperio do Brazil e a 
republica do Rio da Prata.) 
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SESSÃO EM !1 DE .JUNHO DE t 8:W 265 
( >rn, ~cnrlo o lrntmlll feito entre o go\'crno 

do Brazil e o governo ele Bue11os-J\y1·cs1 011 
cl11R provi11cias unidas do Hio clu Praln, é para 
mim chu·o <111u a oh1·iga~·:10 de <hifm11le1· a 
integ1·idade e indcpendcncia do Mo11levidéo nno 
tem condição alguma, quanto ao Brmdl se
paradamente, quanto a Buenos-Ay1·cs sepnra
damente ; e que o accôrdo qne era nccessario 
a respeito do modo e tempo, p01· que se 
deveria defonder esta indcpenclencia, esta in
tegr·idade de accôrdo com Buenos-Ayres, é 
qne dependia do tratado definitivo rle paz, 
que se· houvesse de fazer entre o Brazil e 
Buenos-Aytes. Era pois obrigação de cada 
um dos eslados defender por si só, sem con
curso um do outro, esta independencia, estu 
integridade, devenclo esta disposição principiai· 
a ler execução desde o momento em que 
este Lralado se celebrou. Mas, senho1·es, eu não 
p1·eciso recorrei· a este tratado, nem dâr-lhe 
interpretação, para mostrar qual devia ter sido 
o p1·ocedimenlo do gabinete de 19 do Sctembl'O 
a . respeito de Montevidéo. O inte1·cssP. do 
Brazil.. .. 

O SR. ANDRADA MAc11Auo :-Apoiado ; como 
naçno limilrophe. 

O Sn. LIMPO DE ABREU :-0 inlerc.-sse do 
Brazil não obrigaria o gabinete a defender 
Monlevidéo offendido pela l<'rança, a. tomar 
alguma pa1·te nessa intervenção franceza ? Nilo 
julgou o Brazil ofiendido o direito de sua 
.independencia, vendo uma nação européa 
desembarcar forçfls, auxiliar e p1·oteger a guerra 
civil feila por 'um caudilho ao governo legal 
daquclla republica? Não devia o · gabinete 
exigit· alguma explicação, fazer algum protesto 
pelo menos contra e:;le facto violento, que 
offendc segurarnerite a independencia das nações 
americanas ? Na.o é portanto preciso recorrer 
ao tratado, basta recorrer aos principias uni
versaes do direito publico e das gentes. Eu 
n!i.o disse, nem desejo, que se declare a guerra 
á França ; desejaria sirn que a repal'lição dos 
negocios estrangeiros mostrasse que tinha vida, 
que olhava para seus prop1·ios interesses, e 
que não encarava com indifferença, ou dava 
o menor apoio a um facto que podia ser, ou 
infelizmente já tinha sido praticado contra o 
mesmo Brazil. 

.Além do exposto, eu declarei em · outra 
occasiao que me parecia haver sympathia do 
governo do Brazil pat·a com o caudilho Fructo 
H.i vera, e citei dous factos, a respeito dos quaes 
se pedia que eu apresentasse documentos. Ora, 
Sr. presidente, creio que melhor fôra que ~sses 
senhol'es pedissem, por o·ccasião de apparecer 
qualquer censura, antes explicações, do que 
documentos ; exemplo, o que aconteceu a res
peito da negociação com a Santa Sé ; tanto 
teimárão, que se pedira.o e viera.o os docu
mentos ; e que p1·ovárão elle~, como depois 

O.UlO l 

mm:ll'arei? Q,rn a a1!111ir1i!ill"ação passada linl1a 
nhando11mlo os tlit·citns do pab:. Ao me11os me 
parccu qt1e h,lo é cnso julgado, e que o n"Jbl'e 
ex-111i11Íi;L1'0 rim; IIP~cwins cslraug,•ii·os, pot· mais 
q11e se dd1i11da, 111\0 podc1·,'t levar a pcl'sl.lasl.lo 
ao c:.pirito daq11ellcH (l'le rnl'em os drwumentns 
a que me refiro. 

Quando em outra oc~asiilo foliei a este ees
peito, apresentei o facto da nomea~~ão do encarre
gado de negocios junto á repuhlica de Montevidéo 
ter recabido em pessoa cuja capacidade nfw nego, 
mas que tinha affeição p1.wticular ao cau
dilho da rehellião, e desaffeição ao chefo do 
governo legal ; e disse que não estava por con · 
sequencia em Lermos de bem de.;empenlrar n sua 
missão. Accrescentei então, muito bem no meu 
entender, que havia razno para se julgar haver 
algmnu adhet·encia para curn o caudilho da rc
bellião; e citei lambem o facto rlo estaciona
mento c.ie nma divisfi.0 naval nas aguas de 
Montevidéo. A i;;to rcsponueu o nob1·e ex· 
ministro que havia gran~les rechunac;ões a fazer 
em Montevidéo, e avançou mais que havia bas
tante desconfiança de que o p1·esiden le da re
publica do Urugnay protegia os rebelucs de 
Pit·atinim. 

Quanto á;; reclamações, confesso, Sr. presi
dente, que na.o sei que ella::. l'os!-cm tantas, 
que rnerncessem qne estacionasse, com grande 
dispendio do thesouro publico, uma divisno 
naval nas aguas daquella republica. Quanto 
ás suspeitas que tinha concebido o gabinete 
de 19 de Setembro, entendo, pelo menos, que 
erão muito mal fundadas, (Apoiados.) S1·. p1·e
sidente, eu sei que, durante a estada do nosso 
encarregado de negocios em Montevidéo, hou
veruo entre elle e o ministt·o das relações ex
teriores dessa republica, no meu tempo, algumas 
reclamações ; porém, sei lambem que o presi
dente da republica <leu todas quantas satisfações 
se exigirão: e ultimamente em um celebre 
memo1·andum assignado pelo ministro, que 
entno era, dos negocios eslrangeÍl'os da rc
pu blica, explicou este pela maneira 1nais clat·a 
e mais evidente, que a republica do Urnguay não 
p1·otegia os rebeldes do Rio Grande do Sul. O 
que eu entendo, Sr. presidente, é que o governo 
duquella 1·epublica nào era tilo activo, na.o 
tinha tanta força, que pudesEe conter nas 
fronteiras as autoridades subalternas ; o mesmo 
succedia tambem a uós ; porque a autoridade 
cio presideüle do Rio Grande do Sul não 
tinha bastante fo1·ça \!,'8.l'a evitar qu~. nas 
fronteiras fossem exactamente cumpt·idas as 
suas ordens. · 

Ora, Sr. p1·esidente1 se no tempo em ·que o 
presidente legal da r~publica ~o Uruguay ti~1ha 
pela primeira vez. uahdo o caudilho da rebelhã?, 
eu duvidava multo de que elle fosse conm
vente com os r~belues de Piralinitn e que lhes 
prestasse auxilio, como su ppôr que os _prestasse 
qnando todos os seus recursos dev1Ao . esto.1· 

34 
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exclusivamente empregados em bate1· o cau
dilho Rivera, que tinha apparecido 11ova
roenle com as armas na mão? Pal'ecc-me 
que o gabiuete de 19 de Setembro se deixou 
levaL' de \el'ror punico quando em vel'dade 
nllo tivesse sympnthias pelo caudilho Fniclo 
Rivera. · · 

Eu podel'ia c:ihu· oufro facto, do qual lqlver. 
se uno po~sa <luvitlar. Constou-me que um col
lega nosso, respeiluvel pelos seu::: lak\nlos e 
liahilidade, tinh.:1. sido enviado pelo gabi11ete 
de 19 de SetembL·o pata uma missão se
creta junto ao governo de 1\fonlevidéo, para o 
que receberia instmcçõe!i: do governo depois de 
sua chegadu, Eu não noto tanto ao governo qne 
adaptasse esta politica porque me pareça con
demnavel, como porque pelo menos não se
guisse os eslylos diplomalicos, isto é, que não 
desse as inslrucçõe:: a esse nozso collega, qne 
lunlofi serviços poderia fazer. Eu <leseját·a que 
esim commissno secl'eta durasse na historia 
como, por cxcmplot a míssil.o sccr~t., <lo banlo 
de IUopud~r, que leve em resultado a paz entre 
n Hl'8punl1n n o gabinete de Vicnna, junto ao 
qual fui st:cl'cl:.1me11lc cnvi::u!o. Mas o que eu 
sinto c:üt'e11u1me11l1~, é que pcsso:..1. que eu ll\Hlo 
l'<.'~pcilo fizcs:;l! em l\fonlcvidéo:uma figura pouco 
conm~11lanca com a dig11itladc da nn,;Ao; pot·que 
se aclwu ulli sem iu~lrnc:ções, e tluvidá.rão re
cebei-o; e que tivesse de rceoncr a pessoas de 
sua amizade para pode1· volt.m·, Eu aponto este 
facto lanlo parn suslcnlar a minha proposição 
de que o gabinete de 19 tle Selcrnbro sympa
lhisava com esse caudilho r~beJde, como para 
dar uma occasino a esse nobre deputado, nosso 
collega, de desmenfü estes ·boatos, se não são 
verdadeiros; porque deve saber que a sua repu
taçno foi mais ou menos ferida, n!lo por aceitat 
a. conm:.issão, mas porque o governo lhe na.o 
d_eu as necessarias instrncções, e elle se achou 
por consequencia em circumstancias de não ser 
recebido. · 

Sr. presidente, a nomeação do encarregado 
de negocios expedida pelo gabinete de 19 de 
Setembro, além de ser menos prudente, pelo 
lado que acabei de examinar, me parece que 
era um protesto permanente contra a pacifi
_caçãO do Rio Grande sem ser unicamente peln 
força. Esse encarregado de negocios, antes de 
o ser, nunca admittio meio algum de conci
liaçãO entre os que tinhão feito a sedição de 20 
ele Sete,nb1·0 de 1835, e aquelles homens que 
tinhão sustentado na presidencia a seu irmão ; 
elle ents.o ni\o admillia genero algum tle con
ciliaça.o ; como pois podia elle ern · Montevidéo, 
onde se achava i::ncarr~gado de negocios, ex.er
cendo maior influencia, querer essa c:onciliaçàO 
enll·e os brazileil'Os que havi~o entl'ado na se
dição? E' para mim evidente que elle afastava 
para um futuro muito remoto e incerto a paci
ficação do Rio Grande do Sul, salvo se pudt:sse 
verificar·se por mc~o da força, e só pela força. 

Mas não foi c.st.1 a polilica q110 $C disse que 
seguia o gabinete de 19 de Setembro ; elle 
queria qne marchassem do accônlo 08 meios da 
1'u1·ça e da conr;iliaç.lo, politic,-\ q11c er;_t iucom
palt vd cum .t conscL·vaç~o dnquullc oncnrre
ga<lo <.lc ncgoc:ius. 

SI'. pl'esideutc, o cspirilo de perseguiçn.o que 
aq11elle om:arregado de negocios manifestou 
sempre quando esteve no Rio Grnnde do Sul 
foi o mesmo que desenvolveu em l\fontevidéo 
co!!h·a os brazileiros que lá iao, a pretexto ou 
com o fundainenlo de c1ne eUes usava.o de um 
la~·o que tinha sido decretado cotno dislinclivo 
pela· republica de Piralinim. Este encarr~gado 
de negados sallou po1·_ cima da lei, e exigio que 
o governo de Montevidéo o coadjuvasse na per
segui~\ào destes brazileiros, o que nunca quiz 
fazer. Eu dl:lsejá.L·a saber se foi estacionada nas 
L\guas do Rio ua Pl·atn essa divisão naval ptn·a 
decidit- essa gt·..tnde questao do~ laços, de que 
tanto se occutJ0U o nosso encarl'egu<lo de ne
gocios, a ponto Je til-ar os l'ows de cidadão 
brm:ileiro áqu1.Jll~s que tinhão nascido no Rio 
Gt·andc do Sul, e u::;avno d.esse luço. 

O nobt·c cl·ministL·o dos negocios eslran
gehos definiu muito melhor do que eu o podia. 
f,1zer1 qual foi n polilica do gnbiueto tle lH <le 
Seleml.H·u. Elle disse :--Atlmit-a, senhores, que 
o Drnzil se conse1·ve incolume entre nm lago 
de sangue.-Om, nno se JJóde f1tze1· so.tyra mais 
violcul,1 no gabinete de 19 de Setembro. Que 
passos deu elle para evitar esse lago tle sangue, 
<lenlro do qm~l elle se regosijava de existir in~ 
colume? Pôde alguem duvidar. de que uma po
füica semelhante é, não só deploravel, como 
eu a classifiquei, como detestave1 ? 

O SR. CALMON :-~lã.O se agaste com a res-
posta. . 

O SR. LmPo DE ABREU :-Pois o Brazil nllo 
tinha recm·sos alguns para dar passos que 
tendessem a .poupar esse sangue, uma vez que 
o impe1·io é, sem duviua alguma, na Arnerica 
do Sul, a potencia mais forte, tem marinha e 
ll'opas? Se o gabinete de· 19 de Selem bro, 
composto de todas as capacidades do Brazil:. .• 

O SR. CAu10N : - Todas não, faltava o 
senhor. 

O SR. LrnPo DE ABREü :-... nM queria em
pregar os n1eios da ÍOL"ça que eu Lambem ainda 
na.o disse que se empregilssem, não achál'ão 
essas cavacidades do passado gabinete meio 
algum, na diplomacia, para ao menos se jus, 
tificarem perante o mundo civilisado de que 
concorl'era.o com quanto nelle esteve para não 
se der1·arnar tanto sangue· que fizesse um 
grande lago ? Que gloria t'esulta, ou pócle re
sultar rle mna diplomacia que parece rego
sijtlr·se naquillo em que não se devia rego
sijar; em uma política de isolamento, de egoismo, 
como posso denominai-a; em uma politica que 
só se interessa µot· si, e de~pl'esu todos os 
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outros estados? Quem s('g11e uma tal polilica 
não comprehende o proprio interesse; cmnpt·in 
que o gabinete de rn ele Setembro se persua
disse de que esFc lago de sangue, dentro do 
qnal ellc se regosijava de exisfü incolume, esse 
lago de sangne que o rodeava, Úão deixaria, 
em pouco tempo, de o inundar, de sub
mergil-o. 

Passarei á questão do Oyapock. Disse o 
nobl'e ex-ministro dos negocios estrangeiros, 
que o governo do Brnzil tinha pedido a me
diação da Inglaterra para se resolver essa 
questno, e que essa mediação se apoiava na 
letra de differentes tratados. Eu nego redon
damente que essa mediação se funde em algum 
tratado de que eu tenha noticia, e vou d€'.· 
monstral-o. Espero que u C!iU11ill'll me permilla 
ler os documentos em q11e me fundo. 

(O orador lê os n1·tl'I, 8" e !>" do trnlado llC 
Utrecht, os i:utl'I. 100 t' 107 do lrntado tlc 
Yiennn ,lc l81fi, e o nrl. 1" tia conv1·111;no ele 
l 817. Nno se fuz r!nrgo do l1!r o lrnlailu <Ir! 
Pnrh:, (lOl'{jllC 11no l'oi 1·11tilicntlo,) 

Digo, pol'lanln, rJllC! l1!!11l111m 1l0:; at'liHos 
llci:;tcs tn1lados oh1·i1t11 n lnµlatl)l'l'n n \-i!!I' 111l'dia
do1·n1 po1q1rn 1\ 1p11•i;tf10 dtJ ,11w se trnlu uno é 
ela clmnurcn~!llO de li111it1?s i p11rccc que nh:lo 11c 
c·o11J'11nd('m os nohrc.•s cx-111inislros. Antes tia 
qucstno tio limil<.'s lia, rw 111i11ltu opinino, 
011tm 1 c111c é, sie ro1wém ntll•111.ler1 snlvnr n 
inlcgridude do impcrio. A ntcs da q11estao 
de limites lm a riuestno p1·eliminnr da dcsoc
c11 plwno do lc1·rilorio invadido pelas forças 
f'rnncczas. Depois dessa <lcsoccupac;ão é que se 
pótlc h'alat· dtt divisno uc limite~, e poderia ler 
lugar u mec1iaçllo da Inglaterra. Ou eu estou 
rnuito eql.li\•ocado, ou nãO entendo nada tlos 
tt-alado~, como é muito natural, ou os nobt"es 
ex-ministros confundit·ão as queslões; e se as 
não confundirno, cederão da questão prelimi1rnr 
de exigir, si11e quâ non, immediatamenlc ades
occupação deste terreno, para depois ter lugar 
a divisão de limites entre o nosso territorio e o 
da Goyauna. Creio (Jlle · não consnltárno bem 
a dignidade do paii, porque não se podia enlt·ar 
cm ajuste algum definitivo, em virtude do tra
tado, pedindo a mediação da Grã-Bretanha, 
sem que uma das condições fosse que as tropas 
francezas desoccnpassem esse ponto que nos 
tinhão· invadido. Entendo, portanto, que a me
diação na.o póde ser pedida em virtude desse· 
tratado, e que qnalquei· mediaçao pedida á 
Inglaterra par·a a desoccupação do.nosso· terri
torio não é mais do que uma mediaçao officiosa, 
mas não aquella a que a Gt·ã·Bretanha está 
obrigada pelo tratado de Utrecht. Creio, pois, 
que o nobre ex-ministro dos negocios estran
geiros, quando disse que havia pedido n me
diação da Inglaterra em virtude desse tratado, 
se equivocou, e que prescindio da questão 
preliminar da desoccupação do Oyapock para 
tratar da queslão principal, pa1·a a qual creio 

que na.o era preciso recorrerá mediaçno, porque 
a França está prompta a admiUir a demarca~ão 
de limites. Eu depois mostrarei que essa 
mediação foi p1ejudicial, e que os r:iobres ex
ministros cahirão em grave erro, que póde 
comprometler os interesses do paiz: mas antes 
de passar a esta questão pretendo fazer algumas 
reflexões sobre o que a este respeito disserãO 
alguns Srs. deputados ... 

O SR. PRESIDENTE:- E' chegada a hora de 
se tratar da eleição da mesa... . 

O Sr.. LmPo DE AnREU :- Eu desejava tratar 
clesla questão ... 

O SR. PRESIDENTE:- Eu nM interrompo ao 
Sr. depulfldo, participo-lhe sómente que é ·dada 
a hora paru se dil'igir nas suas reílexões. 

O Sn. l\'loN1'E?.Ui\1A :- Ci-eio que nao lrn onll'o 
meio senno lical' a conti1111a«ino do discurso 
para :.unan!Jn. 

O S11. Lm1'11 111,: A11n1m :- Sinto que n[lo 
csll•jiL aqui o Sr. ilcp11lat.lo pela Jfohia, que 
rpwl'ia enc!t!l'l'HI' a discus::;Uo. 

Au111Ns Sns. lh:!'trT.\Dos :- l~slá, está. 

O Sn. I .... mPo DR Aunrn; :-Talvci nno me 
queirn ou vil', porque faz tlc mim o conceito que 
deve. 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Elle poderá 
tomar a palavi-a. 

O Sn. LtlllPO DE ABREU:- Eu o desejo sin
ceramente. 

O SR. 1\fot'RA MAGALHÃES :- Esteja cerlo de 
que não ficará sem resposta. 

Tendo o St·. Limpo obtido Jiceuça parn con
tinuar o seu di:;cmso amanhã, procede-5e á 
eleição da mesa, e sahe deito i:,residenle_ o St·. 
Araujo Vianna com 4ti votos, lendo oLiido 29 
votos o Sl'. .Martim Francisco. 

SegL1e-se a cleii_:ão de vice-presidente e obtem 
votos os Srs. Henriques de Rezende 37, e Bar
reto Pedroso 32. 

Corre segundo escL"Utinio sobre estes dous 
senlwres que obliverno maioria de votos e sabe 
eleito o Sr. Baneto Pedroso com 37 votos. 

Sahem eleitos secretul"ios1 para 1 º o . Sr. 
Nunes Machado com·6I votos; 2º o Sr. Moura 
.Magalhães com 44; 3º o Sr. Marcellino de 
Brito com 40; e 4° o Sr. D. José com 35. Sup
plenles, os Srs. Alvares do Amaral com 33: e 
Oliveira com 29. 

Dada a hora o Sr. pt·esidente levanta a 
sesllo ás 3 horas, dando a mesma ordem do, dia. 
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Sessão ent 4 de Junho 

PRESIDENCIA DO SR, ,\HAUJO VIANNA 

SumrAmo. - Expediente. - Rerynei·iinento:, pe· 
di.ndo i1~jiJr1nações 8ob;-e 08 negocios da Ba!â(i 
e do J.Jlaranlúio; di.~ait.s.são. - Disciissã,o sob1·e 
ci admissão elo r;eneral Andréa. - Ordem 
do dia. ~ Discussão do voto de gmça.s. 
Dtscnrso do Sr. Limpo. - Disrmssão do pa
recer da eommissão 8obre <t admissãn elo ge
nei'al Andréa ; ndúonentos; r~jeiçàr; dos 
adiamentos. 

A's 10 l1ot·as ela manhã faz-se a chamada, e 
1ogo que se reune numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acts da antecedente. 

Fallão com eausa participada os SL's. Cajueiro, 
Luiz Carlos, Coelho Cintra, Bustarnante, Alci
bíades, Pinto da Cunha e A;;;~is Musc!arenhus; 
e sem 0lla os Srs. arcebispo, Frnnco, Francisco 
do H.ego e Costa Miranda. 

EXPlmrnNTF. 

O SR. 1(1 SEcrtE'l'AHIO 1U conln do cxpcdieule, 
lendo os seguintes officios: 

Do ministro da mul'inlrn, rcmeltendo o t·cqlle· 
rime11to e mais papeis nnncxos de ,José [\faria 
da Cosl.:i Matlos, gunrdn-livrns <la secrclat-i.1. de 
estado dos negocios da marinha, e que pede ser 
indemnisado da grnlif1c.1çuo que deixárn de 
recebei·. - A' comrnis.~ao de marinha e g11eri·a. 

Do secretario do senado, participando que o 
se11ado ndoplou e vai clii-igir á sancção imperial 
lres resoluções, autorisu11do o governo a con
ceder curta ue rn1t11rnlisaç::io de cidadão brn:d
leiro a Antordo Jo:;é Pcl'eira Duarte, Simplicio 
Euzebio Nogueira, e ao padre Antonio Gomes 
Coelho, naturaes do reino de Portugal, e urna 
approvando a tença concedida ao coronel ,José 
Olinto de Carvalho e Silva. - Fica a carnar.l. 
inleirada. 

Do mesmo secretario enviando duas propo
sições do senado, urna sobre os dil'eítos here
ditarios dos filhos illegilimos, e outra appro
vando a pensão concedida a D. Cnslodia Joa
quina do Sacramento. - A imprimir. 

Vai á terceira commissão de fazenda o reque· 
rimento dos officiaes da secrelat·ia do governo 
do Maranhão. 

A' commissão do commercio, o projeclo do 
engenheiro João Vicentes Gomes, sobre o esta
belecimento de uma companhia, que leve agua 
ás casas da côrle do Rio de Janeiro. 

A' commissão de pensões e ordenados, o 
requerimento de Francisco da Cunha Nabuco 
de Araujo Brusco. 

_ O Sr. Pedreira levanta-se para mandar á 
mesa o seguinte requet·imento : 

« Requeíro que se peç11.o ao governo as in
formações dadas pelo presidente da provincia 

da B.lllia, ácerca do estado actual de lrnnquil
lidaàe daqueiia provincifl. >J 

Consta ao oradoe por pessoa de alguma con
sideraç:10, e mesmo por alguns jornaes da pro· 
vincici í:jiW enc tem a honra de representar, 
que cm difft·rentes pontos seu::; tem sido al
terada a ordem, com metlendo-se assussiuatos e 
roubos os n1nis hoi .. rot~osos. Na cidade da Ca
choeira, em o cn rto espaço de 15 dias, com
metterao-se. rnai::: de seis assassinatos, além de 
rouhos oelas estradas nublicas. ao nonto de es
tarem s~ndo abandonadas pela~ fa;nílias mais 
respeitaveis d,1quelles lugares. 

Na freguezia de Passé acílba de ler lugar o 
mais horrendo de todos· os crimes, commet
ticlo por um jniz de paz, que, dirigindo-se á 
casa de 11111 cidadão pal"a o prender, não o 
eucontrnu, e foi victirna sua infeiiz mulher gra
vemente pejada. 

Além destes faelo.,, muitos outros de alguma 
coDsh:let·açilo lêm apparecido ; e na.o tendo o 
omJor encontrndo nos differenles jornues e 
cal'las daqt1clla província ns medidas que o 
ncl1rnl p1·cside11te tenha tomado a respC1íto, 
,iulgou convet1ienle ft\'l.er c::;se requerimento, 
tanto mais qunnto infelizmente sabe o orador 
q11e alguma pt·oviclencia Jada foi fóra de tempo, 
e em oceasin.o que quasi jft a desordem de Passé 
li11hfl tomado corpo1 a ponto de (segundo se 
dir.) serrepellida a força de policia que para alli 
mnrel10u, c11jo commandante, de cerlo o 
orador póde afiançat·, n1lo cedeu com deshonra, 
pot· isso que bem conhece. suà intrepidez. 

O oradot· receia que estes e outros aconteci
mentos não principiem a concorrer para que 
se accenda o archote da desastrosa guerra civil 
de Novembro de 1837 a l\Iarço de 18B8; e 
tanto nrnis se verific~o seus p:·2sentimentos, 
r{uando não reconhece no presidente aclual da 
p:-ovineia da Bahia aquelle prestigio e capa
cidade administrativa necessarios para salvai-a 
de uma crise. 

E' apoiado o requerimento e entra em dis
cussão. 

O Sr, Montezuma principia lastimando não 
ver presentes na. casa. tachygraphos que tomem 
notas sobre esta discussão: como o negocio de 
que se lrata se refere á tranquillidade publica 
da pl·ovincía da Bahia, muito lhe importava 

· que as suas palavras fossem bem entendidas e 
conhecidas por tQdo_s. Levantou-se para se 
oppôr ao requerimento do seu nobre collega e 
amigo, deputado pela provincia da Bahia, por 
que tem muito recE:io de pedir ao governo as 
informações que o seu dig110 amigo julgou con
veniente, por isso que podem ellas offender a 
e~sa mesma tran'luillidade publica que todos 
desejamos exista em todas as provincias, em 
quaiquer parte do imperio ; o que- tem ex· 
cepção quando tudo se acha já pacificado, e 
o governo em ~stado de fazer cuu~prir a lei, 
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SESSÃO EM 4 DE JUNHO DE 1839 209 

Nilo quer1 poi::;, it- augmentat· difficuldac!e al
guma ás que póde ter o governo, o qual póde. 
nào estar em circumstancias de satisfazer coin· 
pletamente á -qtte se pede no requP.rimeoto. 
Talvez que o governo acabe de seL· informado 
dessas notic:ias ; e como é que nós já vamos 
mette1· a mão n~s atl.ribaições que são privativas 
dogovemo? 

Senhores, exclama o orador, tanto mais voto 
contra o requerimento, quanto sou obrigado a 
declarar que não faço do presidente da Bahia, 
o Sr. Thomaz Xavier, o desfavoravel conceito, 
q~e disse o meu nobre amigo que faz do mesmo 
presidente: não nutro os mesmos receios que 
nutre o meu digno collega ; e não posso corr · 
cebe1· que esse presidente deixasse de informar 
o governo, e de tomar todas as medidas neces
sarias para manter a ordem. Que vamos, 
senhores, fazei· com este requerimento? gn. 
cadear o governo, usurpar·lhe snas attribuiçlit?l':: 1 

e tirar delle a respommbilidade, que a con
stituição e as leis reconhecem no poder execu
tivo. Elle que peça, se assim o entender, as 
medidas que julgai· convenientes, que a assem
biéa se a1ll'essará a dál-as. E se acnso nllo lêm 
chegado ao BOverao sen!\o as noticias hoje 
publicadas, os faclos que referem os jornaes, 
ocioso é pedir informação sobre elles. 

O orndor pe1·suade-se qne com mais dous 
dias de paciencii\ o nobre deputado será infor
mado1 e terá conhecimento de tudo que deseja 
agora obter por meio das informações que 
pedio. DiscorL·e sobre a historia parlamenlnr da 
_Inglaterra, e moska que é fundada a oµinino de 
um celebte escriptor (Montveran), de que as 
usurpações da camara dos communs têrn feito 
cessar a responsabilidade dos 111inistros, aca· 
bando quasi com as accusações de cél'la época 
em diante. A camara dos commun&, inh-omet· 
tendo-se em tudo, querendo decidir de tudo, 
até tem inutilisado a mais importante das attri
buições da· corôa; no juízo e opinino da~ueJle 
escriptor, do direito de declarar a gueL"ra, e 
fazer a paz. Qnasi todas têm sido declaradas e 
feitas pelo valo antecipado do parlamento. 
Tudo é dictado pela camara dos cornmuns. 

Eu rec11s0-me, exclama· o orador, a essa 
omnipotencia parlamentat·. Todos sabem a força 
que têcn as opiniões emiltitlas nestg, casa. O 
povo as respeita, e o governo hesita em obrar 
contra ellas, apezar de não serem mais do que 
simples opiniõe;:1 ~e um ou outro Sr. deputado. 
Logo, se taes documentos são para sobre elles 
se abrir uma discussão, acho perigoso i senão 
acho ocioso. Repito, senhores, eu nào faço do 
presidente o coqceito desfavoravcl que faz o 
men digno amigo e collega. Como suppôl-o 
negligente ao ponto de não se interessar pelo 
bem e tranquillidade de uma província, qual a 
que tenho a honra de representar, que tanto 
peso faz na balança do imperio P Voto conll'a o 
requerimento. 

O Sr. ia.miro :- Sr. presidente, eu lambem 
compatlo com o nobre deputado que me ante
cedeu lodos os desejos que mostrou, de que 
os tachygraphos transcrevão e fação reper
cutir- na provincia da Bahia a discnssao havida 
nesta carnara ácel'ca <la administração do actual 
presidento. Eu, Sr. presidente, tanto mais o 
desejo, quanto me parece ter sido esta a pri· 
meira vez ']Ue na camara tem sido suscitada 
alguma discussão ácerca da capacidade admi
nistraliva do Sr. Thomaz Xavier Garcia de 
Almeida, discussão que eu desejo ver adian
tada, afim de que censura sE-ja feita áquelle 
presidente, quando a tenha merecido, ou elogios 
se lhe rendao, se por ventma se tiver feito 
c1·edor delles. Eu hei de votar pelo requerimento 
do meu illustre amigo o Sr. Pedreira, quando 
pede ao governo informações ácerca cio estadõ 
de tranquillid~de dn provincin da Bahia, e 
isto nn.u obstante o qt1e acabou de ex.pendei· 
o nobre dcpnlndo que me flm1 ri l'sq11enln 
(o Sr. Monlc:mmn). Pet·suado-1110 du que lm
vr.nclo noticias pouco salisfnclorins n 1·espeilo 
ela Bahia, bem que os factos nllo sejllo dn. 
maior importancia, é dig110 de nm deputado 
pedir ao governo infornrnçõc:i; e nem receio 
que isso compt•ometla o govel'ílo ; poi-:; que o 
julgo hnst1rnte circnmspec:to para nno mandar 
inl'ormaçõe;; que cotnpl'Omettn.o os negocios 
pllblicos; e se, todavia, a camara entende qnc 
se foz precisa alguma prevenção, mandarei á 
mesa um additamento concebido nus seguintes 
palavras :-se nisso nn.o houver inconveniente, 
-o que eu supponho removerá todos os es
cm pulos. Nem tambem receio usurpação do 
poder executivo, pois que a camara se na.o 
propõe governar a provincia d,'l Bahia, mas 
unicamente informar-se de seu estado pelo que 
respeita â paz. 

Noto que tendo-se pedido alguma info1·
mação semelhante á.cerca de outra provincia, 
isso não se entendeu capaz de prod,1zir alguma 
usurpação ~ muito ao contrario, entendo qoe é 
bem cabido pedir esclarecimentos na occasião 
em que a camara se acha occupada de res
ponder ao throno ácerca do estado do paiz. 

Sr. presidente, por· esta occasião nAo posso 
deixar de muito deplorar os males da infeliz 
provincia da Bahia; infeliz a chamo eu, 
porque uma revolução da magnitude que a. 
Bahia experimentou é para deixar-lhe vestigios 
tristes, que por longo espaço se farão sentir. 
Tamh~m entendo. que devo declarar qne a re
bellião de 7 de Novembro nllo foi um facto 
isolado e intcit'at)1<mte desligado de niuitos pre
cedentes, não, ella não cahio das nuvens, por 
me exprimir em phrase usada ha poucos dias 
nesta casa: eu a previ, eu a receei e commu
niquei todos os meus receios á. amigos que se 

· assenUl.o nesta casa. Quando uma província 
chega a experimentar uma longa serie de factos 
rqinosos 4 n1oralidade publica, quando as lei!:i 
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perdem seu imperio diante de il1dividualidades, 
quando partidos relalhno a população, e se 
alimenl!lo de mui poderosos incentLvos, e muitos 
desatinos concorrem para favorecer a divisão 
de um povo, quando isto acontece, a revolui;l\o 
não admira que succeda ; e de facto succedeu, 
e oxalá nno se repita em. algum tempo t 

Sr. presidente\ o ponto em que discordo do 
meu nobre amigo autor do requerimento, con
siste em que eu nflo temo no presidente da 
Bahia falta de meios de manter a ordem na 
provincia : eu lhe supponho bastante illus
h'ação, e muitos recursos para manter o im
perio da lei, quando desacatado: eu lhe sup
ponho bastante prestigio para impôr aos 
desordeiros, e nesta parle me parece que o 
Sr. Thomaz Xavier nao é suspeito. Todavia 
póde ser que a discussA.o 1·evele algum facto 
menos regul~r desse administrador, e então 
muito desejo eu ~ discussão em beneficio do 
paiz. Eu nâe fui â · provincia no ulti_mo inter· 
vallo das sessões: nllo pude pot· mim a.vel'iguar 
qual tivesse sido a conducta do presiclen te 
aclual; mas tenho bons informações a esse 
respeito : reconhecendo, porém, que nem as 
ca1·las particulat·es, nem os jornaes são seguros 
meios de ajuizar do pro~cdimenlo do governo, 
espero que a discussno dos nobres clepu lados 
me esclueça. Por ora julgo bem do p1·esidente 
da Bah,ia, e não cederei do meu juizo senão 
em presença de factos ave1·iguados. Voto, en· 
tretanto, pelo requet·imento do nohre depu
tado pela província por quem me ufano de ter 
assento nesta casa. 

O Sr. Nunes Macha,d.o pronuncia-se pe1o 
requerimento, e desejava que iguaes infor· 
maçõ~s se pedissem a rt:speilo dn provincia do 
Maranhão. Nno encara este negocio corno o 
encarou o illuslre deputado pela provincia da 
Bahia, o S1·. Montezumai nem vê como se póde 
ligar a idéa de usurpação com as simplices in
formações de factos que se pedem ao governo. 
Quanto ao estado da Bahia, depois que vio o 
que alli houve no lº jury que se seguia á ·restau
ração da cidade ; depois que leu um officio do 
promotor publico, tem concebido algum temor 
ácerca da sorte futura da Bahia. Receia que 
ainda algumas centelhas de revolução existno, 
e que o menor descuido, o menor aceno dos 

.revolucionarios da Bahia possão fazer lavrar o 
focendio. Confirma.o-o nesses temores o assas
sínio contra uma senhora perpetl·ado por um 
juiz de paz, e a resistencia que achou a força 
mándada pelo presidtmle. Não duvida das boas 
quaJidades - administrativas que possa ter o ·sr. Thomaz Xavier-; mas pEde licença .ao 
llObre deputado para lhe dizer que não póde 
prestar a este senhor a mesma éonfiança que 
e11e Jhe merece : deseja muilo, como amigo 
que é do paiz, como amigo da ordem, que o 
S1·. Thomaz Xavier tenha desenvolvido na pro-

vincia da Bahia toda a capacidade de que fallou 
o nobre deputado ; mas co1110 pernambucano, 
nno póde ter fe tão fkme. E' portanto util que 
veohão os esclarecimentos pedidos ácerca do 

· estado àa Bahia, e crê que lambem será neces
sal'io pedÍl' informações a respeito do estado do 
Maranhão, quanto mais que se sabe que ades
ordem do Maranhão está declarada, âpresenta 
côr_ polilica, fa11ando-se j:í em força legal e 
força rebelde. 

Conclue mandando á mesa o seguinte addi
tamento: 

« E o mesmo sobre as desordens occorridaa 
no Maranhão. " 

E' apoiado e entra em discussão, assim como 
o seguinte addi1amento do Sr. Ramiro : 

« Ao requerimento do Sr. Pedreira accres• 
cente-se as palavms - Se nisso não houver 
inconveniente. >> 

O Sr. Gonçalves Martins apoia o requeri
mento, Admirando-se muito do progresso par~ 
lamentar que vai apparecendo no Brazil, 
quando ouve a um dos S1·s. deputados dizer 
que o requerimento tende a usurpar as altri -
buições do govemo e a preserever-lhe mesmo 
certas regras. Acha r1ue nada ha mais nahmd 
do que desejar nm deputado de uma pro
vincin como a Bahia, que ha pouco expet·i· 
mentou uma revoluçllo que levou ao tumulo 
mais de duas mil victimas, e expatriou mais de 
tres mil) ao ouvir noticias vagas de sen paiz1 
reco1·re1· ao governo pua se instruir ofticial· 
mente dos negocios de sua província. Está . 
elle orador persuadido que nenhuma revo
lução ameaça a Bahia presentemenle ; porém 
que lambem acredita que esta sua crença 
ntto se pódc estender até daqui a mais algüm 
tempo, por isso que os contínua.dos assassi
natos, até de autoridades, que têm lugar no 
interior da província, a impunidade mesmo 
dos implicados na ultima rebellião, posto que 
esta impunidade proceda em parte das exage
rações ao principio manifestadas pelo lado 
contrario, deveráõ levar a provinda a nlgum 
estado desagradaveJ. Apren.dão dahi os repre
sentantes da nação que nno devem gastar 
(Jous mezes em discussões de votQ de graças 
e de palavras, desprezando os verdadefros 
interesses do P!liz. (..d.poia.dos, e algumas ri
sad.a8.) 

Ria-se embora, exclama o orador,· quem 
existe no regaço da paz na côrte do Rio de 
Janeiro, e nào potõ1sue cousa alguma na pro· 
vincia da Bahia (apoiadoB) ; e que nada per
dendo cpm a perturbação da. ordem publica 
aJli, na.o duvida deixar as autoridades de 
s?a patria entregues ao punhal dos assas
smos. 

0 Sr. Alvares Macha.do julgar-sc-hia dis
pensado de fallar na questão, porque vê que 
a materia já está esclarecida pela nobre depu-
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lação da província : pedia porém a palavra para 
offerecer a sua fraca cooperação aos nobres 
representantes dn Bahia, e con vidj\r a camara 
para que conserve a tranqnillidade e ordem, 
<Jue parece se achar ameaçada naquella pro
vincia. Como porém vê que nllo estão de 
:iccôrdo os dignos deputados daquella provincia, 
conservar-se-ha na ret.1guarda. 

Julgando-se discutida a materia, o requeri
mc11lo é posto a volos e approvado. O addita
menlo do SL·. Ramiro é rejeitado, e approv.tdo o 
do Sr. Nunes Machado. 

O Sr. Montezum.a pede a palavra pela ordem, 
para dar direcção a uns papeis qne pedio ao 
governo pela repartiçao da justiça, que vem a 
ser a copia do decreto da reintegraç!lo no lllgar 
de desembargador do nobre deputado pela 
província do Rio de Janeiro, o Sr. Ba1·relo 
Pedt·oso1 e bem assim as cópias dos de
cretos pelos ,~uaes se havia.o nomeado juízes 
de direito, etc. 

O SR. PREStDENTF. ohi;erva no orador que elle 
não pórle dar direcção a esses papeis senão por 
meio de um requerim~nto, o que agora não 
pódc lei· lugar. l~ annuncia á camara que se 
ncha na sala immedfo.ta o Sr. Francisco José de 
Sonzll Soares do Andréa, deputado supplente 
pela provincia do Pará, e que na fórma da 
decis!lo da cam,wa, pat'i'l que se chamassem 
os dous supplentes daquella pl'Ovincia, .o Sr. 
Andréa e o Sr. ÜL'. Marcellino José Cardoso, 
deve dar-se-lhe assento. 

. O Sr. Oa,stl'O e Silva. exige que o Sr. Andréa 
apresente o seu diploma. 

O Sr. Clemente Pereira oppõe-se a esta idéa, 
e mostra que ha precedentes na casa, de se ter 
dado assento a alguns St·s. deputndos, sem que 
te'nhão apresentado os seus diplomas. Mostra 
que a commissão já deu um parecer ácerca 
deste objecto, já examinou as actas dos co1legios 
eleitoraes, e já decidio que taes e taes senhores 
esta vão nas circumstancias de virem tomar as
senlo como deputados snpplentes, sendo estes 
o Sr. Andréa e o Sr. Dr. Mucellino, · e que a 
camara decidio que se chamassem estes sup
plentes. Não se póde duvidar que ha na 
casa um 011 dous precedentes que justificão 
este procedimento i ~ crê que o mesmo· se 
praticou a respeito dos SL·s. deputados da 
Parahyba, que forilo admiltidos sern apre· 
sentar diplomas.· Portanto, 11ão póde haver 
duvicla em que se deve da1· assento ao S1·. 
Andréa. 

O Sr. Andra.d.a Macha.do discorda da opinião 
do nobre deputado que acaba de fallar, e 
assenta que este negocio deve voltará com
missno para que ella diga º· que já disse 
em casos idenlicos. Entende que para· o 
Sr. Andréa tornar assento deve p1·eceder o pa· 
recer da commissão de poderes ; acha neces· 

saria esta formalidade, e pede licença para 
mandar um requerimento! 

Lê-se o seguinte : 
" Que n commissãrJ de poderes dê o seu pa

recer, se o Sr. Andréa, chamJ.Jo como snpplente 
pela província do Pará, deve ser admittido a 
tomar assento, apezar de nl\O apresentar di
ploma. -Andra.da. JJfaehado. ,1 

Vai á comtnissão de po·leres com mgencia. 

ORDEM DO DIA 

Contimía a discussão 1o 2° topico do voto de 
graças. 

O Sr. Limpo d.e Abreu: - Sr. presidente, 
conti_nuarei na discussão que hontem foi inter
rompida ; nãO posso, porém, conformar-me com 
o que hoje ouvi dizer á um nobre deputado 
pela provineia da Bahia (o Sr. G. Martins) 
quando accusou de inutil a discussão do valo 
de graças. Fundamentou o nobre deputado 
essa opinião, dizendo que tinha constantemente 
visto que era sempre a mesma politica, qualquer 
que fosse o lado da camara de que sahisse o 
ministerio. Concordo em grande parle com o 
nobre depulado, e na verdade, ministros ha, 
que quando deputados sustentão certos prin
cipias, e os abandona.o apenas occupão o mi
nislerio. Sem ir mui longe, exemplo mais no
tavel. não ha do que o que nos deu o 
gabinete de 19 de Setembro i é sabido que esse 
gabinete proclamou os princípios da economia. 
proclamou os priucipios de fé nas instituições ; 
é tambem sabido que, subindo ao poder,. não 
seguio nem os principios de economia, nem 
os principios de fé nas instiluiçl.ies i na.o 
soube coordenar senão principias excepcio
naes de que se inveslio. E' esse um grande 
mal de que provém que nem o poder 
irresponsavel póde saber· quaes os ministros de 
que deve lançar mãe>, nem a camara póde 
saber quaes os que devem ser chamados. O 
gabinete de 19 de Setembro dei-xou de cumprir 
todas as suas promessas apenas subio ao poder, 
e apezar disso teve o apoio do corpo legis• 
Jativo, e a vontade irresponsavel '1Ío-se com 
um ministedo inteiramente opposlo kOS prin
cípios que ella havià acolhido, e que seus 
membros lia.vião proclamado na camara. E' 
esta mais uma razão para que se discuta o 
voto de graças, para que se fümé01 as idéas 
politicas de cada um, para que cessem as tergi
versações, e percão os ministros a confiança 
das camat·as, quu!ldo renunciarem aos princí-
pios qne os elevarao ao poder. .. 

Sr. presidente, tendo hontem dem<'nstrado 
pela letra dos differentes tratados, desde o de 
Utrechl até â convenção de 1817, que a me• 
diaçào de Inglaterra, no negocio da occ1.1paça.o 
das margens do Oyapock, não era necessaria, 
segue-se que o gabinete de'1.9 de Setembro, so· 
licitando essa mediaçAo1 confundio a questão 
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da posse com a questão dos limites: pois que 
a Inglaterra não deve intervir como media
neira, senão quando se tl'atar de demarcar os 
limites respectivos do Brazil e das possessões 
francezas, e não em questões de poss.es. 

Uma vez que o governo julgou inteiramente 
pacificado o Pará, devia intimar a desoccü
pação deste posto militar, e no caso de re
sistencia devia empregar a força para rcpcllir a 
força. 

Entendeu-se que isto equi'la\ia a uma pro
clamação de guerra : assim nao entendo eu, 
pois que podia o gnverno prever, e remediar 
aos perigos que essa medida podia trazer com
sigo, e desta maneira sustentar os direitos e in
tegridade da nação. · 

Sr. presidente, além de me p9recer que tudo 
quanto disse a este respeito é certissimo, eu 
nãO sei explicar, nem mesmo conceber como 
o governo irnperia) recorreu a mediações. Se 
o gabinete de 19 de Setembro nos informou 
officialmente que nosso direito era cerlo; como 
recor·reu a esse meio que só póde ser empre
gado, quando o ponto de que se trata é sugeito 
as di versidacles de opiniões ? 

Dir-rne-lm o nobre ex-ministro de esti-an
geiros qlle sa.o duvidosas as nossas divisas, 
que é duvidoso qt1e o governo das Turnerias 
mandasse occupar nosso territorio ; mas seja 
embo_ra. nossa divisa o Oyapock, ou seja mesmo 
o rio Vicente Pinçon; o certo e que os fran
cezes estabelecêrào ur11 ponto militar n'uma 
ilha que se acha no lago de An1.assá, e esta 
ilha se acha um gráo ao sul até desse rio Vi
cente Pinçon. Nosso direito ó pois, Ulo ma
nifesto, tno manifesta a usurpaçiio franceza, 
e a violencia de que .somos victimas\ que 
estou convencido que o nobre ex-ministro, 
longe de provocar a mediação dá Inglaterra, 
deveria até repellil-a para sustentar f\ digni
dade e os direitos da corôa brazilefra. Direi 
mais ao nobre ministro, que me parece que 
com promelten os negocios, recorrendo á 
mediação da Inglaterra, estando bem conven
cido que nossas divisas devem ser o 1·io 
Oyapock e não o rio Pinçon. O nobre ex
ministro não devia ignorar quaes forão as 
opiniões que emillio o ministro inglez nas 
discussões parlamentares da sessao de 1838; 
devia saber que não s6 o ministerio. duvidava 
muito de prestar a rnediaço.o da lnglalen·a, 
como tambem que de~xava eutreve1· que o 
Brazil não tem direito, em virtude do tratado 
de 1817, ao mesmo terreno a que tinha direito 
pelo tratado de Utrecht. Que podia, pois, o 
ministro esperar dessa mediação P Uma unica 
cousa della se pôde esperar, e é qne o governo 
do Brazil não quiz nada ceder á França, mas 
lerá de cedêl-o á Inglaterra; elle se quiz privar 
do lodo, ou pelo menos de uma grande parle 
desse terrilorio. 

Aqui o 01·ador, depois de ler uma passagem 

de um discurso proferido por lord Malbo11rne 
no parlamento inglei em 1838, continúa assim : 

Vê-se pois que as expressões do ministro 
inglcz provão as .isserções que tive a honra de 
offcrecer á consideração da camara : lº, que a 
Inglaterra não está obrigada a prestar a sua 
mediação; pois que ainda se não verificou a 
hypolhese dos tratados; pois que ainda se não 
tr.ata da subdivisl\o de limites, e antes des_sa 
questão ha uma preliminar, que é obrigar os 
francezes a respeitar o terr~no de que es-

. ta vamos de posse, e sustentar os direitos e digni
dade da nação hrazileir{\: 2º, que o minislel'io 
inglez está persu~dido que não ternos agora 
todo o direito que tínhamos pelo tralado de 
Ulrecht, e assim é, pelo menos, pouco pru
dente esperar essa mediação. 

Creio, portanto, que, ao menos nesta parte, 
de maneh·a nenhuma se deve sustentar o pro
jecto da com missa.o ; . pois que tendo em vista 
a conducta do gabinete de 19 de Seten1bro 
quando recorreu a essa mediação, como que 
instiga o governo a que continue, quando 
mesmo facil lhe fosse recuar, ou achar outro 
recurso mais conveniente. Eu, Sr. p1·esidente, 
desejarei ser esclarecido sob1·e a maleria : de· 
sejaria que esfo•esse presente o illustre depu· 
tado pela província da Bahia, que reclamou o 
ence.rrarnento da discussão, e que me provasse 
que não tenho ra'Lão, e que devem passar as 
idéas da illustre c:ommissão composta de 
membros, cujas luzes respeito. Desejarei que 
a nobre commissão possa dar outra intclli
gencia ás palaVl'as de que se servio, que não 
seja a d.i mediaçao directa ou indirecta. 

Sr. presidente, eL1 tomei esta negociação no 
ponto em que ella estava em 1836, 37 e 38 ; 
então a desoccupaçào dos postos occupados 
pelas tropas fraricezas na margem direila do 
Oyapock, est~va dependente da pacificação da 
provincia do ·Pará, assim o havia feito esperar 
o gabinete das Tuillerias. Verificada, portanto7 

esta bypolhese, não sei que outro meio hou
vesse mais digno para effecluar-se a desoc
cupaçito deste postol do que fazer-se as inti
mações necessarias, e achando-as sem resullado, 
empregar a força contra a força. E tanto mais 
devia isto adopta1·-se, quanto estou conven
cido de que o governo de 19 de Setembro 
nao fez maís que adiar o perigo, ou então 
teremos rle renunciar os direitos que nos com
petem sobre o territorio occupado nos margens 
do Oyapock. . 

Eu ainda insislirei sobre essa po1itica de 
exlorsllo e violencia empregada na America 
pe)o gabinete de Tuillerias : ella é a mesma 
em toda a parte, a mesma no Mexico, a 
mesma em Montevidéo, a mesma em Buenos
A1res, e a mesma no Pará. Ora, era con
veniente que o goveri~o se pt'evalecesse dessas 
circumstancias favoraveis, ao vêr a Ft·ança em 
lul;.t com t{\nfas polencias ame1·iranas, para 
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fazer as intimações necessarias, e rcpellir a 
força pela força. O gabinete das Tuillerias 
protegeu, e protege ainda o chefe de uma re
belWto em Monte·vidéo ; lisongeia no l\'lexico o 
partido federalista ; e occupando o lago de 
Amassá,. se não protege directamenle os re
voltosos do Pará, ao menos abriga-os, defende
os conlra as nossas forças, até que possão pôr· 
se de novo cm campo na província do Pará. 
Servir~lhe-ha talvez isto para depois allirmar 
em suas negociaçoes comnosco que ainda essa 
provincia não está pacificada. Isto é o que se 
conclue do relatorio que füz o marechal Andréa 
ao entregar a p~esidencia ao seu successor. 

Sr. presidente, um nobre deputado de Minas 
(o Sr. Carneiro Leão) contestou a política, de 
que a este respeito eu havia fallado : e tlisse 
que não era a cprn devia adaptar o Brazil, nem 
a que adoptárno os Esta<los-U11idos1 apezur do 
prog1·a111ma que eu havia offorecitlo. Tl'Ouxe 
para exemplo a conducta desses estados na 
questão de indemnisaçao, que durou por 15 
annos, e só veio a terminar·se cm Junlio tle 
1831. Não póde esse exemplo ter applicação, 
porque a questão qne venlilavno os Estados
Unidos com a França era de ajustes de cont.,s, 
materia sempre sujeita a d11vidas, e nao uma 
queslüo de posse co1uo a nossa, onde na.o póde 
haver duvida alguma. 

O exemplo, S1·. presidente, que mais ap· 
plicavel me parece é a quesUto de territorio 
que dispulllo hoje·estes 1stados com a In
glaterra i ahi vemos que já está aulm·isado o 
presidente pal.'a repellir a força pela força. 

Não vejo quaes os perigos que pudesse conter 
para comnosco a resolução de repellir a força 
pela força. Não sei como um governo que tanta 
fé tinha nas instituições do paiz, que tanta 
devia tambem ter no patriotismo dos brazileiros, 
não se animou a fazer um appello para o voto 
riacional 7 a provocar esses sentimentos nobres, 
posto que naturaes, que reunem todas as von
tades para repellir do solo patrio as forças es
trangeit·as. Tambem ni10 lêm applicação para o 
{!aso os outros exemplos historicos trazidos pelo 
nobre deputado de Minas Gcracs ; porque nelle 
se reconhece a influencia do fanatismo religioso. 
Não vemos nós o dictador de Buenos-Ayres, 
quaesquer que sejão os v!cios da origem de seu 
poder, quaesquer que seJãO os ~xcessos a qoe 
para sustentar-se tenha recorrido, ·mante1·-se 
contra a França, apoiado no sel.\-«:imenlo de 
nacionaHdade ? Appello- para as luzes do nobre 
deputado pela Bahia (o Sr. Mello e Math1s), 
decano de nossa diplomacia, para que nos apre
sente todas as observações que · tivet· contra as 
opiniões que tenho emittido. 

O Sa. MELLO E MATTos :-Não aceito o con
vite, porque e~lou persuadido da superfluidade 
da actu al discussno, e porque acho extem po
raneas as exigencias do nobre deputado, e bem 

TO~fO 1 

mal empregado o tempo r1ne com ellas toma á 
casa. 

O SR. LmPo DEAnt-rnu:-E' esta,sem dnvida, 
a mais impot·t.ante das di~c1lssões q11e aqui têm 
havido : cumpre que se fixe qnaes os meios que 
temos para oblet· a evacuação do Oyapuck, 
cumpre decidir se convém que o governo recue, 
apenas ache occasião, nas negociações que estão 
eu ecludas. 

Sr. presidtmle, refutarei uma opinião em i t
tida pelo mesmo nobre deputado de Mit)as, 
ácerca da concordata que se tratava de celebrat· 
entre o Brazil e a côrle de Roma. Esse nobre 
deputado, que das pahiVl'as de seus adversarios 
tira quantas concl11sõcs insi<liosas quer, de certo 
que nos le111 dado bastantes exemplos do seu 
talcnlo nesse genero. Prova deu clle, quando, 
refutando us palavras que cu lia via dilo, que 
lalvci agora se discutisse na .A111cl'ica se con
vinl1a a existcncia du imµcrio do Ilra:dl, 
avançou :-Quem saue se o uol1t·e dcpnludo 
tem noticias desrns clubs qm~ existem, desses 
debutes que comprometlcm a existcncia da 1110-
narchia ?-Injusl,l e odiosa foi ess:1 arguiçlio : 
nao se -lembrnva es:;e noul'e deputado que a 
população já não ac.:l'edita nessas ide.ts que se 
espalho.o para desconceituar certos homens. 
Sem duvida muito concorreu para esse seu des
engano os princípios qtie propalava a adminii,· 
tração de 19 de Setembro, e o modo porque os 
executava ; felizmente o nmnero dos c1·edulos 
está muito reduzido ! 

Quanto, porém, no facto qne o nobl'c depu
tado alludio (a concordata), nllo póde sem du
vida algmna haver cousa nem mais injusta, nem 
mais odiosa. Não póde haver cousa mais in· 
justa, por isso que o cidadao prestante a quem 
elle se referio tem dado provas as mais evidentes 
de seu desinteresse, de sua abnegação, para que 
nllo se possa interpretar que elle nessa concor
data tivesse em vista decidir a seu favor uma 
questão de interesse gernl. Além disto, Sr. pre· 
sidente,_ por um dos primeiros artigos dessa 
concordata é livre e muito livre ao pontifice o 
fazer as postulações em certo caso, isto ~, 
quando o apresentado tiver algum impedimento 
canonico; ora, esse cidadão p1·estante tinha um 
impedimento canonico, porquanto não era 
doutor, não era rneslre de religião; por conse· 
quencia ficava livrn e muito livre ao ponlifice 
romano, mesmo em virtude da concordata que 
se solicitava, conceder-lhe ou negar-lhe a con. 
firmação do bi~pado. Portanto, como é que o 
nobre deputado pela provincia de Minas foi 
procurar essa concordata para tornar odioso 
um de seus adversarios, um daqoelles á quem 
ha pouco tempo se dirigia a sua opposiçã~, 
quando na mesma concord~ta por elle c1: 
tada tinha a resposta a mais congruente a 
argüição odiosa que elle fazia ? Não dil'ei mais 
cousa alguma sobre as negociações, limitar-

H5 
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rne-liei a pedir ú cumai·a que reflícta set'ian~ente 
sobre o par::igeapho do parecel' da con:missão 
que resolve as d!fticuldacles, e qu_e ~c1xa "~~ 
governo os meios que lhe patecem mar::s 
prop1·ios parn poder ri:)stabelecer _ ~s rch~çõe~ :fo 
jJerfeita intelligencia entre o gabrnete 1111pe1·1al 
e o das TuiHerias. 

Sr. presidente, um Sr. deputado pela pro
vinciu de S. Paulo (o Sr. Carneiro de Campos), 
que sinto n~o estar pr_esente, principiou o s?u 
discurso, que eu ouvi co:n_toda a attenção, fa
zendo o elogio da admm1slraçrw passada, e 
neste elogio pareceu quet·er estabelec_er os 
signaes caractel'i:oticos quB dividirão os diversos 
fados da camara. Disse o noht'e deputado que 
0 gabinete de Hl de _Setembro tinha m~t·ecido 
o seu apoio, porque ttnha provado ao p_a1z. que 
Pra nossivel a conscL'V;lção da monarchw.. Nno 
lÍie i;;go isto, nem se~ (Jlle na ca1~ara honves:;e 
em tempo nlgmn partido que <luv1dass_e de que 
a conserv~tçllo do tbrono pudesse continuar no 
pniz. . . 

Disse mais que esse gabmete lmha mos~ra~o 
que se ~~dia govcrntu· }Jc1~. t:rndo ~é 11:1~ 1~1s_l1-
tuições. Tambem nl\o ctuv11.ie1 deste. fH'lt1<:1p10, 

posto qne elle fosse por tal maneira desen: 
volvido pelo ga.biuete imperial, qne eu não sei 
se elle indic~va o cbntrnrio dnquillo que essas 
palavras parecião expámir. 

Disse rnuis o nohre deputado que esse ga
binete tinha cercado o throno de força e de 
esplendor. E' para mim um fa~to novo ; eu 
11rto sei qual foi a força, qual fo~ o esplendor 
de que o gabinete de 19 de Setembro eercou. o 
tht·ono imperial, desviando-se por esta mane1rn 
da marcha de seus antecesso1·P.s. Sr. presidente, 
eu entendo pelo contrario q1ie o gabinete im
perial não fez a favor do thrnno do Sr. D. 
Pedro II tudo quanto podia fazer, ou cousa 
nenhuma que pudesse ser ut!l_a esse thron.o: 
o que eu vi, e que no meu_ espmlo monarch1co 
infundia suspeita, e suspeita bem fundada, forã.o 
as leis excepcionaes e de reforma, que o . ga~ 
binele imperinl não deixou nunca. de pedi~ a 
camara. Já em outro discurso que ltve occas1il.o 
de proferir disse que nao sabia explicar os mo
tivos a ancia que tin11a o gabinete imperial para 
pree~cher todos os cargos publicos. do_ estado, 
ou fossem civis, ou fossem ecclesiasticos, ou 
fossem militares, á proporção que a época da 
maioridade do imperador se npproximava. Esta 
conducta do gabinete de lH de Setembro, na 
minha opinião, não exprime essa veneração, 
esse respeito que o gabinete e:.n suas palavras 
professava para com o throno. Tudo qu~ndo ~ra 
de reaJidade desviava elle do throno 1mper1al, 
contentava-se com essas expressões que poâerião 
illudir no paiz, mas que me induziâo. a uma 
suspeita que até hoje conset·vo. Eu digo fra~
camente á camara que, se por ventura eu ti
'Vesse a honra de ser ministro da corôa, hM 
me apeessaria a prover lugar nenhum que não 

fosse absolutamente indispensavel para o ser
viço publico poder andar. 

Sr. presi,fonte, houve sem cluvida nenhuma 
uma difforcnça entre um e outrn lado da ca
mara ; mn desses hvlos queria e q11er uma 
interpretação tal do acto adtlicionnl, q11e se 
pôde muito bem 1~q11ivocar com nnrn reformn ; 
quer, além iH;;lo, que sem ernlurgn _ dessa !_'~
forma, ou dessa i11lcrprclaçr10, subsistno todas 
as leis que têm sido feitas contra elln pelas as
sembl6as provinciaes : o outt·o lado ela camara, 
pelo conlrario, mc.slra desejar uma interpre
tnçM sobre os pontos duvidosos desse acto 
addicional; além disto não se recusa de ma
neira nenhHma a aceitar uma di!SCUssão franca 
e leal sobre tudos aquel!es artigos do acto acldi
cional cllja reforma seja necessaría ; mas é de 
rnister que esta discussão seja fnrncfl e leal; é 
de miqler ql1c se n(lo diga que é intcrpretaço.o 
aquillo que o não é. Nestas circu mstancias en
tendo que os nohres depLltados que discrepa.o 

· de nós sacrifieãO o·ftlturo ao presente; •po1·q11e 
se a iuterpl'etação do neto addicional não é tal 
qual deve sei·, se eBa transcende as regras esta
helecidas mesmo no aclo addicional, esta in
terpreluçã.c será mn novo facho de discot'dia, 
nunca poderá lei· a estabilidade, o respeito, a 
veneração que deve ter o ado addicional. 

Outra differença nobwel existe entre um e 
·oulro lado da camara : um quer a política que 
nno arrisque nunca o presenle, mas que nl'l.o é 
capaz de firmar sobre bases solidas um futuro 
certo, uigno da nação : nó:3 não querernos 
tambern nist0 sacrificar o futuro ao presente ; 
estamos di:;postos a encarar desde já todos os 
perigos1 pat'a ?\'incipiar a estabel~ce1· nma po
lítica tal, que o Brazil po3sa existu; com honrri, 
com dignidade. 

E' interi-ompida. a discussão para se ler 
o segninte parecer da co mmissão de consti~ 
tuição : 

cc A commissão de podel'Cs examinando a in
dicação do Sr. Andrnda Mnchado, propondo 
que a mesma commissão interponha o sen 
parecer soure o dever ser adiniltido a tomar 
assento o Sr. Fnmcisco José de Souza Soares 
de Andréa, como supplente pela provincia do 
Pi.\rá, apezar de nào apresentar diplorna, en
tende que tendo•se approvado um parecer 
no qual se propôz que se chamasse dous sup
plentes mais ,,otados pela yeferida pro.vincia, no 
impedimento do Sr .• nceb1spo da Bahia e Souza 
Ft•;rnco, e constando das actas que o sobredito 
Sr. Andréa é o supplente 1füi.is votado, está 
nas circumstancias de pode!' tomar assento, não 
obstMte a falta de diploma, como em círcum
stnncias iguaes se tem praticado. 

(( Paço da camara àos deputadõs, 4 de Junho 
de 1839.-Ba1Teto Pedroso. -J. Clemente Pe
reira.-Oaniei1·0 Leão., >1 
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0 Sr. Otto11i (vela 01'dcni) deseja SCl' infor
mado, se, no caso de apresentar-se um de
putado ou supplente sem o respectivo diploma, 
sem ter sido chamado (porque a commnnica,·í\o 
ofíicia] para chamar uni s11pplente pelo Parú 
devia ser rlirig-ida 80 goven10, e por este~ ,i 
camnra m1rniripnl d:1 provinl'.ia), se neste c:iso 
especjül lnlTihc;-n se dcre intcrronlper n dis
enssflo da c:imara parn. se trata!' do parecer 
da comrnissl'io de pocierEs sobre uma indicaçílo 
que appRreceL1 na casa ; se csk parecer s~ ~k'le 
considernr mgenle para preterir 01llras dis
cussões. Parece-lhe que a respeito da inclicaçao 
do Sr. Castro e Si1va, afün de se ck1rnar o 
terceiro supplente pelo Pará o Sr. Deus e Silva, 
não houve essa urgenr:ia; o parecer veio á 
mesa, e leu-se na 110m destinada para a leitura 
elos pareceres. No caso de que se tralu lhe pa
rece que larnb8ln uao se clcYia prcleri1· a clis
cussflo pendente para se t1·ntat· da ,Hlrnissão de 
urn indívidno que se aprcsenla sem r1iplornn, 
qt1c não foi chamado omcialmenle. RequeL\ 
pois, ao Sr. presidente que consulte á carn:1rn 
sobl'e a urgcncia deste parecer. . 

O SR. PRESIDENTE :~ En entendo que o pa
recer dE:ve entrar em discuss~o já: 1nas se 0 Sr. 
deput,1do assenta que não, e que se deve adim· 
a materi~, prnponha. 

O SH. Otrom mancht á mesa o seguinte rc
querímerito, que é apoiado~ 

« Requeiro que o p11recer da cominissll.o 
de poderes sobre rt admissão do Sr. ge
neral Anr1rén, não pretira a discussão do 
voto de gr::i.çns, e sejJ reservado par;1 quandc 
houvet· de ser dad3. pl1l'a a orclern do d.ia a d[s
cussão dos p;ireceres de comrnissilo. )) 

O Sr. lv.!ontezumr~ tliz que Hão lhe pfll·ccc 
este objecto urgente p:-ira se Lratar jú ; antes Ct'ê 

qne deve-se trntar em occasiilo cornµelente, isto 
é, na hot'a da leitura dos parccet'es, e então a 
camara poderá dar a sua opinião, decidindo-se 
com a madureza que o objecto reclama. Neste 
sentido, pois, appr,JYa o adiamento em these) 
mas não ern hypothese, como propõe o Sr. 
Ottoni. Quizcra que este nobre deputado de
clarasse por escripto a fórum por qn~ qrn~'l 
lllle o adiamento seja concebido e votado pela 
carnara, porque de outra fórma póde elle 
orador, ou outro qua1qum· Sr. deputado, na 
occasiao da votação ser induzido em erro. De
seja, pois, fixar o tempo em que tal objecto 
deve ser discutido ... 

O SR. PRESIDENTE : - O Sr. deputado re
quereu o adiamento para a hora. competente, 
pútle ser amanhã. 

O SR. MoNTEzu111A : - Mas eu fixo a hora ; é 
lambem uma espccie de urgencia, porque 
quando a camara diz-amanhã. temos de tratar 
de tnl objecfo-, elJa concebe uma especie de 
urgencia, não deixa á vontade do posso digno 

e muito i\lustre presidente o direito de dar para 
a discussão o objecto quando bem entender. 
Ora, V. Ex. não púcle deixar de dar este objecto 
pnra nrnanltn e dú1-o pnra depois de amanhã ? 
Sem dnvida neniluma. Se acamara n1\o cfüiser 
qlle cp1er tratar deste objeclo amanhã, V. Ex. 
pútle dâl-o Pª"ª depois de nmanha, rúde dál-o 
p~lXt\. <l;1qu\ a nn.1 rnez, e creio que nisto V. l~x. 
ia de accordo com a camara, porque as infor
mações que temos de receber desse di(:!;nO 
3upp\erüe pe)o Parti, nós já as ter11os rece~ 
bido, já as livernos mui categoricamente do 
illuslre e muito reverendo prrlac!o metropo
liiano do in~perio. (A1Joiados.) .Ainda me re
cm·clo dessas. inforr~:tçõ'2s, e, recordo-me de 
tal maneira, C{lle na minha imaginação figurn 
o illuslrc chefe da igreja brm:iloira, lev,111-
hrndo-se do seu propl'io lugar daquelle lado 
(apontancl0 pccn.1. cc cmlcirct que ocwpav•i o Sr. 
arcebispo), dizendo verdaues, durns sim, mas 
com aquclla uncc;ão cio evangelho, propria 
de ~nn (\igno 1·epresentanle do Brazil, de 
urn fillio da provincia. do Pari, de um 
prelado r:lc tanta considernçüo1 de tanto 
respeilo e luzes como esse digno rnetropo
lilauo. 

O nrndot· depois de mais algumas considera· 
ções manda á mesa a segninle ernend,:i. : 

rc Proponho que o adiamento só dure até 
arnanhã, caso esteja sobre a rn esa o parecel' da 
corntnissão sobre eleições de Sergipe; e no caso 
contr,u·io, não passe de tres di;\s o adiamento, 
convit.1ando-se a illustre corninisssão encar
regada dí::sse iinporLrntissin.10 ohjecto a d,tr 
quanto antes o seu p::l.l'ecer. >> 

E' apoi:1do e entra em discuss/lo. 

O Sr . .Mont.ezurna, depois de explicar a s11a 
e1nem\a, uiz que j11lgou dever clrnmar a attenção 
da illustre co1nrnissão encancgada de dae o seu 
parecer sobre as eleições de Sergipe, afim 
de com a brevidade que fôr possivd apresentar 
esse objecto import.antissimo á consideraç-rt.o da 
camat·a. Já em outra occasião disse que não 
lhe pareci,,. consenlaneo com os intereBses pu
blicas, nem talvez com a dignidade da carnara, 
demoraL··se por mais tempo uma decisão da 
qnal depende o ser uma 1~rovincia representada 
na camam. Per~uade-se de que não póde militar 
mais a ra1..ão de não let· a illustre commissão, 
encarregada de examinar as eleições de Sergipe, 
os documentos precisos, porque lhe parece 
que ,iá alguns forão apresentados ; julga que 
este ob,iecto nã.o é menos ponderoso do que 
u en tra<la de um Sr. deputado supplente pelo 
Pará, provincia que tem seus representantes na 
c:i.marn, quando nenhum representante tem o 
Sergipe. E' por isso que não quiz perder a oc
casião de lembrar, de estirnulat· a ilJustre com
missão encarregada das eleições desta ultima 
prnvincia para que dê o seu parecer a respeito. 
Conclue dizendo que o adiamento de um a tres 
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di:1s; não se oóde considerar demasiado, muito 
~~;is q,-;;nd~; camara tern de receber m'elhores 
informações a respeito da maneira pot·que a 
cornmi,,são entendeu o objecto do parece,· que 
se discute, e poder neste espaço o Sr. deputado 
pelo Pnr.i receber o seu diploma, e nao se saltar 
por essa formal idade. 

O Sr. Henriques de Rezende oppoc-se ao 
udiamenlo, porq11e, havendo a cnmarn rnnn
dudo clrnmar esse snpplente, que é o primeil'O, 
não acha razão pnrn demorar-se este negocio : 
deve-se pois discutir já o parecer, e decidir se 
o individuo qne se apresenta é ou nilo o sn p
piente que deve tomar assento. Uma decisao 
...:ontra.ria nào lhe parece airosa á esse Sr. 

. sup~lente , que el_le ?r?dor n_ã? conhece nem 
de v1:stci., t:: CUJUS p1111tap1u::; i.iulit1i.;u:s pudew i:::stctr 
em opposição com os seus ; isso porém nil.o o 
induz a querer que se procl'i:isline a decisão 
deste negocio. 

O Sr. Ottoni diz que lhe parecia, na confor
midade dos precedentes da casa, que os pa
receres da commissao de poderes, considerados 
urgenles pura preterir qu;_1lquer materia, el'ão 
unicamente os que erão dados sobre o di
ploma de qualquer senhor que· se apresen
tasse na casa. Lembra o precedente ainda ha 
poucos días occorrido com a indicaç:10 de um 
Sr. deputado, que requeria que se adrn íl tisse 
o Sr. Deus e Silva como supplente pelo Pará, 
e como então não se vencesse a urgencia, per
suade-se que nl'to devia tambem este parecer 
entrar já em discussão, interrompendo-se a cio 
volo de graças. 

Passando a responder ao Sr. Montezuma, 
diz que a commissM especial encarregacla de 
examinar as eleições de Sergipe, tem tomado 
este negocio em toda a consideraçso, tem tido 
varias conferencias; porém que não póde com
binar nos meios de que deve propôr á ca
mara, afim de que a representação daquella 
província tenha lugar; todavia, bem que os 
papeis concei·nentes a este negocio fossem 
rcmetlidos 6. commissão ha poucos dias, bem· 
que estes papeis sejao em grande numero, 
e por conscqnencia o seu exame tenha de 
levar tempo, a commissílo em breve apre
sentará o seu parecer. Demais, estando já 
adiantada a sessão, tendo appar1.:cido na casa 
a idéa de se mandar proceder a novas eleições, 
se isto se fizer, tanto importa que se apresente 
o parecer agora, como daqui a um mez ; por
que em todo o caso, a provincia na.o ha de ser 
representada este anno. 

O Sr. Carneiro Leão nota que o Sr. pre
sidente já deci<lio que, quando se apresenta 
algum Sr. deputado ~upplente na ante-sala, os 
pareceres sob sua admissão são discutidos im
mediatamente, ainda que se peça a palavra, e 
islo é o que se tem observado mesmo durante 
esta legislatura, Parece-lhe pois que o adia-· 

mcnto a!!o1·a vem a ser exccuc:ão oara esln cns:o. 
Está len~brado de que durn~1te o~t._{ l~gi~l;t~;;~ 
ni'.\o se tem f,úto com outl'Os scn hores, mesmo 
no c:iso de não se aprescot.wern com diploma, 
o mesmo q11e se q11er fazer agora com· este; 
por exemplo, 1J Sr. Montezuma que entrou 
sem diplom;1 ... 

O SR, I\fo:-;T1,;zu~1.\ :-E:~tavu na casa .. 

O Sn. CARKEmn Lr.Xo :-Não podia o St'. de
p11tado P.,dnl' n::i. P.!lS:'l <a:Pm s:Pr í!h:imnrln. , 

O Sa. MoNTEZU;.IA :- Entrei para ella nas 
sessões ptepai-atorias. 

O SR. G\RN1~mo LEÃO :-0 mesmo aconteceu 
com o Sr. deputado pela Parahyua ; disculio-se 
o parecer; tomou-se decisã.o a respeito delle, 
sem que o parecer ficasse adiado por se pedir a 
palavra. Ora, se isto se tem praticado nest:1 
sessão, seria cx.ccpção no caso actual ficar adiado 
este parecer. 

O Sr. Andrada Machado julga que toda 
a questão que se poueria suscitar era se o sup
plente qne pot· acaso chegou deve sct· tratado 
com o mesmo pl'Ívilegio quo teria o supplente 
que fosse chamado ; porque, quanto ao trazer 
ou não diploma, não lhe parece materia de 
discussão. Esta for1t1alidade é desnecessaria, 
visto que a pessoa é conhecida: da fórma por 
que sao os diplomas, um serve para todos os 
dep11t<1dos de nrna provincia. 

Toda a questão, pois, é se acaso para o nobre 
supplentc pelo Pará (que se acha n'uma çir
curnstancia particulal', visto que n~o podia 
ainda ter recebido o ch~mamento que ha poucos 
dias se deliberou) se deve interromper tambem 
a ordem dos tra baihos, ou se deve o parecer 
s1::guít· a ordem dos mais. Sua opinião 6 que 
se interrompa, porque na.o sabe o que se ganha 
em deixar para amanhã. ou depois a decisão 
ela admissão do nobre supplente. Declara desde 
já que ainda que odiado seja o homem que o 
povo escolhesse, está elle escoihido. Não qller 
coni'isto dizer que o nobre st1pplente não tenha 
as qt1alidade.s precisas, mas ainda quando as 
não tivesse, escolheu-o quem podia, o povo. 

O Sr. Alvares Macha.do crê que á indicação 
apresentada na casa pelo Sr. Castro e Silva não 
se <leu a urgencia, a importancia que se dá ao 
parecer que se acha sobre a mesa. Não des
conhece (JUe as circt1mstancias silo mui 
diversas, por isso que se acha na casa 9 
nobre supplenle, que talvez se apresentasse por 
não entender bem, por nllo dar toda a im
portancia á palavra chamamento, que quer 
dizer-participat· ao governo, este ao presidente 
da prnvincia, e este ultimo á carnara municipal 
para. habilitat· o supplente com o diploma com 
que se deve apresentar na casa. Declara ter 
sido em outro tempo muito austero a este res~ 
peito, nnnca votando para que se desse assento 
a um deputad9 supplente sem apresentar ~ seu 
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diplomai mas depois que vio o St·. José Flo
rindo e outros, que nem erao supplentes im· 
mediatos, nem aprescntárão diploma, tomarem 
assento, indifferente julgou a circumstancia do 
diploma, que, como bem disse o Sr. An
dl'ada Machado, só serve para jnstificar a idcn· 
tidade da pessoa. 

A' vista disto, continua o ot-ador, e atten
clendo a que o nobre supplente se acha na casa, 
nào querendo eu que ninguem pense nem 
levemente, que nós não -lhe queremos abrir 
logo a porta pat·a tomar assento no meio de nós, 
porque talvez nos vexemos1 ou nos intimidemos 
com a sua presença á vista dos factoi-; occo1·
ridos no Pará ... 

O Sa. ANDHADA MACHADO : - Ningnem é 
c~paz de intimidar a un1 deputado, acanhar, 
sun, 

O SR. ALVARES MACHADO:- Que aqnelle Sr. 
supplente praticou depois qne acabou a guerra i 
para que se nll.o dig,l qne nos acanhamos 
.(apoiado,'$ ironicos), votarei contrn o adiamento, 
para c1ue se trnte da fJllestão já, e para que cmh·e 
o nobt·e supplente, até mesl1lo porque tendo eu 
de fallar ácerca do voto de gl'aças, e desde já 
peço aos meus illustres collegas a griu;a de nllo 
encerrarem a discussão ernqu:rnlo eu não disser 
~1Jg11ma cousa a. re:)peito (1·isada.~) : talvez nesta 
occasião tenha de deplorar, 11!\o os factos do 
nobre supplente como g1meral1 mas os factos 
como presidente; e estimarei muito que elle 
esteja presente para nos dar a este res
peito todos os esclarecimentos, para fazer mesmo 
a sua defeia ... 

O SR. ANDRADA MAcrrAuo : - E' bom que se 
ouça. 

O SR. ALVARES MACHADO : - Porque até 
o presente elle tem sido de alguma maneira 
condemnado sem ter sido ouvido. (.Apoiados.) 
E'. verdade que tem na falla da aber
tura da assemhléa um corpo de delicto hor
roroso l 

Quanto ás eleições de Sergipe, o orador diz 
qlle nAo pede aos illustL·es membros da com
niíssão respectiva que apresentem quanto antes 
o seu parecer, porque tendo meditado sobre 
esta_ materia muíto longa e profundamente 
ainda se acha indeciso, nllo sabt:i que expediente 
ha de tomar sobre ·tanta irnmoralidade que se 
praticou em taes eleições. E' por isso que pede 
á commisstã.o que medite com vagar sobre este 
objecto, afim da apresentar um fio paro. sahir 
do labyrinlho em que taes eleições collocárão 
acamara. 

O SR. ÜTTONI pede retirar o seu requel'imento 
de adiamento, o que a camara concede. 

O Sr. Mo-g.ra. Magalhães faz vet· que com a 
indicação do Sr. Castro e Silva se foz o mesmo 
que com este objecto ; isto é, tratou-se della 
com a urgenci~ com que se costuma.o tratar 

objectos desta natureza. Parece-lhe que com o 
adiá'tnento se quer estabelecer uma ex.cepçn.o 
que julga odiosa, pois que a prntil:a alé aqui 
seguida é nltet·.u-se a ordern do dia p,mt se 
ler o ptu·ecct· da conunis.:;n.o sobre a ad
missão de um deputado que é chamado a tomar 
assento. 

O Sa. MoNTE:ZUMA requer retirar a sua 
emenda, o que lhe é concedido. 

O Sr. Castro e Silva faz alg11mas observações, 
que nil.O pudernos ouvir, e que dno lugar á 
leitnra do parecer da commiss!'lo de porleres 
sobre a indicaçilo do Sr. Ferreira de Castro pro
pondo que se dê assento ao Sr. Deus e Silva 
( parecer que foi approvado na parte em que 
manda C'hamar os dons supplctJle5 mais votados 
pelo Pará). 

O Sr. Nunes Machado -julga que a pai'lc 
elo parccct· que se acaba rle ler, e que se 
refere a.o qui.i se discute, nao é til.e posiliva 
como se q11cr inculcar ; pol'q11an~o1 essa parte 
do parecer nppmvada suppõe uma cousa que 
se não d.-í na realidade. Quando o approvou foi 
na supposição de que os d1!pt1tados do P,mi 
que fallM ti nhno participado que não vinhão. 
EnUlo disse elle, orador, que votava contnt 
o chamamento do St·. Deus e Silva, nn.o só por· 
que era o terceiro supplente, como votaria 
conlt·a, ainda que fosse primeiro supplente, 
pol' entender que a habilitaçllo para o sup
plente tomar assento na camara nuo era só
mente a maioria de votos ; mas era preciso 
que a falta que elle viesse supprir estivesse 
legitimamente verificada : que constitucional· 
mente fi\llando não havia vaga legitima da 
dcpntação do Pará, por isso que nli.o se p~dia 
suppôr que os Srs. Souza Ft·anco e arcebLsptJ 
tinhão deixado vagos seus lugares. Corno 
está nos mesmos principias, insiste em que é 
preciso que se verifique uma legitima vaga. 
Entende que o lugar do Sr. Franco não está 
legitimamente vago ; espera que esse senho1· 
não ha de permanecer no lugar em que 
está, antes comprehendendo bem a olta funcção 
de representante da nação, estará em viagem 
para vir occupar o seu lugat· na camara. 
Tambem entende que nllo se póde snppôr 
vaga a cadeira do St·. arcebispo, pois qne 
não se tem ex.hibido documento que prove 
q11e elle não estará presente nesta sessão. 
Por estes princípios, pois, vota .conh·a. o pa
recer. 

O Sr. Clemente Pereira, pergunta ao prece
dente oradot· se quando votou pelo parecer da 
commissão ignorava. que na casa não e:dstiã.o 
documentos que provassem impedimento dos 
Srs. Franco e arcebispo. Respeita os homens 
de principias quando silo coherentes nos seus 
priucipios, mas parece~Ihe q_ue o S~. depu
tado nllo póde allegar esta 1gnoranc1a1 por
que qu~ndo s~ t~atoq de chamar o S1·~ ~~\JS 
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u Hllvn, n rnmmissl'to perguntou se por acaso 
r!H~,·~ K1•1-1, dPp11l111lnR pelo Pa•·á tinha.o man· 
tludn 11111·llt-ip111· 11111! 111\0 \'i11hno, e disse-se que 
11n11. i\ul11 q11,• 11 r•11111111i:-r1n11 nno qui:r. qne se 
ch1u11HH!ó1•111 11!-I !-!lll1Ph111!.1 1H, 11111'fl'll? nn verdade 
uno aprese11ln n 1:01111,ii~!'lno l1ws propnslas senfln 
quando nu raim ltn pal'licipa\'I\O ol'licial. A 
commissllo di1-1se que sn n camara j1ill-l'::issc con
veniente clrnmar algum supplenlc 111'.i.O podi1l 
chamar o terceil'O. A cnmara decidi o .chnmt11· os 
oons supplentes prescindindo da circumslancia 
de não haver participação offidal dos dons de
putados ordinurios ; seria portanto manifesta 
confradicçâQ deixar a.gora de votar pelo p;\
recel' que se apresenta. Suppondo que chegão os 
deputados ordinarios, os supplenles dcixn.o o 
seu lngar, como succcdeu o anno pasf:ado com 
o supplente pelas Alagôas. 

O Sr. Alvares Machado observa que os 
prer.edenles da casa ::;ão contrarios ao qne 
dispõe o regimento,· e que mui jusf.\mcnte 
reclama o Sr. Nunes Machado ; enlretanto, 
como têm havido esses precedentes, como se 
tem dado assento a divel'sos Srs. s11pplentes 
sem haver participação dos deputados ordi
narios, como aconteceu com o Sr. José Flo
rindo, como o . Sr. Castro Vianna e outros 
supplentes, julga não se dever fazeL· ex
cepção agora contra o Sr. Andréa, que se não 
está na conformidade do regimento, e,;tá na 
conformidade dos precedentes. Insiste em qne 
se dê enl.rada ao Sr. Andréa, de cujos es
clarecimentos a co.mara tem necessidade, 
devendo-se votal' contra a chicana dos que 
querem demorar a sua admissão.. No caso 
que se na.o queira que elle entre, apL·e· 
sente-sé os motivos, os arestos !"ara que 
elle seja e:i.:pellido do seio da representação 
nacional. 

Desde já declaro, diz o orador, se tal propo· 
sição apparecer, que eu votarei contra ella, 
porque entendo, Sr. presidente, que nunca a 
anarcllia desenrolou nesta casa ta.o claramente 
a sua bandeira, senã.o quando se tentou im
pedir a entrada nel1a ao Sr. Carneiro Leão. 
(.Apo·iados.) Oh I que saudades tenho eu do 
lempo em que militavamos juntos ! Que de, 
pulado de mão cheia não achava eu no Sr. 
Rodrigues Torres l Eu me tranquillisava, eu 
julgava certo o triumpho quanto o via 
passar á frente para combater o inimigo ! Hoje 
o acho frouxo, pouco eloquente. (Risadas e 
apoiados.) 

O Sr. Carneiro Leão diz que o nobre depu
tado que o preceden nAo foi exacto em alguns 
factos que apresentou ; porquanto, á respeito 
do Sr. José Florindo, Flpresentou-se este se
nhor com diploma, assim como apresenton-s1:: 
o Sr. Moura Magalhães, visto que os depu
tados, ou supplertes que estavão antes delles, 
tinhão·se declarado impedidos, e nM vier~o. 

Quanto ao Sr. Barros, segundo a sua lem
brança, faltou elle a toda a sessno, e creio 
qne até havia pa1·ticipado qne não vinha ; 
foi nesta circilmstancia qne se admittio como 
supplente o Sr. Viannn, que se col'.lservou alé 
apparecer ·o Sr. Barro~ na camara ; fac lo que 
póde acontecer a qualquer supplente, uma vez 
que chf:gue o proprietario. 

Chamo a altençãO do nobre deputado, con
tini'm o orador, rogo-lhe que reveja os pare
ceres da commissno de que tenho a honra de 
ser membro, e convencer-se-ha de que a com· 
missRo tem sido mnito coherente ; tern esta
belecido certas regras que considera estarern 
em conformidade com a l•.!Í e instruccões que 
regulllo as eleições; qnc !cm semp1·e de con
formidade caminhado com as mesmas L'egrns, 
sem perscrutar se o deputado supplentc tem 
ou não a mesma opinião que ella : que se 
tem apressado sempre em dar o sen parecer 
a favor ou contra n admissão de qualquer sup· 
plente, sem distincçào da opinião do indi
viduo que tem de ser introduzido na casa. 

Ao que a commissão não 'tem querido 
:umuir é a que, antes de se clrnmarem os 
primei1·os supplentes, se chamem os tet·ceiros 
ou quartos; a que nm terceiro ou quarto sup
plente seja introduzido na casa antes de ser 
avisado o pl'Ímeiro e o seguinte , porque se 
algum deputado ordinario que tem seu di
ploma falta á sessão, póde-se presumir que 
nno comparece por impedimento; mas nãO 
as~im a respeito do primeiro ou segundo 
supµlente que falte, porque nlio se póde pre
suroie que quizessem faltar, pois que na.o sabem 
se lhes toca tomar .assento na casa, e essa 
presurnpção de que elles querem faltar á 
sessão só póde vir depois que lhes forem 
transmittidos os diplomas, e houver passado 
tempo razoavel para smt vinda. 

Examinemos a indicnçno do Sr. Ferreira de 
Castro. (Lê a indicação.) O Sr. João Candido 
-era terceit-o supplente. Apesar disto, como o_ 
nobre autor da indicação dizia que lhe constava 
que existi ão actas por onde o Sr. J ollo Can · 
dido era primeiro supplente, não quiz negar-se 
a pedir os esclarecimentos que se pudessem 
obte1· para.· habilitar-se, com conhecimento de 
causa, a dizer se o Sr. João Candido era 
primeiro ou terceiro supplente. Pelos eHclare· 
cimentos que vierão, veio a commissão no co
nhecimento de que não existião taes actas, e 
que o nobre deputado parfo, de um enganç, 
o qual em que faltavão duas actas, c1uando 3Ó 
faltava a acta de· Luzêa. pois que a de Ma· 
capá estava comprehendida em um acldita
mento feito á apuração geral; e que, por 
c:onsequencia, o Sr. João Candido não era pri· 
meiro supplente, como acreditava o Sr. Castro 
e Silva, mas terceiro supp]ente; "á vislú do 
<1ue7 a commissllo foi. de parecer que o Sr. 
João Candido nao tomasse assento. Como, 
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porém, a commissão conheceu que faltavã.o 

dous deputados pela provincia do Par:L; um, 

c:omo dizia a indieaç!lo, exet·cendo o cargo 

de presidente, exercicio que a catnat'a podia 

reprovar, exigindo que o Sr. Franco fosse cha

mado para a sessão, e não admillindo, por 

consequencia, supplente em seu lugar ; e outro 

o Sr. arcebispo da Bahia, que podel'ia vir 
depois, como têm feito alguns senhot·es de~ 

pulados ; a commissão deu o seu parecer sobre 

a materia, deixando inteiramente ao juizo da 

camara o chamamento dos supplentes em lugar 

do Sr. Franco e do Sr. arcebispo. 
A camara, pensando talvez que o impedi

mento daquelles senhores era prolongado, votou 
que se chamasse o l" e 2" supplent.e. Se a 
cornmissno sujeitou este negocio ainda á decisa.o 
da cmnura, ndo foi po1·que nilo conhecesse 

que, sendo o Sr. Andréa lº supplente, e ha

vendo falta lle dous deputados pela provincia 
do Pará, lhe competia entrar e tomar assento 
na camara ; mas porque estando o St·. Andréa 
em urna longitude tal, qne ao mesmo tempo 

que se podel·ia chamar a elle, se poderia. 
chamat· o Sr. i('ranco, deputado proprielario ; 

deixava ao arbítrio da camara o chamar um 

ou outro, sem que deixasse de ficar livt·e á 
camara o chamar os deputados 0t·dinarios, 

ainda mesmo tomando assento os supplentes. 

O Sr. Andrad.a. Machado entende que a 
· mesa não estava autorisada para chamar o 

l° supplente antes de se decidiL· a questllo 

de conveniencia, de que frata o parecer da 

commissão. Como porém a mesa se julgou 

habilitada para o fazer antes desta decisão, · 

considera o caso julgado, e que lhe não resta 

mah do que votaL· pela entrada do S1·. Andréa. 

O Sr. Moura. Magalhães responde que ó 
S1·. Andrada Machado está enganado, pois que 

a mesa não se apartou um jota da. dccisao 

da camara, mas cumprio, como costuma, com 

ex.actidão tudo quanto ella lhe encal'l'egou. 

O Sr. Gomes Ribeiro, que_rendo propôr o 
encerramento, deseja ser informado se já se 
pronunciou o numet·o de discursos concedido 

pelo regimento. 
O SR. PRESIDENTE informa que nrto. 

O Sr. Montezuma : _: S1·. presidente, çom 
bastante receio entro nesta discussão, por isso 

que já graude soffreguidão appareceu na casa, 

rnanit'estada por um Sr. deputado, pua que 
a discussão terminasse. Felizmente que ainda 

não tinhão sido prufcriJos os discursos exigidos 

pela nova reforma pl'ovisoda do nosso re

gimento, em consequencia do que ainda esta 

vez nno fui impedido de ernitth-, a minha 

opiniilo; e V. Ex. com aquella candura que 

lhe é propria, me fez o favor de me continuar 

a palavra. Eu, Sr. presidente, en(io com receio 

na discussão, não só pelo que acabei de enun

cbr, como por outro motivo que explicarei. 

Póde parecer, senhores, que eu peço a pa

lavra, ou tenha tomado parte na discussão, 

porque desejo que o nobre suwlcnte pela 
provincia elo Pará na.o tome assi::nto na casa, 

ou pelo menos porque deseje retnI"dar a sua 

entrada. Mas, Sr. presidente, eu desejo afastar da 
consideração da casa essa idéa ; eu desejo que 

ella fique bem persuadida de que estou muito 

longe de querer i mpedfr ou retardar a entrada 

do digno supplente pela provincia do Pará. 

O que eu desejo, Sr. presidente, é votar nesta 

casa sobre objecto desta nature,m. na.o symbo

licamente, mas emiltindo a minha opiniilo7 

para servir de aresto em casos identicos, ou 

analogos ; e para que nl\o aconteça, Sr. pre

sidente, aquillo que foi ha pouco censurado 

ao nosso muito digno 1" secretario, quando 
se contestou a consequcncia de sua opíniao 

autuai com a do mesmo .St·. deputado en'1 
outra occasião. Esse nobt·e deputado nessa 

occasi!tO não se contentou com o voto symboiico, 

mas exprimia a sua opinião ; e apezar disto foi 
contestada a cqherencia ! Como nno receiar pois 

que se me diga que voto em um caso difl'e

renteinente do que vo.to em outro, tanto mais 

quanto o nobre deputatlo pela provincia de 

Minas, que fallou em pen•1ltimo lugar, disse 

que a sua opinião áce1·ca da entrada ou admis

são de supplentes nunca havia sido em época 

alguma diL·igida por amizade, relnções 1 ou 

quaesquer· outt·as considerações? Eu partilho 

nesta parte os sentimentos do nobre deputado. 

Seja pois sabido qae quàesquer que possão 

ser as opiniões presumidas do digno supplente 

pela provincia do Pará, o meu desejo é sómente 

fazer executar a lei. 
Sr. presidente, serei eu por ventura algum 

deputa.do noviço nesta casa, ou lauto, que possa 

receiar do voto de um deputado, que tem de ser 

aclmitlido a ella? Nilo, Sr. pL·esidentti, estou 

acostumado de longo tempo a vi ver na minoria 

da casa : estou instruído, habituado constan
temente a resignar-me a essas derrotas, de que 

tanto se ufana ordinariamente a maioria. O que 

me embaraça que o nobre smpplente venha. 

votai· contra os do meu lado ? O que me im

porta saber se o supplente vem sustentar os 

actos da administração-que acabou? O que me 

i·mporta que e!le venha proclamar, sustentar, e 

talvez fundamen.ta1· os principios emittidos por 

ell'e nesse relatorio que apresentou na abertura 

da assembléa da província que presidira ? De

sejarei pelo contrario que elle tenha assento na 

•)asa, e que esmerilhado o seu comportamento, 

elle _possa juslifical-o. 
Por venturn poderáõ dizer os Srs. deputados 

do lado opposto que, quando tanto nos esfor

çámos pela admissão do Sr. Jorto Candido, es

tavamas certos de que elle votada pelo nosso 

ludo? Na.o ; o caracter desse digno cidada.o, a 

sua imparcialidade, os seus pdncipios consti

tucionaes, fazem crêr que se reuniri~ lilO nosso 
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lado. Sim, eu estou persuadido de que elle vo
taria pelo lado independente da casa .... Per
dôem-me os nobres deputados, qne voUlo do 
lado opposto : nao é porque queira dizer que 
não é esse lado indçpendente; mas porque ordi
nariamente se chama lado inrlependente de 
uma assembléa legislativa aquelle, que só
mente se contenta com a emissão de seu voto, 
sem procurar saber se tem maioria, ou se 
existe na minoria. Eu me não incommodo, 
portanto, com um voto pró ou contra do digno 
supplente que tem de tomar assento na casa. 
Vou portanto esmerilhar a quesH\o. (Hil<t.ridade 
p1·olongada .. ) 

Awu:r.1As VozEs : - Oh ! isto por ora é 
exordio l ••• l.Alguns senho1·e, se 1·etfrão da sala.) 

O SR. l\foNTEZUMA : - Sr. presidente, na cu
mara tem-se resolvido, quando se trata desta 
materia, examinar primeiro a razão. de utili
dade ; e o mesmo parecer que serve de base a 
esta discussno reconhece a necessidade de se 
tratai da utilidade d.a admissão, quando diz 
que julga quese devem chamar os supplentes 
taes e taes, no caso de assjm o entender con
veniente acamara. Logo; o mesmo parecer re
conhece que deve preceder uma questão de utili:. 
dade sobre se é ou não conveniente a admissao. 
Esta questão me pa1:ece que 111:10 foi_ ainda de
cidida ; a camara nllo tomou conhecimento 
della ; o deputado supplente nno foi. ainda ca
tegoricamente convidado para tomar assento. 
Eu devo deduzir da maneira por que o digno 
collega pela província da. Bahia, que no mez 
passado servia de 1 º secretario, nos explicou 
o comporlarnento da mesa, dizendo-nos que a 
mesa não se havia arredado um jota daqt1illo 
que a carnara tinha deliberado ; eu . devo· de
duzir, digo, que o digno supplente ainda na.o 
foi chamado, pois que, na.o tendo ainda lo~ado 
em consideração a questão de conveniencia, a 
camara ainda nao declarou que fosse mandado 
chamar. Dev.o, pois, apresentará carna1·a nesta 
occtisillo as reflexões que julgo dever fazei·. 

O nobre depntndc pela província de Per
nambuco, que servio de lº secretario, na 
occas!ão em que fallou em outra discussão ácerca 
de objecto identico, ou analogo, disse que elle 
entendia que no.o bastava a maioria ou certo 
numero de votos, para dahi deduzfr-se o di
reito ou necessidade de se chamar o supplente. 
En constantemente lenho contestado esta opi
nião. Eu tenho dito á camara que em objecto 
de admissao de supplentes a minha opinião é 
que se co1·ra a lista dos deputados supplentes, 
e que se vá procurar qualquer que esteja 
nesta lista, comtanto q11e jámais se deixe a 
representaçao nacional sem se achar completa; 
é esta a minha opinião. Se pois é assim, já 
se vê que diffiro da opinia.o do nobre depu· 
lado de Pernambuco. Mas actualmente ua.o se 
trata de saber disto ; não é '3sle o exame qne 

devemos fazer, para saber se acaso, segundo os 
eslylos ·aqui determinados, nllegados pelo nobre 
depntarlo de Minas, temos constantemente sus
tentado este principio, ou se por venf.ura já 
lemos deliberado sobre negocio desta natu
reza por tal fórma, que tal principio se ache 
inteiramente dsrogado. Isto é fóra da nossa 
discussa.o: a questão que devemos examinar é 
se devemos chamar o deputado· pela provincia 
do Pará. 

Nesta casa, Sr. presidente, ha pouco aca
bámos de ouvir que, sabendo-se que o digno 
supplente pela província do Pará achava-se 
naquella provincia ]onginqna, onde tambem se 
achava o deputado proprietario servindo de 
presidente della, n110 se podia mandar chamar 
o sapplente sem se mandar chamar o pt·oprie
tario ; ·mas como ordinariamente a camara nno 
toma o a.ccordo de mandar chamar o propde
tat'io, porque entende qne é de seu dever saber 
que os trabalhos da camara se achão abertos, e 
a sua presença é indispensnvel1 devia esperar-se 
qne o deputado proprietario viesse. Eis como, 
Sr. presidente, venho chegar ao exame de uma 
questãO, e de uma questão aliás da maior im
portancia, que já este anno encetei nesta casa, 
pedindo informações ao governo, para saber 
como elle se tinha comportado a t:sle respeito ; 
questão, Sr. presidente, de grande importancia; "'· 
questão, que já em outras sessões foi ventilada; 
qucst1101 em uma palavra, da qual depende a 
fiel execução do art. 82 da nossa constituiçao. 

Creio, Sr. presidente, que apezar mesmo do 
modo inteiramente improvisado do meu dis
curso, tenho seguido uma certa ligação de idéas 
que apresenta a questão debaixo de um ponto 
de vista digno da consideração da casa. A 
questão, portanto, é de saber se acaso o art. 82 
tem sido ou não cumprido. (Lê ó art. 32.) 
Orn, se este artigo da constituição ordena posi
tivamente que .cesse o exercicio dos empregos 
dos deputados e sr.nadores durante as sessões, 
é evidente que o .iwtua] pre~idente do Pará na.o 
póde continuar a ser presidente; e se elle não 
póde continuar, durante os nossos trabalhos, 
a ser· presidente, senhores, evidente é tambem, 
segundo. os principias adop1ados na casa, que 
não podemos considerar. a falta de um deputado 
para admiltit· um supplente, e que devemos, 
portant91 e~pe1·ar que esse presidente deixe 
essas funcções~ e se encaminhe para a rep1·e-

. sentaça.o nacional e tome assento ; de outra 
fórma somos incoherentes e sauccionamos um 
principio absolutamente opposto á constituiçã.9 
do imperio. Parece-me que esta questão é 
transcendente ; este ponto de vista, debaixo do 
qual encaro a admissão do deputado supp len.te 
pela provincia do Pará, me pareee· digno da 
çonsideraçtto da casa. Admittindo este supplente 
vamos sancciona1· a violação manifesta deste 
at·ligo da constituição ; vamos dizer que é licito 
a um deputado empregado do governo, presi-
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deute <le uma província, abandonar as funcções 
de deputado sem Hce.oça da camara pat·a con
tinuar no exercício de funcções que o art. 32 
expressamente prollibe que continue a excr('l'f, 
E' o '(Ue cu desejo que nl\O tenha lugar t11ll'e 
nós de maneiL-a nenhuma. O que eu desejava 
que se fizesse sentir ao governo é esle funda
mento que tive para fazer um requerimento 
nesta casa, perguntan_do ao governo se já tinha 
ordenado aos presidentes que são deputados, e 
que não vierão esta sessão, que cessassem as 
funcções de presidente ; porque está dentro de 
sua alçada, pertence ao governo dcclart11· que os 
presidentes entreguem u presidencia ao~ vice
presidentes: nt\.o está na sua alçada ordcnur 
que venhno esses depntados para a cm11a1·n, 
mas cslá na sua alçai.la detem1innl' que c11trc· 
guem as presidenciHs aos vir:e-pre:;iclc11tcs ; 
lJOl'que desta fórum o ~ovN11O salvu sim 
rcsponsnbilidade, e rnosti•n que uno conco1·1·c 
uc modo nenhum pum que u 1·cpre::;enlação 
nacional deixe de se achar completa. Este 
requerimento, Sr. [Jrcsiclcnte, foi jú 1·espon
dido ; eu já recebi os papeis, já os I i, já 
reflecti maduramente sobre as informações, que 
o governo mandou, mas não pude fazel' ainda 
um juiY.o claro ; e por isso não tenho feito al· 
guma indicaçllo ácerca delles, espe1·ando que o 
Sr. ministro do imperio se apresente nesta 
casa. 

Dsesejoso de dar ao governo toda quanta 
força me é possivel, inimigo de qunlqucr me
dida que possa solapaL' ou diminui1· a força do 
governo, não desejo fazei· indicaçno a este 1·es
peito sem que, além das informações que tenho 
presentes, eu lenha a satisfação de ouvir as ex
plicações do St'. rninistt·o do impet·io, depois de 
minhas contestações; tamanho _é, Sr. presidente, 
o conceito que eu faço do nobre ministro do 
imperio, lão peL·suaqJdl.t. estou da justeza de seus 
princípios e da dignidade do seu caracter, que 
não é pot· uma simples informaçãO que quero 
decidir; quero esperar que elle explique mais 
alguma cousa ua casa, e diga como é compa
tível a existencia de um presidente nas suas 
funcções sem entregar a presidencia durante o 
tempo das camaras legislativas, com a execução 
fiel e litteral do art. 32 da constituição do im
perio. Como eu me. acho neste la.hyrintho, e 
como nno tenho podido ainda formar juizo, não 
quero com meu voto, St·. presidente sust~nla1·, 
dar força a esses precedentes, que já têm tomado 
mais raízes, do que aquellas que deveratilos de
sejar que tomassem esses precedentes, con
trarias á fiel execução do nosso codigo político, 
da lei das leis, que é outro resultado, c1ue sem 
duvida vai acontecer, uma vez que admillamos 
supplente pot· um pL·esidente que é deputado, 
que se acha continuando as funcções de seu 
emprego, V. Ex. pois, Sr. presidente, já vê que, 
bem longe de eu ter encarado a questão da 
admissão do deputado· supplenle p~la provincia 

'.fOl\.10 l 

do Pará debaixo de um ponto de vista futil, eu 
encarei a qnesHl.o debaixo de uin ponto de vista 
conslil11cionul, muito digno da altenç:.lo da ca
mam. Pótlc hem set· que poL· falta de l11zes1 por 
falta de ex1m:ssão tla minha parle, ou pela con
fusão de miuhas idéas, eu me nao tenha expri
mido com aquella ela.resa qne é indi!:ipensavel 
pai-a poder ter a fortuna de levar a conviccno 
ao animo daquelles senhores que têm de vo'tar 
sobre esta questão, que me pa1·ece quo estão 
decididos a volat· contrn a n1inlia opinião, isto 
é, a favor da admissno do <leµulatlo supplente. 

En si11to muito, S1·. presidente, que taes se,iflO 
os. motivos; se eu os pudéra remover, póde 
V. Ex. l'SlUL' hem con vencitlo de que eu nn.o 
pouparitt esforçot:i, no.o poupada trabalhos, mas 
sim empregaria tmlo quunlo pódc u111 deputado 
fiel, pa1·a convencct· os seu:'> collcgas em urn 
poulo ti\o essencial, como sM todos aquellcs 
que têm 1·elação immediata com a nossa consti
luiçM polilica ; em um poulo, S1·. preshlente, 
do quul po<lern resultar gravíssimos 1;.busos; 
em um ponto que, eslabelccido elle, ínutilisa 
uma das prerogativas desta casu, a qual tambem 
existe no nosso codigo politico, quando tletct·
mina que só podcráõ exercet· empregos du-
1·ante as sessões aquelles deputados -que para 
isto tivet·em obtido , licença du camaru respe
ctiva. Se pois é permi_ttido a um deputado o 
ficar exercendo o lugat· de presidente tranquil
lamente, que necessidade tem 111ais o governo, 
Sr. presidente, de vÜ' pedir á camara licença 
para empregar deputados durante o tempo da 
sessão? E se isto é licito a qualqu~r deputado, 
nao estabelecemos tambem por outro ]ado um 
principio que me parece do u1aior absurdo, e 
vem a sel' que os deputados têm dit'eilo de 
opçao? Eu desejo que aquelles senhores que 
me combatem mostrem que estou em erro ; 
mas eu entendo que do pt'incipio a que me 
refirn segue o absurdo de lel' o deputado opção 
entre o exercício de funcções meramente admi
ni.;;trativas, e o exercicio de iuncções para que 
foi chamado pela nação, isto é, das funcções de 
representante da nação. 

E será possível, S1·. presidente, que a camarn 
estabeleça u rn precedente que justifique seme-. 
lhante comportamenlo? Será possivel que se 
estabeleça nesta casa que um deputado possa 
dizer :- não ; prefiro continuar a seL' presi
dente de p1·ovincia a sei· representante da 
nação? Continuo a ser r~p1·esentante da nação; 
mando um delegado meu e no entretanto, eu fico 
gozando das vantagens, ou desvantagens que se 
podem seguir do lugar de membro da adminis
fração? l - Entretanto, o que vemos·· actual
mente ? O presidente de Pernambuco nno está. 
enfermo; mas· o presidente de Pernambuco é 
membro da representação nacional; deixou de 
compaceccr, e continua a exercer as funcções de 
presidente 1 O presidente da província do Pará 
deixou de vir pat·a a representaçlio nadonal e 

i6. 
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continua a ser presidente! E n!lo perguntará 

alguem, Sr. presidente, se seus actos · são va
lidos? Não poderá alguem crer com migo que são 
nullos, porque a constituição se oppõe a isto 
nrnis do que expressamente, tanto quanto é 

possível ser litteral? Desse amalgama, dessa. 
confusllo, póde por ventura resultaL· confiança 

no systema representativo, e força ús instituições 

monarchicas do nosso paiz? Como olhará o 
povo para aquelles, que sendo vigias· da obser

vancía da constituição, são os mesmos que a 

pisão aos pés ? · 
Esta questão nova que tomei n liberdade de 

offerecet· á considernção da Ct\mat·a, nao posso 

crer, Sr. presidente, que tenha já convei1cido 
os Srs. deputados que prelend_em vol.m· pelo 
parecer da commissão, isto é, que pl'elendem 
admiltir o digno depulmlo supplcnlc pela pt·o
villcia do Pará; no cmlanlo me li::;ongeio em 

minha cousciencia do lei· avc11ta1lu u11rn. quesla.o 
nc:-;tu easa, que me pat·ecu digna d,\ maior 
co11sid1~ra\t\o: nt\o t'11i o primei 1·0; já em oulrns 
sessút•:; ::;e lcm p1·oc111·ado snher se é compalivel 
(Ili~ os em111·L'Hadus qne sno dcptltudos lenhão 
opçao enll'e 1111111 e outra cousu. O que desejo 
nesta occasino é que n c11ma1·a rcflicta uem 
que, admillin<lo o snpplcnle, vai 1·econhecer o 

direilo que tem o p1·csidente do Pm·ú de con
tiuuar uas funcções de presidente, sem vir 

preencher o lugar de l'cpresentante rla nação, 

contra o art. 32 da constituição. E quando 
algum Sr. deputado me queira dizer que por 
essa fórma n~o se reconhece semelhante prin

cipio, creio que esta questM pelo menos deve 
ser ventilada de modo tal, que possa satisfazer 

as consciencias escrupulosas daquelle:i senhot'es 

que desejão que a couslituic:ão nunca seja 

fel"ida, ou ao menos que se illustre o povo a 

respeito de todas as duvidas, que se possa ter, 

quando julgai- que arligos constitucionaes forão 
violados. 

Depois de ter tratado da questão da utilidade 

e de ter mostrado que não f}Odemos achat· 
utilidade alguma em admitlir o digno sup

plente pela provincia do Pará, . por isso que 

de sua admissão resulta ferida no art. 32 da 

constituição, não posso deixar de fazer justiça 
ao. noJ:,_re deputado pela provincia de Minas . 
Geraes ( o Sr. Honorio ). Respeitador como sou 
de todos os dignos collegas, ácerca deste Sr. 
deputado, membro creio.que da commissão de 

constituição e poderes, tenho nesta casa sempre 

procurado seguir a. sua opini!l.o a respeito da 
intelligencia de leis, posto q11e me apade delle 

ern occasiões posili ,•amente politicas. 
O nobre deputado pela provincia de !vlinas 

Geraes disse, e disse bern, que elle havia sido 

sempre coherente nesta ca-sa : como tem sido 

constantemente membro da commissão de 
constituiçtlo e poderes, o nobre deputado. tem 

sempre advogado o principio, que me parece 

erroneo na verdade, mas que em sua intelli~ 

gencia pa1·ece vel"dadeit·o. A casa por,~ 111 não 

tem sido sempre cohet·ente ; tem !)0r vezes se 
np~rtado dessa regea; tem estabelecido prin
c1p10~, e tornado rnsoluçõcs, que podem fazer 

crer qiie a casa se decide ú::: vezes por parciali
dade, isto é, segundo a opinião deste ou daquelle 

senhot· que tem sido admitlido no nosso st:io ; o 
que faz, Sr. presidente, que eu nesta occasião 
recorde á camara a necessidade qlle ella tem 

. de tornar uma resoluçtlO definitiva por meio 
de 11m projecto de lei, que defina completa

mente a questã.o, e que estabeleça a regra 
segundo a qual os supplentes devem ser 

admiltidos. Nós na.o devemos nos contentar de 
modo nenhum com o simples dito, ou funda
mento de que ha um pl'incipio, um pL·ecedrmte, 
de que é confot·mc por esta ou aqnella maneira ao 
nosso regimento ; não só pot· dignidade da casa 
devemo:; t.omul' tllnt\ delibernçn.o a este l'Cspeito, 

co1no mesmo para que acabem tacs discussões, 
o terminem taes debates, que trnzem <iomsigo 

nm pouco .de odiosidade. O deputado que tem 
de ::,cr admiltido, que sabe pela publicação de 

nossas discussões, que a snu admisstto l'oi impre

gnada, entrn com alguma unlipathia, algum 

re:oentimcnto conlt·a os membros desta casa que 
fizerno a impugQação, não pótle achar nelles 

graça, nno póde symptltlúsar com elles ; e 110 

sentimento de seu coração sempre achará 

motivos para interpretal' as opiniões desses depn

tados de um modo desairoso, embora elles 
.clamem que as suas inlenções são puras, e não 

são filhas da parcialidade, ernbot·a mostt·em que 

as suas opiniões são filhas da convicç/lo. ·Por isso 
é vantajoso que o corpo legislativo fixe a reg1·a 
se se devem procurar supplentes em toda a lista 

delles segundo a necessidade do se1·viço da 

cnmara, ou reconhecer como supplentes o 
numero inuispensàvel propol'Cionudo ào numern 
de deputados proprietarios que faltãO, ou em 

outros lermos, se se deve adoptur a regra de 

sempe1· alqiie semper pt·eenchet··se a represen
taçao nacional. 

Outt·a considet·ação se deve ter em vista, e é 
se o direito de tomar assento na camara dos 

deputados depende de votos, ou só da nlilidade 

ou, da converiíencia, como explicou o Sr. depu
tado pela provincia de Pernambuco, hoje lº se

cretario. Tudo isto deve ser definido. 
Talvez eu tome a liberdáde de offerecer em 

te111po, á consideração da camara, uma indicaçao 
a este respeito. 

Sr. presidente, um principio nesta casa se 

enunciou que me parece digno· tambem de al
gmna obsel·vação. O nob1·e deputado pela pro

vincia de Minas, no rapido e eloquente ele seu 

discm·so1 disse que não havia inconveniente 
_algnm em se chamar qu admiltir o Sr. Andréa, 

e mandar chamar o proprietal'io. Esta pro
posiç11o é inteh·amente contraria á outra pro

posição do mesmo nobre deputado, em 011tras 

occasioes em. que se tem discutido materia 
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semelhante; e contraria l::imbem áquillo que se· 
deliberou a respP.ito do Sr. Ji;ião Cm1dido. En 
foi qnem emittio esfr, proposição na occ:asião 
em iJ.llC se dísculio o parecer da commissão.1\fos 
que esta proposi<;ão seja tarnl1ern emi\lida por 
um Sr. deputado que que1· que se não admitiu.o 
na escala dos suppknlcs :::enüo tir1uelles cujo 
nnmero e igual a0s deputados proprietarios que 
fo1lão, é o qut! me pnrece nbsolu!amente co11lra
diclorio. 

O orador conclue o scn discurso resumim1o 
as razões que apresentou para votar contra o 
parecer, e dando á cam:ua os sem; agrnder:i
rnentos pela atLençllo e henevolenein eom qtic 
ouvia o pequeno discnrso, qne lrnmildc111e1Iie 
subrnelle á co11~idcra(;:'io da cnnrnra. 

Nüo havendo nurnt•ro s11 l'licicttle rlu S1·.~. 
depntadrn; parn votar, o St·. 111csidet1k lev.111!.a a 
seBsão {i,; lres lw1·ns e ttt11 q1rnrto da tarde, 
depois de tc·.r dudo p,it·a ot·dcm do dia a mesni:1 
de hoje. 

--.::!!9--

§e~s;i.o ean · Z~ do .Jnnho 

PRl,SlDENCIA DO sn. AilAU,10 VIANl\,\ 

SumL\P.IO. - I~xpediente. - Req11erimenlo.~. -
Ordem cio din. - A âmi.<f,,110 elo 81'. A nd1·éa. 
-·Discussão do 2" to})-ico da roto de r;racw; ; 

e1wammcnto ela diséu.~são ; 'l'otaçilo. '(211êsiíw 

calorosa. ]Ji'.1;c.w1!5ão elo 3° topico. Di-~e11rso 
elo Sr. Alt•m·es 1lfnrlwdo ; o Parú; ct Bahia ,· 
o Rio Grcm.cle. 

A\; 10 horns da mn11hã faz-se n chamada, 
t'. logo qne se reune numero ll'ga1 de Srs. de
p\ltados, abre-se a sesslio, lê-se e approva-se a 
ae:l::t da antecedente. . 

FaWlo com causa participada os Srs. Luiz 
c~1rlos, Bw,!amante, Alcibiades, Pinlo Coelho, 
A~sis 11Iascarnnhas, Baodeira de Mello, Bulleza 
e Caslro e Silva; e sem clla os Srs. arcebispo, 
Souza Franco e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECP.ETARIO dá c:oula do expediente, 
lendo o seguintes officíos : 

Do n1inistro da fazenda, remettendo os 
esclarecimentos que lhe forão exigidos por 
esta camara, relati vos ao cacáoal de villa 
Franca no baixo Amazonas.-A quem fez a 
requisição. 

Do mesmo ministro, enviando um officio do 
presid~nte da provincia de Mallo-Grosso, acom
panhado de uma represenhição em que va
rio::: credores pedem a graça de serem pagos 
pela caixa du amortização da capital do impel'io 
os juros das apolices da divida publica emittida 
na dita prnvincia.-A' terceira comrnissão de 
fazenda. 

Do mesmo minis_tro, remeltendo o reque-

rimento de Bazilio José Pinto, thesoureiro geral 
do thesoüro publico nacíonal, que pede - um 
augmenlo de ordenado proporcionado á sua 
aclnal responsabiliLhtde e incumbencias. O mi
nistro não perde esta occasião para dar um 
testemunho do justo apreço que faz do reco
nhecido prestimo rleslc fonccionarío, e dos va
liosos e longos serviços de que o thesourn 
publico lhe era devedor, recommendando a 
sua prelenção, como fundada em justiça.-A' 
commiss:"lo do orçaniento do minislerio da fa. 
zen da, 

Rcmcllc·se á comrni~são de rnarinha '.\ 
g11crrn o l'cq1wrimento de D. Maria Jo,;é de 
Afrllo T\lcnezes. 

V,ti ú le1·t:eirn c:0111111issão de fazernla o re
queri11H·11lo da 1ne,m da innandadr~ militar de 
S.rnlo Cltri,;ln, eslalwlecida nn cidade de Belt'.:m 
do Gt·f\o-Pur;'t, 

Lu-se o seguinte parecer cb mesa: 

<e A mesa s11l11lletle á apprnvação da camara o 
contracto feito eo1n .J. Villeneuve & Companhia, 
purn a Jrnblicn<;ào elos seus tt'almllws; como 
llic fôra ordenado. 

<e Paço da camara dos deputados, 3 de ,l11nho 
ele 1889. ~ Cancliclo José de A rnujo Vicmnr1, 1 

presidenle.-João José ele Mourn 1lfogalhues, 2" 
secretario. - Joaquim Nu:nes 111!1r!uido.-A .• J. 
Alvares elo Amaral. - Joaquim, 1.llarcell-ino de 
Brúo. » 

Ptiz-se cm discussão o contracto approvado 
pela n:esa, ·e q11e é concebido nestes Lermos : 

e< A mesa appl'Ova o conleacto da publicação 
dos seus trabalhos com as condições juntas, 
us1,ignadas pot· ,J. Villeneuve & Cornpnnhié1. 

" Paço da c::tmara dos depulados, cm o l" de 
J111l10 ,:Je 1839. - C(l,ndido Jo8é de Ái'tli~jc 
Vianna, presidente.-Joiio Jo.sé de ilfonm Jllú
galhDes, 2º secretario. - Joagniin Nunes ilia· 

clwdo, 3º:sect'clal'io.-A. J. Alv<t1'e.'cf do Amctrcd, 
4º sect·clario.-Joaquim .Marcelli:no ele Brito, se
ct·etario supplenle. )) 

<< José Villeneuve & Companhia, editores do 
Jornal do Commercio, se compromettem a dar 
nesta folha a publicação de todos os lraba1ho:s 
da camara dos Srs. deputados, sobre as condi
ções seguintes·: 

cc 1". Receberáõ por esta publicação a quan
tia de mn conto e seiscentos mil réis mensal· 
mente. 

1c 2:•_ Puhlicaráõ todas as malerias de cada 
sessão por sua ordem, e be111 assim os discursos 
de cada nm dos Srs. deputados, com toda 
a imparcialidade e nrn.iot· extensão possivel, 
como lem feito àepois da deEberaçllo da ca
mara pat·a se conlractar a publicação dos seus 
lrab:1lhos. · 

ff 3". Aceitar:íõ, pnra publicar immediata· 
mente, qualquer rectificação que algum Sr. de
putado queira fazer. 

!e 4"'. Se lhes franquearáõ todos os papeis de 
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SESSÃO EM 5 DE JUNHO DE 1839 

que precisem para desempenho de sua. ta
refll. 

« õ"". Entregaráô na secretaria da camara dos 
SI's. deputados todos os dias de sessão até a 
hora da abertura della, cento e cincoenta exem-
plares da dita folha. . 

« 611• A mesa fiscalisará a exeeuça.o destas 
condições1 para o que empregará todos os 
meios qne julgar convenientes, podendo a 
camara invalidar o contracto immediatamente 
que se nilO observe qualquer das mesmas cot1· 
<lições. 

cc 7". Este contracto se porá em execuçl:'io, 
desde já, ficando sujeito á approvação da ca
mara. E por assim nos obrigal·mos á dita pu
blicação, com as condições acima expressadas, 
assignamos este. 

e< Rio de Janeiro, 1° de Junho de 1839. 
Jo1.é Vülen.ewve &: Companhia. )1 

Sem debate é approvado. 

O Si'. 'I'osta tem de mandar á mesa um re
querimento, e mostra quanto é elle importante 
e digno da consideração da camru·a, por en• 
vol'ler por algum modo a fé puhlica1 e com
promette1· as fortunas particulares. 

« Requeil·o que se peça.o ao governo as infor
mações seguintes: 

cc 1°. A qllanto montão as apoiices da divida 
interna, que tendo sido emillidas na pro\'incia 
da Bahia, forão, depois de pagos alguns se
mestres de juros, mandadas annullat· por aviso 
de Novembro de 1836. 

cc Qual é o valor dos conhecimentos do 
troco do cobre da mesma pl'Ovincia que o 
governo tem recusado pagar, e os motivos 
pol' que. 

<e Sala das sessões, õ de Junho de 1839. -
Posta. " 

O Sr. Alvares Ma.ohado diz que sente muito 
que não se ache na casa o Sr. Castro e Silva, a 
cuja administração parece reportar-se a nccu
sação que o nobre deputado acaba de-füzer, 
por que crê que elle em proptia àefe~a a1)re
sentaría razões p}ausiveis que farião com que 
a camara approvasse sua conducta. Mostra que 
á administt·açllo do Si·. Castro e Silva succe
dêl'ão os Srs. Alves Branco e Calmon, ambos 
representantes da provincia da Bahia, e que 
nem a um nem a outro podia.o set· alheios 
esses factos que allega o nobre deputado. Nem 
o Sr. Alves Branco, nem o Sr. Cahnon dero
gárão aquelle acto, donde concl11e qne o acto. 
passado na administração do Sr. Castro e Silva 
foi de natureza tal, que seus successores não 
o pudera.o derogar. Perdôe o honrado mernbro, 
que elle deputado nilO concot·da com a sua opi
nião em suppôr que os· administradores da 
parte economica da B;ihia esteja.o ta.o atrasados, 
que possa.o confundir apoiices da divida pu
blica corn apolices da divida inscripta ; 
tal\'ez inscripta sem as formalidades mar-

cadas pela lei. Está, pois, certo que elles con- . 
fundi1·áõ isso. 

Se desses esclarecimentos qne se pedem póde 
resultar algum proveito, qual é .a razão porq11e 
os Srs. dP.pnt:idos da p1·ovincia ha mais tempo 
os não pedirão ? Porque ha mais tempo não 
se tratou de annullar esse acto? Além de que 
está persuadido que a materia nlio era propria 
de requerimento, e sim ele indicação, e tanto, 
que o honrado membro, offereceado-o como re
querimento, fugio de se exprimir com clareza 
quando tratou de pedir as razões ou os motivos 
Qlle teve o governo pat·a dar esses passos, ma
nifestando melhor sua intençllo no discurso com 
que o sustentou. Goncllle pedindo que se dê 
ao requel'imenlo o destino que se dá ás in
dicações. 

O SR. P1u:~mi::N-n:, para esclarecer a camara 
sobre a natureza do requerimento, dâ leitura 
delle, colligindo-se 111w da:; suas partes, ao 
menos a primeira e segunda, silo perfeitamente 
proprius de requel'imentos. 

O Sr. Anàra.d.a Macha.do pt·onuncia-se pela 
primeira, e segunda parle do requedmento, 
mas não pela ultima, que julga objecto de in
dicaça.o ; isto é, a que exige que o governo 
declare os motivos pelos quaes tomou seme
lhante deliberação. Quanto ás outras partes. em 
que pede documentos, está o nob1·e deputado 
em seu direito reclamando sna apresentação, 
nem a camara lh'os póde negar. 

O Sr. Uontezuma deseja, pai·a dar a sua 
opinia.o sobre o requerimento, saber se elle se 
refere ao ministerio que findou, ou a oukos 
rninislerios? · 

O SR.. ANDRADA MACHADO :-A todos. 

O SR. MoN'rEZUMA acha que podendo o ne
gocio dizer 1·espeito ao ministedo a que elle 
deputado teve a honra de pertencer, e sendo, 
como é, de summa importancia, deseja que 
venhão todos esses esclarecimentos1 e por isso 
approva em todas as suas partes o requerímento 
apL'esentado pelo seu nobre collega da Bahia. 

O Sr, Tosta. declara que não foi bem en
tendido pelo nobre deputado de S. Paulo 
quando pedio que o governo expuzesse o mo
tivo porque não mandou pagar esses conheci
mentos. Elle nãO queL· saber pelo miudo quaes 
os motivos que detel·minárão esse acto ádmi- · 
nistrativo: que1· simplesmente conhecer a razão 
fade que levou o governo a um &>.cto lãa im
portante, como o não querer pagar o~ conhe
cimentos emittidos com autorisaçã.o do governo 
provincial. E' sabido que estando a ultima1·-se o 
praso marcado para o troco do cobre, varios 
negociantes levárão à casa em que se fazia essa 
operaçãO massa immensa desse metal Cll· 

nhado, · qne ahi foi recebida, dando-se#lhes 
uma clareza ; ora, essa clareza constitue-lhes, 
ao que lhe parece, títulos $Ufficientcs para re-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:49 - PÃ¡gina 3 de 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 5 DE JUNHO DE 18~~9 285 

ceber esses dinheiros, Não quer no emtanto, 
nem se Jeve co]Jjgir de seu requerimento, que 
o governo explique todos os motivos porque 
adoptou essa medida, por isso que n~o quer 
governar, nem quer que a camara governe. 
(Apo-iaclas.) 

.luJga-se disculiclo o requel'imento, e posta 
a votos cada uma de suas partes, é appro
vado. 

O Sr. Monte.zuma. tem a palavra pela 01·dem, 
e declara que se lcvantára para fazer um re
quet·imento a S. Ex. o S1'. pl'esidente, e outro 
á cama1·a. Diz que o parocho1 provedor; e 
mais mesarios da fregtwiia de Silo Thiago de 
Inhaumu lhe derão um requerimento para o 
apl'escntar a esta augusta <:amara, pedindo a 

concessão de quatro loterias pat·a poderem 
edificar o templo que dev.e servir de matriz 
da dita frcguezia. 

O estado em que está aquelle templo é o 
mais desgraçado que é possível. Ao requeri
mento se junta um auto de vistoria, com o 
qual os supplicantes prova.o que o templo se 
acha de uma ta! maneira, que j:~ não é possivel 
reparal-o. 

O orador concorda que a concessM de lo
terias não é cousa muito propría para o aug
mento da rnol'alidade publica; mas oliservando 

que o thesouro nM está em circumstancias de 
concorrer com os meios, e dinheiros precisos 
para a construcção de templos consagrados ao 
culto divino, indispensav€l lhe parece lançar 
mão de algum outro meio. Nota que esta ca
mara já concedeu loterias, até para os theatrns 
da capital. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Tanto mal fi
zemos. 

O SR. MoNTi!ZUllrA :-E se já concedeu Jotel'i!!s 
para os theatros, porque razno as não ha de 
conceder para a reedificação das igr~jas pobres? 
A constituição l'econhece uma religião do estado, 
indispensavel é cuidar na edificação das igrejas. 
Ofierece, portanto, o requerimento dos su_ppli
cantes p,ua irá commissa.o respectiva, e pede 
urgencia. 

O illustre deputado manda o requerimento á 
mesa, o qual é remettido á Le1·ceil'a commissão 
de fazenda. 

O Sa. MoNTEZUMA continúa a ter a pat'avra, e 
diz que vai fazer outro requeriroenlo que julga 
de summa importancia. Diz que em uma das 
sesi:;ões do mez passado pedio ao governo hou
vesse de informar a camara se tinhão havido 
juiz~s de direito tirados dos seus lugares, sem 
que fossem nomeados para outros. O governo 
sobre este obj'3clo informou a camara em aviso 
de 27. de l\faio do corrente anno; pelo qual se 
mostra que manifestamente, a respeito da desti
tuição do Sr. - Dr. Agostinho Moreira Guerra do 
lugar de jniz de direito, o governo commetteu 

uma violaçn.o da constituição. Lê a informação 
do governo 1·e1ativa, que é a seguinte : 

cc Que o bacharel Agostinho Moreira Guerra 
lendo sido nomeado por decreto de 15 de Se

temb1·0 de 1837 para o lugar de juiz de direito 
do civel da cid&.de de Belém, declarou-se 
depois sem efft~ito esta nomeação po1· decreto 
de 23 de Outubro daquelle armo, em ra;r.ão de 
se mandar consel'var no rnfcrido lugat· ao ba
charel Bernat·do de Souza Franco, etc. n 

Te1nos, pois, que o Sr. Dr. Agostinho 
!',foreira Guerra foi nomeado para jniz de direito 
<lo civel da cidade de Belém, e que dispondo-se 
a ir occupar aqnelle lugar depois de ha,•er 
tirado a sua ca1·ta, pago os nQvos direilos, e feilo 
as mais despeZilS necessadas, qua11do se pt·e
para.va pam pat·tir p,tra o seu dE:slino, foi desti• 
tuido pelo governo, declarnndo-se sem cffeilo o 
decreto que o havia nomeado para aquelle lugar, 
e mandando-se para elle: ao Sr. Franco, actual
mcnte pt·csidente do Pará1 e deputado, O 
01·ador deseja em ohjectos desta natureza ser 
commedido e circumspeclo, afim de não cen
surai· jám:üs a adminisfração sem· ser fundado 

· em lei, ou na conslitt1içil.o do estado. Neste 
caso, pOL"ém, a violaç~o é mais do qne clara, e 
por isso permitta a camara que se lhe exponha 
com franqueza o facto tal qual é. Os arts. 158, 
154 e 155 <la constituir;no dizem : no pl'Ímeiro, 
que os juizes sã.o perpetuos ; no_ segundo 
que só poc!Jm ser suspensos por queixas, e no 
terceil'O que só por sentença poderáõ porder o:; 
seus lugares, (Apoiados.) 

Ora, t1ual foi a queixa, ex.clama o orador, 
qual a sentença proferida em o competente tri
bunal, e que possa justificar a destituição do 
Dr. Guerra <lo seu lugar de juiz de direito da 
cidade de Belém? O que honve foi o a1·bitrio, a 
violencia a mais criminosa da parte do ex~mi
nistro da justiça ; foi um acto de iniquidade, e 
de horl'ivel atrocidade praticado pela adminis
tração de 19 de Setembro, e ácerca da mais 
importante das g4rantias do poder judiciaria, a 
inamovibilidade dos juizes, Sem ella, Sr. pt·e
sidente, não é possivel haver boa admin ish'ação 
da justiÇJt. E' condição indispensavel para c1ue 
o cidadão seja protegido devidamente em seus 
direitos, e segurança civil. E' assim que~ p~nsn.o, 
que o explicào, e sustentão todos os Jut·1scon
sultos e políticos, ; é isto que quei· a nossa 
constituição ; é isso mesmo que querem to.dos 
os governos que qnerem_ gov:erna_r .const1lt!· 
cion·almente, e que respe1tllo os direitos e h
berdades do cidadão. 

Agol'a me occorre a notavel mensagem de 
Jorge III, rei da Inglaterra1 levada ao parla
mento inglez no dia 3 de Março de 1761, pe
dir.do aos representantes da nação que conso
lidassem a independencia dos juize~, t:io essen
cial á imparcial administração ~a _justiça_, tao 
indispensuvel á manutenção dos d1re1tos e liber

dades dos seus subditos, e finalmente tão hon· 
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rosa á sua propria corôa. Alli já os juizes erão 
inamovíveis, mas eslavão ainda sujeitos ao que 
tem lugar com todos os demais empregados da 
nação por oct;asião da morte dos soberanos. 
Era pois uma excepção em favor da inamovi
bilidade dos juizes, que o rei pedia aos com· 
rnuns. E' assim que obrão os governos que 
querem merecer o titulo de governos paternaes, 
protectores das liberdades e garantias nacionaes. 
(Apoiados.) 

Eu disse, senl1ores, que o governo obrou um 
acto de atrocidade. Eu o provo. Destituindo o 
Sr. Dr. Guerra não lhe communicou no menos 
essa arbitraria destituição, não a mandou pu
blicar no Cvr1·eio Officrial, de modo ulgllm a 
fez publica. O juiz destituído procurnu fallar ao 
ministl'O, nunca o pôde conseguir ! Que é, se
nhores, que se deve coneluir de tudo isto? O 
governo nllo quiz só destituir, aggravou por 
todos os modos essa destituição. Queria que o 
Sr. Dr. Guerra fizesse as despezas e soffresse 
os incommodos de tão longa viagem, e chegasse 
ao Pará par~ então alli ter a noticia de sua 
destituição, e volta&se para o. capital ! E' isto, 
senhores, que eu, e todos os espil'itos imparciaes, 
chamaremos um aclo de horrível atrocidade. 
(Apoiados.) Além de perder o seu lugar, de
vera lambem ficar re,:uzido á mendicidade! 
Este. facto prova, unido aos muitos expendidos 
já nesta casa, a politica acintosa do gabinete de 
19 de Setembro ! 

E mereceria semelhante tratamento o Sr. Dr. 
Guerra? Elle \Íue tem servido ha muitos annos 
com dignidade e honra varios luga1·es de juiz? 
Elle c1ue em occasiões criticas, e de politicas 
élifficu Idades servi o nesta capital o I ugar ím por• 
tante de juiz do crime, e até de intendente geral 
da policia, com zelo e patriotismo? · 

.M:as que ! O Sr. D1-. Guerra commelteu 
um grnnde crime aos olhos dessa adminis
tração. Na qualidade de promotor publico, 
senhores, accusou as foll1as de urna facção am~ 
biciosa, que abertamente pregavllo a desmora-

. 1isação, a desordem e a anarchia, e cla!s qunes é 
voz publica ter sido o principal director o 
Sr. ex-ministro da justiça. ( ..Apoiados. ) Eis, 
senhores, porque o Sr. Dr. Guerra devêra 
soffrer todo o genero de atrocidade do ex-mi
nistro da justiça. 

O caso de que se trala, Sr. presidente, não é 
.de um, ou outro individuo , pertence a uma 
classe inteira, a um poder político do estado : 
appello para cada urn dos Srs. deputados, que 
seguem a carreira da magistralur:i, afim de que. 
vejão o que lhes está preparado, se houver 
outro ministro que se porte pela mesma ma
neira, porque se portou o nobre ex-ministro. 
Espero, senhores, que a nova administração 
desfaça· lodos ~sles erros, e espero que assim 
aconteça, porque, conhecendo de perto o uobre 
e actual ministro da justiça, de quem sou amigo, 
tenho delle a melhor opinião. Na.o tenho por 

fim, pois, fazendo este requerimento, senão 
exigir que a camara tome em consideração 
am facto tão digno da censura, e :mimádversão 
dos representantes do povo. Em breve tempo eu 
conto ver restituidos ao Sr. Dr. Guerra os seus 
direitos. Não foi só com o Sr. Dr. Guerra que 
isto se praticou, mas tarnbem com o Sr. Dr. 
Araujo Franco, igualmente victima da colera do 
ex-ministro da justiça. . 

O orador manda á mesa o seguinte : 
1, Requeiro que estes papeis sejão remettidos 

á commissão de conslitnição para dar o seu 
parecer ácerca do decrelo de 23 de Outuhro d~ 
1837, que deelarou sem effeilo a nomeação do 
Dr. Agoslinho Moreira Guerra para juiz de di
reito do civel da cidade de Belém ; para o que 
lambem requeiro que se peça ao governo copia 
deste decreto, se não exisfü na casa ; tudo com 
urgencia.-.1vlonüzmna. >> · 

E' approvado e remettido á commissilo de 
conslituição. 

O Sr. Dantas pede a palavra pela ordetn, 
e como já tem passado o tempo pr.t·a se apre· 
sentarem os requm·imentos, pede a urgencia 
para ofl'erncer o ret:1uer·imento. 

A urgencia é approvada. 
O SR. 1" SECRETARIO lê o seguinte reque

rirneulo : 
cc Requeiro que a commissão das assembléas 

provinciaes apresente a esta camara o seu pa
recer ácerca das leis da assemblea provincial 
das Alagôas de 22 de Janeiro e 12 de Março de 
1838, e que o ~esmo parecei· se discuta nesta 
casa com urgencia. » 

O Sr. Souza. Martins não vê a necessidade da 
urgencia p~·dida pelo nobre deputado. 

O Sa. PRESIDENTE obse1·va qne o nobl'e de
putado no seu requerimento propriamente nãO 
faz senllo recommendar á commissa.o, que dê 
quanto antes o seu parecer, e que na ultima 
pal'le desse mesmo requerimento não vê senão 
que se pede a urgencia da discussãO, quando 
o trabalho da commisslio estiver presente ; 
o que na verdade pareee um pouco extem· 
poraneo. 

O Sr. Andrada. Macha.do falia no sentido 
em que acaba de se explicar o Sr. presi
dente, e mostra que se não póde compellir 
a commissão a dar o seu parecer, p1Jdendo-se 
quando muito recommendar-lhe que ella o dê; 
proceder de outro modo seria transpôr todas as 
leis da m·banidade. 

O Sr. Gomes Ribeiro acha que se faz nc
cessaria a apresentaçao desse parecer, especial
mente quando se nota que a lei da_ interpre
tação do acto addicional deixa por seu ultimo 
nl'ligo subsistir todas essas leis feitas com 
mmrpação dos poderes geraes. NM sabe mesmo 
como poderá passar essa lei de interpretação do 
a<:to addicional com esse seu ultimo artigo, que 
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envolve contradicçao, e até absurdo. O oradot' 
mostm a necessidade de examínal'-se essas leis 
da assembléa provincial das Alagôas, que até 
~e occupárão com revogat· o concilio lridenlino 
e a constituição do bispn.do de Pernambuco 
quando marca as qualidades que devem ler o~ 
Ol'dcnandos. 

O Srr. PRESJDENTE lembra o que disséra em 
onlt·a occasião sobre a necessidade qne ha do 
qtinnl() antes se approvar a lei da interpretação 
do acto addicional. l\fostra os males que se têm 
originado na provincia elo Maranhao da lei dos 
prefeitos. 
- Termina com mais algumas obset·vaçoes 
sobrn a necessidade q11e ha ele apresentar a 
cornmis::ão das assemhléas provinciaes o seu 
parecer àcercn dessas leis abusivas, porque se 
por ngora nao é mni dífficíl anrrnllal-ns} ta.lvei 

que para o futllro não seja isso tuo facil. 

O Sr. Ottoni acha que deveria o St·. depntaclo 
autor do requerimento ter tomado a iniciativa 
pr_opondo_ a .ª!rnullação dessas leis, se é qlle as 
Julga preJuchciaes, e enlão pedir a urgencía 
p,ua a discuss:lo. Tambem declara qlle a com-. 
missão não deve chw parecer sobre todas as leis 
de todns as assem hléas pmvinciaes, mas só
mente sobre aq•.iellas que llie parecerem devet· 
ser nnnulladas. O contrario seria multiplicai· 
sem utilidade os trabalhos da camara. Quanto 
ao que disse o illustre deputado ácerca dÓ arlíO'o 
ultimo da inculcada interpretação do acto addi
cional; peni:a perfeílarnenle corno elle, e nota 
que todas ;'4S Jeis tenninão com o artigo que 
declara que ficao revogadas todas as leis em 
contrario, e esta, (cousa celebre !) em vez des:;e 
artiio, lrnz um qLte diz-fieao subsístíndo todas 
as leis em contrario. (Apoiados.) O orador não 
póde explicar isto senão por ter havido al"Utna 
t . o 
ransacção com provincia importante. 

O orador wanda á mesa o seguinte : 
1( No caso de submetler-se o retpierimento 

á deliberação da casa, accrescenle-se : - Se 
julgar que as sobredilas leis estao no caso de 
ser annulladas pela assetnbléa geral. >> • 

O Sr. Alvares Machado justifica as com
missões que têm havido de assembléas pro
vinciaes, de nllo haver apresentado seus pare-· 
ceres sobre essas leis usnrpacloras e allenta
torías, que formigno todos os a.11110s, mostrando 
corno se veio eslorvat· os trnbalhos dessas com
rnissões, dizendo-se que mais convinha dar um 
golpe mortal nessas usurpações, fazendo a in
terpretação do acto addicional.- N ola que em 
vez de se dar.º promettído golpe mortal nessas 
leis provinciaes, deixão-se todas ellas subsistit-.. 

A causa de tuc.Jo isto elle acha no systema 
de transacção, na nece::;sidade que tinhão os 
que querião nullificar o acto addicional, de 
charnarern a si os Srs. deputados de Per
nambuco, os Srs. Rego Barros, Maciei Monteiro, 
etc. 1 e a necessidade que tinhão estes de se nno 

compromclterem com a provincia ue Pernam
buco, esse baluarte da liberdade. 

<? SR. PRBSIDENTE nota no Sr. deputado que 
esta füllando l'órn ela ordem. 

O SR. ALVARES MACHADO : - Então V. Ex. 
não quer que eu es.merillie bem essa trans-
ac'•"o ' º01·~ r.1c~ P"" · l \ítl • l ~ 11 e. "L L~ ogo. 

. O Sl'. ~lenoar pede a palavra para se oppôr 
u urgencrn. Mostra que a lei apontada da ..ts
sem.bléa provincial das Alagoas, não só não :-:e 

oppõe ao concilio <le Trento, como antes o cou~ 
firma, pois, que nilo exige <los Ol'llenandos senllo 
aqnellcs esludos, que elle lambem exige. Quanto 
a_ e;;sa !tcenç:a do governo, necessaria a qualrtuel' 
t:llhdão parn lomal' ordem, nclia•a elle oradoi: 
inconstiluci_on::il; e por isso appl'Ova que a li
ves~e rejeil::tdo a assem hléa provincial dus 
Alagôas. Termina deelaruado que em t0das 

essas leis qt1e têm sido censurndas nao vê elle 
usuqJação das assembléas prnvinciaes, e que 
a todas sustenlal'á quando se disculirem. 

O ~r. _Dantas declara r1uc se p~rsunde cpie 
n~da mlube_ a qualquer deputado o exigir que 
de a comm 1ssão o seu p,1rece1· sobre esta ou 
aquella lei prnvincial que julga altentatoria 
e perniciosa; nota que essa lei da assernbléa 
das Alagôas, de que trata o seu requerimento 
deten:nina que os juízes munícipaes fação culp~ 
aos jt1izes de direilo, e estes áquelles, de modo 
que lia aqui um circulo vicioso que póde 
ter funeslissimas conseqnencias, especialmente 
quando essa mesma lei estabelece que tenha 
o juiz municipal de supprír as faltas dos juizes 
de direito ; havendo assim uma especie de 
confisco a favor dessas autoriclades. Accresce 

· q_ue a relação de ~emambuco não tem que
rido tomar conhec1mento desses processos in
fol'lnes, de modo aue nao ha foizes criminaes 
para essas autoridades. Termina declarando 
que, se a camara lhe consente, l'etiral'á o seu 
requerimento. 

Consultada a carnara, é retirado o requeri• 
mento. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do parecer da com
missão sobre a aumissão do Sr. Andréa. 

VAmAs VozE3: - Votos, votos. 

O Sr. Nunes :Machado não póde ceder da 
palavl'a, porque tem de responder ao nobre de

putado (o Sr. Clemenle Pei·eira); porém; antes 
àe o fazer, peJe licença para justificar seu voto · 
o desejo que tem de que as matcrias que s; 
discutem não pas::;em de gaiope, o obriga a ser 
o mais demorado que fôr possível, afim de que 
a camara não se sorprenda, e nno seja elle 
mesrna sorprendido. Demais, entende que não 
é a materia que se discute esteril e seru uti
liriade; pois que nada menos imp,orta do que 
fixar pontos de dfreitos constitucionaes i merece, 
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SESSÃO EM 5 DE JUNHO DE 1830 

pois, esta questão as honras da discussão, e 
não deve desgostai· ver que se prolonga. Res
pon dcndo ao nobl'e deputado pelo Rio de 
Janeiro que lhe fez uma accusaç1lo, dizendo 
que respeitava os homens de principios quando 
erão coherentes ; sente que nno desenvolvesse 
essas palavras, pois entende que, por mais habil 
que seja esse deputado, nao poderá convencêl-o 
de incoberente. Appella para o testemunho da 
casa, que estará lembrada de o terJouvido dizer 
que . votava contra a admissão do Sr. Deus 
e Silva, porque não era só o maximo nu-
111ero de votos que dava entrada aos sup
plenles, mas sim a legalidade da falta do 
proprietario. 

O orAdor não suppôz como persuadio-se o 
nobre deputàdo que havia na casa esses docu
mentos provando a legalidade da falta dos 
proprielal'ios, bem que esta idéa venha tambem 
no Jornal do Oornmercio, pois que não é pos
sivel que em uma mesma sessão dissesse e 
se desdissesse immediatamente, quando espe
cialmente argumentava com a falta desses do
cumentos. Nota que se tinha fugido da: questão 
pt·incipal, da questão censtitucional, que é 
saber-se se um supplente, só por ter maioria 
de votos, deve tomar assento antes que official
m ente conste da impossibilidade em que estão 
os proprietarios d<:! virem tornar assento, opinião 
esta que acha cheia de inconvenientes e sobre os 
quaes chama a altençrto da camara. De~lara 
que é este o ponto unico de que dépem]e 
. a admissao dos supplenles, e na.o das cir
cumstancias materiaes de apresentarem seus 
diplomas. Não admitte os precedentes com que 
se tem argumentado, porque não sabe que força 
têm esses precedentes quando vão de encontl·o 
ás leis. Tem enfrado nesta questão com toda 
a sua convicção: ainda a carnara não estava 
reunida, e já suslentu.va es.sa opinião.-Magis
trado como sou, exclama o oradot·, acostumado a 
julgal' sem indagar quaes são as partes, e pouco 
me importando que meu voto vá offender 
este ou aquelle, não examino. se minha opi
nia.o é contraria ou favoravel a este ou 
áquelle supplicante ; o que uão quero é que 
o ex-presidente do Pará, ainda pat·a entrar 
nesta camam, ma1·che por cima da lei fun
damental. 

O Sr. Clemente Pereira. reconhece que não 
tinha tido razão no que altdbuio ao nobre de
putado, á vista das explicações que acaba de 
ouvir-lhe ; nà emtanto acha-se tambem jus~ 
tificado por isso que·o Jornal do Gommercio 
ouvira ao nobre deputado do mesmo modo 
que elle. Respeita os principias que.emittio, 
e assevera que esses princípios sa.o lambem os 
que adopta ; nota porém que o parecer da 
commissão não disse que fosse chamadc, o· 
supplente, e só sim se acamara o julgasse con
veniente ; foi a camara quem julgou que era 
con i,·eniente. 

O Sr. Montezuma. :- Tendo-se hontem aven
tado a idéa de que da admissão do presidente 
do Pará resllltava uma intelligencia contral'ia 
á lei, acha que deve adiar-se esta questílo 
alé que o governo informe se os proprie
tarios têm-lhe participado que nno pretendem 
tornar assento este anno. E neste sentido manda 
á mesa o seguinte: 

« Proponho que se adie esta dfacussa.o, até 
que o governo informe pela repartiça.o dos ne· 
gocios do imperio, se tem expedido ordens ao 
p1·esidenle do Pará, deputado proprietario por 
aquella provincia, para entregar a· presidencia 
ao vice-presidente, ou ao menos se já aquelle 
digno pt·esidente officiou ao governo, decla
mndo a impossibilidade em que está de com
parecer este anno na camara.-../Jfonteemna. » 

E' apoiado. 

O SR. ALVARES MACHADO pede a pala.na. 
O SR. PRESIDEN'rE :-E' para fallat· contra? 

O Sr. Alvares 'Ma.oba.d.o (le'lJantando-se) :-
Pois hontem já não disse que não acha•ta bom 
que se adiasse esta questão ? Estou nos mes
mos principios.-Conlinuando, declara que o 
Sr. Andréa ha de necessariurnente tomar as
sento . na casa, pois que não sendo os de
putados eleitores, hão de receber o nomeado 1 

seja elle quem fôr, tenha estes ou aquelles 
princípios. 

Deseja mesmo o oradOL' que lodos os pen
samentos, até os do absolutismo, tenhão as· 
sento na camara, para qu<! todos os pensa
meutos se choquem e se combata.o. Se não 
se quer dat· assento ao Sr. Andréa, porque 
elle, na qualidade de presideHte do Pará, 
afastou-se da constituição, nesse caso mande-se 
ptoc~ssar o Sr. Andréa. Mas se não processar, · 
e não der assenlo, Llão é bom, e menos bom 
ain<la é que passe €Ste adiamento. Está certo 
que delle nt\o lança mão seu digno amigo 
e collega como chicana pat·a paralysar a 
mat·cha da queslào. Esta persuadido que o 
nobre deputado quer esclarecer-se, mas terá 
de votar contra esse adiamento, porque taes 
esclarecimentos na.o têm si do pedidos pa1·a 
outros. Não suppõe que a idéa de seu illustre 
amigo seja concedet· graças ( e na verdade 
é uma graça dar assento áquelles que não 
estão nos termos da lei) a uns, e negal-as a 
outros. Uma vez que se lançou um véo es
pesso sobre a estatua da lei, deve fazer o 
mesmo · a favor tanto aos amigos como aos 
inimigos.• 

Está lhe parecendo qne, tomando -assento 
na camar;1 o Sr. Andréa, ha de se' achar 
muitas vezes a braços com elle ; paciencia, 
vota contra o adiamento: e deseja que já neste 
momento venha este senhor tomar assento, 
porque suppõe que hoje !:ier-Jhe-ha dada a 
palavra sobre a. questao do voto de graças, 
e detieja va offorecer suas considerações na 
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St:SSÃO EM 5 DE JUNHO DE 18::W 2H!J 

presença do St'. A11dréu, para que não se 
diga o que ouvia a uma grande cabe1;::1, que se 
quer apunhalar o inimigo pelas co:ilas. 

O Sr. Montezuma, depois de seu discmso 
de hontem, sente entrar nesta díiwussão; de
sejára que tão claramente tivesse expendido 
sua opini~o, qne hoje não lhe fosse mister falla1· 
na materia. Observador corno é du consli

tuiçiío, tendo e_mittido a opinião que lhe pa
rece f'und,ida na lei fundamental, vio-se na 
necessidade de offorecer um adiamento. 

Fará uma bre,·e exposição de sua opinião 
eminida 11a sessão de hontem. Disse em pri-
1neiro lugar que sua intençi\o não era retardar a 
di::;cuss::to , em segundo ltJgar, que desejava que 
a rcprescnh1çi\o fosse sernpre completo qualquer 

que fosse o numero de deputados; terceiro, que 
não s~be se (:0!1l effeito el'a licito <:;Xec·cet· as 

f'uncçõcs administrntivas quando e11as impedem 

o exercido ímpo1·tante de cumprir a miss_i'.lo dada 
pelos eleitores. Esta questão tomada pelo modo 
que emittio hontem, obriga-o hoje a propôr o 
adiamenl.o pat·a que se- peção ao governo in
formações sobre dous ponios essenciaes ; islQ 
é, se tem o governo expedido as convenientes 
ordens para entregar o presidente da província 
do Piu·á a 1wesidencia ; cm segundu1 que 
quando estas informações nãu possão sel' dadas 
pelo actual governo, se existe na secretaria 
algum documento, do qual se deprehenda que 
o presidente não possa comp:.uecer ás nossas 
sessões. Assim poder-se-ha votar com mais 
consciencia : mostrará em primeiro lugat· que 
se acaso o·governo <lis::;er que expedio as úl'dens 
para o presidente entl'egar a presidenc:ia, tleve· 
·se dai· tempo a que o tleputado eleito pelo 
Pará possa chegar á côrte. A pl'ecipila\ilo é 
sempre de perigo. foi por isso que offereceu o 
adiam~nto. O negoe;io poderá tomar 48 üordS 
ou mu1s. 

Não de::wja cançar a attenção da camara, m~s 
lambem reconhece toda a sua bondade e bene
volencia, t:: contando com ella, pede dous mo
mentos mais de attenção. Disse o seu nobre 
a1nigo deputado por S. Paulo que· não são os 
deputados os eleitores, querendo inculcar com 

isto que o desejo que elle orador tem era o 
de annullar a eleição. Nem hontem 1 nem hoje 
emillio prnposiçào de que se possa induzir se
melhante iutelligencia ; . respeita e respeitará 
sempre os volos dos cidadãos chamados pela 
urna -eleitoral. Outra idéa tambem emittida 
é que até o pensamento de absolutismo devia 
ter·assenlo na casa. Ot:seja lambem que todas 
as idéas sejão representadas na cama1·a1 ~ de 

cel'to nao ser~ elle quem contestará esta propo· 
sição do nobre deputado. Comparte u tolerancia 
do seu_nob1·e collega até porque, dando entro,da 
ao Sr. Andréa, terá occasião de esclarecc1·-se 
do seu procerlimenlo na abet·tura da assembléa 
pl'ovincial ; terá occasião <le perguntar-lhe como 

TOMO I 

se derramou tanto sangue nessa provincia? 
Porque se commellêrüo crimes e altentados 
depois da paz? Mas esta não é aiuda a oc
casiào. 

A' pergunta do Sl'. Alvares Mac:lrndo, s<~ niio 
se quel' dar t\Ssenlo ao Sr. A1~dréa, respondl~ o 
orador, que a elle não compele satisfuzel-a, 
compete, sim, áquelle que tal cousa quizer; a 
esse nobre deputado que- isso quizel\ pecle que 
declal'e a sua opinião, qne faça uma indicaçrw, 
pois que na casa lia já o exemplo da rijei,flO 

uua.nime de um depullôldo. 
Conlinuando o seu discurso, o orador diz que 

não quer proecssnr o ge-ne1·ul Andr-éa pelo que 
praticou éo1no presidente do Pat·á; ~t:l noss11s 
leis marcão outro tribunal, que não a camarn 
dos deputarlos, pai·a tomat· conhecimento dos 
abusos de taes mitoridt1des; a. camara só po
deni lastimar que o governo continuasse por 
tanto tempo a depl)sital" sim confiança em um 
homem que se achava accusado de tantos hor
rores, d~ tantos crimes. Tambem não que1· con

L!cmnar o general a que não tome assento na 

casa. Nesta parte é ellc cohereule, e esta pro
posiçn.o é intci·ramente unaloga, senM identica, 
á priurnirn já combatida, quando disse que se 
n11.o embaraçava que tomasse assP.nto na casa 
todos os pensamentos poHticos, que todos o,; 

partidos tivessem na carm,ra seus represen
tantes, seus ol'gaos; pm·que é deslP. choque que 
póde resultar o ape,fei<,:oumcnto de nvssas ins
tituições politicas. 

Continuando a t'esponder ao Sr. Alvares Mu
chado, nota que este nobre tlí:putau o pNg11n
tára, se acaso elle, orador, se queria 1;;sclarcr:cr 

sobre o comportarn.z:nlo tio general Antlrén. O 
comporlê:unento deste general nn.o é hoje mn 
mysterio no Brazil : a carnat·a na.o pr0ci:m q11e 

o general cmitta sua:-; opiniões na easa p,:m1 ser 
esclare<.:ida á e:.te respeit.o, 11cm tu.o _pouco pre
cisa qt1e o governo informe de actos desse 
general como presidente do Pará. Quando a 
camara não tivesse nem as folhas publicas, nem 
o conhecimento de taes actos pelo <:ue se tem 
rc:fürido, bastava, para avaliar do compot·ta
mento desse ex-presidente do Pará, ter ou
vido tlO nob1·e prelado metropolitano do irn
perio. 

Tratando do seu adiamento, o orador diz: 
que conhece que o govemo não tem autoi'idade 
para ordenar a um deputado que venha tomar 
assento na casa, mas lambem conhece que 

. por melindre, pot· zelo do serviço p11blico, púfo 
o presidente do Párá entenue,.· que não deve 
largar a presidencia, e entregal-o ao vice-1Jre
sidente sem uma ordem expressa daquelle que 
lhe confiou ião importante missll.o. Não desej:\ 
demorai· as infornrnções, anles anhela que ellas 

venhão quanto antes. Se o _governo nno póLle 

infol'!nar ácet·ca do primeiro ponto do reque
l'i1nenlo, ao menos póde ipformar se. na secrc
hwia 1·espcetiva existe alguma declaroçã1) do 

37 
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2HO SESSÃO EM 5 D.E JUNHO DE 18:3!> 

prc~itlenle uclual do Pará, fazendo saber que 
nno !Ire é possivel tomaL· assento este auno na 
ca111:irn ; po1·quc d~sla fúrma salva-se c0lnple
tn111cnlc o nrnlindt·e que deve havei· quando 
se l1·:tln de dar intelligeucia a um artigo da 
cC>nstituiçno (32). 
· O Sr. l'enna pronuncia-se conlL·a o a<lia

rneulo, porque nfLO descobre raz~o algurna qL1e o 
justifiqne. Acamara já tem deliberado qne se . 
Chi1111c o prüneiro sllpplcnte pelo Pará, e ninda 
CjllC esle nno 1·ecebi:sse aviso por eslar já de vi.1-
gcm para a côrte, podia ter certeza da deliberação 
da carnai·a, e por ís~o .lpresentar-se~ Toda a 
qt1e:-lfl01 pois, é se ellc póde sct· adrniltido sem 
diploma. l\fos a c.ste respeito, havendo pl'ece
denles na cusa, como o occot-rido com o Sr. 
Oliveirn, ndmittido sendo supplente e sem 
diplomn, 11:\0 havendo. participação alguma do 
ckputaclo 01·dillario, nenhuma razão ha que 
se fa1:a exccp<:flo agora. a respeilo do Sr. 
1-\ndr,·,.1. · 

(J11a11 lo ao tu·Ligo constitucional citado pelo Sr. 
Monte;,.1111ui 1 pnrc1:c·llic ttue não é ·applicavel ao 
ca:.;u de quu ::;1: ll',1la. E' cel'lo que a consliluição 
veda a <J'l~dquer tlPputudo e senador, durante 
o cxl·1·cido ,ln!i 1'1111cçücs legislativas, o se1·vír 
qurdq11et· 011ll·n cm1n·t•gu ; mas crê que este 
artigo uno ú applil:avcl ao caso em questão, 
pois uno se !t·nla d1.• prc•encher a vuga do Sr. 
Franco, 111a::i :,;i111 ~ do Sr. arcebispo da 
Bahi,\, Jc <!lll'lll tie subo uão vü- este anno tomar 
assento. 

O Sn. l\loN't'l·:Wl'IIA :- Elle já officiou ? 

O S11. I 1ENN,\ : - l\I11itos dos nossos collegns 
. assevera.o c1110 cllc nno vem e:!te anno. 

O S1t. Am.>llAlJA MAcU,\.OO : - Assevero que 
nã.O vem. 

O SH. P!!:NLU: - A' ,rista do que disse o 
nobrn deputado, o St·. Andréa não vem oc
cupat· o lugat· do S1·. Franco, sim o do Sr. 
arcebispo. Portanto, ni\o sendo plausível o ar
gumento produzido pelo illustre deputado pela 
Bahia, voto contra o adiamento1 embora digfl 
o nobl'e deputado que o adiamento desta 
questão não tmi prcjuizo algum, porque a 
camara nllo póde privar a um deputado ou 
supplenle legalmente eleito de tomar assenlo 
Ra camal·a ; e o adiamento importa uma 
demora> uma ofl'ensa dos dit·eilos deste sup
plente. 

O Sr. Andra.da Machado tambem se oppõe 
ao adiarne11lo. l!rê qirn o argumento citado pelo 
Sr. Montczmnl\ no.o é tão valioso como este 
nobt·e dupubdo pensa. Entenqe diversamente 
? artigo 32 du constiluiçno. Julg(l que este artigo 
impede que o deputado possa ao mesmo tempo 
exerceL· outl'O emprego ; a qualidade de depu
tado fH"eforn a todas as outras, e por isso obl'.i 
mal o governo em escolher deputados para com-

. mí;:,sões c1ue os impedem de vir ex.ercer as 

funcções de deputado. Mas -pó1le, por exemplo, 
o 111c1gistl'ado qu~ é escolhido deputado, por 
CJllillquer motivo, doen\\U 1 ou impedimento, 
deixar de vir á camara, e isto não lhe veda o 
servit· no seu emprego. No caso pois do de
putado ser magistrado, póde o governo obd
gal-o. a d8ixar de ser magistrado? Suppõe que 
nãO. ; po1·que a lei não marca meio de cons
trangil-o a vir tomar assento na camara ; elle 
p~d.e dizer que tem incorn modos, negocios fa~ 
milrnres, emfim l'azões que lhe vedao o exer
cicio dp.s funcções de depntado, mas não o 
exercício do outro cmp1·ego ; tal é o caso do· Sr. 
at·cebispo. 
· Dá-se poL· discutido o adiamento. E' rejei
tado. Não h:wendo mais quem falle sobre o 
ptu·ecer, é este posto a votos e approvado. 

Continua ff discussão do voto de gt·aças com 
as emend.:is apoiadas. · 

O Sr. Mira.nela Ribeiro, em um longo dis
curso, que sentimos nã.o publicar, porque nada 
ouvimos; em consequencia da voz baixa em 
q11e falia o n<.ibre depntado, motiva o seu voto 
pelo pedodo da resposta da com111issã.o, e t·es~ 
ponde ás arguições que lhe fora.o feitas como 
presidente de Mínas. 

O Sr. G.imes Ribeiro pede o encerramento 
da disc1.1ssão. · 

Consultada a. camara, appt·o va o encerra
mento por 35 votos contra 29. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Peço n. palavra 
pela ordem. 

O SR. PRE~IDENTE :-. Tem a palavrn . 

O SR. ALVARES MACHADO :-Reservo-me para 
fullar depois da votação. 

Posto a volos o periouo da votaçao da com
missão, e pt·ocedendo o Sl'. l° secretario a 
contar os rntos, declo.l'a q1w votão a favor do 
perio<lo 37 Srs. deputados contra 36. 

ALGUNS SENHORES :-Por um voto 1 

O SR. PaEsIDENTE :-Está upprova do o pc
riodo da commissão. 

O Sr. Montezu.ma. pede que se proc~da a 
nova contagem, pois que, sendo a differença. 
apenas de um voto, poderia ter. havido enga110. 

Deferido o requet·im_ento Jo St·. deputatlo, o 
St'. 2° seet·etario conta de novo o7 votos a favor 
do pet·iodo, e contra 34 · sómente. 

o SR. PAULA CANDIDO : - Apoiado, apoiado. 

ALGUNS SENHORES: - Hu engano : s11o · 36 
votos. 

O Ss. 2º SECRETARIO torna a contar e acha 
sómente 33 votos. (HUa1·idade.) · 

O periodo additivo do Sr. Andrada Machado 
é- rejeitado; votando a favor delle 20 Srs. de -
pntados. 

ALGmu.s VozEs :-Qua.nlos volos co11lra ? 
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O SH. 1º SECRETARIO :-0 Sr. Paula Carn1i1lo 
que conte. 

O SR. PAULA CA.NDiDO :-En n!\o sou 1 º se
eretario; se o fôra, com muito gosto. 

O SR. lº SECRETARIO :-Mas é que deu t1m 
apoiado ! ... 

O Sn. PAULA CANDIDO: -A ningucm quiz 
offender ; e dirigi-me ao Sr. Montezuma, e não 
ao Sr. lº secretario. 

O Sr. Andrada Machado, desejando uão 
complica1· a discussão que t,lnto se mostra de
sejar apressar, pede licença para retirar o t'e!5lO 
do sen voto separado. · 

E'-lhe concedida. 

O Sr. Alvares Machado :-Sr. presidente, 
fallarei contra o vencido, contra o encerra
mento da discussão : não eoslumo fnllar na 
casa contra as deliberações que toma a maiul'iêl, 
mas tenho de fo.ze1· um rcq11cri111ento ... 

O Sa. PRESIDENTE :-0 Sr. tleputaclo sabe 
que um requerimento nrw pódc ngom ler lugar, 
salvo se se tlecl.u·at· urgente. 

O SR. ALvAR1,;s MACHADO :-Pcrdôc-me V. Ex., 
o requerin1ento que lenho a fazer é mui pe· 
queno. 

O SR. PRESIDENTE :-Mas n:to póde ter lugar 
agora. 

O Sn. ALVARES MACHADO: - E' neste mo· 
mento que o devo fazer, porque etn outra 
occasino de nada serviria. O requerimento, 
co~o já disse, é mui pequeno, e V. Ex. o póde 
satisfazer em um momcuto; mas, não sendo 
satisfeito agora, em outra occasião não serve. 

Sr. presidente, não foliarei contra o vencido; 
comtutlp me parece que ser-me-ha permiltido 
dizer qne sinlo muit.o vêi· alguns Srs. ex-mi
nistros lerem votado pelo encerramento da 
discussão. 

ALGUNS SENHORES :---:Todos nno, um só. 

O SR. ToRRES :-Votei eu. 

O Sa. ALVARES MAcIIA.no :-Eu sinto muito, 
Sr .. presidente, eu sinto muito t:(Ue um dos 
Srs. ex-ministros, que nos disse aqui que 
os membros do gabinete de 19 de Setembro 
não evitavã<, a discussão, e não votarino por 
consequencia pelo encerramento ... 

O SR. PRESIDENTE : - Isto é contra a ordem. 
( Vozes encontradas na sala, grande siisun·o.) 

O Sa. ALVARES MACHADO:- Então nao posso 
dizer que o nobre ex-ministro qniz evitar adis
cussão; nll.o posso dizer que o nohre ex-ministro 
correu, fugio, abandonou ... 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - Fugio o Sr. depu
tado ; sempre foge. 

O Sn. ToRRES (conifo1·çct): - O ex-ministro 
<:lo gabinete de 19 de Setembro não foge, não 

lPm medo de ninguem para fugir; prefere sim o 
dccm·o <le seu paiz, o decoro da camara, a nm 
capricho, (Apoictdos.) ( Varios senlw·res · pedem, 
ci pala·vra pela 01·dem,. Grande agitação.) 

O Sn. PRESIDENTE: - Ordem, ordem ! 

ALGUNS SENHOHES: -Cumpre que o Sr. pre
sider.le mantenha a ot·dem. 

O SR. PRESIDENTE : - Rogo de novo aos 
Srs. deputados que obse1·vem o regimento. 

O Sa. ALVARI-:s MACHADO: - Peço a V. Ex. 
que advirta ao nobre ex-ministro que me 
atacou. 

O Sn. CARNEIRO LEÃO: - Nrto atacou, de
fen den-se. 

O Sn. Tonm:s (co1n .força): - Dcfendi-rn e 
de um ins11 llo. ( 01"anclc agitação.) 

O SR. ALVARES i\L\C:IIADO: - Sr. presidente, 
àepois de passar a lornlenln, proporei o meu 
rcqul'l'Ímenlo. 

O SR. Tonm:s: - Peço a palavra conlrn o 
requerime11lo. 

O Sn . ..A1.,·ARES l\LumADO: - Que ainda nno 
foi apresentado! 

O SR. ToHRES: -Sim, pnra lhe responclet· 
1\wm~s SENHORES: - E' prnvavcl que seja 

alguma caçoada. 
O Sn. PnESIDEl'\TE: - Para ser adrnillido o 

requerimento deve haver votaçno sobre a st1a 
mgenr:ía ; declare o Sr. deputado a matcria para 
eu consullat· u carnara. 

O Sn. 1\tvABES MACHADO:- E' tão pequeno, 
que V. Ex. o póde satisfazer já. . . O Sr. 1" se
Cl'ctario o póde satisfazer sem demora. Para 
con~lar ao paiz a nwsw pela qual ficárão em 
p·'.· alguns topicos apresentados na disc11ssrio 
pelo laclo dos Sl's. ex-ministros, e para que o 
paiz saiba o motivo por que fidu·1'lo em pé, peço 
uuicamenle a V. Ex. que mande ler pelo Sr. lº 
secretario o norne das pessoas que esta vão com 
a palavra e que pretendino 1·esponder, para que 
se não pense que não havia alguem com a 
palavra. 

O SR. NAVABRo : - ,l\,Ias ha um mez que 
dura esta discussão. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - Peço tambem que 
se leião os nomes. 

O S11. ALVARES MACHADO : - E' preciso que 
a nação saiba quaes os senhores que tinhllo a 
palavra; talvez o paiz sinta que o Sr. Castro e 
Silva não fallasse; é o que peço: feita a leitura, 
estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE : - E' facil satisfazer ao 

nobre deputado. 
O Sa. 1 º SECRETARIO lê os nomes dos Srs .. : 

Oliveira, Alvares Machado, Coelho, Aureliano, 
Maciel Monteiro e Andrada Machado. 
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~D2 SE~SÃO EM 5 DE JUNHO DE 18:3fl 

O Sn. Ct.i,Mo:-.: - E et1 tnrnhum pcLli n pa
lavrn, 

O Sr. Torres: - Gn111~1 o nnhre 1\cp11ta<io 
alltm· do l'C(!l1erimc11[0 me fc~ lllllíl increp:Wl'tO, 
cxprohron-mc O ter votado pclo_e11cer!·,11nenlo 
d,1 discussno, asscvel'antlo que tinha s1L10 cn o 
rn1ico dos ex-minisiros, que tinh;i, fugi<lo da 
diSCllSS30, •• 

O Sn. ALVARES MACHADO : - Eu nllo disse o 
uníco. 

O Srt. ToRRES: - Devo dizer ao nobre dc
pntado qne não fugi: e que volei pelo encerra
nwntfl nMrn1e entendi aue a materia estava ------~- ,- .. ""1..~- ------ - .l 

sufficienternente discutida, pois que tinhan10s 
gasto um mez na sua discuss&.o (numerosos 
apo·imlosJ ~ porque entendi que não. devia 
sâcri ficai; ·os· interesses do paiz ao des1:;jo 
de \'er o gabinete de 19 de Setembro trium
p1mr completamente ( n·wnerosos apoiados); 
que não devia sacrificar os interesses de 
rnf:11 paiz a um mern capricho. ( .Apoiado8.) 
Entendi rle mais q11e os nobres ex-ministros d,1 
fozcnd;a, e dos negocios e$trangl'irns, a qllem 
liavifio sitlo feit:is. vurias arguições, haviao ca
ba!nH•nte n.~spondido. Entendi, qtJe, pelo que me 
diz respeito, eu leria occasino om onlra tlis
cussfio, e mesmo na discnssão do topico seguinte, 
para relia ter ns censuras, que me ha \'ião feito 
algnns Ses. deputados. Entendi final111enle que 
não resultava a menor v,rnlagcm ao meu paiz, 
e ao contrario algum desar á camara dos depu
tados, 1fa contEnuaçàO <lesta discussno. ( J'•fome-
1'0-.'-0S apoirulot. ) E corno qnero zelar, q11anto 
me 1; possível, os interesses do me11 pn.ii, e o 
decôro da <:anwra ; corno desejo qui:: o pniz 
nunca lenha occ,1siu.o de dizer que nó:; sacri
ficflmos os seus interesses, que estamos en
carregados de defcnclet' e promover, a um mero 
capricho µessonl ; entendi dever concorrer com 
o meu voto p11.ra se encerrar essa discussão ; 
tanto mais .... 

O SR. PRESIDENTE : - Bem. O Sr. deputado 
já deu a explicação; nrto posso consentir que 
continue esta discussão. 

O SR. MoNTEZU.M.A : - Peço a palavra pela 
orrlem. 

O Sa Pm;SIDE:N'.l'E : - Não posso mais dar a 
palavra. A continuação da ordem do dia é .•. 

O SR. MoNTEZUMA: - Mas V. Ex. deu a pa
lavra ao Sr. Torres. 

o Sn. PRESIDENTE: -O Sr. Torres resoondeu 
uma arguição. • 

O Sn. Mo1-rrEzuMA : -Tambem p~di a palavra 
para responder a outra arguição. 

O SR. PRll:SJPENTE: -Na.o posso dar a palavra 
· ao Sr. deputado. 

O Sa. Oun:rnA: - Peço a palavra pela 
ordem, 

O Sn, Pm,;smr~:'-lTI·: : - Não é possivel ; está 
C1lCCl'l',I\Íél a t\(3C\li;.;;\o. 

O Stl. M,1:-.TlsWMA :-Nf\o é possivd l1oje; n:10 
se Jú ;1 IJ,lL1vra pela orJem. 

O S1L Or,tvErH.A : -O meu fim é inandéll' a de
claração de meu voto. 

O SR. PRESrDENTE : -Póde-o fazer : e cousa 
do expediente. 

Vêm á mesa as seguintes dccLu·açõcs de voto 
do Sr. Oliveírn : 

(( Declarn que votei contra o período da 
maioria da commissão, e a favor do periodo 
do voto sepat·ado em todas as pârle~, assim 
de um, como ele 011tro periotlo. - J. J. ele 
Oliveira. ii 

,< Declarn qnc votei contra o encerrnmeuto da 
discu"são. -J. J. de Olit•cira. n 

O SH. Prmsrnr-:r.;Tr. : - Segne ::i. <liscussao do 
lcrceiro topico do voto de g-ruças. 

O Sr. Alvares Macha.d.o : - Sr. presitlente, 
antes cpte entre verdudeiratnen(e no lopico que 
SP aelrn em Jise!lS$,1o, 1m entendo que ,ne será 
licito responder l algun;; to picos de algnns dis
cu l'SOs proferidos r1., casa, q ne, versando ácerca 
ela politica geral, em qtwlquer pat·te da discussão 
da 1·esposlu á falla do t!Hono cl'eio qn e tem 
cabímento. 

O SR.. Pr.EsmENTE : - Não, senhor ; o Sr. 
deputado <leve lirnilar-.se aos incidentes que 
appncc:cetem nesta discussão. 

O SR. ALv,rnr:$ MACHADO : - Mas eu ouvi 
tlizer ao nobt·e ex-ministro da marinha que 
llte faltava rcsp011d~t· a algumas arguições 
!'citas contl'a a sua administraçrto na repartiçno 
qu,~ cskve a seu c8.q:;01 e que nern por isso 
el,le deix:íra de votar pelo enr.erra'tnento da 
discussão: porq11anto, poderi:-\ responder quando 
se lr.'.llnsse da discussão dos periodos segnintes .... 

O Sn. C«RNEmo LE.íí:o: - Tem muito tempo 
pat·a responder, quando se tratar da discussão 
<la lei de fixaç:lo de forças de mar. 

O SR. ALVARES MACHADO: - Sr. presi\.lcnte, 
antes de principiar, direi alguma cousa ácerca 
da especie de afan, do ardente desejo que vejo 
manifeslur-se pelo encerramento desta discussão; 
Honlem um Sr. deputado pela provincia da 
Bahia exclamou, e hoje o Sr. ex-ministro dos 
negocios da marinha repetia : - temos gasto 
um mez na discusssão da resposta á falla do 
throno, emquanto os negocios do paiz se achão 
abandonados . .;.__Deíxarei o Sr. ex.-ministrn da 
marinha, porque me parece que está ho,je um 
tanto fracundo de m::iis. Reportar-me-hei uni~ 
camente ao qÚe disse p no,bre deputado pela 
provinda da Bahia :-E' no momento em que 
as prnvincias ameação uma revo\uçao; é no mo-
mento em que na Bahia apparecem trist.es sym
plomas:, que consntnit·emos aqui tempo em 
discussões estereís, na diicussão ela respostn à 
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SESSÃO EM 5 DE JUNHO DE 1830 20:3 

falla do fürono? Outro Sr. deputado pela pro
víncia da Bahia já iinha no dia anlecedente pe· 
<lido o encel'ramenlo ela discussão. 

A isto re~ponderei simple;;;menle, qne em 
.fnrL-1-c:_1- I'\~ Y\•"J~~.,aC" n Pí.lC'l"\Ac.f-, ... ~ flnlln rL-,. f1"1Pr.nr. n 
1..vuv.:::, VhJ pu~.r..i\.,..:, u. L~VtJV~\,C\ q t(l.llel, \A.V 1.Ul Ul.lV ç 

a lei do orçamento, sfto as qne occupão mais 
tempo. Responderei ainda a esse Sr. deputado, 
que se elle ou algum illus!re collega tivesse 
apresentado na casa alguma medida salvadora 
do paiz, ou 8.0 menos da província da Bahia, ou 
ao menos que conjurasse a tempestade qu0 
parece alli -prestes- a rnanifeslai·-se; eu -de 
toamente cederia de tudo quanto tivesse a dizct· 
a respeito da resposta á falia do tbrono. Mns o 
certo é que nada disto vemos; os uohres 
deputados conscrvão-se em silencio ; e quando 
discutimos u t·esposta ú fal!a do fhrnnu, por nno 
} - -- - - - 1. - ' ' • 1 • • • 1 • 11aver ma1ena rnU1s urgente para rnseuur, tll'l.·SC 
que consumimos o tempo i1111lilmenle ! Lr.nn
brarei ainda outra circ11mslnnein, e é que esta 
mesma linguagem tillbl\o no :urna passado os 
mesmos se11!1ores : enlão dizião cllcs : - e de 
mislcr que alguma collsa se foç-a em beneficio 
do paiz; demos uma satisfa.çao ao paiz, - A 
opposir;tlo calou-se ; e o que se fe7, em beneficio 
do paiz? Leis excepcio1rnes; declaração do 
Brazil em estad<J de g11cl'l'n; regulamento do 
conde de Lippe, que clesconlentou a todos os 
guardas nacionaes do Hio Grande do Sul, que 
et·a.o os mais deelarmlos defensores da legali
dade; emprestimos onernsos ! .... Eís-aq11i o que 
resultou do silencio da opposição. Prover.-t á 
Deus que toda a sessão do anno passado se ti
vesse consumido n~ discussão do voto de graças! 
Hoje nã.o estaria a nação com mais esta divida 
enorme; e laes leis, que fazem mal ao paiz, n~o 
lerião passado! 

A primeira cousa, Sr. pt·esidente, que devo 
dizer ácerca do topico em discussão, é que scll 

lastimo lambem com os membros dacommissno, 
que a rebellião uo Rio Grande do Sul continue 
a pisar essa interessante porção do solo brazi
leiro, e que desejára que todos os meios se 
puzessem em pratica para chamar aqnella pro
víncia ao gremio da legalidade e comm unhão 
brazíleira. Não posso, porém, votar por este 
topico, porque entendo qne um dos meios de 
chamará ordem o Rio Grande do Sul é sem du
vida o em prego de meios brandos e pacificas, 
sem desprezar os meios da força quando os L'e· 
beldes se mostrarem pertinazes em vir á com
munha.o do imperio. 

Não posso votar pelo presente topico, por 
que entendo, Sr. presidente, que nelle se lança 
um estigma, que, direi, l1m parte merecem os 
rebeldes daqwella provincia ; mas que me pa· 
cece que em vez do os alliciar á nós e de os 
chamar para o gremio da sociedade braziieíra, 
os repelle, os insulta. Quizera que nesta parte 
o voto de graças fosse concebido de modo que 
manifestassemos ao poder o desejo que temos 
qe ver chamada· a provincia ~ ordem ; a dis-

posiçlo em qne nos achamos de prestar mão 
forte ao governo para este fim, mas ao mesmo 
tempo o desejo que temos de que se em
preguem rnediuas conciEadorns para chamar 
/2 A1 .. r1nn, AC! l-..1h.~~·~n~nc, rln Y>.11r>.u;nn;,..., rlf"'I. D:.,,. 
CAo ULU(.,l.1.1, r...1;:1. lil.\.Ul\,.Glll.Ç=::i \,.\ÇC. tJlU'\o'~JJl.,,JLl, UV lllU 

Grande do Sul que se achão fascinados pel:is 
ideas repnblicn nas, qt1e, a meu ver, não podem 
fazer a felicidade do paiz, e que; em vez da li
berdade que elles procurão, lhes fal'ão en
contrar a anarchia e a guerra civil com todos os 
seus males. 

Agora1 Sr. presidente; direi algnma cousa 
ácerca da administraç;1o passada. O riue f'cz a 
administração pass,1da para conlin11ar a mc
reeer os votos de 11m oepntado indcpcnde11le, 
q11e não í'ez parte dessa arlministra\:ilo; r1 11111 
deputndo q11c nno foi obj,)cto cl(! sua:,; bra.ç:1s; a 
ií1n deputado qne · sernp1·c se tem 1110:-s!rndn 
llesta casa ittdepcndcnlc e justo? Pennilla·sc
me uma olhada u,~n~:a rn; olho.~ ao redor da 
ca.~a) pol' todos os ministc~rios; principiarei 
pelo da ~uen·a. 

O que foz o minislerio da guel'rn dt1t'ante a 
adminislraç:10 passada? Acho11 o Pará jú res
tanraclo. Advida-se que o governo do ínsli neto, 
sem empt'eslimos e sem exercito, qne lhe ne· 
gnva a opposiçl"lo de cnlrw, restaurou a pro
víncia do Pará. (Apoiado8 dct opposiç:í1o.) E 
que prnvincia, Sr, pre~idente ! Que vastidão ! 
E que vastidão ele rebellião l Nào honve lugar 
atgnm de toda a província, onde não chegassem 
as nrmas da legalidi1de, porque a rebellião se 
estendeu desde Belém até Santarém, até Taba
tinga, a todos os pontos chegárão as armas da 
legalidade, e em todos eslcs pontos triumphoa 
o governo!! 

Esperavi'lo alguns individuas que accusavão 
no Sr. Andréa como menos bom presidente, 
como menos bom administrador, como pouco 
respeitadot· da constituição e das leis ; es
pera vão, digo, que tendo entrado para a 
adrúinistraçao transada ministros, alguns dos 
quaes tinhão classificado esse pre5idente de 
Ho!ofernes, o fü:essem immediatamente render. 
Os nobres ex.-mínistros, porém, não o fizerão; 
e dcixárão o Sr. Andréa continuar na pre::;i
dencia ! 

Elles virão a falla de abertura com que o 
Sr. Andréa abrio a assembléa provincial do 
Pará ; elles virão todos os seus actos; elies ou
virão o discurso do nobre met!.'opolita do Brazil, 
que apresentou uma serie, longa serie de füctos 
occorridos naquella provincia ... O Sr. arce
bispo da Bahia apresentou um vaso de guerra 
estacionado naquella provincia, e nos demons
trou que, para os de:i:grnçados paraet1S6S, aquelle 
vaso de guerra servia de porta para a eterni
dade!. .. 

Ministros ouvirão tudo isto e não mandárão 
rendei· o Sr. Andréa! Talvez, talvez que hou
vesse noticia do testamento politico do Sr. An
dt·éa, em que, em caso de morte, deixava a, 
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29t SESSÃO EM 5 DE JUNHO DE 13;39 

provincia do Parti ao S!'. 13:-icio ! (Apoiado.~.) 
Com a condiçno de nno entregar o governo a. 
outra pessoa emqunnlo nilo chegassem m·dens 
do !!;OVerno centrnl !. .. Onde, onde, senhores, 
vai-o aclo addicional? Onde a allribniçao do 
vice-presidente do Pará? Tudo isto sabia 
ou devia saber a administrnção ; e se dis
se1' que não sabia, responderei - nunca lou
varei o capitão que disser : não cuidei.. 
(Apoiados.) 

Vamos mais adiante. Passarei de saito sobt·e 
o estado da Bahia, cuja restnuraçl'lo foi aqui 
apresentada como uma cousa digna e bastante 
para coroar de louros e trophéos a adminis
tração passada. 

O SR. MOURA MAGALHÃES :-A ndministl'ação 
mereceu muito ; fez grnnde serviço ao paiz. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-0 presídenle de 
Pernambuco é que os mereceu; não 1h'o nego; 
mereceu muito. 

O SR, ALvAnEs MACHADO :-Diz o S1·. <lcpu
tado que a administração passada mereceu 
muito. Dou de barato qne assiro seja, e direi : 
--se· a administrac;Uo trnnsactn mereceu tanto 
pela reslauraçno da cidade da Bahia, isolada, 
onde se acha vão os desordeiros, contra os quRes 
se tínha declarado a unanimidade da provincia 
inteira, que tinha corrido a cet·car o espírito de 
demagogia e desordem, e iançou um cordllo sa
nitario para nrto se espalliut· esse espirilo na 
província ; se esta rcstamaçãa encheu de 
gloria a administraç.1\o passada ; então quanta 
gloria nao caberá ao governo do instindo que 
conquistou, que chamou á legalidade, não des· 
ordeiros concentrados nos pequenos limites da 
cidade da Bahia, mas a immensa provincia do 
Pará (apoiados da opposição), levando as :umas 
da legalidade lriumplrnntes desde a capita1 até 
os mais rc..nolos pontos do provincia ? ! ! ! Não 
seria islo algllrna cousa mais do qne a restau
ração da Bahia ? Repare-se na differPnça dos 
inimigos: na Bahh1, mais civilisados, com cos
tllmes majs brandos e mais doces, os desor· 

· deiros nunca commettêri:\o alli os horrores pra
ticados pelos rebeldes no Pará. 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-E os incendios ! 
O SR. ÁNDRADA MACHADO : - Foi máo ; mas 

são planos de estrategia mal combinados. 
O SR. BARRETO PEDROSO : - E os tiros de 

canh~o dados em uma embarcação carregâda àe 
cr-íanças e mulheres l 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Isso sim, é bar
baro, é horroroso. 

O SR. MoNTEZUMA :-A província da Bahia 
salvou-se a si, assim como Minas salvou-se a si 
em 1832. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Quando eu fallo 
a respeito da civilisação dos desordeiros da 
Bahia, nao ponho essa civilisação em relação á 

no;;sa, á do honracfo deputado; mas ponho-a 
cm relaçno aos drsorclcil'Os do Pal'á. Quem dirá 
que nns classes infimas qne tomarl1o parte nas 
dcsot·dens da Balda., ntt0 lir1hUo costumes mais 
cioces, mais amenos, mais polidos do que os 
desordeiros do Pará ? 

O que fez a administração passada pelo mi
nisterio da guerra no Rio Grande do Sul ? A ad
ministração passada recebeu da aütecedente esse 
pequeno exercito, esse nada, porque exercito não 
era; mas recebeu esse nada triumphante de todos 
os empenhos dos rebeldes: ( O Sr. m-i-nisfro dei 
m,a.rinha clá iim·a ri8ada.) Nem se ria o nobre 
ex-ministro da marinha, porque então eu lhe 
citarei a víctoria do Fanfa, e outras alcançadas 
pela administração do instincto, emquanto que 
a administraçi'lo a qne pertenceu o honrado 
membro, nno tem que desgraçadamente ·oppôr 
a essas victorias senão essas derrotas do Rio 
Pal'do, o desastre do Cahy, o estado de dcsmo
rnlisaçno do nosso exercito, e a impossibilidade 
em que está talvez de ganhar uma vicloria 
complela sobre os rebeldes!! rt inrluhituvel 
que a administraç!\o transacta receben da an
terior o exc1·cito do Rio Grande do Sul, n que 
nn.o chamarei exercito; esses poucos bravos e 
valentes defensores da legalidade, recebeu-os 
triu,r,pliantes; e esse numeroso exercito, com 
que a administração passada nlardêa ... ella diz 
que tem um exercito de mais de 8 mil ho
mens, mas porque o tem? Porque a lei o 
pel'miltio ; e porque o nno teve a adminislração 
do insíincto? Porque a ici o não pcrmitlio. 
Mas, como dizia, esse numeroso exercito, com 
que a administração passada tanto alnrdêa, o 
que fez com elle essa administração? 

O SR. MoNT!<;ZUMA :- Ganhou tlcfro(as. 
O Sn. ALVARES MACHADO:- Teve derrotas, e 

só derroias. 
No anno passado disse o S1'. ex-ministro da 

justiça:- temos 8 mil homens dianle do ini
migo. Immediatamente qne tal ouvi, eu disse: 
- estão par.1 sempre derrotados os rebeldes do 
Rio Grande; porque se a administração do 
iástincto com 2 mil e tantos homens pôde 
vencer todos oe empenhos reunidos da rebel
lião no Fanfa, como o não poderá fozer a 
administração actual com 8 mil lJõrnens, com 
emprestimos extraordinarios, com leis ex
cepcionaes, com uma gloria militar á frente da 
tropa, e com o regulamento e disciplina do 
conde de Lippe? Mas o contrario appareceu : 
det·rotas e só derrotas temos tido. 

A administração d.o instincto entregou a pro
víncia do Rio Grande com a rebellião unica
mente defendida por Netto, o qual, se u minha 
memoria não me engana, commandavu apenas 
300 foragidos que tinha.o recuado, procurando 
asylo nas fronteiras de Bagé: e .como entrrgon 
o paiz á administração que se lhe seguia r 
Ilhado dentro do Rio Grande1 Porlo Alegre e 
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S; ,José do Norte, e a rebellíão invadindo a 
prnvíncia ]imitrophe cfo Santa Gatharlna, inva
dindo a vi!la de Lages, que se declarou pelo 
lados dos rebeldes, talvez em consequenci,t de 
ter sido Alano rnuito imprndentemente con
set'vado na Vaccaria. 

Devo dizer que A!ano é legaiisti:I. bravo, mas 
o nobre deputado da provinci::i de Santa Ca
thari no não negará qne foi a nrnior das iropru
denr:ias da ndrninislraçãopassacla a conservação 
de Alano na Vaccaria. Alano principiou man
ibn do füzila.r os pl'isioneiros, nflo os prisio
nci ros qne tinl1ão sido tomados corn a1mrns na 
mão, mas fazendeiros e proprietaríos. Desde 
então ficou eHe detestado, e em circmnstancius 
de não podet· mais preslat· set·víço ao paiz. As 
prisões e vexames que A1ano pralicuva naquelle 
paiz, pl'oduzira.o a desespet·açno e movôrno n 

villa a voltar-se para o lado dos rebeldes; 
procedimet?tO a que aque/la villa foi violen
hl.da. Eu censnro com todas as ininhas forças 
este procedimento, mas devo apresentar estes 
foclos, q11c de o.lgum inodo 0 altenu~o. Durante 
a admlnistraç~o passncla, Aluno foi duas Yezes 
batido pelas forças tebelde.:,, tendo procurado, 
quando foi balido no passo do Conêa, asylcu 
em S. Paulo com o resto da força que lhe ficou, 
e alli recebeu· soccorros de Santa Catharina: 
e ultimamente consta que tentou de novo á 
entrada, querendo marchar sobre a Vaccaria, 
e foi biüido outra vez no passo de Caveiras. 

O SR. ArmRADA MAc.HA.DO ;-Não consta. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Tenho cartas da 
comarca da Codtiha, escriptas por hornens 
muito cnpazes, que se aeh:10 naquelle lugar, 
e amigos do Sr. Alano, os quaes dizem que 
marchando o Sr. Ahno par,\ Santa Calharína, 
os tépublicanos de Lages o vierão encontrar no 
passo de Caveiras; alli lhe de1·ã() batalha e o 
derrotarão comp!Etaznente, e que o Sr. Alano 
nrw lívera outro reeurso senão apear-se ím
mediatamente e entrar corno se achava para o 
matto ; e que c-hegál'a alli com a sua gente em 
estado tão deploravel, que se fez uma subscripção 
para o vestuario do Sr. Alano. Estas cartas 
são escriptas por amigos que deplorl:1.o a sua 
derrota. 

Mas, ainda que este ultimo facto não fosse 
certo, não é sabido que em todos os pontos as 
ll'opas da legalidade têrn sido batidas pe~os 
rebeldes? E donde nasce islo, Sr. presidente? 
Nascerá de que a maioria dos habitantes do 
Río Grande do Sul parlicipe das ídéas republi
canas? Eu creio que rnuitos mil monarchistas 
se acha.o na campanha, mas que avexa<los pelas 
prisões e perseguições. que se lbes têm feito da 
parte da legalidade, elles foril.o procur~r asylo 
entre os rebeldes, asylo que aproveito este 
lugar para dizer que lhes será fotal. (Apoiados.) 

E então, Sr. p"resid<:!nle, o que mais testa 
da administração pussada pelo lado da secl'e-

tal'ia da guerrn ? O que foz Blla, Sr. ptesidente ? 
Ulnlt só cousa ouvi eu ao nobre 111inistro da 
~ue1·ra, q,ie me c.111.sou :-dguma consolação. 

U.u Sn. DEPUTAbO ; - Foi a fül'cfa do Netto? 

O SR. ÀLVARES MAcB.A.oo: - Nrw foi a farda. 
do Netto, foril.o as espet·anc;as lisongeira3 que 

·elle nos deu do estado em que ;;e ~cl1ava a 
provinda do Rio Grande do Sul :-os rebeldes 
nús; descalços, mortos á fo1ne, desamparados, 
e quasi a ponto de vírem mendigar o perdão, 
apresentando-se ás co!un:mas da legalidade ; e 
o nosso exercito, não monlnndo em cnvallos 
mngl'Os, com chapéos de pasta (1·isacla,q), mas 
com lllllíl. cavalhada preciosa ; o nosso exerci to 
disciplinado sem nada lhe faltar1 e nt\o com 
soldados de cavall:J.t•ia, uns sem esporas (ri
sadcis), onlros sem pistolas, outro com uma 
pistola e sem esputfo.; porérn armados ati: 
os dentes (ri.smla.s), e com uma disciplina que 
metteria inveja ás tropas disciplinadas da Eu
ropa, tendo t\ sua frente a gloria militar do 
Brazil ! .... (R-isada8.) Eu em pouco tempo 
esperava que a legalidade, á vista destas infor
mações, superasse todas as difficuJdades, e qne 
os rebeldes fo:;sem vencidos. 

Urna só cousa, porém, veio murchar este 
pt·azet· que me deu o re!atorio do Sr. e::<
rninistro d::i guerra, e foi o que a tal respeito 
disse no senado o nobre ex-ministro da jusli1,:a, 
alta cauacidade da adminislracão de 19 de 
Setemb~o. · 

O SR. NAVARRO ; - Apoiado: sem duvida 
neniiuma, e muito acima de muita gente. 

O Sn. ALVARES MACHADO : -- Sim, senhor; 
não lh'o disputo, menos nos sentimentos 
do coraçri.o. O nobre ex-ministro da justiça 
apresentou um quadro verdadeiramente ;;i.ft1ictivo, 
donde conclui que o Sr. ex·minislro da guena 
cahio em uma logração famosa. (Risadas.) Eu 
o temia muito ; eu temia que a sua boa fé fosse 
Hlaque.1da por pessoa avezada e mafreira (ri
sadas) nesta espeuie de lograções, da qual o 
Sr. ex-minislro da guerra, apezar de toda a 
sua capacidade e ta!ento1 não se pôde sahit 
bem .. 

Apresentou o nobre ex-ministro da justiça.1 

a respeito do Rio Grande do Sul, um quadro 
em contt·ario do que apresentou o nobre ex
minislt·o da guerrn. Segundo o que dí sse o 
nobre ex·nJinistro d,1. justiça, os rebeldes estilo 
muito hem montados; têm a mobilidade do 
raio ; estão al;iastecidos de ludo, ele. Accrescen
larni a este quad1·0 algumas pinceladas que 
a este respeito nos deu um Sr. deputado, a 
cu.ias palavras eu dou um peso quasi minis
te,:ial. · Di~se elle aqui, fallando -do Rio Grande 
do Sul, que nl:i.o pôde ser chamado á ordem 
pela politii.:a do instincto ; não pôde ser cha
a,ado á ordem pela administração passada ; 
e não sei se disse que não poderá ser cha
niado á ordem por ii.dministraçao alguma. 
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ALGUNS SENHORES : - Quem disse islo ? 

O Sn. ALVAHES MACU.\DO: - O S1·. clepntndo 
que aqui explicou a politica das· tr:.insuc\:Oes 
(ri.sa.das) : nilO o nomeio, porque l'eccio que -
o Sr. pr~sidenlt me chame á ordem. 

Eis-aqui o quadro esboçado pelo Sr. ex.
ministro da justiça, e aperfeiçoado, illuminado 
por um seu illusll·e amigo e defensor 11esta 
casa, para formar contraste com o quadro 
consolante e esperanço:501 que deu o nobre 
ex-ministro da guerr~, que, gi.lando o fez, devo 
suppôr que exprimia a' verdade; porque sempre 
eu disse, e continuo a dizer ainda, que sempre 
fiz bom. conceito do Sr. Rego Barros (apoiados), 
e ainda de mais alguns Srs. · ex-ministros : 
eu queria fazer s.elecção ; mas tal era o con
cl1avo, em que elles se achavao quando mi
nistros, que dizião : - não queremos selecçri.o; 
somos solidarios ; queremos soffrer juntos .... 

O SR. ToRRES : - Apoiado. 
O SR. ALVARES MACHADO : - Apoiado! diz 

o nob1·e ex-ministro da mal'inha l Eu queria 
que S. Ex. tiv1~sse agora transparencia (r·Í8ctclas) ; 
eu qual'ia ver o seu cot"Uça.o ; eu queda cet·· 
tificar-me se ainda está pelo que disse nuqutille 
tempo : está-me parecendo que é só po1· honra 
da füma que elle o sustenta ! (llh;adas.) 

Ora, Sr. presidente, á vista disto, o que 
nos apresenta o ministerio da guerra? Nada, 
nada, e uada : porque a unica cousa, que deu 
alguma consolaçr10, e, como se disse, P.sperança 
esperançosa, foi destruida pelo discurso do 
nobre ex-ministro da justiça no senado, e pelas 
asserções apresentadas na casa pelo seu illustre 
amigo e defensor. . 

O SR. ALVARES MACHADO (olliando pam um.a 
tira de papel):- Quantos apontamentos V. Ex. 
me fat perder, Sr. presidente, por não consentir 
que eu responda ao que se disse na casa! ! 
Emfim... nao ba remedia senão perdei-os! 
(Risadas). 

Vamos á marinha militar. 
Como recebeu a administração passada a ma

rinha militar? Com toda a sua gloria intacta: 
como a entregou ella? Manchada esta mesma 
gloria. 

O SR. ToRRES (com m,uita vehemencia.) :
Não. 

O SR. ALVARES MAéHADO :- O facto do 
Cahy ... 

O SR. TORRES (com a ,ne.sma vehem.encia) :-
0 facto de Cahy é gl<0rioso para a marinha mi
litat· do Brazil. 

O Sa. ALVARES MACHADO :- Nã.o sei !... o 
mais que posso conceder ao Sr. ex-ministro da 
marinha, é um empate, porque um dos mili
tares, que alli se achava commandando ca
nhoneiras, morreu como o bravo dos bravos 
(apo-iados); morreu como deve morrer todo o 

bravo mililn1· Jm1zileiro, defendendo-se até á 
ullimn extremidade, e cuusarulo ndmimcno aos . . . . ' pl'opr1os 1111tn1gos; mns co1110 procedeu o co111-
11rn11c..luntc da ~ull'a -~1.u1l1011cirn ~ Eu por tlcli· 
cadtzR, p1n· llelenmcm· a um de rn eus illuslt·cs 
collegas, a que~n ruuilo estimo, direi 1111ti pouco: 
não contestai-e1 o documento, que nos apre-

. sentou, e ª? qual prestei toda a alte'nção, mas 
que n~o deixou de me causar alguma duvida 
quando vi que era assignado pelo proprio com
mandanle. Neste documento se diz que elle só 
se entt-egou prisioneiro quirndo tudo estava pe1·
~ido, quando é constante que, apenas deu um 
tiro, arreou bandeira, e entregou-se; esta con
ducta é pois antipoda da dQ St·. Bellico. Creio 
pois que nesta pat·te fica a balança ouro fio. 

' O SR. ToRRES :- Nada disto dizem as info1·-
mações officiaes, qNe .é a que me posso t·eferir. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Mas não havia 
só uuas canhoneiras; havia !ambem lanchões 
armados, que sao uma especie de contrapeso 
para o lado i u füliz. 

O SH. Tonnss :- As canhoneiras el'Ao só
mente duns. 

O SH. ALVARES MACHADO: - Consta-me 
mesmo, Sr. pn!sidenle, que se tem feito ~m
barc~r por pl'Olecção officiaes de pouca ser-
ventia. · 

O SR. Tonr.tEs : - Tem-se embarcado os 
unicos que havia. 

O SR. ALVARES MACHADO:- Consta mesmo 
qt1e po1· c11lpa de um official esteve um vaso de 
guerra em grande perigo junto á Santa Cruz. 

o SR. TORRES:- Mas o . conselho não achou 
criminalidade no ofiicial. 

O SR. ALVAB-ES MACHADO: - Veja V. Ex. 
Sr. presidente, a desigualdade da justiça do 
Sr. e:e·ministro, que em outro tempo me . 
pareCia tão justo, e trto eqüidoso ! No tempo 
da adminisll·açãa do instincto, o governo tinha 
culpa de tudo. 

O SR. TORRES : -Nunca foi esta a .minha 
opinião. 

O SR. ALVARES MACHADO: - O governo do 
inslincto mandava responsabilisar um offici'al, 
ou um empregado ; e quando não sahia com 
criminalidade no conselho de nuerra on nos . d 0 ' Jura os, o governo era culpado disto. 

O SR. ToRRES : - Eu nunca disse isto. 
. O Sa. ALVARES MACHADO:- Mes perdôe-me, 

d1sserao-o as pessoas com quem V. Ex. ·se 
-ligou : é. este t~o sómente o crime, pelo qual 
V. Ex. vive mmto arrependido ; e se o pudesse 
desmanchar, fazia-o. 

O SR. ToRRES : - Está E'nganac.lo. 
O SR. ALVARES MACHADO: - Durante a ad

ministraçao do instíucto, os 1·eheldes não tinhão 
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senão uma canôa ; e durante a admiuislt'ação 
passada, tirárno do nada uma marinha de 
guerra. ( O Sr. 7'01-rc.'.'I ,·i·8e.) O noht·e ex-mi
nislro da marinha l'i-st! de cu chamar marinlm 
de p;ucrra a dos t·ehddcs ! E' mnl'inho. de 
gucnn a dos rcl.icldc8 ; e se n:10 é assim, se 
lêm npcmn; meia duzia t1c lnnch0Ps, como 
putlerM elks pelo meio dos 11ossos vasos de 
gum't'il ir lernr armharia de bater para Itapoan, 
onde puzerão em tanto risco a vitla do nobre 
ex-minislro da guerra, que vi a Deus pelos 
pés, quando vi que S. Ex. tinha escapado in
colume ? (Risadas.) H1via isto auranle o go
verno do i11slincto ? Enlão a nossa marinha 
militar foz o que podia fazer. O governo do 
jnstincto pôz alli o homem mais capaz de di
rigir a campanha nava1, o Sr. Greenfell. 

O Sn. TonRES : - Não faça esta injuria aos 
militares ht·azileit·os : n!l.o é o unico capaz. 

O SR. ALVARES MACHADO: - Eu não disse 
~ unico capaz, mas o mais capaz dos que 
estavlio alli. 

O SR. TORRES: - Mas o que o foi substiluit
não eslava alli. 

O Sn. ALVARES MACHADO: - O que o foi 
substit11ir é peior. 

O Sn. 'l'oRnss : - Na.o. 
O Sn. ALVARES .MACHADO: - O nobre ex

ministro lambem quer apresentar o outro como 
-glol"ia 11aval? 

O SR. ToRRES : - E1 tno bom co1110 o outro. 

O SR. ALVARES MACHADO:- Durante o com
mando do . Se. Greenfell, os rebeldes nunca 
tiverãO vantagem alguma no mar, e durante 
o commando do ou\ro, lomárao. algumas em
barcações. 

O Sa. PRESIDENTE: - Peço aos S1·s. depu
tados que não inlerrompão .... 

O SR. ALVAREs-1\'lAcnADO: - Perdôe V. Ex.: 
ei.;,tes apartes servem de thema a novo dis
curso. 

·o SR. MoNTEZUl\{A : - Apoiado. 

o SR. ALVARES MACHADO: - Quando ouço 

um aparte que póde destruir o meu argumento, 
immediatamente faço. pareuthesis ( 1·isadas ), 
respondo ao aparte, e depois volto á queslão. 

Emfirn, vou pel'der uma lauda inteil'a de 
apontamentos (.olhando pam o papel), pot·que 
V. Ex. não consente que· eu respond~. 

ALGUNS SENU(?RES :- Pódecontinuar amanhã. 

O Sa. ALVARES MACHADO: - Sei que posso
continuar amanhã, mas o Sr. presidente ordenou 
que eu não respondesse a topico nenhum de 
que tomei apontamentos. 

Emfim, St·. presidente, eu já moslrei o que 
nós tinharn·os obtido do governo pela repartição 
da gue1·ra ; quanto â repal'liça.o da n1ari11ha, 

Tm!O 1 

pe1·clôe-~11c o nobre e~-ministro, que em outro 
lempo me parnceu tno bom ministro da mu· 
riu lia, que eu lhe diga. que a unica cousa boa 
que foz, foi a 1·ecavilhaçno da C!tl-iope, porque 
t\ adop~~n.o da mellida para a conservação da 
madcirn, pelo deulo chloruro de 111e1·curio, me 
parece que póde ser fatal aos operarios e à tri
polução. 

O SR. ToRRES :-Está enganado. 

O SR. ALVARES MACHADO: - Ainda 11110 vi 
um orçamento mais recheado de duplicata':l, 
verbas viciosas, prodigalidades, ou dispe1·dicios, 
do que o da reparlição da marinha; como já nl
legou o Sr. Henriques de Rezende. 

O SR. HENI.UQUES DE REZENDE : - Eu sou 
alheio na materia. 

O SR. ALVARES MACHADO : - Em conse
quenc.:ia e.lo que o Si·. cx.-minh.tro o desafiou 
para uma discussno especiul. 

O Sn. Tonm:s : -Aceito n discu~sno, mns nno 
o desafio, 

O SR. ALYA1u~s MMmAuo : -1~11 nno entraria 
ucsla Lliscussno scnl\o ,u·1·m.tado e com muila 
dilliculdade, porque onlemlo pouco de Vr!l'gus, 
cabos, g,lvias, etc. ; mns quuudo se duvidl! de 
que o ol'çamenlo tlü marinha. lenha os lll'foilm; 
que apontei, nllo cluvidurei ckmonslrnl-o ; e 
ninda mais, que neste orçamento se pede di
nheiro para pagamento até ela defuntos, o que 
aprnsento só para mostrar a pouca allençt\o que, 
perdôe-me S. Ex., deu aos papeis que seus 
empregados subalternos lhe ião remellcndo. 
Nós lemos direito de saber onde existe esle di
nheiro : estou certo, pela pied,Lde de S. Ex., 
que mandou dizei' missas pelas almas ( Mla
·ridada p'rolongada ) ; mas entendo que tudo se 
deve desbulhar. 

Como a hora está dada, e eu tenho de tocar 
em uma questão impol'tante, qual a tripolnção 
da nossa marinha militar, e de provar a lhese do 
Sr. Henriques de Rezende. que allegou que 
havia dnp.licatas, verbas viciosas, etc., tenho de 
rogar a V. Ex. que lrnjn · de me fazer a mesma 
gt·a,.a que fez ao Sr. Calmon, permittindo que 
eu cúntinue amanhã a apresentar ao nobre ex
minisko da marinha as minhas humildes 
reflexões. 

O SR. PRESIDENTE :-Eu não fü à graça, foi a 
camara. 

O SR. AtvAREs MACHADO :-Deixo de fallar, 
esperando que a camara me faça amanha. este 
favor, pois que agora não lia casa. 

O SR. PRESIDE.NTE dá para ordem do dia · 
redacçlilo da interpretél.ção do acto addicional, e 
continuação da discussão adiada. 

Levanta a ses~a.o ás 2 h,,ras e meia. 

_.,,. L 
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Sessão em 6 de Jun.ho 

PRESIDENCJA DO SR. ARAUJO VI/\NNA 

Sm.IMARIO. - Expediente. - Reqnei"imentos.
Interpretação elo acto adclicional.-Ordem do 
di:.i..-1Ji.~ctt8,'.{ão do terccirn topico llo voto cfo 
graças. Dú1cn1·so do Sr. Alvare.~ Machado. 

A's 10 hotas da manhil füz-sc a chnm:.vln, e 
logo que se reune n111nero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a acta 
da antecedente. 

Faltão com causa partícipl\dn. os Srs. Ca
sado, Bustamante, José Cesario, Alcibiades, 
José Fclicirino, Lima e Si! vn, Assis Masca
renhas e Basilio; e sem ella os Srs. Francisco 
do Rego, arcebispo, Franco, _Cajueiro e Melto 
Mattos. 

EXPEDJENTE 

O Sn. lº SEcnETAnro dá conta do expediente, 
lellllo os seguintes orticios: 

Do 1ninislrn da fazend::i, enviando as cópias 
relativas ao a11gmcnlo àa commissno, nrnndacb 
abonur á casa Samuel Phillipps1 de L,J11tlt·es, 
pelns quantias que ndiantasse por conta do go-

• ' 1 ,\ I' ' • vemo 1mperrn.,.-~ ... quen:i ,:ez u reqnisiçllo. 
Do ministro dos negocios estrangeil'Os, ex• 

pondo que lendo o governo imperial autorisnclo 
o seu encarregado de negocios no Chile, pelas 
instrucções que lhe deu em 22 de Julho de 
1836, para estipulnr um tratado de commercio 
com o governo daquella republica, foi essa 
negociaça.o concluicla e assignada na cidade de 
Valparaizo aos 28 de Selernbeo de 1838, pelos 
respectivos plenípotcnciarios, Manoel Cerqueira 
Lima e D. Joaquim Torcomal ; e rcrnettei1do o 
referido acto diplomatico.-A' comrnissão de 

· diplomacia. 
Vai á commissão de petições o requerimento 

do sargento-mór João de Deus. 
O SR. ANDRÉA, como deputado supplenle pelo 

Pará, é recebido com todas as formalidades, 
presta juramento e toma assento. 

Lê-se o seguinte requerimento que entra em 
discussão_ 

e< Requeiro que se pergunte ao Exm. mi
nistro da fazenda se já mandou continuar o pa
gamento dos meios soiàos àas viuvas e filhos 
dos officiaes militares, que havião sido sus
pensos, conforme se lhes recommendou em 
officio datado de Julho do anno proximo passado. 
- Om·valho ele JJ,f endonça. » 

O Sr. Coelho não julga o requerimento em 
termos de passar. Na sessão passada pedirão-se 
ao governo explicações sobre a lei qlle mandou 
dar o meio soldo ás viuvas e filhos rlos mili
tares. A camara entã_o entendeu que a lei ern 
clara) e que não admittia interpretação. A reso
lução da camara limitou-se a fazer uma recom
mendação ao governo ácerca deste objecto. 

· Segundo suas ~x.pressõcs, o t·equerimenlo con -
side1·a nqnella reccmmendação como uma 
ordern que o governo em obrigado a c11111pl'Ír. 
Ora, a camat'il. nãO púde dar orden::; senão pot· 
meio de l'esolnções e de leis . .Julg,1., põt·tanto, 
que o requel'imenlo não deve pnssar sem que 
sejn rnodificado. 

O Sr. Munes Machad.o julga qne tirando-se 
do requerimento a palavra - já- póde elle 
passar. Declara que o que se fez ácerca deste 
negocio foi recom mendal-o ao governo ; porque 
a camara reconheceu que a lei não precisava 
da interpretação : l'econheceu que as filhas e 
viuvas dos officiaes militares não podiào perder 
o favor da lei. 

O Sr, Henriques de Rezende oppõe-se ao 
requerimento, porque julga sua materia propria 
de uma indicação 1 e nota que o modo com que 
estti. concebiclo importa uma espccie de ccn
rmra. Mostra que q11anrlo o anno passado se 
lt·nton desta qnesln.o, demo11slt·ou-se que u !d 
er·,t clurn; ~nlcnde, pol'ém, q110 a cnmmn só 
póde rni::lliur aclar11l·a por meio du 1111111. rcso
lU<i:10. Devo poi::;, o 1·equel'ime11lo 011 indi
c,H;ão do nobre rlepul.adu il' ú co111111 i:;sflo 
cornpel.cnle, p.1ra prnpôl' umu 1'1.'So!ll<,!l\O a l'el-:i· 
peito. 

O Sn. C:oi-:wo desiste da crncmla que lc11cio
nava mandat· .í mesa. 

O Sr. And.rada. Ma.ohado deelara que o 1u1110 
passado foi 11111 do.-; 111em!J1·0s da commissno· 
qu<:! assi;j11ou o parecei· em q11e se fez essa re
conunc11dur:ilo ao governo, pnrque julgou, como 
julga, que a ll'i ern cl::ira. Ob-,erva que o Sr. 
ministro, ap1~zar de que :t canrn.t·a lhe af'íirme 
que a lei é da1·a, µôde discordar da camara, e 
obrando em conformiLlade com o seu modo de 
entendee, cslá no seu dil'eito. Se o ministro 
recusou cumprir a recommendaçilo desla ca
mara, pertence á parte requerei· seu direito; 
e quando fizet· ella o seu requerimento, 
fa1·-se-ha uma reso1nção que aclare o ne
gocio, por modo qne o ministro não ponha 
mais duvidas. 

O SR. NUNES MACHADO offercce a seguinte 
emenda : 

(( Supprirnão-se a palavra -já- e o final do 
requerimento desàe-coriforme » 

Julga-se discutiria a materia. O requeri
mento é posto a votos La! qual se acha, e nno é 
approvado. 

.E1 posto a votos com a emenda do Sr. Nunes 
Mu.chado, e é igualmente rejeitado. 
. Lê-se o seguinte requerimento que entra em 
diSCllSSãO : 

cc Requeiro que se peça ao governo a nota 
official do Sr. ex-ministro dos negot!ios es
trangeiros, em a qual o governo do Brazil 
recorreu á intervenç:'lo ingleza sobre a oc
cnpação . da nurgem direita 1.lo Oyapock, 
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por parle do governo da li"rança.-Carnciro 
da Cunha." 

O Sr. Andrada Machado oppõc-sc ao rcque
ri mento, dizendo que, r.mborn o nohrc ex.
ministro tios negocios estrangeiros fu1lnsse 11e:::ta 
materia, em que a seu ver nno devia fallur, 
jnJga que nAo se deve pedir uma peçn o~ficinl 
de tal natureza, a parle de uma negocrnçilo 
uindrt pendente. 

O Sr. Carneiro da Cunha. declara que não 
faria este requerimento se o nobre ex-ministro 
dos negocios estrangeiros não tivesse já publi
cado nesla casa qne linha o governo reco1·
rido á medi~ção ingleza, porque aliás teria pe
dido uma sessão secreta nara se tratar deste 
negocio, porque qucL' vol~t· com verdadeiro 
cvnhecirnento de causa. Nola, porém, que já 
apparecen no Jom,al tlo Cmnmc;-c-io a noticia de 
havei· sido trai.ada essa q11cstno 110 pm·lanienlo 
inE;lei, tlcclarando·sc nhi qnc tia parte do 
Brnzil nno tinlrn lr:wido rednmnçfi.o nlguma. Se 
nno pnssar o seu rcqnel'imcnto, declara o orndor 
que hn de l'Cíjlll'l'Cl' 11111a sPssào sec_rctn, porque 
quer sl\hel' t.ndo quanto lcm havido n seme
lhanlu 1·cspcilo, e qnacs sl'lo os 1úotivos pot· 
que ai11dn continúa n occupução de Oyaµo,;k. 
Se ó nec,~ssnria a gnerr::i, exclama o ot·ado1·, 
declare-se a guerra {L l•'rnnça. Antes qnizern 
que se tirns~ern dons ou tl'es mil homens da 
provincia do sul, e fossem ellni para o Par~; 
que nllo sympathisn com os rebeldes do R10 
Grande: mas antes quer, se acaso temos de 
perder uma província, que fiqnem de posse 
della brazileiros, do que estrangeiros. (.Apoia
dos.) 

O Sn. ANDRADA l\ifAcHAOO :- Nem uns nem 
outros. 

O SR. CARNEIRO DA CmrnA, continuando, diz 
que quer, emfim, saber se .º illnst~e ex.mi· 
nistro <los negocios es~r-ange1ros applicou todos 
os meios, e fez · tudo -que estava da sua parte, 
para fazer com qne o gabinete francez repa· 
rasse esse insulto que se lem feito ó. nação 
hrazileira. 

O Sr. Henriques de Reze11de pronuncia-se 
pelo requerimento, porque entende qne o oh· 
jeclo já não é de segredo depois da dcclaraçã~ 
semi-official que houve nesta cas~, e porque a 
vista della não póde resultar mcon vemente 
algum em se publicar essa nota. . 

Declara que não póde tim coração patriota 
deixar de lastimar a usurpação dos frnncezes, 

-e eslá certo que o presidente <lo Pará B.e tivesse 
f0t·ça teria repellido a iuvasão dos francezes 
pelos mesmos meios porque ella havia sido 
feita ; repellira n força com a força, quaesquer 
que fossem os resultados. 

O SR. ANDRÉA :-Peço a pal:m·u. 
O SR. REZENDE te1·mina estranhando a pra

tica e111 que está a casa de juntar a clausul~-

se não houver inconveniente-á todos os reque
rimenlos em que se pedem ao governo infor
ma~'.ões e documentos, ainua sobre adminis
trnçllo interna. 

O Sr. Maciel :Monteiro nota que o nobre 
deputado, autor do requerimento, deu bem a 
conhecer o motivo que o determinou a apre
sental-o ; faz ver qne l01·d Melbourne afTirmára 
no parlamento que ainda não tinha o governo 
imperial pedido a mediação do governo inglez, 
emquanto o ex•minislro dos negocios estran
geiros ~ffirmárn perai1te a camara que eHsa 
mediação fôra pedida. O que o orador declarou 
no seu pt·imeiro discurso, e ainda declara, é 
qne ent.rn os muitos meios que tinha para con
clnit· essa questão, um dellés, no termo dos 
trul.aclos, ct·a a mediação da Inglaterra, e que a 
esse meio recorrê1·a. Pelo tratado de Ull'echt a 
In«hltcrra se compromellêt·tt a p1·estar sua ga
ra~lin para com o governo bt·nzileiro. Ora, 
pelo arl. 8'' dc3se tratado se declara que a 
divisn enlrn o Bmzil e a Goyanna Franccza era 
o l'io Oynpock, divisa qne mais clara se tornon 
pelo lrat:.1do de 181.i\ por declarar este que 
conia onlre 4 e ,5 gritos 1lc latilnde norte. 
Tinlin, pois, o Brnzil direito de t·eclamar essa 
mcdia~ão ; a Inglatm·i·n tem obrigação de rm~s
tnl-a, e n Françn deve s11jcitnr-se. E' este mesm_o 
o caso rle exigir-se n modiaçllo armadn, pms 
que a. foalllterra foi garante do trntar\o, e cslá 
che0 ado 0o casus fmcle1'1:CJ. O orador rebale os 
nrgt~menlos que têm sido produzidos na casa 
contra· as mediações. Mostra como ellas têm 
servido para evitar clc~de 1.814 uma con· 
flagração geral na Europa ; uma mediaçll.Q deu 
independoncia á Belgica; uma mecliaçllo. deu-a 
á Grecia; e emfim, entre os E5taclos·Umrtos e 
a In•7 latel'ra já interveio a mediação dos Es
tado;.Geraes.' Qnc muito é pois que o governo 
do Brazil reclamasse em seu favor a garantia á 
que a Inglaterra se tinha compromcltido? De· 
pois do haver assim ·mostrado que, n!lo cab7 HO 
gabinet~ de 19 de Setembro o labeo de pus1lla
nirne, declara que elle . ordenou ~es?1o ao 
ex-presidente do Pará, CUJO testemun110 mvoca, 
que, no caso, de quererem as autoridades fran
cezas augmentar o terreno que estavã_o occu
pancfo, empregasse a força para rep~lhr a ~g
gressão. Nota que isso é o que se devia ter feito 
logo ao principio (ap_oi_ados), não que1·endo co~ 
isso accusar as adm1mstraçQes pas::iadas, e só· 
mente defender a de que fez parte das injustas 
argnições que lhe são feitas na tribuna. 

Affirma que só depois de ter esgota?º todos 
os recmsos directos para obter do gabmele das 
Tuillerins a evacuação do territorio braziJeiro, é 
que o governo brazileii;o reclamou a garantia da 
mediação ingleza, e que assim ao tempo a que 
se refere a noticia, á que allude o nobre autor 
elo requerimento, ainda. não t!nha havi_d~ tal 
1;ech.,mação, como se havia explicado o m1~1s!ro 

. inglez : no emtanto deve o deputado brazile1ro 
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300 SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1839 

acreditar nas palavras do e~-ministro de estran
geiros. Oppõe-se ao requerimento, (!0rque acha 
que elle póde compromeller negociações pen
dentes. A r.atnara sabe que se pedio essa me· 
diarno ; mas nllo sabe qu~es o~ termos, e quaes 
as condições com que foi pedida, nem podern 
essas condições ser divulgadas. Poderia o orador 
figurar muitas hypotheses e condições dessa na
tureza: abslem-se, porém, de fazei-o, porque 
não quer que alguem supponha que elle affirma 
aquillo que só poderia ~ar hypol~eticamente. 
· Fica a discussão adw.da. 

O SR. PRESIDENTE observa que vai continuai· 
a discussão sobre o requerimento do Sr. Car- · 
neiro da Cuuha, para que fosse impressa a re
dacção da interpretaçtto do acto addicional; 
mas tem a notar que essa redacção já se acha 
impressa no Jornal do Oommercio, 

O Sr. Carneiro da. C11nha. pede licença á 
camara pat·a retirar o seu requerimento, licença 
que lhe é concedida, 

Entra em discnssno a redacc;ão da interpt·e· 
taçno do neto addicional. 

O Sr, Alvares Macha.d.o pede a palavra p~la 
ordem pat·a dcclnrar que como o S1·. Carneiro 
rln Cunha lmvia retirado o seu requerimento, e 
nno ti11hn clle orador cedido do que p1·etendia 
fazer depois ele decidida a sorte desse, do 
Sr. Ctll'ndro da Cnnha, vê-se .h~je obrigado a 
pedir ao Sr. presidente licença para apresentar 
o seu rcqueritnenlo. . . 

Mostra que diz o regimento que, incor
rendo algum pl'ojeclo de lei em nontrndicção ou 
absL1rdo, entre em nov'.1 discus$ãO. Ora, o de 
que se trata não só contém absurdos e contra
dicçaes, mas todo elle é contradictorio: é absurdo 
e attentatorio da constituição; e admittir-se-ha 
que por esse modo se faça uma rcvoluçllo? 
E na.o temet·-se-hão os resultados? Se.guir-se
ha dahi que amanha uma nova representação 
nacional invadirá os direitos do paiz, amanhã 
ver-se-ha o espírito demagog\co profundar su~s 
idéas, e sob pretexto de interpretar a constt
tuição apresentar novas reformas. 

Temendo que o Sr. presidente o chame á 
ordem, limita-se a requerer que a este respeito 
cumpra-se o regimento, que se indague se 
ha ou não contradicçaes, se são ou não reaes 
ós absurdos que aponta nesse ominoso projecto. 

O Sa. PRESIDENTE : - O Sr. deputado está 
fóra da ordem. · 

o ·sa. ALVARlilS MACRA.DO : - Exijo que se 
cumpra o regimento e nada mais ; elle ordena 
,que entre em 4" · discussão, quando a redacção 
manifestar a-bsurdo. 

O Sa. PRESIDENTE: -Advirto ao Sr. dep11-
tado que está fóra · da ordem, fallando contra a 
decisão da camara.. · 

O SR. ALVARES MAcuAno: - Responderei 

com toda a humildade de q11e sou c:1paz ; eu 
nao julgo .isto acto da camara. 

Ui1 SR. DEPUTADO : - E' neto da camara. 
O Sa. ALVARES MACHADO :- Perclôe o nobre 

deputado, eu nilo quero acha1·-rne, como hon
tem me achei, no meio de vozerias ; se bem 
que ellas não me intimidão, comtucto, perturbão 
a ordem da discussão. - Defendendo-s.e da 
accusaçüo que lhe fez o Sr. presidente, o 
orador mostra que o projecto ainda não passou, 
a re<lacção não está approvada, por isso não se 
póde ainda considerar como acto da camara, 
nem dizer que está fallando contra o vencido, 

Lê-se o seguinte requerimento : 
<< '.Sendo, e não podendo deixar de .;;er, per• 

míttido impugnar na discussão da redacção um 
projecto, que contenha algum absurdo ou con
tradicção, muito mais deve ser admillida a im
pugnação deste, que não só regorgila nesses 
vicios, como lambem é manifestamente t·evo
lucionaria, t·etiw11ando, 011 pa1·a melhor dizer, 
destrui11do a constituição com um mal fingido 
pretexto de interpretai-a ; usurpando assim o 
poder constituinte, que não temos, e que só a 
n:aça.o brazileirn podia conferil--nos, pol' meio 
de seus eleitores, e pt·ecedendo as formalidades 
cslabelecidns na constiluiçil.o, art. 174 e se
guintes. O caracter revolucionario deste pro
jecto é patente em lodos os seus artigos atten
tatorios contra a constituiçl!.o 40 i mperio, da 
qual o acto addicional é parle iutegranle. · . 

<e Art. l.º O acto addicional conferia _ús as
sembléas provinciaes o poder de legislar sobre 
policia municipal. O pt·ojecto nega-lhes este 
podei· sob1·e a policia judiciaria, restringindo-o 
a policia administrativa; reslricção que só ao 
pcdet· cor1slitncional compete fazer. · 

icEis o lº absurdo do projecto; revogar a con
stituição a titulo de inlerpretal-a. 

te Art. 2º. O acto addicional conferia ás as
sembléas províncias legislar sobre a ereação de 
empregos municipaes, e _provinciaes, ~ ?iz, 
que estes sao lodos que existem nas provmc1as, 
excepto os que pert~ncem á administração da 
fazenda nacional, marinha, guerra, c·orreio, 
presidentes, desembargado1·es, etc. O projecto 
restringe esse poder ao nu!'llero dos empregos, 
quando estabelecidos por leis geraes ; como se 
nos fosse dado accrescentar â constituição uma 
restricçllo, que nella . não se contém. Eis o 2º 
absurdo, em quP se diz o que não é, para fazer 
o que não se póde. 

« Art. 3º. O acto addicional só exceptua de 
empregos provinciaes nas _provincias os da ·ad
ministraça.o da fazenda,· marinha, guerra, cor
reios, desembargadores, e outros especiahnente 
nomeados. O projeclo exceptua todos os que 
são creados por leis geraes, relativos a objectos 
geraes. Pretender-se, que esta limitação es!á 
ria constituição, é um absurdo, é uma falsi
dade ; qnerer accrescental-a é uma nsnr-

.. 
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paçflo do poder constituinte, é um acto revo-
1ucionario. 

<e Art. 4º. Affirma o projecto, qne a palavra 
-magistrados- não comprehende os desem
bargadores ; o que vale o mesmo que dizet· : 
os desembargadores não são magistrados, são 
juízes leigos.· Póde haver uma falsidade, ou 
um absurdo, que mais affronte o senso 
commnm? ! 

(( Arts. 5º e 6º. O acto adcliciona1 confere ás 
assembléas provinciaes- fazerem o seu regi
mento interno, e decretar a suspensão, e a de
missão do magistrado contra quem · houver 
queixa de responsabiliclad(•, ouvindo-o e dando
lhe lugat· â defesa. 

cc Todo o mundo entende, que o provimento, 
suspensão, e demiss~o dos empregados pt1-
blicos, süo actos ndministi'ativos, rcgnlndos 
pela convcniencia elo serviço, e a islo se li
mita n ntt1·ibuiçi'\o clni;; nssc11l'l1léns provinciaes 
n rcspcilo dos mug;istrndos ; ficando no poder 
jwlicinl'io o caxligo do~ crinws que pussno ler 
dndo occnsil\o n s11i,pcmHlo1 011 dernissno. 

11 Mas o p!'Ojec!o, co!!l rrnlpavcl alisur·do, 
lransíormn ns asscmbléas pl'Ovincincs cm ll'i
h•mnl ele justiça, parn decre!:11·crn a s11spcns[lo, 
ou dcmissno, co1110 pNm :10 rnngisli·ndo delin-• 
quente, o qual, sendo 111aio1· n :;;c\l crinw, on 
lia de ílcat· isento dns oulrns pcnus impostas 
pela lei, ou ha ele ser novamente processado 
po1· ouh'o tribun1'1 ue j,isliça. Caso nolio ! O 
mesmo criminosó procc;;sado sneccsRivamcnte 
em dous trih11nacs de justiça pelo mesmo 
cdme, para um lhe impôr urna pena, outro 
outra! 

e< Nilo é ~ó este absurdo. As assembléas 
prnvinciaes receberno do poder constituinte a 
prerogativa de fazerem o seu regimento in
terno; o projecto impõe-lhes regras, que só a 
el!as competem cstaheiece1·, sujeitas a urna fónna 
de proce~so anteriormente estabelecida para 
taes casos, que pela aberração geral do pro
jecto, talvez se queira entender, que esta fórma 
de processo ha de ser estabelecida por leí geral: 
e em qualquer caso ficará suspensa a attribuição 
das assem bléas provinciaes, em quanto nS.o fôr 
estabelecida essa fórma de processo, e ínutili
sada para os casos anteriores. 

cc Art. 7º. Este artigo contém uma falsidade 
notoria e põe as assernhiéas provinciaes á 
mercê dos caprichos dos presidentes das pro
vinçias, qt1e em todos os. casos podem entender, 
ou dizerem que entendem õppôr-se o projedo 
á constitúição1 e suspenderem assim a sancção 
até a deeisão ela assembléa geral, que póde ser 
tão demorada, como tem acontecido com al
gumas propostas dos conselhos geraes, que, 
ainda ntto estrto decididas. O acto adrlicional 
incumbe á assembléa geral a revogação das 
leis provinciaes, que offendem a conslitciçãO, e 
não quiz, nem em ·lugar algum deu a en
tender, que os presidentes se intromettessem 

a interpôr a este respeito sua autoridndo. O 
art. 16 menciona i:Ó dous casos em que o pre• 
sirlente póde pôr dependente ela ãssem bléa 
sera! a sancção negada, em nenhnm dos quaes 
se póde concebe!', sem o maior absurdo, com
prehendidas as offensas á constituiçã.o. 

<( Art. 8.º Remata o projecto com outro 
absurdo de novtt ordem, que é dar vigor üs leis 
conlra1fas a esta! Será esta a primcit·a lei sahida 
do coL·po legislativo do Bmzil, que deixe em 

· vigor i.\S disposições em contrario! Talvez no 
mundo lodo será um exemplo novo, se para a 
desgraça do Bruztl, e vergonl1a nossa, cheg(u· a 
ultimar-se este aclo revolucionaria, qne salta 
pelas fórrnas conslitucionaes, para destrnir em 
lugal' de reformar a constiluir:ão, se a reforma 
é necessaria, acabando por dar vigor áquillo 
mcs1no que condemna. 

cc Mostrados, corno ficn.0 1 o:; absmdos e final 
co11ll',tdicç:'.\.o do prnjedo, reque1· o (tbaixo as
sig1rndo qne o mesmo entre novamente em dis
t:ussflo. 

cr Paço da cunrn.t·a <los deputados, 6 de Junho 
de 1830. - .H11a·1·e8 illacliculo. }> 

O Sn.. Ptl~SID8csTE :-Estú adiada a mnleria, 
e continua a discussão da resposta á falia do 
throno. Consnlto a camai'a se dern continuar a 
palavra ao' Sr. Alvul'es Machado. 

O Sr. :Montezuma acha qne const1ltar a 
camarn f e.:;tabe!ecer um precedente que com -
prornelle todas as garantias, porque, suppondo 
qtie a cn.:11ara decidia que o deputado não con
tinuasse o discurso de hontem, ficava elle pri· 
vado do direito de acabar o seu discurso. 

. O Sr. And.rad.a Macha.d.o quer que se saiba 
que o regimento não manda que o deputado 
fique com a palavra de urn dia para outro, 
sendo isto uma grnça da casa; devia pois o 
Sr. presidente conrmltal-a, como consultou para 
saber se queria que continuasse o nobre depu
tado a ter a pala vrn: nirnca. se deve deixar a 
palavra a um deputado de um dia para outro 
sem que a camara consinta nisso. 

O SR, PRESIDENTE consulta a casa se convém 
que continue a ter a palavra o Sr. Alvares Ma
chado. 

Decide-se que sim. 

ô Sr, Alva.res Macha.d.e :-Hontem lançando 
um golpe de vista sobre o e3tado do paiz, no 
momento em que a administração de 19 de 
Setembro subio ao poder, fiz ver as armas da 
legalidade trit1mphando, não em nma cidade 
cercada por uma província inteira, mris na vasta 
nrovincia do Pétrá. onde a• rebellião havia 
;:~bentado em tod~s os pontos, e onde · em 
todos os pontos fot·lio seguidos e vencidos 
pelas armas da legalidade. Hontem mostrei 
cómo as armas tia legalidade com fracos re
cmsos (porque nada lhe concedia,nos), tinhM 
triumpbado no Rio Gl'ande do Sul, lembrei os 
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triumphos do Fanfa, Candiota e Arroio-Grande. 
Ainda hontem fiz Yer o estado deplorave1 cm 
que a administração de 19 de Setembro entre
gava o pair., e encarando pelo lado militar, 
recordei a fatal derrota do Rio Pardo ; derrota 
produzida pelos erros desse general que se 
qüer apresentar como uma gloria rnilitat·. De
monstrei que elle . tinha sido a cansa desse 
desastre, faze11do ·marchar as tropas tão longe 
da bnse das operações, mandando accommetter 
o inimigo superior i:m forças, bem aqestrado, e 
com cavallaria numerosa. Ainda honlem 8prc
senlei outros destro~os · que ti verão as armas da 
legalidade no encontro do general Eliea.río com 
Bento Manoel, onde foi levado o general da 
legalidade (permitta-se-me a expressão) a re
henque, até metlêl-o alrapallrndamente na ci
dade. FaHei na derrota da legalidade na pro
vincia de Santa Calharina, que a administração 
de 19 de Selernbro tinha recebido em paz, e 
que entrega sublevacln, tendo uma grande parte 
del1a voltado para o lado da republica; tanto 
que Já o presidente de San la Catliadna mandon 
quebrar todos os reparos, demolír as fortifi
cações do lado da terrR, e encravar toda a arti
Jhnria, e arlilliaria de hronzc; que é muito 
difücil de encravai\ já se julga ilho.do nessa 
ilha. Disse-se que ern.o esses {lctos n:1scidos das 
i1rnprudencias dos legalistas, que ohrigao a po· 
pulaçn..o a lança1·-se nos braços dos republi
canos. 

Hontem inlerpellei ao nobre e honrado 
membro, depntado pela provincia de Santa 
Catharina, para que expuzcsse com aquella 
franqueza que lhe é propria, os actos prati
cados na sua terra pelo presidente qa província 
e seus asseclas. 

Disse o honrado mernhro que ha de foll;r, e 
estou certo que fallai·á, ainda que corra o pe
rigo de que seu nome seja .• ,fastado das urnas 
eleitoraes; um ontro premio mais nobre e de 
mais subido quil1:1te se lhe aguarda, a satisfaçM 
de ter cumprido com ~eu dever. (Apoiados.) 

Ainda hontem apresentei a nossa marinha 
Tt d n r1 • ,r ~ d . . . mu ar arrean O ~-an"'eira ,,.Ji.tn,e O lhlffijgO, e 

tudo isto pelos errnsdo genernl; se f='ãO verdadeiras 
as informações, jámais se devia estacionar vasos 
de guerra no Passo de Cahy; devia lembrar-se 
que sendo demasiadamente · elevados. os bar· 
rances do rio, nenhum mal poderia.o elles fazer 
ao inimigo, ernquanlo que a artillwria dos re
beldes, collocada em ponto superior, devia ful
minal-a. E qual foi o resuHado? Perdemos alli 
um offidnl brioso, e outros arreárão bandeiras 
da legalidade diante dos rebeldes. 

Ainda hontem fiz verá camara como, du
rante a admhlistração ele 19 de Setembro, os 
rebeldes tinhão tiraào do naàa u'n1a marinha 
i:nilitar, que diante dos nossos vasos de guerra 
sulca o lago_. e impavida leva s11as navegações 
;lté Pedras l3rancas; que passou toda a arti-

lharia grossa dos rebeldes para Hapoani e diante 
dos nossos vasos. 

E se diz que ernquanto os inimigos occupão 
todos esses pontos, os nossos vasos esfã') occu
pados a conduzir carneiros de urn para oulro 
la.do. (Risadas.) 

Ainda honfem censurei muitos actos do 
Sr. ex-ministro da marinha; àeu a hora, pot"émi 
quando estava oceupado a censurar a núo aca
dernica. Eu não posso deixar de dizer alguma 
cousa sobre a lcrnbrurn;a desta náo. Porque a 
Inghiterra tem taes instit11ições1 nós tambern a 
devemos imitar? Temos tal tendencia pura. 
imitar a Europa, embora nos folleçao os meios, 
que ~ipenas s,)bernos que a França tem náos 
academicas, prompto se recon-e a imitar. Mas 
não se lembrárão de que a França tem vasos 
de guerra completamente armados, bem tripo
lados, e bem guarnecidos, para os qunes os 
estL,danles vão estudar a tactica militat·, ma
nohras e app:1.relho, e eu acho isso muito bom. 
Mas na nossa náo academica, onde não ha 
armamento nem guarnição para os ci:;tudantes 
praticarem as manobras e rn;t11darem a tactica, 
qual ê a utilidade qne se 11ó•ie lÍt'a r de se c:on
servarem os estudantes meltillos dentro de um 
. 11~ /' ' 7 ) ' t d 1mmenso game mo t_n8aaas aes roça o, sem 
rnustreaçr10 1 sern cousa alguma? Se algnma 
cousa póde a1)roveitat· oaqueHu escola estu
dando apparellto em pequenos esqueletos, perde 
pelo l_ado da moralidade. 

Mais valia nesse caso que estivessem em 
terra. Parece que a disciplina ganharia mais 
em terra que a moralidade a bordo. Emfim, 
nenhum proveito podem tirar os alumnos alli. 

Pam que aproveitem e mister que estejão em. 
vasos bem apparelhados, onde possão manobrar 
todos em cabo~1 onde possão ver so1tar as velas, 
cassai-as, enrinsal-as, onde possão aprender 
como se soltão escôtas, cutellos e varredouras, 
nos porlos como se refresca o apparelho como se 
arreào os ovens das enxarcia!:'. ( Ri-sadct~. ) E' 
necessario que se acostumem ás evoluções cios 
combates, qnc saibão como se nrranjão as trí
polações dos cscaleres ; f:> necessario que se 
aeostum.,em a ver estes vasos combater, que se 
habituem a ver a guarnição em acto de fogo, e 
tudo o mais nos seus postos; que se acostumem 
a ver as sentinellas na escotilha, no portaló, 
um cabo de marinheiros 15 outras cousas que 
se passão nas acções navaes. Mas poder-se-ha 
obter isso na náo D. Pedi·o II, que já não 
tem totjos os mastros, nãO tem apparelho, não 
tem guarnição, emfim não tem nada ? 

Não se eslá venoo qne para se aproveitar al
guma consa era preciso qÜe a. náo estivesse bem 
appare1!1c:,da, que tivesse ao menos 2/3 de tripo
lação, ao menos nos dias de exercicios ? E não 
tendo nada disso, como podem .aproveitar os 
estudantes ? 

Permitta-me dizer, Sr. presidente, q11e 
nenhum provdto, nenhuma utilidaàe teq10s co, 
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SESSÃO EM 6 DE .JUNHO DE 1839 

ll_1ido de tantas despezas. A t·epal'lição da ma
rmha, para a qual votamos um orçamento e 
que. orçamenl? (vfrando-_se parei o tachy,r;1·et2)lw) 
cheio de duphc11tas, chelO de verbas viciosas 
cheio de disperc.licios. (Risacla.<s). ' 

gll não sei, Sr. presidente, se seda agora 
occ.asião de analysar o orçamento que se votou 
o nnno passado, e mostrar a falta de economia 
como j:í. bem allegou o nobt·e depula<lo, o s/ 
Rczende ? Quer que dei!te pua logo ? Bem, eu 
tenho-me t·esolvido a deixar para quando s,~ 
trntat· do orçamento, para quando analysar 
~ssas duplicatas; desde muito que fiz tenção de 
u· no. alheta do Sr. Rezende ( risadas ) ser
vindo-lhe de escudeh·o, tendo a homa de lhe 
ir offerecer as armas, como membro do Ol'Ça

mento. 
O SR. ToRREs : -Melhor era agora. 
O SR. ALVARES MACHADO : - Quer agora ? 

( Ri,sadat;, ) N110 estava hem p1·eparado, entre-
tanto, como S. Ex. quer ? · 

Infandum, 1·egi-na,,it~be8 1·enovare dolorem. 
. ( ~ omclm· vai dei!ent·olando no m.ei'.o de geral 

liilandade 1im g1·11:nde ma>.180 de papeis.) 
O SR. PRESIDENTE : - Isso deve ficar parn a 

discussão do orçanienlo. 
O Sn. ALVARES MACHADO : - Como V. Ex. 

não permitte, desde já torno a embl'ulhar todos 
os relutotios do Sr. ex-ministro da marinha. 
Deixemos para esse Lempo, e veremos se nessa 
occasião não me dirá V. Ex. que estamos dis
cutindo o orçamento de 1840 a 1841, e não os 
orçamentos passados. 

Pouco lenho a dizer ácerca dos actos do Sr. 
ex-ministro <le estrangeirns, comqnanto que 
elles offereça.o um largo campo á censura. 
Porém, lemo que o cslylo de lavrador possa 
murchar o que ácerca disso lambem têm ex
pressado os oradores de meu lado. Todavia, Sr. 
presidente, eu entendo que o nobre ex-ministro 
na.o tem razão quando nos diz que o primeiro 
passo que se devia dar depois da occupação do 
Oyapock pelos francezes, era repellil-a por 
meio das armas. Por meio das armas devemos 
immedintamente repellir a aggressão de uma 
nação inimiga, mas com uma naçM como a 
França, com as relações que temos, dever.iamos 
previamente recorrer a explicações. Quando 
porém a F1·ança, fechando os olhos ás razões 
que nos assistem, quizesse conservar essa occu
pação, então sim ; mas 11esse caso não se 
achava a administraçllo do instincto, que pro
tocolisou o negocio, e que assim o devia fazer. 
ElJa não devia lançar mão das armas, senão 
depois· de uma repulsa do gabinete francez. E o 
que fez a administração de 19 de S Jtembro 
ácerca da occupação na mar~em direita do 
Oyapock? Nada. 

Quando. disse um dos nosss genernes, que era 
mister repellír a França pelas armas, uma v~z 

qne não quizes;;e ceder ás razões os membros 
<l_a adm inisteação passada, então opposicionarios, 
rirl'lo-se ela prnposição ; olhárão como bra
vata.. . 

No meio de tudo, uma cousa devemos re
pat·;1~ : são os bons carinhos, os festejos e 
car1c1~s que se tem feito no enciwregado dos 
negocros da França na capital do imperio, em
quanto que a Franca occupa o nosso te1·ritorio. 
Suppoz ?- .administmção de 19 de Setembro, que 
con~ canetas e bons ll'atamentos, podia obter-do 
gabmele da França fazer mudar a divisílo das 
ll'opas francezas que occupavão o nosso lerri· 
tor10 ? Enganava-se ..• 

O SI:\. PRli.SIDENTE :-0 nohl'e deputado está 
fóra da questão. 

O Sn. ALVARES MACHADO :-Fallo do estado 
milita1· no que diz 1·elação ao Rio Grande, que 
é nosso quartel-general ; posso tambem fallar 
de ou tt'os pequenos qmu·teis. 

Têm dito alguns senhores a respeito da oc
c~p~çM : faça-se já a guerra; eu porém não 
?1rc1 : foça-se a guerra ; não, senhores, deixe-se 
isso ao governo que deve conlar com o apoio 
dos representantes <la nação em tudo quanto fôr 
a prol da, c~usa do Brazil (c,poiados) ; assim 
scmp1·e falle1, e sempt·e faltarei, jámuis deixarei 
de dat· o pn.o e a agua ao nosso governo embora 
seja elle do lado contrario. ' · 

Não sei se nqui cabe deplorar a conducta do 
governo francez put·a. comnosco. Não sou cvn· 
traria á. nação franceza, a essa nnçllo a mais 
magnamma da Europa; o sangue francez cir
cula nus minhas veias; mas. queixo-me alta
mente do governo francez, do governo de Julho, · 
desse governo que nós saudámos com toda a 

· sinceridade de . corações americanos. Mal sa
bi~ mos então que essa band.eira tricolor que se 
foi desenterrar do tumulo da gloria militar do 
seculo 19, guiu:t·ia. as forças com o governo 
frnncez, no interior de nosso lerritorio, no seio 
da paz a mais profunda, contra toda a espectação 
da nossa boa fé, nos veio fazer uma guerra de 
quilombolas, guena de mll,-r1·on. Mas a França, 
como nós, passa pela mesma decepçllo. Ella vio 
elevar-se o pavilhão de sua gloria sobre a abo
bada dos invalidos ; mas foi para presenciar o 
seu governo ceder tudo á Austl'ia, á Russia, á 
Prussia, e f;lZet·-se forte s6 contra os seus amigos 
da America. A França vio com dôr o seu pa
vilhão p1·esenciar tranquillo, humilde, os mar
tyrios da Polonia, · e ceder sua preponderancia 
europêa: e é por isso que o governo írancez 
soffre da pitrte de sua genernsa nação uma ta.o 
forte opposição ; a França soffre com o Brazil 
os en·os de seu governo. (Apoiados.) 

O orador começa a fallar da negociação com 
a Santa Sé. 

O SR. PRESJDENTE : - Limite-se a fallar no 
que está cm discussão; nos negocios do Rio 
Grande. 
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O SR. ALVARES MACHADO .- E' mesmo dos 
negocios do Rio Grande que estou fallando. 
(Risadas.) E quem duvida que é um bi::po uma 
das primeiras necessidades que tem o Rio 
Grande (risadM), um bispo que em nome da 
religiao santa faça ouvir no meio do ribombo do 
canhão fratricida a voz da caridade evangelica, 
e desarme as facções? (Risadas e apoiados.) 
Ha quem duvide que carece de um bispo Santa· 
Catharina ? Mas a adminislraça.o passada o nao 
quiz, promovendo a concordata. 

O orador, continuando, discone largamente 
sobre os 11egQcios da Santa Sé, diz que é chrislão 
catbolico, que não tem lido esses Caval1arios 
(risadas.) ... esses... · 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Gmeiners, etc. 
O SR. ALVARES MACHADO :-Nem mesmo o 

vu1garissimo Febronio. (Risadas.) Não tenho 
folheado todos esses ... em-folias ... mas tenho 
lido o ... Flos Sanctornrn (hilaridade prolon
gada), e essa autoridade, que de cerlo nínguem 
contestará, embora se diga que é esse livro o 
Vanguerve dos rabulas (risadas); basta para que 
eu não acredite na infallibilidade do papa, em 
sua superioridade sobrn os concílios. 

O orador nno entende que os e8dt1p11los do 
Santo Padre dev!í.o conservar as igrejas vagas 
por falia de instituiç!í.o canonica, cujo direito de 
dar ninguem no Brazil negou ainda á Sanra Sé1 

como pareceu annunciar o discurso de um 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro, que que-. 
rendo provar este direito que ningucm con
testou, es-queceu-se de mostrar que S. Pedro 
tinha dado a instituição canonica aos bispos 
de Ephezo, e ::i.os das 7 igrejas da Asia-Menor 
fundadas por S. João. Respondendo á infalli
bilidade do papa lembra a conducla dos fieis 
depois da morte de S. Pedro, que tendo no
meado a S. Lino para seu successor, os fieis o 
não aceitárão, não por defeito de S. Lino, mas 
porque o apostolo havia errado quando se suppôz 
com direito de nomear seu successor. Lembra 
tambern á opposição p que S. Paulo fez a S. 
Pedro no concilio de Jerusalém, onde lhe disse 
em face, que o apostolo havia errado. Sobre 
a superioridade de S. Pedro sobre os outros 
apostolas o orador podia apresentar o frisante 
texlo dos actos dos apostolos.-E constando aos 
ap0stolos que a Samaria tinha recebido a pa
lavra de Deus, rnandárão á Pedro e á Thiago, 
ou Joi:10 que os fosse bar,tizar; mas o orador crê 
na supremacia da Sé de Roma, se _bem que 
saiba quando esse titulo foi dado, e por quem, 
aos papas, quando se principiou a usai· dos ti
tulas de bispos geraes. 

Çonlinuando sob~e· o m~smo objecto, diz que 
nrto quer que por escrupulos, e escrupulos in
fundados, que são caprichos a que só se su
jeilao escravos, fiquem vagas as igrejas brazi
]eiras, como Innocencio IX deixou vag&s 24 
igrejas francezas porque tinha brig:::ido com Luiz .. 

XIV, sendo que seu successor, apenas elevado 
á cadeira de S. Pedro, deu a instituiçao cano
nica áquelles bispos. Que se a igreja de Deus 
ficasse á mercê dos escrupulos elos ponlifices, 
desnecessario era todo o corpo do direito cano
nico ; havia a infallibilidade do papa que era 
um direito vivo. Que esses escrupulos ~rto ar
bitrios, e que a igreja se governa pelos canone.;, 
pelos concilias e pelas santas escrip~uras; que 
logo qu~ urn bispo. é nomeado por um poder 
legitimo como o nosso, que é quem paga o 
culto, e por isso deva nomear seus operarios, a 
Santa Sé não deve por escrupulos negar a ins
tituição canonica. Que é falso ciue o Sr. Dr. 
l'floura estivesse com uma irregularidade ca
nonica, pois que quando ordenou-se, já o Sr. 
Dr. Matheus, autorisado por bulia pontificia o 
havia de tudo dispensado-, e habilitado para ser 
até cat·deal. Acaba di;1,endo que quer, sem faltar 
o respeito á Santa Sé, sustentar· o direito da 
igl'eja brazileira, os direitos do poder civil <lo 
paiz. 

Mostra que o Sr. ex-ministro dos negocios es
trangeiros sact'iricou os direitos da corôa signi
ficando á Santa Sé que nunca saltaria por 
cima dos escrupulos de Sua Santidade em qual
quer eleição. Que S. Ex, se enganou nas datas 
quando disse que cedeu a côrte de Roma 
quando a renuncia do Sr. Moura cortou toda a 
negociação ; mas que os officios de S. Ex. 
ao nosso encarregado de negocios são de 
Agosto e Setembro de 1838, e a renuncia do Sr. 
Moura é de Outubro do mesmo anno. 

Depois de fallar sobre outros actos do Exm. 
ex-ministro elos negocios estrangeiros, passa 
ao ministerio da fazenda. Diz que pouco se 
demoraria nesta questão, pois espera que o Sr. 
Castro e Silva apresente essa longa ladainha 
(risadas) das operações do Sr. ministro; passará 
po1· cima dellas, não as anaiysará, porque o Sr. 
Castro e Silva o fará : nota todavia que o Sr. 
ex-ministro deixou-se mangar como uma 
criança pela praça do Rio de Janeiro. 

O orado1· continua assim. 
Mas antes de passar adiante : S. Ex. nos 

di5Sf u respeito das contas dos creditoH, que 
lhe tinhão sido dndos, que estas contas só 
daqui a anno e meio é que poderáõ apparecer : 
e< Seria iujustiça, exclamou S. Ex.; seria. na.o 
quere_r seguir a lei o reclamar-essas contas ! ,> 
Ora, a isto, eu apresentarei a S. Ex. um topico 
do seu relatorio o anno passado. Ahi diz S. 
Ex .. : « Quanto porém ás despezas já feitas por 
conta do mesmo credito, e ao estado do the
souro publico até Abril proximo passado, o 
governo occuparâ brevemente a atlenção da 
assembléa geral legislativa com a coiiveniente 
exposição. » 

O governo (attenda-se bem) occupará bre
vemente a attenção da assernbléa geral legis~ 
lativa. Ora, Sr. presidente, eu não sei como os 
m_inistros da fazenda definem este breveinenle ; 
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não sei se é como os· Srs. jurisprudcmtes de
finem o - logo - da ordenação ; mas ainda 
assim, ha muito tempo que é passado este
Jogo-da ordenaç·ão, e as C'Onlas não appare
cêt'âo, essas contas que S. Ex. promelleu ! 

Como queria S. Ex. que os dinheiros appa
recessem em abundancia na caixa publica para 
fazermos a guerra, como deviamos, na pro- . 
vincia do Rio Grande ? Como queria S. Ex. 
que o jury julgasse criminosos aos delapida
dores da fazenda publica, se S. Ex. r.lemittia os 
primeiros servidores do estado ? Se o povo via 
demittir-se o Dr. Mignel Archangelo Ja lhes 
souraria de S. Paulo .... 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Só porque em 
amigo do Sr. Feijó ; mas homem tao honrado, 
tão virtuoso como ha be.m poucos. · 

O Sn. ALVARES MAcuAno: - Só po1·q11e p<'r· 
tencia á H(!1Ísade do Sr. Feijó, hor11e111 lào 
honrado, Ulo virtuoso, c111e suns virtudes nnsccm 
de suas convicções l'eligiosas? Pois quando o 
povo vê demiltir-se os primcit·os servidores do 
estado, tratai-os mal, como quet· o govl~rno que 
o povo, qut:· o jury sentencfo oull'Os, que elle 
manda responsahilisar ? Como queria .S. füc 
que o jury sentenciasse os empregados que elle 
mandava responsabilisar, quando todu a na~~no 
sabia muito bem que a província ele Sergipe nno 
tinha mandado para aqui bal~nço, nem tinha 
dado contas ao thesouro publico, e que alli os 
dinhefros da província andao por mnos pnr
ticulares ? ..• 

O SR. MARINHO : - E em Minas, ha muito 
t~mpo. 

O SR. ALVARES MACHADO : - O Sr. ex-mi
nietro da fazenda, que não podia ignorar todas 
essas cousas, que nào demittio o inspector da 
thesouraria de Sergipe, corno é que podia es
pm·ar que o jury sentenciasse outros emprego.dos 
que elle mandava responsabilisar ? Na.o devia 
esperar S. Ex. que ô jury, vendo os réos alli 
apresentados, perguntasse: ·quem foi que 
mandou responsabilisar esses homens ? Foi 
O· Sr. ministro da fazenda ? Então a conducta 

·• desses homens é o antidoto da administt·ação 
da fazenda. de Sergipe, enUlo a conducta desses 
homens é co"nforme á conducta do Sr. Dr. 
Miguel . Archangelo, e outros qu~ têm sido de
mittidos l Eis-aqui como é que o mesrno go· 
vemo corrompe o jary, como falia ao paiz ; eis-

. aqui porque riM se podia fazer a guerra como 
se devia fazer ; eis-aqui como se baldavão os 

. esforços que fazia a nação para chamar a 
provincia do Rio G1·ande do Sul á ordem. 

Continuando a fallar ácerca da p1·ovincia do 
Rio Grande· do Sul, Sr. presidente, eu estre
meci por ella1 vendo na administração o S1-. 
ex-ministro dos. r1egocios da fazenda. Com
quanto eu faça justiça a seus talentos, todavia 
elle ~em lido a infelicidade de que sua ad1uinis· 

.TOMQ 1 

tração, é sempre synonimo de nma divida horro
rosa, da perda de uma província! Eu estremeci 
por aqtu.dla província, eu temi que mesmo 
dnrante o tempo da adrninistraça.o de S. Ex., 
nós livessemoe:. de passar pela desgraça, pela 
vergonha de reconhecer a independencia dos 
n'beldes, como reconhecemos, como princi
piánfos a negociar, rlm·anle a administração do 
Sr. Calmon em 1828, a independencia da Cis
platina l Disse o Sr. ex-miniHtro qne durante o 
seu tempo nãO se tinha enlubolado negociação 
alguma a este respeito. Ainda mesmo quando 
não tivesse entnbolado negociação alguma, 
todavia, por S. Ex. nao ter parte no enterro, 
nüo se segue que deixou de te1· parle na morte. 
Mas elle teve parte no enterro. Foi durante sua 
administração que se principiarão a entabolar 
as negociai;Oes á respeito da indepcndencia da 
Cisplatina, e cu ])l'ÇO u V. Ex. que me mande 
lruzet· a falia do th1·0110 de l828 para mostrar 
os perigos em que esteve o Rio Grandl' desde 
o inslautc cu, que tivemos á lesta da atlminis
lração o Sr. deputado que pcrtleu o estado Cis
p)atino. 

Eu. vou lêr, Sr. presidente (1·ccebendo ·mn 
·11ofome da legúslação brnzile-i-ra), o discurso com 
que abrio a assembléa gernl o fundador do im
pcrio no anno do 1828, dia 3 de Mnio, tempo 
em que se achava na adminislra,rio o St·. 
Calmon. Disse o Sr, D. Pedro I: « Entabold 
negüciaçocs de par. com o gov<•rno d., republica 
de Buenos-Ayres, esl~belecendo bases pam uma 
convençno justa e decorosa, como exige a honra 
nacional e a dignidade do meu ·imperial lhrono.» 
01·a, Sr. presidente, J preciso que nos lem· 
bremos que ltuem estava á testa da defeza Lia 
Cisplatina era o governo argentino, q'.le tomou 
parte por elln pelas pessinrns operações do 
ministerio de en"tão, de que fazia pat'le o Sr. 
Calmon ; foi com Bucnos-Ayres que se estabe
lecerão essas negociações : e portanto claro está 
que foi na administração do Sr. Calmon que se 
negociou a respeito da independencia da Cis
platina. 

Nesse discurso, em., que desejo guardar a 
maior seriedade que é possivel, deixo de men· 
cionar alguns factos da administrnçllo do Sr. 
Calmon, que me parecem louvaveis, mas que sliú 
de urna natureza fão microscopica, tão pe
quenos na balança em que se pezão os menos 
bons factos dessa adminisltação, que eu não os 
quero produzir . 

Eis-nos chegado, Sr. presidente, á adminis
tração do Sr. ex-minisll'o do:, negocios da jus
tiça e imperio, a quem se deve, creio eu, 
quasi todos os maks que têm occorrido na 
provincia do Rio Grande do SL11. Digo que sr: 
devem a elle esses males, St·. presidente, porque 
eu entendo que quem tem prcduzido estes 
quem os tem provocado, quem os tem feito, é 
o S1·. ex-presidente do Rio Gt·ande, a quem o 
Sr. ex-ministro queria conservar na adminis_ 

• 39 
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tração, embora se peL·desse a província. E' pois 
ao Sr. PX-mini:,;teo da jusliça a ,;11ern se deve 
o estado deplol'avel a que o :Sr. E:l:r.eario deixou 
chegar a pt'Ovineia do Rio Grnndc i1n Sul. 

Eu J)àO duvido, Sr. pt·csidi!nle, dos lalc11tos 
militares do SI'. Elzefll'io, nem us posso 
avaliar; nH1s aqnillo de qne nno duvido 1'.· q1w 
c11e não lcm ganhado viclot·ias, q111! elie 
não tem ganhado batalhas; aq,iillu de q11e 
não duvido é que todo o general inf'eli,, deve 
ser recolhido (apoiados), tenha elle embora 
os maiores talentos. Que importa aos soldados, 
aos officiG.es, que o seu general seja, por 
exen1plo, un1 grande tnatheroatico, se e!3le 
malhernatico no campo nrt0 serve, perde a 
acção ? Se quando os soldados rnarchãÓ pam 
ella já vão tremulos, contando com a derrota ? 
Se a população que vê seus parentes e amigos 
sahirem para fóra a apresentar-se ao inimigo, 
vai tirar o Senhor dos Passos em procissão, 
pedindo que ao menos Deus dirija aquella 
tropa de um modo melhot· ? Pois um pt·e
sidenle, um genet·al que assim se achava 
desconceituado em todo o exercito, descon
ceituado em. toda u população, desconcei
tuado enlre Qs melhores amigos da legi,lidade, 
devia ser consel'vado na prnvincia do Rio 
Grande ? Eu creio que não. Eis-aqui pois como 
o SL'. Vasconcellos com seus pessirnos p1·esi
dentes fez tantos males ao paiz. Eu rlirni que 
entre esses p1·e,;identes, que nomeou a admi
nistração passada, alguns houve que fazem 
homosas excepções. Mas eu fallo, senhores, de 
presidentes, porque os nomeados pela admi
nistração do instincto erão um S1·. Paulino 
um Sr. Rodrigues Torres e outros de nosso~ 
illustres collegas que fazem honra á admi
nistração que os_ nomeou ; a_ elles é que toca 
fazer a defesa da boa escolha do governo do 
instincto .... 

O SR. ToRRES : - Não sei o que é governo 
do instincto. 

O SR. ALVARES MACHADO : --: Mas sabe que 
foi nomeado pela administraçllo de 12 de Ou-
tubro.... · 

O SR. ToRREs :- Não fui nomeado por essa 
administração. . 

O SR. A~vfRES MACHADO : -=: Não cligo que 
o Sr .. ~x-mm1s~ro . da marinha saiba qual seja 
a poht1ca do rnstrncto, mas se o quizer saber 
facil . lhe será_; _é perguntar á opposiç;.1.0 de qu~ 
o nobre ex-mm1stro fez parte: é perguntar ao 
seu collega o Sr. ex-ministro da justiça, qlle 
do lugar em que actualmente se acha sentado 
o Sr. Lemos (i'isadas), dalli muitas vezes clas
si~c?u a admini_stmção do Sr. Feijó de ad
ministração do mstincto ; e para não recordar 
lembranças dolorosas para mím é que não 
lembro os epithetos de governo' monstro de 
gover~o demonio (apoiados), classificaça.o'que 
nós amda não fizemos á administração que 

• 

ac.,bou. Eu não duvido, SL·. presidente; que o 
. honrado S[·. ex-minístrn da marinha não fo.;;se 

lll'Í mei rarnente n 01 neado para presidente --do 
Rin de Janeiro pela administrac;ào do Sr. 
Feijó. 

O Sn. ToRílES :- Nilo quero tlizet· que fosse 
honrn, r1e111 de:;honra. 

O SH. A 1.vAnE::; MAcllAl)O : - Mas le;nbruda 
esl{t lotla a provincia do Rio de Janeiro que, 
pedindo :S. Ex:. sua 1.lemisslo por ler de tomar 
assento l':la carnarn, o governo do inslincto, 
<~0111íando nrnilo no Sr. ex.-ministro não lhe qt1iz 
com:eiler a demissão, e o Sr. ex-ministro con
tinuou a admini::trar a provincia com o governo 
do inslincto. Foi pois S. Ex. um dos presidentes 
do governo do instinclo .... ,.·si-\. -. ..... U R. lJIAS ARANHA : - Apo1a.cto. 

O SR. Ar.VARE'> MACHADO : - Talvez, Sr. 
presidente, a província do Rio Grande estivesse 
hoje em melhor estado, se por ventura tivesse 
continuado na adminístraçao da provincia de 
S. Panlo o Sr. Bernardo .José Pinto Gavião 
Peixoto. O Sr. Gdvião Peixoto não é uma 
nullidad'ê! administrativa, não é homem sem 
presligi.o, não é homem que não pudesse 
prestar mao-f'o1·te á administração. Estudou i1a 
província de S. Panlo latim, um curso com .. 
pleto de philo:;ophi.i e rhetorica, dous annos 
de malhematica.... Mas nesse tempo o grito 
de guerra na provincia Cisplatina chamou a 
todos os paulístas ao campo da batalha, e o 
Sr. Gavião Peixoto marcholl, tendo apenas 
dado dous annos ao estlldo de mathem~ticas 1 

marchou porque era militar, e marchou com 
o cOt"po legionario de S. Paulo, em que lambem 
ia o iente de mathematicas, em cuja escola 
elle estudava"; e esse lente não era um mi
sera vel explicador de .... 

O SR. ANDRADA MACHADO :- Era o Sr. Joa
qnirn de Oliveira Alvares. 
· O Sr-e A1v . .\RES MACHADO:- Era o Sr. Joaquim 
de Oliveira Alvares. Marchou para o Rio Grande 
o S1·. Gavião Peixoto, teve parte em todos· os 
encontros gloriosos que honrão os soldados da 
provincia de S. Paulo : volton da Cisplatina,. 
depois de feita a paz, e o fundador do imperio, 
q11e sabia avctliar o merecimento dos militares, 
porque tinha inclinação militar, recebeu-o aqui 
no Rio de Janeiro nos seus brnços, cobria-o 
de decorações, nomeou-o seu guarda-roupa. 
Elle marchou para o sul em official subal
terno, e voltou em coronel, se me nãl' engano. 

O SR. ANDRADA MACHADO :- E marchou para 
o Rio á testa dos que vierão expuisar os por
tuguezes. 

. O SR. ALVARES MACHADO :- Sim : quando o 
grito da it~dependencia cham0u · para o nosso 
litoral a todos os amigos da independencia, 
a todos os bravos do Brnzil, o Sr. Gavião Pei
xoto prestou .mãa-forte aos amigos da indepeu-
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dencia ; pôz-se de carreira com outros seus 
compan11eiros, voou da provincia de S. Paulo 
ao Rio de Jnneiro. A' nolicia da sua chegada os 
batalhões lusitanos que se acha\'ãO acastellados 
no alto desta cidade pedir ão capilu}açno e pas
~árno pnra o outro lado da Bahia! O Sr. Ga
viao Peixoto, Sr. prcsident,~, é mnito instrn.ido 
em toda a legislação mililai·, é hornern capacis
simo de administrar uma pl'ovincia. Vertlade é 
que não dispensou assessores, apezar da clareza 
de suas idéas, nas queslües mais melindrosas ; 
mas que assessores ? Era um Sr. Antonio Ma
rianno de Azevedo Marques, um dos homens 
mais instruídos, mais rnoraes que tem a p1·0-
vincia de S. Paulo; era um St·. Dr. Moura ; e 
quando as idéas desses senhores se desencon
l\'avl.\o, eile 1·ecorria a1gumas vezes ao Sr. Antonio 
Carlos. Honra seja feita ao presidente que a 
taes assessores recorre l 

Se estivesse á testa dn administração de S. 
Paulo um Sr. Tobias de Aguiar, em quem os 
paulistas tivessem co,1flança, como nn realidade 
têm nesse senhor; como, Sr. presidente, nao se 
offerecerino elles para fr a passo de carreira 
tomar p:H'te na lula que se pleilêa enll'e o pen· 
sarnento republicano e o pensamento monar
chico nos campos do Rio Grande do S111? O 
Sr. ·rohins de Aguiar, Sr. presidente, nilo é nul
lidade administrativa ; eu uppello para todos os 
senhores desta casa que aqui cstiverão com 
elle, que digão se o Sr. Tobias de Aguiar é umu 
nullidade. O Sr·. Tobias de Aguiar estudou 
latim, um curso de philosophia e rhetorica, 
francez, e veio para para aqui onde estudou ma• 
thematica, o inglez, o italiano, a geographia e 
historia, e quando se preparava para viajal' á. 
Europa com estes preparnlorios, que é o que se 
exige na França. para ser bachan!l em letras, 
foi qnando a n1orte de seu pai o chamou para 
a provincia; voltou e continuou a sua instrucção, 
nao JJ8 leitura dos pedodicos; porque nos pe
riodicos só se formão muitos pedantes, e pou
quissimos instruiclos. O Sr. Tobias de Aguiar 
leu e estudou os autores que têm escripto sob1·e 
sciencias jL1ridicas e sociaes, tem uma vasta 
lição destas materias ; eu ainda appello para o 
testemunho dos senhores que com elle tiverflO 
assento na camara, e se apparccer alguern que 
duvide da capacidade ào Sr. Tobias de Aguiar 
para administrnr uma provincia, eu apresen
tarei na concha da balança uma opinião para 
contrastar a opinião contraria, apontarei a opi
nião do Sr. Dr. José da Costa Carvalho. 
Quando, Sr. presidente, na minha provincia ar
remedando-se o que se passa·rn na côrte, ap
pareceu urn partido, gritando nas .ruas, nos 
papeis publicos, e em toda a parte - fede
ração, federação, federação já e já! - grandes 
. temores houve de que a paz se perturbasse 
naquella provincia, como se tinha perturbado 
em.outras: o governo de então precisou de um 
homem de confiança, de um homem prudente, 

que pudesse leYar a palma ás paixões, chamar 
os partidos a um centro contra a rebellião. O 
St·. Dr. José da Costa Carvalho não era amiio 
particular do Sr. Tobias, mas o Sr. Costa Car
valho disse:- Neste ensejo quem póde apre
sentar garantias de ordem, quem póde ·manter 
a ordem na província de S. Paulo, é o Sr. 
Tobias de Aguiar. E o mesmo Sr. Costa Carva
lho foi pedir ao Sr. Tobias que se incumbisse 
da presidencia ... 

O SR. ANDRADA MACHADO :- E de que se 
incumbio gratuitamente, deixando seu ordenado 
á misericordia, porque elle não precisa disto. 

O SR. ALVARE$ MACHADO :- O Sr. Tobias de 
Agniar, ap!'esentando-se em S. Paulo, achou a 
provincia n'um estado tão lastimoso, que o seu 
thesouro não encerrava senão uma nota, creio 
que de 10$000 11 Os empregados publicas 
achavão-se por pagar. O pl'imei.ro acto do Sr. 
Raphael Tobias foi, com u sua firma, pecfü di
nheiro ao hanco, e satisfazer a todos os· empre· 
gados pnblicos ; voltou-se immeditllamente para 
a arrccudar;fto elas rnndas, e em pouc.:o tempo 
pagou o erupr~~stimo qne linha contl'illiido eom 
o banco, e pôz dinheit·o em r..aixa pat·a pag .. l
menlo de todos os empregados; renunciou o 
sen subsidio, que destinou para as casas de 
cal'idude, casamentos de oi·phn.s, etc., e deixou 
os cofres com dinheit·o. Diga-o o S1·. Manoel 
do Nascimento, digão-o as administrações pas
sadas, se durante a tempo do Sr. Tobias, se 
durante o tempo da administração do Sr. 
Miguel Al'changelo nao se salisfizerao muitos· 
saques, não se mandou muito dinheil'o dos 
sobejos daquella provinda ... Pois um homem 
de:Sta cprnliúade nn.o é capaz de adminisll'ar 
uma província? Quando apparece um governo 
que dfa que não ha pl'incipios certos de moral, 
de certo uno ha de servir um Sr. Tobias, de 
certo não ha de servir um Sr. Gavião Peixoto; 
mas quando um governo moral quizer homens 
capazes de desempenhar seus deveres, ha de 
procurar homens, como o Sr. Tobias, como o 
Sr. Gavião Peixoto. · 

Influio muito, Sr. presidente, para a conti-. 
nnaçllo da guerra com os rebeldes do Rio 
Grande a má administração do Sr. ministro da 
justiça. Mister seria, Sr. presidente, que, para as 
rebeldes serem chamados á ordem, nós lanças
semos mão de um dos dous meios, ou da força 
das arlnas, ou da foi·ça da convicção. A força 
das armas, para a qual appellou . a adminis
tração transacta, tem sortido rnal, isto é, na.o 
tem produzido os efieitos que ella desejava. 
Despresára.o os Srs. da administração passada 
os rebeldes do Rio G1·ande : ainda me soM os 
dilos de alguns senhores dessa administração, . 
do Sr. ex-ministro da fazenda., por exemplo:
Generaes imbeceis, simples bombeiros.-Mas, 
infelizmente, aconteceu que esses generaes im
b:ceis, que esses simples bombeiros têm feito 
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308 SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1839 

recuar as nossas armas, capitaneadas pela 
gloria militur da administração de 19 de Se
tcmb1·0 !. .. A convicçilo, Sr. presidente, é então 
ncsle caso o meio de que devemos lauçar mão 
para chamm· ao ~remio da legalitlu1lc os r!~PU· 
hlicauns tio Hio Gl'nnde do Sul; é de 1111sl01· 

q1ie conveu,·.uno:;; nos hnhil.aules do Rio Grande 
que 11a capital do imperio não se prep,uão 
ferros á liberdade, que elles estão enganados, 
que seus caudilhos os seduzem, que aqui 
ainda ha urna ca111a!'a de deputados, uma ca· 
mata de senadores para defenderem as liber
dades patrias i que emquan to ellas existirem 
nós na.o perderemos a nossa libe1·dade; mas é 
preciso pat·a isso que o governo, por seus actos, 
demonstre clara e evidentemente que isso quer, 
procuralido manter nossas leis, respeitando 
nossas instituições, governando bem o paiz. 
Mas é rlemittindo a juizcs de direi lo, passando-os 
de. uma para outra comarca, introduzindo nesta 
um juiz de direito, e quando o outro cheg:l en
contra já o luga1· encartado, e fica sem nenhum? 
E' mettendo-i;;e o governo a legislat· sobre cousas 
que não são da sua competrmcia, como, por 
exemplo, sobre esci·avos do Rio Gt·ande que 
eslão t'óra da casa de seus senhores, usurpando 
assim attribuições das cama1·as municipaes? 

Passa1·ei, Sr. presidente, sem dizer nada 
ácerca do systema das transacções, porque já um 
Sr. deputado ta.o bem o explicou nesta casa qne 
na.o pt·ecisa mais de commentarios. Mas 11t1.o 
posso deixar de dizer que o Sr. ex ministro da 

... justiça, estabelecendo um systema com o qual 
collocou o cidadão entre a oppressão e a lrans
igencia, entre ·a oppressão e a ccnnivencia, ar
redou de si todos os homens amigos da li
berdade, e deu motivos para que os caudilhos 
da rebellião no Rio Gt'O.nde lançassem mlio 
dessa arma para mais illudir os incautos, esses 
que se têm deixado arrastrar por suas seducções. 
Eis pois aqui o Sr. ex-ministro com suas trans
acções contribuindo da maneira a mais effieaz 
para que os rebeldes do Rio Grande cada vez 
mais se reunão contra nós. 

Por mais, Sr. presidente, que eu esmerilhe 
os actos do Exm. Sr. ex-ministro da justiça, que 
comprometteu todos os seus companheit-os, que 
illaqueon a st1a boa fé, qne nullificon por muito 
tempo homens que podião tào utilmente servir 
o paiz : por mais, Sr. presidente, que esmerilhe 
a conducta do nobre ex-ministro da j11sliça e im
perio, eu não vejo em sua adrninistraçao nada 
digno de louvor, tudo me parece c~nsuravel, 
nno vejo um só acto de sua parte que nP11tralise 
os máos effeitos de sua administração ! Disse 
que vinha ensinar ao pai:r. a ter fé nas insli-

-- tufçaes .... 

O Sa. ANDRADA MACHADO : - Ensinou bem. 

O SR. ALVARES MACHADO: - Já foi provado 
a S. Ex. que elle praticou o contrario do que 
disse ..... 

O SR. CARNEIRO LEáO : - Ainda se não apre· 
sentárão prnvas ; por ora está elle vencedor. 

O SR. Ar.VARES MACHADO : - Pois eu desafio 
ao hotll'ado membro que me dirige este aparte 
a que me ap1·esen te um bom neto ·aa admi
nistraçM do S1·. ex- ministro da justiça .... 

O SR. GARNEH\O LEÃO: - Todos esses que o 
senhor julga máos sno bons. 

O SR. Ar..vAREs MAr.HADO : - O estt·angula· 
menlo dos presos da Caqueirada ? As posturas 
ela camara municipal da capital ? ... 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - E' só isto que cen • 
sura? 

O SR. ALVARES MACHADO : - Isto e tudo o 
mais; apresento estes actos que são os menos 
horrorosos ; tudo o mais é horroroso, é me
donho ; S. E>-. pegou da constituição e atirou-a 
no meio do mar, assentou de governar pela 
sua cabeça, pelo seu inslincto .... 

O SR. CARNEmo LEÃO: - Então to.mbem 
pe1·segue o instincto? 

O Sa. ALVARES MACHADO : - Ha bom e máa 
instincto, o instincto do homem é bello, mas o 
do tigre é temi vel.. .. 

O Sa. CARNEIRO L'E!o : - Bem, em tudo ha 
instincto ! Resta saber quem era o tigre. 

O Sa. ALVARES MACHADO: - Quando, Sr. 
presidente, quando assim profligamos a admi
nislraçilo de 19 de Setembro, não 4 porque sua 
spmbra nos intimide; é porque a provincia do 
Rio Grande reclama uma administração des· 
velada e solicita que lance mão de todos os 
meios legaes; e justos para chamar á ordem os 
·republicanos. Quando assim profligarnos a ad· 
ministração de 19 de Setembro, é porque temos 
medo· que ella 1·esuscite, temos medo, não por 
nós, temos medo pelo paiz; por nós declaro que 
não. E que nos podia fazer a adrninistraçãQ de 
19 de Setecnbro ? ... 

O SR. CARNEIRO LE!o : - Se fosse tigre .... 

O Sn. ALVARES MACHADO : - Nós nos con
duzicnos conforme a lei .... 

O SR. CARNEIRO Ldo : - E' este o maior 
elogio que póde fazer a essa administração. 

Ü SR. A!.VARES MACHADO ('lloltando-se pa,1•a, O 

taehygrwpho) :- Ab1·a parenlhesis. (Hilaridada 
p1·olongada.) Nós nos conduzimos conforme a 
lei. se ella tiver de nos trucidar, não ha de 
achar crimes para sobre elles de~carregar a 
sua espada ; havemos de tel' á nosso favor a 
nação inteira .... 

· O Sa. MARINHO : - E a resistencia legal. 

O SR. ALVARES MACHADO : - Havemos de 
ter a nosso favor a nação inteira, quando o 
governo nos quizer trucidar injustamen_te ; por·. 
que neste caso & resistencia é legal. (Apo-iado.) 
A inJuria que enlào faz-se a um só cidadão, faz· 
se á naçno inteira .... (.Apoiados.) 
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O SR. ANDRADA MACHADO :-'- E mói·mente a 
um membro ào corpo iegislativo. 

O SR. ALVARES MACHADO : - Bem, isto é 
passageiro, hoje sou deputado e amanh1!. posso 
estar em minha casa, e passarem-me a bossa. 
(Hilaridade.) Não a tememos por nós, Sl'. 
presidente, essa administração, nno a tememos 
quando eiia appareceu; doze deputados unica
mente restár-ão nestes bancos ! Quando a ad
ministração de 19 de Setembro, Sr. presidente, 
veio se levantando como um gigantP, houve 
alguem que se ajoelhou diante della, porém 
nàO fomos nós os opposicionistas ; doze homens 
(ccnn energia), quaes doze apostolas da verdade 
e da constituição (risadas dos bancos 1nini8te-
1·i<::,es, apoiaclo8 d(/, oppo.s1'.ção), não nos intimi
dámos do rri!:!nnlP. ! NimmPm nm: ni,rlP rlizi>c1• ---·----- --- o·o··--··- · -··--o ......... --- .............. 1, ................. ~ ........ .. 

que o tememos ; q11nnto maior era o pe1·i~o, 
maior era a rcsistencia, nunca fugimos ! Sahi
mos ao encontro do. inimigo, quacs Horaeios 
e Curiacios, apresentámos nossos escudos, ar
rojámos nossos dardos ás co111·aças dessa ad
ministraçM, e agora que elln já não existe, 
agora que estes bancos lêm a fortuna de contar 
tno distinclos oradores, lão valentes campeões ; 
agora que esta opposição está tão numerosa 
com os illudidos ; agora que contamos na 
nossa frente os decanos da libel'dade e incle
pendencia : agora é que devemos tre1ne1· diante 
da administração de 19 de Setembro ? Agorn 
que fazemos justiça a muitos de seus mem
bros? .... 

O SR. CARNEIRO Lt.:to :-Para ver se se pagão 
para melhor injuriai-os. 

O SR. ALVARES MACHADO: - Agora que co
nhecemos a justiça de muitos dos seus me1obros 
qnc deixárão o lugar? .... 

O SR. C..1.RNErno LEÃO : -Parn os enlamear. 

O SR·. ALVARES MACHADO: - Como podem 
temer a administração de 19 de Setembro 
aquel\es que nunca temerão o governo do 
fundador· do imperio ? A um rei descendente 
de reis nós foliámos a linguagem da vei·dade, 
da independencia e da justiça ! Appello para 
essa éra em que se tratou da reforma da 
constituição no sentido o mais monarchico, em 
que se intrigiwa para todas as provincias. Qual 
era nossa linguagem nessa occasião ?-Senhor, 
dissemos ao monarcha. o despotismo set·á 
plantado na provincia de S. Paulo, mas ha 
de ser sobt·e os ossos do ultimo de seus ha
bitantes .... 

O SR. Ar.DR.A DA MACHADO ( com f01·ça) : -
Apoiado, paulista não é escravo. 
· O S1-1. CARNEIRO LEÃO (rindo-se) : - Então os. 

mais são? 
O Sa. ALVARES MACHADO: - Não se póde 

chamar a· isso fánfat-ronada, abra-se a his
toria, e ahi se verá o que são os paulistas .... 

O SR. CrnNEIRO LEÃo : - Sao tão bons como 
os outros : o mais é .basofia. 

O Sr.. ALVARES MACHADO :-- Somos os des
cendentes desses paulisl.ts qrrn descobrirão e 
conquistá.rãa as provincias de Santa Catharina, 
Minas Gernes, i\fotto-Grosso, etc., que subirão 
ao alto dos Andes, que chegárão ao Pacifico, 
que plan~aeião nas suas margens o pendão das 
quinas, se por ventura o governo da Hespanha 
não corresse pressuroso a pedir aos reis de Por
t ngal que puzesse um paradeiro á ii'ivasão dos 
paulistas ! ..... Os descendentes de;;ses homens 
podiao, sem ser fanfarrões, dirigir ao poder- a 
lingttagcrn da independencia e da justiça! Nós 
podíamos dizer :-Senhr:ir, esla provincia regada 
de immensas torrentes, guiu·dada por 111011· 

lanhas e desli!adeil'Os á cada passo; opporá üs 
!1m,tes elo absol11li,:;1no novas e mais apertadas 
Tltermopylas; ainda l.>uslanles paulistas, riva
lisa11do com os varões de Sparta, viráõ defender 
as santas leis ! ... 

O SR. ÁNDRADA MACHADO:- Bl'a.vos pau
fotas ! 

O SR. CAHNEmo LEÃO :-E que lal a homilia! 
Isto é serio, ou está imprnvisando? (Ri
sada8.) 

O SR. PRESIDENTE :-Atlenção ! Recommendo 
aos senhot·es que :,;e deixem de up:H·tes, para 
que não sirvão de thernas a novos discursos. 

O SR. ALVARES MACHADO:- Era para con
servar a província d0 Rio Grande unida ao im
perio, que nós µrofligámos a administração de 
19 de Setembro, era o desejo de chamat· á 
ordem .1quella provi11cic1, que nos levava a 
guerreaL' uma administração que isso d ii'fic1Jltou. 
Desde que vimos o modo porque foi chamada 
á ordem a província da Bahia, nós vimos que 
essa administração era pouco propria para al
liciat· os rebeldes do Rio GranJe. Como es
ta mos persuadidos de que é com a convicção 
que havemos de chamai· á ordem aquelles 
nossos irmãos desvairados, e não com a força 
das annas,. porque devo dizer que não nos 
convém perdet· tantos brazilefros de tanta ca
pacidade, que só têm contra si a desgraça de 
tei·em cahido em uma rebellia.o, que nilo posso 
lamentar· sobejamente, E' porque desejo, se
nhores, chamat· â ordem o Rio Grande, não_ o 
seu solo coberto dos cadaveres de seus habi
tantes, mas os_ rio-grandenses.;_ é porque de
sejo vê1· nas fileir:Ls da legalidade e-;se Bento 
Gonçalves, que foi sempre a muralha do 
Brazil daquelle. lado, e que só tem contra si 
hoje a mancha imperdoa vel da rebelliao : é 
porque de.seja chamar o Rio Grande á ordem, e 
com elle Bento Manoel, esse primeiro mcstrn 
de campo daquella guerra; é porque quel'O 
chamar o Rio Grande á ordem, e com elle 
esse joven guerreiro Netto, digno de puchar a 
espada por outro causa; é porque quero chamar 
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dada.os mais honrados que o Brazil possue, un~a 
especie de eslrella, deixe assim dizer, que caluo 
do céo .... 

O SR. RODRIGUES ToRRES :-Quem é esse? 
O Sn. ALVARES MACHADO :-0 Sr. João An

tonio da Silveira ... 
O SR. CARNEIRO LEÃO: - Obscura perso

nagem! 
O Sa. ALVARES MACHADO:- Escura perso

nagem, porque a administração de 19 de Se
tembro e aquelles q11e a ajudár~o estão tão 
ionae de saber os negocios do Rio Grande, qne 
nen~ o nome sabem de um dos mais valenlcs 
chefes republicanos ..... 

O Sa. CARNEIRO LEÃO: - Certamente n!'.lo 
temos tantas relações como os senhores. 

O SR. ALVARES MACHADO: - Commandante 
de uma colurnna .... 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Joa.o Antonio da 
Silveira é bem conhecido. 

O SR. CARNEIRO LEÃO:- Mas V. Ex. nllo 
sabia delle antes disto. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Diz o nobre àe
putado que não tem tanto conhecimento deste 
homem, mas elle devia ler conhecimento de 
um dos chefes republieanos qne teve a felici
dade de v~ncer no ataque do Rio Pardo, nllo 
como simples cabo de esquadra, mas comman
dando uma columna .... 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-Sim, cDbra os re
beldes de louros e os soldados da legalidade de 
lama. 

O SR. Ar.vARES MACHADO : -Mas todas essas 
virtudes desapparecem porque é um rebelde. E 
não conviria que se chamassem á legalidade 
homens desta qualidade, Sr. presidente ? De
vemos perder a provincia_ do Rio Grande ? Não 
devem trabalhar todos os lados da casa para 
restaural-a ? ( Apoiados. ) Sr. presidente, eu 
convido todos os lados da casa para nos reunir
mos em um só grupo e salvar o Rio Grande 
( apoiados geraes), para chamar á ordem todos 
esses rebeldes ... 

O SR. ToRRES : - Cobrindo de lama os de· 
fensores da monarchia, e fazendo o elogio do:;; 
chefes rebeldes ! . . . 

O Sa. ALVARES MACHADO : - ... que ainda 
poder:1 prestar grandes serviços á monarchia 
constitucional, cujos principias professo, cujos 
princípios profüssão os rebeldes; porque a mo· 
narchia constilucional do tronco da casa de 
Bragança ... 

O SR. CARNEIRO LEÃO: -Do Sr. D. Pedro L 
O SR. ALVARES MACHADO : --; •• do tronco da 

casa de Bragança ... 
O SR. CABNEIRO LEÃO : - Não1 senhor. 

O SR. ALVARES MACHADO : - Eu peço que se 
me atlenda (apoiados), depois respondão-me. Eu 
entendo que nós acclamárnos o Sr. D. Pedro I 
oor nossa esoontanea e unanime vontade ; mas 
é mister que1 se diga, que alguma parte tivera.o 
nist.o lambem os inauferiveis direitos que elle 
Linha, não só pelo seu nascimento, como pot' 
agradecimento do povo hrazileiro. E quem póde 
ser desnffecto á monarchia constitucional ? 
Como póde um paulista ser desaffecto á mo
narchia constitucional ? Como póde um pau
lista descendente dess~,; que levllntárão em seus 
corações o throuo de D. João lV, que lançárão 
os hespanilóes pat·a fóra ll(} territorio, e que, 
recusando as rédeas do g0verno, acdam:.uào o 
duque de Braganr;a ; como pórle u111 paulista. 
deixar de s11ste11\al' n tnonarcliia consliluciunal: 
E11, S1·. prcsidenle, só deixa1·ei de pl'OfessHI' os 
pl'Íncipios 111onarchicos quando esses p1'Ítlcipios 
forem absolutamente cont1·a1·ios à prospe
ridade do m1;:u paiz. Mas como se póde dar o 
caso da rnonarchia constitucional repL·esenlativa 
ser co11traria á prosperidade do paii ? Esta 
fórma de governo, que satisfaz a todos os· 
pensamentos, dando aos amigos da liberdade 
toda a sorn ma <le liberdade que elles possào 
desejar, dando ao:; monarchistas toda a somma 
de soccgo e tranqnillidade de que elles possllo 
gosar, concedendo aos republicanos as corôas 
cívica~, as corôas rnoraes que outr'ora ornárão 
os romanos, concedendo aos monarchistas todos 
esses placards e decorações que orn ão os peitos 
de muitos dos nossos cidadaos. 

Se algum dia este systema fôt· perturbado, 
appello para todos os meus illustres collegas, 
appello para o Brazil inteiro (vi1·ando-se e apon· 
tando pa1·a o tachygraplw ), que desejo que me 
oução nesta occasião : - quando o - estandarte 
da republica por desgraça nossa se levantar na 
nossa palria, não ha de ser Francisco Alvares 
Machado que ha de seguir este eslandarte ; eu 
hei de acabar com o ultimo dos monarchistas. 
(.Apoiados.) Mas peço aos imprudentes amigos 
da rnonarchia que não a compromettão (apoia
dos) : um imprudente amigo ás vezes faz mais 
mal do-que o inimigo mais incarniçado.: 

O Ss. CARNEIRO LEÃO : - E' verdade. 
O SR. ALVARES MACHADO: - Voltando, pois, 

do pal'enlhesis que abri em consequencia do 
apa1'te apresentado pelo meu il!ustre amigo e 
co!lega o Sr. Honorio, a quem tanto respeito, 
contindarei a dizer, que é pelo desejo que tenho 
de chamar o Rio Grande á ordem, qne profligo 
a administração de 19 de Setembro. Não sei se 
poderei lançar um golpe de vista sobre os di
versos principias de alguns de sens membros 
em diversas épocas, conforme as circumstancias, 
têm lançado mão; seria isto um quadro mul
ticor. 

Sr. presidente, eu- desafio a que se me prove 
o conirario de uma asserçllo que vou eslabe-· 
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_ iecer : - não ha demagogo no BL"azH que nã o 
tenha estudado alguma cousa na cartilhtt do ex

ministro da justiça. ( Risadas, apoiados. ) Hoje 
diz que está muito monarchista; mais eu receio 
que esteja muito absolutista, e ainda mesmo 

que estivesse monarchista, permitta-me a ca
mara que diga qne o homem qne arremedou o· 
dfabo uma vez, sempi·e lhe fica o geito. ( Hilct-
riclade prolongada. ) . · 

- O SR. PRESIDEN'l'E :-AUen,;~o, attenção l 

O SR. CARNEIRO LEÃo :.,.....Como póde V. Ex. 

chamar a attenção com esta representaçil.o 

theatral. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Como, senhore<J~ 
um ministerio assim composto de homens mul

ticot·es que hoje sao republicanos, amanhã mo

narchístas, ago1·a absolutistas, logo federalistas 1· 

como um t~d ministerio podia salvai· o Rio 
Grande? E' preciso que a bandeir~ que se 

apresente diante dos republicanos do Rio Grande 
do Sul, seja a bandeira da monarchia constilu

cion.al, e esta bandeira não podia ser hasteada 

por mãos que tentarão derribal-a, por mãos qne 
plantarão a demagogia no paiz, e que depois 
quizerão o absolutismo. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-Elle nunca tentou 
sem muitos compani,eit-os, entre elles o senhor 

mesmo ; elle nunca deu passo que_ não tivesse 

apoi9 de outros, de~ses mc~mos que o apodilo 
hoje. 

O SR, PRESIDEL'l'l'E :-En ainda torno a re

commendar aos Srs. deputados qne se deixem 

de apat·tes ; elles dão lugar a divagações, e desta 
fórma torna-se a discussão inte1·minavel. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Já di;se, Sr. pre- · 

sidente, que n:10 era minha intenção deixar 
diante do batalhão de meus -argumentos nma 

só razão contraria em pé. O S1·. deputado tome 
a palavra, eu lhe promello ficai· em silencio 

quando chegar a sua vez ue .pulveri::;a1· a quen; 

é tão facil de p.ulverisar. Esses apa-rtes ou me 
perturbão, e depois não sei por onde deva con

tinuat· (parece que é isto que quer o honrado 

membro), ou quando nao, me obriga.o a pedir 
ao St·. tachygrapho que abra o parenthesis para, 
combatidos os novos argumentos voltar outra 
vez á questão. · ' · 

Sr. presidente, nunca aprendi pela cadilha 

do Sr. ex-minisb·o da justiça, fizemos causa 
commum, sim, quando se h'aton de cumptfr 

uma promessa feita á naçilo; isto é a reforma 
constitucional, desenvolvendo o el'emento fe

deral, e_nce1-rado ~a mesma eonstituição. Eu, 
Sr. presidente, confesso que quaudo se levantou 

o gi'ito de reforma, de federação, federação, fe
deração, eu estava persuauido que nós podiamas 

passai· muitos annos ainda se111 toP-armos na 
conslituição (numm·osos apoiados); fiz todos os 
esforços para ter· mão na tori·enle do exalta

mento que se levantava: honra me seja feita, 

honra me faço eu se a1gnem n!lo m'a fnz. Se 

nessa época tive a glo1·ia de me oppôr com toda 
a lealdade á torrente desse espirita de exalta
mento, depois, Sr. presidente, vendo passar 

aqui na casa o projecto de lei para que se re

formasse a constituição, elt disse a meus conci
dad!los, quando ouvi partir. do meio delles 

alguns gdtos-federação, federação, federação, 
já e já, quando vi querer-se dar aos eleitores 
maio1· som ma de poderes do que os que a lei lhes 

dava, eu disse-não, não ; queremos a reforma 

da constituição, mas queremol-a pelos tra-· 
mites na mesma constituição marcados. Alguns 

senhores recuavão dessa promessa ; alguns. 
que queria.o dar rnaiot· podei· ao povo que 
aquelle que a lei dava, hoje, ah! rlizem que 
nós somo:; dernagogos, que nós não queremos a 

iulerp1·et,.1ção do aclo addicional. .. 

O SR. CAnNEmo LEÃO :-Quem foi esse ? 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Que nós é que 
estamos approvanuQ os pl'incipios dos des

ordeiros da Bahia, e do Rio Grande, porque 

nós sustentámos o nosso dever. Cumprimos 

nosso devet· votando acpii pela reforma da 

constituição, emquanlo homens em quem não 
póde cahir a menor su:;peita de demagogia, 

a menor sombra de suspeita de compnrtir 

com as doutrinas do Sr. ex-ministro da jus

tiça, não lhe fizerão tão tt-anscendente, tão 

boa compaµhia naquelle ensejo. Appello para o 

Sr. ex-ministro 4a marinha, que foi lambem 

reformista como nós. 

O Sa. ToaREs :- Não, até votei contra as 

reformas. 

O Sa. ALVARES MACHADO :-O Sr. ex-m iriistro 

da marinha acompanhou-nos ... 

O Sa. ToRRES :- Está enganado. 

O SR. AtVAREs MACHADO :-Não sei; mas 

parece-me que rninha lembrança me diz que 

o Sr. ex-ministro nos fez valiosa companhia em 
tudo o tempo da ref'orma; nem podiamos deixar 

de receber a companhia de um deputado que 

entendia que o governo dos Estados Unidos não 

era tãó democratico como devia ser ... 

O SR. ToRnEs :-Qem disse isto ? Eu ? 

O SR. ALVARES MACHADO :-Tem-se-me dito 
que o Sr. deputado ... 

O SR. ToR-1:c.ES--:-Tem:se-lhe mentido, tem-se 

dito uma falsid;ide .. !n.terprele-me pelo que eu' 

faço e não pelo que lhe dizem. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Aceito a reflexão 

do nobre ex-ministro, mas devo dizer-lhe que 
pessoas que têm conhecimento do que se passa 

no Rio de Janeiro rue dizião que S. Ex. f~ra 
ontr'om 1·edactor de um papel intitulado -
.Indepe11.dente; e sendo essa a doutrina publi
cada no Independente, podia eu concluir que 

S. Ex. entendia que o governo dos Estados 
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Unidos .nfio era tão democratico como podia 
~er, ou como devia ser. 

O Sa. ToRRES :- Está enganado ; deve ava
liar·me pelo meu procedimento nesta casa ... 

O SR •. PRESIDENTE:- Não me porece con
forme á ordem o trntar de analysar as acções 
de qualquer deputàdo fó1·a da casa. 

O SR. ALVARES MACHADO:- Acho justa, e 
recebo a advertencia de V. Ex.; mas quizera 
que V. Ex. a fizesse a todos. Hontem grilou- me 
o Sr. Honorio de sua cadeira:- Você é que 
c·ostuma fugir. 

Continuarei. Não segui pois os principios do 
S.r. ex-ministro da justiça. Reformada a consti
tuição, ainda ella não era hem conhecida por todas 
as províncias, quando já o nobre cx-n-iinistro 

• c:omeçava a descahir dos seus principias; e eu 
que o vi a:isim declinado não o segui mais, 
tomei a deliberação de ficar firme nos prin
cipias que adaptei, isto é, sustentar as refonn .. u, 
constitucionaes ; eis o que fiz. · 

Portanto, S1-. presidente, está visto que e1·a: 
por causa do Rio Grande qne queríamos que o 
governo desapparecesse, porque julgavamos que 
elle não podia chamar aquella província á 
ordem, porqne elle não tinha lançado a semente 
dos fructos venenosos que depois colheu. 

Eu ainda me lembro que o Sr. Rodrigues 
Torres nesta época exclamou:- ,e Pois quer
se tirar da nossa lavoura 700 braços para em
pregal-os na marinha militar?-;-» O.que acon
teceu? E' que quando os nobres ministros entra
rão não acharão forças disciplinadas, ·promptas 
e em estado de bater o inimigo. O ministerio 
pedia mais. dinheiro para a compra de vasos, não 
lhe concedeu; mas a administração de 19 de 
Setembro vio-se obrigada a comprar esses 
vasos; mas que vasos I Uma galera velha· que 
ha 30 annos se achava no porto-A Fania ! 
Como a administração de 19 de Setembro podia 
superar as difficuldades no. Rio G1·an.de, diffi
culdades que e.lia mesma tinha preparado para 
si? Nem se nos diga que elles não puder~o fazer 
algum bem porqüe acharãO os arsenaes des
pidos de todos os petrechos. Lembra-me ter lido 
em 1837 o officio de um alto empregado· do 
arsenal de marinha, em que dizia que naquelle 
arsenal havia (virando-se para o tacliygi·aplw) 
para mais de 800 contos empregados; 300 
contos em petrechos de guerra, e mais de 500 
em munições navaes. Como então acharão-se 
os arsenaes despidos?... · 

O Sa. TORRES :- Ahi estão os balanços, os 
inventarios. · 

O SR. ALVARES MACHADO :-E não foi S. Ex.· 
o Sr. ex-ministro dos negocios estrangeiros que 
accusou o ter-se mandado pedir maior numero 
de mastros do que era preciso? Mas por fallar 
nislo, S. Ex., que supponho mqilo entendido 
na repartição naval, consentia que o seu collega 

dos negocios estrangeiros fa.llasse em 60 e tantos 
mastros, quando S. Ex. sabe muito bem que o 
que o seu muito digno e illusrre antecessor 
mandou pedir fôrn antenas para se fazerem 
mastros de outras cousas; serão mastros na 
linguagem dos cortadores de madeira; mas o 
Sr. ex.ministro de estrangeiros, que era soli- · 
daria com o seu collega da marinha, e por 
consequencia devia ter 'lambem estudado 
alguma cousa desta repartição, não devia chamar 
mastro ao que era antena. 

O arsenal estava cheio de pctrechos militares e 
navaes ; h_avia muita madeira preparada; como . 
pois se diz que. todos os arsenaes forã.o achados 
varridos? O Sr. ex-ministro da marinha achou 
na ilha das Cobras um vaso no estaleiro já com 
a quilha lançada... . 

O SR. ~roRREs :-Está enganado; está mal 
informado o nobre deputado. 

O Sn. ALvAnEs MACHADO: - Mus achou sem 
duvida lançado no eslaleit·o um vaso ... 

O SR. ToaREs :-Está enganado. 
O SR. ALVARES MAcHÀDo :-Já encavilhado ... 
O Sa. ToRRi-:s : -E1:1tá enganado. 
O Su. ALVARES MACHADO :-Mas achou para 

esse vaso promplas todas as madeiras já pre
paradas, escotilhas de prôa, castello de pôpa e 
madeiras gallivadas, e já inh'oduzida a cavilha 
mestra (risadas), que depois se mudou para 
ouh·o lugar ... 

. O Sa. TORRES :-Está enganado: zombarão 
do Sr. deputado quando lhe derão estas infor
mações. 

O SR. ALv\RES MACHADO :-Creio que me ha 
de permittir que supponha que não foi assim. 

O Sa. ToRRES :-Ha de permittir tambem 
que lhe diga que está mal informado, e que nM 
é exacto o qne o nobre deputado asseve1·a. 

O SR. ALVARES MACHADO :- Se pois S. Ex. 
en~onlrou 800 contos de _réis em munições 
navaes de gue~ra ; se encontrou a .ilha das 
Cobras cheia de- artilharia ... estarei enganado, 
mas não o está o povo do Rio de Janeiro ... se 
encontrou muitas madeiras para a nossa ma
rinha militar; se derAo a S. Ex. 900 contos de 
réis mais do que havia.o dado a seu antecessor, 
como é que se diz que a adrnin.istraça.o ante
passada gastou mais do que S. Ex.,-e que S. Ex. 
foi muito economico ? S. Ex. o Sr. ex-ministro 
da marinha perdôe-me q1ie lhe diga que me 
parece que nao foi lão economico como eu de· 
sejaria, porque para a marinha militar se deu 
no orçamento, que ora vigora, 900 contos de 
réis mais do que se deu. a seu antecessor. Se 
o seu antecessor tinha para gastar 900 cónlos. de 
réis menos do que S. Ex., como é que podia 
gastar mais do que gastou o nobre ex-ministro 
da marinha? O caso é . que se deu á adminis· 
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SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1839 

tração de 19 de Setembro mais dinhefro do que 
derão os Estados-Unidos para toda. a sua ma· 
rinha militar em l80õ, quando aquelles estados 
tiverão guerra com Tripoli, segundo me parece, 
ou com um elos eshidos barbarescos. 

Faço estas reflexões pelo zelo do bem pu
blico1 porque desejo qne . a adminisll'ação 
nctua!, · de cnjas boas intenções não· tenho 
motivo de clnvidar, não siga a mesma vcl'eda; 
porq11e se a administração actual compal'lilhar 
os mesmos prinr.:ipios administrativos, que- com
partilhou a adrninistl'ai;ão de 19 de Setembro, 
desde já, com dôr o digo1 declaro que lhe hei de 
fazP.r opposição. 

Por esta oceasillo devo principiar já a qucixf\r· 
me um bocadinho da a<:111ul administruçao, e é 
po1· tet· mandado para o Rio Gt'ande do Sul um 
servidor, honrado sim,· mns velho e enfermo, e 
que esluva trto unedado, tno distante do cor
rente dos negocios. · Eu tinha dh·eito a esperar 
da administração aclual que fosse pedir ao S1·. 
ex-ministro dos m·gocios da guerra que se in
cumbisse de ir colhel' a palma da vicloria, que 
tinha .apparelhado no Rio Grande do Sul ; po1• 
que á vista do relatorio, do estado deploravel 
eru que se achn.o os rebeldes, nús, descale;os, 
desamparados, e mortos á fome, o que mais 
havia do que ir receber aquíllo que é ue S. Ex., 
isto é, a palma da victoria? Mas a adminis
traçno actual não o fez, e eu queixo-me della 
por não roga!' ao nobre ex-ministro dos nego
cios da guet·ra que désse a ultima mão áquelle 
negocio. O marechal que foi, Se presidente, 
comquanto seja muito honJ'ado, e bom ser
vidor, é doente, e está longe do corrente dos 
negocios, e não está ao facto de que alli se 
tem feito : não póde portanto, desempenhar tão 
bem a sua missão como o poderia fazer o hon
rado membro desta casa, o noh1·e · ex-ministro 
da guena, que ás boas intenções, e muitos ta
lentos que os· .distinguem, une uma bella e vi• 
gorosa mocidade ; elle poderia galopar trinta 
leguas em um dia (·ri8adas) após dos reheldes, 
cercal-,os, offürecer-Jhes batalha em todos os 
pontos, batêl-os, desmantelai-os e . obrigai-os 
a voltar ·á communhão brazíleira. · Vou dei
xando. tantos apontamentos.... emfim, prosi
gamos. 

Sr. presidente, quando censuramos os dis
perdicios dos emprestimos,. nllo é porque es
tejamos convencidos de qu·e os emprestimos que 
se fizerão era.o . bastantes pa1·a t~aze1· a banca
rota ; lenho muita confiança nas forças do paíz. 
O que nós lamentamos é que t:sses emp1·estimos 
na.o fossem bem empregados para chamar o 
Rio Grande do Sul á. ordem. Nem se nos diga 
que o Bt'azil precisa de muito cafe, e de muito 
assucar ; esses principios economicos são faceis 
de desmoronar. Muito café. e muito assucar não 
póde dar áquelle paiz, ond~ um governo pouco 
economico dissipa improductivamente · rendas 
excessivas, capitaes que · elle vai tirar á la-

rua10 1 

voura, e que poderiao ser emprega<ios de uma 
maneira productiva. Mas, diz-se que Pilt dei:Kou 
a lugl.1lerra endividada ! Eu daria os meus 

· ameus á administn1çao passada, se, com a di
vida que coutr • .diio tom o dobro, e com o triplo, 
nos apresenli:1sse o Rio Grande do Sul tranquil
lisado, como foz Pitt: Pitt entregou sim a In
glaterr·a endividada ; mas como ? Assalariou a 
Europa inteira ; venceu a França, e nãO ficou 
com rival nos mares ; a Inglaterra ficou só se
nhora do commercio. 

Eu supponho qué na época em que Pítt 
deixou de set' ministro, todas as esquadrlils do 
globo sommadiiS, talvez fossem menores do qne 
a somma da esquadra ingleza ! Ora, se a 
a<.l111i11islraçl\o passada nos lives·s~ entregado 
o paiz C<JUerlo d"' gloria e vencedo1·, como 
Pill enln•g,m a InglaltH-ra, eu dil'ia que cadu 
um dos Srs. ex-mi11il)lros era um Pítt. 

Erros e e1·ros grl\ves cummdteu o pr·esidente 
de S. Paulo. (Eu e11cabeçarei esle negocio com. 
a µrovincia do Rio Grande do Sul.) Os rebeldes 
do Rio Gn.1nde do Sul se achavão muito cilém 
da Vaccaria. A provincia de Santa Cathal'ina. 
estava · incolume ; a legalidade dominava cm 
todos os pontos ; é cntio que o presi
dente de S. Paulo se lembt'a de mover 
forças pura o Rio Negro, muitas leguas âquem 
dos rebeldes do Rta Grande. Não lhe farei 
porém censura por let· movido a tropa de pl"i· 
meira linha; elle era obrigado a mandai-a p:mt 
onde o governo .central o detennin.isse, pot·que 
é ao govcl'llo que compete esta attribuiv110, e o 
presidente como seu repr·es<mlaole, é quem 
deve mobílisat· a tl'Opa de primeil·a linha ; o que 
lhe censuro pu1é1n é que, morrendo a tropa de , 
primeira linha, de$guarneceu o interior da pro
víncia, e fez o tjUe talnz o nobre ex-n1inistro nn.o 
sabe; com a tt-opa de prim~ira linha inandou 
quasi loda a. força de municipaes permanentes, 
ficando a provinda desguarnecida, e exposta ás 
perturbações dos desordeiros. E' pelo estado 
de desguamição em que se achava a provinda, 
que os desordeiros commetlerão as desordens 
que conunettera.o, e que fi.cárão por muito 
tempo fo1.endo alli tudo quo.nlo quizecão, porque 
o presidente nàO tinha fol'ças pat·a oppôr-lhes. 
E que força teria elle se havia mandado para 
mn lugar denecessario, desnaturalisando a insti
tuição dos municipaes permanentes, as forças 
deste corpo pata as fronlefras, ficando sem tropa 
pal·a occorrer · prom}>tamenle a qualquer ·des
ordem ? Foi pr.eciso lançar mão da guarda 
nacionál; todos sabem as 1.füficuldades de se 
conseguir a reunillo desta força. O presidente 
de S. Paulo mandou para o Rio Negro fm·ça. 
de linha1 e municipaes permaneules, quando 
não era necessario; e depois,. quando os mnni
cipaes permanenles deveriao t.il vez alli ficar, 
isto é, quando os r.:belc.les invadirão o intedor 
da provinda de Santa Catharina, é enUlo que o 
presidente manda recolher á capital os mun.i• 

•10 
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314 SESSÃO EM 6 DE .JUNHO DE 1839 

cipaes permanentes! Ainda mais:· a t\tltninis
lração passada, ou ante-passada (creio que a 
passada), mandou eollocar na \:0marca de Co
ritiba, uma porção de armamento, talvez 
sufficiente para 400 cavalleiros ; a existencia 
deste armamento na Coritiba ei·a da nrnior 
necessidade, desde que a provincia de Santa 
Catharina tinha principiado a_dar máo signal de 
si ; é neste momento que o presidente recolheu 
o armamento que se achava na Coritiba, dei
xando os povos daquella comarca na triste ne
cessidade de lariçar ma.o das suas espingardas 
de caça e chifarotes para resistir a uri1 inimigo 
como os rebeldes do Rio G1·anrle do Sul. 

O qne depois se passou na França· é sabido, 
porque veio ao governo cenll'al 11 ma 1·epresen · 
taçào, qne nno í'oi feita clandeslinamenle, como 
nqui se disse, mas da. qual todns souherno. 
Nesta represenlaç.llo não existe um s-ó lopico 
que nno fosst' aprüsentado na assembléa pt·o
vincial, sem que houvesse quem se pronunciasse 
contra clla: os mesmos poucos amigos do pre
sidente na.o a quizerão,conleslar; e a maioria da 
nssembléa provincial ni\o qniz lomur a defcza 
dos actos do presidente; e muitas vezes:; ouvi a 
alguns de nossos homados collegas, que Lêm 
assento no meio de nós, dizer que nào querião 
füzee a apolheose do presidente da provincia; 
que !11lo quel'iào tomar a sua defeza. Não se 
pó de po rtkn to dizer que essii ·rep eesentaça.o foi 
clandestina. 

Agorat Sr.-- r,residente, cumpre-me dizer al
guma cousa ácerca do discUl'so, com que aqui 
se· abrio a sessno este anno. Digo que ~enli-me 
muito consolado de ouvir o governo centrnl 
dizor-nos qne o espirita de ordem reina.va em 
todas as províncias do imperio, com excepção 
apenas dos nossos irmãos desorienlados do Rio 
Grande do Sul. Eu tive a esperança, Sr. presi
dente, de que, l'es\)lvendo-nos nós todos, que. 
formamos os lado$ da casa, a formar um só 
grupo 1 um só parlido, a i-eunit· todos os nossos 
cornções, todas as nossas idéas, todos os nossos 
pensamentos, para chamará ordem a provinda 
do Rio Grande do Sul, felizmente o consegui
ría111os. Agora, porém, Sr. pl'esidente, pelos 
factos que va.o apparecendo, vejo que esse es
pírito de ordem, que o governo attenlava, que 
o go11erno via em todas as provincias, realmente 
não t>xistia; porque çlo Maranhão, anda pela 
mão de todos o estado de combuslão e desol,'
dern que apresenta aquella província : du Bahia 
já di;:;scrão os nobres deputados quanto é bas
tante para provar que a provinda se agita, e se 
prepara para incommodar-nos; das outras pro
vincias do norte ouço dizer quasi <> mesmo : 
não ha quasi nenhuma onde a ordem publica 
mais ou menos não corra algum perigo: a pt'o· 
viocia de Santa Culharinn está com seu sertão 
todo invadido pelos rebeldes. 

A minha provincia, de S. Paulo, que foi 
a norma de todas as provincias, onde nunca 

se foz uma· rusga, nnnca a ordem pn hlica foi 
perturbada, apresenta a Franca nas convulsões 
da gnerrn. civil, ou para melhor dize1·, debaixo 
<la oppt·essão dos de:,ordciros ; e os cidadnos 
da legalidade, o presidente da ca:nara mu· 
.nicipal, os membros da camat·a, juízes de paz, 
commandantE:s da guo.l'da nacional, tudo, tudo· 

fügio, tudo anda metlido pelos desertos, tndo 
anda escondido, po1·que se os desordeiros sou
berem onde elles estão, lá vão os assassinos 
para exte1·minar, não só as autoridades da 
Frnnca, mas alé do distri<:to de Cajurú, só 
porque o juiz de paz de Cajurú escreveu ao 
governo da pl'oviucia, mandando dizer que elle 
com tudas as suas forças estava prompto para 
apoiar o governo provincial, e ajudai-o conlm 
os rlcso1·deiros da Fnmca ; o juiz de paz, esse 
juiz vio-se com seus ru11igos na necessidade de 
l'ugir daquelle districlo, pOL·qne do conl1·at·io 
já não cxislirião, estai'ÍD.o hoje na eternirlmlc, 
como o juiz de par. e outras muitas anlo· 
ridadi:s massacradas, não com tii·o ou espa<Ír.1t 
mas modas ás picadas de uma m!lneira horro-
1·0s;1 l ! O chere dos desordehos Anselmo, nno 
satisfeito ainda com a mol'le e.lo juiz de paz, 
mandou-lhe cortar as orelhas e enfiai-as em 
nrn cordel1 que traz com::;igo ! São estes os 
homens que estilo ainda na villa da Franca l 

A paz foi perturbada em S. Panlo, nao só 
na Franca, que ainda se acha debaixo do 
poder dos desordeiros, mas mesmo na agri
cultora villa de Guaralinguetá, sempre ta.o 
tranquilla, sempre tão amiga da oi·dcm ! Dous 
partidos, Sr. pl'esidente, esliverão com as armas 
na . mão ; e ao que se 1·eco1·1·eu ? Aos proto
colos, o mesmo a que se recorreu na Franca ! 
Na.o pos:;o, pol'lanlo, deix:u· de queixar-me de 
que a folia com que se abrio a sessão deste 
anno, essa peça ministerial, essa peça que apre .. 
sentou ao paiz ao h'avez tio prisma da adini
n istrnçao passada, nos viesse . dizer que o paiz 
inteiro, com excepça.o unicamente do Rio 
Grande do SnJ, esteja em tranquilfülade ! 

O ora.dot· conclue votando conll-a o artigo 
seguinte, porque ralla de .uma maneira mais 

. capaz de a.1iena1· cada vez mais os rebeldes, 
e está longe de 1tpresentar ao paiz como uma 
n;ãi sensivel e carinhosa, sempre resolvida, 
sempt·e disposta a dar perdão ao filho desvai· 
rado, qna.ndo volta ao verdadeiro caminho. 

Lê-se e é apoiada a seguinte emenda: 

r< Depois da palavra-,- esforços - lêa-se -
mod~ração .-Montr:izunia. >> 

Os Sas. ToRREs E COELHO, que têm a pa
lavra, recusao fallar pot· ora, porque não ha 
casa. · 

O Sr. A.ndra.d.a, Ma.ohs.do (com, veliem,encia) : 
- Sr. pre~ideute, o que acabão de fazer os 
dous Si·s. deputados é nolavel, e mostra que 
em verdade esti:\rmos aqui a votar mais horas, . 
para nao estarmos p1·esenles, é_ melhor não as 
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votar. (Apoiado8.) Eu, que sou velho, soffi·o, 
estou aqui porque . tenho vergonha de sahir 
depois de ter vot'ldo por mais uma liorà de 
sessão. Senhores, não enganemos então ; vol
temos ás quatro I,oras de sessno (m:m'.tos npoia
do,9), porque o augmenlo de uma hora é uma 
pena nos deputados reaes, entretanto que os 
mais senhores se relirão. 

O SR. PRESIDEN-rE ·: - Con10 ninguem toma· 
a palavra, segue-se a votnçno ; mas como não 
ha casa levanto a sessão. 

Dada a mesma ordem do dia, o Sr. p1·esi
dente levanta a sessão ás 3 horas menos 10 
minutos. 

SesMão e.-n 8 de Junho 

PRl:;SJDF.:NC(A DO sn. Ail,\UJO VJANNA 

Su111J.\1Amo. - Expediente. - 013 apm·tes. - A 
qitestão de Oyapocl.:. Discm·sos elos S1·8 • .An
cfréa, Cm·nefro Leão e Lúnvo de Abreu.
ÜJ'dem _do dia.-Prqjecfo e indicação.--In
terp1·etcrção do aeto adclicfonrtl. Requerimento 
de adiamento.-D-i~ciw.~ão do tercefro topico 
do voto de graças. Dismt1·so do 81·. '1.'on·es ; 
a aeadernict de tnarinha ; 1·_esposta ao Sr. Al
vares .lYiaclw.do. Discu1·so do 81·, Coelho. 

A's dez horas da manhã faz-se· a chamada, 
e logo que se renne numero lebal de Srs. de
putados, abre-se a sessão, 1ê-se e approva-se a 
acta da nnlecedente. 

Fallão com causa participada· os Srs. Ca
jueiro, Lima e Silva! Bandeira de Mello, Vis
guciroJ Barreto Pedroso, Bu~tamante, Alci
hiades, José -Feliciano e Assis :Mascarenhas; e 
sem clla, os Srs. Belleza, Castro e Silva, Coelho 
Bastos, Francisco do Rego e Monteiro de 
Barros. 

EXPEDIENTE 

O Sa. 1° SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes of'ficios : 

Do ministro do irnperio, remellendo uma re
presentação que á assembléa geral dirige a 
us~embléa legislativa da provincia de Per· 
nambuco sobre n interpretação da lei de 12 de 
Agosto de 1834.-N commissão das assernbléas 
provinciaes. 

Do mesmo ministro participando terem-se 
expedido as convenientes ordens para que a ca
mara municipal do Pará remetta os respectivos 
diplomas aos dous supplentes mais votados, 
afim de serem -po1· elles suppridas as faltas 
dos deputados ordinarios, que não compa· 

· recerão na present~ sessl.\o.-Fica a camara 
inteirada. · 

Do ministro da justiça enviando o requeri
mento de frei Thomaz de Noronha, bispo re
signatariQ ele Olinda, :pedindo a continuação de 

uma congrua para sua subsistencia.-A' com-
mi:-s&o dos negocio!:l ecclesiasticos. .. 

Vai á commissM do orçamento o mappa 
demonstrativo da substituição . do pupel
moeda. 

\Tui á commissão de instrucção publica o 
reqrrerim~nlo de Manoel ,Jonquim Alexandrino 
de Andrada. 

A' de petições o de Manoel Francisco de 
Mello. 

A' mesma cornmissão o do abbade geral de 
S. B~nto do imperio do Brazil. 

A1 mesma commissão o de Frederico Augusto 
Xavier de Brito, e outro: e o de Aloir e 
Companhia, dn cidade da Bahia. 

O Sr. Andrada. Machado pede a palavra pela 
ordem, e declara que esses apartes que os ·Srs. 
depu lados pron u nciár ão na sessão anterior, 
quando SP. disc11t.in o voto de graças, lhe dei
xá1·no uma impressno muito dolorosa; e pede a 
S. Ex. o Sr. presidente, que se aca~o elle de
putado faltar alguma vez aos seus deveres, qne 
não o poupe, que o faça entrar na ordem. O 
oradoL' cuida que do lado dos Srs. depulados, 
que volão com elle, não houverão esses apartes, 
mas no ·caso que os haja, pede que o Sr. presi
dente os_ nilO permitta. Era este portanto o re
querimento que tinha a fazer ao fa. presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE lê o artigo do regimento 
· interno, que determina que nenhum depu

tado poderá fallar sem primeiramente pedir 
a palavra. 

O Sr. Alvares Ma.cha.do pede a palavra pela 
ordem, e declara que nesta sessão em que 
a camara vai tratar da discussão da redacção 
da intel'pretação do acto addicional, irno seria 
fóra de proposito, talvez, que ellt! deputado 
pedisse a leitura do projecto da representação 
da assembléa provincial de Pernambt1co, qL1e 
acaba dP. chegar a esta casa. Nota que essa re
presentação tem de Íl' a uma commissao, e assim 
talvez não se possa tomar na devida conside
ração na occasião em que se vai votar a res
peito do projecto de lei ; por isso elle deputado 
quizera que essa representação fosse impressa 
e dish·ibuida pelos Srs. deputados, porque talvez 
que alguns tomem em linha · de conta al
gumas das razões apresentadas na represen
tação ; por isso pede n S. Ex. a leitura ela 
representação da asi;embléa legislativa de Per
nambuco. 

O SR. PRESIDENTE diz que se a camara con• 
sente na leitura e na _impr~ssão .... 

O SR. AtvARES MACHADO declara q11e elle não 
quer procrastinar a discussão deste objecto com 
a impressão dessa representação, por isso se li
mita a pedir unfoameote a sua leitura. 

O Sr. Souza. Martins observa que se devia 
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316 SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1839 

fazer essa leitura quando entrasse em discu$s1lo 
a redacção do acto addicional. 

O Sr. Carneiro da Cunha tem a palavra pela 
ordem, e mosJra que nos limites das provincias 
de Pernambuco e Parahyba existe a povoação 
de Pedras de Fogo, que de um lado pert~nce á 
provincia de Pernambuco, do outro à d;1 Para
hyba. Nota que aquella povoação está distante 
dez leguas da capital da Parahyba, e vinte e uma 
leguas da de Pernambuco, e que os seus habi
tantes já requerêrão que ficasse a povoação 
pertencendo á provincia da Parnhyba. ivlosll'a 
a necessidade de ficar pertencendo a uma das 
duas províncias; não que elle queira corn isto 
ir augmentar a população da Par,1hybct com 
prejtJizo da de Pemarnbuco; tanto 1~il0 são 
essas SUtH intençoes, que eiie deputado já ce
dêra uma gt•,rnde parte da pt·ovincia da Para
hyba á prnvinciu do Rio Gi·ande na occusino 
cm que nesta casa se discutio a divis:lo dos 
limites dessas provincias: cntno alleniieu elle á 
j11:;tiça que havia da parle do Rio Grande do 
Norte, e eslava persuadido, como o e:;;tá hoje, 
que os depnta<los não vêm para esta carnara 
senllo para fazer leis proprias e adeq11adas para 
o governo .dos brazileit·os. -(Apoiados.) Entende 
que to~os os depul~dos devem trabalhar para 
a gloria e prosperidade da nação bra;dleira. 
(fifoiados.) Declara-se inimigo desse provin
c1alísmo t:io contrario á pt·osperidade como á 
nni!lo do -imperio; traz á memoria o exemplo 
digno de imitação que ainda ha pouco a pro
vincia d" Rio de Janeiro acab.1 àe dar ':'leo-endo 
tres individuos para senadores do i;npe~io, e 
nenhum delles filho da proviricia. 

Nota que duzentos ou trezentos fogos mais 
n!to augmentarin.o por certo a irnportancia da 
provi ncia ~e Pernambuco, e termina de!,t'janLlo 
que faça.o-se melhores divisões territoriaes. 
Manda á mesa o seu projeclo. 

_E' . lida,. j~J lga~o o_bjecto de deliberação, e _ 
vai a 1mprm11r a segmnte resolução : . 

cc A assembléa geral legislativa resolve: 
« At·t. 1.0 A povoação de Pedras de Fo()'o fica 

d'ora em diante pertencendo á provin;ia da 
Parahyba. 

. cc Art. 2.º Os presidentes de Pernambuco e 
de Parahyha nomearáõ commissarios que esta
beleção definitivamente a linha divisaria das 
duas provincias. 

<e Paço da camara dos deputados, 8 de Junho 
de 1839.- J. M. Oarneiro da Ounha. » _ 

O Sr. Bezende, tendo em vista a questão do . 
pequeno Oyapock, de .que fallou o nobre de
putado pela Parahyba, e. considerando que se 
deve attender o que fôr mais conveniente para 
o_bem dos povos, não podendo continuai· essa 
v1lla a ter ruas que pertencem ás provincias de 
Pernambuco e Parahyba, manda por isso á 
mesa a indicaçlio seguinte: 

« Que se recommende ao governo que ordene 

aos presidentes de Pernambuco e Parahyba 
que nomeem um commissario por cada parte 

. d ' os quaes, examman o o ohjecto da resolução 
proposta, pt·oponhão o que julgarem conve
niente. ,i 

Vai á commissão de estatistica. 

PR.IMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discussão adiada sobre o requeri~ 
menta do Sr. Carneiro da Cunha, para se pedir 
ao governo a peça official ácerca da in tervençào 
ingleza sohl'e a occupação do Oyapock. 

O Sr. Carnêiro LêãO observa que as re
flexões expendidas pelos nobres deputados que 
o precedêrão nesta discussão, dão a entender 
q""' elle" "e P" .. "'Uadom qt"' os A,.n I1mn~to · ,-1~ ......... ..,;i u IJLU \,.;U.& 11.J '--l'JIV GlJ ~ Ut 

uma negociação diplomatica se devem_ publicai· 
desde que esses negocios têm chegado ao co
nhedmento <lo publico ; parece ser esta a intel
ligencia que elles têm dado a este nerrocio · 

' li · 0 
' purem, 1es nota que isto é contra o decoro, ·e 

contra todos os estylos diplornaticos. Declara 
que muitos actos diplomalicos ha que são pu
blicas e notorios, por exemplo, a mediação em 
que se não gua.rda segeedo nem.se póde guardar, 
sem que por isso se siga que os documentos 
d~ssa·negociação se devão publicar, riuando está 
arnda pendente, o que sem duvida· seria contra 
ioJo o decoro ; por isso não póde concordar 
com os illustres deputados qt1e querem que se 
f~ção publi;as torl~s as notas, sem que a neg-0-
c1ação esteja termmada. Não pensem, exclama 
o orador, os _nobres deputados, que só elles 
sentem palpital'-lhef? no peito o pafriotismo, 
que só e!Jes deseja.o que essa parte do· imperio, 
occupada agora pelos francezes, nos seja resti
luida. Nós ·tumbem temos os mesmos dese;os 

.1 • " ' mas os nossos ueseJ0S não nos cegã.o a tal ponto 
que desejemos ludo comprometter. 

Nula que tel'ia sido bom, segundo reconheceu 
o nobre ex:m~n~strn do~ negocios e~trangeiros, 
que ao prmc1p10 se tivesse repelhdo com a 
_força a occnpação do Oyapock; mas reconhe
cendo-se que nessa occasião não estava o Pará 
em e!:üado de repellir a força com a força, 
tendo-se entregue este negocio a meios diplo
muticos, sem que estejão esgotados todos estes 
meios, não devemos lançar mão de outros. O 
orador concordará em guerl'a, só, porém, quando 
não houver outro recurso, e que se tenha de 
escolher entre a guet·ra ou a cessão do Lerri
t~rio. E' pois_ sua opinião que se deixe o nego .. 
e10 entregue a tela d1plomatica, e se espere pelos 
seus resultados, sem apressat·-se s11a ultimação, 
provocando a guerra, tao contraria aos inte
resses do paiz , se quer o nobre deputado auto1• 
do requerimento, pôr-se ao facto dessas' nego
ciações, tenha paciencia, espere· pela occasTno 
opportuna ; e se acaso o não satisfizerem taes. 
negociações, faça recahir toda a responsabili
àade no ~X-ministro, que ·parece na.o ]he merece 
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muito credito neste negocio. Vota contra o re
querirnen to. 

O Sr. Andréa (profundo silencio) :-St-. pre
sidente, eu pedi a palavra unican1ente pui~a 
dar algumas explicações sobre a occupação do 
Amapá pelos francezes. A costa do mar, de3de 
a foz rlo Ovaooek até o cabo do Norte. a aue 
fica proxirn; Ô lago do Amapá, é um ÍetT~no 
baixo, alagado, deslrnbitado, e sujeito ao phe
nomeno chamado p01·ol'oea, que torna difficil o 
seu accesso, e assim sómerite alguns pesca
dores em tempo proprio vao alli fazer salga de 
peixe. No tempo em que os francezes occu
párão o posto do Amará, n!lo era dado senão 
aos rebeldes ctnsarem os rios e costas do Pnrú. 
N:10 foi possivel portanto ao prnsirlente ler 
conhecimento desta occup,h;ão, e elia foi duvi
dosa por rn11ito tempo. Não podia pois o pre
sídente do Pará atacnr os francezes no actn ela 
sua occupaç!lo, porque nM teve dPlla nolicia. 
Dado mesmo qne o soubesse, precisaria ter 
meios: e mesmo q11nnclo tivesse forças bas
tantes para fazer desalojar os franceze:;, na.o era 
o seu primeiro dever ·salvar a capital das mil.os 
dos rebeldes r Acudir a tantos de~~raçados 
dispersos pelos bosriues? (Apoiado>i.) Preparar 
o regresso de todas as familiri.s emigradas? 
Salvar, emfim, os nossos corH:idaclãos, do que 
entrar em lutas estranhas ·á felicidade da pt'o
vim:ia? (Apoía~os.) 

Quando teve o presidente <lo Pará de ol'ficinr 
ao governador de G1yenna sobre outros objectos, 
veio em sua resposta, como por incidente, a 
participação de ter oceupado por ordem do seu 
governo a margem direita. do Oyapock, cha
mando ainda margem deste rio todo o terreno 
por onde corre o rio de Vicente Pinçon, abran
gendo um espaço de mais de dous gráos. A esta 
participação respondeu o presidente elo Pará, 
mostrando claramente áqnclle governador que, 
segundo. os tratados existentes, a França não 
tinha direito algum a occupar a margem direita 
do Oyapock, q11e atacar o iinperio na minori
dade do imperndor do Brazil, e qnando esta
vamos a braços com duas provincias rebelladas, 
era mais proteger a rebeldia do que evitai-a ; 
que esta conducta não era propria de cava
lheiros francezes (appiados); e finalmente que, 
se um dos motivo,;; da occupaçiio era evitar o 
contagio da rebelliã.o nos estabelecimentos fran
cezes, essa causa tinha cessado, por is5o que 
elle presidente tinha extinguido a rebellião por 
aquellas immediações, e a provincia estava pa
cificatla : e que assim, não restando 111olivo 
algum para continuar aquella occupaçno, devia 
sahir do terreno brazilefro, e dt:ix.ar aos gabi
netes as que:.tõ.es de limites. A resposta foi ne· 
gativa, e o presidente do Pará deu parle de tudo 
ao governo, enviando as cópias da correspon-
dcncia. · 

Não tocava ao presidente do Pará declarar a 

guerra á, França ; e quando lhe tocasse, co
nhecia elle rnllito bem que nos não convinha, 
nem convétn, entrnt· em llma luta desastrosa 
e desigual com a França, sem se ter·em esgo
tado todos os outros :neios pacificos de che
garmos ao mesmo fim. Sou comtudo de voto, 
que nos deixemos abrazar, que nos deixemos 
aniquillat· de todo anteil, do que soffrerrnos 
que a nação frunceza, ou oult'a qllalquer, nos 
usurpe um só palmo do n~sso territoeio. (11fu,itos 
ctpoiaclo.g,) Esta é a minha opinião. 

O Sr. Limp:, de Abrau quasi que poderia 
deixai· de fallat· depois do que a camara acaba 
de ouvir· do nobre deputado ex-presidente do 
P,H'Ú; todavia ainda alguma cousa aj11nl111·á ás 
su.i~ er.:plicações. Lcmhrn que na · sessào de 
1836 forão lidos na canrnrn os importantes do
cumentos enviados pelo ex-presidente da pt·o
virieia do PiHá : estes doeu mentos parecerílo 
não achar na camara toda a sympalhia e 
allcnr,'rio de que era.o dignos. A administração 
de que fez parte o orador não q11iz dar uma 
solução definitiva sohi·c este importante as
s111npto ; pó:fo-se todavia colligir que o ga
binete imperial fez quanto eslava a seu ,dcance 
para sr~r desoccu pado o posto do O ya poek. N /:lo 
aceitou negociação alguma ; e reservon para seu 
juizo unico a dticisão de quando aclwr-se-hia 
pacificado o Padi e assim de q11ando devia 
cessat· a occu pa~'.ão fra nceza, que era jt1stificada 
pelas perturbuções da provincia. Este rnini::;terio, 
npezar de na.o contar com urna maioria forte 
e compacta do corpo legislativo, na sessão de 
1836, tanto que vio cahir em uma d.is sessões 
alé a propria lei de fixação das forças de terra ; 
tod,tvia e:;perou que a ca1narn, reflectindo 
rnelhot· sobre as circumstancias do paiz, prcs · 
lasse apoio franco1 leal e decidido na seguinte 
sessao de 1837. 

Escusado é memorar qual foi o apoio que 
achou então o gabinete imperial, crrn::;cio de 
que nada podia fazer a· bem e prosperidade do 
paiz, demiltio-se, deixando a q11cstã.o do Oya
pock no estado que acaba de referir, 

Duas opiniões se offerecêrão ao gabinete de 
19 de Setembro logo que se reco.nheceu que a 
provincia do Pal'á estava pacificada ; ou de fuze1· 
ao gabinete das Tuillerias uma d..:claraç!lo afim 
de desoccnpar os postos da margem diteiia do 
Oyapock, empregando forças para repellir a 
força, ou recorrer, como recorreu, á mediação 

·estmngeira ; o gabinete de 19 d~ Setembro es
colheu a peior, no pensar do orador, a me
diação. 

Pretendeu o nobre· ex-minist1·0 dos estran
geiros demonstrar .duas proiJosições ; a: pri
meira é que temos todo o dir·eito ao territo1·io, 
e q:ue o rio Oyapock por. esse lado serve de 
divisa, e não o rio de Vicente Pinçon. Declara 
o orador que não duvida que deve ser essa 
a divisa; A segunda proposição foi que a m~~ 
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diaçãO tinha sido util em muitos casos. 2 orador 
declara que poderia com uma autoridade res
peilavel duvidar da utilidade de laes garantias 
ou mediações estabelecidas µelos tratados, e 
mostrar que não são ellas senão obras de fila
grana que só de!eitão a vista. 

Adrnittindo, porém, sua utilidade em algumas 
occasiões, quizera que a demonstração do nobre 
eÃ-ministro consistisse em que a mediação era 
ulil e conveniente ao ~aiz, utilidade e conve
niencia que e1ie orador nega, por isso que o 
nobre ex-ministro dos estrangeiros sabia que 
não nos era favora vel a opiniao do míni:st1·0 
dessa naç~o, a cnja mediaçilo recorreu, e i vista 
das discussões que houve no parlamento de 
Inglaterra. Pergunta. o -0t·ador, se sendo-nos, 
como parece, de receiar contraria a decisão da 
naç1io medianeira, se, quando tiver de ser re
talhado o nosso tet·ril.orio devemos entrw re
pellit· a força com a força quando tivermos de 
lutar contrn duas nações poderosas? E' por isso 
que o or.itlor sustentou, e ainda s11stenla, que 
em semelhante questão só nos podet·ia ser pre
judicial a mediaçilo, e ainda si1slenta qne µela 
letra dos tratados não está ella determinada, 
P.em póde tet· lugar senão nas questões de li
mites ; ora, a questão que devia occ11par ao 
mínisterio era. a evacnação do terrilorio. De
clara, porém, que não duvidaria rnesmo acqui
êSCer a essa mediação se pot· ventura fosse con
dição preliminar a evacuação do territorio in
vadido ; então poclería desculpar o procr.di
mento do nobre ex-ministro. 

O oradot· oppõe-se ao requerimento, pot'(ple 
só serviria pam indicar falta de confiança no 
l!overno aclual, auerendo a camara ton1ar a 
~eu cargo o conh~cer o que se tem passado 
sobre essa negociação: está int.eiramente con
vencido de quE> o aclüal ministro dos negocios 
estrangeiros nao será capaz de compromelter 
nem os interesses nem a dignidade da corôa: · 
embora nãó o persiga essa furia de confiança 
UI.o proclama.da pelos niinistrns de 19 de Se
tembro, confiança sem base, esse principio 
subversivo, de que felizmente estão arre
pendidos mnitos dos Srs. deputados. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :·-Nno eu. 
O SR. LIMPO. DE ABREU :-Sendo um delles o 

illustre deputado de Minas que me acaba de 
dizer que não, porque foi proposiç:io por elle emit
tida n' u 111 a das sessões pai;:sadas, que se 
deve jt1l~ur uma administração pelos sens actos 
dando-lhe, ou retirando o voto, st>g11ndo.merecer: 
ora, isto é o que quct· o orador, e por seus 
actos entende que o actual ministro dos es
trangeiros no curto eSfXlÇO de s11a adrninis-

. tração· tem f~ito benefieios mais relevantPs ao 
paiz, do que fez n ndministração de 19 · de 
Setembro, em 19 mezes de sua exi:;lenciil; 
crê que nessa negociaçao desempenhará elle . 
compldamente a confiança que nelle depositou 
o regente. 

Está resolvido a votar contrâ o requerimento. 
Se por ventura, e"m conseq11encia da vinda 
desses documentos, pudesse a camara mandar 
urna mensagem; pedindo que o ministre re
cuasse nessa negociação, votaria por ella; mas 
isso não é possível. · 

Declarn que sabe muito bem o illustre depu
tado de alguns passos que se derão para que 
tivesse a carnara perfeilo conhecimento deste 
objecto: lembrou até elle, orador, no circnlo 
de seus amigos, a utilidade e conveniencia de 
urna sessão secreta ; mas á vista elas reflexões 
que ::;e lhe offerecerão, convenceu-se que po
deria ser mais p1·ejuàicial do que util a publi
cação dessa nr>gociação. · 

Responde á censma que o nobre deputado 
por Minas pareceu irrogar aos de seu lado, 
argnindo-o de querer fazet· monopolio de patrio
tismo. Nem o orador, nem os seus amigos 
politicos pertencem a ~sse - nós - em que 
tanto se tem fallado: esse - nós - é que pa
rece querer rnonopolisar o patriotismo, e o 
direito de representar a nação, 

Ao menos pela suá parte a consciencia não 
o accuso de que nem o anno passado, nem este 
anno, tenha excedido os limites da decencia e 
dos direitos que corno deputado tem para fazer 
observações, e 1iirigir respeitosas represen· 
ta~õe3 ao governo. 

Se se tem occnpado com um ministerio qne 
já nno existe, não é tanto para vexal-o com 
exigencias quanto para qne sua politica não 
cotttinue, para quê se adopte uma politica nova, 
tanto :1 respeito das relações internas como 
ext,~riores ; e como está persuadido que a po· 
liliea não acabou com a dissolução do gabinete, 
crê que n:lo se poderá arguil-o de dirigir cen
slJraS· ápolilica que ainda não foi dissolvida, que 
ainda ao menos em parle subsiste. Conc!ue 
rec~JS,indo seu voto ao requerimento, apezar de 
ser de um amigo e collega a quem presta o 
maior respeito e em quem reconhece senti
mentos patrioticos. 

Fica adiado pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

INTERPRETAÇÃO DO AC:Tú ADDICIONAL 

O SR. PRESIDENTE, fundado no art. 114 do. 
regimento, que diz: « Nos projectos, indicações, 
ou requerimentos, ~e não hão àe empregar 
expressões que suscitem idéas odiosas ou que 
offendão alguma classe de· cidadãos, ii mostra 
que não póde aceitar o requerimento do Sr. 
Alvares Machado. Observa lambem que este 
requerimento é escusado, pois que, se a carnara 
decidir qne ha absurdo ou contradicção na lei, 
àeverà de necessidade ter essa quarta discussão. 

O Sr. Rego Monteiro requer que a re- · 
dac<;ão desse projecto vá á commi1esão de con
stituição e poderes, e com ella a representação 
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da assembléa provincial de PernambL1co, e o 
requerimento ào Sr. Alvares Machado, afim 
de dar com urgencia a commissão o seu pa
recer. Acha o illustre deputado que por esta 
nrnneira melhor se escli:m,ce o objecto, e se 
systematisa a discnssão, cheia como está de 
questões incid_entes. Outra vantagern haverá, 
que é tomar-se conhecimento dessa repre:ien~ 
tação di:\ assembléa de Pernambuco, que ainda 
não !'oi impressa, nem mesmo lida. 

Manda á mesa o segninte requerimento : 

cc Requeiro que o projecto interpretativo vá 
á commissão de conslitúição e poderes, assim 
como a resolução da assembléa legislativa de 
Pernambuco, para dar em resultado o seu 
parecer.-Rego Monteiro. n 

O SR. PRESIDENTE! declara que envoi ve esse 
requerimento adiamento. 

O Sr. Moura Magalhães oppõe-se á direcção 
q11e o Sr. presideute quer dar ao reqt1eri
mento, por achal-o contrario ao regimento. 

O orndor mostra que nos lermos delle não 
é mais possível propôr-se adiamentos nem 
remessas a commissões, devendo limitar-se a 
discussão a conhecer-se se a lei envolve con
tradicções, absurdos, etc. O que se quer com 
esses adiarnen tos é que não (J3Sse a i n terpre
taçl\o do acto t1ddicional ; muito claramente 
se tem manifestudo essa intenção, quando se 
tem declarado que se Jhe ha de oppôr toda 
a sorte de embargos. O oradur assevera que 
deve e ha de passar, porque o conlc-ario seria 
um desdouro, uma ignominia d,i camara, e 
affirma que passará, 1nalgré ·vowt (Apontando 
parei oa bancos da op1;o/5ição,) 
- Se a interpretaçào - está, corno se diz, cheia 
de absurdos, de conlradicçõrs, de tudo 'luanto 
o nobre deputado por S. Paulo pôde inventar 
de odioso, appellernos para o senado, appei
]emos · para o poder moderador, que negar-lhe
lrn sua sancção. Termina declarando qne 
sendo essa lei uma dás primeiras necessi
dades reclamadas pelo paiz, oppõe-se tlle á 
direcção que o Sr. presidente quet· dar a 
semelhante requerimento. 

O SR. PRESIDEN'rE observa que nada obsta 
a quulq11er Sr. deputado o propôt· · adia

. mentos. 

O Sr. Nunes Machado nM repara em ter 
o nobre depu.tado- ( o Sr. Rego Monteiro) apre
sentado esse requerimento; elle mostra-se 
coherente, e satisfaz completamente á com
missão de que vem encarregado. A camara 
aclwrá lambem coherente a elle orador quando 
combater essa redacção, porque. deve estar 
lembt·ada de quanto se oppôz ao ultimo ar
tigo desse projecto, cuja redacç:lo está sobre 
a tnesa. Apezar, porém, de reprovar esse artigo, 
deseja que a lei passe com brevidade, pois que 
espera que a camara , dos anciãos do estado 

elimine dessa lei, ali.is necessaria, o monstruoso 
arl. 8°. 

O Sr. O ctoni defende os deputados de seu 
belo da nrguit;ão 4ue lhes lançou o Sr. Moura 
M 1gall1ãcs, atiribuinàu-lhes uma proposição, 
que só por elle fôra emittida. Todavia de
clara que n~o disse que opporia toda a sOl·te 
de embargos, mas sim todos os embargos que o 
regimento pennille a que passe esta lei. 

Niio vê motivo plausivel para que se re
jeite esse adiamento, sobretudo qnamlo se tem 
de examinar a representaça.o de uma assem
biéa de pL·ovincia tão respeilavel, COl'roborada 
em todas as suas observações pela opinião' 
de alguns Srs. deputados. l.i:mbora ava11çasse 
o Sr. 2º i;ecretario em tom m:igistrnl, corno 
se tivesse em sua mão as decisões do senado 
e d() poder mnderador, que o projecto havia 
de passar rnalgi·é 1uHts, suppõe que com 
igual ·'fündame11to póde avançar qlle rnalgré 
vous o senado e o podei· moderador podem 
salvar a constituição do estado. Tem1ina pe
dindo á nob!'e maioria, que consinta que se 
exa1nine o negocio, e votando a favor do adia
mento. 

O Sr. Rezende diz que é preciso que prom
piarneute se apvrove ou rejeite tal l'fldacção, 
para tomar-se alguma- outra decisão; é 
por isso que disse ha dias, que se opporia a 
todas as moratorias, e ha votar conlra o adia
mento, nem mesmo para que se tome em con
sideração a representação da assembléa pro
vincial t!e Pernambuco. Não negará a nenhuma 
assembléa l'rovincial o direito de representar o 
que julgai· comeniente ao bem úo paiz, quando 
nas camara.:l se discutirem taes ou taes medidas; 
as luzes trnnsmillid.as são sempre uteis ás dis
cussões da assembléa geral ; mas comquanto 
mui respeilaveJ 8t'ja a representação, ella veio 
um pouco larJe, porquanto nada mais póde a 
camara fazer senão entrar em uma quarta dis
cussão, quando por ventura se decida que ha 
absurdo na lei. Q1rnndo se discutia, na assem
bléa de Pernambuco, essa . representação, não 
a julgou boa, mas estimou que ella viesse parn 
convencer a camara do grande mal que se fez 
em deixar p,H' annos, sem serem derogarlas, 
leis que a principio tamanho espanto produ
zirão, e que depois fol'ão creando raízes e lan· 
çando tamanhas ramificações, e occupando tanta 
extensM rdo territorio do Brazil, que depois se 
tornará diffidlimo desarraigai-as. Vota pois 
contra o adiarnento1 e corno está dada ··a hora, 
se se não votar, pedirá urgencia para se decidir 
iá o adiamento, unicamente o adiamento. 

V A urgencia é apoiada. 

O Sr. iego Monteiro julga que não póde 
passar a urgencia, porque nao deve a carnara 
ter em ta.o pouca co.nta a repi·esentaç:lo da as
sernbléa de uma provincia que tantos soccorros 
e sacrificios tem feito pela ordem e integridade 
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do impcrio. O ohjeclo é credor de t~nla medi
tação que adia que não deve prelenr a ordem 
do dia. 

E' rejeitada a u rgencia. 

TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a discnssão do volo de graças. 

O Sr. Torres :- Sr. presidente, na sessão de 
hontem pedi a palavra quando fallava o nobre 
deputado nor S. Paulo, para t·esponder a al
guinas expressões que. elle pt:oferir~; pedi 
lambem porque o nobre deputat.lo havia asse
verado, q11t· passnndo a analysar o orçamento 
da mal'inha votado o anno pasi;ado, enconlrára 
muitas duplicatas, muitas verbas ociosas. En-

· lendi que devia desvanec.:er a impressão que 
estas paiavras prnduzirião sobre a eaniara; mas 
o nobre deµutado não quiz ao rJepois entrar 
na discussão. fofelizmenle ::idiou para a dis
cussão do orçarueulo o mostrar as duplicatas, 
verbas, etc. Sinto que o nobre deputado nao 
quizesse então demonstrar o que avançou, 
porque a irnpressí.\o póJe ler sido desfavoravel 
á administração de 19 de Setembro. 

Não me julgo todavia isento de dever r:es
ponder a outras arguições que me fez o noore 
deputado, nem de apresentar á camara algumas 
observa<;0es sobre a p,nle do disc.:u rso Jo nobre 
deputado, que produzia sobre mim a impressão 
mais dolorosa. 

Prote:-;to, Sr. presidente, tomar pouco tempo 
á camara ; . proleslo não erniltir urna palavra 
que possa ser contraria ao bom coüceilo que eu 
formo do nobre deputado a quem vou res
ponder; protesto á camara qu<> não me servirei 
das invectivas e ataques pessraes que o nobre 
deputado com mão prndiga lançou sobre a 
administração de 19 de Setembro, e princi.: 
palmente sobre um dos mais conspícuos mem· 
bros dessa administração; entendo que a gene
rosidade e. decencia da carnara (permitta-se 
a expressão) não permittem os ataques pessoaes 
que podem manchar o caracter de um cidadão, 
muito principalmente quando não tem· assento 
nesta casa, e nao póde por isso repellir os ata
c1ues e as injustiças que com elle se fazem. 
Dilo isto, entrarei em materia. · 

Principiarei por responder ás arguições que 
se fizt!rão a alguns actos do ministro da ma
rinha que fez parte da administração de 19 de 
Setembrn, passarei depois a fazer observações 
geraes ao que foi asseverado -pelo nobre de
putado. 

Entrando na primeira parte, me parece que 
mais attenção devem merecer as arguições que 
me fez o nobre deputado por um acto meu, 
que aliás entendo que foi bom, e do qual me 
parece ha de resultai· alguma utilidade para o 
paiz: a mudança da acàd1::mia . de marinha 
para bordo da náo Pedro II Eu examinarei 
primeirame11le quaes s:10 as vantagens que vejo 

neste ado, e depois as censoras que forno 
feitas a esse mesmo aclo, quer pelo lado da 
lec:alidade e economia, quer pela desvantagem 
e inconvenientes que 011tro nobre deputado por 
Minas vio nesia transferencia em uma das 
sessões passadas. Peço é camara benevolencia , 
a materia é esteril, mas julgo que nlio deixa de 
1-n.Y. :.-"1--.n..l"'\1">4,,Ylr,;n 
LVL 1u.1pv11.uu1.,.,,1a.. 

Sr. presidente, creio que por menos con h e
cimentos que se tenha do serviço da marinha 
militar; não se póde deixar de conhecer que a· 
educação, boa organisação e disciplina do pe,;
soal dos navios de guena, e pri11cip2lmente da 
officialidade que o dirige, concorre em grande 
parle para a força real deites. Entendo que nrlo 
ha pessoas que deseonheçilo q11anto é neces
sario que aquelles que se deslinãu a ser officÍílCS 
de marinha comecem dos mais tenros annos a 
en lregar-se aos lrabal lrns desta profissâo labo
riosa : é preciso qiJe desde os mais tenros 
annos se habituem á regularidade, á severidade 
do serviço de bordo ; é preciso que aprenda.o 
pela pratica todos os trabalhos que um dia têm 
de dirigir; é preciso finalmente que se formem 
no exercicio da subordinação e obediencia que 
um dia têm de manter entre os seus subordi
nados. Postos estes princípios que me parecem 
de evideneia, que não pouem ser negados por 
quem quer que algum conhecimento tenha, 
por mais superficial que seja, do serviço do 
mar; postos estes princípios, digo, vou exa
minar se a academia da marinha eslabeleciàa 
como estava podia satisfazer estas necessidades. 

Eu começarei pela obsenação de que, con
forme os estatutos da academia da marinha, 
um alumno podia_ nella matricular-se em qual
quer idade que fosse, uma vez que tivesse mais 
de 15 annos, de maneira que um moço que ti
vesse 20, 21, 22, 23 ou mais annos, podiu ma
tricular-se na academia; gastava ao menos tres 
arinos nos eslLidos theoricos respectivos, e RÓ 
aos 26 annos ( entrando aos 23) é que pela 
primeira vez ia embarcar. Eu peço á camara 
qu~ considere se o individio que na idade de 
26' annos vai pela primeira vez pô1• o pé 
sobre o mar póde contrabir os habitas que são 
proprios da profissllo, se póde arnolda1·-se a tono 
o rig0r, á todas as tegras da subordinaçllo, dis
ciplina, severidade e regularirlade, que se exige 
a bordo dos navios de guerra. Segundo a re
forma que fez o governo, ninguem se póde ma
tricular com mais de 16.annos, e por isso prin· 
cipiando-se nesta idade a estudar, já sujeito á 
disciplina militár, já sujeito á regularidad~ do 
serviço de bordo1 é claro que com muito mais 
facilidade viráõ a ser bons officiaes aquelles 
que assim_ frequentarem a nova· academia, do 
que aquelles que frequenh1vão a antiga, 

Quanto á pratica me· parece lambem que 
a academia de marinha. d_o modo por que es
tava estabelecida n!lo podia satisfazer ás:con
diçõcs necessarias. A pratica que deve lt:r um 
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official de rnarinba pôde-se capitular em 4 
differentes artigos : - Pré\tica das observações 
e calculos astronomicos, pratica de apparelhos 
e manobras gen1es, pratica ou exercicios pra
ticas de armas de fogo; e muito principalmente a 
artilharia, que é a arma essencial dos navios de 
guerra : finalmente pratica do serviço de bordo, 
isto é, detalhe das guarnições para o serviço da 
artilharia, para O serviç.o- das rnanobras, par;_1 O 

C_?SO de fogo, e para o emprego ele forço. Podia 
a academia da marinha eslt1bdecicla, corno 
estav2., dar esles conher.imenlos prnlicos aos 
aluninos della? E' claro que n~o. Comecemos 
pela. pratica das obsei-vações e caltu I os i.istrn
norn1cos. 

Eu estou persuadido que na academia da 
marinha. estabelecida em terra, podião lambem 
os a1un1nos ter a pratica necessaria das obser
vações e calculas aslronornicos ; mas note a 
carnara que os alumnos, cursando a academia 
conforme o plano antigo, não podião rem>ir-se 
alli senão em certas e determinadas lioras ; e 
em certas e determinadas horas nem sempre é 
passive] fazer-se uma observação astronomica; 
para se ella fazer é preciso qne os astros qne 
se observao eslejão à certa altura sobre 1) ho
risonte, não estejão encobertos com nuvens, 
etc,: ora, podia muito bem acontecer que, 
na occasino, · cm que os alunrnos estivessem 
reunidos com o respectivo professor> estas ob
serva\·ões nao pudessem ter lngar; mas estando 
a academia á bordo, cl;iro é qne, a qnalqner 
momento em que se apresente occc1sião favo
ravel para se fazerem proceder estas obser
vações, poderáa os alumno~ vei-ifical-ns. 

Vamos á pratica do apparelho e das ma
nobras. Ningnem negará que na acaclem:a em 
terra é irnpoi;:sivei que e::,tas manobras se 
fação ; póde-se :iprender o nome de uma ou 
outra peça de cordoalha, mas os exercicios 
praticas do apparelho e dns manobras', é claro 
que não se podem fazer em terra, e só sim á 
bordo. - -

Vamos á pratica de artilharia. A artilharia 
de mat· não está sujeita ás mesmas regras por 
que se dirigem os al'tilheiros de terra. Ninguem 
póde ser bom artilheiro de mar, senllo com 
pratica muito continuada, muito aturada; e 
não podendo a academia· de marinha em tel't'a 
dar aos discipnlos esta pratica, podendo elles 
adquiril-a rnuilo vantajosamente á bordo da 
náo, é clarn que o estabelecimenlo da academia 
á bordo de um nâvio de guerra traz comsigo 

-- esta vantagem, que é de muita irnportancia. 
Quanto á pratica do serviço de bordo, me 

parece quc•não é necesso.rio entrar em mais 
desenvolvimento para mostrar que clla nao 
pódc ser adquiri~a em terra, e que o póde ser 
com muita facilidade á bc,rdo. 

Mas, perguntar-se-me-ha, poderáõ as obse1·
vações e - calculos astronomicos serem feitos â 
bordo da náo Pedro II? Nega-o o nobre de-· 

TOlllQ 1 

pnla(lo peh provinrin. nc Minns ; e até foi um 
dos cle!"eilos que l'lle [lt:i1ou na l~d1sferencin da 
acaclemiu pHra bordo da núo. Sr. presidente, em
qua11lo na u,s.i não estava o nobr-e deput.,nlo 
que se senta a meu lado (o Sr. Andréa), re
criava en entrar nesta discussão, porque não 
havia aq11i quem pudesse ser tomado como juiz 
imparcial e competente na questão suscitada 
pelo nobre depn tado por Minas·; mas felizrnen[e 
vejo hoje a meu lado nm homem profü:sionnl 
na maleria, e á vista dellc ni'lo me acanho em 
asseverar q11,~ o il!ustre deputado por Minns 
n~o tem l'azão na proposíç~o que emittio. Sr. 
presidente, as observaçües :1stt·onornic8s se 
poàem fazer 111uilo bem á bordo da náo Pé-clro 
II. O nobre deputado l'allon-nos em observa
ções que têm pol' fim tomar a alttira de um 
astro sobre o horis 1 ~nte. Devo, porén1, notar 
que não são estas sómente.as obset·vações que 
se fazem pal'n achar a longitude ou latitude de 
um ponto determinado, que mesmo as obser
vações rnais delicadns, em que é preciso mais 
dexteridarle, que exigem mais cxactídão, são as 
observações da distancia dos astros entre. si> e 
p::ira fazer esl::is obsel'vações não é de mister 
horiso11le vis11al nem artificial. Mas q11ando 
mesmo as observações que se têm de fozer ci 
bordo dos navios de guerra exigissem em todos 
os casos um horisonte quer visual, que,· arti
ficial, direi ao nobre deputado não lrnver im
possibilidade em que estas observações se foção 
á bordo da náo Pedro II, cuj:1 instabilidade não 
me parece tanta que possa tornar impossivel 
observação desta natt11·ezu. 

V 8rdade é que a instabilidade da náo e mo
vimento (quanJo o houver) 1le necessidade fadt 
oscilar o horisonte artificial, e pm consequene;ia 
a imagem reílectida du astl'O que se quer ob
servar, e pol' isso nesle:, casos não se poderá 
com locla a cxaclidflo obter u ullma do ::istro por 
semelhante meio, nem rnlc,dnr com precisão 
a latitude do l!1gar da obser·vaç1lo. Mas note 
o nobre deputado qne quando se fazem taes 
obeservações á bol'tlo da 1iúo Pedi·o II, não se 
tem por flm detel'minur com toda a precisão a. 
latitude on longitude do lugar onde a obser
vação sa faz ; mas tem-se por fim principal 
fazer que os discípulos adquimo a necessaria 
dexteridade no uso dos seus instrumentos e 
saibao applicar o 1·esu1lado da. observação ás 
for·mulas que dão a longiludc ou latitude pro
curada. 

Depois, Sr. presidente, ainda quando fosse 
absolutamente impossivel fazer-se urna obser
vaç~o servindo-se á bordo da náo do horisonte 
artificial, não se <.:onhecem outros meios de 
tomar a altura de um astro sobt·e o horisonte ? 
O nobre deputado que estudou estus matet'ias 
sabe muito bem que se póde tomar a dis
tancia de um astro a um ponto delermin:1do, 

· por exemplo, ao cume de uma montanha, 
ou á linha de intersecção do horisonlc com 

41. 
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322 SESSÃO EM 8 OE .JUNHO DE 18311 

ql!alquer ten·a, e desta altum concluil' a ver
dadeit'a altura do astro sobre o horisonte 
visual. O que se seguiria daqui é que os dis
cipulos seria.o obrigados a fazer calculas um 
pouco mais longos para deduzirem da altma 
observada a altura verdadeira ; mas isto 
em luga1· de lhes ser desfavo1·avel, seria pelo 
contrario vantajoso; porque se adestrarião mais -
em fazer estes calcnlos, estas observações. Mas 
quando assim não fosse; quando o nobre de
putado me chegasse a provar que nãO se póde, 
á bordo da náo, servfr-se em caso nenhum 
do horisonte artificial ; quando chegasse a 
provar que não se póde tomat· a altura de 
um astl'O, referindo-se a um ponto deter
minado, e dahi concluir a verdadeira altura 
do astro sobre o horisonte (o que o nobre de
putado de certo na.o póde provar, porgue eu 
appella1·ia para todos os livl'os que lratão desta 
materia,) que inconveniente haveria em que os 
discipulos fossem á ilha das Cobrns;· que dista 
poucas braças do lugar onde está rundeada 
a náo, e que alli fizessem tantas quantas ob
servações quizessem ? Não é pois exacto o 
que assevei-ou o illustre deputado a quem me 
l'efiro. 

Vamos agorn á pratica de apparelho e ma
nobras. O nobre deputado que hontem fallou 
disse que á bordo da mio não se podem fazer 
estes ex.~rcicios praticas, pol'C1ue ella não tem 
mastrns, não está convenientemente appal'e_. 
lhada. Primeiramente direi ao nobre deputado 
que quando eu transfet·i a academia de ma
rinha para bordo de uma embarcação de 
guerra, não foi para deixar essa e,nbarcação 
nu estado eiµ que ella está. Este negocio nllO 
estava ainda concluido, não se tinha deter
minado u maneira porque devia.o tel' lugar os 
ex.ercicic:is praticos; eu tinha mesmo nomeado 
uma commissão composta de dous babeis ofíi
ciae:.-generaes da umada, e de um dos mais 
conspicuos e zelosos lentes 'da academia de 
marinha pal'a fazerem um regulamento interno 
desta escola, no qual se marcassem as horas e 
maneiras por que todos esses trabalhos praticas 
havião de ter lugar. Esta commissão, quando 
sahi do ministerio, não tinha ainda apresentado 
os seus trabalhos; estou que hoje tel-os-ba con
cluído, e que o S1-. ministro actual os tornará nn 
devida consideração . .Mas, o caso é que eu tinha 
intença.o de fazer ele duas cousas uma : ou de 
appMelhal· a mesma ná.o, 111as upparelhal-a 
em menos dimensões do que convém ao seu 
tamanho, on apparelhar uma pequena embar
cação que estivesse fundeada junla da náo, 
e que fosse guarnecida na oncasião dos 
exercícios, tanto pelos indivíduos mesmo da 
companhia dos guardas-marinhas, como por 
alguns marinheiros da gu~rniç~o da uáo. Deste 
modo havia facili,lade em se fazerem todos os 
exercidos pralicos de apparelho. Além de que 
um outro meio se poderia apres;entar. Nós 

lemos de continuo algu111a embarcação de 
guer·r·a fundeada neste· porto ; que inconve
niente haveria em qne os di$cipulos da aca
demia, quando tivessem de fazer· <~Ssfls exer
cicios praticas, os fossem execular l\ bordo de 
um navio qne estivesse fundeado no podo ? 
Que inconveniente haveria que todas as vezes 
que se honvesse de apparelhar ou desapparelhar 
qualquer embat·caçao, fossem 03 cliscipulos da 
academia tomar parte nesse trabalho_? Que in· 

· conveniente havel'ia, que, quando se tratasse de 
refrescar um apparelho, fossem os discípulos da 
academia as.iii.--tir a essa faina ? Não haveria por 
certo inconveniente ; pelo contrario me pa1·ece 
que assim teríamos o mesmo result,1do sem o 
menor augmento de despeza. Por qualquer 
pois destes tres meios de que se lançasse mão, 
desapparecel'ião os inconvenientes que notou 
o nobre deputado : mas o nrbitl'io de se 
apparelhar pat·a este fim uma pequena em
barcação traria a vantagem de pode1·e111 os 
discipulos bordejar nella, dentro da bahia, e 
mesmo sahirem algumas vezes, quando o tempo 
o perrnittisse1 t'Ma da barra. 

Vamos à pratica de artilharia. Nenhum dos 
nobrns deputados nfrgará que a arlilharia é a 
arma essencial do· navio de gnel'ra ; mas esta 
pratica podia-se adquirit· na academia de ma
rinha em terra ? Talvez nllo erre eu se disser 
que discipulos houve que acahárao o sen_ curso 
sem nunca terem visto uma boca de fogo, sem 
tel·em visto urna carreta, sern tel·em- feito um 
exercic10 de al'tilharia ; mas quando assim ntlo 
fosse, um ou oull'o exercício, que fizessem a 
longos espaços, não era: isso sufliciente para dar 
aos discipulos aq_uella instrucção que só póde 
seL· adquirida com p13l·severante prática ; assim 

- o que os discípulos da academia nao podiào 
fazer em term, podem com toda facilidade exer
citar a bol'do da náo, aonde se tinha determi
nado que se collocassem algumas peças colu
bl'inas e caronad::i.s para se fazerem os exercicios 
praticas de artill.i.aria, exercicios de fogo, lil'os 
ao alvo, ele. 

Quanto á pratica do serviço de bordo, claro 
é que, ou na náo, se fôr convenientemente pre
parada, ou na pequena embarcação de que 
fallci, ou a bordo dos. navios armados que esti
verem surtos no porto, podem os discipulos 
udquiril·a facilmente. 

'l\m10s, pois, que a academia de JD-arinha a 
boL·do da náo pro<lui a grande vantagem de 
habituar desde telll'a idade os discipulos á dis
ciplina, regularidade e severidade do serviço 
de bordu ; de fazer com que se tornem elles 
n1ais praticas · nas observações astronomicas, e 
nos calculas que são necessarios á bordo dos 
navios de guel·ra ; trará lambem a grande van
tagem de poderem os discipulos adquirir os 
conhecimentos praticas do apparelho e ma
nobras, de fazerem-se habeis al'tilheiros de ma
rinha; quando da academia estabelecida; como 
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SE.SSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1839 ·323 
estav.i, cn1 lerrn, nenhuma destas vantagens se 
poderia colher. 

Disse-se lambem qne os discipulos á bordo 
não podem aproveitar tanlo como em len:1 1 

pelo que diz respeito ás sciencins que têm de 
~prender. Não sei em que se funda o 11obre de
putado que avançou esta proposição. Em urna 
cidade como a nossa, em que os discipulos lêrn 
tantas occasiões de distracção, de más compa-
11hias, de disperdicio· de tempo, como se póde 
suppôr qne se applicuráõ ll1ãis em terra ào que 
estando á bordo, donde não podem saliir sn,üo 
em dias determinados;, onde lhes !i!1o n1::11·ci:1das· 
as horas do estudo, ondr. ne:;:sas horas nno l~m 
nen1iuma dislracçl:iü, onde esU\o conliuuarnente 
dehaixo ela inspecçl'\o de stus supel'iores, onde 
sno punidos todas as vezes qu'r violno as regriis 
do serviço que estão ostHhelecidas? 

Hoje entre os povos ci\'ilisados a educnçfto 
collegial é reputada como a mais conveniente 
vara o nproveilamento dos alumnos; como, pois 
adrnitlir-se este principio á respeito dos collegios, 
e 11ã0 adrnitlil-o á resr-,eito da academia de ma
rinha ? Não digo que lenho já uma prova que 
da academia estabelecida a hordo os di.scipulos 
tirao mais var1 tagens, pelo que respeita á ius- . 
trucção theorica, do que em terra; mas lenho 
alguma razllo para assim pensur quando consi
dero que de 30 ou 40 discípulos que se malricu
larào no 1° anno da ncademin, apenas 10 ou 12 
sah irAo no fim do anno Hpprov;ulos. Evidenl~ 
pois, é já que em lerr::i, e organisada como a 
academia estava, muito pouco aproveilavão os 
alumnos pelo que diz respeito nos conlieci
rnentos theol'icos, e appello para o nobre depu
tado, que foi discipulo claquella academia; que 
diga se isto é ou nfio .issir'n. Espero pelo fim 
do anno, e se a academia continuará bordo, 
conto ter o prazer de provar pelos factos a 
opinião que acabo de emiltfr. 

O nobre deputado disse que a desmoralisaçn.o 
ha de ser maior á _bordo. Mas por que razào? 
Se se têm tomado todas as precauções para que 
não exista essa desrnora!isação ; se os alurnnos 
estão classificudos confonne suas idades· em 
alojamentos particulares ; se esies alojamentos 
sno feitos de tal arte, que o commandante póde 
a eada íristanle inspeccionar os discípulos, im
pedir que elles se entreguem a actos de immo
ralidade, como se diz que a desmoralisaçAo ha 

· de ser maior á bordo? E' n'almal que no meio 
de uma cidade, como a nossa, os füscipulos 
entregues a si mesmos, indo á academia quando 
qnerern, seguindo muitas vezes más compa• 
nhias, tenhno mais occadão ue desmoralisar-se 
do que á bordo. 

Mas, disse-se, a academia á borclo tem o 
grande inconveniente de que os chronometros 
que alé agora erão guardados e preparados na 
academia de m;:lrinha não o podem ser na náo. 
Direi ao nobre deputado que os chronometros 
erào guardados e trataàos na academia de ma-

rinlrn, no tempo em que um lenb:>7 tendo para 
islo uma gratificaç-lW que se lhe dava, eslava 
inr·umbido, nuo digo de regular os chrono
rnelros, porqne rne pareé:e que este trabalho 
foi Sl'mpre feito por um relojoeiro desta 
cidade ... 

O SR; ÜTTONI :-Nao apoiado. 
O SR. RODRIGUES TonREs :-Ao menos desde 

o ·tempo em que fui ministro: depois, porém, 
que por uma lei se ordenou qL1e nenhum lente 
pudesse accunrnlar 11e11hunrn gralificação por 
outro sen·iço que prl:'slasse, aconteceu que os 
<:l1ronornetros deixárilo de estar a cargo do 
respec:li\'o lente: os cl1rnnomctros que tinimo 
de servir a bordo ele tal 011 tal embarcação l'f'tlO 
regulados pül' um reln.ioeiro desta eidade. Mas 
s11ppondo ·qne assim iinn fosse, que inconve
niente resulta da trnn,:foreucia da ncadernia 
para boruo da náo? QuN o nobre depulado 
dir.er que bom 6 qne os disciplllos aprendno a 
regular um cltronometro? Concordo; mas por 
isso podem havn á bordo 2 ou 3 cl1rono11ietros, 
ct1ja marcha z.prendâo os discipulos a reg11lar 
pelo calcnlo elos nngulos horarios. 

Um oufro ÍnC;Onvenienle apontou o nobre de
putado, e vem a ser nllo se poder gua1·dar a 
bihliotheca á bordo 1 pol'que lia ahi muito bicho. 
Creio que á bordo ha tantos bichos como havia 
no antigo edificio onde es:tavão gual'dados os 
livros. Nno concebo a necessidade de grande 
livraria á bordo ; sei que os discípulos podern 
ter necessidade de consultar uma ou outra obrn; 
mas compele ao lente fazer a relação das que 
rnvis necessurias forem, e tel-as á bordo, e o 
resto da livraria que é n urnerosa, pó de-se guardar 
na easa da secrE:laria1 ou em qualquer outrn 
lugar que se julgue propl'io, e os mesmos ern · 
pregados que tratavão dos livros na academia 
quando estava em terra, podem tratar da con
servação delles na secretaria, ou onde quer que 
estejao. 

Vamos á legalidade da transferencia da aca
demia. O nobre deputado disse que não sabia bem 
se este acto era ou nil.o legal. Creio que o nobre 
deputado terá. talvez a lei de 25 de Novembro 
de 1831 ; nesta lei é autorisado o gover,no para 
reformar a academia ; · ora, esta disposição 
nunca foi derogada, e ha mesmo um decreto 
do Sr. lVfonoel do Nascimento que a classifica 
como permanente: ahi não se impõe condições 
ao governo, é elle unicamente autorisad_o para 
reformar a academia; passal-a para bordo não 
está por certo fórâ dessa autorisaçãO, e por con
sequencia n-ão ha violaçM de lei. 

Masi disse·se, ha com esta mudança um 
excesso de despeza de 30 contos de réis. Ora, 
se com effeito o excesso de despeza fosse de 30 
contos, eu, comquanto esteja persuadido que a 
vantagem que ha de resultar da transferencia da 
academia para bordo compensará a despeza de 
30 contos de réis, todavia, atlendendo ás actuaes 
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circumstanciM do paiz, não faria esta transfe. 
rencia. Mas o nobre deputado ha de permittir
me que lhe diga que não é exacta a sua asserção. 
Confor1ne o orçamento apresentado este anno 
pelo governo, a despeza da academia, no pé em 
que está, monta em 23 contos e tantos. Ora, 
nesses 23 contos se inclue não só.a despéza com 
a academia,. mas a da cons1::rvação do vaso em 
que ella está estabelecida. Vejamos qual era a 
uespeza da antiga academia. Era de 11 contos 
trezentos e tantos mil réis ; um conto era a 
despeza que se fazia com a conservação da náo; 
ahi temos, pois, 12 contos e tantos mil réis ; 
vem a ser a differença de 11 contos e tanto. 
Mas note o nobre deputado que pela lei da or
ganisaçllo da academia, os discipulos que linhao 
o p1·imeiro anno erão nomeados guardas-roa
rin has; est.a disposiçAo foi revogada em algumas 
leis de fixação de forças, mas deixou de sel-o. 
De Julho por diante, se continuasse a antiga 
organisaçao, os discipulos que tivessem findado 
o seu · primeiro anno erão nomeados logo 
guardas-marinhas; o guarda,marinhaJem 22$, 
o aspirante lem 8$, de modo que todos os dis
cipulos da academia no fim do primeiro anno 
tel'iào o accrescimo eh: soldo mensal <le 19$. 
Mas pela reforma os discípulos não sa.o guardas-

. marinhas senão no fim do terceiro anno ; este 
accrescimo de despeza entre 3 e 22$ dei>..a de 
existir. Ora, a academia de marinha tem 60, 
ou 62 discipulos; 30 me parece que frequenta.o 
o primeiro anno, e 30 o segundo e terceiro ; 
faz-se pois uma. economia de 19$ mensaes, 
durante dous annos com cada cliscipulo, o qne 
monta a 7 ou 8 contos, os quaes abatidos dos 
11 contos e tanto, segue-se que o ex.cesso da 
despeza com a nova academia é de 4 contos e 
tanto ; não é pois de 30 contos. E pergunto eu, 
as vantagens que podem resultar desse estabe
lecimento valem, ou não, que se despenda mais 
•1 contos de réis? Estou persuadido que sim, 
porquanto cumpre empregar tor)os os meios de 
dar a melhor educaç!io e a mais c-omplefa ins
trucção aos discipulos da academia, dos quaes 
depende cm grande parte a sorte da nossa 
marinha militar: 

O nobre deputado que hontem fallou, asse
verou-nos que o governo tinha esh1.be]ecido a 
academia a bordo, porque havia semelhantes 
estabelecimentos em França e em Inglaterra. 
~no deixarão de ter a)gum peso em meu espi
rilo esses estabelecimentos que existem em 
Outros paizes. Em França, antes de 1828, 
queixas havia -de que a academia de marinha 
estivesse em uma cidade central, como Angou
lême ; crn 1828 porém, se bem me recordo, 
transferio.se a academia para bordo da náo 
l' 01·ion, fundeado no porto de Bt·est; e bem que 
nessa época o estabelecimento da academia a 
ho,rdo teve tambem oppositores, o certo é que o 
governo a conservou, e tem merecido _ dessa 
época em diant.e coµstantes desvelos dos diffe-

t"enlP.s ministl·os da marinlrn, dos quaes citarei 
dons, os alt11il'antes de Rigny e Duperré, mi
nistros babeis, e homens ela pl'ofissM que mais 
lrntárào de promover este estabelecimento. 

Mas, continúa o nobre deputado, sómente por 
que em França ha este estabelecimento, não 
deviamos transpol'tal-o para o Brazil. Quando 
vejo que urn estabelecimento tem mostt·ado 
por longa diuturnidade de tempo grandes van
tagens, quando elle póde ser admittido entre 
nós, quando o accrescimo de despeza é muito 
pequeno, 11110 entendo que devemos abandonar 
um melhor:unento por tal reconhecido pelos 
homens mais entendidos na materia, só porque 
foi admillido em ontros paizes. Note o nobre 
deputado que na lnglatert·a acaba-se de estabe
lecer semelhante escola: na Inglaterra onde 
ha mest1·es de malhematicas puras â bordo de 
quasi lodos os \;ran<i.es navios de gue1·ra, pa1·a 
instrnir os diseipulos <pie se dedicão á mal"inha 
mililar; na Inglaterra, digo, apezat· deste meio 
subsidiaria, enlentleu-se conveniente a orga
riisação de semelhante escola. Na.o creio, que 
dei a melhot· organisação á acade111ia de ma
rinha, não digo que seja a mais perfeita, não 
deixo de acreditar que alguma modificação se 
poderia fazer, mesmo nas materias theoricas 
que se ensina.o alli: talvez vantajoso fosse 
reduiit· o curso de mathematicas pnrill$, talvez 
com menos conhecimento de calculo pudesse 
o discipulo hnbilila.r-se para ser habil official 
de marinha ; e é fól'a de duvida que seria muito 
conveniente estabelecer na academia uma es
cola de tactica naval ; mas são cousas estas 
que exigem mais despe2:a, mais profundo es
tudo, que exigem compendias apropriados. 

Deve ainda aqui accrescentar que na.o foi 
só guiado pela minha opinião que me resolvi 
a executar a reforma que fiz na academia de 

· m~rinha. Consu llei alguns dos nossos officiaes 
genet·aes, homens entendidos na materia. 

· Parece-me que tenho vingado a academia de 
marinha das ~rguições que se têm feito ; é 
tempo de passar a outi·os topicos do discurso 
do nobre deputado por S. Paulo (o Sr. Alvares 
Machado). 

O nobre deputado parecet1 censurar uma 
portaria minha que foi dirigiua á escola de 
medicina, na qual recommendava eu que se 
fizessem certas experiencias que o nobre depu-:.. 
lado pareceu metter a ridicnlo. Eu tinha in
cu,nbido á academia de fazer verificar se as 
madeiras para constrttcção naval seria.o maif; 
duradouras, uma vez que fossem mergulhadas 
em uma dissolução de deuto-chlorureto de n1er· 
curio. O nobre deputado pareceu admi1·ar-s e 
de tal lembrança, asseverando que as guarni
ções dos navios constmidos com madeiras assim 
prep'aradas serião victirnas do deuto-chlorur~to 
de mercudo. 

Senhol"es, lambem não é invençãO minha. A' 
cu!:'!ta qe ler alguma cousa1 ·aprendo o ctue s~ 
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pralica em outras nações, e lrato de estudar 
se aquillo que acho de bom entre ellas é ou 
n1l.O applicavel ao nosso paiz: q11ando o j11lgo 
que o é, faço esforços para adrnitti1·, e q11ando 
julgo impraticavel, deststo. Ü nobre dep11-
tado snbe que as madeiras de que se construem 
as embarcações costumão ser accornmettidas, 
além dos vermes, de certa enfermidade que os 
inglezes chamão podridão secca: ora, esta mo
lestia é muito fatal ás embarcações de guerra. 

Em lnglãterra houve quem annunciasse como 
preservativo da podridno secca, o serem as ma
deiras, antes de empregadas, mergulhadas em 
nma disso!uçào de deuto-ch!omreto de mer
curio: a expedencia foi ir1tei1 amenle feliz 
quanto ao lado de. pt'eservar ns madeiras da 
enfel'!nidade; mas dL'sconfiavn-se de que o 
navio assim constmido fosse fatal á sua guar· 
nição. Experiencins forllo lcntudas, e parece 
que até II ma cm barcaçno assim constrn ida, fez 
longas viagens, e conheceu-se q11e as madeiras 
assim empregadas nl'.'lo ern.o prPjudiciaes á saude 
das eq11ipngens; porque o dn11lo-chlormeto de 
mercul'io, combinado com o sueco vegetai, fo1·
mava um tcrcei1•0 corpo que não tem as mesmas 
p1·op1·iedades deletereas do de11lo-chlorn1·eto de 
mercurio. O ministro da marinha ern França, 
dando o peso q11e devia dar a est.a materia, 
mandou tambem fazer experiencias neste sen
tido. Foi neste estado que achei a qnesUl.o, e 
julguei que podiam os tentar algmna cousa a este 
respeito, e não esperar só pelo resultado das 
expP.riencias que se fozino em outros paizes. Que 
ha aqui pois de censurnvel ? Que ha aqui de 
ridiculo ? 
· Disse-se tambem hontem aue quando entrei 
para o ministerio havia no ar~enai da marinha, 
ou. na ilha Jas Cobras, uma embarcação .no es
taleiro : que en mandei desn,anchar essa em
barcação,- e que mandei novamente construir 
para fazer uma especie de fanf&.rronada1 e de
rivar dahi a miseravel gloria de ter feito 
construir uma escuna ! Era. com effeito um acto 
que mereceria ser ridicularisado se por ventura 
eu o tivesse praticado ; mas devo dizer ao nobre 
deputado qne quem o informou o illudio com
pletamente. Não havia nenhuma embarcação 
no estaleirn do arsenal da marinha, nãO havia 
.nenhuma embarcaçao no da ilha das Cobras. 
Meu antecesso1· tinha dado ordens para appa· 
relhar madeiras parn uma escuna ; quando 
entrei para o ministerio apromptavão-se essas 
madeiras, e logo que gallivadus estiverão, foi 
posta no estaleiro a quilha da esc11na ; o facto 
pois não se passou como foi enunciado. 

O nobre deputado, posto que não avaliasse o 
orçamento que eu apresentei o anno passado á 
carnara, e que Coi votado pelo corpo legislativo, 
ernittio todavia uma proposição que n!io posso 
deixar passar. Disse elle : - Pcdio-se dinheiro 
para officiaes mortos : provavelmente o Sr. 
~inistro empregou este dinheiro e~ missas 

pelas almas deste~ officiaes. - Não sei se 
i.1lguma quantia se pediu para offieiaes mortos : 
podia isto acontecer sem qne o ministro me
recesse pot· isso censura. Nós temos muitos of
ficiaes reformados em todas as pro vincias, e 
nem a secretaria, nem a inLendencia podem 
saber da morte de um official senão quando lhe 
é commnnicada. Q1rnndo se fazern os orça
mentos, conta-se com os officiaes que se ju]o-ão 
vivos ; por consequencia não ha lt.;gar p:ra 
cen~nras, ainda rnesmo dado o facto de se 
ter pedido dinheiro para officiaes. que esta vão 
rnortos, mórmente quando estes são da
quelles que na.o eslü.o ·em aclividade de sct·· 
viço, 

O nobre deputado tambem rlisse q11e eu havia 
cens11rado o me11 antecessor por ter feito 11m.i 
grande despe;.:a, rpre me havia lisongearlo de 
ser cconomtco, e q11c tinha desµendido mais 
do que elle. Nunca t1cc11sei nesta casa, nem f<írn 
<.lella, a nenhtim de meus antecessores. 

O nobre dcp11ludn n3severou que havia mais 
de 800 contos empregados nos al'mazens. quando 
ent1·uu a a1:l1ninistr:u;;;\o de i9 tle Sdembro, qlle 
todos esses 800 co11lo;; forno con:mmidos, que 
além disto se de1·ã0 creditos. Permiti.a-me o 
nobre deputado que eu rectifiqne os factos ; fe. 
lizmente lenho doclllnentos. Q,rnndo entrei para 
o rninistel'io, as existcncias nos diversos at·
mazens do almoxarifado er1o as seguintes : 1 ª 
secç1io, havia em madeiras, moitões, cadernaes, 
artigos, bellicos, etc., o valor de 638_:·116$050 ; 
2" secçl'l.0 1 fem~gem, cordoa.lha, alcalrão, pixe, 
etc., 121:684$910 ; 3ª rncçil.o, mantimentos e 
vasilhame, etc., 10:fll8$947 ; 4" secção, lonas, 
brins, farfü,mentos e agnlhas de marear, etc., 
45:139$870; total, 816:069$787. Note o nobre 
deputado qlte nesses 816 contos entra lodo o 
trem naval, entra.o tambem todas as munições 
na vaes ; que o trem naval é cousa que não foi aiii 
posta pelo meu antecessor, existe de ha longos 
annos, parece-me mesmo que a maior parte 
desse trem naval é do tempo em que o Sr. el-rei 
D. Joào VI veio para o Brazil, que tambem no 
tempo da independencia algumas peças se com
prárão, que quando se mandou construir duas 
fragatas nos Estados-Unidos, ellas vierãO com
petentemente artilhadas. 

Note o nobre deput11do que estes objectos 
entrão no computo de 638 co1ilos·; nllo sei bem, 
porque não tenho os necessarios apontamentos, 
qual era a irnportancia do trem da artilhada 
propriamente ; mas sei bem que no fim de 
Junho de 1838 esses objectos imporlavào em 
419:869$940; entretanto, no fim de .Junho de 
1838, isto é, de Setembro de 1837 até entrto, 
tinhamas armado a fragata P;·incipe I1nperial, 
corvetas Amazonas, Bertioga, Regene1·ação, 
brigue Niciheroy, escunas Andorinha, Li·ndoia, 
Garnatão. Note o nobre deputado que a llrti
lharia para estas embarcações foi tirada da que 
existia nos armazens1 cujo valor faz parte da 
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320 SESSÃO EM 8 OE JUNHO DE 1839 
qunntin de 638:416$050. Ora, como os artigos 
bellicos que exislillo nos armazens em Junho de 
1838, depois de se terem armado todas· essas 
embarcações, ainda importa\'M na quantia de 
419:869$940, ha de o nobre deputado concordar 
commigo que esta existencia era muito maior 
em fins de Junho de 1837, porque essas embar
cações não estavão entàO armadas ; a artilharia 
com que se armárão fazia parte da existencia dos 
armazens do arsenal. e entrava o seu valor na 
quantia de 638 contes e tanto. Ha de pois con
cordai· conunigo que desta quantia deve-se 
deduzir talvez nada menos de 500 contos, valo1· 

lado que eu não consumi os dinheiros de que 
fnllou, não consumi objeclos na importancia de 
800 e tantos contos, porque esses objeclos 
existem no arsenal, porque esses objeclos não 
podem ser consumidos sem se1·ern substituídos 
imrnedialamente, salvo se não quizermos ter 
nenhum deposito, por pequeno que seja, dos 
objectos necessarios para armamento e _forne
cimento dos navios. 

de artigos bellicos. O que fica, pois, · tirados 
esses 500 contos? 300 e tantos contos de réis. 
Eis-aqui, pois, os fornecimentos que havia no 
arsenal. Note o nobre deputado que nesses 
mesmos fornecimentos de 800 e tantos contos 
exislillo muitos objectos que não podião servir 
para·a.-mamenlo de pequenas embarcações que 
linhan1os de armar; existião madeiras, anc01=as, 
vasilhame, amarras, que na.o er!lo proprias para 
estas embarcações ; existião amarras de linlio, 
compradas ha muilos armos, e que nilo têm 
applic.ação alguma, e que enl1·etanlo entrarão 
no valor de 300 e tantos contos. 

Por consequeneia, veja o nobre deputado que 
os fornecimentos que havia no arsenal nAo 
excedião talvez de 200 coul<•s. Mas despendeu-se 
isso mesmo? O noh1·c deputado sabe que em 
um arse~1t1.l de marinha não se póde despender 
todos os objectos que nelle existem sem füzer 
novos fornecimentos ; á medida que se vai df:'S· 
pendendo é precis9 supprir com outros, afim 
de que n!lo haja fültu delles qua~do são neces
sarios. Veja agora o nobre deputado qual era a 
exislencia no fim de Junho de 38. Madeiras, 
moitões, cadernaes, etc., que em Jirnho àe 37 
era de 638:416$050; no fim de Junho de 88 
depois de se tirar toda essa artilharia de que 
fallei era de 607:788$500; havia uma exis
tencia de objectos consumiveis muito maior que 
a que existia em Junho de 37. 

Vamos á outra classe.: ferragem, cordoalha, 
alcatrão, pixe, etc. ; em Junho de 37 era de 
121:584$910 ; em Junho de 88 havia uma 
existencia de 125:470$028. 3" secção, em man_
timentos, vasilhame, havia em Junho de 37 
10:918$957, e em Junho de 38 14:572$3621 
existencia maior que a que havia em 37, e isto 
depois de se armarem todas essas embarcações. 

·4a secção, em lonas, bl'ins, fa1·damentos, etc., 
em Junho de 87, 45:139$870; e em Junho de 
38, 45:124$528, isto é, g·uasi a mesma cousa 
depois de se terem arruado essas embarcações. 
Nao tenho balanço de Junho de 39, porque 
ainda nao é tempo; mas se o nobre0.deputado 
consultar esses balanços em devido tempo, ha 
de achar talvez uma existencia maior do que 
havia em Junho de 37, ntto porque houvesse 
disperdicio do meu ant~cessor, mas por outras 
circumstancias. Reconheça, pois, o nobré depu- · 

Vamos ao outro argumento.-O ministerio 
de 19 de Setembro exigio para despezas da 
marinha 900 contos mais do que o minis
terio anterior. - Perdôe-me o nobre depu
tado, tambem não foi exacta essa proposição. 
A lei de fixação de forças navaes-, que 
devia ·ter vigor no anuo de 37 para 38, fi. 
xa va ·em 1,800 p1·aças as forças na vaes de pret ; 
mas auto1·isa o governo a elevar essa força a 
4,000 pra~'.as. Quando entrei para o ministerio 
não era ella de 4,000 praças, mas ,iá era de 
3,000 : quando se votou o orçamento para esse 
anno ua.o se deu dinhei.ro pal'a 4.000, nem para 
3,000 praças, mas sim pura 1,800 ; e podia meu 
antecesso1·, se continuasse no minislerio, mantet·. 
4,000 praças com o dinheiro que se deu parn 
1,800? Não, de certo. E que !iz eu? Atten
dendo a que 11s circumslancias exigião uma 
força cxlrnordinaria, vim pcdil· á camara o di
nheit·o 1wcciso para o excesso tle praças entre 
1,800 a 4,000; e tomei por base o que sedes
pende com cada praça (28$360 mensalmente), 
e se o meu antecessor continuasse havia de 
fazei· o mesmo, sà.tvo se julgasse que o calculo 
de 28$360 era exagerado. 

O nobre deputado fez uma censura sobre _an
tenas, que 11ão comp~·ehendi bem. Quando 
entrei para a administração da marinha, nao 
podia estar ao facto das encommendas que ·se 
tit1hão feito; o official-maior tinha adoecido 
e morreu pouco depois, a secretaria ficou sem 
ter um homem que pudesse dar-me informa
ções : de maneira que muito depois é que vim 
·a saber que um dps meus antecessores 11avia 

· encornmendado para as Alagôas e para a Bahia 
60 antenas para mastros da náo Pedro Segundo. 
Eu, se tivesse tempo, teria mandado revogar 
essa ordem : porque entendo (JUe dessas an
tenas não linhamos necessidade, que não ti
nhamos m~smo onde guardar essas madeiras ; 
e além disto, porque entendo que esses páas 
postos aqui ficavão mais caros do que mastros 
de pinho comprados na Europa ; e porque não 
podião servir senào para a náo Pedro Segundo, 
entendi que et·a uma despeza, ao menos extcm
poranea, uma despeza inulil ; pois que não 
se armando a náo Pedro 8egmido, não _lendo 
lugai· onde fossem guardadas essas madeiras, 
ficnãu ellas expostas ao rigor do tempo em al
gumas das praias, ahi apodrecia.o, e nós per
diamos com isto esses contos de réis. Tem 
sido mesmo uma difficuldade o transporte dessas 
madeiras; quanto á Bahia,· parece-me que o 
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aviso n.lio foi executado, mas mandárào-se 
em meu tempo as que forão cortadas em Per
nambuco: desejaria ler l"f~vogarlo esse aviso 
no caso de tet· delle sabido. Corno não s,!i 
qual foi a censura do nobre deµutado a este 
respeito, nM posso responder-lhe. 

Censurou-se-me por ler demíttido o chefe de 
l]ivisão Greenfell do cornmando das forças navacs 
no Rio Grande do Sul. Demitti Greenfell de
pois delle ter instado muito pela sua demissão; 
entendi mesmo crue não era oossivel continllar 
elle no Rio Gra~de eorn o ·presidente. fl;1 via 
entre el1es desíntelligencias taes que o servi(;o 
padecia com a continuação de Greenfell : en · 
tendi pois dever aeceder ao que elle pedia, 
dar-1he um successor. E11 lambem nao entendo, 
corno o nobre deputado, q1w Greenfell, co111-
c1ur.nto seja nfoito li::tbti, muito valente offieiai, 
nno é o unico homem que podemos empregar no 
Rio Grande : nao quero fo.z.el' esta injuria aos 
nossos officiaes de 1narinh..1: creio que outros 
tão bravos Jm na rnurinlia militar brnileii:a., 
como o chefe Greenfell, co1nqnanto eu n::lo des
conheça a sua intelligencia, a sua. coragem. 
Foi substituiJo pelo capitão de mar e guerra 
Maryalb, que elllquauto á mim em nada eede 
eu1 coragem, em valor e-em zelo pela causa 
publica ao chefe de divisão Greenfell. Se este 
fosse substituido pm· um homem incapaz, o 
nob1·e deputado teria razão para censurar-me. 

Disse o nobre deputado que no tempo de 
Greenfell nunca os rebeldes tiverão marinha 
militar. Perdôe-me o nobre deputado; no 
tempo de GreenfeU já os rebe1dcs ,tinhão esses 
lanchões armados que o nobre deputado honrou 
com o uome de marinha militar. Nem era 
passivei que a nossa marinha pudesse obstar ao 
armamento dessas en1barcações, porqmuito ellas 
são armadas no inlerior da província: ainda 
que livessemos marinba tão consideravel como 
a ingleza, ainda que tivessemos um cento de 
Greenfells no Rio Grande, não podíamos com as 
nossas embarcações subir o rio paru obviar a 
conslrucção desses lanchões. Nao quero fazer 
carga ao bravo Greenfell, mas.foi no tempo deste 
official que esses lanchões tomárao dous biates ou 
sumacas. Repito, não é isto culpa de Greenfellt 
mas o caso é que nào se póde trazer este facto 
pura detrahir o · comportamento do capitão de 
mar ·e gnerra Maryath abonando sómente o de 
Greenfell. • 

Farei agora algumas reflexões sobre a par:te 
do díscurso do nobre deputado por S. Paulo, que 
me parece a mais saliente, a mais digna de algum 
reparo. O nobre deputado accnsou o gabinete 
de 19 de Setembro pela politíca que tem tido 
com os rebeldes do Rio Grande, reprovou alta
mente .o emprego das armas, entendeu que a 
convicç:101 e sómente a convicção era o meio 
de restituir a provincia do Rio Grande ao greroio 
do imperio. Por . mais tratos que dê á minha 
imaginaçãO, não posso conceber o progr-anuna 

• 
do nobre rlep11ta1lo; por m·tis trntos q•te nê á 
minha in1él:ige1JCÍ,\, nOo pC>;;:,O de:,;cobrir quai 
é o meio pin·que nós, por vi.1 da cun vieção, po
deremo,; a._;aba1· a rebelli:io; verdade é que .o 
nobre deputado mais abaixo pareceu t:;xpl icar 
o seu pensamento. Elle disse que é preciso 
convencer aos rept1olicanos do Rio Grande de 
que ha aqui quem defenda as liberdades pu
blicas, que é só defendendo as liberdades 
publicas que nós poiiemos convencer aos re
behfos, Que oodemJs re,stabelecer a naz no Rio 
Grande.· Ma; o que é que o nobr~ deputado 
entende por libet'dcide publica? E' pot· ventura 
no sentido -ein que a querem os rebeldes do 
Rio G1·ande ?. , • 

o SR. ALVAfl.ES MACHADO: - N.10, 
Í\ ~D f'l'110 D ,:o..:, • - i\T 0.t), 0.11 tl, tl. •1 ~ t"'.O.fl'n. 
'--' .._,,,1.1 .• .J..UJ.'-U,C...:J • .l.11\,;tl.1 1,.:;l.l lLJl.." r.Ll,.L'i.:;;;YVt tJUL 

pensu1nei1to ,:;equet·, ~nppôr no nobre deputado 
tal-idéa; mas eum,1 é que o nobl'e deputHdo, 
defendendo aqui as liberdades pt1blicas no sen
tido etn que elle entende, ha de convencer os 
rebeldes de que devem desistir do seu prnjecto? 
Pot· ventura quando os rebeldes prodawárão 
sun revolução em 20 d,J Setembro de 1835, 
na.o havia aqui quem del'endesse as libel'dades 
publicas? Não havia a carnara dos deputados, 

• pouco tempo antes, dect'etado a lei das re
formas corn qu0 deu mais extensão ás atlrÍ· 
buições d:1s províncias? Quando em fins de 
1836 Bento Manoel fez a sua defecçrw não havia 
aqui quem defendesse as liberdades publicas? 
Não havia no governo homens a quem o nobre 
deputado dava o seu apoio? Se o nobre depu
tado que partilhava a opinião do governo estava 
ne,,ta tribm1a para defender as liberdades pu
blicas, que suspeitas podião ter os rebeldes de 
que se quizesse plantar o despotismo no Brazil, 
que os autorizasse a fazer a revolução de 20 !i,e 
Setembro, que os autorisasse a fazer a defecção 
que tão grandes transtornos causou-? Como 
pois o nobre deputado entende que sómente 
a convicção, que sómente tornando ao poder 
os homens que entendem a liberdade publica 
como o nobre deputado, hão de os rebeldes de
sistir do seu intento ? 

Disse o nobre deputado que o Sr. ex -ministro 
da justiça concorreu para augmentar a rebel
liao do Rio Grande do Sul, e qne foi aos amigos 
da lib?rdade que persegüio o gabinete de 19 de 
Setembro l Aos amigos de que liberdade? Da 
liberdade que proclamão os rebeldes do Rio 
GranJe do Sul? Sim, sem duvida, aos amigos 
dessa liberdade tratou o gabinete de 19 de Se
tembt·o de punir e derrotar; mas se sno os 
amigos Ua liberciade legal, os amigos da mo
narchia constitucional representativa que o 
nobre deputado quiz indicar, declaro ao nobre 
deputado que na.o tem razão para dizer que o 
Sr. ex-minish·o da justiça e o gabinete passado 
concorrêrllo para augmentar a rebellião, per
seguindo os amigos da liberdade. Quaes são os 
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tactos q11e aprêsentou o nobi'e dcpulmlo jH1i_fi 
fundamentm· a sua nsserçf\o? ! Urnn pt1rlnnn 
do Sl'. ex-ministro d::i justiça sobre o cnsligo t!os 
e,scravos, que tendo tornado arrnas no s~rv1ço 
dos rebeldes, não foBscm apresentar-se ás torças 
da legalidade. Serão estes os amigos da libPrdade, 
m1P. n:1 oninirto da nobre deoulado. nào deve-
...,_ - - J -- -- - J- - - - .1. I 

rião ter sido perseguidos, e á cuja perseguição o 
nobre deputado atlribue ü augmento da rebel
]ião? !.. .•. Eu podería suppôr que fosse esle o 
pensamento do nobre depulado, se não eslivess.c 
tão convencido de sua lealdade. Não perdere1 1 

porém, esta occasião de fa~er sentir o p~rigo.<-~e 
se soltarem certas proposições, pena ele cal11r 
em nbsurdos desla natureza. Nrio continuarei a 
fallar sobre este facto, porq1.1c n~o tenho tempo, 
porque nãO quero abusar da paciencia da ca
mat·a, e por harcr já o Sr. ministro ela justiça 
respondido a semelhanle argnição, que lhe fôra 
feita no senado. 

Ha 011tro facto pelo qual se pretendeu P:ovar 
que o Sr. ex-ministro da justiça p~rsegu10. ~s 
amigos da liberdade: e é ler removHlo um JUIZ 

de direito para um lugar que já eslava occ1.1-
pado por outro. Foi o unico facto trazido, além 
da portaria sobre os escravos, para o nob1·e 
deputado justificar a sua usserç.ão. Não sei 
senão de um facto aqui apresentado pelo Sr. 
Montezuma, pot'ém, mal explicado, em cuja 
justifieação nrto entrarei agora, porque foi re
mellido á uma comrnissrto: ella dará o seu 
parecer, então averiguaremos se este procedi
mento foi tão reprehensivel como diz o uobre 
deputado; limitar-me-hei por agora a afíi.rm~r 
que se o gabinete de 19 de Setemüro persegmo 
os amigos da liberdade só por este facto, então 
as anteriores administrações tambem forão per
seguidoras dos amigos da liberdade (numerosos 
apoiados), porque lambem no seu tempo remo
vêrãO juizes de direito para lugares que r.stavão 
occupados por outros; e por isso ainda que os 
membros desses gDbínetes anteriores voltassem 
ao poder, não serião capazes de convencer os 
rebelcies do Rio Grande do Sul de que ha aqui 
quem sustenta as liberdades, de modo qne os 
movesse a desistir do criminoso projecto de 
separar aquella bella província da união do 
impe\'io. · · 

Mas qual é o systema que o nobre deputado 
quer empregar para· chamai· á ordem os re-

, beldes do Rio Grande do Sul? Será só o sys
tema das convicções entendido corno elle o 
entende ? Eu não posso bem desenvolver o 
systema do nobre deputado, porque tem sido 
apresentado per elle, e por alguns de seu~.il
lustrcs amigos, coberto com um certo véo de 
mysterió ; não tem sido desenvolvido com .a 
necessaria clareza para a camara o poder ava· 
liar, para dar ou negar.lhe o seu apoio; mas, 
se julgo do systema pelas palavras do.. nobre 

. depútado, e de seus amigos, proferidas nesta 
casa, nllo posso deixar de declarar-me inteira·· 

inotde conlr-n esse syf,tcrnn, poicp10 entendo qüe 
e pernicioso, fatnl ús libenladcs puhlicns, á 
pt·or:q,eridnde e integridade do imperio. (Apo-i'.a-
t/1111 '\ Pnrn nrov:11· o í1ll1' nrnhPi f1p nv,1t1t'fll' "V'·'/-····· r·-···· .. ·r-- ··"'•···-· ··- ... , . .,, ... 

npontarei rapidamente algumas das proposições 
dos illuslrc collegas. 

(\ rll"lt::l.' f'.a~J ""'- 'Y'll'\h, .... o. rlon1-.ff"lrlr. no. C"l't.C"l["lll't.r,. r-ln. a 
V "1_U1-:. l\..L. V UV~L'I:. \ .. -1,.'CtJUl.OU.V llU ;:n:::;;:i;::,a,v UÇ V 

do corrente? Tratou de rebaixar quanto lhe foi 
po"sivel os defensores da legalidade, e de exaltar 
quanlo pôde os generaes rebeldes. Com que 
complacencia nos pintou elle o general da le
galidade corrido a rebenque pelos rebeldes ! 
Com que calor exaltou o nobre deputado o me
t·ecimento de Nelto, a que chammÍ joven guer
reiro ! ! ! Com que enthusiasmo teceu o pane
gyrico do rebelde Silveira, a quem qualificou 
como um dos mais honrados brazileiros, 
eslrella polar·do hemispherio do sul! ! t Bento 
Gonçalves recebeu o titulo de baluarte do 
irnperio pelo lado do sul, Bento Manoel 
o de primeiro chefe de camµo, com quem 
o Brazil deve ter rnuita conlemplaçno ! ! ! 
Senhores, rebaixar, como fez o nobre depu
tado, os amigos, os defensores da leg a1idade, 
e exalt.ar por rnc~io tão insofüo, pela primeint 
vez visto nesta casa, o merecimento dos re
beldes, não é de alg11ma sorte dar importancia 
á causa qne elles defendem? (Apoicidos.) Não 
é tornar popular a c:1nsa d0s rebeldes, gran
gear-lhes prosclytos? De que oulro meio po
deria servir·se quem, em lugar de ser apos
tolo da con;,tituição, como asseverou o nobre 
deputado que o era, o fosse da rebelli~o do 
Rio Gl'ande do Sul ? De que outro meio, 
digo, poderia servir.se que mais efficaz, mais 
util resultado produzisse a favor da causa dos 
rebeldes? (Apofodos.) 

Mas não acaba aqni o progrnmma do nobre 
deputado. Um dos meio:,; que terião os rebeldes 
de tornar mais popul::-.r a sua causa, de fazer 
o maior numero possivel de proselytos de seu 
partido, seria sem duvida tratarem de justi
ficar-se, mostrando que o seu procedimento 
foi fundado em justiça ; e que, se .fizerão a 
revolução, f porque a isso farão obrigados. Os 
rebeldes ta.o convencidos estão desta vet'dade, 
que tratárão de faz.er um manifesloJ em que 
procurão justificar-se. Supponho que as razões. 
que elles allegão para justificar a sua revo
lução são o despotismo que dizem ter soffrido 
do governo, e mesmo do corpo legislativo 
geral. Ora, o que fez o nobre depubdo, a quem 
tenho a honra de me dirigit·? T1·atou de jus
tificar a rebellião de Lages, porque disse que 
os que fizerão aquella revolução a fizerão 
com justiça, porque farão forçados pelo des-

. potismo do chefe das forças da legalidade. 

Não pára aqui: no senado, amigos do nobre 
deputado ql1e seguem os seus princípios têni 
tratado de justificar o procedimento de Bento 
Manoel 1 E o que vimos nós mesmos nesta 
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camara lm poucos dias?! (Númerosol:! apofo
dos.) Nno vimos a rebelHao quasi justificHtfa? ! 
Os incendios que esses perversos fizer9.o 
for!lo aqui quasi sanctificndos com o nome 
de plano de E'slralegia mal combinado!!! 
( Numerosos apoiados. ) O que farião os 
aposlolos da anarchia da rebellião do Rio 
Grande do Sul, se tratassem de ganhar pro
seiytos para a causa dos rebeldes? Que o·utro 
meio mais efficaz poderião empregar para jus
tificar o seu comportamento, a ::ma rebellião, 
e tornarem justa a sua causa aos olhos 
dos homens imparciaes l ? E' procedendo 
deste modo que os nobres deputados querem o 
nosso apoio ! ! E' procedendo deste modo que 
os nobres deputados nos convidão parn nos li
garmos com elles para sa1vat· a provincia do Rio 
Grande do Sul ! ! ! Deste modo, senhores, uno 
conte u nobre deputado, e os de seu larlo, com o 
meu voto, emquanto continuarem a ter seme
lhante procedimento. 

Mas ainda uno fica aqui ; otil1·0 meio que lam
bem teri!lo os LeLeldes ou os !H!US secturio:;, para 
angariar partidistas, seria sem duvirla pintar o 
Brazi l como em estado ele desmo L'o11amcn to e 
ruína, e convencer os rebeldes que neto temos 
fol'Ça para os debcllar, pal'u s11ll'ocar a relicllino. 
A pcrsuasno ern que estivessem, de que o go
verno gel'al podia dispô1· de forças para os 
chamar á ordem, ou para os punir, seria de 
certo uma razn.o muito forte para que eiles de
sistissem de seus projectos infel'tlaes; e o que 
fazem os nobres deputados a que me refiro ? 
Àpontac o Brazil em estaào àe conflagração 
geral, retalhado, dominado pelas 1'a1.:ções, e 
prestes a apresentar novas desordens, nevas re
be1liões em toda a sua supcrfieie. Quem trabalha 
neste sentido ; quem apregôa taes doutrinas ; 
quem professa taes opiniões nesta casa ; quem 
exagera deste modo os peqll enos movimenlos que 
apparecem em um ou oHtrn ponto do imperio, 
desordens que occm·t·em ainda nos paizes os 
mais bem governados; quem assim pratica, digo, 
na.o concorre para persuadir os rebeldes de que 
o governo geral não tem meios de os chamar á 
ordem: não tem meios para os debellar ? E esta 
persuasao, esta confiança que se dá aos rebeldes, 
não concorrerá para que elles continuem nos 
seus intentos, nos seus projec:tos ? Que onlro!s 
meios podel'ião empregar os apostolos da rebel~ 
lião para proteger a causa dos rebeldes ? 

Ainda outro meio ha, e não tem sido es
quecido, de dat· força á causa da rebellião 
do Rio Grande do Sul. Todo o coraçãO ge-

• nero.::;o, t<?do o brazileiro, que verdadeiramente 
ama a monarchia constitucional, prefere sem 
duvida, eu ao _menos preferiria, o governo repu
blicano, apezar dos inconvenientes que traria 
ao nosso paiz, ao jugo do despotismo : e o que 
fazem alguns dos nobres deputados ? Trata.o de 
convencer, lratão de espalhar, trata.o de per
suadir o paiz de que a passada administraçao 

TOMO l 

queria dar cabo das liberdades publicas ; tratílo 
,]e '''-l~~ua,-1;,. 0 n•_,:z rfo que Pda c::imara íllJCr 
\. pt.::1.~ U!L Pº' ~ 'IA'V .......... .__..... ..1~-

fazer um acto revolucion:wio para derrib:\r 
as liberdades publicas : tratão de persuadir que 
o corpo legislativo, que apoiou o gabinete de 19 
de Setembro, conspira contra as liberdades pn
blicas, e quer retrogradar para o tempo do 
despotismo. Ora, Sr. presidente, se esta con
vicção ganhasse os animas ela população do 
Brazil, não seria c1aro que todos os homens ge
nerosos, amigos sinceros da monarcl1ia repre
sentativa, propenderião antes para a causa que 
pl'Oclamão o:, rebeldes do Rio Grande do Sul, 
do que quereri\10 sujeitat·-se ao ominoso jugo do 
despotismo ? Par0ce que sim: e o que fazem os 
nobres deputados a que·me rcfirn ? Trntão de 
fazer calar nn animo do povo que n udminis
tra{,'iiO de 19 de SetemLro 1 e por conseqnencia a 
camara que a s1.1slcnlo11, q11e1·em acabar com a 
liberdade tio pai:1. e t'dl'ogradur pura o te111po 
do ab~oluti:-;1110 ! De que meio rnai$ cl'!il:az 
poderia serVÍl'·SC aquelle q11c quizcs::;e ga11liat· 
pro:wlylos para os rebeldes do Hio Grnnde do 
Sul. (Apoiculoit.) 

Aittda oulL'O argumento, e que lambem não 
('oi esqm:<:1do, de que se têm aq11i se1'vido alguns 
Srs. 1.kp11lados, me pnrece muilo propl'io para 
ganhai· proselytos r.\ can~a e.la l'ehcldia. Prodama
se tH1 lribuna que mais de um gubinele urnc
t·ica.110 tL·ala de <lisculit· se a monard1iu brazi
leira é, ou nãot cornpali vei com tl existencin dos 
rnesu1os govet'nos ameriea11os Ora, senhores) se 
com effeilo o nobre deputado entende que ha 
n1zão bastante pa1·a qiie esses gabinetes :rn1e1·i
canos conspirem conlra a mn11u1·chia hrnzileira, 
a sua voz, U\o eloquente, e Ulo podero,,,1, que 
tanta influencia tem sobre os animos dos brnr.i
leiros, não poderá prodm::ir nelles a desconfiança 
de que a monarchiu está vacillante ; porque, 
sendo incompalivel com a ex.istencia dos oulros 
~overnos amerieanos, não póde ser dmadoura 
no Brazi\·? E não desalentará esta convicçrw os 
amigos da monarchia constitucional ; e não 
d11rá nova força, novo vigor aos &mig·os do 
systerna republicano ? Não ganharáõ com 
isto os rebeldes no Rio Grande do Sul novas 
forças, novas sympalhias ? Parece-me inciu
bitavel que os apostolos dessa rebe1lião não 
poderiào ter eroprégado meios mais effi
eazes ào que têm empregado alguns Srs. 
deputados que se sentão do lado contrario 
ao meu l E é esta a política , perguntarei 
agora, para a qual o nobre deputado 1-1ede o 
nosso apoio? E' com estes meios que o nobre 
deputado e os de seu lado, pretendem pacificar 

. o Rio Grande do Sul, e rnantet· as instituições 
da monarchia constitucional representativa, e a 
integddade do imperio? Estou persuadido _de 
que o nãO poderáõ conseguir, apezar de estar 
convencido de suas oplimas intenções, e que 
taes meios tendem a fins contrarias aos que 
sustenta.o os amigos da mon~rchia conslitu-

42 
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cional. Não posso portanto dar-lhes o meu 
apoio. (Apoiados.) · .. 

Eu fui dn opposiçito quando os amigos do 
nobre deputado se achava.o no poder ; e fui 
àa opposição, porque então tinha mjnhas 
desconfianças de que esses principios era.o os 
que prevalecião no poder (apoiados) ; por isso 
não quiz concorrer com o meu voto para que 
esse poder não fizesse ao paiz tão grande mal; 
fiz opposiça.o aos ministros, porque não tinha 
confiança nelles; e ainda se o nobre deputado 
ou seus amigos tornarem ao poder, e q11izerem o 
meu voto, hão de desdizer-se desses principios, 
l1ão de renunciar as doutrinas que até agora 
têm professado. Se continuarem a pensar como 
pensão, se continuarem a entender que o meio 
da pacificação do Rio Grande do Sul é rebaixar 
oa defensores da legalidade, e exaltar o mel'e· 
cimc!nlo elos rebeldes; se continmn·em a en
tender que o mei@ de chamar n ot·dem o~ re
bcltlcs daquclla provin<:in é pinlal'cm o Brnzíl 
em e~tado ue conflugrnçl\o gemi, jusliftcnreru tt 
rehcllillo e os rebeldes i i,e entenderem que o 
meio de chamai· a ordem os 1·ebcltlcs do llio 
Grande uo Sul é coulinunrcm a susluntiu q,w o 
governo e as camar·as legislativos quc1·0111 ncahar 
com 11s libe1·dndes pnblicas; so os nobt•es tlep11· 
tudos continuarem a pen!,nr, e a cspnlhllr, qnc 
ern mais de um gabinete da Amcl'ica se corn~
pira contra a monarchin do Bt·,liil, contem com 
a minha op~•osiça.o emquanlo eu livel' a honrtl 
de me sentai' nestes bancos. (A1>0-iado11,) 

Na.o aceito o convite, que nos fez hontem 
o nobre deputado : eu e os de met1 ludo 
queremos com todas as µossas Forças conco1·rer 
para salvar o Rio Grande do Sul; porém os 
meios que os senhores do lado cont1;a1·io querem 
empregar sã.o máos, sã.O pessimos, ho.o de pt·o
dt_lZir um resultado inteiramente opposto ao fim 
a que nos desvemos dirigir. 

O nobre deputado ainda nos disse na sessão 
passada, querendo justificar a rebellião do Rio 
Grande do Sul, que eu, e os de meu lado tinhn.o 
sido os. mesmos que tinhamos plantado o 
germen de desordem, negando forças ao gabi· 
nete de 12 de Outubro. Já dei os motivos que 
tinha para negar o meu voto a esse governo, 
que não mere~ia a minha confiança ; e posto 
que a minha proposição fosse hoje taxada de 
anarchica1 e como uma proposição da qual eu 
devia estar arrependido, continuo a pensar que 
um ministerio, que não merece a minha con
fiança, não p6de ter o meu voto. Examinemos 
como a opposição de 1836 e 1837 concorreu 
pora plantar o germen da desordem no Rio 
Gr~nde dó Sul, negando forças ao governo. O . 
mesmo nobre deputado, que. fez esta accusação 
á opp?siçao, a que tive a honra de pertencer, 
nos disse ;-nada de emprego de força; nada: 
é cousa de que se nAo deve lançar mão: con
vicção, puramente convicção. 

Ora, se a opinião do nobre deputado é que 

aq_uella rebeJJino . deve ser snpplantada empre
gando-sP. a conv1cçl1.o, puramente a convicção, 
como entende qlle nós obstamos á pacificação 
daquel!a provincia negando no govemo armas 
de que na opinião do mesm9 nobre deputado ~ 
govel'llo na.o carecia, e nem devia lançar mtto? ..• 
Armas, que1 longe de produzirem bons resul~ 
tados, na opiniao do nobre deputado só poderião 
produzir desgraças? Mas será realmente verdade 
que a camara nno deu força ao governo em 
1836 e 1887? Pois acamara, embora nós fi
zessemos opposiçtl.o ao governo, negou-lhe 
fol'ças? Nno se derão ao governo para cada um 
dos annos de 1836 e 1887 4 m.il homens para 
a marinha, e 10 ou 12 mil de forç~ de terra? .. . 

O Sn. CASTRO E S1Lv.Ã .-E o recrutamento .. . 
O SR. ToaRES : - O recrutamento : eis-ahi 

um dos molivos que tinha para votar contra 
csst~ n~lministra\illo, r1ue_p1·ocln111ava pelos seus 
perwdwos que nno pudm salvai· o Rio Grnnde 
do Sul porque n cttml\l'n nno lhe dava fo1·çu~, 
cntrel1,nlo que uu11c11 pt·eenclwu a força que u 
m,nmra I hc hn vin dcc1·etado. (Apoiado.~.) A lei 
uutol'isava no govcmo pnrn dispôr de 10 mil 
homnns i o ~ovcrno uno tinha completos 5 mil 
o e11t1·etnnlo ,1ucixava-sc de que o corpo legis: 
Jntivo nl\o lhe ciuc1·ia dar força. Parece· que o 
govcmo de cnll\o nunca chegou a ter metade 
dn fol'çn llara (lllC estava autorisado por lei. Não 
é pois exaclo que n camara negasse forças ao 
govemo; e n opinino do nobre deputado ap1·e· 
sentada nesta casa, .1 1·espeito do meio que se 
deve exclusivamente empregar, segundo elle 
entende, pal'a pacificar a província do Rio 
Grande do Sul, serviria., quando muito, para jus
tificar a opposiçno de 1836 e 1837, quando 
outra justificação nàO tivesse mais va1iosa, como 
já fiz ver. 

Disse lambem o nobre deputado que não se 
deu dinheiro ao gabinete de 12 de Outubro 
para a compra de embarcações. Quando nos 
veio o governo de então pedir dinheiro p.ira 
esta despeza? Lembra-me que veio propôr um 
projecto de lei, para que o corpo legislativo 
autorisasse o governo para construir algumas 
escunas; eu j~lgava desnecessario este projecto, 
porqne para isso tinha o governo dinheiro e 
?ão carecia de au torisaç~o especial ; mas o p~o
Jecto nunca entrou em discussão; como J>Ois é 
q!le o _n·obre _deputado nos assegura que negámos 
dmhe1ro ao governo para a compra dé embar~ · 
cações para salvar o Rio Grande do Sul ? São 
proposições que na.o têm fundamento algum, 
porque são contrarias aos factos os melhor esta
belecidos. 

T~nho feito a13 observações gl:!raes, que en
tendi dever apresentar sob1:e a parte mais im
portante do discllrso do nobre deputádo. Resta
me sómente fazer algumas reflexões sobre uma 
proposição do nobre deputado, que me dizia 
propriamente respeito~ Disse o nobre deputado, 
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que eu tinha . sido reformista c?1~1 elle, que 
tinha concorrido para o acto add1c1onal tal qual 
como passon ... 

O SR. ALVARES MACHADO :-Tal qual, não. 
O Sa. ToRRES :-E que mesmo tinha asse

verado que o governo dos Eslados-Uoidos nno 
era tito democcatico como devia ser. Senhores, 
eu tive parte, é vet·dade, na redacção de um 
periodico : mas, além de que não me faço cargo 
de defendel' hoje todas as _opiniões que emitti 
enUl.o, po1·que é sabido que no verdor dos annos 
muitas vezes idéas se emiltem, muitas vezes se 
professno opini~es 9ue não têm sido ~madure
cidas pela cxper1enctu ; além de qm1, digo, nllo 
faço cargo de defender todas as opiniões que 
enlão pudesse lei· emitthlo, e posso toduvi•~ 
certificar ao nobre depuhulo, q11e nunca avancei 
n proposiçno que me utlribnc. O que eu sem prc 
disse, e ainda digo hoje, ó que, qua_nto mi:lis 
estudo as instituições do povo nmet·1cano do 
norte, tanto mais conheço o grnvc erro q11c 
commettemos, votando a lei das refomrns tnl 
qual passou. . , . . 

Mas esta lei e hoJe para mim lão sag1·acla 
como a constituição: sómente quet·o que ellu !3e,ia 
entendida como deve ser, e não como cada 
uma das assemblê-es provinciaes a quize1· en· 
tender. Mas o facto é que esta foi, e ainda é 
hoje a minha opinião; e que votei contra 
varias artigos do aclo addicional, e mórmente 
contra aquelles que agora se trata de interpre
tar ; e votei contra a adopção mesmo da 
lei, porque entendi que como tinha passado 
não podia deixar de trazer grandes males ao 
paiz (apoiados); e por isso julgu~i que melhor 
era que não passasse, e q11e cpntmu-asse a reger 
a constituição primitiva, do que fazerem-se alte
rações que podião ser, na minha _opinião, tno 
pemiciosas ao Brazil. Creio que o mesmo nobre 
deputado deve ·estar certo de que em algumas 
das muitas reuniões que houverao, me pro
nunciei r;onlra alguns· desses artigos; e ha de 
se lembrar mesmo de que em uma dessas 
reuniões, a que elle tambem assistia, alguns de
putados se declararão contra o artigo que define 
o que são empregados geraes e provinciaes, 
sendo eu um dos que mais fortemente me de
clarei ,contra esse artigo; e tendo os outros 
cedido, eu me conservei firme na minha opi
nião, e declarei que votaria contra o al'tigo, 
como fiz. Não julgo que isto seja motivo para 
honra ou deshonra, desar ou louvor; mas 
tambei.n não quero que se me dê aquillo que 
nllo mereço, e que se me attribua aquillo que 
nllO fiz. 

Não possQ continuar ; termino aqui o meu _ 
discurso, declarando que v~to pelo p1ragrapho 
da commissão tal qual está redigido, e contra 
todas as emendas. 

O Sr. Coelho :-Sr. presidente, eu estou per
suadido de que a discussllo do voto de graças 

é campo vasto em que se discute a alta politica 
do estado, e em que se examina a influencia 
dos principios -com que se pretende formular 
a politica administrativa do paiz. Portanto em 
men conceito eu julgava que uma materfa de 
ta.o alla importancia devia ser exclusivamente 
discutida pelas illustrações da camara, pelas 
eminentes capacidades que ornão a nossa tri
buna. Nessa persuasão, eu pretendia guar_dar o 
silencio, e allento aos debates ouvir a discussão, 
e_ segundo as luzes que me fornecessem os dis
cursos dos distinctos. oradores, que tomassem 
parte na discussão, illustrar a minha intelli
gencia e votar segundo. a minha convicção, 
segundo a minha consciencia. ( Apoiados.) 
NM pude p01·ém continuar neste p1·oposilo á 
vista de mais de uma inlcrpellação que me foi 
dit·igida por mais de um S~. deputado, .pa1:a ex
plicat· alguns factos relallvos n pl'Ov111cm de 
Santa Culhurina, a quem devo a honra de ser 
rep1·es,mlante da naçao. A' vislu disto nno 
julguei que me era decoroso guardar mais o 
silencio, e tomei n pali.\vra. E' porlanlo com 
algum constrangimento que vo11 entrar nesta 
dh;cussao, para a qual me julgo fraco e pouco 
habilitado, e por isso me parece qne tenho 
direito a exigir indulgencia da CcHnat·a. E porque 
tambem hoje apresentei uma emenda, npro· 
veitarei i1 oppol'lunidade pam dar as mzões em 
que me fundo para nào volat· pelo · pel'iodo da 
commissão. Entrei primeiro nesta questão que 
considero principal, reservando para depois os 
incidentes. Procurarei usar de linguagem de
cente e com medida, para evitar as censuras que 
aqui se têm reproduzido de um e outro lado, 
e que muito têm compromettido a deccncia e 
gr1widade que convém que_ se observe ne~la 
casa, afim de que as suas discussões não seJão 
perturbadas; e mesmo julgo que cada um de 
nós deve assim praticar em respeito á camara, 
a si mesmo, e por decencia publica. 

An.tes · de principiar darei uma breve expli
cação sobre a minha conducta desde que tive a 
honra de tomar assento na casa. 

Bem como disse um nobre deputado pela 
província de Minas, eu, tambem deputado novo, 
pouco _versado_ em materias politicas, sem conhe
cimento perfeito dos nossos homens de estado, 
quando entrei · na casa me achei em um ter- · 
reno para mim inteiramente desconhecido, e 
por . consequencia, como costumo quando 
marcho em · terreno desconhecido e não ex pio
rado, caminhei devagar e apalpando, e resolvi 
desde logo adaptar uma conducta de observação. 
Nllo deix.ei de conhecer então que existião dous 
lados distinctos na ca~a ; notei mais que elles 
se debatia.o e rccriminavão desabridamente ; 

. notei emfim que nas discussões da casa as me
didas apresentadas erno menos consideradas por 
sua utilidade ou inutilidade, por sua con,e
niencia ou inconveniencia, do que pela origem 
ou pelo l~do d' onde tinhão emanado. Depois . 
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me pareceu qne cada nm dos lados qnc mais se 
distinguia.o na casa caprichava ex.clusivamente 
em rebalet· as opiniões e iírntilisàr as medidas 
que tinhão origem no lado contrario ; e pare
cendo-me que cada um desses lados se achava 
cm uma posição exagerada e extremai assentei 
logo de me não unir a nenhurn delles; isolei-me, 
entreguei-me ao meu proprio pensamento, pt·o
pondo-me a estndaL' as materias, e a applicar 
toda a attenção ás discussões para dar um voto, 
não de compromisso, mas de consciencia. 
Ainda continúo na mesma pratica; o~alá que 
eu possa sempre continu.~r no mesmo accordo, 
tendo por norma C:\miríhifr tutu,i in, media. 

Como se achno presentes os dignos membros 
tia commissil.o, que rcdigio a t·esposta á falia do 
throno,- cujas luzes muito respeito, rogo-lhes que 
11110 altrihuãO ns nhservaçaes que vou fazei· ao 
intento de noln\' defuil.os no periodo em dis
cussão, mas sim ao desejo que tet1ho de ser es· 
clarecido. 

Pareceu-me que a linguagern ndoplada pela 
nohl'e comtnissâo, e mesmo a sua redacç:10, et·a 
menos propria ; e nesta persuasn.o ousei offe
reccr mna ernend:1, que se acha sobre a mesa. 

Principiarei por declarai· q11acs são as ex
pressões que me parecem menos propdílS no 
pel'iodo·que'se discute. (Lê-cornpnnge, etc.) 
Noto a impropriedade do termo-comp1rnge
que me parece mal applicado. Cnmpungir é 
excitar o sentimento da compuncçào; e posto 
que o sentimento de compuncçilo seja um senti
mento de dôr, de pesar, todayia é um senti
mento de dôr, de pesnr pela f11lta commettida 
pelo indh1iduo que sente a compuncção : o sen• 
timento da compuncça.o é o mesmo que o sen
timento da contricçilo ; na.o é pois termo que se 
possa hem applicar ao caso presente ; mesmo a 
compuncção póde ser considerada como uma 
certa disposição do espit·ito, que exprime o re
sultado de con vicçno religiosa; é sim um senti. 
mento religioso daquelle que se arrepende das 
proprias faltas. Não entendo pois que possa ter 
a.pplicaçào no periodo em discussão, porque 
este termo me parecia mais proprio na boca de 
um orador sagrado, do que na de um orador 
político. Mesmo encontro uma especie de falta 
grammatical, ou talvez seja porque eu n!io en
tenda bem o periodo; Se assim é,_ peço des
culpa, pprque, como já disse, o meu fim é escla· 
recer-me. Esta falta na minha opinião consiste 
em se tomar o verbo-compunge-em sentido 
intransitivo ou como encerrando o paciente na 
propria acção ; de modo que não se sabe a quem 
compunge, se á camarp, se ao governo, se ao 
paiz, ou se aos rebeldes êlo Rio Grande. Isto 
melhor se conhece mudando a collocação das 
palavras do periodo que fica assim :-Benhor, 
essa pertinaz cegueira que Jaseina uma parte dos 
habitantes da provineia do Rio Grande do Sul 
compunge-compunge· a quem? Não parece 

. faltar alguma cousa ao periodo, e que exprime 

um sentimento incompleto? (Lê o outro pe1·iodo 
que p1·ineipia-A camara de1>lora, etc.) 

Tenho de notat· que neste periodo ha uma 
duplicata, porque exprime o mesmo sentimento, 
é uma 1·edundancin do sentimento exprimido 
no período untecedente. Na.o sou rigorista, na.u 
argumento por palavra de mais ou de menos, 
mas posto que me agt'ade a concisão, não quero 
cahir todavia no exlremo contrario de admittir 
palavras~- idéas superabundantes. 

No período ':!egui nte não acho bom e bem 
apropriado o tt!rmo-tlissipar ;-quér eu o consi
dere na sua accepçlio propria, quer na accepção 
figurada, não rne parece que possa ter apro
priada apµlicaçno para expl'Ímir o que se pre
tende. Na significaçtlo propria quer dizer-dis
seminar, espalliar.-Eu ct·1::io que a camitrà nllo 
quet· r.oncorl'cr 1>ara espalhar os rebeldes pelos 
campos do Rio ílrnnde do Sul. (Àpoictdos, 
1·isc,daa.) E' <lalii q1.11! vem o nO$SO mal; 
é de estarem espalhados pelo campo que 
rlomini\o os dilJ'erenles pontos da provincia, 
Ora, tornado o termo em accepçno figurada, 
quel' dizer- eslt·agar -consumit· -mas é os 
bens, a fortuna, a saude, ele. Não se pódc 
portanto dar á palavra-dissipar- a accepçno 
que lhe deu a commissM, de desll'llit·, nni
qnillar. Não julgo pois que até aqui deva.mos 
awrnvar o parecer da commissao, salva a 
mudar,ça de phrase. Não me encart·egarei de 
mandar emenda a taes palavras, porque sempre 
julgo mais diffümltoso e111endar obra alheia, 
do que fazer a propria, e por isso redigi o 
periodo inteiro, que mandei hoje á mesa. 

Diz mais a commisi:!il.o :- Nessa luta está 
compromettida a honra e credito do governo, 
etc.-Não sei o que a commissllo q11iz expri
mfr ; ao menos não posso comprehender o 
~ue signifique ou o que symbofün aqui a pa
lavra-governo-, cuja honra e credito está 
compromeltido na pacificaç~o do Rio Grande 
do Sul. Não vejo que esteja compromeltida 
a honra e credito do governo naquella luta ; 
antes estou certo de que nella o que está 
compromettido é a honra nacional, a integri
dade do imperio e a causa da monarchia. 
Qmmdo digo-a causa da monarchia-é por 
que supponho que as planicies do Rio Grande 
do Sul são, por assim dizer, uni canipo de 
batalha, onde latão os princípios eminente· 
mente republicano e anarchico constitucional; 
por isso entendo que o resultado desta luta 
póde influir nos destinos do paiz, pode·ndo 
dizer-se que alli se pleitêa a causa da mo
narchia brazileira. · E' isto, pois, o qae nós de· 
vemos dizer ao throno. · 

Diz -mais o pel'iodo :-0 povo bra2.ileiro tem 
direito de esperar da administraçilo que o 
dirija, etc. -( Oon.tinúa a ler. )-Eu noto tam bem 
aqui um equivoco· de expressão: creio que 
a com missão teria. em vista outra cousa ; mas 
do período, segundo está .redigido, até se póde 
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SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1839 333 
entender que a commissa.o quiz fazer uma 
censura á administraç~o que cahio. Parece qae 
ella se ligou- ao pessoal governativo, e qne 
referindo-se no periodo á administração actnal 
que dirige o paiz, faz a censura da adminis
tração passada, por não ter dirigido os ne
gocios de uma maneira digna de uma nação 
forte. Eston persuadido de que o povo do 
Brazil sempre tem direito a esperar que o go
verno, qualquer que seja o pessoal de que se 
componha, faça esforços dignos de uma nação 
forte. 

Diz mais a commissão :-esforços dignos de 
uma nação forte, e. que saiba fazer respeitar 
as leis e a constituição. ( Contin·ita a lei' o 
periodo.) Parece que nestas ultimas palavras 
a commissno formulou e estabeleceu o pro
gramma politico que deve set· offerecido ao 
throno pnru levai· a effeito a pacificação da 
nrovincia rlo Rio Gt·ando <lo St1I. 01·a, cu noto 
que o unico meio que indica este pt·ograrnma 
é o da lorc;a, e só da força, esquecendo-se de 
011lro meio que o prograrnma até parece ex
cluir ou repl'ovar ta!:ilamenle, istoé, que se 
adoptcm os princípios da convieção para fazer 
uma alliança entre os dous pri ncipios, isto é, o 
emprego da força e o da pet·suasão, 011 o em
prego simn1taneo de ambos estes meios. E 
tanto mais é de notar esta o!tlissao que 
teve a illüstre commi<:;são, quando, lendo 
a falla do throno, nella encontro àeclal'ados 
estes dous principias simultaneamente, e vejo 

que o throno nos diz estar disposto, não só 
a empregar a força, mas tambem a moderaçno. 
Eis porque não posso approvar este periodo 
da commissão, salvo se fôr esclarecido sobre 
os defeitos que nelle me pareceu encon
trar. 

Sr. presidente, agora vou entrar na outra 
pa1·le do meu discurso e satisfazer aos nobres 
deputados que me fizerão algumas interpel
lações a respeito de negocios de minha pro
vincia. Direi, pois, alguma cousa sobre o es
tado da administração da provincia de Santa 
Catharina sob a presidencia do Sr. brigadeiro 
João Carlos Pardal. 

Antes de entrar na exposição dos factos 
que podem apresentar á camara o verdadeiro 
-estado da administração da provincia, terei 
de fazer duas observações) em razão de que 
a minha exposição tem de ser desfavoravel a 
esse Sr. presidente : a primeira é que, se eu 
tratasse de encarar o presidente da provincia 
de Sar1~a Catharina como homem particular, 
eu não teria senão motivos de lhe fazer elo
gios, porque é conceituado como homem probo 
e sisudo. Mas não é nesta qualidade que eu 
tenho hoje de o apresentar á camara, e sim 
como homem publico ; e sinto não ter, como 
tal, senão a fazer-lhe censuras acres, e mesmo 
graves accusações. A segunda observação é 
que não tenl:io desse presiqente o 1nenor a~-

... 
gravo; ao contrario, nas poucas vezes que 
com elle m_e encontt·ei, sempre me tratou com 
muita deferencia e attenção; mas ainda mesmo 
quando eu tivesse intimas relações de ami
zade com o Sr. Pardal, o sentimento de meu 
dever me obrigaria a esquecer todas estas con
siderações, e a dcclarat· aqui a verdade simples• 
mente. (Apoiados.) Tomarei nesta parte o 
exemplo do Sr. ex-minish·o da fazenda, re- . 
petindo como elle-amüms Plato, .sed magis 
ainica veritas. 

Eu não quererei inculpar a administração 
passada, nem mesmo teria muita razão de 
a inculpar pela infeliz escolha que fez do 
Sr. Pardai para presidente da minha pro
vincia, porque os homens não podem ser 
conhecidos sem serem antes experimentados. 
Entretanto nno posso deixar de deplornr tão 
infeiiz escolha pelos menos bons resultados 
que sua administração tem produzido na minha 
provincia. Para o proval' na.o farei longas 
declamações ; pretendo limitar-me á simples 
enumeraçno de factos, e factos, alguns dos 
quaes são dhmos. não de censura sómente, mas 
de accusaç1lo, p~rque importão violaç1l.o de leis 
e da constituição, e manifesto despreso das 
garantias do cidadão. A camara julgará á 
vista dos factos que vou apresentar, e que 
todos podem ser provados com doc.umentos, 
a maior ()&.de dos quaes já eu trago corn
migo. Devo declarar que estou persuadido 
de que, se a administração que acabou ainda 
estivesse no poder, esse presidente já estaria 
mudado. 

ALGUMAS VozEs : - Na.o, não. 
o SR. COELEIO : - Ao znenos tenho razões 

para o crer. Começarei pelos factos menos 
graves para ir de menor para maior. Con
sidero de menor importancia aquelles que são 
reiativos a disperdicio de dinheiros pubiicos; 
porque o disperdicio de dinheiro e menor 
mal do qutl a violação das garantias do ci
dadão, e a transgressão das leis. Sinto ter 
começado tão tarde, porque a hora está muito 
avançada. 

O SR. ANDRADÃ MACHADO : -Continue que ha 
de ser ouvido. 

O SR. CoEr,Ho : - Foi creado um deposito 
de recrutas na província de Santa Catha
rina : julgo que estão em vigor as disposi
ções de umas instrucções sobre o deposito 
para a província do Rio de Janeiro, pu · 
blicadas no lempo do Sr. J oa.o Vieira de Car
valho, hoje conde de Lages. A administração 
passada creou 6 depositos, e um dc!les em 
Santa Catharina. A estarem em vigor as ins
kucções que citei, o commandanle do deposito 
deve ser official superior ; o Sr. presidente de 
Santa Catharina tem porém empregado na
queile deposito um capitão de caçadores, e 
dá as v~ntagens e gratificações do posto 
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SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1839 
de major, quando e_m Santa Cathar!na na.o 
faltão officiêles superiores, como é sabido. Ve
jamos se podemos descobrir a raz~o da ~ro
tccça.o do Sr. Pardal a este capitao-maJor. 
JWe é o redactor responsavel, e sómente res
ponsavel de uma f~Iha que se tem to_rnado 
offlcial. O Bemfaz~70, umca que se redige na 
provincia; na unicã. typograp~üa _que lá exist~, 
tambem de propriedade provincial, p~r _cuJa 
administraçM recebe dos cofres provmc1a.es, 
a1ém dos vencimentos militares, a quantia de 
4.00$ annuaes. E' nesta folha protegida pelo 
Sr. · Pardal, onde se publicll.o os actos de S. 
Ex. e onde demais t · 01 sido insullaàos ciàadãos 
maito conspícuos, e a representação proyincial : 
é nesta folha qne apparecem os arllgos po-
l • • • t d h • d . fl c1ºn ,;Jo ~~ . ihcos, escr1p os eJJa1xo a m uen ... u ~1. 

Pardal exaltando os serviços que presta na 
provin~ia, e mostrando a necessidade d~ s~a 
conservaç:to, e o perigo que corre a provmc1a 
no caso que elle seja mudado, e mesmo, se
gundo geralmente se acredita, é o Sr. Par.dai 
quem redige os principaes artigos gralulator1os, 
e apologeticos da sua propria pessoa.. Estes 
artigos, logo que apparecem no BemfazeJo, ha o 
cuidado de os mandar transcrever no Jornal 
do Commereio) onde apparecern com a de
claração de que a sua publicação é feita a 
pedido. Eis a grande razno do patronal? com 
que o Sr. Pacdai favorece aquelle maJor ou 
capitão. 

Quando o Sr. Pardal foi para presidente 
àa provincia, já ia cheio de prevenções contra 
o povo que tinha de governar ; desembarcou ro
deado de um apparato extraordinario de guerra, 
e depois que tomou posse, pareceu querer ~s
tabelecer uma trincheira de bayonetas entre s1 e 
o povo, contra qnem, como disse, o tinhão pre
venido. Dahi resultou que, desconfiando sempre 
rlo povo da provincia, lratou de deixar em 
completo abandono as guardas nacionaes, de 
modo que os offi.ciaes da mesma gu~rda tem 
até vendido a maior parte de seus uniformes. 
Ao mesmo tempo porém que o Sr. Pardal 
assim abandona a guarda nacional, conserva 
um tenente-coronel de nome Villas-Boas na 
qualidade de commandante superior da guarda 
n~cional: é esse tenente-coronel uma das 
creaturas que mais tem compromettido o Sr. 
Pardal. Este tenente-coronel percebe os exa
gerados vencimentos de official-general com
mandando brigada em campanha, por ser com· 
mandante superior das guardas nacionaes ( eu.
suro de admiração na sala), fazendo pouco mais 
ou menos 300$, ao mez. Entretanto o Sr. ex-. 
ministro da guerra, que, quando chegou á 
proYincia, ordenou que marchasse uma parte 
da columna para o sul, deixou que ficasse 
em Santa Catharina o commandante superior 
que a commandava, percebendo todas as van
tagens de commandante da columna que já lá 
está no Rio Gt·ande· do Sui. ( Risadas. ) 

O Sa. PRESIDENTE: - Peço ao nobre depu
tado que se limite quanto puder ao objecto em 
discussa.o. 

O Sn. COELHO : ·- Serei o mais breve pos
sível, mas julgo-me obrigado a expôr estes 
factos, não só porque fui interpellado, mas 
porque nS.o tenho outro meio de expôr o estaào 
da minha provincia (apoiados); não tenho 
outro meio de fazer o meu dever ; não tenho 
outro meio de fazer chegar a minha voz até o 
throno, para ver se são attendidos p~los con
selheiros da corôa os clamores de mmha pro
vincia, para ver ernfim se a posso livrar de u_ma 
administração violenta e desastrosa. Eu disse 
que começava pelos disperdicios, por me pa~ 
recer um mal menos grave, porque o mal que 
só custa dinheiro - nno é dos maiores males . 
Tocarei em outros factos, esperando que V. Ex. 
se dignará permittiL·-me. Sinto estai· a hora ta.o 
adiantada. 

Um filho desse mesmo tenente-coronel em 
9ue fal!ei, que er~ mo_~~ paizano, .irnp~oviso~-se 
1mmedrntamente ae pa1zano a maJor ae legião; 
e na.o havendo legiões na provincia nem com
mandantes de legiã.o, está elle com graduação 
de major, vencendo soldos, gratificações1 e ca
valgaduras como official em campanha. (Sn-. · 
sun•o de adm,i?'ação.) · 

Outro facto. Tem-se entendido que se nM 
póde sentar praça senão n~ idade em 9uc o 
individuo póde prestai· serviços, e essa idade 
está definida; entretanto eu vou referir o que 
occorreu a respeito dos filhos de pessoas que 
silo aliás mui dignas, e contra as quaes nada 
tenho a dizer ; simplesmente censuro o facto. 
Sentou-se praça de cadete a dous meninos, ·que 
na verdade podiao muito bem servir de anjinhos 
de procissao : um delles até foi considerado 

· como fazendo parte da coiufuna de Santa Ca
tharina, vencendo soldo, etape, etc., e até como 
praça eni campanha . . (Risacla/J.) Muitas vezes 
o encontrei brincando na rua ; e é este um dos 
guerreiros d~ columna de Santa Cat.harin~ ! 
O maior serviço que os dous cadetes tem fe1~0 
foi ficar · de sentinella no reposteiro do pa1ac10 
no dia 2 de Dezembro ; mas nM se eocontrou 
nos armazens espingardas, com que elles p u
dessem. (Ri3adas.) 
· Sr. presidente, tenho exposto alguns dos 
muitos factos que dizem respeito ao disperdicio i 
e não entro em ·outros porque não pretendo 
avançar uma só cousa que na.o possa provar. 
NM receio de!iimentido, nem dentro nem fóra 
da casa. 

Agora tratarei de outros factos : principiarei 
pelas violencias praticadas no recrutament_o. 
Como, porém, a hora está dada, e na.o estou 
bem certo a q11e hora se abrio a sess!!.o, desejo 
que o Sr. presidente me declare até onde po
derei continuar. 

ALGUNS SENHORES : - Póde continuar. 
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O SR .. ANDRADA MACHADO: - O Sr. depu
. tado não póde ser interrompido : póde conli· 
nuar até a noite. 

O SR. ÜTTONí: - Não ha casa ; e por isso 
seria melhor que o Sr. presidente permittisse 
qne se praticasse coni o Sr. Coelho o mesmo 
que se tem praticado com outros senhores) 
isto é, que lhe seja permittido continuar seu 
discurso na sessão seguinte. 

O Sn~ l)RESiDENTE: ..==.. O Sr. deputado póde 
continuar. 

O SR. CoELHO: - Eu tenho muito a dizer, 
prefiro coniinuar na sessão seguinte, sujeiiando
me ao risco de se me negar a palavra: estou 
que se me n!i.o negará. (Apoiados.) I:Iª. pouca 
gente na sala, e eu receHJ que esteJa 1ncon1-
modando, porque a hora já está muito arlian
tada. A materia parece puramente local, mas 
eu nM considero assim (apoiadas) ; actos illc
gaes, violação da conslituiçno e dos direitos 
individuaes, pertencem a todos nós. (Nwne
ro.go.q ctpo·iaclos.) Se, portanto, V. E-it. permitle 
que cu suspenda o meu discul'so, eu me sujeito 
ao risco de se rne negar a palavra na sessão 
seguinte. 

O SR. PRESIDENTE : - Se o uohre deputado 
nãü quer continuar, seguia-se dar a palavra aos 
outros senhores que a têm, ou a votar, no caso 
de cederem ; como porém não ha casa, nem 
estão presentes alguns dos senhores que têm a 
palavra, levanto a sessão. 

Levanta-se a sesão ás 3 horas. 
Ordem do dia, a mesma de hoje. 

Sessão em •o de Jur.ho 

PRESIDENCIA DO SR, .:\RAt.1O VJANNA 

Su1,mARIO. -Expediente. -Requerimentos.-In
clicações.-Ordem do dia.-Interp1·etação do 
acto addicional. Discurso do Sr. Ottonf
Discu,.s.,ffo do terceiro topico do V!>io de graças; 
emenda do Sr. Coelho ; discwrso do Sr. 
Coelho ; o Sr. Par-dal ; discurso,q doa Srs. 
Souza Mat·tins e Andrada Machado. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo que se renne numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a ses!lão, lê-se e approva.-se a 
acla da antecedente. . 

FalUto (),OIIl ·causa os SL·s. Bandeira de Mello, 
Belizario, Alcibiadesi Pinto Coelho -e Dias de 
Toledo ; e sem ella os Srs. Souza Franco e 
Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O Sn. 1º SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes CJffi.cios : 

Do ministro da justiça, remettendo a copia do 

jurarnento que prestão os bispos neste imperio, 
e a copia do aviso que se costuma dirigir aos 
mesmos bispos com as bullas da sua confir
mação, segundo lhe foi requisilado por of'ficio 
desta camara de 29 do mez antecedente.-A' 
commissão de constituição e poderes. 

Do ministro do imperio, ern resposta ao officio 
desta camara de 5 do corrente, ·solicitando as 
informações que se tínhão recebido dos presi
dentes das províncias do Maranhão e da Bahia, 
sobre o estado de tranquillidade dellas, :;e lhe 
offerece communicar, que da provincia da Bahia 
nenhuma participação se tem recebido, e que 
da do Maranhão tem chegaào ao conhecimento 
do governo o que consta das cópias inclusas dos 
officios de 15 de Março, e de 5 de Maio pas
sados, do respectivo presidente.""= A quem fez 
a requisição. · 

O Sr. Pedreira. pede a palavra pela ordem, 
e declara que fôra elle qne pedira essas infor
mações ao governo a respeito do estado da 
Bahia; e como o presidente nada tem infor
mado a este rnspeito, na.o precisa que es_ses pa
peis venhão á sua mão. 

Julga-se objecto de delibernçãO, e vai a im
primir o seguinte pt·ojecto: 

(< O desembargador da relação de Pernambuco 
Antonio Manoel da Rosa Malheiro, solicitou 
e obteve do governo a sua aposentação com 
o vencimento de duas terças partes do res
pectivo ordenado, em consequencia de molestias 
chronícas que padece, e que o impossibilitào 
de continuar por mais tempo no exercício 
daquelle lugar, cJmo o comprovão diffe
rentes documentos, com que instruira o seu 
requerimento. 

,, Das informações dos prE:sidentes da pro
vincia e relaçno, consta que elle tem sempre 
mostrado zelo pelo serviço, e a maior in
teireza e probidade no cumprimento dos seus 
deveres ; o que unido á quasi vinte annos de 
serviço, que já conta na caneira da magistra 6 

tura, o constitue, no entender da commissM de 
pensões e ordenados, nas circum.stancias de ser 
deferido com a seguinte resolução : 

(< A assembléa geral legislativa resolve : 
« Artigo unico. Fica approvada a aposentação 

concedida por decreto de 18 de Março de 
1839 ao desembargador da relação de Pernam
buco Antonio Manoel da Rosa Malheiro, com 
o vencimento de duas terças partes do seu 
ordenado. · 

<< Paço da camara dos deputados, 4 de 
Junho de 1839.-M. L Oávalcanti de Lacerda. 
-J. M. Oarnefro da Ounha. - Gomes da Fon
seca. » · 

Continúa a discussão adiada sobre o reque
rimento do Sr. Carneiro da Cunha, para que 
se peça ao governo a peça official sobre a inter• 
venção ingleza ácerca da occupaçao do Oyapock 
pelo governo da França. _ 
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336 SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1839 
O Sr. Ca.rneiro ,.da Cunha. declara que, 

quandü 1equereu_ essa peça f•ffic:iai, n~o. foi por 
duvidar do que tmba dito o Sr. ex-ministro dos 
negocios estra~geiros, ma~ sim porqu_e quel'ia 
que esse negocio fosse mais desenvolvido pelos 
Srs. deputados, e que os representantes da 
nação mostrassem que elles se interessava.o 
muito neste negocio; que o governo da França 
soubesse que a naçao e seus representantes to
mavn.o muilo a peito este objecto. Desejava o 
illustre deputado que, assim como a França 
mandou forças para as margens do Oyapock, 
antes as houvesse mandado para o Rio Grande, 
para que os rebeldes daquella provincia, em 
vez de causar os males que têm causado aos 
seus patricios, se voltassem de preferencia 
ronlra os francezes. Como a camara, continua 
o orndor, parece não estar inclinada a approvar 
que venhã.o esses officios, peço licença á camara 
pa~a retirar o meu requerimento. 

O requerimento rio illustre deputado é reti
rado com consentimento da camara. 

O Sr. Montezuma. ouvio que a força de 
terra e mar na provincia do Pat·á não tem sido 
paga ha mais .de um anno, que lambem ha 
mais de um anno se na.o tem pago aos empre
gados publicos daquella provincia : deseja sabei· 
se esta noticia é verdadeira ou não. Nota que 
talvez na casa haja quem o possa esclarecer 
sobre este objecto. Manda á mesa o seguinte 
requerimento que entra em discussa.o : 

(( Requeiro que se peça ao governo informe 
á casa se a força de terra e de mar, e os em
pregados publicos da provincia do Pará, lia 
mai& de um anno nao são pagos, ou a quanto 
tempo, e quando alli se mandara.o fundos para 
tal pagamento 

<< Paço da camara, 10 de Junho de 18ª~-:-:-JJtíoniezuma. >i · 

O Sr. Andréa declara que quando sahio do 
Pará ficava-se devendo 9 mezes a todos os em
pregados publicas, sem excepção de pessoa, e 20 
mezes á tropa; que o governo lem dado ordem á 
provincia do Maranhão, para que dalli se fizesse 
remessas de dinheiros para o Pará, afim de se 
fazerem os pagamentos; e que o Maranhao re
meltia, com effeilo, mensalmente vinte cinco 
contos de réis, que prefazem ao anno a quantia 
de trezeulos contos ; e nno chegando este di
nheiro, recorreu-se tambem á provincia do 
Piauhy, exigindo-se cento e vinte contos de 
réis: mas que essa proviucia nunca remetteu 
dinheiro algum. Acha que a estas l10ras ha de 
o governo ter dado todas as provid~ncias ne
cessarias, pois que o Mai'anba.o declarou que 
nada mais mandava para o Pará, pol'que pre
cisava para si ; dt: modo que se nao se acudir 
a tempo á provincia do Pará, nao poderá o 
presidente achar uma ração de farinha para os 
soldados. 

O requerimento é posto a votos e appro
vado. 

O Sr. Maria do Amaral depois de justificai-o, nrnrn.la á mesa o i:;ea:uinte : 
« ReEf ueiro que se peça ao governo : l°, copia 

do balancete dos cofres da thesouraria da 
Bahia, do dia antecedente á rebelliao de 7 de 
Novembro ; 2º, copia dos lermos lavrados pelo 
juiz de paz, quando pol' ordem dos I'ebeldes se 
arrombárllo os cofres ; 3°1 copia do balancete 
dos mesmos cofres, feito immediatamente de· 
pois da restauraçàO da cidade : •1º, copia das 
ordens dadas á provincia, ou para maior escla
recimento, ou para responsabilidade de em
pregados da thesouraria, assim como dos 
officios e documentos de que conste a satis
faça.o dessas ordens, 5º, a representação dada 
pelo inspector da alfandega da Bahia conlrn 
o inspector da thesouraria. 

<e Iguaes documentos peço tendentes á repar
tiçno do troco das cedu las na dita cidade, em 
que mostrem o estado do cofre antes e depois 
da rebelli11o.--4maml. " 

O reque1·irnento é posto a votos, e appro· 
vado. 

O Sr. Montezuma. tem a palavra pela 01,dem, 
e observa á camarn, que se bem se recorda, 
apparecêra na casa uma indicaçíío ácerca do ju~ 
ramento que devem prestar os bispos, e que 
a tal respeito ainda a comrnissão na.o deu o 
seu parecer, acontece o mt:smo a respeito 
de uma indicação delle deputado para que 
tenha.o os ministros assento na camal'a. 

Acha que são de tanta importancia estes 
objectos, que alguma consideração devir.o me
recer á comrnissa.o. Pede igualmente á com
missão encat'regada do exame das eleições 
de Sergipe, que tenha a bondade de dar quanto 
antes o seu parecer. 
- Lembra por fim á illustre commissão en· 

carregada de formar o projeclo sobre a lei 
das eleic;ões, que haja de dar o seu parecer ; 
pois, além da importancia do projecto, é 
sabido que já delle se occupa a outra ca
mara. 

O Sr. Clemente Pereira, como membl'o da . com missão de conslituiça.o e pode1·es, declara 
que deseja ser informado sobre que papeis 
fallou o nobre depulado, dizendo que tinhào 
vindo á commissl\o, pois que ella examina 
todos os dias a sua pasta. 

Sendo informado sobre os papeis a que se 
refere o Sr. Montezuma, declara que taes 
papéis n:10 exislem na pasta da commissl\o. 

O Sr. Andra.da, Ma.chad.o, como membro da commissa.o encarregada de organisar a lei elei
toral, observa ao nobre deputado o Sr. Monte
zuma, que a commissão ha de dar o seu pa
recer, e que o objeclo de que ella foi in
curnbida na.o é cousa que se faça cm poucos 
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SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 18füJ 337 
dias, como parece querer o nobre depu
tado. 

O Sr. Ottoni, como membro da commissllo 
encarregada do nego<;io das eleições de Ser
gipe, declara que até ao fim destã semana, ou 
no principio da que vem, a commissAo ha de 
apresentar o seu pai-ecer. 

O Sr. Montezuma, pela ordem declara que 
na.o sabe se seria bom que a commissão 
pedisse esse projecto do senado sobre elei
ções. 

O Sr. Andrada. :Macha.do declara que no se
nado há um projecto novo sobre eleições, por 
que o antigo cahio. · 

Lê-se e approva-se o seguinte requeri· 
menlo da 30. commissD.o de fazenda, pe
dindo esclarecimentos no governo sobre o 
reqnm·imcnlo de Antonio Claudino de Som:a 
Medeh·os e Manoel Francisco de Souza Me· 
dciros: 

cc A 8ª commissllo de fazenda -vio o reqncri
menlo de Antonio Claudinn de Souza Medeiros 
e Mánoel Francisco de Souza Medeiros, em 
que pedem que pm· uma t·esoluçn.o o corpo 
legislativo antorise ao go,·crno a pro1·ogar
lhes por um anno o prazo de seis mezes1 por 
que passárllo lel'ras provenient.cs da at't·ema
tação que fizerão na thesomuria da provincia 
de Santa Catharina, de uma armaçno, e isto 
em allenção a varias razões que elles apre
senlllo justificativas de sua prctençno. Obser
vando a commissno que os supplicnnles de
clárão ter-lhes o governo indeferido, por ser 
a materia dependente de acto legislalivo7 l! de 
parecer que se peçilo informações ao mesmo 
governo. 

« Pnço da camara dos deputados, 10 de ,Junho 
de 1889.-J. J. Pacheco.- M. do Amaral.
Souza Jfm·tin.,. » 

O Sr. Carneiro Leão tem a palavra pe1a 
ordem, e diz que quer fazer um requerimento 
para que as sessões durem só quatro horas, por 
que tem acontecido que passadas as dua.s horas 
se relirão a maior parte dos Srs. deputados, 
e que muitos têm deixado de fallar,. tendo áliás 
a palavra, por não quererem fal1ar para as ca
deiras ; parece portanto inutil que haja essa 
hora de mais de sessão, porque a experiencia 
tem mostrado que nàda se melhora con, isso. 
Como tem visto que depois das. duas horas tem 
faltado a maioria na casa, de modo a nunca 
haver votação, anima-se a cre1· c1ue es~a maioria 
vote pelo seu reqn~rimento. · 

O SR. ANDRADA MACHADO :-=-Está claro ; os 
mangados sao os que fica.o. · 

Lê-se o seguinte : · 
« P~oponhq que as sessões durem sómente 4 

l1orai;, na fót·ma do regimento. ,, 
O Sr. Ottonijulga que o requerimento do 

illustre deputado é antes uma indicação, e deve 
TOl\fÔ l 

ir á mesa para dar o seu parecer; traz para 
exemplo o que se praticou a respeito da indi
cação do Sr. Alvares Machado7 em que se pedia 
cinco horas de sessllo. 

O SR, ANDRADA MACHADO :-E' mais um dia 
perdido. 

Vai á mesa o requerimento do Sr. Carneiro 
Leão. 

O Sr. Souza. Martins, para que a camara não 
seja lão leviana, pede á mesa que dê o seu pa
recer sobre as despezas para as sessões serem 
de noite. 

O SR. ANDRADA MACHADO :·-Está proscripto; 
. ninguem quet· isso. 

E' rerncllida á mesa uma indicação do Sr. 
Castro e Silva, para que bujão sessões ern 
lodos os di,ts, á excepção dos domingos, 
dias santos de guarda, e de festividade na
cional. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discus:são sobre o adiamento da 
redacçllo da interprelaçllo do acto addicional. 

O Sr. Alencar pronuncia-se n favor do adia
me11to: toda a vez que esta camara julga que 
uma lei não está bem redigida, é costume 
envial-a fr uma commissão para esla dar o seu 
parecer ; porque pois ha de se proceder de outro 
modo, com uma lei tno importante qual n 
que se discute, lei qlle deve causat· na:'; pro
vincias granrle sensação, lei que se abstém de 
qualificar de reforma do aclo addicionnl, bem 
que seja es:;e o nome que lhe cabe, pol' nllo 
consentir o Sr. presidente nessa qualificaçilo? 
l\fost1·a que nt\o tinha razão o illastl'e secretario 
quando declarára desniroso á camara não ap
provar a interpretação boa ou má; entende que 
.Q que só é tlesairoso á camara é qne passe 
uma lei imperfeita; porque então dirá a nação 
que do seio de seus representantes, do seio das 
illush'ações do paiz, sahio uma obt·a mal aca
bada. Por sua parte deseja que haja uma in
terpretaçno do acto addicional, mas deve esna 
interpretação ser boa, e não ir de encontro aos 
interesses do paiz; uma interpretação como a 
qne está sobre a mesa não a quer elle nem os 
membros da opposição, e julga que estão no sen 
direito oppondo-sc a que passe. ·Se entendem 
elles que a lei não é de inleress!:! para o paiz 
obrão como vet·dadeiros representantes, cum
prem com seu dever, impugnando-a com 
tudas as. suas forças. O orador que1· a divisão 
dos poderes, quer que as assembléas marchem 
na orbita de suas attribuições; mas crê que 
tAo criminosllS são as assembléas geraes inva
dindo us ath'ibuições do corpo legislativo, como 
o corpo legislativo invadindo as das assembléa~ 
provinciaes. Eis os motivos porque apoia o adia
mento, porque quer que passe por uma quarta 
discL1ssão, até mesmo porque o a~mo passado 

48 
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a opposiça.o se conservou silenciosa, e o paiz 
nada sabe ; este anno convém que a oppos1çâo 
se manifeste, o apresenta as razões em que se 
funda para reprovar esse projecto. 

O Sr. Rego Monteiro obset·va que f~i seu 
requerimeuto impugnado, e o St·. presu:lente 
censurado pelos Srs, lº e 2º secretarias po1· 
havei· admitticlo s11n discussno, não obsta11lc ler 
sido apoiado, pot·que elles julgúrão que. ã 
vista do artigo do regimento que regula o pro• 
cesso a seguir com a discussão da redacção, 
na.o dava lugar a adiamentos. O orador pensa 
o contrario, e é claro do mesmo artigo, . que 
elle só quiz prescrever as formulas que devem 
regu1ar os projectos que passão das discus:;ões 
l", 23 e 8", e dellas á da redacção; mas no.o 
quiz tolher requerimentos de adiarnenlos, ur
gencias, e'tc~. : fica, pois, evidenle que o seu 
requerimento está apoiado com o regimento. 
Foi sua intenção melhor syslematisar a dis
cussão, e fazer mesmo com que ella 11110 seja 
tão variada, visto que ha lres objectos a d~s
cutir e é a rept·esentaçllo d11 assemh1éa leg1s-

' • J !ativa de Petnambuco, o requerimento <.io 
Sr, Alvares Machado e o projecto interpretativo 
que levat·â muito mais tempo ; mas ernfim, se 
a camara nilo approvar, submetter-se-ha á sua 
disposição ? Agastou-se o Sr. 2º secretario c:001 
um dos l:-\dos da casa, pagaudo assim o inno
cente pelo culpado, porque queria-se prolellar 
a discussão do acto interprelativo, e disse qne 
elle havia de passar tal qual, bom ou máo; 
na.o sabe o orador se tanto póde assegurat· o 
nobre sccretn_rio, e nem presume da illuslração 
da camara que approve· um acto máo, só 
porque ella o elaborou ; se é máo, ainda está 
em tt.!mpo de o remediar e de o proscrever. 
Responlle ao Sl'. lº secretario, q11ando dis~e 
que ellc orador preenchia bem a commissilo de 
que tinha sitlo encarregado, que lendo votado 
em todas as discussões dessl½ projecto coutra 
elle, e até feito dec)aruçllo de voto, moslrnu-se 
coherente, quando chegando á sua província 
assignou uma indicação com mais 17 depu
tados provinciaes, para que a assembléa pro
vincial repL·esentasse á assembléa ge1·al contra 
tal interpretação, que con~ide1·a como reforma, 
em conseqnencitt de ferir os tr:iwites marcados 
pela consliiuição; e então a referida assembléa, 
tDmando-a. em consirlc.:raçã.o, n~melleu-a á com
missão de constituição e podt:i·es, · que deu o 
parecer ylle anda ímpi-es~o, e que offerece a 
alguns St·s. _deJ.>Ulados, se o quizerem ler. O 
pat·ecel' foi maduramen Le pensado,. e longa· 
menle discutido, é aiüda afinal fui quasi una
nimemente approvado ; pofa i::ó vof..1rão contra 
dous senhores ; não fui obra da preciµilaçno. ou 
sorpre1.a, foi fillio da me<litilçào. Aqui o ot"a.dor 
lê a seguiute ímlicação : 

« Havendo passado em l<:rceira discussão na 
camara temporaria um projecto de lei sobre a 

intellin-encia do acto addicional, a conslituiçã.o 
do im"'perio, que é uina verdadeir,~ r·e!orma de 
alguns dos seus artigos, é uma mle1ra ero
gação e suspensao das garantias de que o 
mesmo acto addicional revestio as provincias ; 
e principiando este projectõ de ref'o1·m,a com 
manifesto atropello das formulas e tram1Les dt!
crctados na cuustiluiçO.o do imperio, iudicamos 
que commetlendo-se á comt!1is~ao de c~osli
l11iç110 e poderes o exame do md1cado pro,1ecto, 
e em resultado dos seus trabalhos se dirija esta 
assembléa por uma rep1·esentação á assembléa 
geral do· Bt·a.zil, fazendo-lhe sentir a quebra que 
vãO sofü·er as provincias nas suai:. melhores 
garantias, e o exemplo leL·rivel que com tal r~
f'onna se vai dar de poder-se tocar na consti
tuição do imperio, e fazel~a perder a estabili
d,1de que llie é garantida po1· u~ de s~us 
artigos ; males esfes que a ilh1straçao, palr10-
tismo e prudencia da assembléa geral cabe 
evilar por amor do Bra1.i1 1 de sua paz, e da 
segurança das Sllt\S instituiçües.-Or. Mende8.
Pefa:oto de Brifo.-Paula Cavalcanti.-Lapes 
Gama.-Urbano.-Garnefro Leão.-1,Jello Ca
valecm.ti.-Padre Chri11tui•ã.fJ,-Bezen·a Caval· 
eanti.-Nery. -Ferteim.-~zidro _fleaquita_.
Rego Dantas.-Joêío Fr(J,nci8co Cavalcant·1,,
Rego !JJontefro.-Peteira Monteb·o.-'J.%ur• 
tino.-.Mefra.-.Jfachado Rios. » 

Essa indicação foi assignada pot· membros 
conspicuos e independentes, e deve declarar ao 
St·. deputado a quem st: refe1·e, e á carnara, 

· de que não foi encarregado dessa representaça.o 
ou dessa cornmissão, que o teria em muita 
honra, pois muita honrn tem de ser membro 
daquella ass.embléa, assim como tem de se~ 
desta illustre carmu·a ; e~sa representação foi 
feita já depois de sua sabida, e transinittida 
á. casa pt::lo expediente do governo. 

O Sr. Paulino mostra que o requerimento 
em discussão é exlemporaneo, e entende que 
a câmara não póde tomar uma deliberação 
a seu respeito, pois que o regimeuto manda 
que havendo um projeclo de lei pass;1do pel~s 
diversos tramites marcados no mesmo regi• 
menta; tão· sómente quando envolve contra
dicções, íncoherencias e absut·dos, possa ser 
discutido de novo. Mas uno diz sómente isto, 
diz de1nais a mais que é pl·eciso que sejão 
u1anifesto.'> esses absurdos, essas incoherencias. 

. E', senhores, necess~1-io que se fa.,çao essas 
ohsenaçoes, que se rn0strem as incoherencias 
e absurdos, na.o com quaesquer razões externas, 
mas sim com as proprias palavras da redaCQllO. 
No caso que a camara reconheça contradicções 
e absurdos, entrando o projecto em nova 
discussão poder-se-ha deliberat· que vá ou não 
á commissa.o. ·Vet·dade é que lia. uma repre
sentação da provincia de Pernambuco, mas 
nenhuma representaçlio póde alterar o regi
mento. Algumas outras observações fo~ao feitas i 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:52 - PÃ¡gina 5 de 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· .. :. . .· : .. " .. -~-
. ·.·• .. 

SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1839 339 .. 
reserva porém· sua resposta para quando enlrar 
o projecto em discussão. 

O Sr. Andra.da Machado pronuncia-se contra 
o adiamento, pois que a comrriissão narla mais 
póde fazer senào redigir a lei na fórma do 
vencido na casa, Ora, os absurdos e incolrn
rencias flUe dão, pelo regimento, lugar· a novas 
discussões, <levem ser manifestos, e pois de
vemos nós aqui v&l-os, nem car·ece que uma 
commissão os aponte. Portanto, vota p;ira que 
entrem em discussão esses absurdos e incohe
rencias. 

Julga-se discutido, e é rejeitado o . ádia
men tCl. 

Continúa a discussão sobre o requerimento 
do Sr. Alvares Machado. 

O Sr. Ottoni : - Sr. presidente, levanto-me 
para sustentar o requerimento do meu nobre 
collegu. o Sr. Alvares Machado, que denunciou 
conter o projecto incoherencias, contradicções 
e absurdos, por ser manifestamente couh·ario 

, á .constiluiçlio e por envolver uma ve1·dadeir1.1 
reforma do acto addicional, debaixo do mal 
fingido pre!exto de interpretar alguns artigos. 

\,.. Antes, porem, de entrar nas provi,s em que 
baseio a minha opinião, seja•me licito res
ponder a uma censura do nobre deputado 
pela Bahia, ao illustre secretado. Nt\O é a 
supposiçno de que as luzes estão só do lado 
da opposiçno, o que nos obriga a pronunciar
nos contra_ o projecto. O anno passado a 
opposiçao impôz-se completo silencio, não leve 
parle ne:>ta discussno: entretanto tem obri
gação de justificar as opiniões que apresenta 
nesta casa e dai· satisfação dos motivos que 
dirigirão seu procedin:iento nesta importante 
questão. · 

Se isto é um dc\'er imposto ao deputado 
em todos os casos, parece de mais fm·te razão 
neste tão importante, em que se propõe mo
dific.~r a consliluição do estado ; é, por con
seguinte, de rigorosa obrigação para o deputado 
vencido justificar o seu voto perante a nação, 
perante a maioria da casn. A opposiçãt> acha 
para justificar-se a occasião ministrada pelo 
regimento : é esse, pois, ~ campo que es
colho. 

Ana]ysarci os different~s artigos do projecto 
que se discute. O. lº artigo diz. (Lê.) Na pri
meira parte deste artigo concordo em que está 
a unica doutrina qn~ se póde qualificar comc;
interpretação: vejo que diz o art. 10 paragrapho, 
na ultima pal·te, preeedeado p,·opoata • da.a en
maraB, sem que nem a coUocação gramma
tical, nem qualquer outra circumstancia nos 
induza a crêr que esta condição n~o compre
hende ambas as partes do 1u membro do 
paragrapho. Ora, se a ultima condição envolve 
tanto a politica como a economia, segue-se 
que a polilica de que se trata é sómente a 
municipal, poiE! do contrario pod~rino as ca.-

maras fazer propostas sobre a policia geral 
da provinda. Vê-se, pois, a n1zão por que na.o 
inqrnii;no a. pri11wil'a parle cio :wl. ] 11 • Mas 
não sei por q:1e fat:ilidatlo, e para nilo havcl' 
um ~ó arligu nc~sle ptujedo que na.o s<-•j:, in
con::5lilucional, fui-se inventar a distincçao 
que se ,H.:ha na segunda parte do artigo, clas
sificando a policia municipal em judiciaria e 
administraliva, e dE:clarando que as assembléas 
provinciaes.- não podem legislar sobre policia 
municipal judiciaria. . 

O SR. PRESIDENTE : - O Sr. deputado está 
fallando fóra da ordem. 

o SR. ÜTTONI : - Perdôe V. Ex. Eu pretendo 
most1·,w que o projeclo é lodo contrario á con
sliluiç~o, e por isso contraàidorio, ~bsurdo e 
incoherente. Pl'Oseguirci, p01·tunto, consentindo 
V. Ex. Anteriormente ao acto addicional já as 
provincias gosavão das garantias de legislar por 
meio de suas camaras e conselhos geraes sobre 
a polieia judiciaria municipal : vejo que o ar
tigo 169 da constituição diz que uma lei re
gulamentar marcará o modo da eleição das 
camaras e a formação de suas posturas poli
ciaes ; e a assembléa geral, desenvolvendo este 
artigo constitucional na lei do lº de Outubro de 
1828, detem1inou, no artigo 71 (lê), que as 
posturas das camaras versa1·ião lambem sobre 
a segurança publica, e como que não satisfeita 
com esta declaração generica, decretou, no ar
tigo 66 (la), que as camaras municipaes podião 
fazer as .posturas contra injurias e obscenidades. 

Ora, se isto não é o que se chama policia . 
jndiciaria municipal, na.o sei o que ser possa. 

Por conscguiute, na iritelligencia do corpo 
legislativo as camaras municipaes podião fazer 
essas posturas sobre a policia judiciaria que os 
conselhos geracs appt·ovavão para serem logo 
observadas: Os legisladores constituintes linha.o 
de dar destino á estas attribuiçôes dos con.
selhos geraes ; nada fizer!l.o, senão traspassal~as 
para as assembléas provinciaes, sem terem in
tenção de tirar o que aos municipios já se 
havia conferido. Se pois é essa a intelligencia 
da assemhléa geral, como sem uma manifesta 
violação não só do acto addicional, como do 
artigo 169 da constituição, se ha de admittir 
semelhante interpretacão ? 

Sr._ presidente, chegou o tempo da reacção, 
e na.o se contentão os nobres deputados em 
querer parar em 1834 : quer-se regressar de 
24 para atraz.. Porque nesse tempo não sé achou 
tão perigoso dar ás províncias o que agora se 
lhes quer tirar ? Quando tratou-se de reformar 
a constituição foi em consequencia .de um 

· clamor geral de todos os angulos do imperio, 
declarando . que as províncias distantes 800 e 
mais leguas, com tantas necessidades, tanta 
difficuldade de communicações, não podião dis~ 
pensar por mais tempo o desenvolvimento desse 
. germem fede rali vo já consagrado no, consti- . 
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340 SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1839 

htição _ do estado. Entretanto a reacç~o, que 
appareceu ao tempo em que essa fatal 1déa do 
regresso foi proclamada por um genio perfido e 
intrigante não se contenta em destruir o ll'a
balho da camara constituinte de 1834, mas 
quer ir ainda muito para traz. 

VamoR ao -artigo 2.0 Ora1 antes de enlrat· na 
:rnalyse deste artigo, farei uma observação i e 
parece que até ha receio de se dar ás· assem
biéas legislativas provinciaes o titulo que lhe 
compete. O artigo já sómente as chama as
sembléas de província, e daqui a pouco serno 
reduzidas a conselhos administrativos do go
verno. Outra observação que julgo dever fazer 
é já a invenção feita de empregados gernes pro
vinciaes, e empregados municipaes geraes. Nào 
posso deixar de confessar que é urna dístincção 
galante para não a chamar absurda. Nos Es- . 
tados-Unídos existem, ou empt·egados federnes, 
isto é, empregados da união, ou empregados 
dos estados ; creio que não ha outra distincção. 
Trihunaes rederaes, e tribunaes dos estados. 
Neste pmjecto porém ha uma idéa inteiramente 
nova, e vem a ser empregados geraes muni
cipaes, e empregados geraes provinciaes ; pa
rece que era o mesmo que dizer nacionaes es
trangeiros. 

Farei outra observaçllo ainda. Dada n intcl
ligenci~ que o artigo 2º estabelece para o § 7" 
do arligo 10, isto é, de qne a attribuição ahi 
conferida· ás assembléas provinciaed redur.-se 
a marcar o numero dos taes empregados pro
vinciaes geraes e municipaes geraes, esse § 7r, 
é a mais insignificante parte do acto addicional. 
E, com effdto, se re~orremos á classe dos em
pregados judiciarios, os mais importantes com
prehendidos neste'* 7º são os juizes de diL-eito ; 
mas já pelo § l º do mesmo artigo 10, po
dendo as assembléas provinciaes legislar sobre a 
divisa.o judiciaria, isto é, podendo crear as co
marcas que achar convenie~te, tinhão hnplicita
mente o direito de marcar o numero dos juizes 
de direito; nac]asse judiciaria pois nada trouxe 
o § 7°, ou quasi nada, que já não estivesse no 
§ 1.º Na gerarchia ecclesiastica os empregados 
comprehendidos no § 7"'. são os parochos ; ora, 
cabendo já pelo mesmo § 1° do artigo ás assem
bléas provinciaes legislar sobre a divisão eccle
siastica, implicitamente, e sem ser preciso· vir 
essa idéa no § 7", marcava.o as assembléas pro
vinciaes o numero dos parochos. Vê-se pois 
que a intelligencia· dada pelo art. 2D do projecto 

· reduz o § 7° do artigo a uma redundancia, inu
tilidade ou insignificancia. 

Ora, eu desejo qae se confronte imparcial
mente esta redundancia, inntilidade ou insigni
ficancia a que se pretende reduzir o § 7° com o 
que· disse ante-hontem o nobre-exministro da. 
marinha. Revelou-nos S. Ex. que em uma con
ferencia de seus amigos politicos do tempo em 
que se reformou a constituição, S. Ex. se pro
nunciou altamente contra este § 7º do art. 10, · 

por julgal-o inadaptado ás circumslancias do 
paiz ; que igual oppusiçã.ll lhe fizerão ontras· per
sonagens que afinal ceder!lo ; mas que em fim 
S. Ex. não tendo podido convir ern tal uíspo
sição, e tendo ella sido approvada, taes escru
pulos lhe trouxera que até veio a votat· contra a 
adopçílo do acto addicional. Se pois o nobre 
ex-ministro nas suas conferencias com seus 
amigos políticos de então julgou tão importante· 
esta doutrina, que não admittio transigencia 
alguma apezar de cederem outras personagens, 
não devo eu desta circumstancia concluir que 
na intelligencia dos deputados constituintes .o 
§ 7º era um dos mais importantes do acto addi
cional? Que o § 7D não era uma inutilidade, 
porém sim disposição tllo transcendente que a 
seu respeito não admiltia transigencia algu_ma 
entre as personagens que aliás parecia.o estar 
até alli de íntelligencia e accordo? Esta declara
ção, de que tomei nota1 me parece summamente 
preciosa para demonstrar que a inlelligencia 
que se quer dat· não é a dos legisladores, que o 
povo mandou á -esta casa com a missão especial 
de crear um podet· legislativo provincial, e 
marcar-lhe aüribuições. 

Enh·o agora na analyse do § 7° como está 
com·ebido. Ct·eio · que quando a mesma lei a 
respeito dos mesmos objectos se exprime com 
os mesmos termos, parece que hermeneuti
camente se não póde concluir senão que ella 
quiz decretar a mesma identica disposição. V~jo 
que a constituição no a_rt. 15, § 16 determina. 
(L~.) Se pois a constituição, marcando nossas 
~Uribuicoes sobre a creação e suppressão de 
emprego:;, usa das mesmas pa1avras com que o 
acto addicional dá ás assembléas provinciaM o 
mesmo direito; como se póde negar ás assem
biéas provinciaes fazer o mesrno que nós aqui, 
tendo cllas legislaçno identica pelos mesmos 
proprios termos ? Crt>io que esla identidade de 
termos tratando do mesmo objecto significa a 
identidade de idéas que o legislador quiz ex
primir. Sr. presidente, noto mais que ainda ha 
pouco tempo a nssembléa geral se pronunciou 
em differente modo. Aqui se legislou que os offi
ciaes da guarda nacional do município neutro 
fossem eleitos pelo ·governo. Ora, se a assem
biéa não se julgou autorisada para legislar senão 
soqre o municipio neutro, é porque reconheceu 
que havião allribuições de outro poder~ que sa.o 
as assembléas provinciáes. 

A este respeito todas as provincias ou a 
maioria dellas têm dado a mesma intelligencia 
que a câmara, a assembléa geral têni dado. No 
Rio de Janeil'o não f)e legislou sobre isto ? Creio 
mesmo que essa lei foi sanccionaéta · pelo nobre 
deputado o Sr. Paulino, ou pelo Sr. ex-ministro 
da marinha. Se o nobre ~eputado foi quem 
sanccionou -~1ma tal lei, já poi: este facto reco
nheceu que no § 7° art. 10 está comprehendida 
uma faculdade mais ampla do que a de marcar 
o numero dos er:npregados. Co1no é que o nobre 
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SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1839 

deputado teve de al'redar-se de um voto tão 
solemne? Nessa occasião devia ter examinado 
a natureza dessas attribuições provinciaes, e 
eom a va~tidão de intelligencia que tem o 

· nobre deputado, proceder na fórma da con
stituiçao. Eis a intelligencia da maioria das 
assemb1éas provinciaes, da geral e dos proprios 
autores e defensores deste projecto, e que todos 
estavão de accordo a dar a esse § 7º tal qual 
se acha nas suas palavras. Como, pois, eu 
hei de convencer-me sem 4ue appareção 
essas razões que devião destruir tantas e tão 
respeitaveis convicçõeR? Como acreditar que 
este artigo ten1 outra inte1l igencia? São n1y5= 
terios aonde não posso entrar l A commissí\o 
qnando desenvolveu estas idéus, estabeleceu 
varias hypolheses e diz. (Lr- o parecer da com
n1fasão.) 

Sr. presillenle, quanto á primeira hypothese 
111\0 acho inconveniente; declaro-o com fran
queza, apeí'.ar do que se possa dizei· a este 
Tespeito : se este inconveniente é real, o meio 
de o remediar· é outro. Se de um artigo da con
slitui çllo resultAo inconvenientes, estes reme
deia.o-se reformando-o pelos meios constitu
cionaes, e nllo é de necessidade que seja este 
artigo por isso interpretado contra a litteral 
disposiç~o das suas pa1a vras. Se acaso a as
sem biéa conhecesse que os codigos devia.o ser 
unifor·mes no impet·io, e o aclo addiciomd de
terminasse o contrario, resultaria a obrigaça.o 
de pedir ao povo soberano a autoridade vara 
reformar t>ste artigo do acto addicional. 

Devia-se primeiramente provar q11e a inlel
ligencia nllo era esta; podem haver incon
venientes, mas ha o rernedio, que é autorisar 
a camara dos deputados para removêl-os : 
fa,ça-se isto pelos meios legaes, e não (permitta
se dizer) revolucionariamente, 

O orndol' lê a 2", 3" e 4' hypothese do parecer 
da commissno, e concordando com as conclu
sões a este respeito, procura fazer ver que os 
inconvenientes resultantes da primeira hypo
these só podem . ser removidos, se existem, 
reformando-se a constituiçM, e passa ao artigo 
3° do projeclo. 

Sr. presidente, estabelece este artigo a mesma 
distincçAo entre empregados provinciaes crea
dos· por leis geraes, ou provinciaes, e diz que 
só a respeito destes· podem as assembléas pro
vinciaes legislar quanto á nomeação, etc. ; mas 
como já demonstrei que tal distincção não 
está no acto addicional, crP-io poder concluir 
que. tamben;1 o art. 3° é offensivo da lei funda
mental. Direi mais. O § 11 do art. 10 auto
risou as assem bléas provinciaes para 1e~is
larem em todos os casos. (L8.) Ora, é sabido 
que mesmo antes da reform·a constitucional 
liaviAo graves descontentamentos nas provin
ci!-ls, por ser preci~o vir mendigar de ta.o longe 
á côrte a nomeaçilo de um juii de direito, de 
um vigario, ·de um professor, de um escrivão, 

etc.: e em 1831 a assembléa a:ernl ocnelro11-so 
da i~1portancia destes inconv~nient,!s, e con~ 
venceu-se da necessidade de põr nas províncias 
o remedia. Em consequencia, na lei da regen
cia se fez a primeira distincçM entt'e ernpr·e
gados genies e provinciaes, e se autorisou · no 
art. 18 (lê) o que está hoje no § 7"' e artigo 
11, os quaes não são mais do que uma co
pia do que está na lei da regencia, com pe
quenas modificações : mas como esta lei fosse 
interina pm durar sómente durante a mino
ridade do imperador, ·a assernbléa geral quiz 
fazer disto uma legislação permanente, e pur 
isso é que vem o § 11 do art. 10 , mas os 
nobl'es deputados dizem, e argumentarão que 
se o § 11 concedesse aos presidentes a nomea
çao dos juizes de direito; por exemplo; ficaria 
reformado o artigo 102 ela constituição, que na.o 
foi j11lgado refot·mavel. 

Esta. razno prova de mais. Porqnnnto, se o 
§ 3º do artigo 102 diz que a nomeação do ma
gistrado compete ao imperndor1 o§ 4º lambem 
dá ao imperador o provimento dos mais em
pregos, e se lal razão prevalecesse para o § 3º, 
devia lambem prevalecer para o§ 4º: entretanto, 
eu creio que os nobres deputados não quererão 
negar lambem ás provincias, v. g., o direito d e 
nomear um mestre de primeiras letras. A coar -
ctada, pois, de artigos da constituição reforma veis 
ou não refurmaveis, provando de mais, nenhum 
peso merece. 

A lei de 12 de Outubro de 1832, orde
nando aos eleitores que mandassem a esta 
casa deputados com faculdade para c1·ear um 
poder legislativo provincial (taes são suas ex
pressões), virtualmente exigio que o poder con
stituinte tivesse a amplitude de investir o novo 
poder legislativo de ludo quanto podem ser at
tribuições legislativas, e citarei mais alguns 
exemplos que moslrão a debilidade de seme
lhante argumento. O art. 13 da conslituiça.o de
lega todo o poder legislativo ás duas camaras, 
com a sancça.o do imperador: o art. 13 não foi 
júlgado reforrnavel, e seguir-se-ha dahi que 
nno tenha.o as assembléas provinciaes uma boa 
parte do poder legislalivo. O art. 36 diz que 
iniciativa sobre impostos é da exclusiva com
petencia da camara dos deputados: o art. 36 
na.o foi julgado reformavel, e haverá quem 
negue ás assem biéas, não só o direito de ini-. 
ciar, como o de decretar impostos? Passarei 
agora ao art. 4° do projecto, 

Diz este arligo (lé): que na palavra magis
trado não se comprehendem os membros da 
relação e tribunaes superiores. O · acto addi
cionál, art. 11 § 7º diz (M): o_ra, á vista desta 
generalidade só se não comprehenderáõ aqui 
QS membros das relações e tribunaes .supe
riores, se elles não são magistrados ; · do con • 
trario será lambem este artigo uma verdadeira 
reforma. Passemos ao art. 5°, que declara que 
a$ ~s~~~l>léas ~rovi~~iiliElS ~rocedem como tr~ 
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342 SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1839 

bunaes de justiça, quando decretao a suspensa.o 
ou dem.issao do magistrado. 

Em primeiro lugar observarei que nunca li 
ou ouvi applicar-se o verbo - decretar- para 
exprimir uma funcção de tribunal de Justiça ; 
e me parece que se o acto addicional quizesse 
eonverler em corpos judiciarios fü:i assembléas 
provinciaes, diria em vez de compete ás a::;
sembléas provinciaes-decretar a suspensão, etc. 
-julgar os magistrados applicando-lbe a pena 
de suspensão, etc.-A constituiçao; porém, es
eolheu a phrase legislativa ou administrativa, 
e rejeitou o termo judiciario. E1 dos Estados 
Unidos que se transplantou para o Brazil esta 
disposição. Mas nos Estado.s·Unidos (na con
stituiçno federal, por exemplo) o senado é 
declarado tribunal de justiça. para julgai· lodos 
os empregados pubHcos por caus11 politica (em
peachement) impondo a pena de demissao, e 
dech\l'ando a inhabilidade para outros empregos. 

· Entretanto, a par desta disposiç!l.o, que lambem 
reconhece a constituição pa1·ticular do estudo de 

· New-York, vem ahi outra disposição do § 13 
da secçao .... e esta disposição é a que está no 
acto addicional: dá a consliluiçao neste para
grapho ás duas camaras simultaneamente o di
reito de decretar a demi~sa.o dos magistrados, 
cujos títulos lhes dãoo direito de continuar em
quanto hem servirem, 

A segunda parte deste arligo diz qlle as as
sembléas provinciacs só poderão impôr a pena 
de suspensao ou demissão no caso de crimes a 
que estas penas estejiW hnpostas por leis eri
mi9aes anteriores. Ora~ permitta V. Ex. que en 
combata esta parte do artigo com um principio 
geral consignado no parecer da comruissão que 
propôz este projecto. (Lê.) Cômo pois com este 
principio quiz a commissão fazer dependente 
das leis da união unl acto das assemhléas pro· 
vinciaes? Não será isío !ornar mancas e im
perfeitas suas attribuições ? Nao póde, por ex
emplo, a assembléa geral por urna lei ordinaria 
inutílisar completamente este artigo consti
tucional, rnarcaudo para os crimes dos mágis
trados em .todos os casos penas que na.o sejào 
a suspensâo ou demiss!!o? Vê-se pois que a 
conversão das assembléas provinciaes em tri
bunaes de justiça é mais uma inconstituciona
lidade do pl'Ojecto. 

O art. 6° declarn que o de,~1-eto da suspensão 
deve ser formulado de uma maneira especial. 
Na ve1·dade, se as assembléas p,:ovinciaes silo 
tríbunaes da u1iiao, póde esta marcar não só 
as fo1·mulas do julgamento, como a das sen
tenças ; mas · uma difüculdade acho eu, e con
siste em que peio art. li, paragr~piio (lê), com
pete ás assemhléas provinciáes decretar seus 
regimentos com certas e determinadas ex
cepções; accrescentar outras não é interpretar, 
é evidentemente reformar. 

O art. 7º (U) dá aos presidentes o direito de 
suspender os actos legislativos que julgar con~ 

trarios á constituição. Este artigo é filho que
rido do regresso, cujo originario autor, o Sr. 
ex-ministro da justiça, já assim entendeu o acto 
addicional, e assim o mandou E-xecutar pelos 
seus presidentes. Se elle governasse sempre, 
alé bem podin.o dispensar este artigo os mesmos 
senhores apaixonados do regresso; mas como 
podem vir, e eu o espero, administrações para 
quem a constltniçã.o não seja letra morta, con
viria decretar-se a verdadeira. intelligencia, se 
duvida pudesse lrnvei.· a este respeito. Eu me 
explico. 

O acto addicional declat·ando o modo porque 
sel'ião submettídos á sancçao os actos legisla· 
tivos provinciaes, disse que os presidentes ne
garião a sancçrto quando entondessem que esses 
netos nllO con vi nhn.o ao· bl· m da provi ncia. 
Talvez por uma especie de pudor !t1gislativo na.o 
quiz a constituição declarai· hypotheses em que 
as assemuléas provinciaes fossem-lhe contrarias 
em seu actos. Quiz que a formula geral com 
que o presidente negasse a sancção fosse com 
o pretexto de que as leis não sanccionadas nllo 
convinhão aos interesses provinciaes : assim 
tam bem. na constituiçllo, quando se suppõe que 
o icnperadur nãO dê a sancção a uma lei geral 
(e note-se qne a razrto bem póde ser, em algo m 
caso, set· essa lei no juizo do ímperadoe con
traria· á constituição), se diz que o fará pela 
formula cheia de cortezia :-0 imperador quer 

· meditar.-No al't. 15 do acto addicional está 
pois a regra e a formula get·al para a nao 
sancçllo, quando as leis · sao pela primeira vez 
enviadas ao presidente. 

O art: 16 porém é já par,i o caso de querer a 
assembléa provincial por 2/3 de v,Jtos fazP.r pre
valecer sua opinin.o sobre a do presidente: o 
acto addicional dá esse correctivo ao voto pte· 
sidencial, mas estabelece duas hypotheses: em 
que o presidente possa, a despeito do jnizo da 
assembléa, suspender a execução da lei, e ap
pellar para a decisilo da assernbléa geral. Diz o 
artigo. (Lê.) Conheceu o. ]egislador, que se 
désse ao presidente a faculdade de $uspendet· 
todos os aclos legislativos provinciaes em que 
se pudessem achar pretextos de offensivos dos 
inleresses de outras provincias, seria isto uma 
grande · latitude dada ao executivo provincial; 
restringio pois o legislador e::ita suspensão · ao 
caso unico do § ~ do art. 10, isto quando a fei 
é relp.tiva á navegação, estrada, ou outra obra 
publica, que possa lt.azer damno á outra pro
vincia. 

Quanto á excepção relativa ás leis que possão 
offender os tratados, bem se vê, em primeit·o 
lugar, que ella se limita por sua natureza à 
poucas leis provinciaeô, e ·em segundo lugar que 
era um recurso indispensavel aos delegados do 
poder executivo geral, que tem o direito exclu
sivo de fazer a guerra e e paz, e de tratar com 
as nações estrangeiras. Se esta resfricç1:lo nno 

~ houvesse, poderia, v. g., uma provincia mari· 
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tima decretar taes medidas que tronx.essem 
inevitavelmente a guerra com alguma potencia 
estrangeira. Mas se aJ~m destas duas PX.cepções 
tão rest1·ictas, tão limitadas, tão positivas, se vai 
ainda ac:crescentar uma, e tao ampla como a 
que se acl1a consip:uada nCJ artigo, me dirá 
V. Ex. : onde vrto as attribujções das assernbléas 
provinciaes? As snas gat·antias? 

Ainda mais, passando esta fatal excepçll.o, 
fkão prh•ad,1s as provincias de vantagens que 
já tinha.o antes do acto addicional, e eu vou 
provar. Os conselhos geraes podia.o suhmeller 
á con$ideraçllo do imperado1· e da assembléa 
geral propostas de1ibel'adàs sobre os interesses 
de suas respectivas provincias; talvez que qnasi 
sobre todos os objeclos que as assembléas pro· 
vincia"s podem hoju legislar, podião os con· 
selhos geraes submeller propostas ao impemdor 
e ã assembléa geral. Por um artigo da consti· 
tuiça.o, quando a assembléa geral na.o se achava 
reunida, podia o imperador mandai· executar 
essas pl'Oposlas provisoriamente, se o julgasse 
conveniente; e disto houve muitos exemplos. 
Po1· esta interpret'1ção porém determina-se que 
esta attribuição que linha o imperador seja 
exei·cida pelos presidentes, por homens que não 
podem ter a rn:msideraçB.o que tem o chefe flo 
poder executivo, que não eslão nas circilm· 
slancias, como o poder geral, de precisar satis
fazer as· necessidades da provincia para captar 
sua benevolencia. . 

Um pa·esidente qne vai para a provincia ás 
vezes tratar de certa eleição, outras vezes ar
ranjar certo e determinado negocio, como póde 
tomar um interesse tão immediato pela pro
vincia como o chefe do estado ? De maneira 
que, pela inlerpl'etação que se vai dar ao direito 
de sancção, vai-se pôr as assembléas pro
vinciaes exaclamente no estado em que estavno 
os conselhos gcraes com a unica differença de 
que, quero nega a sancção, quem consente nas 
decisões das assembléas provinciaes, nesse caso 
são os presidentes das: províncias, o que no 
mesmo caso antes da reforma era dado ao im
perador. Se pois, além de ser contraria á con-

. stituição, esta nova excepção não traz vantagem 
alguma, não vejo razão para que seja con
signada. 
· Finalmente ha o art. 8°. (Lé.) Já foi muito 

suflicienlemente provado quanto elle é absurdo, 
quanto é contrario á constituição; desneces
sario é ajuntar as minhas vozes ás dos oradores 
que tão de espaço sobre esta maleria fallarão. 
Limitur,me-hei á dizer que aqui está o maior 
dos absurdos, a maior das extravagancias legis
lativas que tenhão apparec.ido. Determinar que 
taes e taes actos, que tem sido feitos são contra
rios á intelligencia dada á constiluiça.o, e nessa 
mesma lei determinar que ficão em vigor esses 
actos, isto nào se poderá explicar senão como 
uma transacçno com· uma· provincia irnpor
tante. Quando ha factos que parecem justificar 

boatos, creio qne n·ãO estamos inhibirlos nesta 
trib11na de apresentai· estes boato~. No projeclo 
original offtirecido pela commisslio nllo appa• 
receu este al'tigo declar:\ndo que ficão em vigor 
as disposições em contrario : creio mesmo que 
elSt~ artigo, proposto na 2" discmssao, foi rejei
tado, declarando-se a maioria da camara centra 
til.o -cerebrina disposição ; mas boato.s correrão· 
de que a represenlaçao de Pernambuco estava 
muito mal satisfeita com a interpretação do 
aclo addicional, porqne ia revogai· leis que 
esta.o em vigor ;1aquclla provincia1 que aquella. 
a·epresenlaçao suppõe que tem feito muitos bene
ficias, e que revogando-se podia.o causar abalos; 
diz-se mesmo que o Sr. ex-ministro da guerra 
nb.o era alheio a esta opinião, que em conse• 
quencia de uma transacção (estou certo que S. 
Ex. só póde entrar em transacções desta natu-
1·e~:a, e nn.o nas transacções da do seu collega 
o nobre ex-ministt·o da ju~tiça : faço esta justiça 
a S. Ex.), diz-se que o nobre ex-ministrn en
trou nessa transacção, e que não influio pouco 
com seu peso para com a administt·açllo, e pat-a 
com a maioria da camara afim de que se res
peitassem ·es~as leis que se revogavão. 

Supponho ciue semelhante modo de proceder 
não é de maneira alguma airoso á camara dos 
deputados : on a cousa cunvém ou nlló ; mas 
logislar-se com ri::ceio de cel'tas influencias, 
legislar-se por transacções a respeito do acto 
ad~icional, a respeito Ja constit11içào1 não acho 
muito decoroso. Entretanto, como a minha 
razão não me subministra um .só racfocinio em 
apoio desta disposição que acho extravagante, 
eis porque dou algum credito ao boato de que 
ella foi feita por transacç:to ; e como cm tudo e 
por tudo me opponho a transacções, é mais 
uma razao porque voto contra a disposiçM do 
art. 8º. 

Tenho dado em· geral as raz.ões em que me 
fundo para julgar contradictorio, absurdo, in
coheL·ente, porque é anti-constitucional, o pro
Jecto em discussão. Voto portanto · para que 
assim se julgue, e entrando elle em nova dis
cussão se emendem esses absurdos, incohe
rencias~ contradicções que resulta.o de sua in
constitucionalidade provada. 

A discussão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continlla a discussão do voto·. de graças com 
a emenda do Sr. Montezuma, e a seguia te : 

« Substituitivo ao. periode d~ commissno. A 
camara deplora, seqhor, que ainda continue a 
luta motivada pela fascfoavão de uma parte dos 
habitantes da provincia do Rio G1·ande do Sul. 
E convencida que nessa, luta se achão compro
mettidas a hom·a nacional e a integridade do im~ 
_perio a camara assegura ao governo de·v. M. Im
. per,ial que contihuan, a auxílial.-o cóm · os recur
sôs· indispensa veis para salvar aquella desditosa 
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344 SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 18!39 
provincia do abysrno em que a precipilára a vo· 
rasem da rebellião ; e ella se persuade qne com 
taes recursos, e mediante o anxilio da Divina 
Providencia, o governo imperial por ·uma bem 
combinada polilica, sabendo alliar opportuna· 
mente o emprego da força ao espirita de mode
ração, poderá afinal conseguir o triumpho da 
causa da lei, e com eJle. o restabelecimento 
da paz publica; o que é tanto mais de esperar, 
quanto o governo imperial assegurou-nos que 
nas outras provincias geralmente ·se manifesta 
um espirito de ordem. 

,e Paço da camara dos deputados, 8 de Junho 
de 1839.- Coelho." 

O Sa. PaEsmENTE consulta a camara se deve 
dar a palavra ao Sr. Coe1ho· para continuar o 
seu discurso. 

Acamara decide que sim. 
O Sr, Coelho : - Sr. presidente, na sessno 

passada, emilli a minha opiniAo úcerca do 
período da 1·esposta á falia do throno, e apre-· 
sentei as razões que tinha para não votar por 
este periodo ; depois disto procurei sath!fazer 
a algumas interpellações que me farão feitas 
ácerca dos negocios da . minha provincia ; pflr 
causa da hora 1H.10 pude continuar, hoje pois 
tenho de dizer aqnillo que nao pude enunciai· 
naquella sessão. Como V. Ex. já me fez uma 
advcrlencia para que eu me cinja o mais possivel 
á materia que se discute, eu tenho de fazer 
uma observação, e é que o período que dis
cutimos versa sobre negocios da província do 
R.io Grande ; e tendo eu· de nJostrar qual o 
espírito publico da minha provincia, a carnara 
assim póde avaliar mais ou menos a influencia 
que esta provincia póde ter nos negocios do 
Rio Grande do- Sul. O periQdo trata de res
ponder ao throno sobre o espirito de ordem 
que se manifesta em differentes provincias, e 
a camara, á vista da exposição que eu vou 
fa1.er do . estado da minha provincia, póderá 
ajuizar qual se.ja o espírito de ordem que 
nella existe, se ameaça ou não_ ser alterado, 
e por consequencia tudo o qt1e eu disser sobre 
a adminislraçao de Santa Catharina é· co-re
lativo com a materia qu~ discutimos. 

Continuarei a enumerar mais alguns factos 
praticados na minha provincia, factos da ad
ministração do Sr. Pardal, factos ou directa
mente pratica.dos por elle, ou scientificamente 
tolerados e apadrinhados por esse senhor. Na 
sessão antecedente ·occupei-me unicamente 
daquelles que dizem respeito a disperdicios 
de dinheiros· publicos, agora vou entrar em 
oútros que são relativos ·á violencias · prati
_cadas por occasia.o do recrutamento, factos 
que têm trazido comsigo violações de lei, e 
_desprezo e offensa das garantias do cidadão. 
. O pr!meil'o que me parece de alguma im
portancia é o que ·aconteceu com o filho de 
uma vin va, residente na villa da Laguna. Para 

. - ·. 
expór o facto desde a sua origem não deixarei 
em silencio nenhuma das suas circumstancias. 
Alguns soldados da força al1i estacionada, in
fluidos por certas peesoas,· linhão em uma noite 
insultado as casas de varias cidadãos, que se 
dizião affeiçoado::i á causa da rebellião do Rio 
Grande, quebrárão vidraças, e comrnetlerno 
outros ·excessos: um tnoço (es~e filho da 
viuva de quem fallo) no dia segQinte pa
receu indignado de que tivessem,, praticado 
taes excessos, e proferio um dito indiscreto 
que offendeu áquelles que se dizia terem 
autorisado esses excessos. Este dito, na ver
dade mui imprudente, e que julgo· desneces· 
sario declarar, nllo era todavia um crime ; ntlo 
podendo portanto dar materia pnrn satisraier á 
vingança daquelles que se db:ino offendidos, 
procurou-se o grande pretexto do recrulnmento, 
e esse moço, gue s11s tentava sua mãi mise
ravel, viuva, Üm irmllo aleijado e enfermo, e 
mais duas h-mãs, foi immediatamente pt'eso, e 
mellido a bordo de uma barca de guerra, onde 
esteve mais de tres dias a ferros e agrilhoado, 
sendo ao depois remetlido para a capital. 

A viuva ac~mpanhou seu filho até a capital, 
e reclamou perante o presidente para que, em 
virtude dus inslrucções de I O de Julho de 1822, 
houvesse de relaxar seu filho da prisão, porque 
elle estava por estas inslrucções isento ; não 
era ·filho unico, mas amparava suas irmãs 
orphlls de pai. O presidente da província pro
curou ein seus despachos illudir a inte11igencia 
das instrucções, porque não tinha outro modo 
de satisrazet· os de~ejos daquelles que tinhão 
perseguido esse infeliz moço. Depois de muito~ 
palia ti vos, de muitos despachos e ditTerentes 
requerimentos, pretendendo-se sempre torcer a 
verdadeira intelligencia do artigo das instruc
ções, a desgraçada viuva, não tendo outro 
recurso, appellou para alguns cidadãos com
passivos que lhe agenciarão a somma de 400$ 
que a lei autorisa dar para remir um recmtado. 
O presidente nao vio então outro modo de 
continuar o systema de perseguição contra esse 
moço senílo declarar que não aceitava essa 
quantia, porqu13 o preso não estava recl'Utado 
para o exercito, mas sim para a marinhagem : 
immediatamentc o mandou para outra barca 
de guerra, e· de~te modo illndio a lei. · 

Cumpr.e fazer mais uma obse1·vação. Essa 
viuva queixou-se ao governo geral, os papeis 
a esse l'espeito forão presentes ao muito digno e 
honrado Sr.-ex-ministro da muinha, e tenho a 
satisfação de declarar que este nobre ex-mi
nistro procurou remover os males da perse
guição autórisada pelo presidente . de Santa 
Calharina; mas estou que o nobre ex-ministro 
não ,investigou bem as circun'istancias deste 
facto. Existem na secretaria da marinha as 
queixas e reclamações desta· viuva, todos os 
documentos que comprovão o que acabo de 
dizer; mas por fatalidade o nobre ex-ministro 
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equivocou-se n'un1. despacho, houve equivoco 
do nome da embarcação em que tinha sido 
embarcado o infe]iz moço, e até hoje nunca 
ma_is voltou á sua provincia, e sua mãi f! irmãs 
se achão nbandonadas. Eis, portanto, uma vio
lencia eseandalosa, um acto odioso e revoltante, 
·aclo qne não fez impressão nenhuma no presi
dente, que não s.e commoveu das lagrimas da 
iníeliz viuva e desamparo das orphãs, aclo que 
indignou não só os habitantes da villa da La
guna, que. presenciarão o principio deste pro
cedimento, como os da cidade do Desterro, que 
tanto se commovêrão que até contribuirão com 
~ quantia necessaria para que a infeliz viuva 
recuperasse seu filho. 

Outro fücto ; e este prova o desprezo em que 
o presidente tem as garantias que a constituição 
dá nos cidada.os brazileiros. Aconteceu em uma 
noite que uma cscolla commandadu pot· um 
official conduzia um ou mais recrutados ; pas
sando esta escolta pe1a casa de um cidadão 
honesto, de um pai de- familia, official de mi· 
licias, aconteceu e;,tar aberta a casa deste ci
dadão : um recrutado aproveitou a occasino de 
entrar precipitadamente pela casa, e pMcu
rando evadir-se, saltou pelos quinlnils ; o que 
fez a escolta ? Entrou sem pedir licença ao dono 
da casa, entrou violentamente, revistou toda a 
casa ; isto pôz em alarme a familia, composta 
de umas poucas de filhas moças ; a soldadesca 
nada respeitou, e no fim appareceu uma das 

-moças fE...·ida ou contusa por um dos soldados. 
No dia seguinte h'atou esse official de milicias de 
fazer auto de corpo de delicto, e queixar-se da
quella violencia, começou-se a instruir o processo 
para que o commandante da escolta fosse respon
sabilisado por violar o asylo do cidadão sem as 
formalidades qlle a lei p1·escreve. O presidente 
mal soube que o processo se inslrnia, que se 
tinha feito auto do co1·po de delicto nessa moça; 
intimou ao juiz de paz que o nno proseguisse, 

·· mandou avocar a si o processo, dizendo que o 
crime e1·a militar ; citou uma resoluçao de con
sulta do co11selho supremo, que nenhuma 
applicação tinha ao caso, porque a ,,iolencia do 
·asylo do cidada.o na.o deve ser considerada 
como crime militar : nomeou um conselho 
ad hoc de tres orúciaes7 que nenhum crime 
achárllo em ,ta.o esca~loso procedimento : en_
tretant~ô chefe de familia até esteve em 
risco de ser mandado processar pelo crime de 
dar asylo a recmtas. 

Ainda outro facto. Pretendeu-se recrutar um 
moço morador na cidade do Desterl'01 na.o sei 
por que razão ; elle era guarda nacional 
isent(? do recmtamenlo. Espe1·árllo a noite 
para lhe cercarem a casa ( e quasi todos esses 
actos erno praticados á 11oite ), esse moço mo
rava. em casa de seu pai com estabelecimento 
de ferraria ; este official de ferreiro tinha uma 
familia numerosa, filhas viuvas, filhas solteiras, 
e outros filhos. Sua casa foi cercada de noite, 

lO?ilO 1 

e o comm:indante da policia, · que executa 
immediatamente as ordens do presidente, in
timou aos donos da casa que lhe abrissem a 
pot'la ; elles rei::ponderão de dentro que não, 
que se quizessem arrombassem, e depois de 
muita luta entre o commandante da poUcia 
mandando abrir .i p·orta, e u familia recui:ando, 
mandárão pedir uma ordem ao juiz de paz; 
que ern um bilhete autorisou a diligencia. O 
official entrou á força pela CRsa, correu todos os 
lugares della, e encontrando o filho do dono 
da casa o levou pa1·a a prisão mesmo de noit~. 
Farão precisos muitos empenhos para consegufr 
a soltura desse moço. Aqui não ha senão a 
ent1·ada violenta na casa do cidadão á noite i 
mas S. Ex. nenht1111n satisfaçno deu, ao con
lral'Ío conservou por muitos dias o recrutado 
preso, e o cornmandanle da policia continuou 
sempl'e a sei· o predilecto executor das ordens 
do presidente. 

O recrutamento, emfün, se;rvio piu·a apa
drinhar rnuilo::i netos de violcncia, e cilurei um 
bem notavel. Um cidadão de nome Joaquim 
José Cardozo, sargento da guarda nacional, 
filho uni:}o de viuva, e empregado na scci·etariu. 
da assernbléa . provincial, era evidentemente 
isento de recmtamento, por isso mesmo que • 
empregado publico, slll·gento da guarda nacional 
e filho unico de viuva ; mas, ou porque esse 
moço na.o era dos affeiçoado:::i á adrninislruçAo 
do Sr. Pardal, ou porque incorreu no desagrado 
de alguns, assentou-se de se lhe faiet· uma 
desfeita, e o commandaute da policia.foi encar
regado de servir neste acto. E' preso este cidadã0 
a pretexto de o não conhecerem, é levado a um 
calabouço, só para terem· o gosto de o desfei
tearem, fazendo-lhe dormir uma noite na prisão. 
Pat·a esta vioiencia não se podia allegar igno~ 
rancía, pois que, tanto o commandante da 
policia, agente desse acto de violencia, como 
esse moço, couhecia.o-se mutuamente, sendo 
ambos alli nascidos, alli criados, alli resi
dentes, e até creio que ambos andát·ão junlos 
na escola. 

Mais outro facto. Em uma loja de negocio, um 
caixeiro e sacia della, isento pela lei do re
crutamento, foi em pleno dia accommettido 
po1· esse commandante da policia, que cer-

. cando-lhe as portas com soldados, o quiz ar
rancar para fora do balcão ; foi preciso ajuntar 
povo, haver grande clamor, para que o juiz de 
paz acudisse no momento a livl'ar o perseguido 
cidadão, dizendo ao commandante de policia que 
deixasse o pt·eso, que elle o afiançava e respon-
deria por elle. · 

Na.o enumerarei outros muitos factos, por
que seria uma longa serie ; o que posso dizer 
é que o costume era, pelo menos na villa da 
Laguna, prenderem-se os recrutados, serem 
postos a b0t·do das barcas de guerra com ferros 
aos pés, contra o disposto nas instrucçaes e mais 
leis ácerca do recrutamento, que prohibc o uso 

44 
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346 SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1839 
de grilhões, manilhas, algemas, etc., salvo 
quando não ha prisão segura em terra, o 
que nllo se dava na villa da Laguna, onde isto 
se praticava, porque ha cadêa com sufficiente 
segurança. 

Agora direi alguma cousa sobre o espil'ito de 
intolerancia e intriga que se tem desenvolvido 
naquelb provinda, debaixo da influencia do 
seu presidente. Para isso bastar-me-ha citar um 
facto. 

Havia dous ofüciaes na província que in
felizmente incorrêrão no desagrado do presi
dente, por nllo haverem, ao que se diz, caballado 
na eleição . de juizes de paz e vereadores da 
camara, em conformidade com as vistas de 
S. Ex. ; eleição insignificante, na qual S. Ex. 
quiz influir, descendo assim, até este ponto, de 
sua dignidade. Estes oi'ficiaes, que influirão em 
um sentido avesso aos candidatos apresentados 
pelos amigos do Sr. Pardal, tiverão a infelici
dade de serem nomeados membros da mesa 
para a apuração de cedulas, e por esta infelici
dade fol'ão castigados. Citarei algumas palavras 
da conta que po1· esse motivo delles deu o Sr. 
Pardal ; o nobre ex-ministro da guerra que 
me está ouvindo póde dizer se isto é ou não 

• assim ; este officio (mostrando-o) é dirigido ao 
nobre ex-ministro da guerra ; a linguagem 
delle é tal, que por si só _bastava para se fazer 
idéa do presidente de Santa Catharina. Em ver
dade, se eu fosse ministro, e um delegado <lo 
governo me remettesse nm officio desta ordem 
e com semelhante linguagem, eu immediala
mente aconselharia sua demissão. - cr Exis
tindo aqui (lendo) dous officiaes, verdadeiros 
palhaços da chamada opposição, que por seus 
actos de àesobediencia e motim têm mostrado 
sua. desaffeição ao governo ( esta desaffeiçao 
consiste em trabalh:wem para dous candidatos 
ao juizado de . paz, differenies àos. apresen
tados pelos amigos do Sr. Pardal) ; rogo 
a V. Ex. se sirva pôr na presença do re
gente interino, etc., quão util é para exemplo 
dos bons qu.: se tire qualquer influencia 
ou lucros que os mesmo::; estao percebendo, 
etc. i> 

De maneira que sem motivo algum devia
se tirar a esses officiaes as vantagens e lucros 
que tinhão. De um delles lembrava o ore
sidente que o nobre ex-ministro podia dar-lhe a 
reforma; mas note-se que era a reforma segundo 
a lei que passou o anno passado, 'organisando 
o quadro do exercito, porque no tempo do 
officio, que é de 8 de Setembro· de 1838, 
não havia ainda noticia dessa lei na provincia, 
de modo que o Sr. presiàenie, para satisfazer 
desejos de vingança, não sê dava de tirar os 
meios de subsislencia · a esses officiaes, . indi
cando (o que mostra mesquinhez d'alma) êSS.e 
ta.o revoltante meio de castigo. E a tanto foi 
o espirito de vingança, que até nesse mesmo 
officio se communicou ao nobre ex-ministro 

da guerra uma falsidade, dizendo-se que um 
dos offíc.iaes era ao mesmo tempo empregado 
na alfandega, vencendo não só· o ordenado, como 
tambern o meio soldo da patente, quando este 

. official não percebia senão o ordenado como 
empregado civil. O presidente demais a mais 
declara a razão por que accusa esses dous 
officíaes. - " Para nilo imporiunar a V. Ex. 
(é o SL'. Pardal que diz), deixo de enumerar as 
differentes scenas, etc., - limitando-me a dizer 
que o príµieiro escreve para cartorio, e é fa. 
bricante de listas ( o officio: como disse, é do dia 
8 de Setembro, e as eleições forão no dia 7 ; a 
vingança fois pois, imrnediata ! ), é fabricante 
de listas e seductor, escr:evendo para o campo, 
exhortando os povos a votarem nos desaffei
çoados do governo, como agora acaba de pra
ticar, ele. » 

Note-se que o grnnde rrime desses officiaes 
foi caballarem nas eleições de juizes de paz e 
vereado1·es du camara, entretanto que, S. Ex. 
lambem caballou com os seus permanentes, 
mandando-os para o suburbio da cidade en
tregar listas ; entretanto esses soldados, ao 
entregarem aos homens simplices dtJ campo 
listas em nome do presidente, vit·ão que outros 
já se tinhno adiantado, e· assim colhêr~o algumas 
listas da chapa conlt'at·ia. Eis-aqui como esses 
officiaes escreviri.o para o campo, eis-aqui o 
gmnde crinie por que fo1·ao accusados. Eu 
aproveito esta occasião para fazer justiça ao 
nobre · ex-minist.ro da guerra : S. Ex. des
prezou loda esta intriga; um dos officiaes 
foi assim chamado á côl'le, mas foi logo 
restituido ao seio de sua familia, e reformado 
na fórma da lei novissima , com soldo por 
inteiro, e o outro até foi dispensado <le· vir á 
côt·te. 

Passarei agora a outra especie de factos. 
A vilia da Laguna tem estado constante
mente occupada por forças; e actualmente, 
posto que já tenha marchado alguma para 
o sul, ainda existe um pequeno resto de 
tropas, de sorte que em geral· tem sempre 
havido forças naquelle lagar. Alli se achAo. 
lambem estacionadas algumas barcas de guerra 
na lagôa que cerca a villu da Laguna, cujo 
fün é vedar as communicações para o lado do 
continente, para que nao passem munições e 
outros artigos que pos.são ser uteis aos re
beldes; mas a pretexto desta fiscalisaçM, com
meUem-se todos os generos de abu.sos, não 
podem os moradores desses sitias vir á · villa 
ou voltar, que não sejão sempl'e chamados 
para serem revistados ; nestes chamamentos 
e revistas passão-se factos escandalosos; homens 
rusticos ás vezes, por não saberem daquellas 
ordens e forn1alidades, não acudindo ao cha
mamento, faz-se-lhes fogo de bala, e depois 
de serem obrigados a ir a bot·do, passão dias 
_a ferros. Acontece mesmo que as canôas nem 
sempre va.o só com homens, levão ás vezes 
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SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1839 347 

familias, e não só os chefes destas familias 
são revistados, mas lambem as senhoras, a 
pretexto de que podem levar cartuxame em
balado, soffrem lambem escrupulosa revista 
àos soiàados. O Sr. Pardal sabe de tudo isto, 
e não faz a menor recommendação; ha grande 
clamor por causa das vio1encias que se pra-
-1- • ·11 d T • ' 1 11 • .icão na v1 a a .uaguna ; queixas vern aa111 
todos os dias, entretanto nenhuma providencia 
se dá. 

Agora tratarei da impolitica do Sr. Pardal 
na época em que se disse que os rebeldes 
do Rio Grande invadião a província de S,rnla 
Ca th:irina ; e lambem tratarei do modo por 
qDe aconteceu o movimento da vi11a de Lages. 
O S1·. Pnrdal julgou que não podia governar 
a provincia senao com garantias suspen.sas; 
qualquer movimento, qualquer acontecimento 
que havia, elle julgava necessario suspender 
as garantia:.. A primeira occasião que pre
tendeu aproveitar foi o movimento de Lages. 
Chegarão algumas cartas daquella villa em 
dias de Março, em que se dava par-te que 
os lãgeanos tinhão adhcriào á repul:.Iica de 
Piralinim; n3o se contava isto em detalhe, não 
se· podia mesmo ajuizar se o movimento era 
em consequencia de coacção em que estivesse 
a villa de Lages, ou se era espontaneo della ; 
entretanto 1 guiado unicamente por essas cartas, 
o presidente dirigio logo uma men~agem á as
sembléa, pedindo, como medida preliminar, a 
suspensão de garantias na provincia : cumpre 
notar que o facto era prnlicacto na villa de 
Lages, a 30 leguas distante da cidade e sepa
rada por uma serra e um ·extenso e despovoado 
sertão. Este pedid_o impolitico do Sr. Parda1 
aterrou todos os habitantes, porque bem co
nhecendo que a. suspensão de garantias na.o 
tinha de ser exercitada em Lages onde não 
podia fazer-se effectiva, mas sim no resto da 
província que nenhuma culpa tinha do movi
mento dos rebeldes de Lages, quando fosse isto 
exacto, pois que a esse não constava senão por 

· simples cartas particulares, e essas pouco de
talhadas ; a assembléa teve a prudencia de nem 
negar abertamente o que pedia o presidente, 
nem conceder; respondeu-lhe que esperasse 
mais algum tempo até que viessem noticias mais 
positivas, por onde se soubesse que Lages es
tava rebellada, e qual fôra o modo porque esta 
rebellião tivera lugar, se. por acto espontaneo 
dos habitantes, se coagido pelas forcas dos re
beldes que por a11i appãrecessern. Neste interim 
passárão-se dias, e chegão noticias ofiiciaes da 
villa da Laguna, transrnittidas por autoridades 
locaes, da que os rebeldes invadia.o a provincia 
por este lado, que ~s forças de Canavarro se 
achavão nas Tor:res, e sua avançada já. muito 
áquem dellas, e no luga1· dos Conventos. 

Com esta nova, segunda mensagem é diri
gida· pelo presidente á assembléa, dizendo que 
não se podia dispensar a suspensão de garan-

tias, porque a provincia estava invadida e dava
se o caso do § 35 do art. 179 da constituição: 
a assemblé·a exigio os documentos officiaes, a 
qne a mesma mensagem se referia, e que o 
presidente sobre futeis pretextos recusou-lhe; 
o certo é que depois soube-se que estas no
ticias erão todas falsas, entretanto sobre boatos 
mal averiguaàos pedia-se suspensão de ga
rantias para toda a provincia. Felizmente a as
sembléa teve a coragem de não. concedel-a, 
conhecendo o máo uso que se ia fazer della, 
e porque não era com a suspens:10 de garantias 
que se devia bater os rebeldes, mas sim com 
as forças de nossa columna que estava na 
fronteira. Não, a suspensão de garantias não 
era contra os rebeldes) era sim os habitantes, 
contra quem S. Ex. esteve sempre prevenido 
desde. que sallou em Santa Catharina. Dias de
pois desla mensagem em que se dava a pro· 
vincia invadida pelos rebeldesi novas commu
nicações officiaes do mesmo presidente forão 
á assembléa, que se contradizião com as pri
meiras communicações, e por onde se co· 
nhecia que nunc&. estiverão os rebeldes áquem 
das Torres: o mais que houve foi apparecerem 
alguns soldados isolados das forças dos rebeldes 
que se approx.imárão de nossas vanguardas, o 
que aliás é costume dos rebeldes approxi
marern-se muitas vezes, e apuparem de longe, 
depois retirtlo-se ; creio até que as nossas forças 
fazem ás vezes o mesmo. 

Ha quem tenha clamado muito que a as
sembléa fez mal ~m negar a suspensão de 
garantias no momento em que as forças re
beldes ião estender a rebellião á provincia de 
San la Catharina; mas além de que tal invasão 
foi toda figurada, eu digo que a assemhléH, 
lendo a coragem de negar esta medida, salvou 
a provincia de Santa Cathárina ; digo isto, 
porque com effeito conheceu-se que a suspEmsão 
de garantias nã.o era para combater rebeldes, 
era uma medida de terror, era um meio efficaz 
para serem opprimidO's aquelles que tinhão o 
grande crime de nã.o serem affeiçoados á ad
ministração, do Sr. Pardal, e a quem se 
dava o nome de inimigos da integridade do 
imperio, como se censurar os numerosos erros 
e desatinos de S. Ex. fosse synonimo de ini
mizade á causa da união e da integridade : 
mas o presidente bem sabia que era neces· 
sario cohonestar as suas violencias com este 
grande pretexto. 

· Emfim, a assembléa conheceu que a panacêa 
de governar do Sr. Pardal · era a suspensão de 
garantias ; mas o que é de pasmar, é que na 
mensagem em que o presidente pedia seme
lhante medida, concluia ameaçando a assembléa, 
e dizendo que no caso ultimo, quando não lhe 
concedessem as medidas que julgava necessa
rias para conservar a provincia que lhe fôra 
confiada, elle se lembraria que a salvação pu
blica era a. suprêtlla lei ; dirigindo esta ameaça 
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SESSÃO EM 1.0 DE JUNHO DE 1830 

á asseroblén, S. Ex. pôz em. susto a todos, 
porque se a assembléa não concedesse o pedido 
de S. Ex., elle estava disposto a usar de tudo 
sob pretexto de salvação publica. S. Ex. ia 
pondo em confl.icto a provincia, e eu trago esse 
facto para mostrair a sua má política, e o risco 
que a provincia correu com a sua imprudencia. 
Imprudentemente proclamou um principio qne 
considero anarchico, faccioso e sang11inario, um 
principio que poderia ser causa de grande des
ordem na provincia, no estado em que notei 
que se achava o espirito publico de enUto. 
S. Ex.. o Sr. Parda], proclamando o principio 
de salvação publica como a sua suprema lei1 

tencionava pôr-se acima da conslituiçtto e das 
leis do paiz, e desde que elle as nllo respeitasse, 
era muito natural que a sua autoridade corresse 
algum risco, pot·que quando a auturidade viola 
as leis e us nlo respeita, ella perde o direito de 
ser obedecida e respeitada. E o que se seguia 
daqui ? Anarchia e desordem, movidas pelo 
p1·opl'io presidente; e demais não podia esse 
principio ser uma arma de dous gumes? Pro
clamando-o, S. Ex. foi excitar uma luta, que 
podia ter más consequencias, entre si e a assern- · 
biéa, a qual reunia. todas as influencias da pro
vincia. A assembléa pode1·ia responder, e 
mesrno respondeu que S, Ex. fizesse o que lhe 
pr.recesse, que dispensasse as leis, que gover

nasse sem ellas, 13:1as que ella . se lembraria. 
. tambem qL1e lhe cornpetia na provincia velar 
na guarda da constituição e das leis. E quem 
sabe o modo por que clla podia velar na guarda 
da constituição e das leis no caso em que a 
constituição e as leis fossem despresadas pelo 
presidente? 

Resta-me dizer alguma cousa ácerca da re
bellião de Lages, pois que desejo muito satis
fazer á ex.igencia de um illustre deputado por 
S. Paulo. E' preciso, para qn~ se fique bem 
inteirado deste negocio, que remonte até a sua 
origem. Já disse que Lages é urna pequena 
povoação, habitada por homP.ns ainda pouco 
civilisados ; que mesmo não têm cogita.ções po
liticas de fórma alguma; é um povo ainda na 
sua infancia, separado, como disse, da cidade 
do Desterro por· mais de 30 legnas e por um 
sertão, com difficil communicação para a ca
pital, porque suas estradas são quasi intransi
taveis ; a mór parte das communicaqões dessa 
pequena povoação é com os habitantes da Vac
caria, na provincia do Rio Grande, e com outros 
de S. Paulo. Ora, aconteceu que quando os 
rebeldes do Rio Grari.de levanlárão o sitio de 
Porto Alegre, em Novembro de 1837, achava-se 
na villa de Lages o coronel Loureiro, que na 
verdade, muitos serviços tem feito á causa da 
legalidade, mas que, entretanto, teve a infeli
cidade de não poder conter as suas forças como 
devia ; os habitantes de Lages alguma cousa 
soffrerão da estada destas forças alli : obrigou-se 

lil rpuito.s çidad~os maiores de 50 annos a veiar 

em armas, a outros tirou-se cavalhada de muito 
valor, passando-se titulas de divida a uns e a 
outros não. Eu vi uma conta extrahida de um 
documento o11icial, apresentadt\ e approvada 
pelo presidente, em que as cavalhadas e boiadas 
exlorquidas a alguns do:; lageanos montavão a 
11 contos de réis, de que se passárão titulas 
para serem. pagos pela lhesouraria provincial ; 
porém 23 contos farão tirados em gado e cava
lhada, de que não se passou titulo algum ; os 
povos resenfüão-se muito em sua propriedade 
de que forão <:!shullrn.tlos sem a. menor forma
lidade1 q11eixárão-se ao presidente, e ha um 
officio da c,\mara municipal de Lages, que 'VOU 

ler, em que faz uma queixa otlicial desses factos. 
Eu não quero jL1stificar a rebellião, como aqui 
se disse, mas quero apontar os factos, e faça.o 
os commentarios que quizerem .. 

Durante a estada das forças de Loureiro, 
hnprudencias se commettêrão que desgostárão 
os lageanos; eu vou lei· o extracto das queixas 
que a camara municipal fez (M) : <r Uma es
col ta da força do coronel Manoel dos Santos 
Loureiro, no lugar do qu'1rteirão da Ilha, com
mandada por José Lom·enço, assassinou a um 
Francisco de tal por entender que sympathisava 
com os rebeldes <lo sul.. .. » Mais adiante:
cc A mesma escolta incendion a casa do Antonio 
da Silva Ribeiro, cuja familia vio-se obrigada a 
fügit· para o matto. » 

Aqui seguem outros actos que não desejo ler, 
e até me arrependo ~os que li. 

O SR. ANDRADA MAcIIAoo-Bom é que a 
casa saiba. 

. O Sa. COELHO :-Nada, sô110 muito longe. 
Eis-aqui pois, Sr. presidente, alguns actos pra
ticados durante a estada dessas forças na villa 
de Lages; isto indispoz muito os lageanos, 
não tanto por praticarem taes aetos, como 
porque nenhum remedio se deu á reclamação 
que elles fü;ern.o ao presidente. 

En ap1·esentei esses factos como· causa re
mota. do movimento de Lages, outros de natu
reza semelhante acabárão ainda de indispôr os 
Jageanos. Um bravo legalista, moço corajoso 
que tem feito serviços importantes á cansa da 
legalidade, o capitllo Candido Alanà1 em um 
dos t·econfros que le\·e na Vaccaria com o ca
pitão Lara, bateu-o, derrotou-o, fez-lhe mais de 
50 pdsiooeiros, e além de:.tes, creio ·que appre
hendeu alguns que não estavãO com as armas 
na mão. O capitão Alano assentou depois que 
devia soltal-os, porque mesmo não tinha meios 
de os conservar; apenas ficárão 12 que en
tregou a uma escolta commandada por An
tonio Silveira dos Santos. Erão conduzidos 
esses 12 prisioneiros da Vacc~aria para Lages, 
e já no districto desta villa áquem do passo de 
Palotas aconteceu que · cinco delles forão atroz
mente executados, ac;sassinados !... Tambem 

houve ~articipaça.o deste acto ao· presidente d~ 
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SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1839 

provincia, e o jniz de paz pergnnlou a V. Ex.. o 

moo.o porque devera proceder sobre este facto 

horroroso d'J serem executados sem fórma ne

nhuma de. processo 5 prisioneiros. O presidente, 

respondendo ao juiz de par. 1 ihe disse simples

mente que procedess<êl a auto de corpo de de

]icto, e depois seguisse o processo na fót·ma das 

disposições que o reguill.o: limitou-se a isto, 

não fez mais recommendnção alguma, e nnnca 

mais tratou de indagar do resultado. Mas 

o juiz de pãz averiguou o~ faclos, fez auto 

de corpo de delicto, p1·on11nciou o capitão Can

dido Alano, sol)l'e qnem recahio a culpa de 

lrnver clado semelhante ordem. Este caoitào foi, 

pois, pronunciado, e não sú por este facto, ·comei 

por outras violencias, invadir casas, fazer com 

que muitas familias fugissem pura o malto) 

ele. Esses factos não er!'l.o desconhecidos de S. 
Ex., tnnto que em um officio de 21 de Feve
reiro de 1888, accusando á recepçno de outrn 

de 7 de Dezembro de 1837, mandava que o 

juiz de paz da villa de Lages infor1nasse se taes 

factos commellidos por Alano erão on não 

verdadeiros. 
Estas imprudencias e indiscrições do capiti:io 

Afano, que aliás é muito bom e valente Jega

iisla, o inàispuzerão bastante na villa de Lages, 

onde por estas faltas teve de ser pronunciado; 

mas apezar dessa pronuncia, a jllsliça nenhuma 

satisfüçno teve ; eJle continuou a servir a causa 
em que se achava empenhado; passado perto 

de um anno veio elle a esta côrle, onde recebeu 

certas vantagens e vencimentos adiantados, e 

voltou para a provincia de Santa Catharina; 

alli chegado, o presidente imprudentemente or
denou que fosse para o municipio de Lages, 

lugar onde havia muita indisposição contra elle 

pelos factos que acabei de narrat·, ou praticados 

por elle, ou por elle autorisados. O presidente 

de Santa Catharina, a.pezar dos conselhos que 

lhe derão homens pmdentes, dizendo-lhe que 

não convinha, que nã.o era político mandar o 

capitllo Alano novamente para L~ges, fechou os 

ouvidos a todos esses conselhos, e o incumbio 

de uma commissão ; o caso é que tã.o depressa 

o eapitão Candido chegou a Lages, o povo, sa- · 

bendo que elle vinha autorisado para levantar 

forças, acreditou vêr nelle um homem armado 

que vinha vingay as accusações qne lhe tinha.o 

feito: então um doido, um criminoso, e que até 

tinha já servido com os rebeldes, Antonio 

!gnacio, aproveitou a occasião em que o espirito 

publico estava assim agitado, e no paço de Pe
lotas ajuntou urna partida de gente, sendo parte 

rebeldes da Vaccaria, e levantou o primeiro 

grito de adhesâo á republica de Piratinim. Foi 

-pois A appariçrw do capitão Candido Alario o 

que deu causa a. este rompimento, rompimento 

que nno foi estranhado, nãoJoi~mna novidade 

quando chegou á ilha; porque quando o capi

ta.o Candido foí mandado para Lages, os mesmos 

amigos ào governo ponderara.9 a impmdencia 

?esse· passo; mas a imprudencia .do SL·. Pardal 

rnfeiizmente prevaleceu, e eila é causa de que 

parte da província esteja separada da commu

nhão do irnpel'io. Já disse, e o repito ainda, nl'io 

quero faz:erajustificação da rebelliílo, mas quero 

explical' a historia da rebellião, quero explicar 

factos. No meu con0eito esta rebellião é devida 

Reste acto de imprudencia, de impolitica e de 

teimosa imprudencia do Sr. Pardal, que nem 

soube d.ar satisfação ao3 Ingeanos das pri

meiras offensas que elles receberão, nem tão 

pouco soube medir a conducta que devia ter 
nessa occasião. 

Entre os precedentes da historia da rebe1lião 

de Lages, esqueceu-me mencionar um facto, 
que posto não seja importante em si, todavia 
pelos máos etreitos que produzia toruou-.se tal. 

Já disse que algumas cavalhadas e boiadas se 

tirai·ao de Lages, e que os offendidos clamárão 

contra isto ; alguns delles viP.rrto á cidade do 

Desterro com seus tit.ulos a 1·eclamar, e o presi

dente estava de aGcot·do a mandar pagar se 

fossem a~ dividas legalisadas á vista dos com

petentes titnlos ; aconteceu que apez:ar desta 

disposiçilo viessem dous individuas de Lages 

indispostos contra aquelles que reclamavão o 

pagamento, e que disserão ao presidente que 

nao pagasse aque1las quantias, porque esses 

homens tinha.o affeição aos rebeldes, e que erão 

com elles conniventes, e que portanto era o 

mesmo que pagar a propriedade dos rebeldes ; 

o caso é que o presidente acreditou estas insi· 

nuações a ponto de se retra.ctar de suas pro

messas, e quando novamente os pretendentes 

farão ao palacio, e pedirão o pagamento do que 

se lhes devia, S. E)!:,, como geralmente se 

conta e confirmão os queixosos, tomou um tom 

muito serio, formalisou-se, e disse:- Hei de 

mandar pagar, mas ha de sei· com polvora e 

bala.-Tornou-se esta ameaça um dito prover

bial em Lages, e era alli costume dizer-se que 

do presidente de Santa Catbadna não espera vão 

senão polvora e bala. 
Termino aqui a minha exposição por já estar 

fatigado: deixei de mencionar muitos outl'Os 

factos; porque isso seria longo. Concluirei di

zendo que me persuado de que era do meu 

dever fazer esta exposiçilo, nào só porque foi a 

isto convidado, como mesmo porque, sendo 

representante daquella província, desejando de 

todo o coração que ella continue sempre unida, 

e que se empenhe pela causa da união e da 

integridade do imperio, juiguei, tendo em vista 

esses fins, dever apresentar o estado em que ella 

se acha, a ver se o governo, attendendo a esse 

estado pouco lisongeiro, remove a causa delle ; 

e na verdade µm tal presidente n1'i.o poderá e 

nem saberá animar os po'los para defender tão 

sagrados objectos, e mesmo é difficil que alguem 

se una com aquelle em quem na.o confia, com 

aquelle de quem só recebe offensas. E neste 

caso esl4 o povo da provincia com o actul:\l 
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350 SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1839 
presidente. E' preciso, pois, que alli exista 
quem saiba ganhar a confiança do povo, quem 
o anime, quem o influa a defender a causa 
sagrada da monarchia constitucional, da união, 
afim de que os rebeldes do Rio Grande nil.o se 
aproveitem das imprudencias da autoridade que 
dirige a provincia visinha para fazerem que o 
contagio da rebe 11ião ganhe extênsão inva~. 
dindo-a. Tenho concluído o meu discurso, fi
cando-me a satisfação de persuadir-me que 
cumpri com o meu dever. 

O Sr. Souza. Martins :-Sr. presidente, não 
gueto negar aos Srs. deputados o direito de 
expender suas idéas sobr·e o voto de graças : 
mas entendo que a discussão se tem demorado 
tanto, que me parece que o paiz tem razãO de 
se queixar da demasiada extensão, da qual 
creio q11e pouco beneficio resultará ao paiz. Eu 
tenho presenciado, Sr. presidente, algumas das 
censuras que se têm feito a respeito deste pro
cedimento da camara dos Srs. deputados. Na 
sessão passada não compareci, fiquei na minha 
província. Na província çlo Piauhy, Sr. presi
dente, distante da capital do imperio pouco· mais 
ou menos 400 leguas, aonde os discursos pu, 
blicados nas folhas já chegão frios, e onde 
os habitanles são tão pacificos que não podem 
ser molestados, nilo podem sentir o calor de 
taes discursos ; nessa provincia tão distante, 
muitas vezes, ouvi dizerem a mui conspicuos 
cidadãos :-Mandámos os nossos representantes 
para a camara para tratar Jos negocios pu
blicos, para esle fim lhes pagamos subsidio; 
mas o que acontece? Vão para a camara ralhar 
uns contra outros, descompôr-se, e tratar de 
negocios que nada utilisão ao paiz.-E' isto. 
o que ouvi dizer á cidadãos muilo respeita
veis ; e posto que, zeloso como sou, e devo 
ser pela reputação da camara dos Srs. depu
tados a que tenho o honra de pertencer, eu a 
defen~esse _ bastantes vezes, comtudo algumas 
me v1 obrigado a concordar que tem havido 
disperdicio de tempo. A' vista do que acabo de 
dizer, poder-se-rne-ha talvez censurar por ter 
pedido a palavra, e. ir demorar assim a dis
cussãO: esia censura, porém, nào me· cahe, 
porque sou obrigado pela força das circum
st~1! cias, como mernbto da commissj-tMJ11e re~ 
d1g10 o parecer. A camara teria razão dê me 
censurar, se eu e os mais senhores da com
missão abam,onassernos, deixasi,emos de tomar 
a defeza do parecer que a commissão, por no
m,eaçn.o_ da camara, foi encarregada de redigir. 
E por isso que tomo a palavra, apezar de rece
nhecer que a discussão tem sido em dema1;ia 
prolongada. 

Tratarei agora do topico em discussão. 
Um Sr. deputado pela provincia de S. Paulo 

fez ao periodo de que se trata a censura de que 
lançava uma especi_~ de estigma sobre os re- · 
beldes do Rio Grande do Sul, que declarou que 

em parte os mesmos rebeldes merecião : mas 
advertio que serviria de os escandalisar e tornar 
irreconciliaveis, de tornar impossivel quaesquer 
meios de conr.iliação, de que o governo quizesse 
lançar mão. Por mais qlle eu examine o pe
riodo em discussão, · nao lhe posso descohrit- o 
estigma que o nobre deputado, a quem me re
firo, encontrou no mesmo artigo. No topico se 
diz que a camara prometle ao governo toda a 
cooperação ·necessaria para dissipar os bandos 
rebeldes que assolào os ferteiq campos da pro
vinda do Rio Grande do Sul. Creio que nestas 
expressões não se inhibe o governo de lançar 
mão dos meios eonciliatorios, de que queira 
fazer uso ; não se prohibe, não se exclue a 
idéa de conciliação. 

Outro Sr. deputado pela provincia da Bahia 
mandou emenda ao fim do paragrapho, dizendo, 
que ás palavras-esforços e perseverança-se 
ac?rescenlasse-moderaçl'lo.-Creio que a com
missão não l'eprova o meio de moderação ; e 
julgo mesmo que é este um sentimento especial 
do governo: quem emprega força deve ter a 
moderação necessaria para bem usar della. 

O SR. MoNTEZUMA :-Então approva a minha 
emenda. 

O SR. SouzA MARTINS :-Sim, senhor, mas 
·a commissão -não julgou necessaria esta pa
lavra. 

O SR. MoNTEZUJIIA :-Mas julgou-a o throno. 
O SR. SouzA MARTINS :-Bem ; o throno a 

julgou necessaria, e podia usar della ; a com
missão po1·ém não a julgou necessaria ; mas 
note o nobre deputado que a commissão, ao 
m~nos pel~ minh~ parle, não se opporia a que 
se mlmduz1sse mais este termo; desejava com
tudo que os Srs. deputados, que aconselhavllo 
estes meios de moderação, de conciliação, decla
rassem mais explicitamente o seu peÍisamento: 
dec]arassem em que consistião estes meios; e 
dec]arassem finalmente qual era o expediente de 
que o governo do Brazil devia usai· para con
ciliar os rebeldes do Rio Grande do Sul. Re
cordo-me de que, quando houve a insurreição 
na província da Bahia, li iranscripio nos jornaes 
um requerimento do Sr. Ferreira França para 
se YJomearem comrnissarios pRra conciliar os 
rebeldes ; este meio, porém, foi infructifero · 
a conciliação nM se effectuou : não sei se o~ 
Srs. deputados que fallão em n10deração e con
ciliação querem que se lance mão de um meio 
semelhant~, chamando-se os rebeldes para a 
conciliaçãoJ como se chamão para este fim dous 
litigante~ á presença de um juiz de paz. Receio 
muito que este methodo não- tenha êffeito. Pelo 
que respeita aos outros expedientes e meios 
para fazer essa conci}iação, creio que a. camara 
dos Srs. deputados, e mesmo o governo, tem 
dado provas mais que sobejas do desejo que 
tem de que a conciliação se effectue sem 
deshonra da nação. (Numerosos apoiado~.) 
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-Desde que appareccu ·a rebellião, a camara 
dos Srs. deputados armou o governo corn au
torisaçào para amnistiar a todos aquelles que 
tivessem tomado posse na rebetlià.o. (Apoia
dos.) O que acm1teceu porém ? · Os rebeldes 
escarnecerão da amnistia, e persevet·árão no 
seu crime. O que prnduzio a deliberaçao, que 
creio haver sido tomada pelo nobre deputado 
pela provincia de S. Paulo, movido sem duvida 
do desejo muito louvavel da conciliação, de 
communicar ou corresponder-se com um dos 
chefes da rebellião, segundo me parece que 
ouvi este mesmo SI'. deputado enunciar nesta 
casa? Que effeitos produzirão esles meios de 
concilià-ção? Os rebêldes escarnecera.o da tenta
tiva; e quantos são os esforços, que se fazem 
para os amnistiar e chamar a nós, tantos são 
talvez os motivos que têm para suspeitar que 
ao governo faltM forças para os obrigar a 
entrar na ordem, e para pensar que, se lhes 
offerecemos amnistia e perd:10, é porque não 
temos meios de suffocar a rebellião. Senhores, 
cumpre que fallemos com franqueza: a rebel-
1ião do Rio Grande do. Sul só poderá ser suffo
cada pelo meio da força, porque os rebelJes 
recusão todos os meios de reconciliação, do que· 
têm dado provas exuberantes ; e se antes a 
recusavão, agora com mais razll.o, que a sorte 
das armas lhes tem sido favoravel nos ultimos 
acontecimentos. Desejava pois que os Srs. de
putados1 que aconselhão o meio de moderação, 
esplanassem mais, desenvolvessem mais· clara· 
mente a sua idéa, declarando em que consiste 
este meio, e qual o arbitl'io de que o governo, 
ou as camaras, deviào lançar mão para se con
seguir~ a pacificação daquella província, sem 
deshonra, sem ignomínia do Brazil ; podendo 
desde já assegurar-lhes que, se o puderem con
seguir, concorrerei com o meu voto. 

Outro Sr. deputado pela provincia de Santa 
Catha:rina fez ao período censm·a.s que vet·savão 
quasi todas sobre a sua redacção. A primeira 
que fez foi que os dous pl'in1eiros membros do 
período exprimião a mesma idéa; e que por 
cODsequencía, segundo me parece, porque o 
não pude entender bem, havia duplicata, ou 
redundancia, ou repetiçao do mesmo pensa· 
mente. Analysando-se bem as expressões do 
periodo, não se conhece esta repetição do 
mesmo pensamenlo. A palavra compungfr tem 
uma accepçào diversa da palavra- deplora?·; 

creio mesmo que não ha um diccionado de syno
nimos, que as classifique juntas. (Lê o· perio
do. J A expressão compunge creio que se póJe 
kaduzit· como causadora de sentimento penivel, 
não só ã camara àos- Srs. deputados, mas á 
nação inteira., á. outra camara, ao poder execu
tivo_ e á todos os corações generosos ; no se
gundo membro do periodo se mostra que a 
camara toma parte muito particular neste sen
timento, manifestando-o externamente. Não se 
póde dizer pois que nestes dous membros ha 

repetição do rne::imo pensamento, pois que ex
primem pensamentos 1nuito niversos. 

Pc1ssou depois o mesmo nobre deputado a 
censurar o einprego das palavras - dissipar -
que não lhe pareceu propria, por lhe parecer 

· que dissipw· significa espalhir.r; e espalhar os 
bandos rebeldes seria um grande mal, porque 
mais difficilrnente poderia.o ser chamados 
á ordem. Abrindo o meu diccíonario de Moraes, 
que costumo consultar, vi que - dissipar si
gnifica desbaratar, desfazer : curvo-me a esta 
autoridade, porque me parece que em materia 
de etymologia da língua portugueza deve ser 
urna. Pareceu ao nobre deputado que melhor 
fôra que a cornrnissão empregasse os termos
destruir, aniquillar : não foi esle o pensamento 
da commissão. A força dos rebeldes consiste na 
reunião àe bandos, que fazem opposição ao 
governo legal ; se estes bandos se dissolverem, 
se se desfizerem, desapparecerá essa oppo· 
sição ao governo legal. Eis o pensamento da 
commissa.o, para exprimir o qual creio que 
não é improprio o emprego da palavra dissipar, 
e muito preferivel aos termos mais fortes-_ 
dest-rufr, anigwillar - mesmo no sentido dos 
senhores que julgão que devemos admittir 
mei0s concilialorios ; opiniao com que tambem 
estou de accordo. · -

Gontinuando na censura do periodo em dis
cussão, o nobre deputado disse que na pacifica
ça.o da provincia do Rio Grande do Sul está com
promettida não a honea e credito do governo, 
mas da nação. Nao duvido que o credito e 
honra da na.çao estejão compromettidos : mas o 
nobre deputado concordará commigo em que o 
poder execulivo, a quem compete velar na con
servação da ordem e tt·anquillidade publica, na 
conserva-ção da integridade do imperio, e na fiel 
execução das leis: que o poder executivo, que 
é sem duvida pl'incipalrnente responsavel pela 
ínft-acção das leis, que pela constituição é obri
gado a manter ; que o governo finalmente, que, 
tendo encargos de tanta monta, houvesse de 
desprezar, de não cumprir com a sua obrigação, 
ficaria deshonrado com ulfl tal procedimento. 
Na.o juJga o nobre deputado que a adminis
traçao pass,,da se deshonrou porque na.o levou 
ao fim a pacificação da provincia do Rio Grande 
do SL1l? 

O SR. CoELHO :-Eu n:lo disse tal. 

O SR. SouzA MARTINS :-Mas pelo menos o 
disserão os senhores do lado a que creio que 
pertence o nopre deputado. Não julgão esses 
senhorns que a administração. passada se des
honrou porque nà.o tinha podido levar a effeito 
a I)acificação do Rio Grande? Logo, entendem 
que essa pa9ificação envolve a honra e credito 
da administração, logo, mesmo, segundo a sua 
opinião, o credito e honra da administração 
estão envolvidos na pacificação do Rio Grande 
do Sul ; logo, deviao enténder que neste lugar, 
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quando se diz-honra e credito do governo-se 
usa destes termos com mais alguma proprie
dade, do que se dissesse-honra e credito da 
naçao.-A nação se compõe de indivíduos espa
lhados pela superficie do seu territorio: a massa 
dos indivíduos espalhados nesta superficie não 
tem tanto interesse na conservação da tranquil
lidade, e da ordem como o governo, que é 
rep1·esentante · e orgão da nação, pois que obra 
pela nação em lodas as relações internas e ex·· 
ternas, que está encarregado de a reger, admi
nistrar e fazer observar as leis. 

Ootra observação do nobre deputado é que 
neste periodo parecia fazer-se uma censura á 
administração actual. Eu nll.o posso descobrir 
no período a censura que lhe achou o nobre 
deputado. ( Lê o período.) Poderá alguem 
suppôr que a naçlio brazileira, não tenha di
reito. de esperar da administração que a dirige 
esforços dignos de uma nai;no forte! Creio que 
este sentimento deve ser indispensavel do povo 

. brazileiro. (Apoiados.) Mas disse o nobre de
putado que isto é uma censura a admiuistraçno . 
actual. . . 

O Sa. COELHO :-A' passada. 
O SR. SouzA MARTINS: -A' administraçtio 

passada? Pois bem : o que declaro é que a 
commissão não teve intenção de fazer tal cen
sura ; o que ella quiz foi mostrar qual era o 
sentimento da camara. E é .tanto mais evidente 
que a commissão não teve, nem podia ter em 
vista füzer censura á administração passada, 
quanto o topico se refere á adminislraçao aclual, 
de quem é a falla,. e á quem respondemos. Pa· 
recia-me portanto que os nobres deputados deve
rião antes ler entendidQ que este topico tem por 
fim indicar á administração actual, que a ca
mara quer que o governo saiba: sustentar o seu 
lugar, e que entende que deve fazer esforços di
gnos de uma nação forte. Que governo? Está 
claro que o aclual. Não se póde portanto tirar a 
illação que tirou o nobre deputado, de que se 
fazia uma censura á administração passada ; 
tanto mais, quanto· os mesmos nobres ex-mi
nistros não atinarão com. esta censura, e de
c1árão que votavão pélo topico: 

Eu deveria limitar-me a estas observações cm 
resposta ás uniéas censuras que forão feitas ao 
topico em discussão, e na verdade sentar-me
hia, se não me considerasse obrigado a rebater 
certas proposições emittidas na casa, que 
creio que deviao produzir sensações muito 
profundas, muito dolorosas, muito peniveis. 
Refiro-me a um discurso proferido na sessflo 
anterior por· um nobre. deputado pela pro
vincia de S. Paulo (o Sr. Al_vues Machado), 
éujas qualidades muito prezo, e d e quem me 

. honro de ser amigo. No calor de seu dis
curso, fallando a respeito do Rio Grande do 
Sul, o ouvi incensar de algum modo o chefe 
~a rebellião, chegando o nobve deputado a 

dizei·, .;egundo · minha lembrança, que Bento 
Gonçalves fôra a muralha, a côl umna do im
perio ; parece que se referia á guerra da Cis
phl.tina ; mas nem assim a referencia é exacta; 
Bento Gonçalves na.o foi muralha, pois que 
a Cisplatina separon-se. O ·mesmo nobre de
pulado appellidou outro chefe da rebelliã.o de 
mestre de caJ11po, joven guerreiro, digno mi
litar, etc. ; e falJando do Silvejra, outro re
belde, o chamou. estrella polar, etc. Offenderão
me sobremaneira estas expressões, porque 

· sahira,o da bocca de um deputado em quem 
sempre conheci muito senso, muito tino. Ora, 
na realidade, eu entendo que essa manei!'a 
de se exprimir a respeito de chefes rebeldes 
do Rio Grande do Sul tende de alguma sorte 
a dar força aos mesmos rebeldes. Não digo 
que fossem esta~ as intenções do nobre de
putado : eu lhe faço a devida justiça ; eu co
nheço a rectidAo de seu coração. Parece-me 
porém que .as suas palaVl'as fora.o em extremo 
iil1prudentes. (Apoiados,) Os discursos profe
ridos nesta casa, co1·rem, imprimem-se e podem 
cl1egar, como é provavel, ao campo dos re· 
beldes : e o que dirão elles lendo o discurso 
do nobre deputado? Dirão: « Na camara dos 
deputados temos defensores ; na camara dos 
deputados do Brazil h.a quem elogie, quen.1 
applauda o nosso heroismo, - a 1wMa co
ragern. ,> As expressões do nobre deputado 
serviráõ como de proclamação : os chefes re
beldes dirão aos seus cumplices: -- Compa
nheiros, coragem ; camaradas, em breve tem 
a luta de acabar em nosso favor: na camara 
dos deputados temos muitos defen~ores ; elles 
impediráõ que os projectos e propostas qúe o 
governo e a maioria da camara quízerem que se 
adople para sustentar a integridade do impe
rio, sejAo malogrados. » Elles accrescentar-á.õ 
outras muitas cousas, .que sem dtlvida estilo 
muito longe das intenções, dos sentimentos 
do nobre deputado que proferia estas palavras; 
mas nem por isso deixaráõ de produzir· um 
effeito muito perigoso. (.Apoiados.) Acho que 
pelo menos o lugar e o tempo era o mais inop
portuno possível para memorar taes factos. 
(Niunerosos apoiados,) 

Sr. presidente, eu entendo que se o nobre 
deputado tinha ·em vista elogiar o valor e 
coragem de officiaes bra1.ileit'os de grande me
rito1 nas fileira!:i da legalidade acharia bravos 
dignos de seus elogios. (Apoiados.) Era, sem 
duvida, mais patriotico exaltar a coragem dos 

. nossos bravos, que, depois de arriscarem a 
. sua vida pela patria, redobrarião de valor e 
esforços, se é possivel, vendo-se elogiados na 
camara dos deputados, vendo os seus nomes 
mencionados na representação da nação com 
admiração e respeito. (Nume,•oaos apoiados.) O 
contrario, porém, infelizmente, vejo qud tem 
aconl~cido nesta casa : todas as vezes que se 

. trata dos nossos militares, lança-se sobre o 
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seu procedimento um a cspecie de desprezo e 
censura, que faz de a}gum modo diminuir a 
sua gloria ; mas quando se trata dos militares 
inimigos, exallão-se, elevão-1:,e muito além da 
realidade. Cr·eio que a camara não ignora o 
poder que tem o elogio pal'a exaltar a coragem 
de um militar; rnaR n:10 desconhece lambem 
até que ponto nma censura injusta, uma desap
provaçí.lo, póue abater esla mesma comgem, 
que o elogio tanto exalla. Ora, proccdt!ndo 
do modo que se tem procedido nesta casa, 
não é claro que se exalta a co1·ngem do ini
migo e se abale a coragem dos nossos bravos, 
e que assim concorremos para refo1·çar o par
tido contrario? Taes não devem ser os sen
timentos do Sr .. deputado que profel'io o dis
curso a que me refiro, e julguei, pois, que et·a 
do men dever, como deputado, fazei· estas 
ol1servaçües, para que os rebeldes n1.l.o se per-

. suadão de que o nobre deputado que proferio 
taes discm;sos tinha por fim exaltar a sua 
coragem: nào, de certo (apoiucl9.~) : talvez 
no· calot· do discurso lhe escapal'ão palavras 
que hoje, depois de mais haver veflectido, 
desapprov~ completamente : eu desejava até 
(é voto do m~o coração) que o nobre depu
tado, se tiver de fallar nesta questao, lw,in de 
dar uma desapprovação solemne ás suas pa
lavras, para que ellas ullo possão induiiL· a 
erro aos mesmos rebeldes ; para que elles se 
convenção de que no.o têm aqui del'ensOl'es, 
mas sómente pessoas que se interessf.lo pelo 
.abatimento da rebellião, e não pela exaltação 
da coragem dos rebeldes. Creio (voltando-se 
para o S,· . .A.h1c1,1·e.~ Machado) que o uobl'c de
putado não se recusar,l a uma explicação neste 
sentido. 

Se nós quizermos memorar a c01·agem de 
nossos bravos, temos muitos chel'cs nu Rio 
Grande do Sul dignos de bem merecidos elo· 
gios. Mencionarei alguns, posto haja muitos 
outros: pois que não posso de improviso men
cionar a todos. Temos o bravo oJlicial do ma· 
rinba Greenfell. (Nttme1·011os apoiados.) Sabe a 
carnara que a este valoroso cl1el'e tah·ez com
pita a maior parte da glol'ia dos successos do 
Fanfa. Não é só na luta aclual que este digno 
chefe se tem distinguido na defeza da honra 
nacional e suslentaçao da integridade ·9-0 im
perio. Esse bravo já na campanha de Mon
tevidéo perdeu um braço em d~fesa da palria.; 
e não obstante isso, elle se tem exposto deno
di\do aos rriaiores riscos, aos maiores perigos 
na sustentação da Jegalidàde. (Numerosos apoia
dos.) Existe lambem no Rio Grande um ollicit\1, 
que creio ser coronel, José Joaquim Coelho, na· 
tural de Pernambuco. Este official tem feito, e 
creio que continuará a fazer bravura~ no exer
cito do sul. (.Numerosos apoiadotS.) Existe de
mais alli um official das antigas milicias, que 
hoje faz pa1·te do exercito (o Sr. Silva 'l'a· 
vares), que tem adquirido glorja, que ha de 

'l'O?r\O I 

passar á historia do Brazil. (Apoiados.) Como 
os officiaes que acabo de enumerar·, existem 
muitos outros dignos de elogios. (Apoiados.) E 
porque não se elogia na camarn a nenhum 
destes bravos? Senhores, quando por desgL·aça 
do Brazil não houvesse á frente das nossas 
tropas officiaes valorosos, podel'iamos achai· 
gloria nos; nossos mesmos desastres, nas nossas 
mesmas derrotas. Estará por ventura já esque
cklo o nome daquelle bravo que, cercado de 
phalanges inimigas, clamava: Viva a indepen-

. deucia ! Viva a integt·idade do impel'io ! (Nu· 
,ne,·o.~08 apoiados.) E que, assim gritando, pre
fedo a morte á entregar-se aos rebeldes ? Já. 
estará esquecido o nome do bravo coronel Lis
boa, que imitando o pro.::edimento da guat·da 
que acompanhava Napolerto, quando, pela pri
meira vez vencido em Waterloo, clla gl'itava: 
-a g1w.rda mor1·erá; i·ende>·-.~e nunca :-que 
imitando, digo, a guarda de Napoleão, griton : 
-mon·e1·ei á f'i-ente de 'llteus bravos ; mas já
mais render-me-hei ! 

Temos tambem um official de marinha, que 
sendo atacado pelos rebeldes, se defendeu com 
yalor até a ultima extremidade, e morreu com 
hom·a no SP.U posto. (1Vitmerosos apoiados.) Esle 
official .é bem conhecido: elle deu seu nome 
a uma de. nossas escunas de guerra. Porque 
nno mencionaremos estes fac:tos? Porque men
cionaremos a coragem e valo1· dos chefes re
beldes, Sr. presidente, dado mesmo que os 
chefes rebeldes tivessem a coragem tão exal
tada, ta.o elogiada pelo nobre deputado ; dádo 
mesmo que tivessem tanto merito, que n&o lhes 
supponho: laes qualidades se acharião man- . 
ciladas pelo crime da rebellião ; taes quali
dades, tal coragem jámais deveria ser elogiada 
nesta casa. (Numerosos apoiados.) Tambern tem 
havido quadrilheiros, chefes de salteadores, 
home11s de coragem, homens cuja coragem 
seria sem duvida digna de gloria immortal, 
se não seguissem a vereda do crime ; e já se 
ouvio em tempo algum elogiar chefes de sallea· 
dores? A qualidade de salteador faz com que 
todas as outras qualidades que possa possuir 
fiquem sem merecimento; O mesmo digo a res
peito dos. rebeldes do Rio Grand~ do Sul: ainda 
quando fossem homens de valor e coragem, 
estas qualidades perderão o seu merecimento 
desde que se declarárllo rebeldes: não podem, 
portanto, merecer elogios de membros desta 
casa. 

Parece-me que esta mania1 vertigem, ou como 
lhe possa chamar, que temos visto na ca
mara dos. Srs. depuladcs, de tomar tanta parle 
sampre a favor de nossos inimigois internos em 
tudo quanto fazem contra nós, é uma das cQusas 
que mais offendem a boa 01·dem e adminis
tração publica: parece-me que convinha mais 
que, quando bouvt:sse sedição em qualquer 
p1·ovincia, os reb~ldes recebessem um stigrna 
universal da camara dos. deputados, do senado 

46 
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e de todo5 os poderns políticos, para qae ficasse· 
o crime de rebeHião infamado em todas as 
partes; mas infelizmente assim não acontece, 
e talvez por isso as sedições se reprod11zão. Co
nheço a boa intençllO dos nobres deputados, 
mas isto não salva da censura de impnidencia ; 
sei que srto movidos por sentimentos nobres e 
generosos, sentimentos que parecem tanto rnais 
nobres e mais generosos, quanto defendem os 
oppressos. Na verdade devem se defender os 
oppressos, mas não e crime. (Nttr1ietoso8 
apoiados.) O crime deve ser stigmatisado com 
a censura que-merece. Tempo houve, quando 
tínhamos guerra . com a Cisplatina, em que se 
verificou quasi o mesmo que hoje se pratica ; 
então apparecerão mista casa homens tomando 
o partido dos inimigos externos. 

O SR. ÜTTONr: - Não apoiado. 
O SR. SouzA MARTINS : - Não me · refiro ao 

nobre deputado, que enU!.o não tinha assento 
na casa, nem á camara; censuro alguns indi
viduas que nesse tempo accusavão o governo 
de disperdicios; da esco1ha de máos generaes, 
e que, finalmente, se regosijavão com os mesmos 
successos elos inimigos. Eu não estava então 
no Brazil, mas ouvi dizer que fôra este o pro
cedimento de alguns deputados. E como estou 
persuadido de que, se formos seguindo a mesma 
marcha, o mesmo trilho, todas as rebelliões 
têm de ser bem succedidas, porque ainda que 
um ou outro deputado não constitua a maioria 
da carnara, e não possa embaraçar as medidas 
do governo, tira comludo muita força rnornl ao 
governo, e concot·re para que não haja essa 
uniformidade, essa unanimidade de sentimentos 
que con.stitue o espirita nacional do paiz, e por 
isso enfraquece as medidas do governo: jul
gava que não deviamos manifestar estes senti
mentos; nem mesmo por espirita de genero
sidade, e antes unil· nossos votos para stigma
tisar o crime com a nodoa que merece. (Nu,
roiloS apoiados.) 

Mas tem-se dito : - Os rebeldes vencerão, e 
por consequencia merecem e]og_ios as suas 
acções. - Senhores; temos tido derrotas7 mas 
não se attribuão aos . rebeldes ( H.'ttme1·osos 
apoiados); as nossas tropas 'não têm sido dcs
tituidas de valor; taes derrotas devem ser altri
boidas á notavel desproporção nurnerica com 
que temos tido de lutai:" nos encontros em que 
temos sido derrotados; consta-me que as forças 
inim'igas erão duplicadas elas nossas na acção 
do Rio Pardo (numerosos apoiados):. que muito 

.é pois que a nossa força fosse oppressa pela do 
inimigo? E -ainda se diz que no Rio Grande não 
carecemos de força, mas de moderação!? Creio 
que sem força nll.o pode1·emos vencer outra 
força ; estou mesmo persuadidq de que, para 
acabar com a .rebelliàCl,- devemos· ter força 
maior. Tenho ouvido dizer a alguem que temos 
força sufficiente no Rio Grande do Sul ! ! Qual 

é ella? Ouvi o Sr. ministro da guerra dizer que 
as forças imperiaes montava.o a 8,000 e tantos 
homens, P. do lado dos Srs. deputados da oppo
sição 'Ouvi mesmo contestar a existencia deste 
numero, dizendosse qne não era gente aguer- . 
rida; ouvi dizer tambem que as forças rebeldes 
montão a mais de 5,000 homens ; allego estes 
faclos como exactos, e daqui concluo que nao 
temos forças taes, qne possao esmagar a rebel
lião. (Apoiado8.) A carnara sabe que somos obri· 
gados a sustentar gua1·nições em tres ou quatro 
lugares, o que deve diminuir a calumna em ope
rações na. campanha ; demais, o inimigo tem 
mais tropa de cavallaria; esta tropa muJtiplica 
suas forças pela velocidade de seu'5 movimentos, 
que faz possa estar presente a todas as partes , 
o inimigo conhece o terreno em que combate, 
sabe os rios, os montes, e mesmo os habitantes 
da campanha deve se suppôr que ~ão mais fa
voraveis aos rebeldes nascidos alli, do que ás 
nossas forças nascidas em diversas provincias ; 
por isso servem muitas vezes de espias, e de 
dar. parte aos rebeldes de accntecimentos im
portantes ; póde portanto reputar-se excessiva a. 
nossa força ? En enlendo que não ; mas sirn 
que n1o é sufiiciente para abafar o partido da 
rcbellião. Se queremos na realidade dissipar o 
partido da rebelliao, e dar tranquillidade áquella 
província, devemos e:upregar maior força. Eu 
desejava ouvir os membros do actual gabinete 
sobre esla questão, que é muito importante. 

Não quero fallar mais sobre esta materia para 
não incorrer na censura que fiz no principio do 
meu discurso. Declaro que voto pelo topico da 
cornmiss!lo, e contra a emendai porque me pa
rece que no topico está exprimido com mais 
clareza o sentimento da camara dos Srs. de· 
pulados. 

O Sa. PRESIDENTE : - O Sr. Limpo tem a 
palavra. 

O Sr. Lim'l:lo d.e Abreu : - O meu discurso 
ha de ser um pouco extenso, porque tenho de 
fazer o processo ao regresso : a hora está muito 
adiantada, permitta-rné portanto V. Ex. que 
eu falle em outra occasião, ou c"ederei da pa
lavra se a camara quizer votar. 

O· SR. PRESIDENTE: - Seguem os Srs. Car
neiro Leão, e depois o Sr, Gonçalves M:irtins ; 
mas como MO estão presentes, tem a palavra 
o Sr. Castro e Silva. 

ô Sr. Castro.e Silva:·- Desde que em 24 
de J uiho do anno passado se approvou o fatal 
decreto da rolha, não tenho occupado a camara 
corn as rnínhas reflexões áéerca da adminis
tração ~ ora, como posso eu analysar os actos 
da 9drninistração praticados em dous annos, 
em menos de meia hora? Prefiro faliar em 
outra occasião, e quando o nao possa fazer, ce• 
derei da palavra. 

O Sr. ?v!ontezuma. (pela oi·dem,) : - Se~ia 
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ae:ora boa or,casi!lo de se discutir a11 • dirninuicão 
de 5 para 4 horas de sessão, se o_, parecer 'es
tivesse feito. 

O S1L PRESlDENTE : - O nobre deputado me 
vê sempre na mesa attento á discussn.o. 

O SR. MON1'EZU:MA : - Como o objecto é 
n1uito sin,ples) talvez se pudesse fazer ~goi'a 
mesmo o parecer. 

O SR. PRESIDENTE : - A maior brevidade será 
arnanhã. 

O SR. MoNTEZUMA: - Parecia-me · conve
niente que se apresentasse hoje o parecer, 
porque decidíamos : creio que aiguns senhores, 
quando sahirào, suppuzerflo qne já rnilitn-va a 
disposi~o de as sessões cturnrcm 4 liorris 
(risadas), e que já esta vã em vigm• n indicnçi'i.o 
do Sr. Hono'rio; forão illudidos, suppondo que 
se tinha votado pela indicaç!lo, qt1nndo se vo1011 
pela urgencia. Ora, desejando terminar islo ja, 
proponho a V. Ex. outt·o meio, e é q11e consulte 
acamara. 

ALGUNS SENHORES : - J\llo !ta numet·o. 

O S~. MoNTEZUMA : - E11 sou um dos q11e 
lém a palavra, e como tenho po11co a tfüPr, 
falbria, continuando amanha no caso de nM 
concluir hoje; como porém nr10 ha casJ ... 

ALGUNS SENHORES : - Ha numel'o. 
O SR. 1 º SECRETARIO verifica o numero dos 

Srs. presentes, e declara que sao 51.- Não ha 
casa. · 

. . O SR. MoNTEZUMA : - Ainda que houvesse 
casa) Sr. presidente, eu n!lo desejava que se vo
tasse, porque estou observando que o meu lado 
é justamente o que se acha na· casa, e assim 
elle venceria infallivelmente. Eu porém nt\o 
quero arrastar victorias de5ta maneira ; eu de
sejal'ia que se achassem na casa todos os mem
bros della, 90, 100 se fosse possivel, por isso, 
e porque desejo tamhe~ ter a satisfação ,de 
mostrar ao digno relator da com missão que a 
palavra moderação deve ser inseridá no voto de 
graças. 

O SR. SouzA MAR'l'INS : -Já disse que não me 
oppunha. 

O SR. MoNTEZUMA : - Agradeço muito a sua 
bondadet ~em era possível que praticasse de 
outro modo : por. isso .não desejo que se vote 
agora. 

O _SR. PRESIDENTE : - Em seguida tem a pa-
fa vra o Sr. Andrada Machado. . 

0 Sr. Anclra.da. Ma.oha;do: - Não cedo da 
palavra : fallareí atê dar a hora, e concluirei 
amanhã. 

Sr. presidente, a camara devia estar. mui 
persuadida ·cte que eu me havia de oppôr . 
ao topico da comrnissllo : elle faz parte da 
politica de uma administração que eu tentei 

censurar em um voto separado ; oolitica de aue 
fm; parte o procedimento da ;11esma ad~i
nístraçri.o no Rio Grande do Sul ; politica que 
eu reprovo absolutamente. Sei que este· voto 
r;,epar:c.do cahio ; respeito a àecis~o da casa, 
ape2ar de ser aquelle voto a express1lo de 
mínba convicção, resultado de meditaçao, e 
dé obediencia á voz àe minha consciencia. 

Acamara decidio conlra o rneu voto separado; 
apezar disto ainda fico convencido de sua uti
lidade, ·victri:c causa diú placitite, .<:cd ·vic,ta Ca
towi. Nn.o se diga qlle en n\e comparo a Calllo ; 
simples homem de bem, e a idóa que 11qui 
quiz expritnir. N·inguen1 se persundirá de que 
fos~e inutil, como em carta Jiydrugt'npliica, 
nrnrr.ur os escol11os 1 os recifes, os buixos, os 
1iarceis e os nhrnlhos. cm cruc a administracllo 
iJas:,;utla linlia locado,' afi111' de acautel~r-qu~ ~ 
adlial pol' ignol'nncia de novo nelles naufra
gasse; mus e11dlm ealiio. 

Admirou- rnc, porém, que o meu voto separado 
fosse taxndo de voto de colera, de 1·esentimenta, 
de vingança I Colera, rese11tirnento e ving:rn\',a, 
nl10 existem sem anterior offensa, sem pre· 
ceder injuria. Ora, eu dos nobres membros 
da passada adminislraçl\o não tinha recebido 
injuria alguma i como, pois, podia o voto ser de 
colera, resentimento ou vingança? Talvez 
quem disse isto julgasse não poder conceder-me 
sentimentos desinteressados e só filhos do dever, 
talvez porque os não ,nutrisse elle mesmo : 
mas não o acl'edito ; nao monopoliso para mim 
sómente taes sentimentos, não recun attribuil
os a outrem ; mas talvez estes senhores de
vessem ser l:lo justos e tl\o genetosos para com
rnigo, como eu sou para com elles. 

Levantou um nobre deputado grande poeira, 
attribuindo-me ambição de merecimento ex
clusive, e citou o seu Bacon : na verdade1 em 
Smith acharia urna idéa semelhante. Sinto, 
porém, que o nobre deputado não se lembrasse 
de que elle mesmo tinha respondido á incre
pação que me fazia, dizenao que eu havia co
nhecido que os membros daquella administraç1ío 
erão os mais proprios para bem servir o paiz. 
Ora, quem tem ambição de merecimento ex
clusive não se exprime assim. Eu dei até signal 
de hllmildade christã, e mesmo seraphica, 
quando abaixei a cabeça ás c~pacidades do 
gabinete de 19 de Setembro (apoiados, risadas); 
mas isto nllo me servio para me livrar da in· 
crepação. 

Disse outro Sr, deputado que eu era sujeito 
a erros, e mesmo tinha errado. Não me julgo 
infülliveJ, e nunca rnejulgud tal; e na verdade, 
se os pontífices de Roma ha muito tempo re
nunciárão á esta pretençao, como a terei eu ? A 
el'>le respeito citarei o que diz o poeta: Homo sum, 
nihil a me humani_alienum puto; mas recuso-o 
por juiz do erro que me imputa, visto que o não 
demonstra, . . 

Quiz o nobre deputado lançar como erro um 
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aclo dã minha vida publica, quê teve ã pouca 
delicadesa. de chamar nodoa, o que não lhe 
per<lôo. Longe de suppôr nodoa, pelo contrario, 
estou persuadido de que este neto não póde 
servir senão para bmnir, lustrar, e até abri
lhantar a minha, aliás, insignificante carreira 
publica. Sou obrigado a este egotismo, porque 
não sei como de outro modo se possa res
ponder a increpações dirigidas a pessoa, a 
argumentos ad lwm,inem. Se alguem sabe res
ponder de outro modo, diga-o~ et erit milii 
niagnus Apollo. Confessei o facto, porque este co
ração leal nada occulta ; o que foz, fal-o diante 
do pubiico. . 

Uma sociedade palriolica, sabendo que eu 
ia emprehender vingcns para negocios dornes
ticos, me enca1·t·í:gou clê sondar urna alta 
persnnugern, para ver se queria voltar ao 
Brnúl nu qualidade que a constil.uiça.o per
m illia, de llltor, oll regente de seu filho. 
Onde o erro ? Onde o crime? Se algnem 
o snhe, diga-o. Mas corno julgou o nobre 
deµuta<lo que eu linha commetlido um erro? 
Pelos resultados ? Não, porque nunca se levou 
a effeito este projecto. Seria et priori f Ve
jamos: sigamos o melhoclo de Bentham, 
façamos uma tabella das vantagens e des
vantagens do projecto, e creio qlle terei 
algllma razão para dizer que era muilo van
tajoso. 

As vantagens coilsistitto na consolidação da 
integridade do imperio, na con~olidação do sys
tema monarchico, que se julgava abalado pelas 
idéas republicanas mascaradas debaixo do fe
deralismo exaltado, que então alguem apre
goava a boca cheia, e finalmente arredar do 
governo uma regcncia que se reconhecia ser 
incapaz par<'!. dirigir os negocios do Brazil. 
Alguem talvez negará esta ultima vantagem, 
allegando a necessidade de provas : mas 
será nec~ssaria prova mais clara do que 
deu o corpo legislativo, reduzindo os mem
bros da regencia de tres a um, e não es
colhendo nem um dos tres para a nova ee-
genci:i.? . 
· Mas vejamos as desvantagens : primeira, a 
reapparição dos conselheiros insensatos, que 
arrastárão esta alta personagem á sua perda ; 
segunda, a possibilidade de que esta alta per
sonagem se aproveitasse de sua volta para 
estender talvez os limites de seu poder ; ter
ceira, a possibilidade da vingança desta alta 
personagem contra pessoas que tinhão tido 
parte nos movimentos de 7 rte Abril ; quarta, 
resistencia da parte dos que tinhã.o seguido o 
partido da revolução. · 

Permitta-3e-me que diga que todas estas 
desvantagens, além de remotas, erllo muito 
duvidosas, e até improvaveis. Primeiramente o 
reapparecirnento de conselheiros insensatos. 
Pois então a mão pesada da adversidade nada 
ensina ? A experiencia não podia ter effeitQ 

sobre esta alta personagem ? Longe dos ne
gocios, na.o conheceu elle que os q11e o ro
dea vão era.o vis lisongei ros e aduladores, que 
lhe voHárão as costas no mõinento àe sua 
queda? Segunda dcsvantagem.-Ainda quando 
elle quizesse, nunca poderia estender o poder 
imperial além dos limites da constituição ; estou 
mesmo que elle nunca o quiz fazer ; e o que 
mais é, elle pareceu peccar antes pelo lado con
trario ; era o que charn~o os francezes empereu,r 
sans-culotte. 

Nao era de temer lambem a 3" desvantagem ; 
porque apesar de ter gmndes defeitos, cumpre 
confessar que tinha lambem grandissimas qua
lidades, e era de caracter muito generoso. As 
vinganças particnhucs n!lo podiao pois entrar 
em sua idéla. Não havia pel'igo lambem da 4" 
desvantagem, isto é, 1\ t'csistencía. No moment() 
em que esta socif;!dade patriotica se lembrou 
deste convite, o Bra:.dl eslava muito desgostoso 
do governo que tinha, e estou que se esta alta 
personagem tivesse vindo, longe de. achar a 
menor resistencia, seria recebido com os 
braços abertos. Este pl'Ojeclo n!lo foi levado 
a efl'eito, ou porque ai; condições <pie a so
eiedade lhe ap1·esentava nilo lhe agradavno, 
ou porque as circumstancias o não per
rnittirào. 

Se alguem reputa isto injul'ia, recebo a in
juria ; appello do juizo de um homem para o 
juizo do Bmzil e da posteridade ; cumpre porém 
relevar a inexactidM da compáruçn.o de Corio
iano. Que ha de cornmum entre o joven 
Caio .Mareio e um sexagenario ; que ha de· 
commum er1tre o guerreiro denodado e o pa
cifico estadisia ; Qlle ha de com111un1. emfim 
entre o desnaturado general romano, que se põe 
á testa de um exercito inimigo para subjugar 
e aniquil!ar sua pall'ia, e o homem de estado, 
que apenas se incumbe de .,negociações, que 
não atacando nem a soberania, nem a dignidade 
do· Brazil, não tinhão pot fim senão modelar a 
regencia, e isto na conformidade da consti
tuição? Eu não entendo aonde está o contacto 
de cousas tão diversas. 

Agora não posso continual', porque a hora 
está dada, e eu tenho de tratar de cousas que 
importão mais do que a propria defeza, que 
importão mais do que o descredito de meu 
caracter. E devo adv€rlie aos senhores, q_ue nno 
sou leão tão velho, que se me dê patadas sem 
responder: sou velho, mas com muita força, 
com muita vida; hei de responder a lodo o 

.animal pequeno ou grande que me atacar, tenho 
· ainda dentes, tenho ainda garras. Aqui lenho 
concluido o meu preambulo ; não posso con -
tinuar, pois que tenho que ti-atar de outras 
materias: peço que se me conserve a palavra. 

O SR. PRESIDENTE dá a ínesma ordem do 
dia, e levant.a a sessão ás 3 horas. 

---·-· -~ .. ----
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Sessão e01 11 de Junho 

PRESIDENCIA DQ SR, ARAUJO VIANNA 

Suiln1.AR10.-Expediente.-Revoga9ão d'l, P1'01·0· 

gação das sessões.-Ordem do dia.-Interpre
tação do a-cto addicionctl. Discurso do Sr. 
Moura ltiagalhães.-· Terceiro topico do voto 
de graças. Discurso do St·. And·rada Macliado. 

A's 10 hOl·as da manhã. faz-se a chamada, e 
logo que se reune numet·o legal de St·s. depu
tados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a acta 
da antecedente. 

Faltno com causa participada os Srs. Lima 
e Silva, Bandeim de Mello, Sucupira, Maciel 
Monteiro, Luiz Carlos, Vergueh·o, Siqueh·a, Bus
tamanle, Ilelis1ll'io, Alcibindes, Lourenço José 
Ribeiro, Pinto Coelho; e sem participação os Sl's. 
Franco e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1" SECRE'l'ARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro do imperio, participando que 
nenhuns officios existem na secretaria de estado 
dos negocios do imperio dirigidos pelos presi
dentes das provincías de Goyaz e Malto Grosso, 
que sejão positivamente relativos a duvidas 
suscitadas sobre os limites das refel'idas pro
vh1cias; lendo, porém, alguma cousa a este 
respeito no relatorio, que o presidente da pri
meira das mencionadas províncias apresentou 
á assemhléa legislativa provincial, no principio 
de sua sessão de 1887, e em um officio de 
28 de Julho do anno passado, em que e presi
dente da segunda informa sohre a conveniencia 
de se alterar os limites existentes entre ella e as 
outras províncias do imperio, julga acertado 
remetter todos esses papeis á camara.-A quem 
fe1. a requisição. . 

Do mesmo ministro, participando que ore
gente, em nome do imperador o Sr. D. Pedro II, 
ficou inteirado da eleição da mesa a que procedeu 
a camara dos Srs. deputados para o presente 
mez de Junho.-Fica a camara inteirada. 

Do ministro da fazenda, remettendo os docu
mentos que dizem respeito ás aposentadorias· 
concedidas n Francisco José Meira e João Dias 
Florence. -A quem fez a requisição. 

Do ministro da justiça, enviando. o requeri
mento de Caetano Ferraz Pinto, que novamente 
recor1·eu ao governo para ser reintegrado no 
lugar de desembargador da relação desta cidade, 
em qne foi aposentado.-A' commissão de 
justiça civil. 

Lê-se o seguinte _par~cer, que entra em 
discussão: · 

« A mesa vio as indicações dos Srs. Carneiro 
Leão e Castro e Silva, relativas ao art. 55 do 
regimento da casa, e ,observando que a alteração 
Qltim9r~eqte fe\~ no dito arti~o não teye o r~-

sultado que se desejava, é de parecer que seja 
approvada sómente a indicação do Sr. Carneiro 
Leão. 

cc Paço da camara dos deputados, 11 de Junho 
de 1839.-0. J. de Arm,tjo Viantia, presidente. 
-Joaquim, Nunes Machado, lº secretado.
D. José, d6 A.ssis Masca.renlias, 8° secretado.
Joaquim, Ma,·cellino de_ Brito, 4º sec1·etario. ,, 

O Sr. Ferreira. Penna, observa que na sessa.o 
do anno passado, segundo está lembrado, dei
xando de haver sessão em dia chuvoso, e 
acontecendo seguir-se um dia santo dispensado, 
elle deputado t·equerêra para que houvesse 
sessno nesse dia, e no momento de se ir 
votai·, muitos Srs. deputados se refüárno da 
casn, de modo que nenhuma decisão i:;e tomou. 
Assentou, desde onll101 de nno apresentar mais 
me1lid11 nlguma ácerca dos trabalhos da casa, 
por nllo querer passar por impertinente. Agora 
porém não póde deixar de se pronunciar contra 
o parecer da mesa e n indicação, porque en
tende que da sua approvaça.o resultaria desar 
á camara, por tomar hoje uma medida e 
revogai-a amanha. Ha poucos dias resolveu-se 
que as sessões durassem cinco horas, e hoje 
já se quer que só durem quatro horas. Daria 
isso prova de que a camara procede de uma 
tn:lneit·a it·reflectida e impropria de legisladores. 
Tarnbe:n resultará dP.sar á camara, porque 
havendo muitos trabalhos que vencer, mostra 
ella que não é capaz de fazer um pequeno 
sacrificio. Crê que a camara dos Srs. deputados 
deve ser a primeira a dar o exemplo de 
constancia e perseverança nos seus actos. Como 
é q1ie ha de a camara exigir que os ju i·ados 
não faltem ás sessões do iury, elles que nada 
recebem da nação, e que até _têm multa quando 
faltão, se os seus membros se retit-110 da casa 
antes de findarem os trabalhos? Vota por isso 
contra o parecer da mesa. 

O Sr. Andrada, Machado declara que o 
exemplo que se tem observado mostra que 
taes cinco horas se não preenchem, de modo 
que esta medida· é contra aquelles que votárão 
por ella de boa fé, pois que os mais se retirão 
antes da hora marcada, .a ponto de levantar-se 
a sessão por nilo haver casa. O orador não 
duvida estar pelo vencido, mas com· a cCJndiç~o 
que depois das duas horas ·nenhum deputado 
se possa retirar da ~sa sem o participar a 
S. Ex. o St·. · presidente, sem lhe requerer 
licença, e que praticando o contrario seja 
mullado e censurado. Nao tem durida em 
votar pela· indicação do Sr. ·Castro e Silva, 
para que haja sessão nos dias santos, mas 
deseja ao menos que se estabeleça um voto 
de censura contra aquelles Srs. deputados que 
são· tão faceis em prometter, e tno difficeis em 
cumprir suas promessas. Conclue dizendo que 
ha de mandar á mçsa uma emenqa neste 
~eJltido1 
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Lê-se e é apoia.da a seguinte emenda : 
<t Quando houver de se levantar a sessão 

por não haver na casa suffíciente numero de 
membros, 'mencionem-se na acla e no jornal 
da casa os nomes dos que se tiverem retirado 
antes eia hora.-Ferreira Penna. J> 

O Sr. .4.ndrada Machado declara que a sua 
emenda· era igual áquella que se acaba de lêr. 

O SR. NAVARRO : - Porque não lhe accres· 
centa a multa ? 

O SR. ÁNDRADA MACHADO : - Isso seria ma
terialisar-nos muito, 

O Sr, Carneiro Leão pronuncia-se pelo 
parecer da mesa ; e se elle nflo passar não 
t_erá duy_i9a de_ aceitar a emenda que ;caba 
de ser lida, pois que entende que é mais 
clesairnso á camara insistii· em uma resoluçflo 
sem procurar sustentai-a do que revogar essa 
resoluçtl.o, uma vez que ache inconveniente 
na sua execuçãO. Não teria duvida em votar 
por. cinco ou seis horas de ~ess~o, porém 
seria quando as sessões fossem nocturnas · 

• 1 

entno poderHlo os trabalhos durar até a meia 
noite. 

Acha muito inopportuna a hora em que 
actualmenle finda.o as sessões : passadas ::is 
duas, o maior numero de membros que têm 
chegado a haver na casa sno quarenta e tantos, 
nnmer<, nunca sufficiente para se votar. 

Mostra o orador que em todos os parla
mentos ha meios com que os Srs. deputados 
<la.o signal de sua displicencia contra um orador 
ou contra a prolongação dos debates : em 
alguns, fazem elles tanto rumor e confusão . . ' que a smeta, o presidente, não podem ~resta· 
belecer a ordem, nem ser ouvido o orador : 
aqui, os Srsr deputados tomão o partido de se 
retirar da casa, e de ordinario os que assim 
praticão são aquelles que nao costumão tomar 
muito tempo á casa com seus discursos. 

Observa que muito melhor aproveitar-se-hia 
o tempo se com mais ordem se discutisse, se se 
limitassem os oradores aos pontos de que se 
trata, e se.abstivessem de divagações. 

Parece-lhe, emfim, que não é muito facil sus
tentar-se semelhante deliberação, e que é inutil 
que estejamos aqui até ás 3 horas da tartle · 

. d ' porque am a a esta hora se não pôde conseguir 
que· haja votação, em consequencia de faltar 
numero sufficiente de Srs. deputados ; parece
lhe emfün que é conveniente revogai· essa deli
beraça.o, pois que acamara deve ter muito em 
vista as publicações dos seus trabalhos no 
Jornal do Cominercio,. cujos editores só con
·tavão com quatro horas de sessão e agora imw . 
possivel se torna que elles a dêU: toda no dia 
immediato. · · · 
: Quanto, porém, ás sessões nos dias sa~tos 

.parece-lhe inopporluna esta medida ao meno; 
emquanto não tivermos aqui um c;pellão que 

nos pnssa dizer missa, porque todos somos ca
tho1icos romanos. Depo-is dê outras observações, 
conclue votando pela sua indicação. 

E' apoiada a seguinte emenda: 
1c Proponho qne se não marque hora de 

acabar as sessões; e sim vote acamara se quer 
encerrar a sessa.o.-1J1ontezwna. >> · 

O Sr. Henriques de Rezende julga que é 
melhor não se fallar nesta questão, e que a 
camara vá indo com essas cinco horas de 
sessão ; e quem quizer ficar atê ao fim que 
fique, e quem não quizer que não fique. De
clara que elle deputado 111rnca faltou ás sessões 
11 • 1' '. 1. . :'I C"I :1 ..l 1eg1siat1vas oa camara aos ;:,rs. aeputauos, e 
acha melhor que se deixem as cousas como 
estão. Conclue votando contra tudo que se acha 
sobre a n1esa. 

O Sr. Montezuma, se a camara estivesse 
r_!lf';olvida a votar contra tudo que está sobre a 
mesa, não insistiria por sua emenda ; como 
porém, vê signt:1es de querer-se abreviar as 
sessõe~, sustenta que ella é a unica adoptavel. 
N110 são motivos domesticos que fazem com 
que os deputados se retirem passadas certas 
horas, é sim o cansA.ço ; porque netn todos são 
como e1le orador, que gosta de escutae com 
muita attença.o os seus adversarios, cujos dis
cnrsos, lhe fornecem a.nnas para combatêl-os. 
Institue uma comparaçM entre os jurados e o 
deputado ; aquelles só fo)gão os domingos, e 
se se diz que só trabalhllo 15. dias, lambem 
por compensação trabalhs.o de graça, emquanto 
que o deputado ganha 6,000 cruzados. Se se 
diz que os deputados vêm de províncias remotas, 
lambem jmados ha que vêm de longe, e alguns 
m€smo que fazem sua pl'imeira casaca só por
que são jurados ; além disto pagão pesadas 
multas quando não comparecem. Como, pois, 
não ha de o deputado poder se sujeitar a tra
balhar 5 horas, a trabalhar nos dias santos 
dispensados? Não obste o dever de ouvir missa, 
porque elle orador sabe de muitas igrejas aonde 
ha missa ás 6, 7 e 8 horas, e assim não haverá 
o inconveniente de precisar a camara de um 
capellào, ou de armar um altar. Mostra que 
toda a vez que marcar a hora do encerramento 
-da sessão, ha de haver burla, e ach~ que se 
deve deixar ao cansaço dos Srs. deputados de
cidir por votação do encerramento da sessão, 
expediente este que é mais franco. 

Julga-se· discutida a materia, e posto o pa
recer a votos, é approvado, isto é, a indicação 
do S1·. Carneiro Leão, por 46 votos contra 38~ 

·A emenda do Sr. Ferrei1·a Penna é posta ~ 
votos,· e rejeitada. 

A emenda do Sr. Montezuma fica prejudi
cada. · 

A indicação do Sr. Castro e Silva é igual-
mente rejeitada. . . · 

O Sa. PRESIDENTE declara restabelecido o ar
tigo õõ do regimento da casa. 
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Os SRs. LmPo DE ABREü e AtENCi\R mandão á 
. mesa esta declaração de votos : 

<< Declaramos q11e votámos contra o parecer 

da mesa, qlle restabeleceu a dispíJsiçao do art. 

55 do regimento interno, reduzindo '1 quatro 

horas a duração das sessões diarias, que aliás 

se havia resolvido fosse de 5 horas. 

1C Paço da camara, 11 de Junho de 1839.
L·im,po de Abwm .. -Pei:r.oto de .Alenear. >> 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão da interpretaça.o do acto 
addicional. . 

O Sr. Alvares Ua.ohado (pela ordem), re
clama a leitura da representação da assemb\éa 

pt·ovincial de Pernambuco, leitura a que a ca
mara parece ter annuido, quando em outra 
sess:10 elle orador a requereu, e o Sr. Souza 

Martins lhe lembrou que melhor sei-ia reser
vai-a para o andamento da discussão. 

O SR. SECRE1'ARto faz a leitura d~ssa repre• 
sentação; 

O Sr. Bego Monteiro requer que seja ella 
impressa, e distribuída pelos deputados. 

O SR. PREiHDENTE lembra que só póde aceitRr 

o t·eque\'imento se ninguem quizer füllar contra, 

e que o conte'inplará em tempo competente. 

O Sr. Montezuma, faz uma breve obse.rvação 

que na.o ouvimos. 

O Sr. Moura Magalhães.: - Membro da 
maioria do anno passado, que tomou parte na 

discussão da interpretação do acto addicional, eu 

jnlgo .que faltaria ao meu dever se deixasse de 

continuar a manifestar os meus sentimentos 
e minhas idéas sobre este objecto, agora que se 

trata da redacç!lo dessa mesma interpretação, 

que tanto tem sidô combatida. 
Vejo-me obrigado a tomar a palavra, nãO só 

porque a interpretação do acto addicional tem 

sido taxada de conter redundancias; incohe
rencias e absurdos, o·que eu nao descubro com 

a minha fraca intelligencia, como porque alguns 

Srs. deputados têm avançado algumas idéas 

offensivas da maioria da camara do anno pas
saria, dizendo umas vezes que a maioria 'JUeria 
estatuir a doutrina do regresso, outras vezes qne · 

a interpretação era uma transacção com uma 

provincia poderosa. Seja-me, pois, permittido 

contrariar aos nobres deputados que avanção 

asserções taes, que não podem deixar de 

offendet· o ca1acter da maioria. E porque? Porque 
essa maioda reconheceu que a interpretação do 

acto addicional era conveniente, er~ necessaria, 

e reclamada por todos os angulos do imperio ; 

esta necessidade se fazia sentir no seio das as
sembléas provinciaes, nos circulas particul~res ; 

a voz da imprensa tinha denunciado os incon

venientes que o acto addicional encontrava na 
pratica, o governo manifestou ao poder legis-

lativo essa necessidade. Por consequencia todos 
estes poderosos elementos eoncorrêrão para 

que a maioria tratasse de interpretar . o acto 

addiciona.1 de uma maneira anthentica e ge

nuioa, não só para q1anter a ordem, mas lambem 

sustentar de um modo eslavel as instituições 

representativas, sem as quaes não póde haver 

liberdade. Se, pois, como creio, assim procedeu 

a maioria, não ach~ razão no lado da opposição, 

quando diz que a maioria, adaptando a inter

pretação, quiz seguir o systema do regresso. 
Eu IDO!,tratarei que não é ao systema do re

gresso que se del'e attribuir a necessidade da 
interpretação, e igu~lmente mostrarei que não 

acho na redacçao que se discute incoherencias 

e absurdos que se quer inculcar, e que essas 

asserções não passa.o de exagerações, de bellas 
e engenhosas ficções. 

Sr. presidente, entro em materia : inimigo 

como sou de divagações, cumpre-me fa1lar 

pouco. 
De passagem direi que admira que o nobre de

pu~ado que accusou de contradictorio, íncohe· 

rente e absurdo o projecto, ao menos não desco• 
brisse uma unica virgula, uma só palav1·a con• 

forme a verdadeira hermeneutica, que o achou 

até revolucionario; e sómente concedeu que a in· 
telligencia que deu a co1nínissão ás palavras 

-economia e policia-do § 4º, se referia ao 
adjeclivo - municipal - : por conseguinte, é 
sómente neste ponto que o nobre dep~tudo está 

de accordo com a commissão. 
De passagem direi que esta opinião é di

versa da que entende a mesma asse.mbléa pro~ 

vincial de Pernambuco, em que tanto se basêa 

o nobre deputado; porquanto a com missão de 

constituição daquella assem bléa entendeu que 

a palavra-policia-dizia respeito á policia pro

vincial, que pertencia ás· assembléas provin
ciaes, e nã.o · se podia ligar ao adjectivo -
municipal.-Veja, pois, o nobre deputado como 

está divergente, que cita· como exemplo po

deroso a assembléa provincial de Pernambuco, 

cuja opinião é diversa da sua nesta materia. Eu 

faço justiça á assemb1éa de Pemamhaco, aos 

seus sentimentos ; mas, quanto á sua opinião, 

não posso concordar com ella, vamos á intelli
gencia do art.1º, § 4°, e art. 10. 

Disse o nobre deputado que, por uma no

tabilidade muito celebre, a cornmissão fazia 
differença de policia administrativa e policia 
judiciaria, e que ·as c3maras municipaes nã.o s6 
tinhãO direito sobre a policia administrativa, 

mas tatnbem sobre a judiciaria, e que nesta 
parte tinha a commissão reformado a consti

tuição. Eu vou mostrar qual a verdadeira in
telligencia que l:!e deve dar á palavra-policia 
-é sua divisão, aquella que nos ensina.o os 

mestl'es da jurisprudencia ; e que esta policia 
administrativa é a uaica que compete ás ca

maras, mesmo se recorrermos ao art. 169 da · 

constituição e á lei do l" de Outubro de 1828. 
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ilRO SESSÃO EM 11 DE .JUNHO DE 1h39 
Portanto, confronlnndo, lnnlo esta lei como 
o tul. l 60 da conslilui~·l\o com os nrgurncntos 
do nobre deputado, veremos que c•lles sno con
lt'aproduccnles,. e que o nob1·c deputado c\cn 
armas contra s1. . 

Sr. presidente, a idéa de policia, segundo 
definem os mestres da jurisprudencia, que silo 
os jurisconsultos: Est p1'inmpie niun'l.tS a.liis 
JJrosp_icere, et pitblicis consulere r.ommiodis. Desta 
definiçãO se vê que a policia diz respeito :ís 
cousas e ás pessoas. Debaixo do primeiro ponto 

. de vista ella é re)ativa aos interesses das ]o
ca1idades, como vigiar sobre a salubridade dos 
lugares, sobre estradas, caminhos, feiras, mer
cados publicos1 etc . .Considerada pela segunda 
parte, a policia diz respeito á prevenção e re
pressão dos delictos: a primeira é, sem du
vida, a policia administrativa, a segunda é a 
po1icia judiciaria. São estas as distincçõos que 
se encontra.o nos mesmos publicistas modernos, 
e o que se deprehcnde dos jurisconsultos ro
manos, verdadeiros mestres na materia. Eu 
poderia citar Montesquieu, fallando da policia 
adminish·aliva, que diz que não devemos 
confundir as grandes violações das leis com 
a violação de simples policia, a qual não se 
occupa senão de pequenas cousas, e que exige 
antes regulamentos do que leis. E poderia 
citar lambem Guizot, que diz que a policia 
municipal não é mais que o juizo sobre as 
contravenções feitas aos regulamentos sobre a 
salubridade publica, pezos, medidas, mercados, 
feiras, etc. 

Ora, se o nobre deputado quizer atlender a 
estas d~stincções que fazem os publicistas mo
·dernos1 creio que~ fará justiça á commissno 
na distincção de policia administrativa e ju
diciaria; foi baseada nesses principios, e re
correndo a esses elementos, que. ella emittio o 
seu voto, que nesta parte não póàe ser êon-
trariado. · 

Sr. presidente, permitia-me V. Ex. que, para 
mostrar ao nobre deputado o nenhum fünda
mento porque combateu o parecer da com
missao quanto a esta distincção, eu diga 
alguma cousa sobre a origem e instituiçn.o das 
camaras municipaes, e o farei em poucas 
palavras. Esta expressão - municipio - nos 
vem dos antigos romanos ; ás cidades que 
elles conquistavão, e in.o chamando para seu 
gremio, concedia.o o direito de cidadão romano 
em toda a sua plenitude, ou os concedião com 
algllmas restriçções. 

A'quellas cidades que pelo systema dos 
romanos gozavão destes direitos em toda a 
sua plenitude davão o nome de-municipia-. 
AqueUas, porém, .que os não g!)zaVão tão ex
tensamente tinhão diversos ·nomes - civitates 
federatre, colonire, provincire, etc. 

Este syslema dos romanos foi adaptado nas 
GaHias, na Hespanha, e mesmo depois em 
Portugal. 

Note-se que quando os romanos incnrpo· 
rnvão assim essas cidades conquistadas, e fazião 
essns divisücs, extremnvão qnaes os oflicios 
municipaes, e qnaes os oITicios politicos. Os 
primeh·os pet•lcncião nos - rnt1nicipia - os se
gundos só podiao set· exercidos int1·a ,nuros, 
isto é, dentro de Roma. E quaes erão os 
officios municípaes? Erao attrihuiçües sobre os 
cultos, as festas religiosas, sobre as rendas pe
cuniarias das localidades, erão emfim certas 
attribuições relativas á prevenção de alguns 
delictos. · 

Aqui temos, pois, a origem das attribuiç(!es 
pertencentes aos corpos municipaes, a origem 
desse syslema que foi seguido em todas as 
pa1·tes, depois mesmo do estabelecimento das 
monarchiac; modernas. As attribuições dadas 
por este systema aos - municipia - erAo 
exercitadas por m::,.gistrados mnnicipaes, pelo 
collegio dos decuriões nomeados pelos habi
tantes do lugar, que tinhao certa renda, e 
passárão depois a. ser exercito.das por certas 
corporações que tomárão o nome de camaras 
municipaes. Daqui já se vê que ellas nunca 
liverilo attribuiçaes da po)icia judiciaria, mas 
Ulo sómente da policia administrativa. 

·se pois recorrendo á origem das camarus 
municipaes ellas nunca tiverão attribuiçaes de 
policia judicial'ia, resta mostt·ar que tnes altri
buições nM lhes pertencem, nem em virludc 
do art. 169 da constituição e da lei de Outubro 
de 1828, que o nobre deputado citou, onde 
os legisJadores prescrevêrão as bases sobre as 
quaes deverino as camaras confeccionar suas 
posturas, como sobre caminhos ptiblicos, sobl'e 
crimes contra a moral publica, ohscenid11des, 
cemiterios, etc. Diz, porém, o nob1·e deputado 
que se por venlllt'a passar a inlelligencia da 
.commiss:to, fica.o as camaras municipaes des• 
pidas das altribuições de )egislar sobre os 
objeclos ha pouco apontados. Eu penso de ma
neira inteiramente diversa. 

Se a lei de Outubro marcou essas hases 
em que se deve firmar a legislação municipal, 
o nobre deputado bem sabe que, para poderem 
as camaras levar a efl'eito as atlribuições con
cedidas, era necessario que suas posturas 
tivessem effectividade, e fossem revestidas de 
sancção penal.. Por co.nseguinte a legislação 
das camaras fundada ·nestes princípios não se 
póde considerar como - policia judiciaria - e 
nem a intelligencia dada ataca nenhuma dessas 
bases de que trata a lei do 1 º de Oútubro de 
1828. · 

Como poderião as camaras velar sobre 
cousas de interesses locaes se acaso nllo ti

. vessem (1 direito de impôr certas. penas? Mas 
nada disto se póde chamar policia judiciaria. 

Eis portanto demonstrado que a interpretaçao 
dada. pela cómmiss:io é a verdadeira, e que 
em nada ataca a lei do lº de O~tubro. Digo 
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SESSÃO t.M 11 DE JUNHO DE 1839 
mais qLH:: a inte1·prelaçã9 que o nobre membro 
dá ao arligo em questa.o é inteiramente con
traria á interprelaçno que se deve dar ao 
url. 169 da torn,liluiçllo ; porque diz o artigo 
que o poder 1egislativo fará lei para regular a 
economia dos municipios, suas atll'ibuições e 
suas posturas policiaes. Note que diz o artigo 
posturas, e accrescenla policiaes. Ora, como 
temos mostrado, a policia municipal é a policia 
administrativa, e se esta diz respeito ao direilo 
que têm as camaras de regular os interesses 
locaes por meio de posturns, segue-se que a ex
pressão do artigo constitucional - posturas 
policiaes - é o mesmo que policia adminis· 
trativa, como muito b1:m1 entendeu a com
missão. 

Po1·tanto, á vista destes raciocínios, segue-se 
que o § 4° em queslilo nno diz oulra cousa 
seno.o relativa á policia adminislmtiva, e 111111cu 
ú judicinl'in. A inlm·prclm;no da commiS'!üo cs\{1 
harmonisudu com o url. l 6U da cot1Hlit11ic,~l'lo1 
cslá Pfll lmrmonia com a ll'i do l" de: Outubro 
de 1828. A policia jullicinria ,i:i nós noliu11os, 
é n gcl'lll, que c~-u q11c tu111 por fim, cm geral, 
cfc p1·evtmil· e rcpl'i111i1· dclictos. - E j1\ que o 
nob1·c ucputudu pcrgunlou o que é policia ju
diciul'ia, 1·espumle1·d: que se por venlum l'ossc 
da corupelcncia. dus caruaras wu11icipaes o )e!• 
gislat·ern sob1·e taes objectos, antilo adeus sys
tema gemi ! · Não é mesmo conforme com a 
nulnrc:i.n destus corpos o ltlrem inspecçn.o sobre 
a policia judiciaria, porque enta.o cada cama1·a 
municipal tinha um direito amplo de legislar 
corno julgasse conveniente ; portanto, a po· 
licia administrativa é sómente ague.lia que 
se coaduna com a natureza de taes corpos, 
que sno destinados a velar no interesse da 
municipalidade ; usão, para assim me explicar, 
de uma autoridade paternal, exercem attd
bi_:]ições meramente tutelares. 

Ainda quando a interpretação dada pela 
commissão fosse contraria á Jei de Outubro 
de 1828, corno diz o nobre deputado, ainda 
assim não . se devia tirar a conseqnencia de 
que ella é absurda, contradictoria ou inco-

-herente.-

0 nobre depuiado sabe muito bem, e meihor 
do que eu, o que silo leis organicas ou fun-. 

· damentaes ; a lei de Outubro não é funda
mental ; por consequencia, quàndo o poder 
legislativo tivesse atacado alguma parte dessa 
lei, tinha ·tão sómente alterado uma lei re
gulamentar, usando de um direito ordinario ; 
e ainda dada essa hypolhese, não se seguia 
absurdo, contradicção, etc. Para ainda mais 
confirmar a minha opinillo, que é a policia ad
ministrativa a·que compete ás camaras, vê~se que 
essa mesma doutrina se acha consagrada no 
codigo penal, art. 808, § 4º, onde se diz que os 
crimes exarados no mesmo codigo não dizem 
respeito a crimes C•>mmettidos contra a eco-

10.illO ! 

nomia e policia das povoações sol>l'e que ,er·são 
as posturas rnunicipues; logo, o 1111·~1110 le
gislador fez differença de polida jmlici;11'ia, 
mnrcando os delictos pelos quaes lodos os 
cidadãos são responsaveis perante os ll'ib11-
naes publicos e commuus, e cerlos clelictos 
sobre os quaes perlencGm ás municipalidades 
Jegis]ar, e que constituem a sua policia admi
nistrativa. 

Se houvessemas de recorrer a instituições 
antigas, diria que nunca as camaras municipaes 
em Portugal, e por consequencia no Brazil, 
farão revestidas dessa policia judiciaria. Pa
rece-me ter dernouslrado o que diz a com
missão em separar Ifolicia aclminist.rativa de 
policia judicial'Ía. E' esta a ve1·dadcira in
lelligencia, e que se compadece com n na
turm~a destes corpos que está em hai·monia 
co111 a consliluil,'llo, e que nno se oppüe à 
lei du organisnçl\o das camaras municipal'S, 
O 11obre dcpuludo discol'l'enc.lo sobre islo disse · 
q11e só pelas idéas e.lo regresso se podia 
clat· tau ce1·clnina inleqn·elaç:to. Sr. presidente, 
eu uno c1uc1·0 enll'ar por ora nesta questão; 
mns direi ao nobr·e deputado que está cn· 
gnnudo qu,mdo allrihue a interpretação do 
neto uddicional ao systcma do reg1·esso, que, 
segu11do elle afffrma, tem origem no ga
binete de 19 <le Setembro. O nobre deputar!<, 
sabe que o acto ad<liciooal é de 1884, r. q111• 
ainda as assembléus nno linhão posto em p1·11· 
tica as suas attribuições ; jií se levnnlava 11111 
clamor geral de todas as partes contrn os ab
surdos que se seguião das diversas intelligencias 
dadas ao aclo addicional. Em 1835, 111:!Sla ca
mara, appareceu uma commissão de assembléas 
provinciaes, e essa mesma comrnissão tt·atou 
logo de dar um parecer interprelàndo esse 
mesmo art. 4º do acto addicional. Vejo que •> 
governo jã tem feito sentir ás camaras legis· 
}ativas que o acto addicional offerecia grandes 
inconvenientes e embaraços na sua execução ; 
appareceu o gabinete de 12 de Outubro, e com 
elle as instrucções de 9 de Dezemb1·0 de 1836. 
Estas instrucçaes dizem o como os presidentes 
das províncias deveria.o entender o acto aàdi· 
cional. Mostrarei daqui a tempo ao nobre 
deputado que essa interpretação, que agora 
passou, é a copia fiel dessas instrucções ; aqui 
estão as palavras semelhantes á intelligencia 
dada pela com missão (batendo em mn livro); 
por consequencia já o nobre dei,utado vê que a 
interpretação do aclo addicional data de mais. 
longe. Em 1836, uma outra cornmissão desta 
camara tratou lambem de dar interpretação a 
alguns artigos do acto addicional, por occasião 
de interpôr seu parecer sobre a lei de Per-
nambuco, de 14 de Abril. . 

Esta commissão foi composta dos Srs. Ré
zende, Souza Martins, Luiz Cavalcanli (que 
Deus tenh~ em gloria), e cada um dos 
membros deu o seu parecer distinclo sobl'e 

46 
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362 SfSSÃO EM il DE .JUNHO DE 1839 

isto. Por aqui se vê que a necessidade da 
interpretaçíl.o mais ~ mais se faria senfü. 

Em 1837 ainda não existia o gabinete que 
se diz do -regresso-, mas na cxistencia 
d'outro gabinete, outra commissào da carnara 
interpretou o acto addicional que existe, cuja 
redacção se discute ; por consequencia como é 
que o nobre deputado diz qne esta interpre
tação é idéa do -regresso ?- Se data dessa 
época, está o nobre deputado em erro quando 
diz que o ex-ministro da justiça foi quem ar· 
vorou a bandeira do regresso ; ou era mais 
antigo ou do anno passado, veja o nobre de
putado o que escolhe. Na lº caso nàe 'é ao ga
binete do 19 de Setembro qne se dev,e attri
buir essa interpretação ; no 2º é esta opinião 
desmentida pelos factos, 

E já que nisto fa1lei, pergL1nto ao nobre de
putado o que é -regresso-? Se o nob!'e 
àcpuludo enlcntle n do11lrina tio 1·egrcsso voltar 
pul'H o ahsolulisrno7 eu dii:;o que o abomino -
vntlc rnlrn-; mn~ se cnlcnde-rPgrc:sso-cor· 
l'igi1· os erros que nxislcm nns nossas insli
lui,õcs, pór c111 harmonia com as 11eees:;idadcs 
puhlicns 11s 11tlrilrni~!Oes polilicas uos poderes, 
ufhn du cvil1w pNi\;osos conniclo:;, tiuo tll\o 
g1·1111des nhnlos nu m11ciiina soci11l 1 digo que sou 
rcgrcssistu, 

O SH. CL1i.1trnN'n: Pt!nRmA ;- lslo é progt·csso· 

O Stt.' MounA :-Porque qllet·o seg11i1· antes u 
opini1\0 de \HI'\ grnncle homem:- .Mel·ins est 
1:1i.~f.c1·e úi 91·aclit quc'tni p1YJ(lredi 1>e.r tenebl'as, -
antes put'.tl' na cal'refra do que atirar-me aos 
mares sem reflexão, e marchai· á tôa no meio 
das trevas. Não quet·o nem inslituições feudaes, 
nem republica de Piratinirn, nem Rayrmmdo 
Gomes do Maranhão, neUl rebeldes e incen· 
diaríos da Bahia (apoiados) : quero o systema 
monarchico constitucional representativo ; hei 
de o defender, e já dei provas que o tenho de
fe:ndido; mas quet'o algumas modificações a 
respeilo das instituições publicas; a nossa le
gislaç:10 civil e criminal muito necessita de 
correcções. E se o poder legislativo não tem 
em si a faculdade propria para reformar tantos 
e tão perniciosos abusos planta.dos entre nós, 
diga-se entllo que é impotente, que a sua éxis-

. tencia é esteril ! 
Isto me parece bastante no meu entender pelo 

que respeita ao art. lº da redacção da intet·
pretaça.o do acto addicional. 

Sobre algumas asserções do art. 211 e se· 
guintest mostrarei ao nobre deputado que 
me parece mais feliz na descoberta dos ah· 
suràos, incoherencias, etc .... (Lê.) Este .al'ligo, 
é que tem sido o cavaUo de batalha para os 
Srs. opposicionistas á interpretação do acto 
addicionaI1 dizendo que se lhe nilo toque ; que 
tocar neste artigo é reformar e violar a consli
tuição do estado. Terá o nobte deputado re
tleotido bastante? (Isto é á parte.) E' talvez pelo 

gosto de se oppôr a isto; parnce quG,.e::;tá convet1· 
1;ido do contrat-io .... Na.o sei .... Se quizer reflectir 
mais um pouco, ha de concordar que da letra do 
§ 7º, art. 10, do acto addicional, nenhuma ontta 
cousa se deduz senão que as assembléas provin
ciaes têrn o direHo de augmentai· ou diminuir 
certos empregos, sem que de fórma alguma 
po::1são alterar para ·mais ou para menos as altl'i
buições que dão existencia a esses mesmos em
pregos, que aliás se achão l'egu1ados pelas leis 
geraes do eslado. As palavras da lei são-crear e 
supprírnir-·e não sei como o nobre deputado, que 
é amante da interpretação liltera1 7 deduz destas 
palavras o direito qne têm as assemb1éas de 
legislar sobre. todas as attribuiçõ<::s que forem 
concernentes aos mesmos empregos J Essa inter
pretação e a que eu appe1lido de absurda ; se ella 
fosse admitlida iria desmantehu· a constiluição 
do impet·io, offenderia as attt·ibuiçües da assem
biéa geral, nu 11 ifiea va u acçno do poder legis
lativo gernl. 

O nobre deputado ha de concordar que, se 
o legisladoi· quir.nsse que os assemhléas tivessem 
o podet' de legislar sobl'e 11s attribuiçoes que 
dir.e111 re:;peilo a cm·tos emp1·egos pub\icos, 
entno lfüiao: - compete ás assembléas legislar 
sobrn empl'ego~ laes ; - mas o legislador nao 
dír. nssiiu ; restringiu o poder das assembléas 
aos dous unicos casos de cre--u· e supprimit· 
certos empregos ; as palavras são muito claras, 
e ninguem, á vista da constituição, podet·á 
concluir direitamente que suppl'imir ou crear 
en1p1·egos publicas importa o direito de marcar 
suas nttdbuições. Esta intelligencia litteral é a 
mesma que se compadece com o art. 12 do acto 
addicíonal. Sabe muito bem ·o nobre deputado 
que as attribuições àas assembléas provincíaes 
estão prescriptas affirmativamente nos arts. 
10 e 11 do neto ad<licional ; no arl. 12 diz o 
legislador : - As assembléas provinciaes não 
poderáõ legislar sobL'e nenhuma das materias 
não comprehendidas nestes artigos. - Vamos 
a ver se estes artigos dão essas attribuições 
que lhe dá o nobre deputado. (L~.) Em nenhum 
delles se deduz que as assernbléas tenhão o 
direito de marcar altribuicões a certos em
pregos publico!,, quando ali'ás estas disposições 
estão consignadas nas leis geraes do estado . 
Sr. presidente, se a intelligencia do artigo fosse 
aquella que o nobre deputado dá, haverião 
perigosos conflictos entre os poderes polilicos ; 
a acção do poder geral seria nulla7 apenas 
teria a assembiéa geral de se occupar no 
ot·çamento e nos interesses do municipío 
neutro, porque as asse1nbléas provinciaes le
gislaríM sobre tudo ; ellas se julgariâo au~ 
torisadas pa1·a assim obrar, e ~nU\o é evi
dente que as instituições não se poderiao 
manter. 

Ainda por outra razão a intel\igencia da 
commissao é a verdadeira. Sr. presidente, sentia
se a necessidade que as províncias tinhão de 
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SESSÃO EM 11 DE JUNHO DE 1839 363 
occorrct· ás suas necessidades peculiares : isso 
se demonsh'ou, e por conseguinte o poder 
Jegislalivo quiz remediar esses males dando 
ás mesmas pi·ovincias assembléas locaes que 
curassem dos seus parli<·u1ares interesses. 

Ora, pense o nobre deputado que o poder 
geral delegou quanto era possível, quanto en
tendeu conveniente, para que as assemb]éas 
provinciaes tivessem em si os l'r.\eios e recursos 
para proverem as suas necessidades peculiares, 
sem que daqui se possa deprehender o principio 
de que es;sus assembléas uecessitavM tambem 
de ter o direito de a1terar as altt'ibuições dos 
empregados publicas, q11e aliás se achavão 
marcadas pelos codigos e leis gerne:i do es
tado; porque desde o momento em qne se 
admittisse semelhante opinião, o elemento fe
derativo que enlrou na organisaçilo do nosso 
gove~no imperfeitamente , se torna1·ia per
feito. 

O nobre deputado citou o se11 modelo, os 
Estados-Unidos. Mas nos Estados-Unidos o 
systema politico é outro ; ahi os differentes 
eslac.los sao inciependentcs entre :.-i ; e as 
nossas províncias não estão neste cmm ; mas 
ellns ficarião rle alguma sorte indepen
dentes, se passasse a intelligencia que o 
nobre deputado quer dar. O argumento de ana
logia não procede ; alli C'ada um dos estados 
tem direito de legislar ,m1plamente; ligados 
unicamente ao centro por lres ou qMatro liga
mentos, negocios de mar e terra, negocios de 
embaixador, correios geraes, etc. Este arg11 -
mento, pois, nãO apoia,·a a opinião do nobre 
deputado, qlle em virtude deste artigo as as~ 
sembléas provinciaes não só têm direito de crear 
e supprimir os empregos pnblicos, mas lambem 
de marcar as attribuiçües que lhes devem com
petir. 

O nobre deputado disse que se acaso esta 
intelligencia que elle dá não é a verdadeira, 
ent!lo o § 10 do art. 7º é superfluo ; porque, disse 
elle, o direito que têm as. assembléas pro
vinciaes ·de crear e supprimir empregos publicas 
já se acha marcado no § 1º, onde se diz que as 
assembléas têm o direito àe fazer a sua divisão 
civil,judiciaria e ecclesiastica. E daqui concluio 

. o nobre deputado que desde o momento em que 
as assembléas provinciaes fazem a divisão civiJ, 
judiciaria e ecclesiastica, têm· dado execução a 
este direito. Eu digo ao nobre _depntado que 
um artigo é inteiramente diverso do outro; 
póàe-se fazer alteração na civiJ, judicial'ia e 
ecclesiastica, sem comludo crear-se empregos; 
e vice-versa, póde-se crear empregos-1'judiciaes 
sem comtudo fazer alteração na divisa.o: Sup
ponhamos, por exemplo, que uma assemb]éa 
diz:- A parte da comarca -A- passa para a 
comarca -B.- Está alterada ou não a divisa.o 
judiciaria P Está. Creou-se emprego publico? N~. . 

Vamos á proposição invel'sa: Supponhamos 

que uma assembléa provincial diz :-Na fre
gnezia de tal, ou em todas as freguezias da pro
vi ncia dever-se-ha crear dous coadjutores para 
ajudar o parocho no ministerio pastoral.-Ora, 
eis-aqui a assembléa creando um emprego sem 
comludo alterar a divisão ecclesiastica. 

Mas disse o nobre deputado, se a assembléa 
geral em virtude do art. 15 § 16 da constituição, 
creando e supprimindo empregos publicos, mar
cando-lhes ordenados, marca-lhes lambem suas 
attribuições; semelhante raciocínio se torna pro
cedeP-te pelo que respeita ás assembléas pro
vinciaes. Mas, pel'gunto eu ao nobl'e deputado, 
porque deduz esta attribuiçüo da asscmbléa 
geral do art. 15 § 16, e nno a deduz rlo 111·l. 15 
§ 8°? Este poragrnpho creio eu quo é o que 
c:onstituc o ca1·ucterisc:o mais essencinl do poder 
legislnlivo-luzer leis, inlcrprelal-11s e revo
gul-11s.-E' um vírlutle dcsla ge,wralitlade do 
§ 8'· do ud. 15, qno n assembléa gemi púde 
crear emp,·t•gos, e mnrear-lhc!S ns allrihuiç0es 
que julgar •em sun sabedoria conveniente. Este 
§ 16, no meu forno enlendor, tem oult·a razAo 
especial. Era necessario <JUe o legislado1· fizesse 
uma expressa e decln1·11cla rnençno de que a 
assembléa gel'al tem o direito de crear Oll sup
pl'imir empregos puhlicos, e marcar,-lhes o orde
nado; pot·que se acaso não tratasse desta ma
teria, pode1·-se-ia entender que ao governo é 
que competia crear. empregos, e marcar-lhes 
então o ordenado ; e neste caso poderia o go
verno praticar abusos, tanto pelo que respeita a 
creação de entidades escusadas, como pelo que 
respeita a dinheiros publicos, que é m~ dos 
principaes deveres que o poder legislativo deve 
zelar. 

O nobre deputado concordou, analysando as 
differentes bypotheses da comrnissll.o, em que 
poder-se-hiãO seguir abusos e graves inconve
nientes, se por ventura as assembléas pro
vinciaes tivessem o dfreito de legislar por esta 
maneira ampla, entendido o artigo como quer o 
nobre deputado. Mas accrescentou qlle este in
conveniente não podia ser remediado por uma 
in~erpretaç9.o que importa o mesmo que uma_ 
reforma, e que então o que devemos fazer é 
appeUar para a nação para que invista os 
deputados de poderes convenientes, afim de 
que na legislação futura, pelos tramites mar
cados na constituição, se trate · de reformar 
este artigo. O nobre deputado argumenta sobre 
um facto supposto; elle suppõe reforma o que 
não é reforma ; e se não é reforma, como me 
parece ter demonstrado, a consequencia obvia 
é que a assembléa geral está no seu poder 
ordinario de interpretar como julgar justo ?é-· 
vista da constituiç&o, á vista da natureza das 
nossas instituições políticas, á vista· de todas 
as conveniencias t:;ociaes; porque a assemb}éa 
geral, praticando isto, nada mais faz que . 
obedecer a um preceito do mesmo acto addi
cional , ahi se acautela os inconvenientes que 
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384 SESSÃO .JtM 11 DE JUNHO DE 1839 

podiao haver para o futuro ; ahi se díz que 
se acaso algnm artiio do acto addicional offe
recesse embaraços na pratica, fosse dnvidoso, 
ao poder competente se delegava faculdade 
de interpretal-o como julgasse justo: e eis o que 
faz o poder legislativo do estado. 

Note-se que este artigo· ainda está de per
feita harmonia com outro onde se trata das 
altribnições da assembléa ge1·al. Ahi se diz 
c1ue a assembléa geral tem poder de fazei· leis, 
interpretai-as e revogal-as, e não se diz quaes 
são as regras que o poder geral deve seguir 
na interpretação : estas 1·egras deixou o legis
lador· ao· bom senso e intelJigencia illustrada 
do poder legislativo. Ora, a assembléa geral 
já exerceu este direito, quando interpretou o 
arti~o 61 da co~stituiçrio. E_ note o ~ob~e _de
putado que o artigo 61 é artigo conslltumonal ; 
porque não se refere a nada menos qm! á 
altribuiçc'.les de diversos ramos da nssernbl éa 
gcml, e a a-ssemblón geral intm·pretott este artigo 
dizendo q11e a votação (ape;mr de nno estar 
isto cla1·ainente no mesmo artigo), qne a vo
taçãe na fusão de ambas as camnras devia 
ser feita na mesma fusa.o, contra a opinillo de 
alguns que . qnerillo que os dous ramos do 
poder se separassem, e cada urn rosse votar na 
sua respectiva camara. · 

O artigo 3° diz. (U.) O nobt·e deputado 
taxou este artigo de absurdo, de incoherente, ele 
contradictorio. Om, cnrnp1•e observar, será pelri 
fragilidade da minha intclligencia que o que 
puáe deduzir do raciocínio do nobre deputado 
é que ha excesso de poder da parle da ns
sembléa geral; porém absurdo, incoherencia 
e contradicça.o, em verdade não vejo. Este 
artigo é consequencia precisa, é conseqllencia 
uecessaria da intelligencia e harmonia litteral 
e genuina do artigo 2°; porque se nós temos 
decidido que as ussembléas provinciae::;. não 
podem de fórma alguma alterar os codigos e 
as leis geraes do estado, é de necessidade ab
soluta (senão seguir-se-hia um absurdo ma
nifesto) que as assembléas provinciaes não 
possão supprimir, nem crea1· empregados cn-. 
carregados da execução_ das mesmas leis get'aes·; 
porque desde o momento em que as assem· 
biéas provinciaes tivessem o poder· de crear 
ou supprimir estes empregados, estava intei
ramente nullificada a acção do poder legisla~ 
tivo geral, estava inteiramente nullificado o 
poder do governo de velar sobre a exec1.14rão das 
leis geraes. E como podia o governo velar sobre 
os interesses geraes da unia.o, se por ventura 
as províncias supprimissem um empl'egado 
encarregado da execução das leis geraes ? 

O nobre deputado recorreu á lei da regencia 
e disse que este artigo era uma copia fiel do 
artigo 18 desta lei. Mas como o nobre deputado 
fallou mais particularmente dos juizes de direito, 
dos magistrados, cumpre observar a:o nobre de
putado, que por esse mesmo artigo 18 ·os ina-

gistrados não erão nomeados pelos presidentes em 
conselho : logo, como diz o nobce deputado que 
este artigo é uma copia fiel dest'outro com pe
quenas modificações P 

O nobre deputado quiz prevenir uma duvida, 
mas não a prevenio. Diz o nobre deputado que o 
argumento deduzido do artigo 102 da co1Jsti
tuição, onde.se dá ao poder executivo o direito 
de nomear magistrados, prova de mais, e porque 
pro1.a de mais, não é argumento concludente ; 
porque disse, se acaso este argumento pro
e edesse enUlo o deviam os fazer extensivo ao 
paragrapho seguinte do mesmC> artigo 102, que 
<fü: prover os mais empregos civis ou politicos. 

Eu. peço ao honrado deputr1do que faça diffe
rença entre as expressões nomeai· e prover, 
exp1·essaes que são dislinclas tanto no sentido 
g1·an11nutical 1 corno no sen lido juridico. Nomear 
saho todo o mundo que é prover ; diz l'Cspeilo á 
conset•vaçno tle lal 011 tal emprego : ot·«, l}óde 
lu,ver provimento de c111p1·ego da pnl'le de um, 
e póde haver noincaç11o ela parte de outro ; por 

· consuq11011ci11, quando a constituiçl.\o diz : p1·over 
os mais empregos civis ou politicost não quer 
diier que todo:S os empregos civis ou polilicos 
seja.o tia nomeação cx.clusiva do imperadot· ; 
o que é de exclusiva nomeaça.o do imperador 
ú nomeal' rnagislt·ai.los, conunandante.s de terra 
e mar, embaixadol'es, hispos, etc. Ora, note o 
noh1·e tlepr!lado que a constituiçllo usa alterna
damente dos dous te1·rnos, nomear bispos, e 
p1·over os beneficios ecclesias.licos ; nomear ma
gisll·arlos, e prover os mais empregos civis e 
politicos, por consequencia, se uma cousa é 
nomeat·, e se outra cousa é provel', está claro, 
que determinando o art. 102 da constituiçllo 
que a nomeação dos magish'.ados pertence ao 
poder ex.eçutivo, não se julgando t·eformavel 
este artigo, é força concluir que o~ presidentes 
de provincias nA.o têm direito de nomear taes 
magistrados. 

Ora, tanto esta íntelligencia que dou á con
stituição é verdadeira, que citarei um exemplo 
em apoio dó que acabo de dizer. O nobre de~ 
putado está perfeitamente lembrado da lei de 

_ 11 de Outubro de 1827 : esta lei, que trata de 
a.cab,w com a propriedade dos officios de jus
tiça e fazenda, diz : - serventuarios vitalicios, 
dent1·0 de 6 mezes da promulgação desta lei, 
nome.mio .... , e se o não fizerem nomearáõ os 
magistrados perante quem esses empregados 
deveráõ servir.-Eis·aq11i como a nomeaçao d~ 
um empregado ele justiça, que é civil, compete 
a um magistrado em vh·tude desta lei regu -
lamentar, Isto quer mostrar que-prover-, em 
sentido jul'idico, em sentido grarnmalical é 
ditrerente de-nomear.-E' verdade que o pro
vimento póde tr-azer comsigo a nomeação ; mas 
tambem póde deixar de a trazer. 

Mas disse ainda .Q nobre deputado que o at·gu
mento de que tal ou tal artigo não se julgou re

. formavel não é ar~umento procedente ; porque 
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tambem na lei de 12 de Outubro de 32 não se 
disse que o art. 13 da constituiç~o era refor
mavel. Eu peço ao nobre deputado que Uía 
essa lei ; ahi s&diz mui expressamente : - os 
arts. 72, 73, 8'.3, 84, 851 etc., se julgaráõ re
forma.veis pat·a que os conselhos de províncias 
se converlão em ~ssembléas legislativas provin
ciaes. Ora, eis-aqui rnanifestamente dada a 
autorisação ao poder constituinte para des
prender alguma das particulas que competião 
em sua plenitude ao poder legislativo geral, 
e deposital-as no seio das assembléas pro
vinciaes. . 

Mas o uobre deputado ainda disse :-Tambem 
o artigo em que se dá iniciativa sobre impostos 
á camara dos deputados se n::to ,julgou refor
mavel, e entretanto o acto addicional dá ás as
sembléas provinciaes o direito de iniciar 
impostos. Note o nobre deputado que este 
u,·tigo não foi reformado ; mas esta attl'ilmição 
dada ás assembléas provinciaes em nada 
co11lraria a ath'ibuição qt\e tem a camara 
dos deputados tle inicial' impostos. E' lM 
plena a atlribuiçao da camara dos deputados 
de iniciar impostos, que quando uma assemblé11 
provincial impõe sobre este livro ( apmitanclo ), 
o poder legislativo geral póue igualmenle impôr, 
logo, como diz o nobre deputado que o roder 
da camara dos deputados de iniciar ir.11postos 
se acha coarctado ? Não se acha coarctado tal. 
Da mesma maneh-a que ás assembléas provin
ciaés se deu o direito de suspender as ga
rantias individuues, lambem deu-se o de 
impôr ; o que _póde acontecer é haver ,luas 
sortes de impostos, um imposto provincial e 
outro geral, e nós temos visto isto praticamente; 
por exemplo, a assembléa geral impoz uma ca· 
pilação sobre escravos, a assembléa provincial 
da Bahia tambem impôz sobre escravos1 eis-

. aqui uma dnplicata de impostos, mas um não 
contraria o outro, o contribuinte é que fica 
gL·avado. 

Ia-me esquecendo um argumento que me pa
rece ponderoso. Eu disse que esta interpretação 
era uma copia fiel das instmcções de D~zembt·o 
de 1885. Eu citarei essas mesmas instrucções 
pelo que respeita ao artigo de que as assem
bléas provinciaes creando empregos pubJicos 
não podem todavia alterar suas attribuições. Eis
aqlli. o que disse o Sr. ministro do imperio 4e 
1835 ( ze) : ,e Bem que as assembléas provin
ciaes possão sem dt1vida algnma ... creat· e sup
primir empregos administrativos provinciaes, e 
dar n ca,Ja um delles as attribuições que lhes 
parecer convenientes, releva observar. quanto 
será nocivo á regular administração da jus
tiça, e mesmo ao direito' d_as partes, qlle · 
ellas alterem por qualquer maneira as attri
buiçoes que competem ás autoridades judiciarias,. 
pelo transtorno. e confusão que semelhante 
medida imprimiria no systema judiciario que 
deve ser uniforme em todo o imperio. Esta 

nniformidade, além de set· reclamada pelos prin· 
cipios mais usuaes rle jul'isprudcnci a, funda-se· 
de certo modo no supremo tdbu nal de jus• 
tiça; que sendo um só pam conhecer das 
t·evistas que se interpõe das sentenças pro
feridas nas diversas prov incias do imperío, 
nno póde em taes objecl.os regular-se sena.o por 
leis ger~es. Estas reflexões comtlldo nao en
volve n o corolario de que as assembléas provin
ciaes estejão inhibi:das de o.ugmentar ou di
minuir o numero dos empregados; ellas têm 
todo o direito de fazel-o, comtanto que se 
circumscrevllo ás attribuições que sr&o inhe
rentes a cada um delles para o julgamento e 
decisão das questões, tanto no fôw civil, como 
no criminal. - » Eu: fazendo elogios ao nobre 
ministro auto1· destas instrucções, julgando que 
na.o é possível dizer-se tambem,e em tao;poucas 
palavt·as, desejo que S. Ex. me diga se a dou
ll'Ína destas instmcções nl10 está <lc accôrdo 
com n interprctaçno doda. Se esta doutrina é a 
do reg1·e5so, enlilo quem hasteou a bandeira do 
regresso foi o S1·. ministi·o da justiça e impel'io 
de 183-5. (AJJoiados, f'ÍBadns.) 

Passemos ao art. 4º. (L6.) Pouco se de
morou o nobre deputado sobre este a1·tigo 1 para 
mim o mais espinhoso i mas o nobre uepulado 
correu velozmente sobre elle, e disse que com
prehendia em geral os magistrados. Tambem 
tive os meus escrupulos, tive minhas duvidas, e 
direi ao nobre deputado que, apparecendo na 
assembléa da Bahia em 1835 esta questão, eu 
fui de opinillo como executor da lei, que ella 
entendida litteralmente não exceptua va nem 
desembargadores, nem juizes de direito; porque, 
dizia eu, as mesmas razoes que se dava.o á 
respeito de desembargar.fores davão-se a res
peito d.:>s juizes de dil·eito ; se um é empre
gado geral, o outro tambem o é ; se um não 
póde perder o lugar senão por sentença, o outro 
tambem não pódc; se um é nomeado pelo im
perador, o outro lambem o é. Mas esta intel
Jigencia que foi minha ao principio, tendo 
profundado melhor esta theoria, tendo com
binado esta maleria corn outros artigos do 
acto addicional, tendJJ sempre em vista o . 
principio de hermeneutica, de que devemos 
entender qualquer lei de .r;naneira que della 
não se deprehenda absurdos, hoje digo que • 
a inlelligencia que dá a commissão é a que se 
deve seguir, e que o artigo tão sómente diz 
respeito aos juízes de dfreito e não aos outros 
magistrados, porque se a constituiçílo do im
perio, ou acto addicional, fez os desembarga
dores magistrados geraes, e exceptuou -os mui 
clara e distinctamente, parece-tne que haveria 
anomalia, haveria grave absnrdo em qlle taes 
magistrados fossein sujeitos a poderes difl'erentes 
daquelles que lhes dão existencia e a que.esU.1.0 
ligados. Portanto a commissão ligou-se á in
telligencia desse artigo que discrimina muito 
be1n quaes são os empreg~d,os ~er8:e& e ~uaes;-
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os provinciaes ; considerando OS! desembarga
dores e outros de categoria superior magh;trados 
geraes, julgou que elJes estavão ligados ínti
mamente aos poderes geraes do estado,. e que 
nao podia.o por isso responder perante · as as-. 
sem biéas provinciaes ;· por consequencia ficavão 
ta.o sómente sujeitos a ella os juizes de direito. 
Sobre estes unicamente é que cahio o fllÍ~; 
lia.o de responder a quatro poderes i ~s. as
sembléas provinciaes, ao imperador, aos presi
dentes de província, ás relações, e.... ainda 
a um quinlo poder: aos juízes de paz! 

Vamos ao art. 5º. (L~.) Tem duas partes 
este artigo : na primeira se diz que as assem
bléas provinciaes são tribunaes judiciarios, e 
na segunda se diz quaes são as regras que 
devem Ler em vista quando houverem de impôr 
a suspensão ou demissão ao magistrado por 
crime de responsabilidade em virtude de queixa 
contra elJe intentada. O nobre deputado, que
rendo contrariar a interpretação que a com
missão dá, implicou logo com a palavra-de
cretar. - O nobre deputado disse que esta 
palavra não se coadunava. muito com as func
ções de um tribunal de justiça, porque um tri
bunal de justiça impõe penas, promulga sen
tenças, mas na.o decreta ; por consequencia, as 
assembléas provinciaes, quando chamão á res
ponsabilidade os juizes de direito, obrão antes 
co1bo corpos administrativos que como tribu· 
naes de justiça. Eu direi ao nobre deputado 
qne a palavra-decretar-ou no sentido ab
soluto, ou no sentido restricto, compete á uma 
assembléa legislativa comertida em tribuual 
de justiça. A palavra -decretar- em sentido 
absoluto quer dizer mandar : ora, o nobre de
putado bem vê que quando uma assembléa 
provincial fulmina a pena de suspensão ou 
demissão contra um m~gistrado, manda que 
esta se observe. Se tomamos a palavra-de· 
cretar-em um sentido restricto, ella quer 
dizer-determinar a]guma cousa por meio de 
um decreto, ou por meio de uma lei.-Esta 
segunda accepção lambem se combina pertei· 
tamente com a. assemb)éa provincial previa· 
mente convertida em tribunal de justiçai por 
que quando a assembléa fulmina a pena ao 
n1agistrado, nada majs faz que promulgar uma 
lei em virtude da qual é elle destituido do 
seu emprego. _ 

Mas o nobre deputado querendo ainda im
pugnar a inteJJigencia de que as assembléas 
provinciaes não são tribunaes de justiça qu.1ndo 
decrelll.o a demissão ou suspensão do inagis
trado, recorrén á historia ; recorre1l á consti
tuição federal dos Estados-Unidos, recorreu á 
constituição de New-York, e disse que tanto 
n'uma como n'oulra as assembléas tinhão o 
poder de demillir, de suspender magistrados 
por crimes politicos, sem que todavia elles fi
cassem isentos de responder perante os tri
pupae~ ordiparios. E' preciso que o n'?pre ele-

pulado atlendo que tanto na constituição federal 
como na de New-York"as camaras dos repre
sentantes tomão só conhecimento de crimes 
politicos, e aqui se trata de crimes de respon" 
sabilidade ~ tambem deve notar que pela con
stituição de New-York quem enceta a accusação 
pot· crimes po1iticos é a camara dos represen
tantes perante o senado; entre nós quem en· 
ceta a accusoçllo é a parte queixosa ; é pt·e
ciso demais que o nobre deputado attenda para 
11 organisaçllo judiciaria nos Estados-Unidos, 
e fallarei mais particularmente da de New
York, em que o nobre deputado se fez forte. 
O nobre deputado bella111ente sabe que alli 
ha magistrados amoviveis ; que os magistrados 
chamados de condado são nomeados de 5 
em 5 annos, e nao só são nomeados de 5 em 
5 :rnnos, como podem ser demittidos pelo se -
nado, motitando uma qneixn ao governador. Se 
pois a organisaçãO judiciaria da União-Ame
ricana é tão diversa da nossa, como quet· o 
nobre deputado trazer al'gumentos de analogia 
dos Estados-Unidos? 

Mas o nobre deputado impngnou não só esta 
primeira parle do artigo, como lambem a se
gunda, isto é, quando a comrnissll.O obriga as 
assembléas, no caso de suspender ou demittir 
magistrados, e recorrer a leis anteriores, nas 
quaes estejno classificad0s os delictos por que 
devem responder os magistrados perante as 
assembléas. 

O nobre deputado ha de concordar commigo 
em que esta intelligencia é a verdadeira i por 
que ella se coinbina, está em harmonia com o 
art. 155 da constituiçao. O nobre deputado ha 
de concordar em que as assem biéas provinciaes, 
convertendo-se em tribunaes de justiça~ de ne
cessidade se devem ligar ás leis anteriores que 
classificã.o os delictos; de outra maneira se dava 
uma attribuiça.o arbitraria ás assembléas pro
vinciaes, e isto é o que se não póde conformar 
com as garantfas do cidadão brazilefro. O ci
dadão brazileiro, em virtude do art. 179, § 11, 
não p6d.e responder por delicio_ algum senão em 
virtude ~e lei a.nterior; e se a cornmunhllo de 
todos os brazileíros goza desta prerogativa es
sencial, como os juízes de direito hão de estar 
a arbítrio, á mercê das assembléas provinciaes, 
para lhes impôr penas que não estejão anterior
mente classificadas no codigo ? Esta intelli
gencia dada pela- commissão não só está em 
harmonia com o art. 165, que diz que os juízes 
de direito não podem perder o seu emprego 
sena.o por meio de sentença, como tambem estã 
em harmonia com o art. 1791 § 11, e ainda 
mesmo com o art. 47, onde se diz que o senado 
tern o díreito de converter-se algumas vezes em 
tribunal de justiça, para conhecer dos delictos 
de deputados, senadores, ministros, membros 
da familia imperial. Se o senado se converte 
em tribunal de justiça para -conhecer dos 
qelic~os qessas entidades politicas, como é que 
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as assembléas provinciaes tambem não se hão 
ele converter em tribunaes de justiça para co
nhecer dos delictos de responsabilidade do 
magistrado contra o qual ha queixa? 

Vamos ao art. 6º. (L~.) O nobre deputa<lo 
figul'a isto como exorbitante das atlribuiçOes 
do poder legislativo geral, porque disse : -
O artigo do acto addicional dá direito ás 
assetnbléas proviuciaes de fazerem seus regi
meutos, e por consequencia, competindo isto 
ás assemhléas provinciaes, legisla-se mais do 
que aquíllo que está determinado no acto 
addicional.-Cumpre que o nobt·e deputado 
note que a attribuição de fazer regimento diz 
respeito á economia e discussão das mesmas 
assembléas, e não podia ter em vista o que 

· diz respeito á fórma ou maneira por que os 
magistrados devião responder. Ora, como tenho 
provado, se as assembléas provinciae·s sQo 
tribunaes de justiça, é da natUl'eza de todos 
os tribunaes de justiça motivarem as suas 
sentenças, e é isto o que quer o art. 6º, o 
que está em hunnonia com a nossa juris
pl'Uucncia pah-ia ; nao ha magistrado nenhum 
que possa dar uma senlença sem que seja 
motivada : por consequencia, se as assembléas 
provinciaes sno trihunaes de justiça, como se 
póde dizer que é elle exorbitante do poder 
legislativo geral? Quando muito, o 1iobre de
putado podiá dizer que este artigo é talvez 
superfluo, porque ao bom senso elas assembléas 
provinciaes ficava, todas as yezes que tratassem 
da suspensão ou demissão dos magistrados, 
por honra dellas, para que o povo visse no 
seu decreto as razoes desse acto, dar uma 
analyse succinta do juízo contra o magistrado 
proferid,,. 

O art. 7º é aquelle que o nobre deputado 
disse que estava em harmonia com as dou· 
trinas· do ex-ministro da justiça, mandadas 
aos seus presidentes ; expressão não parla
mentar, porque os presidentes não são do 
ministro da justiç:a, são nomeados pelo go
verno, são servidores da nação : o titulo -
5eus presicl,entes _.;.. que escapou ao nobt·e de· 
pulado, eu pela minha parte varro ; ministro 
póde haver que adopte as instrucções que 
quiz.er : se ellas não forem conformes á consti
tuiça.o e ás leis, por mim não serão executadas : 
nunca fallei de mim, nem desejo fallar, porém 
de passagem digo que a respeito de probi
dade não preciso aprender com ninguem. 
(.Apoiados.) · 

Mas disse o nobre deputado que este ar
tigo estava em harmonia com a ordem dada 
aos presidentes para revogarem as leis que 
fossem oppostas á constituição, Me parece que 
o gabinete de 19 de Setembro não remelleu 
taes instrucções a ninguem. O nobt·e deputado 
allude ao que aconteceu no Ceará ás leis sobre 
que tanto se tem fallmJo nesta casa, leis que 
o presidente daquella província julgou em sua 

consciencia que não podia cumprir e execut:1r, 
porque erão ofl'ensi vas da constituiçao do es -
ta.do ; que vierão ao poder geral, e este ap
provou o procedimento do presidente. Eu não 
acredito que fossem instrucções particulares 
aos presidentes, nen1 que houvesse presidente 
tão baixo para praticar actos contt-arios á 
constituição e áo acto addicional, para negar 
a sancção a taes e taes leis. 

O ·nobre deputado citou o artigo do acto 
addicionul no qual se prescrevem os dous 
casos em que os presidentes podem negar a 
sancção ás leis provineiaes, isto é, quando 
essas leis são contrarias aos interesses das 
outras províncias, ou offensivas aos tratados 
existentes, unicos casos em que o nobre de
putado entende que os presidentes devem negar 
a sancção ás leis provinciaes. Mas eu digo ao 
nobre deputado que apezar de se não achar 
nenhuma oulra excepç:to no aclo addicionat, os 
presidentes das provincias devem negar a sanc
ção ás leis qlle forem manifestamente (atten
da-se bem), mamfe.stamente contrarias á consti
tuição do irnperio. Note o nobre deputado 
que este artigo que combato não veio no 
projecto pl'imordial, passou por uma emenda 
luminosa, se .bem me recordo, apresentada 
pelo Sr. Andrada Machado. Foi elle que lem
brou que os presidentes de província tiobão 
rigorosa obrigação de defender a constitt1iça.o 
do estado. Se leis de uma assembléa provin
cial atacarem de frente a constituição ou fórma 
de governo, não creio que haja cidadão 
nenhum que tenha obrigação de obedecer-J':es, 
porque ao artigo 8° da conslituiÇào não póde 
chegar, á meu ver, a acção do legislador. A 
conse1·vaçao da m onarchia constitucional é um 
dogma politico entre nós, e se as leis das 
assembléas proviociaes atacarem de frente a 
constituiçllo em suas bases, não sei qual o pre
sidente que esteja obrigado a dar-lhes sancção. 
Nem eu annuo á theol'ia que aqui appal'eceu: 
-demitta-se, se passar a lei por dous terços 
- : não é esta a maneira de proceder de uru 
delegado t.lo governo, elle deve negar a sancçao 
ás leis manifestamente .confrarias á consti
tuiçao. 

Senhores, esta intelligencia da commissão é 
outra vez a vera effigies das instrucções de 20 
de Deze1,1bro de 1835. Eis-aqui o artigo 9º 
(lê) :- « Mostrando-se por esta recommen
daçílo o zelo que anima o governo geral para 
que sejão respeita.lias a:; assembJéas provin
ciae':!, e o desejo de que pontualmente se sa
tisfação suas justas reqllisições, convém á par 
"disto ponderat· que o mesmo governo ·receberá 
com desagrado noticia de que os presidentes 
descem de sua dignidade, ou cedi::tn de suas 
alldbuições , cumprindo que em circumstancias 
melindl'osas usem com prudencia e medi· 
taça.o, mas seru temor ou fraqueza, dos 
meios que o acto addicional oú a consli· 
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tuição lhes offerece, pura obstarem a qualquer 
medida que lhes parecer opposta á mesma 
constituição, á dignidadP, do governo, aos inte
resses da união e das provincias. » Eis-aqui, 
portanto, como este artigo não envolve o ab
surdo que o nobre deputado enxergou nelle. 
Este artigo se depre11ende mesmo da natureza, 
da índole do systema constitucional ; porque 
seria um absurdo exlraordinario, seria uma 
cousa inaudita que a constituição do imperio · 
ficasse á hei-prazer das assembléas provin
ciaes, para alterar~m-a sem que houvesse um 
correctivo. 

Mas dir-se-ha que esse correctivo existe no 
art. 20 do mesmo acto addicionaJ, qmmdo 
diz que a assembléa geral de,,e examinar os 
aclos legislativos provinciaes, para que, rio caso 
ele serem contraríos á constítuiçao, aos im
postos getaes aos interesses das outra~ provin
cias, aos tratados existentes, sejllO e;assados. Mas 
bern vê o nobre deputado quilo vagaroso e 
lento é semelhante remedio. Mil e tantas silo 
as leis das assembléas provinciaes, e quantas 
t&m sido revistas ? 'l'res ou quatro, ou pouco 
mais disto ; a sorte dellas é a mesma que a 
das propostas dos conselhos geraes, esta.o ahi 
nas estantes para pasto das lt-aç:as ; não µorqne 
o corpo legislativo geral nno lenha interesse em 
examinai-as, mas porque não póde reve1· 
todas. E que tempo tem para isso a assembléa 
geral- no curto periodo de quatro mezes, dous 
dos quaes se consomem em estabelecer a lumi
nosa politica que deve reger o governo ? Demais, 
nllo sei como este re~edio possa curar os 
males que 1·esultao de leis offensivas da consti
tuiçno. Quando este remedia produzisse · algum 
effoito, já os males tinhão tomado incremento, 
já era tarde. Vê-se, ppis, que não se póde negar 
ao delegado do poder executivo (poder a quem 
a constituição impõe o dever de velar na guarda 
da constituição e das. leis) o direito de examinar 
as leis provinciaes ; e se ellas forem manifes
tamente contra.rias á constítuiçãO, negar-lhes a 
sua sancç~o. 

O nobre deputado argumenta da possibilidade 
dçs presidentes abusarem. Permitia-roe o nobre 
deputado que lhe diga, que supi,onho mais pos
sibilidade de abuso da parle das assembléas 
prnvinciaes do que dos pl'('sidentes, Note o 
nobre deputado que o presidente é Tesponsave!, 

localidades, dao-se esses partidos que se desen
volvem mesmo no.seio dellas ; as assembléas 

· provinciaes não têm responsabilidade alguma: 
por consequencia ellas podem muito mais 
abusar do que os mesmos presidentes. Eu noto 
que o nobre deputado, dando possibilidade de 
abuso da parte de todas as autoridades po
liticas, só a nao póde dar da parte das assem
hléas provinciaes. Pois ignora o nobre deputado 
a historia das assembléas provinciaes? Ignora 
o que ellas têm feifo ? Ignora que uma se tem 
julgado habilitada para Jegisiar sobre bispos, 
e outra a respeifo do concilio de Trento ? 
Aquella sobre o l.'ecrutamento1 esta sobre pre
feitos, aposentados, etc. ir Mas o nobte deputado 
leva a sua indulgencia, a sua clemencia, a ponto 
tal, para as; assemb!éas provinciaes, que até 
suppõe mais possibilidade de abuso da parte da 
assemb}éa gera} ? Quaudo o nobre deputado 
combateu o artigo qlte manda ciue os magis
tr-ados, respondendo pel'ante as assemblúas 
provindaes, devem responder em vfrtude das 
leis nnleriores, disse : -- ls!o é ab~urdo, n-no 
póde passar, porqne a assembléa geral póde 
nullificar a acçM das assembléas provir.ciaes, 
annullando leis ·em que o magislt'ado nno seja 
sujeito â suspensão ou demissão. O nobre 
deputado póde suppôr este abuso da parle 
do poder legislativo · geral ; mas nno póde 
suppôr abuso a]gurn nas assembléas pro
vinciaes· ! Não duvido que os poderes podem 
abusar ; mas se nós quizermos prosci-ever 
as instituições mais santas, · argumentando com 
abasos; podemos fazel-o, porque não ha insti
tuição, por mais santa que seja, em que7se1n11o 
possa cornmetter abusos. 

· que tem um tribunal para lhe tornar contas, 
que tem o poder executivo, o qual não ha de 
querer chamar sobre si a animadversão pu
blica, conservando um presidente que aberra 
de seus deveres, se negar de uma maneira 
ligeira a sancção a uma lei qualquer da assem
biéa provincial. Além disto, os presidentes, de 
ordinario, não são fühos da provincia, não estao 
ligados a partidos, não esUlO ligados a essas 
intrigas de localidades, que de ordinario se des
envolvem nas assemb1éas provinciaes. Ora, nas 
assembléas provinciaes dão-se. essas intrigas àe 

Passarei ao ultimo. artigo contra o qual o 
nobre deputado tem mais ogeriza. Elle disse 
que este artigo, segundo os principias aqui 
apresentados, é uma regra nova de interpl'e· 
taçao, isto é, que ficão em vjgor as leis em 
contrario. Creio que . poderei demonstrar que 
este artigo não tem nenhum. absurdo, ne
nhuma incoherencía, nenhuma contradicçào. 
Esta .interpretação não é uma lei ordinaria: e 
como não ~ lei. ordinaria, podia a.poder legis
lativo afastar-se das regras que regulão as 
leis ordinarias, bem podia esta lei deixar de 
apresentar este artigo banal-ficão revogadas 
as leis em contrario - ; antes, segundo as 
conveniencias políticas, podia estabelecer uma 
regra diversa. Eu supponho muito boa fé em 
todas, _ou na rnór parte das assembléas pro
vinciaes, e por consequencia que muitas, quando 
têm legislado contra a constituiç-ão do estado, 
exorbitando dos poderes que lhes são con
cedidos pe\9 acto addicional, o fazem de boa 
fé, o fazem rio estado de duvida; como queria 
pois o nobre deputado á vista disto que hou
vesse um artigo revogando inteiramente todas 
essas leis sem exame? Eis-aqui a primeira 
convenienda poHtica para se consagrar na in-
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terpretação este artigo. Outra razão vem a ser, 
que o poder legislativo get·al quer regular d'ora 
em diante a marcha das assembléas proviuciaes, 
pondo umu barreira para que ellas não abu
sem, fazendo desapparecer as pretenções exa
geradas que se manifesta.vão, reservando-se 
ccmtudo o exame das leis provinciaes na con
formidade do artigo 26 do acto addicionnl. 
A inda ba uma terceira razão para este artigo, 
e vem a ser : quem era a autoridade compe
lente para conhecer nas províncias quaes as 
leis que erao ou não contrarias a esta inter
pretação? - Segundo as ditferenles opiniões, 
segundo os diversos partidos que apparecessem 
nas provincias, é que esta questão se decidiria. 
Mas, dirá o nobre deputado, quem é aL1toridade 
competenle parn conhecer as leis em contrario 
daquillo que se promulga? Digo que ha auto
ridade a rcsptiilo de leis ordinurias, que nno 
tem partidos, que nno tem affeiçôes deste ou 
daquelle lado. Mus se o_ artigo passassf!, como 
quer o nobre dep11lado-fic110 revogadas todas 
as leis em contm.rio-não te1·iamos os mesmos 
conflictos, as mesmas desordens? Não diriao 
uns, csla lei é confo1·me á inlcrpretução, e 
oult·os que nào '? 

Accresce outra raza.o: tratando u asscmbléa 
geral de regulal'isar os codigos, principalmente 
o do processo, contra o qual tantos clamores 
existem, clamores aliás bem fundados, porque 
esse codigo nno tem servido senão de enthro
nisa.1· a anat·chia no fôro ; todas as vezes que 
a assembléa geral legislar sobre o codigo do 
processo, harmonisando . todas as suas dispo
sições em conformidade com os interesses 
publicos e instituições do paiz, desapparecém 
essas leis pl'Ovincfaes, a maior parte das quaes 
são conlrarfas ao mesmo codigo do processo; 
porque o nobre deputado concordará em que 
as leis das assembléas provinciaes mais offen
si vas das leis geraes dizem respeito ao cod1go 
do processo ; creando-se por essas leis pro
vinciaes a que me refiro, nas provincias, en
tidades na.o reconhecidas pelo codigo, como 
prefeitos, sub-prefeitos e delegados, com poder 
de fazer corpos de deliclo ; nomeanrlo-se jnfaes 
substilutos, acabando-se com juizes municipaes, 
distribuindo-se a .. attribuição dos juizes de or·· 
phãos, depositando-se cm outros juízes, e vice
versa. Já se vê pois que as leis provrnciaes · 
mais offensiç-as ás leis geraes são as feitas em 
opposição ao codigo do processo : ora,_ se a · 
âssembléa geral tratar de regularisar este co
digo do proces50, têm desapparncido todas as 
anomalias que observamos na nossa legisla-
ção. . 

Sr. presidente, tenho provado, tenho de
monstrado que este artigo não envolve ab
surdo. Se o nobre deputado attender ás cir
cu mstancias peculiar~s desta lei, e á natureza 
muito especial deJla, e á differença que tem 
de uma lei ordinaria ; se quizer: entrar neste 

10nro 1 

exame, verá que alguma razlio houve na maio
ria para Uie dar a sua approvação. 

Mas, como disse em outra sessão, se a inter
pretação do acto addicional tem defeitos, ap
pel1emos para o senado : Já está a c:an1ara uos 
anciões; ella poderâ investigar, como nós, _se esta 
interpretação é ou na.o offensiva da constituição 
do estado ;.se exhorbitaou não das attribuições 
que a constituição confere ao poder legislativo 
geral. Se a camara dos anciões assim o en
tendei·, ella modificará esta lei conforme o 
julgar conveniente ; ella examinat·á se esta 

. interpretação é ou nno necessaria, é vantajosa 
ou prejudicial. A meu ver, a interpl'etação do 
acto addiciomd é um negocio de summa im
portanciu, de granr..le utilidade ; alguns Srs. de
p11tudos são divergentes com migo; alguns dizern, 
que o statu quo é qne convém ao Brazil ; que 
com esta iuterpt·etação se va.o levantar g1·andes 
clamo,·es nas provinci.\s ; ell, pelo conh·urio, 
acho perigo em se conservai· as cousas como 
estão ; µciderei most1·,ll-o tanto a priori, como 
a posterim·i. A po1Jteriori os factos denuncia.o e, 
Bt(),tu quo como cousa commitante das desordens 
appai·t-cidas em algumas provincias ; no Ma
ranhão, por exemplo, a desordem que appa
l'eceu é se não devida, serve ao menos de pre
texto ao r:hefe da facção do interior, pat·a pôr 
os habitantes em susto e consternação, a lei 
provincial sobre os prefeitos (ctpoiaclos), inocc11-
Jada na povoação mat·anhense, que desconhecia 
esta inslituiçào. Se o quize1·mos demostrar a 
priori, observemos as razões ; de todas as ins
titnições a mais reclamada pelas necessidades 
publicas é aquella que tem por fim marcat· a 
marcha normal que cada um dos poderes po
liticos deve ter em vista : é desta harmoni o. de 
poderes que resulta a ordem e consolidação das 
instituições p11blicas. Parece-me, portanto, q1:1e 
se acaso permanecemos no estado em que es
·tamos, grandes inconvenientes se seguiráõ para 
o Brazil ; grande descredito cahirá sobre estn. 
camara. (Apoiados.) Senhores, não se julgue 
que o povo se contenta simples·mente com _vêt· 
professar idéas que lhe convém; o povo quet· 
mais alguma cousa de real ; o que o povo 
quet· é ter instituições solidamente firmadas ; 
que1· garantias extensas (numerosos apoiados) ; 
quer os.seus direitos bem definidos; e por conse
quencia elle se julga mais be.<n protegido pela 
força, pelo poder de seus representantes, do que 
mesmo pela sua eloquencia. 

O SR. PRF.:SIDENTE :- A discusEão está adiada. 
Segue-se a outra parte da ordem do dia, 
que é a continuaçlto da discussão do voto de 
graças. 

Consultada a camara se consente que o 
Sr. Andl'ada Machado continue o discurso 
interrompido na sessão anterio~, decide-se que 
sim. 

O Sa. PRESIDENTÉ : ...;.. O Sr. Andrada Ma
chado tem a palavra. 

47 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 11:53 - PÃ¡gina 14 de 21
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O Sr. Tõri'êS (pela ordem,): -· Eu desejava 
explicar um facto, para o que espero que V. Ex. 
me dê o seu consentimento, tanto mais, quanto 
o Sr. Andrnda Machado nM tem duviJa em 
consentir que eu faça esta explicação anles do 
seu discurso. 

Em oulra sessão eu disse atrn me parecia 
que, depois que o lente encarrêgaclo de regulat· 
os chronometros tinha deixado ele pr.:-rceber a 
gratificaçl1o que antes lhe era abonada, este 
serviço não era mais feito por elle, mas por 
um relojoeiro desta cidade ; hoje melhor in
formado, devo declarar que o que eu enlào 
disse não é exacto, pois que aquelle }ente, ainda 
depois de nào perceber gratificação, continua a 

· regular os chronornetros, á excepção dos que 
:sãu CUlJt;Cdctdu::, pdu::, 1elujut::;lU:;, (JUlllUt:: <l c:::,l,:;::, 
então os mesmos relojoeiros regulao. 

O Sr. Andrada Machado :-Sr. presidente, 
sinto cançar a camara já muilo cançada, mas 
não tenho. outro rernedio ; soffreu-me hontem 
o fastidioso aranzel a que me forçárll.o incre
pações repetidas. 

Sr. presidente, eu nno posso deixar de oppôr
me ao topico da comcnissao; nelle vem exa
rada uma politica que eu nàO approvo; Ullla 

politíca que faz parte da politica. da admi
nistrnçllo passada, politica que eu censuro, e 
censuro gravemente, apezar da estima que tenho 
por alguns dos rnembt·os dessa administraçno. 
Permitta V. Ex. que eu lance um golpe de vista 
em geral sobre essa politica. 

Eu disse qne a politica da administraçàO pas
sad::i., qL1anto ao exterior, era de somnolencia, 
de torpor P de hybernaçao, propria dos ursos 
do norte ou dos arganazes ; e quanto ao interior, 
demasiadamente activa, a ponto de se arriscar 
de tirar tudo fóra de seu lugar. Quanto á pri
meira parte, creio que nad'l se me respondeu, 
porque não ouvi sena.o entortamento de palavras, . 
e altribuírem-se-me termos de que nunca usei, 
ídéas que nunca me vierão á mente. 

Um nobre deputado de Minas Geraes, a quem 
um periodico acreditado desta côrte distingue 
pelo dislincto nome de Carneades, e t1ue eu 
julgo assemelhar~se mais ao Hypias, introduzido 
por Wielland na sua historia de Agathon, isto 
é, agudo, fino e engenhoso em extremo, mas 
11110 demasiadamente escrupuloso em emprestar 
aos seus adversarios termos que não disserão, 
expressões que não proferirão ; este nobre de
putado, na sua opposiça.o ou ataque ao meu dis
curso1 disse que eu tinha chamado de tyranno 
ao general Santa Cruz,. e que não sabia porque 
não ti_nha feito outro tanto á Rosas. Não chamei 
de tyranno ao general Santa-Cruz : ahi e:5tà o 
meu discurso que póde ser consultado; 
chamei-o, sim, ambicioso e usurpador ; ambi
cioso, porque na verdade ia formando um estado 
poderoso, cuja visinhança nos devia assustar ; e 
usurpador, porque servindo-se das forças de 

Bolitia, e aproveitando-se düs desavenças de 
Obergoso com Gamafl'a, tinha-se apoderado do 
Perú, e aspirava ao Chile, e talvez até mesmo a 
Con!'edcraç;lo Argentina, Accresce que eu não 
fallei em Santa Cruz pat'a o stigmalisat'; que me 
impor·tava en com el]e? Fallei, sim, para per· 
ç;untar o q11c tinha feito o Sr. ex-ministro dos ne
gocios estrangeiros na occurrencia de um acon
tecimento maior. como este, quando se apresen
tava na nossa visinhança uma potencia fm·mi
davel. 

Sobre Rosas, perguntei o que tinha feito o 
mesmo ex-ministro a respeito dos ataques e 
insultos qu~ a. nação franceza fazia aos argen
tinos; e perguntei-o porque tinharnos interesse 
em qne o porto de Buenos-Ayres não estivesse 
bloqueiado, porque a n1inha província, que ex
portá para aquelle estado muito assucar, tem sof
friclo bastante com o bloqueio. QLHtndo fal!ei a 
este respeito, eu disse que sympathisa va com 
Rosas e 11.1.0 ·com Santa Cruz, o que admirou ao 
nobre deputado pela província de Minas Geraes, 
mas sem maior razrio, porque eu sym pathiso com 
todo o homem generoso, com todo o homem 
que sabe prezar a dignidade de sua naçao, que 
não cede á ci1·curnstu.ncias maiores; porque eu 
declaro que, se governasse o estado, sepultar
me-hia antés com elle do que ceder em um sú 
ponto de honra. Não sympalhiso com Santa
Crnz, porque sympathi~o com os chilenos, por 
que Santa-Cruz não defende a dignidade de sua 
patria, mas sim usurpa nações estranhas, como 
o Chile. 

O SR. PRESIDENTE : - O nobl'e deputado eslá 
respondendo a discursos relativos a outrn 
topico. 

O SR. A!'mRADA MACHADO :-Eu quero lançat· 
um golpe de vista sobre a politica. em geral, 
mas não tenho remedia, para chegar ao meu 
fim, senão responder a algnmas proposições 
emittidas. Permítta-rne, portanto1 V. Ex. que eu 
continue no meu golpe de vista. Na verdade,. 
nllo me parece bonito que :>e cerrem as dis
cussões para os senhores deputados terem o pri
vilegio de retorcer os ditos e opiniões dos outros, 
e fazel-os odiosos. Creio que e:;tou na ordem, 
que estou no meu direito quando trato de 
repellfr, de certo modo, as infundadas opiniões 
que se me attribuirão. 

Eu disse que achava rnáo o não se ter aon
clnido e lt·atado com a Cisplatina ; o nobre ex
ministro dos negocios estrangeiro.; deu as 
razões que era mn governo moribundo, e que 
nno dava garantias ; e debellando eu estas 
razões, tratei. do gov~rno do Uruguay, e dei-lhe 
o nome de governixo, por ser muito pequeno 
estado.em sua popt1laçao e importancia; e tei
mando pela nece::;sidade de tratar com elle, 
admitti a necessidade de cautela. 

Outro. nobre deputado, que me parece arre
medar o nobre deputado por Minas, fez 
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dahi um aranzel de contnulit1;.ões, aehon 
um mare magntim de contrnrieêlades, e 11flo com 
muita delícndeza: cu entendo, porént que o 
mare magninn de contraried~,des foi creado pe1o 
11obre deputado,, a eiie pertence destn1ii-us. 
Advirto que, apezat· de conhecer em ludo a 
superioridade de seu rnerito, ell~ não deve fazer 
pouco cas':i do velho lutador: 1emhre-sG de 
Dares o Frigio, e do velho Entello, companheiro 
de Aceites. O velho cançado nos jogos que 
Ené·as nu Slcilla fez celebrar e111 1ne1noria de 
A11chizes, .ipezar da actividê1de, d.t ligeireza e 
da agilidade do moço, fêl-o sangrar um pouco. 
E desculpe-me o nobre deputado quando lbe 
asseguro que ainda não tem tanta força na 
critiCil, que os golpes que me acena lhe não 
voltem com mais violencia. 

O SH. CARNEIRO DD C,rnPos : - Peço a pa· 
lavra. 

O SR. AND!UDA :MACHADO : - Eu disse qne 
apezar de offerecer pouca garantia, e de estar 
vacillante o governo de Monlevidéo, ·se devia 
adiantar o tratado principiado ; en disse mais 
que desejaria que caplassemos a benevolencia 
rlE'Si,CS povos que poderião voltai· ~ allit1!1ça 
que tinhamas com elles : mas quereria eu dizer 
com isto que se <levino reduzir aquelles povos 
pela força? Não se fundão pot· ventl!ra as 
alli:mças nos actos de benevolencia, e nas se
melhanças de costumes ? Não bavia eu dito 
que a campanha de Montevidéo era qnasi 
toda povoada de paulistas ? Onde pois a con
tr.:idicção ? Qual o meio de força qt1e acon
selhei ao governo para ~e apoderar de Monte
vidéo ? O que aconselho, sim, é que não se 
desln1ão os meios possiveis de uma união de 
commum accôrdo : ning11em priva a republica 
da Cisplatina que é pequena para fignrar como 
nação independente, e que nllo póde conservar
se muito tempo que venha se nos reunir, e 
qne é melhor que venha fazer parte do ~o
deroso imperio do Brazil. Disse-se que dei o 
epitheto de governixos aos gove1:nos dn ~me
rica ! Nao sou tão louco como isto. Seria :1a 
verdade engraçado que eu tratasse de gover· 
nixos aos governos de nações americanas, 
mais populosas do que a brazileira, como, por 
exemplo, o Mexico e mesmo o Perú ; e se 
a Confederação Argentina é nienos popµlosa, 
é comtudo assás importante para não me
recer semelhante epithelo ; mas deixemos isto. 

O nobre deputado a quem me rdiro, umas 
vezes tem os olhos cobertos das mais espessas 
nevoas, calara tas impossíveis de destru_ir, e 
outras vezes tem as vistas mais agudas do que 
os vedares de fontes subterraneas, que as 
procurão enchergar penetrando as diversas ca
madas de terras com olhos quasi miraculosos : 

. o nobre deputado não vio no meu programma 
polilico que, quando eu censurava a politica 
do desperdicio, queria a po1itica da ~conomia ; 

que quando cens11rava a má escolha de em. 
prPgndos e o pnlronato, queria a polilica da 
ju,-;tic;:i. e da pn1denr:in,. que quando eu cen· 
surnva ;1 polilica ucinlara, queda a politica da 
ruzilo, que s.ibc ceder á imperiosa lei das 
circumslancias. O nobre deputado nno vio nada 
disto, mas no outrn topico, em que eu dizia 
que a carnara eslãria com anciedaàe emquanto 
um palmo de terreno brazileiro fosse occupado 
pot' forças estrangeiras, vio o nobre deputado 
a proc1arnação de guerra: é n1uito vêr. l'-~o 
volo separado exprimi a nrngua, a indignação 
de vôr um palmo de terreno do Brazil occupado 
por forças estrangeiras, mas não indiquei o 
modo de o vê1· desoccupado ; deixei-o á dispo· 
sição do governo. 

Disse o nobre deputado que vê tudo quanto 
1l1c faz conta, que· a adniinislração pâssada 
linha tornado possivel a nwnarchia no Brazil. 
Eu quero crêr que elle quiz dizer - a con
tinuação da monarchia - pois absurdo fôra 
tornar possível uma actualidade, e absurdo tal 
qoe não sahe da boca de um homem que 
tem conhecimento de Iogica. Mas disse o nobre 
deputado que a administração passada tinha 

-visto a possibilidade de continuar esta actnali
dade, rnas não se dignou mostrar como o 
tinha visto : eu declaro que o nno vi ; era
cioi:ino deste modo: como poderei entender que 
visse a possibilidade de continuar a aclualidade 
uma ad01inist1·aç~o que,para firmar um systerna, 
o apresenta pelo lado mais desagradavel e cles
favoravel, de modo que torna antes impossivel 
do qtie possivel a sua continuação? E' o que pa
rece ter feito a administração de 19 de Setem
bro: apresentou a monarchia pelo lado o mais 
odioso (foliarei nesta occasião a respeilo do 
regt·esso) ; hasteou a bandeira elo regresso: de
claro que ás vezes sou regressista : quando um 
homem arrebatado por um ginete fogoso e ín
domavel, que não. é senhor de guiar, chega á 
borda de um abysmo, seria louco se fosse pre
cipitar-se, dizendo - ande1 caminhe - devia 
recuar. Neste sentido approvo o regresso, mas 
ni:10 quero se diga núa, e geralmente que o re
gresso é preciso, porque isto as'sust,1 o povo, 
porque infelizmente o triste povo não sabe, não 
entende bem a pa)avra regresso_; e é sempre 
agradavel progredir, e desagradavel o recuar 
como caranguejo, o que o povo não gosta. A 
prosperidade do Brazil exige talvez que se recue, 
ou que se fique estacionario por algum tempo, ou 
que se rodeie, porque quem chega a um lugar, 
onde.-não póde prog1·edir sem "Cahir em um 
abysmo, ou .recua, ou rodeia, procurando outro 
caminho melhor. Mas é o que não fez a admi
ni!'l\ração passada, que se comportou como os 
amigos imprudentes da monarchia. Na.o quero 
negar aos membros da administraçnõ passada 
que sao lealmente monarchicos, ma_s creio que 
forão imprudentes_. 

Ouvi outra cousa nova, isto é, que a admi-
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372 SESSÃO EM 11 lJE JUNHO DE 1839 

nistraçllo de Setembro nos · veio ensinar a ter 
fé nas nossas ·instituições. E' fazer ter fé nas 
instituições violal-as a cada passo, e sem im
periosa precisão? Não lJOr certo. Lem hra-me 
aqui rectificar o que hoje se avançou respeito 
á lei chamada de interpl'etaçao. 

Não {Ili eu que assignei a emenda, foi toda a 
commissão ; mas votei por ella porque me pa
receu que estava em har·monia com outros lu
gares do acto addicional, segundo as regras de 
hermeneutica, que determinrto para se entender 
a ·disposição de uma lei se V'ão buscar os ante
cedentes e consequentes; assim entendo ; mas 
não posso dizer que u administração obrasse de 
fórma que fortificasse as instituições, e appro
vando os actos dos presidentes, que estavão em 
desharmonia com a intelligencia que as assem
hléas provinciaes davão ao acto addiciorial 
antes de passar a lei que o inleL'pretava ; acho 
isto muito perigoso. 

Entrarei agora na politica interna propria
mente dita. Sinto ter de combater ao nobre 
ex-ministro da fazenda, que disse alto e bom 
som que linha refutado os meus argumentos; 
mas sou obrigado a mostrar que se enganou 
plt.:na e absolutamente. 

Não tl'atarei das cousas geraes, tratarei só 
dos factos, porqlle desejo que a camara veja 
que não fui tão leviano como pareceu ao nobre 
ex-rnfoistro, .e que pelo contrario foi elle algum 
tanto leviano. . 

Pri~eiro facto : pagamento feito à Israel 
Soares de Paiva._ Eu disse que este pagamento 
tinha sido um dispcrdicio ; o nobre ex-ministro 
contéstou-me ~ quanto á som ma; elle tem razão, 
porque não se tinha ainda verificado ; m·as a 
somma que eu disse era aquelJa pouco mais 
ou menos que Paiva exigia. O nobre ex·mi
nistro explicou que a este respeito tinha man
dado vir informações, e disse mais que na pro
vineia havia ordem para se pagarem por con
signações as dividas antigas milita1·es ; concordo, 
mas estou · certo que nao havia, nem podia 
haver ordem para se pagarem sommas não 
Jegalisàd;is. Demais o pagamento á Paiva não 
era divida miJita,r, mas ue consumo de animaes 
gasto~ pelo exercito ao commando de Bento 
Manoel,· .·então nosso general. Não se- apresen
birão documentos ; e advirta-se que sendo o 
commissario de guerra, que devia ter passado 
os documentós, nada disto existia, e os docu
mentos forão passados de memoria por um 
coronel, já depois de estar nesta côrte. Nin
guem duvida1·á pois que o pagamento desta 
divida, q_ue não· foi competentemente lega
lisada, íoi um disperdicio ; e bem que o 

. nobre ex-ministro da fazenda não queira con
·Cordar nisto, creio que a peça official, que sahio 
hoje impressa no JO'l'nal do Dommercio, fa))a 
mais alto. Nesta.peça .official usa o actual mi
nistro das seguintes expressões : visto a maneira 
irreg~lar, e gravemente estranhave], porque se 

derão por demonstradas as dividas, altendendo
se, e acreditando-se como documenf.os legaes e 
convincentes da existencia e import:mcia dellas, 
aqneUes que arbitt·aria, parcial, !;!Xtemporanea 
e escandalosamente se formárão para favorecer 
a pretençào do supplicante contra todas as 
regras estabelecidas pelas leis, e praticadas nas 
repartições fü,caes para averiguação e liquidação 
de semelhantes exigencias. 

O Sa. CALMON : - Esta. ordem é resultado 
do a viso que eu expedi. 

O SR. ANDRADA MAca:Aoo :- Não duvido ; 
faço toda a honra ao nob1·e ex-ministro; mas 
na.o posso deix:ar de lhe dizer que o facto de 
dispcrdicio fica plenamente provado .... 

O SR. ÜALMON :-Ainda o nego, e o demons
trarei. 

O SR. ANDRi\DA MAcuAoo :-Póde sei•, mas 
. tenho mais eata autol'iuade a meu faVOL". 

· O SR. CAL11tON :-Neste negocio o minístedo 
nao teve a menor parte. 

O Sn. ANDRADA MACHADO :-0 Sr. ex-mi
nistro tinha approvado este pagamento. 

O Sa. CAtMON :-Nego; o ex-ministro igno~ 
rava que se tivesse feito ; logo que teve .. 
delle conhecin1ento, mandou procéder ás neces
sarias infol'mações. 

O Sa. ANDRADA MACHADO :-Tanta ignorancia 

e por tão longo tempo, é difficil de acreditar t 
Enh'elanto estimarei que assim seja. 

Segundo facto: ter-se continuado a dar gra
tificações de commando a officiaes qne não es
tavão commandando, como ao brigadeiro Mena 
Barreto, e a outros. Cabe explicar aqui que 
não me referi no meu discurso anterior ao bri
ga~eiro Francisco Xavier da Cunha, mas sim 
á SebastiP.o Xavier de Carvalho : por descu_ido 
nomeei o Sr. Cunha ; mas é descuido que a 
ninguem podia enganar, porque o Sr. Cunha 
nunca foi commandante de Camacuam. Negou 
o nobre ex-ministro que fosse disperdicio o· 
pagarem-se gratificações de commando á quem 
está fóra do commando: isto porém é contra 
as leis militares. Mas disse : nas guerras civis 
é necessal'io que se escureção certos abusos. 
Nãa estou por isso ; eu quero que tudo se faça 
segundo as regras estabelecidas nas leis, e pu-· 
ramente segundo as leis. O melhodo de to-

. lerar disperdicios para não desgostar os pro
pllgnadores da boa ordem, é methodo de animar 
a continuação da guerra, fazendo com que os 
que devião trabalhar para acabal·a s~jão inte
ressados na sua continuação. Este methodo não 
admitto, por muito perigoso. 

Terceiro· facto.-Pagacnento feilo á um nobre 
rnarquez. - O nobre ex-ministro explicou 
melhor este facto, que eu já sabia en1 parte, 
e mostrou que se tinha pago em virlu~e da 
quitação. O nobre· ex-ministro, porém, não dei-
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xará de confessar que algnma cousa de il'rc· 
gular honve neste pagamento· sem andiencia ila 

·camal'a, a quem estava affecto o conhecitnenlo 
moral destas contas. 

Quarto facto.-Ter-se prornovirlo um orticial 
general reformado, maior de 70 annos.-O 
nobt·e ex~ministro cuidou que eu me referia 
ao digno e honrado ancião, o Sr. Francisco das 
Chagas Santos, marechal do exercito: não me 
l'eferi a ellc, mas sim ao b_rigadeiro Fontoura, 
tambem maior de 70 annos, que teve melhoria 
de reforma, e promoçno contra o decreto de 6 
de Julho de 1812; referi-me ao marechal de 
campo Gaspar Meaa Bari·eto, que, sendo bri
gadeh·o reformado, teve melhoria de reforma; 
e assim ao bl'igadeiro Thomaz José da Silva, ao 
coronel .Pitta, e a outro coronel ,José Maria da 
Gama. · 

O Sa. SEBASTIÃO no REGO :-Apoiado. 

. O SR. ANDRADA MACHADO :-E para fazer um 
contraste digno de ser reparado, direi que um 
só brigadeiro refot·mado, de maior merito e 
serviços mais relevantes, nao tbve melhoria. 

O Sa. SEBASTIÃO no REGO :-Quem é? 

O Sa. ANDRADA MACHADO :- Chama-se e1le 
Francisco Antonio Olinto de Carvalho : mas 
o que admira~ Elle linha o peccado ori
ginal de ser parente dos Andradas. (Oh/ 
oh! oh!) Este brigadeiro nunca se metteu 
com os rebeldes, sempre acompanhou as 
forças da legalidade, e fez não pequenos ser
viços. Tinha, porém, o peccado miginal: quem 
lhe mandou ser parente nosso ? ( Om !_ ora ! 
ora!) Era meu primo. Na.o sei que terrivel pecha 
é esta de parentesco com a minha familia, qne 
faz mal a todos. Um digno inspector da thesou
raria da província de S. Paulo, o Sr. ·or. Miguel 
Archangelo Ribeiro de Camargo, foi obrigado a 
pedir a sua demissão, creio que tambem por ser 
parente nosso ; o Sr. Raphael Tobias, tambem 
parente nosso, foi aqui rebaixado a ponto de- o 
julgarem menos habil d'o que o Sr. Bernardo 
Jacintho da Veiga! Não se querem persuadir 
de que nao dev~m que_rer párentesco com a 
familia Andrada l 

Quinto facto:- Terem sido despachados dous 
filhos imberbes de um official, e ter-se cueado 
uma brigada sem necessidade, para contentar 
esse coronel, e a este respeito não posso deixar 
de observar que o nobre ex-ministro com
metteu um anachronismo não pequeno. A aue 
veio aqui o coronel Joaquim Coelho, cuja. bri
gada foi só creada em .1839, como consta da 
ordem do dia, quando a brigada do Sr .. Luiz 
Manoel de Jesus é de 1838? Para que veio en
globado o serviço do Sr. Coelho para desculpar 
o patronato em favor do Sr. Luiz Manoel de 
Jesus? 

Aqui tenho. a ordem do dia que mandou 
crear a brigada, que ççipsidero. um patronato; 

vou prullu1lt!t' ,, Hllll lr.iil1.11·a1 e n c;1mara ficará 
collYl;llr:id., ,lo q1w nl\11 mu rn1gi11wi. (hê a 01•dcm, 
<lo tlui.) Ni\1> ú, po1·(•111, sú csf.1\ h1·i~.1ila c1·ctidu 
sem L"az:10. Filippc Nery de Oliveil'a, l.,1•i,.ndcil'o 
dl.! cavallada, é uorn~ado para com 111a~Hh11· a 
for~a desta arma ; esta nomeaçao nno agr·adou 
a Silva Tava1·es e a outro~: o que devia fazer a 
administraçao para se fazer respeitada ? Era 
determinar que se enlrcgast;e o commando a 
quem tinha ordenado : mas em lugar disto crea 
uma nova brigada de caçadores para set· com
mandada por Filippe Nery de Oliveira da 
arma de cavallal'ia. Eis como as cousas I vao 
neste mundo. 

Quanto á idade dos filhos do Sr. Luiz Ma
noel de Jesus, não me demorarei sobre isto 
porque todos os que têm ido ao Rio Gl'and~ 
sabem que Sã.O menores. Os filhos do coronel 
Bello estão nas mesmas circurnstancias1 sem 
que se possa attribuir este patronato a algum 
serviço relevante, salvo se é serviço relevante o 
ter ·aquelle coronel ]evado dinheiro a F.ructo, 
como se diz gernlmente; mas eu não o CL"eio. 

O nobre ex-ministro não negou que no Rio 
Grande ha officiacs de mais, mas disse que não 
havia outro remedio. Eu estou longe de con· 
cordar com elle. Em lugar de se andar a agar
rar officiaes que não presta.o para nada, man
dem-se soldados, e deixem-se aqui officiaes 
inuteis, que assim não vencem gratificações 
addicionaes e soldo dobrados, ao mesmo tempo 
que presta.o mais valíosos serviços. 

Setimo facto.- Creação de um batalhão de 
paizanos, que guarnecíão os pontos de Porto 
Alegre. Não estou convencido da necessidade 
da creação deste batalhão; elle tinha uma orga
nisação propria mais bem entendida do que a 
que se lhe deu: cada batel'ia tinha o seu corpo 
destinado differente, segundo a bateria precisava 
de mais ou rnenos gente; cada corpo tinha o 
seu primeiro e segundo commandante, e todos 
elles dependia.o do commandante da práça; e 
cada um sabia o numero de sua gente, man~_ 
dava tocar a 'rebate na occasião do ataque, etc. '· 
'Demais, nllo havia necessidade de se organisar · · 
este batalhão; mas assim se fez para contentar 
o Sr. major Prates, como consta da ordem do 
dia que vou lêt·. (Lê a ordem do dia.) Não foi, 
pois, para bem .da ·organisação do corpo cha .. 

. mado das tamancas, mas porque o major 
Prates se conduzia bem e met"ecia ser aprovei--· 
tado, e que ficava desaproveitado por se lhe ter 
tirado o contingente, de que se fez pnr patro~ 
nato a desnecessaria brigada para contentar o 
coronel Luiz Manoel. Isto prova que não .foi· 
lão facil de ser enganado. . 

· Outro facto.- Gratificação de cem mando a 
Antonio Soares de Paiva; é facto constante que 
o Sr. ex-ministro não nega, e apenas dilue alle
gando os serviços e merito do dito Paiva. 

Eu. sigo sempre a regra qu~ as reputações 
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374 SESSÃO EM 11 DE JUNHO DE 1839 
na.o se da.o nem se tirão, quando se quer, mais 
perde111-se ou ganhão-se por factos. 

Sei que os Paivas são legalistas f'orles, mas sei 
!ambem que pe!o seu l~galismo extremo têm 
feito mais mal do que bem ; e fossem o que 
fossem I não erão privilegiados para receberem 
beneficios 1.:onh·a a lei. 

Decimo facto. - Pagamento dos ordenados 
do desembargador Azevedo. O nobre ex.mi
nistro explicou salisfüctoriamente o facto, e 
como sou franco, devo declarar que não houve 

·· o :disperdicio que eu su.ppunha. Devo observar, 
porém, que Psses ordenados erão atrazados, e 
ficá1·ão por isso reduzidos a divida ; e que, se
gundo . os precedentes, taes alrazados não se 
devem pagaL" sem decreto nosso. 

Os SRs, CALllION, V1ANNA E CARNEIRO LEÃO : 
- Está enganado ; a pratica é ínteírumente. 
contral'ia. 

O SR. MoNTEZUMA : - Os apartes são pro-
liibidos. 

O SR. Pn.ESH>ENTE : - Attenção. 
O SR. MoNTEzu111A: - Apoiado. 
O SR. ANDRADA MACHADO: - Se a pratica é 

contraria, então confesso que tem razão o nobre 
t:x-ministro. 

Decimo-prírneiro facto. - O ter-se man
dado 6 contos de réis para Santa Catharina 
com destino de cl1amar a villa de Lages á 
ordem, e ter o presidente da provincia em
pregado este dinheiro em espionagem. Já 
interpellei ao nobre deputado · pela provincia 
de Santa C.i.tharina, que me as.segura que 

· assim foi. Elle é de um caracter lãa sisudo, 
-tão veridico, tão conspicuo, que seria incapaz de 
faltar á verdade. No seu discurso não tocou 
neste ponto, seguramenle per esquecimento ; 
mas se S. Ex. quizer, poderá interpellal-o, e 
conhecerá a verdade. 

Decimo-segundo facto. - O ter-se pago o 
ordenado de desembargador á um senador de 
quem sou amígo ; mas não obstante isto julgo 
que não tinha direito a estes ordenados. O nobre 
senador era membro da casa da supplicação, 
arrenegou da vida, não foi l:í mais. Fizera.o-se 
os despachos sem elle ser considerado rorno m'a
gistrado, e deixou-se preterir : se elle tivesse 
razão então lambem a teria eu, que sou des
embargadot· da Bahia ; mas como não quíz 
nem quero esta vida, e nunca pedi, nem pedirei 
nada.... · . 

O SR. CALl\!ON : -Isto é outro caso. 
O SR. ANDRADA MACHADO :-Não digo que se 

lhe nno õesse o lugar de desernb~rgJ.rlor, uma 
vez qu~ o pcdio ; mas que se lhe pagasse orde
nado do tempo que voluntariamente aban
donou o seu lugar, e nno prestou serviços, nao 
tem lugar nenhum : tenha e]le paciencia; sou 
seu amigo? mas sigo a regra amicu8 Plato, sed 

. º . 't D a· ~ magis mnica ven as. evo iZet agora que nao 
ha paridade com o nosso nobre collega, qne foi 
forçado a pedir a sua demissilo. E11 con_sidero 
esta despeza um perfeito obsequio feito com o 
nobre sr,nador; mais qnem quer fazer obsequias 
faça do seu, e não do que é do publico. 

Tratarei agora de alguns factos, que fi. 
cárão in mente : a respeito da sisalha; o 
nobre ex-ministro, pela explicação que deu, 
arredo'u de si a respuns,ibilídade, mas não des
truio o facto. 

A respeito da divida activà o nobre ex-mi
nistro nno me cnmprehendeu. Eu me refari ao 
mappa que vai apparecer: a pessoa que escreveu 
esse mappa, mostrou, e lia de. verificar que 26 
conlos era a divida activa marcada para o Rio 
Grande do Sul ; e eHe mesmo assegurou que no 
tempo que foi inspcctor no Rio Grande do Sul 
mais de 99 contos estavão · tiquidados, e perto 
de 100 se espernvu liquidar. 

O SR. V1ANNA : - Peço a palavra. 
o SR. ANDBADA l\hc:HADO : - A l'êSpei to da 

má arrecadação na minha provincia, con
cot·do com o nobre ex-ministro que o mal vem de 
traz : villas ha que nada pagão, e outras que 
pagão o que querem. O honrado contador que 
lá eslá, homem de reconhecida capaciuade, 
não teve duvida de confessar que não se en
tendia com os collectores ; mas eu qÜizera que 
a administração geral de quando em quando 
os avisasse, e puzesse em eampo todas as me
didas possíveis para fiscalisar e arrecadar as 
rendas. 

O SR. C.u1110~ : - Tem-se ex.pedido para 
isso 01·dens repetidas. 

O Sa. ÁNDRADA MAcHADO : - la-me es
capando o disperdicio feito com mandar-se um 
membro desta casa á·tratar com Fructo e Bento 
.Manoel, ·e sem instrucções ; · o nobre ex-mi
nistro, embora o negue1 sabe assim corno eu, 
que assim foi. 
· Eu não tive tenção de hostilisar a ~,d mi
nistraçiio ; e por isso calei mui tos outros facto:.. 
Não fallei, por exemplo> na arfüfrariedade com 
que o ex-mínistrn da justiça e imperio mandou 
pagar 800 mil réis ao seu officiul d8 gal?ine~e 
encarrtg,tdo da contabilidade da secretaria do 
imperio, em lugar de 600 que vencia antes de 
se lhe tel' suspendido a d.ita gratificaç~o. Não 
censuro o ter-se restituido, e até elevado o ven
cimento, porque reconheço que a contabilid~de 
dá mais algum trabalho , mas sim o ter-se-lhe 
mandado pagar desde tempo atraiado nM só 
o que se lhe suspendera, mas ainda o que então 
não existia ; isto é fazer de Deusi para quem não 
Ha presente nem passado; por sua alta mente 
vê tudo no momento. 

Tambem não me lembrei de censurar o facto 
do inspeclor das Alagôas, um fulano Emigdio, 
que ror cham.ido parn U cõrte1 e. es{á recebi::ndo 
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SESSAO EM 11 D~ JlJNJIO DE: 18:.rn 
ordenado aqui e naqnella provincia, outro re
cebendo igual ordenado contrn a iei que pro
h~be dar-se dous ordenados pelo mesmo ser
viço. 

Não fallei mesmo em uma eousa, qne jnlgo 
flagrante negligencia na administração, e é não 
ter ella elevado os dil'eitos sobre os vinhos a 
principiar do l° de ,Janeiro, pois que tinha 
autorisação para o fazer desde já. 

O Sn. CALMON : - Não podia ser antes ; 
quando sahi do ministerio os trabalhos esta vao 
preparados. 

O Sa. PRESJDENTE : - Ordem. 
O SR. ANDRADA MACHADO: - E11 não desejo 

que para mim se prohi bão os apartes : gosto 
dclles ; ás vezes díspcrtão a memoria de que 
tenho falta, velho como sou. 

Tendo mostrado que mais factos pode1;ia apre
sentar, responderei ao nobre ex-ministro da 
fazenda, a quem não posso deixar de dher que 
talvez o pudesse arguir de alguma falta de 
lealdade neste easo, mas não o quel'O imitar, 
quando me accusuu, sem ra:r.ão dessa pecha, 
que elle sabia me não caber, pois posso perd~r 
por leal de mais, nunca por desleal. 

O nobre ex-ministro da marinha, quando 
atacou o meu voto em separado, disse que se 
considemva em Constantinopla ou na Turquia. 
Eu lhe respondi que não me constava que a 
Inglaterra fosse Turquia, e que ahi lrnvia casos 
ainda mais pesados, um bill de attaindcr, pelo 
qual se impunha mesmo pena de morte sem 
preliminar processo. Ora, os nobres ex-mi
nistros têm razilo de conhecer que sou muito 
mona1·chista ; rnas allio os pr'incipios populares 
com a monarchia, e não quero que sej,1 con.
demnado alguem sem ser ouvido. O que eu 
não sei é como se estig-a1atisasse Ui.o absolu
tamente o reinado de Carlos ; s~i que foi 
o reinado da corrupção e da crapula; mais 011 
menos neste reinado a arbitrariedade não 
marcliou lào triumpliante como talvez n'outros, 
é delle que d.tta e teve pl'inl:ipio a salva-gu,1rda 
das liberdades íngleZélS, o habeas-eorpits. 

Espantou-me que o nobre ex-mini::1tro, tão 
versado na historia ingleza, nos di~sesse qtie o 
bill d'attainde1· era creação desse reinado, 
quando é innegavel que elle é consequcncia 
do systema feudal em sua infancill, · em que as 
funcções de julgar e legi:;1ar estavão 1:onfun
didas ; exemplos de bills d'attainde.r ha em 
todos os L"einados dos Plantagenets, Tudors e 
Stuarts; e não sei como o nobre ex-rninistro se 
esqueceu do bill d'attainder, pelo qual no rei
nado de Eduardo VI foi tnOi'lo lord Seyu;our, 
irmão do duque de Sommerset; assombra-me 
tambem que se esqnecesse qne por I1m. bill 
cl'attaincler no rein,ulo de Cêirlos I foi execu
tado o desgraçado Slrafford, co11tt'a o qual as 
carnaras ínterpuzerão o bill d'u.ttaillder, q11e 
Carlos I teve a fraqueza de sanccionar: assim 

se perdeu um homem, com defeitos sim, mas 
grande ministl'o. No reinado de Cal'los II não 
vejo exemplo de um semelhante bill, senão 
pronunciado contra os regicidas já mortos, 
como Crornweli~ Ircton, Bradshaw e outros; 
os regicidas, porém, vivos, farão julgados ordi
narir;.1nente, do que nos dão fé as rlefezas ainda 
exislentes de nm H,uTison, fanatico reiigioso, 
porém, consciencioso : de um Scott, fauatico 
em liberdade, porém, verdadeiro patriota il
ludido. 

No reinado de Guilherme e de Maria, vejo 
eu um bill d'aitainde1' contra Sir John Fen
wich, que por elle perdeu .l cabeça ; no rei
nado de Jorge I vejo dous bills, um contra o 
duque de ÜL"mond, outrn contra lord Boling
brook, que se linha escapado para França; 
11110 • desapparecerilo pois logo depois de Carlos 
II; só <lepois de .Jorge I é que não acho mais 
bili algum destes. 

O SR. CALMON : - Apoiado. E' o que e11 
disse. 

O Sa. ANDRADA MÂCHADO :-Resta-me ngorn 
agradecer ao nobre ex-ministro da fazenda a 
li<;ão que 1ne quiz dar em maleria de economia 
po!itica; sou, porém, tão bronco, que nno me 
póde convencer. Disse elle qne a prosperidade 
financetrn dependia da prosperidad_e da agricul
tura e da industria fabril e commercial. Não 
neguei que a prosperidade destes tres ramos da 
riqueza nacional concorram parn a prosperidade 
financeira; mas que a pt·osperidade de::;tes tres 
ramos de riqueza- dê etn re·sultado necessaria
mente a prosperidade financeira, não adrnitto ; 
pois que, casos podem dar-se, em que estes 
tres ramos prosperem) e entretanto o estado 
financeiro nllo seja prospero ; como quando 
nrto ha fiscalisação na arrecadação e distri
buição d.e rend,ls; e quando ha çiisperdicios e 
desarranjos que seguem pciri pas.m o augmento 
da renda. Não é pois identico um estado qLle 
póde exütit· em opposiçilo a outro. Parece que 
o nobre ex-ministro se equivocou qnando disse 
que o estado do credito nem sempre influia 
sobre a alta ou baixa dos fundos; os unicos 
casos que apontou, isto é, a abertura de um 
novo canal de industria, e a circumspecção do 
mercado, que confesso não obrarerri sobre o 
credito, e por elle sobre os fundos, não devia 

. eu delles fazer-me cargo na equação qu.e fazia 
das d1ias administrações, erão quantidades iden
ticas em ambos os memb1·os da equação, e que 
devia.o ser eliminados de um e de outrn, por 
não fazerem dilft!rença no resultado, não havia 
npvo canal aberto durante a administração de 
19 de Setembrn, o. mercado era o mesmo. 

O credito não é senão a confiança que se tem 
na vontade e possibilidade de pagar; e quando 
falta uma dt~stas cousas, o credito t.liuiinue. Mas 
diz o nobre ex-mini:itro que outras cau,;as 
podem influir para a baixa dos fundos~ sern 
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tocar no credito, por exeá1plo, uma guerra ou 
temor della ; e nisto cuido que se eúgana; este 
aer.idenle obl'a primeiramente sobre o credito, 
e só mediante elle sobre os fundos; a guerra 
traz augmento de despew, e por conseguinte o 
justo temor que os meios da naçM bastem para 
fazer face aos seus ajustes; em tal caso a con
fiança diminue : o mesmo acontece quando se 
emHtem apoiices, porque augmenta-se o receio 
de que a nação na.o seja capaz de pagar os seus 
empenhos. · 

Confesso ao nobre ex-ministro que me custou 
vêr que um homem tão instruído, e que tem 
consultado obras tão serias, continuasse a sus
tentar que as dividas erao favoraveis as nações 
que as conlrahião. Nao cuidei Cflle este systema 
de MHon, tempe1·ado por Ganil e Gents:, mere
cesse menção de lã.o dislinclo orador, e isto 
depois dos lrabalhos de Hamilton e Sá.y. Mas 
lin1ito-me a isto, porque não quero levar o meu 
discurso muito atlian te ; o senso commum 
hasta pal'a desmentir tal asset·ç.'lo, como mar
cha,· foi a unica resposta que deu Soct·ates ao 
sophista que negava o movimento. 

Se o nobre ex-ministro julga c1ue o augmento 
da divida publica é um bem, devia continuar, 
e não }imitar, como confessa. dever ser; esta 
limitação mostra a sua falta de convicçã.O. 
Outra cousa nno posso admittír. Não sei como 
o nobre ex-ministl'o, cuja inteUigencia é ta.o 
clam, póde acreditar que a coexistencia de dons 
factos necessariamente indicava que um era 
causa do outro. Trou,ce S. Ex. t1 facto de te1· a 
Inglaterra augmentado a sua divida na guerra 
passada, e de terem tambem augmentado con
sideravelmente as riquezas da Grã-Bretanha. 
Mas o nobre ex-ministro sabe que esta prospe
ridade nasceu de a Grã-Bretanha se ter apode
rado do monopolio do commercio do mundo 
inteiro. Os beneficios immensoe: que tirou forno 
em pregados em parte para fazer face ás lou -
curas do governo, e em outra parle pat·a aug
mentm· a agricultura e industria fabril e com
met·cial. Esta prosperidade não nascia pois do 
erescímento da divida. Se a divida fosse menQr, 
maior seria a prosperidade. 

Trouxe-nos lambem o exemplo da França: 
todos sabem que esta prosperidade nasceu 
principalmente da segurança da· propriedade 
depois da revolução, e da remoçi'lo de todos 
os obstaclllos que entorpeciào a industria,. e da 
divisa.o das terras, o que continua até ngora, 
embora um po11co sustado durante o imperio e 
r_estauração ; mas depois, pela revolução de 
Julho, esse mesmo aguilhãO devia apparecer 
para. augmcntar a riqueza nacional. Qµanto ao 
facto da Arnerica, o nobre ex-minish-o sabe que 
não ê devido a ter desapparecido a divida. Esta 
questão foi muito debatida nos periodícos ; não 
me occuparei com ella ; hasta que se não 
duvide das suas causas verdadeiras. 

O nobre ex-ministro da marinha emitlio 

hontern urna opiniao que não admitto; fallando 
sobre a remoção da academia çle marinha para 
bordo, disse que estava autorisaqo para isso por 
uma resolu~ão da camal·a, pela qual se julgou 
tambem autorisado para augmentar a despeza. 
Não concedo: a autorisação que se deu foi dentro 
dos limites da despeza marcada, porque de 
outro modo, adeus systema constitucional-! Se 
os ministros tiverem os cordões da bolsa do povo, 
tudo isto -é uma phantasmagoria. Não, se
nhores, é .a nós que compete abrir e apertar 
estes cordões. S .. Ex., portanto nao podia fazer 
esta despeza sem autorisação especial, assim 
como nas procurações gera:es se não entendem 
comprehendidas alienações sem expressa men
ção. Devo lambem dizer que sou propenso n 
pensar que para a instrucção a remoção ó 
melhor i mas quanto á moralidade, se devo 
crêL· o que ouço, se é vet·dade ludo quanto se 
me diz, 1·eceio que os fogos do céo caiao sobre. 
nquella embai·caçllo, como ouh''om Sodoma e 
Gomo1·ra1 porque tenho ouvido que a immora
lidade é muito grande. 

Nno posso appmvar o topico da commissn.o, 
porque segue !:iÓmcnte a política da força hl'Ut3 
e sem conciliação. No prindpio eu me capa
citaria de que os sós rneios conciliatoríos serião 
bastantes para chamará oi·dem os rio-grandenscs 
desvairados ; hoje creio qµe é necessaria a con
cul'rencia de força ; mas nllo quero admittir 
uma cousa com exclusão da outra. Porque não 
faremos o que fez a poderosa naça.o ingleza, 
quando os Estados Unidos começárão a luta 
que produzio a separação final entre elJes e a 
Inglatlm·a? Porque nlio mamla1·emos com mis
sados a esses desvairados? Poderião elles pen
sar que nós lhes tinhamos medo, vendo a força 
de que podemos dispôt·? Se de um lado lhes 
offerecemos a oliveira, mas de outro lhes mos
trarmos phalanges briosas e aguerridas para 
debelJal-os, reflectirião mais antes de recusarem 
nossos offerecimentos; eu não penso que eUes 
possão durar por longo tempo, cuido mesmo que 
elles o sentem ; mas sem garantias, como ce· 
deráõ elles? Seguremos-lhes o que lhes convém, 
façamo-nos acreditar, e espero que em b1·evc 
um só palmo de terra do.Brazil não seja domi
nado por fürça rebelde. 

Não posso . lambem votar pelo lopico, na 
parte em que declara que o Brazil está todo 
pacifico; porque isto é illusorio. O governo foi 
illudido quando cuidou que o espirito de ordem 
reinava nas prnviocias ; eu que sei o contrario, 
não devo pintar. o imperio como gozando da 
maior pacificação, quando sei das desordens 
que têm apparecido em diversas partes. Eu dizia 
que o imperio está pacifico na maior parte, mas 
no todo na.o. . 

O estylo tambem me pareceu mais proprio 
de Larraga do que da camara dos deputados: 
compunja-se quem quizer, eu hei de.. votar 
contra. 
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Tenho mostrado o motivo porque me oppo
nho ao topico da comrnissao, agora só me falta 
agradecer ao nobre ex-ministro da marinha o 
discurso, que proferio hontem, e que me causou 
rn ui dolorosa irn pressão. Eu julgo que o acto 
de lançar odiosidade sobre seus companheiros 
é muito perigoso: se fossemos a examinar ta1vez 
eu pudesse provar que o nobre ex-ministro da 
marinha peccou mais do que o deputado a quem 
se afan0u por tornar odio:!io. 

O SR. CA.RNErno LEÃO : - Pois nao. 
O SR. ANDnADA MACHADO : - Dir. a nossa 

legislaçao que quando se põe os pasquins, 
aquelle que .os espalha é muito mais criminoso 
do que quem os faz; ao nobre Sr. ex-ministro da 
marinha cabe esta pecha. (Não apoiados.) As 
palavras do nobre deputado por S. Paulo podião 
ser desculpadas e alé justificadas, qnando nao 
vistas pelo prisma da inimisade politica. 

O SR. CARNEIRO LEÃO: - As palavras do· 
Sr. Alvares Machado podião ser desculpadas, 
rna.s as do Sr. Torres não ! ! ! 

O SR. ANDRADA MACHADO; - Não sou in
justo: respeílo muito o Sr. Torres, e porque o 
respeíto é qlle tenho pesar de o ver deixar-se 
levar por um movimento de paixllo. Não deixa 
de caber, no meu llllmilde sentir) uma parte de 
censura ao Sr. Alvares Machado; mas quem 
enYenenou mais suas palavras foi o Sr. ex
ministro da marinha. · O Sr·. Alvares Machado 
não rebaixou nenhuma autoridade, · nenhum 
chefe, nenhum officíd da legalidade senão o 
ex-presidente. Verdade é que 11ão mencionou 
chefe algum da legalidade, mas nem o devia 
fazer ; não os devia confundit· com os l'ebeldes. 
Apresentou-se corno notabilidade no sul o 
Sr. Coelho; ainda o n:10 é no sul, onde ainda 
na.o fez nada, mas sim na Bahia. O Sr. Alvares 
Maehado não fez bem, mas o Sl'. Torres fez 
peior a meu ver, porque foi dar tanto peso a 
semelhantes descuidos. 

O SR. MoNTE:zu]l[A : - Apoiado. 
O SH. ANDRADA MACHADO~ - Nunca foi es· 

lylo nesta casa lançar mão de uma parte para 
servir rle thema a um discul'so. Eu disse de 
minha cadeira que a queima das casas na Bahia 
era um plano de estrategia mal co.mbinado ; 
mas necl'escentei que era máo, e .• o. S!'. ex-mi-
11islro da marinha nl\o se dignou declarar esse 
correctivo. 

O Sa. TORRES : -Citei o que li no Jornal do 
Oomnitrcio. · 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Veio o correcti vo 
no Jor-nal do Com.me,·cio, mas o Sr. ex-ministro 
nrto se dignou fazer menção delle, e derramou 
por este meu dito todo o seu azedume e amar
gura sobre a minha cabeça, o que não julguei 
merecer. Senhores, quando eu pintar rebeldes 
que detesto, não lhes hei de imputar mais 
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crimes do que elles lên1, m6rmente quando 
esse l'ebelde-Saoino talvez tenha já pago com a 
cabeça, porque elle estava sentenciado á morte. 
Não quero augmentar a desgraça. de quem é 
victi ma da iei. Eu me capacitei de que Sa
bino nilo tinha ordenado a queima da ci· 
clacle baixa senão para escapar para a cidade 
alta. · 

MtaTAS VozEs :-Está enganado. 
O SR. ANDRADA MACHADO:- E' o que muitas 

vezes produz a leitura de livros: Sabino tinha 
talvez lido que este tinha sido o expediente 
empregado por Rostopchin r.a defesa de 
Moscow; quiz imital-o na Bahia; pretendeu 
queimar a cidade baixa para se escapar para a 
cidade alta. 

Os SHs. MouRA MAGALHÃr::s E BARRETO P1~

DR0s0. :-N11.o era esta a sua inlençn.o; era, 
sim, reduzir a cidade da Bahia a cinzas. 

O SH. ANDHADA MACHADO :-Mas não queimou 
casa alguma na cidade alta. 

Mu1TAS VozEs :-Queimou, queimou ; e s,: 
nlio reduzio ludo a cinzas é. porque não teve 
tempo. (N,wmerosos apoiados.) 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Se-queiinou .... 

O SR. MARIA no AMARAL:- Na cidade alta 

queimou mais de trinta casas. (Numerosu.3 
apoiados.) 

O SR. ANDRADA l\facHADO :-Então é um sce
lerado. 

O SR. BARRETO PEDROSO :-Peço a palavra. 

O SR. ÁNDRADA MACHADO :- Mas isto não 
pedia que o nobre ex-minislrn me fizes!5e um 
semelhante ataque. Eu.cuidei que a este res
peito nunca podia entrar em duvida a minha 
qualidade de rnonarchista como sou, integra
lista como sou ; nunca podia, pois, ser consi· 
derado como um homem que atacava a integri
dade do imperio e a monarchia. Os malvados, 
apezar de malvados, são homens, merecem a 
minha compaixão, embora eu n1lo queira im
pedir que recebão os castigos de seus crimes. 
E' pois pouco louvavel lançar o odioso sobre 
os do lado opposto, porque clama.o contra o 
despotismo, dizendo-se que isto é animar os 
rebeldes: o que se segue daqui é que de
veríamos deixar a administração fazer quantas 
arbitrariedades' quizesse, e não fallarmos contra 
ellas para n1'.lo animarmos os rebelc.les ; devia.o.se 
soffrer quantos actos houvesse contra a lei. Nãü, 
senhores, havemos de stigmatizar os rebeldes ; 
havemos de dar ao governo todos os meios de 
que carecer para acabar com -a rebellirio, mas 
não consentiremos em actos conh·arios ás leis. 
Não gosto de ser injusto para ninguem : 
chamou-se aqui eslrella polar a João Anionio 
da Silveira : segundo as noticias que tenho, 
este homem é honesto; existe entre os re-

,J8 
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beldes porque na.o tem outro remedia ; elle 
praticou- com patrici~s 11;eus, com officiaes pau ... 
listas, actos de bemgmdade; concorreu para 
salvar-lhes as-vidas, sou-lhe pois obrigado, como 
braziieiro e corno paulista. 

Este homem tem simplicidade spartana, é 
honesto, mas as suas circúmstancias o forçllo a 
ficãr entre os rebeldes. Ha inuitos hot11ens que, 
cercados como se acha.o dos rebeldes mais po
derosos, arriscaril'l.0 a vida se professassem a 
lealdade. Se nossas forças lá apparecerem; 
talvez muitá desta gente volte para nós; mesmo, 
senhores, não dese~pero de ver Bento Manoel 
voltar a nós. aoezar de ter-se portadv como 
tr~-iior, - aguiÍhoâdo pelo desejo· da vinga_nça; 
cuido que voltada n. nós se pudesse; e talvez 
sejão os que estào de nossa parte que fação com 
que e1le não volte. . 

Tenh0 concluido meu discurso: sinto ter 
tomado tanto tempo á. casa, mas não podia ser 
por menos. 

O SR. P:i=n:s1DENTE dá a mesma ordem do 
dia. 

Levanta a sessa.o ás 3 horas. 

Ses~ão em •~ de Ju.nho 

PRESIDENCIA DO SR, ARAUJO VJANNA 

Smr.MARIO. - Expediente. - Pa1·eceres de com,
m-i.ssões.-Ordem do dia.-Interpretação do 
acto addicional. Discurso da Sr. Ottoni. 
Origem do regres/jo.-Dúr;11,.ssão do teree,iro 
topico do vr>to de graças. D1"scw·so do 81·. 
Sebastião do Rego. O -movimento de Lages. 
O Rio Grande, etc. 

A's 10 horas da manhl\ faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depu -
tados, abre-se a sessão, lé-se e approv::,,-se a 
acta da antecedente. 

Faltão c~IU causa os St·s. Sucupira, Busta
mante, Alcibiades e Pinto Coelho ; e sem ella 
os Srs. Souza Franco, Ferreira de Castro, Oli
veiI:a, Francisco- do Rego . e Belizario. 

:S:XPJID1ENTE 

O SR. 1 º SECRETARIO dá conta do expediente 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro do imperio, remettendo a COtiÍa 
do decreto de 23 de Outubro de 1837, que de
clara sem effeito a nomeação do bachar·el 
Agostinho Moreira Guerra, para o lugar de juiz 

· de direito do civel dn capital do Pa1·á.-A quem 
fez a requisição. 

Do ministro da fazenda, enviando um officio 
,:do presidente da provincia do Ceará, de 11 de 
Maio ultimo, sob n. 30, incluindo um requed

. mento dos guardas da alfandega da cidade da 
Fortaleza com a informação do seu respectivo 

chefe sobre o augmento que pedem nos seus 
vencimenlos.-Â' commiss;io do orçamento da 
fazenda. 

Do mesmo ministro enviando o requerimento 
ern que Francisco Ezequiel Meira peâe isenção 
de direitos do trigo em grão que puder moer na 
sua fabrica estabelecida na capital da provincia 
rL1 R-:i.h~i:-.. • friH"1hnn"II 1•nrnc.Jtn n .n,(~f:n;,, rL-,, r"'l"/'\L .. ~rl.t'l,,nf.l'\. 
U.-0. "-JQ.1..1,lC\.' \,.0..1,J.LJ\.,LLl Ll.;,I.A&'--1..\.\... V VLI.J..'-'1.'V UV t-Jl.\;;::IIU'ç;Ul(; 

da mesma província d('. 3 de Setembro de 1838, e 
mais papeis que o acompanhão1 constando do 
pat·ecer fisc~l exarado no dilo offi.cio; os motivos 
que teve o governo p'ara julgar devet· indeferir a 
pretenção do supplicante.-A' 3n commissao de 
fazenda. 

Remette-se á commissllo do commercio urna 
representaçM do engenheirn Cezar Cadolino, 
em que se propõe organisar uma companhia 
para estabelecer uma estrada de ferro desde 
esta cidade até a de S .• Toa.o d'El-Rei. 

Vai á 3" commissa.o de faienda o requeri
mento de Francisco Piuto de Souza. 

Julga-se objecto de deliberação, e vai a im
primir, o seciínte projecto: 

<e A commissão de pensões e ordenados, exa
minando o requerimento e mais documentos 
de Manoel Teixeira da Silva, morador na pre
vi ncía das Alagôas, e reconhecendo os serviços 
que prestàra ao Brnzil, deixando seus eslndos 
para voluntariamente assenlar praça, de que 
resultou, tendo sido gravemente ferido em uma 
coxa, ficar aleijado, é de parecer que se approve 
a pemão annual de 200$, concedida pelo go
verno em remuneração de seus serviços, pat·a 
o que offerece a seguinte resolução: 

e< A assembléa geral legislativa resolve : 
« Artígo unico. Fica approvada a pensno de 

200$ annuaes, concedida pelo governo a Ma
noel Teixeira da Silva por decreto de 22 de Ou
tubro de 1828. 

« Paço da carnara dos deputados, 11 de 
Junho de 1839. - Joaquim ll'lanoel Caniefro 
da C1tnha.-}rfanoel L Cavalcanti de Lace;,·da. 
- Gomes da Fonseca. ,, 

O Sr. Gomes Itibeiro requer a dispensa da im
pressão deste projecto, e observa que talvez que 
este individuo seja o unico da provincia das 
Alagôas que tenha uma pensllo. 

Consultada a cilmara, dispensa a impressão 
do projecto. 

Lê-se o seguinte parecer : 

cc O provtdor, olíiciaes e mesarios da irman
dade do Santissimo Sacramento da antiga Sé 
desta côrte representllo á esta camara, que 
tendo-lhe sido concedidas seis loterias para a 
cuntinuaça.o e conclusão da obra de sua igreja, 

· forão quatro extrahidas, e restão duas, cujo pro
dueto se1·á assás mingoado para fazer face á 
quantia de 185:400$000, em que vem orçada 
pelo mestre da obra a despeza, qne é·. de 
mister fazer com ella -até sua concluslio, e por 
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isso implorão a concessão de mais duas loterias 
annuaes por espaço de 6 annos. 

<( Considerando o abaixo assignado, que o 
beneficio das loterias já foi outorgado á sobre
dita irmandade pelo corpo legislativo, e que 
agot·a n!o se faz mais do que continuar o mesmo 
beneficio tanto mais necessi-trio quanto a obra 
se acha adiantada, e em estado de recelJer o 
madeiramento do lecto, na._o sendo bastante para 
a conclusão c.lella o zelo religioso, e esforços dos 
supplicantes, altenta a enorme despeza, que 
uma tal obra demanda ; e conside1·ando· mais a 
di11iculdade de se consignar no orçamento 

. qualque1· quantia para este fim (o qne certa
menle seria prefe1·ivel no meio elas loteriVf), nno 
póde esquivar-se a opinar, como opina,· em 
sentido favoravel á irmandade, vista a necessi
dade e importancia da igreja que se está cons
truindo, e cuja obra já começada p6de ar
ruinar-se, porquanto, posto que o abaixo 
assignado não seja affçiçoado ao meio das lo
terias, e faça ardentes votos pura que desap
pareçilO, não desconhece comtudo, que nas 
actnaes circumslancias do paiz ii;to só se aJcan
çará lentamente, e em consequencia o abaixo 
assignado entende que deve limitar-se a negar 
ern regra geral um tal meio, e á permittil-o só
mente nos casos indispensaveis, quando razões 
imperiosas aconselhem uma e2'cepção á regra 
fixada ; e nesta conformidade tem a. hom-a de 
offe1·ecer a seguinte resolução, julgando ser por 
ora sufficiente a concessão de ô loterias, e não 
12, como pedem os supplicanles. 

t< A assembléa geral legislativa resolve : 
e< Artigo u·nico. Ficão concedidas á irman

dade· do Santissimo Sacramento da antiga Sé 
desta côrte mais seis loterias para a conti
nuação e conclusllo da sua igt·eja pelo mesmo 
modo e maneira. por que lhe forão concedidas 

· as seis de que trata a resolução de 1.2 de Junho 
de 1837. 

cc Paço da camara dos deputados, 31 de 
Maio de 1839.-J. J. Pacheao. " 

Lê-se mais o seguinte : 
« Os abaixo assignados , concordando nas 

razões pelas quaes se· deve supprir com a 
quantia necessaria as despezas da· edificação da 
igreja do Santissimo Sacramento, uão adoptão 
o meio da concessão das loterias, e por isso são 
de parecer que nas l~is do orçamento se con
signem as quantias necessarias por espaço de 
oito annos consecutivos, para a constrncção do 
templo mencionado. · . 

cc Paço da camara dos deputados, em 31 de 
Maio de 1839.-S. Martins.-M . .AnW,ral. » 

O SR. PRESIDENTE declara que, como ha voto 
em separado na fót·ma do regimento, fica este 
objecto adiado. 

O Sr. Montezuma. requer que se · j11lgue 
ohjecto de deliberaç:to o projecto, e que vá 
a impt·imir-se. 

Jdga-se objecto de deliberação o projecto, e 
vai a imprimir com o voto em separado. 

São lidos e approvados os seguintes pa
receres : 

Das commissões reunidas de constituição e 
3" de fazenda : 

« As commiss-aes reunidas de conslituiçn.o 
e 3"' de fazenda, para poderem dar o pa
recer sobre a petição de Firmino Felix da 
Silva e outros cidadãos da cidade da Bahia, 
queixando-se da disposição do aviso do minis
terio do thesouro, de 2 de Janeiro do corrente 
anno, que os inandou demittir de empregos que 
serviao, po1· haverem servido com os rebeldes, 
requerem que se peça ao govemo pela mesma 
repartição, copia do referido aviso. 

11 Camnra dos deputados, -12 de Junho de 
1839. - José Clemente Pel·eira. - Barreto 
Pedroso, - M. do Amaral.-J. J. Paclteco.
Soiiza Martins. " 

cc José Duarte Pereira Ribeiro, -allega te1· es
tudado na academia de marinha de Lisboa, de 
que apresenta documento, e haver reque
rido ao governo, para q11e o adcnittisse na ar
mada com o posto de guarda-marinha, pre- . 
tenção, que o mesmo governo indeferira á vista 
da disposiçãO do art. 4° da lei de ·10 de Ou
tubro de 1837, a qual só autorisa a admissão 
no dito posto áquelles diseipulos da academia 
de marinha, que tiverem completado os res
pectivos estudos. Em consequencia pois recorre
º supp\icante á esta camara, para que attenda 
á sua indeferida. pretençào. A commissão de 
marinha e guerra informa que pedindo-se a 
este respeito informações ao governo, este en
viára em resposta varios documentos, dos quaes 
se collige : 1 º, que o supplicante tendo reque
rido o posto de guarda-marinha, e sendo ouvido 
sobre o objecto o consefüo supremo miUtart se 
viera no conllecimenlo de que a.o supplicante, 
para complemento. dos estudos, faltava.o as dou
trinas do apparelho, artilharia e desenho, e que 
eonseguintemente n~o estava no caso da lei ; 
2°, que o suppiicante á vista de tal indefe
rimento, querendo remover o unico embaraço 
que se lhe apresentava, requerêra ser exami
nado nas ditas do.utrinas, o que tambem fôra 
ind~ferido, em conformidade do parecer do 
procurador da corôa, o qual julgou que a letra 
do citado art. 4° a isso se oppunha. -

• e< A commissão acha corntudo conforme, tanto 
a opinião do conselho supremo, como o parecer 
do procurador da corôa. E comquanto julgue 
que ao _supplicanle se levem em conta. os 
estudos de mathetnatica e navegação, em que 
fôra approvado na academia de marinha de 
Lisboa, por serem doutrinbas identicas ás 
que se ensinão na nossa academia de ma
rinha ; todavia se persuade que o supplicante 
deve aqui habilitar-se no estudo das doutrinas 
que lhe falU!.o, e só entã.o poderá considerar-se 
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comprehendido tia lilteral disposiçã.o <lo art. 4º 
da citada lei, quando trata dos discipulos da 
academia, que têm completado o curso dos res
pectivos estudos. 

cc E' portanto, a commissã.o de parecet· : 11\ 

que ao supplicante nada ha que deferir, por 
não ser fundado · em lei o que pretende ; 
2°, que os papeis e documentos remettidos 
pe}o governo á camara, lhe sejão devol
vidos, por assim o exigir no seu officio .de re
messa. 

e< Paço da camam dos deputados, 3 de 
Outubro de 1838. - Coelho. - .Fhmciseo do 
Rego. » 

e< Foi visto pela commissão de justiça civil o 
requerimento de Maurício José Rodrigues Pon
çadilha e Manoel Verissimo de S01Jza Rosa, 
pedindo á esta augusta camara haja de de
cretar-lhes uma indemnisação anuual de 300$, 
desde o dia em que os supplicantes, por exe- · 
cuçn.o do codigo do processo criminal, passárão 
de escrivães da ouvedoria geral do civel do Ma
ranhão a escrivães das appellações da relação 
daquella cidade, diminuindo-se por tal mu
dança os rendimentos de seus offi.cios na razão 
da indemnidade pedida. 

« Mostrao os peticionarios, pelos documentos 
juntos ao seu requerimento, que farão vitalícia
mente providos nos oflicios extinctos ; e argu
menta.o que mandando-se por diversas leis 
continuar os ordenados por inteiro aos membros 
de a)gumas repartições abolidas, até serem pro
vidos em cargos de lotação equivalente, devem 
os supplicantes gozar das mesmas vantagens, 
tanto mais porque pagárão os direitos de 
seus respectivos titulas, em re)ação á quantia 
duplice, da em que forão lotados os lugares que. 
ora exercem. 

.« A comrnissão considerando que em mais 
de um artigo da legislação em vigor se dá.como 
certo, o principio de não ficar a fazenda publica 
obrigada a cousa alguma no caso de ex
lincção dos officios, entende que por força 
de maior razão nenhum direito assiste aos pe
ticionarios, para rec)amarem indemnisaça.o em 
consequencia de -terem sido con vert.idos os 
cargos que exercião, em outros da mesma 
natureza, .em que se achão empregados : n!lo 
lhes podendo ser applicavel as determinaçôes 
a reSlpeito dos officiaes das repartições extjnctas, 
porque além de ser uma excepção no principio 
indicado, taes individuos não tiverAo destino 
algum, entretanto · que os supplicantes fora.o 
immediatamente occupados nos cargos que 
servem actualmenté. 

cc Pensa além disso a commissão, que as lo
tações dos officios não são provas seguras para 
ve1-ificar os rendimentos dos mesmos, e por isso 
ainda quando não · procedessem os princípios 
eicpostos, os supplicantes não poderião obter o 
que pretendem, por 11~0 mosll·arem sufft-

cienlcmente a diminuiçM do:; 1·e!litos dos res -
peclivos officios. 

« Ultimamente julga a commissão que não 
só n!lo ha razão alguma d<! utilidade publica, 
que proficua seja á pretençílo dos supplicantes, 
mas que se o contl'ario fosse resolvido por esta. 
augusta camara, · não pod~ria ella desatlendet· 
a ~uítas outras reclamações no mesmo sentido 
fundadas em identfoas razões, e por este modo 
vida a ser cada vez mais onerada a fazenda 
publica, que aliás já. se acha pergra vada, tal vez 
além de sua faculdade.· Por.tanto, é a com
missllo de pal'ecer que o requerimento não póde 
teL' lugar. . 

<e Snla das commissôes, 8 de Junho de 
1839. - Tosta.-Mendes dos Santos. - M. L 
Oa.vcdcanti. » 

<e Na 3" commissllo de fazenda foi exami
nado o requerimento da camara municipal 
da villa de Iguape da provincia de S. Paulo, em 
que pede : 1°, a concessão de dnas loterias de 
cem contos de réis cada uma, afim de ser 
o seu producto applicado á continuaça.o e con
clusão da igreja matriz da dita villa; 2°, facul
dade para que as ditas loterias corrão nesta 
côrte. · 

cc Competindo a concessão de loterias nas 
pt'ovincias ás respectivas assembléas legislativas 
pl'Ovinciaes, segundo já foi decidido por esta 

· camat·a, e nao havendo razão alguma que 
possa apadrinhar a faculdade pedida de cor
rerem as loterias nesta côrte, quando conce
didas competentemente ; . é a commissão de 
parecer que se indefira a pretença.o da ca
mara municipal da supradita villa de lguape. 

« Paço da camara dos deputados, 6 de Junho 
de 1839.-J. J. Pacheco. - Souza Martins. -
M. do .Amaral. » 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa & discussão adiada da redacção 
do projeclo de jnterpretação ao acto addi
cional. 

O Sr. Montezuma pede a palavra pela ordem, 
e declara q11e não aclra bom que se passe da 
discussão de uma nuteria de surnma impor
tancia á outra igualmente de summa. impor
tancia, ficando aquella adiada. Este methodo de 
discutir tem demorado a discussãO do voto de 
graças, que o orador julga se dove tratar em 
primeiro lugar, por isso que .não considera 
nenhnm negocio mais importante do que esse. 
Allega o exemplo praticado nos parlamentos es
trangeiros, aonde as discussões continuão até se 
terminarem. Não sabe se ha de mandar um 
requerimento á mesa, pedindo a urgencia 
pará a discussão do voto de graças. Reserva
se para outra sessa.o para fazer este reque~ 
rimento. 

O Sr. Ottoni : -1,,evanto-me para sustentar a 
opinião que hi.l poucos dias emitli, defendendQ 
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o requerimento que accusa de contra'dictorio e 
absurdo o projecto cuja redacç!io se discute, 

·por ser inconstitucional. Não querendo, porém, 
tomar muito tempo á casa, limitar-me- hei a 
responder a alguns dos argumentos do nobre 
deputado pela Bahia ( o Sr. Moura Magalhães), 
que teve a bondade de tomarc.em consideraç~o 
minhas proposições. 

Reconhecendo corno genuína a inte1·pretaç11o 
dada na primeira parte do art. l" ao § 4º do 
art. 10, isto é, a interpretação que declara 
pertencer ás assembléas provinciaes sómente 
o direilo de legislar sobre a policia municipal, 
e isto sob proposta das camaras, eu me 
havia opposto á distincção, ou antes á res• 
tricçào conteúda na ultima parte <lo mesmo 

· artigo, exceptuando·se a po1icia judiciaria mu
nicipal. O nobre deputado respondendo aos :r. 
gumentos que expuz em abono desta opinião, 
em pdmeiro lugar nos fez uma brilhante e 
scientifica exposição da origem dos municipios, 
fazendo ver a differença entre os direitos qui
ritaes e municipaes, segundo as leis de Roma, 
as funcções 1os decuriões, etc.1 e finalmente 
explicou como os romanos transmiltirão aos 
povos que conquistárão suas intítuições, e assim 
desenvolveu a origem das funcções municipaes, 
e a sua natm-eza; mas perdoar-me·ha o illustre 
deputado que lhe diga, que viria isso muito 
ao caso tratando de jure constiluendo> e que
rendo-se. marcar as aUribuições municipaes, 
como o fez, por exemplo, Portugal ; segundo 
a expressão do illustre àeputaào, fundou os seus 
municípios segundo o direito romano, que 
tantas conquistas fez. Mas, Sr. presi<ieute, trata
se de examinar, não o que convém, mas o que 
a. constituição determinou. 

Eu fiz ver que o poder legislativo, desen. 
volvendo o art. 169 da constituição, na lei · 
do 1° de Outubro de 1828 antorisou as ca
maras para organisarem posturas sobre segu-
1·ança publica em geral ( art. 71 ), e no art. 66, 
especialmente sobre injurias; obscenidades, etc. 
Ora, se as injurias, mesmo segundo a inlelli-

. gencia do podei· geral quando confeccionou o 
codigo criminal, sao qualificadas crime policial 
pela classificação debaixo de que se achílo, como, 
podendo as cama1·as fazer postaras e os con
selhos geraes approval-as definitivamente sobre 
um crime policial, nito le~islavs.o sobre policia 
judiciaria municipal ? E' o que não com
pt·ehendo. De pãssagem notarei que eu não citei 
a lei do 1 º de Outubro suppondo que ella não 
podia ser reformada pelo poder legislativo Ol'

dinario, mas sómente para demom,trar como 
havia a assembléa geral explicado o art. 16 da 
constituiça.o. 

O nobre deputado, porém, divide a policia 
sómente em administrativa e judiciaria: e pro
cura demonstrar que pela natureza da cousa, e 
segundo a intelligencia dos melhores autores, 
a policia administrativa designava exclusiva· 

mente policia municipal, e vice-versa. Mas, Sr. 
presidente, se não póde haver policia judiciaria 
municipal, e esta é sórneute administrativa, 
nilo se 111e dirá para que a ultima parle Llo ar
tigo exclue das afüibuições das assembléas 
provinciaes a policia judiciaria municipal? Se 
prevalece tal explicação do illustre deputado, 
não é esta parte do artigo ociosa, porque nada 
dispõe de novo = e absurda porque ex:clue 
uma entidade não existente na opiniãO do nobre 
deputado. 

O nobre deputado achou-me em erro de 
chL·onologia, quando attribui a idéa do re
gresso desenvolvida nesta interpretaçso ao 
gabinele de 19 de Setembro, declarou que estas 
idéas erão lidas e adoptadas desde que o acto 
addicional chegou ás províncias ; que difficuP 
dades muito sérias appa1·ecê1·no, e que diversas 
interpt'etações erão reclamadas de todos os an• 
gulos do imperio, e concluio daqui que eu com.., 
mettia erro de data attribuindo ao gabinete de 
19 de Setembro. Mas enganou-se o nobre 
deputado. O regresse tem seu conhecido pai 
no ex-ministro da justiça : mas não data da 
organisaçào do gabinete de Setembro, é mais 
antigo : permitta que lhe diga que não com
metti en·o ehl'Onologico, que lhe mostre que sei 
a origem do regresso. Talvez o nobre deputado 
saiba que chegando aqui os deputados consti
tuintes com a missão àe reformar a consti
hliça.o, apparecêrão dous differentes partidos. 
Varias sessões dos deputados constituintes pro
pendião para idéas extremamente oppostas ( eu 
cita.l'ei por exemplo um projecto de reformas 
apresentado pelo St·. deputado Francisco do 
Rego Barros) ; havíãO deputados cuja ten• 
dencia era dar aos direitos provinciaes muita 
latitude, grande somma de garantias : havia 
outro lado da casa que não queria reforma 
alguma, e sómente a constituição de 1824, 
Oscillava o nobre ex-ministro da justiça entre 
estas duas opiniões, e apresentava-se ora que
rendo as 1·eformas extremas, ora parecendo 
capitular com aquelles que nenhuma reforma 
querião. Ent1·elanto, o gabinete de entao, em
penhado como estava em rebater a restauração, 
e tendo por isso necessidade de apoiar-se na 
opinião 1ibernl evitando os extremos, interes
sava-se para que as reformas passassem se
gundo as exigencias manite8tadas de todos o::; 
angulos do imperio. 

Eu vou referir o que ouvi : uma alta per
sonagem (o Sr. Bl'aulio), cujas •cinzas pro
fundamente venero, temendo que o peso do 
voto do ex-ministro da iustica fizesse pender 
a balança para algum los ex.lt·emos, procurot.l 
fazer com que S. Ex. adoptasse as · idéas do 
justo meio, e se compromettesse a contribuir 
para que as-reformas nem sahissem arnplameut~ 
democralicas, nem restrictarneute rnonarchicas, 
Disse-se mesmo que o aceno ás ambições do 
nobre. ex,-m,in,istro ~a· justiça cpm a app,e~ecid_a. 

.. ~ 1 ' 
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382 SESSÃO EM 12 DE JUNHO DE 1839 

pasta da fazenda, concortêra em rnuito a que 
S. Ex. se prestasse á confecção da reforma 
da constituição, segundo ps desejos do gabinete 
que então regia os destinos do paiz. Ora, não 
sei até que ponto estas proposições serão 
exactas ; mas o cerlo é que o ministro da 
justiça, deixando de oscillações1 tomou o norte 
do meio termo entre os dous e1tremos, e em 
consequencia sustentou, e defendeu o actQ 
addiciona1, como elie passou com pequenas 
modificações. Todavia a promessa da pasta da 
fazenda nti.o se realisou, e immediatamcnte 
o nobre ex-ministro da jusUça, ainda em 1834, 
abandonou os set1s aJliados politicos, e começou 
a fazer côrte aos bancos da opposição. Os 
nobres deputados recordar-se-hão da impressão 
que produzio na casa o senso commum, cujas 
idéas farão lambem aqui emittidas pelo ex· 
ministro da justiça. Recordar-se-ha.o de um 
dito celebre de um dos membros mais cons· 
picuos da opposição de então (o Sr. Hollanda 
Cavalcanti) quando o nobre ex-ministro da 
justiça começou a sua defecção : esse respei
tavel deputado repellio a alliança, e declarou 
ao nopre ex-ministro em publica sessão que 
a opposição detestava os traidores e rejeitava 
os transfugas. · 

Por conseguia te, é dessa época que data 
a defecção do ex-minislro da justiça, e bem 
sabem os nobres deputados que S. Ex. começou 

· a defecção com ho1·riveis hostilidades e in
vectivas dirigidas ao digno ministro da justiça 
de então; que figurava no gabinete como o 
primeiro ministro, e não ignora.o que forão 
dirigidas a esse nobre ministro as allusões 
mais pedidas e calumniosas1 e que esse cidadão 
tao respeitavel pelos seus serviços e virtudes 
(o Sr. Aureliano) tivera de tudo soffrer por 
nA.o se resignar a servir ao ministerio, como · 
o nobre ex-ministro da justiça, approvando .que 
se lhe entregasse a pasta da fazenda) mas 
declarando que seus _escrupu)os não permittin.o 
a solidariedade com esse senhor. 

O Sa. PRESIDENTE : - O nobre deputado está 
fóra da ordem. 

O Sa. ÜTTONI: -Perdôe V. Ex., é para 
provar que não commetti erro de chronologia, 
e que sei a origem do regresso. Mas se 
V. Ex. não consente, eu passarei já a outro 
topico. 

ALGUNS SENHORES: - Está na ordem, póde 
continuar.· • 

O Sa. ÜTTONI : -. Nesta posição, o nobre ex
ministro da justiça, achando-se repellido pela 
opposição, desertor das fileiras onde poo.'. tantos 
annos tinha militado, achou-se em unidade ; 
mas seus recursos são grandes, e lhe sub-· 
ministrarão idéas e planos bem capazes de 
fascinar o povo credulo. Uma nova bandeh-a 
foi hasteada, e em breve um exercito capih
neado pelo ~nventor da bandeira tratou de 

eleval-o.· Bem se vê ·que tal plano, bem que 
exigia para a ex.ecuç~o muito talento, tinha 

. por si muitas probabilidades favoraveis. O go
verno de enla.o representava as idéas liheraes, 
mas 11avin de ter commettído muitos erros, 
e não tinha podido realisar -as esperançosas 
promessas a qui, se compromettêra, aceitando 
o legado da gloriosa revolução de 7 de Abril; 
era natural pois que descontentamentos hou
vessem, que, apoiando os amigos das idéas 
vencidas, devia.o conjunctarÍlente fa vonear o 
systema do regresso. Esse regL·esso . não data 
de época .. proxima, nem eu ô attribuo ao ga
binete de 19 de Setembro, mas sim a.o ex
ministro da justiça. Creio portanto não haver 
commetlido erro de chronologia. 

Agora passarei a djzet· algumas palavras em 
sustentação de minhas idéas, rel~tivameate ao 
artigo 2° do projecto que se discute, que diz 
que as attribuições do § 7° do artigo 10 se 
limita.o a marcarem as assemhléas provinciaes 
o numero de empregados provinciaes. 

Eu disse qne com tal. intelligencia . ficava 
o § 7º do artigo 10 reduzido, ou a uma super
abundancia, ou a uma inutilidade, em vista 
. do § 1º do mes·mo artigo. Respondeu-me . o 
nobre deputado que as assembléas provinciaes 
podião legislai· sobre divisão judiciaria sem 
marcar o numero de empregados, e vice-versa, 
marcar o num·ero de empregados sem legislar 
sobre a divisão judiciaria : isto é exactissim9 ; 
mas eu não sustentei o contrario, e póde-se 
vêr a esse respeito o meu discurso fielmente 
transcripto no Jornal do Oommereio. Disse eu 
sómente que dada esta interpretaçilo, bem 
insignificante cousa era o· § 7º, pois que na 
ordem judiciaria, por exemplo, os empregados 
mais importantes aqui comprehendidos erão 
os juizes de direito, e que pa1·a se marcar o 
numero -destes já estavão as assembléas au
torisa.das quando legislavão sobre divislo ju
diciaria creando comarcas : o mesmo disse re
lativamente aos parochos; e meu fim, como 
se recordará a cnmara, foi compárar esta in· 
signific;ancia a que o paragrapho fica reduzido, 
com a nova interpretação, com a importancia 
que lhe dera.o os legisladores constituintes, se
gundo a revelaçao do nob1·e ex-ministro _da ma
rinha. 

Procurarei ainda reforçar os meus argu
mentos, e rogo ao illustre deputado, a quep1 
tenho a honra de replicar, que desfaça tambem 
a seguinte duvida. O § 7º, no fim, mencionando 
os empregos- nã..o provinciaes, diz: os empre
gados das academias e cursos j uridicos, na 
conformidade do § 2º deste artigo. Logoi en • 
tendeu o legislador que, a respeito dos empregos 

· não comprehendidos nesta parte da excepção, 
a latitude do direito das assembleas provin
ciaes não tinha limites, e se mencionou1 por
tanto, aqui esses empregos, foi sómente para 
completar a regra: e assim como neste caso 
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SESSÃO EM 12 OE JUNHO DE 1839 383 

os empregos não exceptuados comprehendem 
o complexo das altribuições, comprehendem 
também nos outros. Mas o nobre deput.ado 
argumentou com o artigo 12, que declara não 
poderem as assembléas provinciaes legislar 
sobre materias nno comprehendidas nos dous 
artigos antecedentes. Todavia o argumento do 
at ligo 12 nos leva para a primitiva questlio, 
pois que o paragrapho ·disputado está em 1,1m 
desses dous precedentes artigos. 

Insislio o nobre deputado sobre os inconve
nientes da intelligencia que eu sustento. Sr. 
pi-esidente, quando se_ discutir em uma assem
bléa constituinte quaes são os direitos e· ga
rantias mais de que p1·ecisa a união, eu talvez 
concorde com o illustre dep"1.tado ; mas 
ac:tualmente essa não é a nossa posição: e a 
unica questão que poqemos ventilar para a 
interprelação do aeto addiciona1, é para veri
ficar qual o sentido que se inclne nas suas 
d isposiçaes. E . se se quer fazer restrícções; 
então recorra-se ao poder constituinte, venhão 
deputa dos com petentemente autorisados a sanar 
esst!s inconvenientes, e eu, pois que tantas 
pessoas respcitaveis assim o proclama.o, talvez 
reconheça esses inconvenientes. 

Discorreu largamente o illustre deputado 
sobre os defeitos da legislaçllo provincial : eu, 
porém, confesso que não encontro essa allusão 
de incol1erencias e absurdos que aqui se citão 
a cada passo, nem julgo as cousas tão feias 
como se pintão; pelo contrario, quando vejo a 
latitude que foi deixada ás provincias, não 
posso deixar de admirar a prudencia com que 
ns nsscmbléas provinciaes · têm procedido na 
confccçn.o das leis, não commettendo excessos, 
mas dirigindo-se com demasiada circumspecção. 
Aponh\l'·Se-ha um- ou outro exemplo de leis 
pl'Ovincines absurdas ; mas são esses casos ex
ccpçOcs de regra geral ; e absurdos, leis mancas 
lnmbcm têm sabido desta casa, têm sido sane· 
cionndas pelo poder moderador, e muitas vezes 
no anno seguinte nos vemos na necessidade de 
1·efo1·mal-a1:1. Tal'lez que p':)desse apresentar 
como prova o que os nobres deputados dizem 
a respeito do codigo do processo ; ~ão o faço, 
porém, por que lambem creio que com elle 
nao têm apparecido esses males que se têm 
apt·egoado ; pelo menos não os vejo na provincia 
cl'onde sou filho, mas peço licença á camara 
para poder dizer que talvez nasça isso de ser a 
provfocia de Minas uma das mais illtislradas, 
sem querer deslustrar as 17 co:it·mãs. Em 
Minas posso assegurar que a adminístraçllo de 
justiça tem melhorado com os codig-0s : citarei 
para exemplo ·os crimes contra a propriedade, 
cuja estatística nnteriormente á execução do 
codigo do processo avultava muito mais do que 
actualrnente. Em alguns municipios tem suc· 
cedido muitus vezes, havendo nelles autoridades 
activns que nem urn só processo se apresenta 
para se submetter á consideração dos jurados : 

as cousas têm melhorado, e por conseguinte 
temos progredido. Ora, o que succede em Minas 
talvez succeda na Bahia e em muitas outras im
portantes provincias qlle estilo em circumstan
cias de exercer todos os direitos que o acto 
addicional confere. 

Sr. presidente, se ha uma província em que 
os jurados não podem ainda ter lugar ; e 
n'outra. em vez de guardas nacionaes mais 
quadrllo as an ligas milicias, no maior numero 
e nas mais importantes; a civilisação tem feito 
muitos progressos, e nl:\o acho justo que a maio· 
ria soffra quebro. de prerogativas, porque uma 
minoria insignificaule póde abusar, ou não 
tirar dessas prerogativas as vantagens que ellas 
concedem. Ct·eio que a camara me compre· 
hende perfeitamente. · 

Na.o me demot·o mais sobre este topico 
para me na.o fazer impol'luno, e passarei ao 
art. 3. º A disposição deste 1uligo é filha das 
restricções do segundo ; disbaratatla pois a cha
mada interpretuç!lo do § 7", a quéda desta 
doutrina é simples conscquencia. Na impu
gnação do que eu disse sobre este art. 3º, en
tendeu o n·obre dl1pulaclo que o § 11 era 
uma copia fiel da lei da rcgencia. Eu, porém, 
accrescentei - com nlgn mas modificações - e 
assim o dá o Jornal do Commercio, embora pois
os juizes de direito nn.o eslcjno comprehendidos 
no art. 18 da lei da regencin, a questão é saber 
se o estão no § l1 do nt·l. 1 O do acto addi
cional. Disse eu que não 1.11·ocedião as objecções 
tiradas do facto de nllo haver sido expressa
mente julgado refo1·mavel o art. 102 da consti
tituição ; a este respeito conservo os mesmos 
principias, e o illustl'e deputado expóz o meu 
raciocínio muito melhor do que eu o podia 
fazer. A lei de 12 de Outubro de 1832 só julgou 
expressamente revogaveis varias artigos rela
tivos á organisação e t·egimento dos conselhos 
da provincfa, mas accrescenlon a clausula para 
o fi,n de serem. estes consellios convertidos em 
assembléo.$ legisla.tivas provineiaes. Está claro 
pois que os depntados constituintes trouxerão 
todas as faculdades n eccssarias para organisar 
um poder legislativo nas províncias, e por con
seguinte para investir esse poder de tudo quanto 
póde ser consentan~o com n sua natureza e 

· fins. Dec1·etou o eorpo constituinte, a reforma. 
O acto addicional é pois lei constitucional, 
como a constituiçAo, tem o mesmo caracte1·; . 
mas tambem é sabido que o aclQ posterior de
roga o ·anterior. O aclo ndllicionnl revogou, por
tanto, todas as disposições dll oonstituiçllo que 
lhe são CQnlrarias. . 

O nobre orado1· depois de discorrer sobre o 
art. •1º, continua assim : · 

O. nobre deputado tendo lido a bondade de 
expôr fielmente os meus argumentos para fazei·

. me a. honra de os combater, não foi muito 
exaoto pelo que respeita ao a.rl 5", talvez por 
me na.o ter eu expresso.do bem. Eu disse que 
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38,! SÉ!SSÃO .EM 12 DE JUNHO DE 18:39 
esta disposição conferida pelo§ 7º art. 11, em 
que determina que as ai,sem bléas provincfaes 
tenb!lo o direito de dect·elar ~ suspensão ou 
demissão dos magistrados, era uma disposição 
transplantada dos Estados-Unidos para o nosso 
pafa:, e accrescentei que lá ;ha duas especies 
de attribuições a este 1·espeito ; }1a a que está 
na constituição federal pela qual se deter· . 
mina que o senado póde ser convertido em 
tribunal de justiça para julgar por causas 
polilicas a todos os empregados, e não po
dendo impôr senão a pena de demissão ; disse 
eu : mas além desta disposição ha outra na 
consliluiçno particular do estado de N ew-Yotk, 
e nesta se ::icha (no § 13 do arl. lº) attribuiçno 
da destiluição a respeito dos magistrados que 
não são tem porarios> e póde ser a destituição 
determinada pelo voto simnltaneo da camara 
dos representantes e do senado. Cl'eio que 
na.o é como diz o nobre deputado que 
os mugistmdos erão temporal'ios em New
York ; seria.o anteriormente á conslitniç:io de 
1821. 
. O SR. MouRA MAGALHÃES : - Os dos con

dados. 
O Sa. ÜTTONI : - Quanto aos dos condados, 

não ha duvida, são nomeados por 5 annos; mas 
os dos tribunaes superiores do estado só podem 
ser destituidos pelo voto simultaneo das duas 
camaras. 

Eis-aqui a disposição que está conferida no 
art. 7º ás assemb]éas provinciaes. (Lg,) O se
nado dos Estados-Unidos procede como tri
bunal de justiça ; mas o carpo legislativo de 
New-York, quando destilue os magistrados, 
procede como corpo administrativo. Ha, pois, 
11a constituição dos estados da Unia.o-Ameri
can a duns especies de poderes, dous meios 
distinctos por meio dos quaes se póde exercer 
a acção legislativa sobre o magistrado; o 
primeiro é converter uma parle do corpo le
gislativo, qae ordinariamente é o senado, en1 
.tribunal de justiça, para julgar po1· causa pu· 
blica ; e o 2' é a destituiçã.o decretada pelo se
nado e pela camara dos representantes por uma 
votação simultanea. 

Os . nobres deputados querem dizer que 
assi 111 como o senado se converte em tribunal 
de justiç;1 para julgar os ministros de estado, 
as assembléas provinciaes se converlilo em 
tribunaes de justiça para certos casos, como com 
os juizes de direito... mas aqui está a phrase 
do artigo constitucional. (L~ o art. 47.) Ora,
conhecer e ju]gar-são expressões judiciarias ; 
e como o senado é reconhecido tribunal ju
. diciario pela constituição, a constituição usou 
da palavr-a-conbecer-mas, por que razão se a 
consliluiça.o quiz conve_rter as assembléas pro
vinciaes em tribunaes de justiça, em vez do 
mesmo verbo, de que usou a respeito do 
senado, não usou -para com as assernhléas 

provinciaes? Creio que os meus argumcnlos 
deduzidos da diversidade de phrase nao têm 
pouco peso ; e pelo contrario demonstra.o que 
procedem as assen1 bléas · provinciaes não como. 
tribunaes judiciarios, mas sim como corpos 
politicos ; eu podia achar uma multidão de 
rnzões para fundamentar esta opinião, e creio 
que a quesUlo vale a pena de discutir-se. Vou 
pois, mostrai· a necessidade de terem as as
sem bléas provinciaes alguma acçãO sobre o 
poder judiciaria. 

Até hoje entre nós se tem entendido que, 
em vez da independen-cia consagrada na con
stituição, o poder judiciaria devia inteira su
bordiuaçilo · aQS outros poderes do estado quando 
legislao, e magistrados ha que se julga.o ohri· 
gados a dar suas sentenças em conformidade 
dea~roL -

O SR, NuNEs MACHADO :-Não apoiado. 
O Sa. ÜTTONI :-Eu _conheço que muitos ha 

que não s&o da jur·isprudencia dos aviso:; ; 
mas entrelanto o nobre deputado concordará 
com migo que alguns seguem e citao alé 011 avisos 
nas sentenças ; entretanto pelas nossas insti
tuições as funcções do podet· judicinrio me 
parecem mais elevadas. A constituição deter
mina que o podei· judiciaria é independente : 
entendo eu que desta independencia do poder 
judiciario para com os outros poderes rcsuJta 
a competencia de sómente julgar-se obrigado 
a respeitar os actos filhos da constituição ; 
vel'dade é que até hoje não me consta que 
haja um exemplo que o nosso poder jadicial'io 
recusasse applicar as leis decretadas pelo poder 
legislativo geral ; mas sobre o p_oder legisla
tivo provincial, parece que ultimamente têm 
entendido o contrario. Eu nAo supponho que 
seja absurda semelhante intelligencia. Nos 
paizes como a Inglaterra, em que a omnipo
tencia parlamentar existe no corpo legislativo, 
tudo que dahi sahe tem o caracter de consti
tucional, todos os poderes ' têm obrigação de 
obedecer inteiramente. Na França., onde apezar 
de haver uma constituição tlSCripta, entretanto 
nesta constituição não eslão consignados meios 
para ser eJla reformada, parece mais natural 
que o poder judiciaria se submetta ao legisla
tivo, e não deve ter a competencia de confrontar 
estas leis com a constituição, pois que esta, 
apezar de marcar os limites dos poderes, não 
indica o recurso. contra o excesso desses po
de1·es. Mas na constituição em que, como na 
nossa, se conhece e define o meio da reforma, 
creio que a independencia ~onsagrada nos 
poderes dá o direito de que qualquer delles 
sómenle se curve ás deliberações constitucio
naes dos outros ; por exemplo, quando o poder 
judiciario tem de applicar uma lei, e a lei,. e_ 
está fóra do circulo dos poderes de quem 
decretou, o poder judiciario recusa fazer ap
plicação dessa lei. Ora, eis-ahi o de q"ue o 
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SESSÃO EM 12 DE JUNHO DE 1839 :}85 

poder judiciario em Pernambuco acaba de dar 
exemplo, a 1·espeilo de leis provinciaes, se
gundo ha poucos dias ouvi n~ta casa. Se 
pois tno amplas se podem considerar ::is pre
rogativas do poder judiciaria, nno seria talvez 
por estas e outras considerações, que o legis
lador constituinte reconheceria a necessidade 
de dar-se ás ·assembléas provinciaesalgumaacção 
sobre o poder judiciario ? 

Antes de passar a outro artigo, darei uma 
stltisfação ao nobre deputado . pela phrase que 
usei, fallando do ex-ministro da justiça e dos 
seus presidentes, etc. Fc,llei no geral a 1·cs
peito dos presidentes que houvessem aceitado 
commissões e instl'ucções do minl!'itro, e de 
ccrlo muito longe eslava a minha i<léa de 
comprehendcr no nob1•c deputado neste nu
mcl'O ! Sou o pl'imciro a conhecer que o nobre 
dcpuludr, pet·lcncc á cxcepçno i o ban·ete que 
talhei nno lhe cahe na cabeça. 

Vnmos aindn á segnnua pado do artigo quinto. 
(J,,iJ,) No artigo seguinte se diz mais, que 
us asscmblúas nns i'iuas sentenças dni·no as 
r·aiOcs em que se fundl'lo, e que apresentaráõ 
o 1·clalot·io llo facto, a accnsaçn.o e n defeza. 
Orn, Sr·. presidente, se acaso isto na.o é le
gislat· sobl'e os regimentos inlcl'nos das as
sembléas, nao sei o que seja! Se as assem
biéas provinciaes silo lribunaes de justiça da 
união, como a primeira parte do artigo es
tabelece, estâ claro, é cet'lo que devem pro
ceder segundo as leis da nni!lo; mas em tal 
caso nao deve a unino determinar sómente a 
fonnula da sentern;a, mas tambem em todas 
as partes do processo, a formação da culpa, 
organisação, etc. Mas aqui unicamente se 
marca como as assemb]éas provinciaes pro
cederáõ quanta á sentença, mas não quanto ás 
outrns parles do processo, relativamente as quaes 
se deixa ás assembléas procederem, segundo 
seus·rt:gimentos em cas.os exlraordinarios: tal 
disposição é pois contradictoria e ah.surda. Poi-
quanto se as ~ssemhléas procedem como corpo 
legislativo, em tudo e por tudo devem seguir os 
seus regimentos, e lá está determinado pelo. 
art. 11 o que lhes compete. (Lê.) Não se 
podem, pois, prescrever, além destas, outras 
regl'as sem violar a constituição, e se são tri
bunaes de uni:io, tinha· a unia.o o direito de 
decretar todas as formulas do processo, e de
crete-as por si, e não po1· procuração. 

Acho tão fortes e tão Íl'l'espondiveis os argu
mentos que apoiãoa opinião de não se poder, sem 
violação da constituição, accrescentar no art. 16 
a hypolhese que os presidentes das provincias 
possão suspender lambem os actos legislativos 
provinciaes que julgarem contra a constituiçl.\o, 
que até julgo ocioso voltai· a este nssumpto. 
Todos os talentos do nobre deputado que fallou 
hontem, sua erudição profissional, não ·puderAo 
dará minha convicça.o o mais pequeno abalo; 
naturalmente, porém, cada um ficará com a , 

'rOMO I 

sua opinião. Sobre esta parle do discurso do 
nobre deputado, e bem assim sobre o t·estante, 
nt\o tomei nota; e como não o vejo no Jornal do 
Cmnmercio, aguardo-me para quando apparecer, 
e não continuarei a abusar da paciencia da ca
marB. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussa.o do· voto de g1·aças com 
as emendas apoiadas. 

O Sr. Sebattião do Bego:-Apressei-me a 
pedit- apalavra neste topico pa1·a não me acon
tecer o mesmo que no anterior: eu desejâ.ra 
fallat· depC1is de alguns senhores que eu s11p
ponho devino tocar nos actos da minl,a admi
nistraçllo ; porém, St·. pt·esidente, um infeliz
mente CJLle queria t'azer o processo ao regresso 
(o SI'. Lilnpu), talvez por já ler noticia do pro
jcclo apresentado no senado sobre instrucçilo 
elementar, cedeu a palavra ; outro (o Sr. Caslro 
e Silva) porque muito tinha a dizer, visto nào 
ter falindo desde o unno p.lssado, lambem cedeu 
por lhe restar pouco tempo ; finalmente tão 
sómenle a um tive a satisfação de ouvir, porque 
dou-lhe sempre muita attenção, por isso que de 
ordinario reune o ulil ao agradavel. 

Senti, SL·. pt·esidente, que se votasse pelo 
encerramento da discussão do segundo topico 
da respostá á faUa do throno. Bem que reco
nheça que o meu nobre. collega, o Sr. ex-mi
nistro da marinha, alguma raZIJ.o teve quando 
j11lgou que a naçll.o não colhia muitas van
tagens àe uma disc11ssão tao prolongada1 to
davia eu ealou persuadido que alguma van -
tagem ella poderia colher, e principalmente 
essa maioria da camara, compacta e patriotica 
que sustentou o ministerio de 19 de Setembro: 
era necessario que ás accusaçOes que se fazião a 
esse ininisterio devesse elle responder perante a 
naçno e essa illustrada maioria que o havia 
apoiado. Eis porque votei_ ronlra esse encerra
mento. A maioria da camara, porém, julgou 
que o tempo era precioso, que sufficientementc 
illush'ada se achava pela discussão, e que por 
isso devêra se votar sobre a materia. Confesso, 
senhores, que me enchi d~ satisfa~llo vendo que 
ainda da parte dessa maioria existente na casa 
58 votos hollve que rejeitárã.o o voto separado; 
que sem duvida foi de proposito apresentado 
para realçar o gabinete de 19 de Setemb_ro. 
Esta votação da cmnara compensou-me tra
balhos, fadigas, e dissabores que tive no lugar 
que exerci, e que exerci em tempo em que as 
paixões, as intrigas, os partidos e as arnbíções 
dilacerão o coração do homem que deseja 
trabalhai· a bem da patria. Satisfeitissimo fiquei, 
eu o repito, com a votação de õ3 deputados 
dessa maioria, que ainda mostrou entno quanto 
confiava nos actos da administração de 19 de 
Selembro. 

Eu disse, senhores, que o voto separado 

4D 
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3~6 SESSÃO EM 12 DE JUNHO DE 1~39 
foi de proposito a presentado pa1·a l'ealçar a 
glot·ia do gablnete de 19 de Setembro, pat·a 
justificai-o das accusaçoes que lhe são dil'i
rigidas. O nobre deputado, autor desse voto 
separado, por vezes tem dilo aqui que an
tigas amizades o prendiao a mt::rnhl'os da 
administração que acabou: elle ·mesmo teceu 
o elogio dessa administração o anno pas
sado, quando se discutia a resposta a falia do 
throno; e accrescentou que não acharia outra 
melhor, e que elle mesmo não preencheria 
melhor o lugar; ainda em outras occasiões elle a 
·defendeu calorosamente , e nem eu posso acre
ditar que elle quizesse enxovalhar essa .admi
nistraçtlo perante a nação e o throno im
perial por causa da questllo sobre a admissão 
de estrangeiros no nosso e).ercilo ; pot·que o 
nobre àeputado desconfiava então que o minis
lerio, nno tendo bastunte coragem para ap1·e· 
sentar esta idéa, o fez por um membro da casa ; 
mas esse honrado membro da camara, cuja 
firmeza de ca1·acter e independencia tornão-n'o 
incapaz de ser insinuado pelo goveL·no para ap1·e
sentaL' qualqllet· medida, acha-se hoje sentado 
no mesmo banco com o nobre deputado nulor 
do voto separado. Mas como quer que seja, 
depois que o nobre deputado deu esse como 
motivo para retirar o seu apoio á adminis
tração, elle deu ainda uma pl'Ova de querer 
que o gabinele de 19 de Setembro se ,jus
tificasse perante a n;ição, elle mesmo o jus
tificou, senhores; e eu o provo. Corno sustentou 
o nobre deputado o seu voto separa_do? Nós 
todos o vimos ! Não era possivel que o nobre 
deputado, cuja sisudez, cujo criterio e conhe
cimento nós, o Braiil todo o reconhece, 
apresentasse aqui um voto ta.o mal pensado 
e tao fracamente sustentado ; quando, em 
falta de factos, nn.o pudesse o nobre deputado 
accusar essa administração, sua eloquencia, seu 
saber poderia.o prestar-lhe forças para sus
tentar sua opinião ; mas nem a isso t·e· 
correu ; apresentou factos de que eJlc mesmo 
disse estar mal informado ! . . . Eis-aqui por 

. que digo, senhores, que o nobre deputado 
muito de proposito apresentou o seu voto se
parado para que o gabinete de 19 ~e Se
tembro ainda sahisse victorioso desta luta ; 
e o 1·esultado final, os 53 votos dessa grande 
maioria que apoiava esse gabinete, e que 
ainda d&fe11de o seu procedimento, enchêl'ão 
a expectação do nobre deputado ; que fez elle, 
finalmente? Logo que preencheu o seu fim, 
ret:.-_,u o seu 'Voto separa.do. E' em vista do 
qm· acabo de dizer que cu não concordo com 
o meu illustre collega quando se sol·prendeu 
do voto separado do nobre deputado. Não me 
sorprendi eu ; pelo contrario, rendo-lhe graças, 
fico•lhe agradecido, louvo seu nobre proceder 
para com aquelles que elle conheceu no mi
nisterio. 
. Senhores, eu poderia agora sem muita diffi-

cnldade apresentar á camara as circumstancias 
do Brazil antes que o ministerio de 19 de 
Setembl'o tomasse conla dos negocios do es 6 

tauo, e comparai-as com as actuaes : poderia 
pL·ovar que o estado de tranquillidacle, finanças 
e militar da nação é muito mais vantajoso hoje 
do que então i para isto bastava-me pegar dos 
relatorios apresentados á camara, pegar das 
fallas do throno antes de 1837, e comparal-os 
cocn os relatorios, com as fallus do throno pos
teriores, para mostrar que o Brazil actualmente 
está em muito melhores circ:umstancias do 
qne estava então. Verdade é que com difficul
dade poderei convencer os nobres deputados 
do apostolado, apostolado que não direi do 
regresso, ou do absolutismo, apostolado a que 
nào chamtu-ei, nem do progresso, nem da unar~ 
chia, mas do scepticism'o, seita que bastantes 
pt·oselytos vai f'nitmclo (eu mesmo ua.o sei se 
diga que estou irwlinado um pouco para esta 
seita, pois que principio a desconfiar dol:i ho· 
mens) ; elles tudo negão, nada acreditllo, nem 
mesmo nas pal11vr;,s do lhrono ; e por isso 
seria tarefa ardu!! c_onvencer este novo apo·s
tolaclo. Se porém eu me não incumbo de fazer 
o para.lello entre o estado da nação anterior a 
19 de Setembro, e o estado actual della, 
não me posso todavia furtar ao desejo de 
fazer algumas considerações sobre o es· 
tudo de algumas provincias do imperio que 
se achavão agitadas quando a adminish'ação 
de 19 de Setembro entrou pat·a o poder. 

Principia1·ei pelo Pará. Não quero roubai· a 
gloria aos ministerios anteriores a 19 de Se
tembro que cooperárão pura a pacificação desta 
provincia ; mas eu sinto que esses gabinetes, 
podendo ter acabado com essa guerra civil, 
talvez com mais presteza, não o fizes:::em 
por nimio temo1·1 ou por outra, por não 
confiarem no generoso offerecitnento dos per
nambucanos. Quando · rebentou a rebelliao do 
Pará, os pernambucanos offel'ecerão-se para 
combatel-a; mas o ministerio d~ então na.o se 
aproveitou deste offerecimento, julgou que elle 
era filho da vingança, pm·que um dos seus 
bnwos camaradas tinha sido assassinado no 
Pará. Mas que injustiça ! Esse pernambucano 
antes preferia mo1·rer escalando a praça do 
Amapá do que moner ás mãos daquelles anal'
chistas. Fazendo justiça, como acabo de fazer, 
aos rninisterios que precederão ao de 19 de 
Setembro, não posso por isso de\~ar rle sentir 
que os membros que defendem esses rninis
terios queirão privar da pequena gloria que 
possa ter o gabinete de 19 de Setembro pelo 
que diz respeito ao Pará. Sabe-se que o Pará 
na.o foi restabelecido inteiramente senao depois 
que o gabinete de 19 de Setembro subio ao 
poder ; e sabe-se que esse gabinete para aUi 
mandou mm1ições e oufros recursos: para que 
pois escurecer esses serviços prestados pela 
administração de 19 de Setembro? 
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Crimina-se o gabinete de Setembro por não 
ter .retirado o presidente do Pará. Senhores, 
o ministerio não reliron o presidente do Pará, 
porque a ordem uão estava inteiramente resta
belecida ; elle o fez logo que elJa se reslabe· 
leceu. Deixarei de fallar sobre as accusaç_ões 
que se têm a. este pl'esidente, porque elle eslá 
presente, e eu sinto ferir o seu melindre; 
mas sempre direi que algum acto extra-legal 
que elle praticasse póde achar desculpa no es
tado em que achou a provincia, e no de tmn
quillidade em que a deixou. 

Nn.o negando os serviços feitos pelas ad111i
nistrações anteriores lendentcs no r,~slt'heleci
menlo dl\ ordem no Parl1, senti que os noht·cs 
dcpularlos da opposiçno fllliY.essern urt·nnc,ir 11 

corôa de gloria do minislerio de 19 de Se· 
lembro pela pacificu,;lo ela Bahin. A t·ebellil.\.o 
da Bahia de cerlo encet'l'a\'a-se na cnpital ; 
mas quão falai scl'in, se ella, ,iá nllo digo se 
derramasse po1· toda n provincia, mas se du
rasse só dous mezes ; o espirilo revolucio
nado tal vez se pL·opagasse pelas llrovincias 
visinhns ; e entno · ai do Brnzil ? O governo, 
pesando toda a responsabilidade que sobre si 
cahia, e-xpedio ordens pal'a as difl'erentes pro
vincias, a Pel'llambuco, ao Piauhy, ao Ceará, 
para mandai· ll'opas para ulli. O presidente de 
Pernambuco, obedecendo a estas ordens, fez de 
sua parte tudo quanto €ra de esperar desse 
digno delegado Jo gal:>inete de 19 de Setembro, 
Houve· quem, tirando a gloria ao gabinete de 
Setembro, a désse toda ao presidente de Per• 
J1ambuco, e outro Sr. deputado pela Bahia a 
désse tão sómente aos bahianos. Senhores, 
não sou eu quem isso pretenda, pelo confraria 
toda a parte que pudesse ter, eu a daria a 
esse presidente, e nem tão p_oaco o gabinete 
de quem esse preside~te era delegado ; a 
restauração da Bahia deve-se sem duvida 
aos proprios bahianos; por alguma parle tambem 
tiverão esses poucos pernambucanos, que mor
rêrão janto a e11es, a esse presidente, e ao ga
binete de Setembt·o. Mas é de admirar, se
nhores, que quando um prPsidente obra bem, e 
cumpre as ordens do gabinete, quando muito 
é elle elogiado ; e que quando não teiú preen
cl1ido bem ·seus deveres, é o gabinete o unico 

· cl'iminoso, e censurado ! ! Depois fez-se a com· 
pa rnção entre a rebellião da :Bahia -e· do Pará, 
e disse.-se que a civilis~ção desta, um tanto 
atrazada, podia justificar .os pmcedimentos que 
alli houve de incendiar a cidade com o plano es
trategico m1:1.I . combinado l ! . Como, scnl1ores, 
dar gráo de civilisação, e chamar-se plano es
trategico a procedimentos de monstr~s, que 
commettem actos de tanta im moralidade e can
nibalismo. Ouvindo esta propôsição, senhores, 
lastimei a sorle do meu paiz, e admirei-me de 
ver até que ponto, em certas occasiões, os par
tidos abusão com escandalo, da tribuna. 

Passarei a dizer alguma cousa sobre a 

provincia do Maranbã.o. Esta provincia é certo 
que se acha um pouco agitada : mas V. Ex. 
Sr. presidente,. deve lembrar-se de que já do 
tcm1JO em que a prnsidia havia essas quadrilhas 
de salteadores, e que erão numerosas ; porém 
que se dissipárão facilmente. No tempo da 
arlministraçlio de Sete_mbro eUas apparecêrã.o, 
mas fora.o derrotadas, dispersas pelo presidente 
d'então ; com a non;ieação do novo presidente, 
julgando esses salteadores que elle não tivesse 
energia e for~as sufficientes, de novo appare· 
cê1·1lo ; e tendo a fortuna de bater uma pequena 
parlid11 nossa, creárão mais animo. Mas na.o se 
pót.le nllribnir a causas politícas n appnrição de 
laes SQILeadores. 

Disse-se que a desordem do Maranhno 
tinha por causa a lei dos prefeitos. Ni\o quero 
entrar na quesU1o, se ella é boa ou má, lt-gal 
ou illegal ; alguns Srs. deputados que a acha.o 
mó têm aqui cmittido seu juízo, e fóra da casa 
ha olllros meios de se provar os seus de
feitos e inco11venientes ; e só á camara le
gislativa compele o dar o rcmedio aos males 
que ella pl'oduzir, etc. ; e só aos Raymundos, 
aos salteadores, e faccinorosos, é que competia 
pegar em armas para fazer baquear uma lei 
que de algumti maneira veio tranquillisar a 
minha província, que a tem posto em um es
tado de prosperidade . de inveja para as outras 
pl'Ovincias. Mas, disse ainda outro Sr. de
putado criminando o governo, porque foi 
mandado o presidente do Ceará para o Ma
ranhão P Pois a mudança, pergunto, do pre· 
sidente do Ceará para o Mal'anhão foi quem 
causou esta revolta ? Já não existia o foco 
della nas diversas fracções da quadrilha dis
persada ? · Se alguma cousa ha a dizer do 
presidente do l\farauhão, é o louvar-se pela 
actividade que desenvolveu, mandando pedir 
imccorros ás outras provincias , se a]guroa cousa 
ha a dizer do gabinete de 19 de Setembro 
a respeito dessa desordem, é em abono delle, 
é por ter a gloria de conservar essas províncias • 
com forças suflicientes para acudir ao lugar 
onde se fazia.o necessarias, e acabar com um 
bando de assassinos, tendo tido a província do 
Ceará. 100 homens disponiveis que marchárão, 

· Pernambuco de 300 a 400, e Pará talvez mais 
de 600 .. 

Provincia de S. Paulo. Esta provincia es
tava tranquilla quando o gabinete de 19 de 
Setembro tomou conta dos negocios. Pelo 
acontecimento· da vil~a de Lages, o prefe_ito 
e o juiz de paz da vi11a do Principe dera.o 
logo algumas providencias ; e o governo da 
provi o eia, participando ao governo central, 
para evitar qualquer desordem nos iµunicipios 
de S. Paulo, que communicão com aquella 
villa, mandou marchar um batalhão de ca-

. çadores ; e tendo de augmentar essa fo:tça 
tirou alguns . permanentes para lhe reunir. 
Havia m·dens para que de Coritiba: fosse ai-
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guma fôrça de ca"Vallaria para a Vaccaria, e 
não havendo arruamento para essa gente, o 
presidente de então officiou ao governo cenh'al 
pedindo-o, e ainda o governo nãO tinha 
tido tempo de o enviar, quando a admi
nistração de 19. de Setembro entrou para o 
poder. Foi esta administração que remetteu este 
socorro, ·que expedio força para Pnranaguá, que 
se fosse reunir á que estava no Rio Negro. 
Infelizmente nada se havia feito sobre o en
gaj1,1mento dos coritibanos, e o nobre depu
tado, a quem ouço com toda a attenção ( o 
Sr. .Alvares Machado ), deu como motivo 
disto o haver-se mudado o presidente. Sinto 
que tal fosse o motivo por que esses pan
listas que o nobre deputado aqui · disse que 
conquistárão Minas , Matto-Grosso, e que 
se estenderão até o Pacifico7 recusassem 
marchar para manter a integridade do tcr
ritorio brazileiro, recusem soccorrer seus ir
mãos, arrancai-os das garras da anarchia ! Ad
mit-ei-me que o nobre deputado figurasse os 
seus patricios tA.o desnaturados e deslembrados 
nesta occasião das façanhas de seus maiores. O 
nobre deputado, fazendo a comparação <lo Sr. 
Gavião com outro presidente que actualmente 
eslá, quiz atlribuir á mudança daquelle 
senhor o na.o se reunir mais força no Rio 
Negro ; mas eu julgo que isto foi devido á 
má 01·ganisação da guarda nacional, como 
disse o mesmo nobre deputado quando se 
queixou de ter o governo tirado a força da 
fronteira. 

Fallou lambem o nobre deputado porque se 
mandou tirar da Coritiba o armamento que 
lá havia, deixando-se ficar os coritibanos desar
mados, e sómente com seus ehíja'l'Otes. O go
verno sabia que ·esta tropa de CflValleiros co
ritibanos nno se tinha podido reunir para 
marchar em soccorro de seus patricios rio
grandenses, mandou po1· isso crear dous 
esquadrões de linha, e ordenou ao presidente 

- que lançasse mão desse armamento que lá 
havia, emquanto daqui fosse mais : eis o 
motivo .por que se mandou tirar esse arma
mento, e não para se desamparar os bravos 
paulistas. 

Provincia de Santa Catharfoa. Principiarei 
respondendo ao nobre âeputado por aquella 
provincia, a quem peço licença para dizer que, 
apezar de ser elle seu . representante, não pa
rece estar bem inteirado de alguns ractos que 
apresentou. Quando o gabinete de Setembro 
entrou para o poder, ·a provincia de Santa 
Catharina aêhava~.se em com moção,· e os pa
cificas habitantes temia.o um movimento no 
sentido dos· rebeldes do Rio · Grande. Para 
evitai-o, o _presidente enviado pelo novo go
verno d.eu logo todas as providencias. Para 
mostrc1r em que estado estava aquella província, 
bastia dizer que ella era, por . assim dizer, um 
deposito dos re~eldes, ~uasi tudo l~e ~ra da\li 

fornecido; o novo presidente lançou mão de 
todos os meios para cortar todo o commercio 
com os rebeldes ; a bem disto mandou forta
lecer a villa da Laguna, mandou ordens para 
se reunir gente nlli e em Lages ; más tal era 
o eshtdo em qne se achavB.o estas villas, que 
qnfindo se mandou reunir gente na Laguna, 
oppuzerno-se a que se effeituasse ; e a não ser 
a energia do jni:i: de paz e do l!Ommandante 
dessa força, cJla 11ao se teria reunido. O ca
pitão Alano quando principiou a reunir alguma 
gente em Lages, a carnara muncipal, o juiz 
de paz mandárão-lhe pergunta,· o motivo desta 
reunião, e obstárão a que se effeitnasse. 

Não foi por assas!ãin.ltos que esse povo rustico 
que nl\o cogita de polilica, como di.~se o nobL·e 
deputado, adherio aos rebeldes ; não foi pela:; 
arbitrndedades dl:l Loureiro, e de Alano. Podia 
acontecer qne um on outro individuo das pai·· 
lidas legalistas fizesse algnm dislllrbio : isto 
póde acontecer com tropas que não têm dis
ciplina i mas não forào esses distui·bios que 
produzira.o a revolta de Lages. Alano Unha 
batido umn partida de rebeldes cornmandada 
por Lara, mostt·ou que só o seu nome era 
bastante p:ira umed L'Ontar toda essa geri te, teve 
a gt!nerosidade, como disse o nobre deputado, 
de soltar os seus prisioneiros, destes entregou 
12 a urna patrulha ; e se destes,· 5 forão as~ 

· sassinados, que culpa teve disto o capita.o Alano, 
que foi processado em lugar do commandante 
da patri.lha? Ma~ assim devia obrar um juiz 
de paz a quem Bento Manoel tinha dirigido 
uma carta agradecendo os serviços que tinha 
prestado á republica. Senhores,. a causa· da 
rebelliAo de Lages nno foi Alano, não foi 
Loureiro, não foi o pl'esidente ; a causa forão 
os Semfins7 forão os Sás, farão os Machados, 
essas estrellas ·da liberdade catharinense, a 
quem chamarei archotés da anarchia ! Forão 
elles que obstát·ão · a que Alano reunisse força 
para estar prompta na occasjão em que o ge· 
neral Elzeario · trouxe os .rebeldes á rebenque 
até sobre a serra, não achando os passos de 
Pelotas, nem de S. Martinho guarnecido::-;. · 

O nobre deputado · disse que a causa do 
u]timo · movimento de Lages, incorporando o 
·numi·cipio aos rebeldes tinha _sido a ida de 
Alano para alli. O nobre. deputado oao está· 

. bem inteirado. No mez, julgo que de Novembro 
ou Dezembro de 1837, foi uma deputação· de· 
Lages á Cruz Alta pêdir a Bento Manoel que 
protegesse o seu plano de rebellião. Bento 
Manoel approvou e prometteu o seu apoio, 
e mantlou para alli Antonio lgnacio em 
quem o nobre dept1tado fallou ; esse· rebelde 

. appareceu em Lages debaixo da egide da am
nistia, e dizendo que queria alli viver SO· 
cegado. Havendo, pois, occorrido isto, já se 
vê que o plano estava traçado de ha. muito. 
Alano sendo pronunciado pelo bom do juiz, 
de paz1 ret~rou •se para a capital e ~alli 

' . : 
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pa1·u .a côrte; SGU processo não foi úvante. 
Quando regt·essou para Santa Catharina, o pre
sidente, conhecendo quanto aquelle homem era 
respeitado, quanto era capaz de chamar gente 
ao seu partido, mandou-o paru Lages. Saiba a 
camarn que Alano foi para Lages com uma 
ordenança que lhe deu o presidente, foi com o 
Sr. Antéro, que nesta occasião se achava em 
Santa Catharina a arranjãr os seus bens. Antes 
de chegará villa, Alano soube qne eUa eslava 
em movimento ; fot'mOll com alguma gente 
uma cavallaria, e os rebeldes, julgando que 
vinha sobre clles o mundo (tanto o nome de 
Alano os amedrontava), fugirão, dispersárão-se, 
sendo cento e t.anlos homens diante de 11ma 
fo1·ça de 15 ou 20. Mas depois o Antonio Ignacio, 
que ern o enviado de Benlo Manoel, sabendo 
que se reuni.a gente, q11e se dizia chegar o ba
talhno de S. Paulo, vendo que Lages nno tinha 
forças, rounio alg11ma tropa e murchou sobrn 
esla villa; então Alano se achava doente, e 
até se dizia que envenenado. Elle soíl'ria bas
tante: rcunio-se em urna rede á s11a forca e teve . 
de retirar-se. Eis-aqni a hisloria do movimento 
de Lages. 

Vamos agora aos factos que o nobre deputado 
aptcsentou. Disse que havia um com:nandante 
de deposito de· recrutas, capitão. Qnando o 
govemo creou este deposito, determin,oll que 
ficasse em vigor a lei de 1823 lão sómen[e no 
que diz respeito ao arranjo e disciplina dos re
crutas; esta lei é que determinava que o com
mandanie do depositõ fosse um official snperior; 
mas o decreto do governo nãO mandando pôr 
eni execuç:10 toda esta lei, mas sim a parte pre
cisa, podia o governo nomear um official _não 
superÍOl', não sobrecarregando dest'arte o the
souro publico : e como no decreto em que se 
mandou pôr em execução aquella parle d,l lei 
na.o se fallasse em gratificação, o governo, 
guiado pela lei de 18'25 deu ao eommandante 
do deposito as g1·alificações ahi marcadas. 

Fallou-se nas gratificações dadas aos officiaes 
da guarda nacional. Vou responder :.t isto. Vierão 
representações do presidente do Rio Grande do 
Sul, sobre a necessidade de se marcar alguns 
vencimentos aos officiaes da guarda nacional 
que ~e acha vão alli empregados; e como isto 
não estava. determinado em lei, o gove1·00 
mandou . ouvir o conselho supremo militar a 
este respeito1 e depois de ouvil-o é qne fez o 
regulamento n. 12, no qnal se determina que 
os commàndantes superiores da guarda nacional 
sejão reputados coroneis commandantes de di
visão; os chefes de legião; coroneis com man
dantes de brigada; os majores de legião, ma
jores de brigada e venc~ndo os soldos, grnti
ficações e cavalgaduras, segundo -a natureza do 
serviço em que estivessem em tempo de cam
panha. Ora, esse Villas-Boas1 de que fallou o 
nobre deputado, é commandante superior da 
guarda n~cional? e não foi non1eado pelo ~o-

vemo de Setembro ; e é de suppôr que o governo 
qne o nomeou s011besse qne a gua!'da nacional 
estava organisada em Sanla Catharina. Sendo 
commandante superiol', commandando uma 
columna, o soldo que lhe competia era o de 
coronel commandantc de divísrl.o, ou de bri
gada ; e é o que elle v~nr,ia. O presidente, pois, 
não ultl'apasson os seus deveres. Mas disse o 
nobre deputado: Tem um filho que era pai
sano e passot1 a major de bt·igada. Ora, não 
podia haver commandante superiot· sem que 
houvesse duas ou tres legiões, e havendo le
giões, devião haver majores de legiões: e csles 
sendo de nomeação do p1·esidente, podia elle 
nomeal' quem lhe parecesse, e mandar-lhe 
abonar 11 gralificnção que lhe competin, q11e em 
neste caso n de majot' de hrigadu, sognndo o 
regulamento citado. 

Fallou o nolil'e deputado em dous cadotinhos. 
Quando estive cm Santa Catharina, foliei no 
preflicfonle soht·e esses cadete~, e as raiões que 
clle me den nno são tno destituídas rle funda· 
menlo nem exlraorclinarias, como pareceu no 
nobre depu~ado. Ellc disse que as leis antigas 
a respeito de catlelcs não marca.o a idade, on 
que marcavQo de 14 a 16 annos, e que se a 
lei actual de recrutamento marca do 18 a :fü 
;:mnos, ella se refere aos recmtados) e n:io 
áq11elles q11e se apresentno voluntariamente ; e 
demais :t mai.., a lei sobre cadeics não estava 
revogada ; e como eu nada podia decidir alli a 
este respeilo, mas sim quando voltasse e ou
visse os meus collegas, guardei para então a 
decisão. 

O nobre deputado apresentou mais alguns 
facto~. Eu, senhores, não duvido que houvesse 
algumas violencias ern Santa Cathat'ina, que 
houvesse mesmo abuso de lei; mas o de qne 
me admiro, é que essas partes offendidns, de 
que fallou o nobre deputado, não se queixassern 
ao governo geralt para este 1nandar respon
sabilisar a quem competisse. 

Fallou o nobre deputado contra o acto de 
ser reurutado o filho de uma viuva. Ora, não 
sei se nesse acto houve violação de lei; porque 
está isento o füho u nico de· viuva, . e o de que 
fallou o nobre deputado, segundo suas expres
sões, não estava nestas circumstancias; por 
is::o que tinha mais manos, ainda que fosse 
elle quem st1stenlasse a familia; esta é a letl'a 
da lei. · 

Quanto aos dous ofticiaes de que fallou· o 
nobre deputado, é verdade que o governo re· 
cebeu esse officio do presidente de Santa Catha
rina, que o nobre deputado leu ; mas ·é de es· 
tranhar que de um f)fficio reservado o nobre 
deputado tivesse copia; e isto I rova que o pre
sidente com . muita razão desconfiava de al
gnrnas pessoas que estava.o junto a si. Cumpre 
ainda dizer que o nobre deputado, aprnsen~ 
tando ainda alguns factos a respeito desses of
ijciaes, esqueceu-se. de outro que iambern eu 
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nllo o quero f rnz<!r ; bnsla-mc dizer que o go
verno deu ulgumns provideucias que j11lgou 
neccssnrias, deixou flcar um na pt·ovincia, e 
chawou o oulro, CJUc logo depois alcançou a 
reforma e retirou-se para sua província, e que 
algum fundamento linha o presidente de 
queixar-se destes individuos. 

Accusou o nobre deputado o presidente de 
Santa Catharina por pedir suspensão de ga
rantias sem apresentar documentos officiaes das 
autoridades da villa de Lages. Como queria o 
nobre deputado que o presidente apresentasse 
táes documentos? A ~amara municipal, o juiz 
de paz, o commandante da gual'da nacional1 

• etc., todas as autoridades eshtvão da parte dos 
rebeldes ; e á vista disto podia o presidente ter 
communicações c,fficiaes? . Era um absurdo. 
Mas disse o nobre deputado que era falso terem 
as forças rebeldes chegado ás Tor·res. Eslá 
enganado o nobre deputado : as forças 1·e
beldes chegárão a esse ponto, excederão-o 
mesmo : para provar lerei aqui esta cat'ln de 
David Canabarro, datada de Março deste anno 
(l~) : cc Desde o dia 16 até hontem tenho conse
guido til'ar 300 animaes de montar, porçno de 
gado vaccum que o inimigo tinha em deposito. 
e cingindo-me aos dec1·clos do governo, m'ando 
tirar a aguardente que encontrei, pertencente 
aos inimigos do estado. Tendo adiantado ás 
Torres o major Castilho com 160 homens de 
cavallo.ria, conseguia sorprender a guarda do 
Mampituba, e remeller os presos constantes da 

· relação junta, os quaes· seguem hoje para a 
cadila da vi!la Setembrina. » Lerei tamhem 
uma cart~ do ministro da guerra da republica 
de Piralinim, em que prova que a rebclliao 
de Lages nao foi c:wsada pela presença de 
Alano (l2) : « E nao menos satisfactorias sno 
as outras noticias do inovitnenlo de Lages, 
para onde o dito major Arauha havià mandado 
150 homens para coadjuvar a revoluç~,o preme
ditada (logo, era formada de antemão, não foi a ·. 
presença de Alano) naqu·elle ponto que se 
considera .oonseguida com feliz resultado, de 
cujo ponto, sendo elle guarnecido por forças do 
nosso partido1 poderemos tirar grandes van
tagens. » 

Eis-aqui pois que não foi como se àiz uni 
acto de imprudencia o pedir o presidente . de 
Santa Catharina a suspensao de garantias. Nâ.o 
quero entrar na questão, sé era ou não politica 
esta me.dida ; mas o que quero dizer, é que as 
informações do presidente a assembléa pro
vincial erão exactas, de que as forças rebeldes 
tinhao passado além das To1·res, e provar 
lambem de que os movimentos de Lages erAO 
premeditados. 

Passarei á provincfa do Rio''Grande. Acamara 
está lembrada de ouvir dizer a um nobre de
putado, que o gabinete de 19 de Setembro, 
quando tomou conta dos negocios, achou 
naqUella provincià.-pequena:s forças, sim, mas 

triumphantcs. O nobre deputado não é muito 
exncto nas informações : estas forças não tinhão 
sido semp1·e lrinmphantcs, tinhno soffrido 
muitos revezes. Nno foi na época do gabinete 
de 19 de Setemb1·0 que foi balido Alano em 
S. Francisco de Paula; esse guerreiro, esse 
patriota, que depois de prisioneiro· foi assasi
nado, talvez por ordem dessa rnuralha da liber
dade pelo lado do sul, talvez por vinganças par
ticulares, não foi no tempo dó ministerio de 19 
de Setembro que foi batido o general Barreto, 
quando levou os tiros esse prim,ei'>'o capitão da 
guerra do sul, Bento Manoel; não foi no tempo 
do ministerio de 19 de Setembro que foi batida 
a força legal que se achava em Caçapava; nno 
foi no tempo do ministerio de 19 de Setembro 
que Silva Tavnt·cs foi batido áqucm do Juguarão, 
pe]a força desse joven gue1·1·ci>'o, Nelto ; nao foi 
no tempo do minislerio de 19 de Setembt·o que 
foi morto na villa <lo Triu111 pho o vnlcnta 
Gabriel Gomes, e destror,~adu essn forç11 por cllo 
commarnlada; nno foi no lmnpo do 111inislel'io 
de 19 de Setembro que foi mo1·lo o brt\VO mnjor 
.Mnza1-redo t1m umu so1·lirla; nllo foi, íllrnl
mente, no tempo elo gabinete de ~-9 cie Se
lembrn que o brigadeiro Cunhu nno foi l'cliz na 
sorlida que fez no mez de Agos_lo àe 18~-17. 

Di1·ci mais que Nello, nobnJ ,r1uerrefro, que 
andava, segundo disse o nobre deputado, fora
gido lão sómente com 800 homens, nllo é 
exacto: S. José do Norte eslava sitiado, havia 
sitio em Porto Alegre, e 200 homens de infan
taria, e 800 de cavallaria, com 9 bocas de fogo, 
se acha.vão na approximação dos dous Pira
ti~i 11s. Não aÍ-'onto estes factos para realQ).1r o 
gabinete de 19 de Setembro; eu os refiro com 
magua, e nilO me 1·egosijo qualido digo que as 
nossas tropas forão algumas vezes batidas ; trago 
estes factos unicamente para mostrar a inex.
actidão dos apresentados pelQ nobre deputado, e 
a injustiça com que quel' rnancliar a adminis
tração passada ; é isto o que me obriga a fazer 
estas reflexões. · 

Disse o nobre deputado que, q~mndo a admi
nistração de 19 de Setembro entrou na gerencia 
dos negocios do estado, a legalidade estava 
triumphante,_ e dominava toda ã campanha do 

,· Rio Grande do Sul, e finalmente que nada lhe 
faltava .. Eu vou ler um otlicio-do ex-pres_idente 
Feliciano Nunes Pires, de 28 ~ Agosto de 
1837, pouco antes de a administração de 19 de 
Setembro entrar no poder. Diz este officio : . 

<< Aos ditos mappas (das fo1·ças existentes no 
Rio Grande, Porto Alegre e S. Jo_sé do Norte) 
ajunto uma relação dos artigos bellicos exis
tentes no deposito do Rio.Grande; pot· ella, e 
pela que ha dias remetti, contendo os que 
existia.o no arsenal desta · cidade, conhccel'á v~ Ex. a mingua q-ite aqui lia de tae/j art-igos. 
Logo depois da minha chegada pedi _n V. Ex. a 
remessa de alguma pol vara. » (Reparem os 
Srs. deputados que . nem polvora lá havia.) 
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<r Desde então compl'ei aqui cem bal't'is della á 
razão de 1$200 a libra ; delles me dia o di
rector exislirem sómente dous, por isso já 
mnndei com1)rar mais no Rio Grande; no 
emtanto vai-se fabricando aqui a que se póde. 
Por este consumo póde V. Ex. avalial' qual seja 
o das balas, especialmente de artilharia ; nem 
será para admirat· o set· elle grande, quando se 
ref1ectir que um tiro do inim\go é respondido 
por mais tn1wz cte meia <luzia da nossa parte, e 
qne para evilal' que elle $e aproveite das nossas 
balas de 6 e 9, são de 12 as que mais se lhes 
atit-ão. Neste mez já por duas vezes se me lez 
fogo, e qnasi todos os dias lh'o fazemos mais ou 
menos, para o que basta apresentat'-se-nos qual~ 
quct· grupo, po1· insígnificante que seja; nem é 
possivel obstar•se a isso, po1·quc a maiol'ia, ou 
quasi tolulidade dos nossos urlilheiros sno pai
sanos, gente que falta de subonlinaçilo, enxel'gn 
pouco legalismo em t1Jdo que nao é it· com suas 
idéus. No que levo assim 1•apida111ente dilo verá 
V. Ex. pot· umn parte a necessidade de 
11H1111lnl'·se 111u·a aqui a1·ma1nentos e mttn'l'.ções, 
e pur outm mais urna ra:lt'lo para deverem vir 
frop«~ 1't!:[Jttlarc/$1 aíl m de que o serviço se torne 
m:lis eflieazj e menos dispendioso mesmo em 
dinltciro. E poi· esta occasiD.o seja-me lidlo 
dizer a· V. Ex.que, tendo eu a economia pôt· unrn 
dns pdmdras vi1·.ludes administrativas, e pre
sando- me de possuik1, as circumstancias, em 
que me vejo, são tnes que não dão lugar a 
exet·cel.'as ; direi mais, as exigcncias dos cre
dores da fazenda; ou aules dos que della querem 
tirar vantagem, são tanlas7 e apeesentadas com 
tanta susc:eptibilidade ; que são para mim um 
verdadeiro tormento. >> 

Deste officio se vê pois que Porto Alegre es
tava sitiado ; que no Rio Grande se necessitava 
de armamento; munições e tropas regulares, e 
que já n:.-t'quelle tempo o presidente conhecia que 
não era possivel exercer a 1nelhor fiscalisaçM : 
naquelle tempo, pol'ém, os St·s. deputados que 
fazem opposição ao gabinete de Setembro nada 
dizin.o. Pelo contrario, vemos ainda hoje o ncbre 
deputado dizer que tudo existia naquella pro· 
vinda na melhor ordem e abundancia. 

_Passarei a lêr agora outro officio de 20 de 
Julho de 1837, dirigido ao governo pelo 'mesmo 
pl'esidente, Nunes Pires, a respeito do desastre 
que teve o ·marechal Barreto, onde mostra qual 
o esta.do da campanha ; diz o ofticio : 

u O indicado destroço, ainda que se não 
possa repular uma fatalidade, é sempre um 
grande mal, senão por outros motivos, ao menos 
pela difticuldade em fazer reuniões a favor da 
legalidade na campanha, quando está toda de
baixo da influencia dos rebeldes. " 

Deste ollicio se vê que ioda a campanha es
tava debaixo da influencia dos rebeldes, e por 
consequencia qu11.o injustos são os senhores que 
affirmão que, quando o gabinete de 19 de Se-

lembro enl!·ou no poder, a legalidade dominava 
no campo. 

Lel'ei agora outro officio do mesmo presi
dente, de 2,5 de Agosto de 1837, que trata da 
sol'Lidu. do briga<leirn Cunha, em que elie foi 
infeliz, e diz o estado de desalento em que se 
acbavão os legalistas. · . 

Depois de o presidente referir a1gnmas no
ticias fa voravei.;; á legalidade que occorrião em 
Porto Alegre, diz assim:-« Concluirei signifi
cando a V. Ex.. que, por mais probribilidade qu~ 
µossão ter essas noticias, ou algumas dellas, o 
meu coeaçao ni\o sente urn prazer completo : 
basta para isto estar sitiada a cidade, ou solfrer
sc ji nella bastantes privações, o estar ameaçada 
de um as,mlto, e o ter prnsenciado o esmore
cimento dos lwb-ifontes com o t·evez da villa do, 
tri111t1pho; e:,;ino1·!:!ci1rnmlo qne, todavia, tem 
cessado um pouco c_om as nolic..:ias que tenho 
refel'ido, e com a espernnça ue que, po1· dins, 
nos chega de barra f'ót'a algt1rn soccorro de 
trnpas. Daqui ajuizará V. Ex. quanto elle é 
nctessat·io, quanlo é urgente a sua vindu. » 

O cx-pt·csident~ Nunes Pires, parn levantar 
os unimos, tinha espalhado a noticia de que 
cspei·ava forças. Quaes forao as forças que lhe 
mandou a ad:r.inislraç:10 anterior á de 19 de 
Setembro ? Parece farão 40 homens ! Eis o 
estado daquella provinciá, quando a adminís· 
tração de 19 de Setembrn entrou para a admi· 
nistração dos negocios publicos : destas peças 
officiaes do tempo da administração de 12 
de Outubl'C~ se vê que nem as tropas Ja lega
lidade estavão triumphantes, nem eramos se
nhores do campo, como aqui se affirma, e nem 
providos do necessario. 

Sr. presidente, logo que o gabinete de 19 
de Setembro tomou conta da administração, 
tratou de cumprir os seus deveres; apromptou 
immeàiatamente 500 a 600 homens que 
mandou para o Rio Grande ; remetteu arma
mento, munições de guerra, e de boca, di
nheiro ; e mandou um presidente qu·e pu· 

: desse minorar os males da provincia. O 
presidente Elzeario, Jogo que lá chegou, mandou 
fortificat· os pontos mais debeis • do entrin
cheiramento, e cuidou em dar organisação ao 
exercito, e de reanimar os animas abatidos.· 
Disse-se que a administração de 19 de Se
tembro não teve senao derrotas ; e os nobres 
membros da opposição, mencionando a derrota 
do Rit, Pardo, e os desaslres do Cahy, exaltão a 
victoria do Fanfa e do Passo de Cordeiro_ Sr. 
presidente, o desastre do Cahy é mais urna 
gloria para o gabinete de 19 de Setembro, e a 
victoria do Ftmia o testemunho da incapacidade 
desse chefe tão gabado pela opposição. O presi
dente Elz.eario quatro mezes depois de sua che
gada foi a Pelotas, fez correr aos inimigos, e fez 
com que os -habitantes daquella villa, hoje 
desgraçada, pudessem aproveitar os restos de 
suas fortunas. Feito isto; cuidou. em marchar 
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·para Porto Alegre,_e em fins ~e Janeiro levan~ou 
o sitio, e levou diante de s1 a rebenque mil e 
tantos rebeldes. Nem se diga- que isto foi feito 
de proposito, ou que a fugida dos rebeldes era 
esh1\higema : se assim fosse, elles nào teria.D 
deixacio após de si a artilharia, e bagagens i e 
o commaridante dos rebeldes nilO teria sido 
posto por elles em conselho de guerra. O presi
dente Elzeario teve de arrostar depois as forças 
dos dous caudilhos Bento Manoel e Bento Gon
çalves, e tambcm as levou diante àe si a re
benqt1e ; nem posso entender que fosse de 
outra r.rnneira, deixando elles carretas, cava
lhada e algumas munições ; e assim o presi• 
dente Elzeario soube empurrar os rebeldes 
muito além do Rio Pu1do. Já vêm pois os 

• nobL·es deputados que as armas da legalidade 
du1·unlc a adminish·ação pílssada nao tiverão 
sómente derrotas, mas lambem algumas victo-
rias alcançou. · 

As forças qui! estavão no Rio Pardo, quando 
fot·ào dcrl'Oladas, e1·l\o realm~nte diminutas em 
rclaçllo ó. dos rebeldes : o gencn1.l que então 
comrnunclavn fl colnmna receben do p1·esidenle 
insh'ucçoes q1Jc lhe deixavn.o amplo poder de 
obt·nt• como bem conviesse. Neste lugu devo 
lembrar ao nobl'e deputado p(!)a provinda de 
Minas, que disse que o governo se linha acabar~ 
dado com a derrota do Rio Pardo, que, quando 
chegou a noticia, e se pedirão informações ao 
ex-ministro da guerra, eu disse que o aconteci
mento não constava offidalmente; mas que, 
quando se verificasse que era verdadeiro, eu 
podia affirmar que o governo por isso não se 
acobardava, e que esperava que em breve novos 
triumphos farião esquecer aquelle desastre. O 
commandante da columna, ou por demasiado 
valor1 ou porque julgasse a columna sufficienle
mente forte para repellir os rebeldes, e talvez 
não tendo informações de suas forças, julgou 
dever dar acção, que infelizmente não sahio a 
seu favor. Este desastre, porém, não se[·ve de 
desdouro para a legalidade, por isso que as forças 
rebeldes Úão fa'Jvez o triplo, e muito menos para 
o presidente Elzea1·io ; an~es talvez sirva de 
desdouro ão command·ante da fol'ça contral'ia. 
Pergunto eu : -Porque esse joven guerreiro, 
aqui intitulado estrella polar do sul, não se 
ap1·oveitou desta acção pa.ra entrar em Porto 
Alegre? Porque se contentou em cahir sobre o 
Rio Pardo sómente para rapinad (Apo-iados.) 
Direi lambem que a derrota do Cahy não 
é dt'sairosa, nem pal'a a marinha nem para o 
general Elzeario, e se deve principalmente á 
má collocaçao das canhoneiras. Uma das ca- . 
nhoneiras resistio até á ultima, e afinal foi ao 
fundo crivada de balas, morrendo o comman-

. dante ferido de bala em tres divel·sos lugares: 
a outra canhoneira, vendo-se· ~esamparada, e 
estando morta a maior parte de sua tripolação, 
saltou em terra quasi todo o resto da guarniçno 
que restava, e o com mandante, vendo-se des-

amparado, pela força da necessidade lambem 
saltou em terra e se rendeu. 

,Já se vê1 pois; que o joven commandanle 
àessa cnnhoneira não merece o sligrna dos 
nobres deputados : esse official deu t'm outras 
occasiões pt·ovas de seu valor. Na Bahia, este 
ofTídal com seus companheiros, á testa da ma
ruja, fez grandes, serviço~ á legalidade, sem 
temor das balas inimigas. Não se póde dizer, 
pois, que elle se rendeu por cobardia, nem por 
consequencia qae e11e manchou os seus cama
radas, e nem a marinha brazileira. O mais que 
se poderá dizet· é que não collocou bem as 
canhoneiras. Elle recebeu ordem pai·a tomar o 
passo do Cahy, mas para isso nao era necessario 
collocar-se no lugar em que· clle se collocou; 
bastava que se puzesse em um ponto donde as 
bulas pudessem alcançar a passagem desse passo. 
Eis a fülta desse bravo oflicial, cujo crime unico 
tal vez seja o nllo ter tido a infelicidade de 
morl'er. O general Elzeario nessa occasião foi 
seguindo Canabarro, mas lendo conhecimento 
dos passos de Bento ·Manoel, logo que vio qu~ 
se approximava, retrocedeu: mas tno imbecil 
foi esse guerreil'o, que podendo passai· pot· ouh·o 
ponto e vir encontrar-se com o general Elzeurio, 
pôz lodo o empenho em tomar as canhoneiras, 
gastando a maior parte do tempo nesta tomada, 
tendo já mandndo toc~r por tres vezes a reli -
1·ada. Os pretos, verdadeiros soldados da liber· 
dade de Piratinim (nwnieroaos apoiados), vendo 
morto o commandante da canhoneira, e a outrn 
tomada, disserão - a victol'idl é nossa - , e 
nno quizerão obedecer. 

Disse mais o nobre deputado na mesma oc
casiao que a nossa mal'inha era tal, que lan
chões inimigos passavão por entre os nossos 
vasos de guel'l'a sem que ousa~semos atacal-os. 
Esta asserção· mostra ignorancia de _hydrogL·a· 
phia da lagôa dos Patos. O nobre deputado devia 
saber que ha n·aquella lagôa · muitos baixios, 
onde não podem navegar embarcações : quando 
as nossas canonheira:; se approximão aos Jan
chões, que o nobre deputado tem distinguido 
com o pomposo nome de marinha dos rebeldes, 
estes correm por algum dos bancos, poem-se em 
terra os marinheiros e puchão os lanchões, de 
inodo que as Dossas canhoneiras ou não lhes 
podem chrgar, ou para o conseguir serião obri
gadas a fazer um rodeio muitas vezes de 5 ou 6 
)eguas. Nao· é poi::; desdouro para a marinha. 
brazileira a existencia desses lanchões na lagôa 
dos Patos. Ultimamente füe~nos nós alguns lan
chões de força maior, e com os- quaes é de 
e.sperar que se dê cabo daqu~lles piratas lhi 
lagôa dos Patos. · . 

Os nobres deputados têm aqui feito uma 
grande bulha com a vicloria do Fanfa, exaltando
ª quanto ~ po!:.sivel. Sr. presidente, essa victoda, 
s~gundo me parece, prova tambem ignorancia, 
cobardia, ou ~onnivencia dessa capacidade' re
belde, objecto dos ·elogios de alguns membros 
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da opposição. Porque razão não acabou Bento 
Manoel com os dispersos corpos rebeldes? 
Porque lhes deixou talvez um lugar por onde 
elles se pudessem escapar? Porque não sn apro
veitou desta victoria para lornnr completo o 
triumpho da legalidade? O ministro tla guerra 
mesmo daquelle tempo participou á camara 
que Bento Manoel não tinha sabido aproveitar 
da victoria. O me~mo aconteceu na victoria do 
passo do Cordeiro, de que Bento lVianoe) 

·tambem não se aproveitou, porque, voltm1do do 
Jaguarão, depois de ter batido os rebeldes, 
deixou ficar 200 e tantos homens, que nllo 
perseguia, e que forão depois engrossnl' as fi-

· léiras- rebeldes. Nno podem portnnto essas 
· victoria.s servir de gloria, porque nenhumn foi 
completa. 

Mas, Sr. presidente, o mesmo rcvez do Cnhy 
foi mais um moli,•o prm.\ que as forços 11'.'gnes se 
cobl'issem de gloria e se conhecesse u ,:ohardin, 
ou imprevidcncin dos rebeldes. O gencml El· 
zeario dias dupois foi nrrnnc111• i:t cnnltoncim do 
lugar em que se nchnva s11hmc1·gida, opernçl\O 
que Jevou t.empo, e deu rnuilo trnbnlho; e esl1rndo 
os rebeldes nno mui distantes, nllo se nlrevcl'Ao 
a impedir a operaçno. A outrn canhoneira ('orno 
as forças da legalidade aHm1cnr mesmo d'entre 
os 1·eheldes, não tendo ellcs dado nenhuma 
providencia a obsli.\l'. Isto prova que as fol'ças 
legaes não se acobardao, e nem temem pro
cural ·os em qualquer occasia.o. 

lnnumeraveis sortidas se têm feito cm Porto 
Alegre, e oull'os pontos, em que os rebeldes 
têm sido batidCls. Os nobres d(~putados o nil.o 
podem ignot·ar. Logo, para que dizem que as 
forças legaes só têm soffrido derrotas sobre der
rotas P E' necessario não esmorecer, não des
animar os bravos que se estão sacrificando 
pela causa da legalidade. 

Passarei agora, S1·. presidente, a responder 
a a]guns factos mal averiguados, que nesta casa 
têm apresentado alguns Srs. deputados. 

Já alguns senhores, que sustentão a admi
nistração de 19 de Setembro têm provado a 
i nexactidão ou injustiça da censul'a dos dis
perdicios, trazendo por exemplo o facto de se 
sustentar hoje no Rio Grande do Sul uma 
força de 8,500 homens com pequeno accrescimo 
de despeza, com que na administração passada 
se suslentavão pouco mais de dous mil. A isto, 
porém responderão os senhores da opposição 
pergLmtando se os petrechos de guerra, cava
lhada, e fortificaçõe~ que _existião, não deviAo 
entrar em linha de conta como actresc:imo nos 
saques? Devo l'esponder aos nobres· deputados 
que estão enganados. No tempo da adminis
tração passada havia 800 homens de cava1la1fa 
no Rio Grande do Sul; por consequencia nâo 
se podia ter feito gr~nde despeza com a compra 
de cavalhada. Às fortificações eslavão mal 
feitas e muito pouco solidas. Depois da éhegada 
do. general Elzeal'io _forão feitas de novo1 prin-

TOi>IO l 

cipalmente · as do Rio Grande e S. José do 
Norte, e as de Porto Alegre forno quasi todas 
renovadas. Além desta despeza comp1·arAo-se 
5 mil e tantos c~vallos. 

Ora, tendo-se feito todos estes melhorn
mentos, e compras, e excedendo a despcia 
aclual muito pouco á que se fazia com uma 
força muito menor, claro é que houve eco
nomia, e que o presidente Elzeario procurou 
economisar quanto era possivel os dinheiros 
publicos; podendo eu affirmar que só em elapes 
elle economisou 400 contos por anno. Mas 
disse um nobre deputado que tal força não 
existe no Rio Grande do Sul, e afiirmou que 
os nossos soldados sno recrutas, mL\1 nrmudos, 
que carecem até de aprender a andar calçados. 
Supponlmmos que assim é: pOL' ventura clcixno 
po1· isso de venct!r ji:Olclo e clnpe? Mas se o 
11oh1·c deputado quii dizer que no Rio Gt'ande 
nll.o existem 8,500, mas 3,000 ho'mens como 
ellc nllirmou, cntn.o perrnilta-me que lhe diga 
que é seclnrio do sceplicismo. 

O SA. ANDRADA MACHADO:- Não. 
O SR. REGO BARBOS:- A tropa da legalidade 

no Rio Grande do Sul se acha bem armada, 
bem fardada e paga em dia. Não sei se haverá 
algum cavalleiro ou soldado de cavallaria, que 
ande com chapéo de pasta debaixo do braço ou 
sem esporas ... 

O SR. MARCELLINO DE BmTo :- Ou sem es
trellas. 

O Sn. REGO BARROS :-A este respeito tal vez 
o nobre deputado esteja melhor informado do 
que eu; o que po::1so dizer é que a cavalhada 
não é tão boa co·mo se desejava, e não é suffi
ciente, pois que temos mais de dons mil ho- · 
mens de cavallaria da guarda nacional com
mandada por bravos, como o ancião Medeiros, 
Lour,eiro e Silva Tavares; bravos que se têrri 
sacrificado pela legalidade. Esta força nna se 
acha tão bem montada como era para deseja·r, 
porque as compras mandadas fazer no estado 
oriental não têm ainda chegado. 

Disse o nobre deputado que se tem conti
nuado a pagar gratificações a officiaes generaes~ 
que nãO estão nos seus commandos. Se se tein 
continuado a dar, segue-se que a administração 
. passada nao se poderià attribuir abuso, se o 
houvesse, mas sómente a confü:mação. Tenho, 
porém, o prazer de assegurar ao nobre depu
tado que a informaça.o que lhe derão é inexacta, 
e que não ha no Rio Grande do Sol official 
general senão um só, que está alli empregado. 

O SR. ANDRADA MACHADO :- E o com man
dante de Camacuam? 

O SR. REGO BARROS :-0 nobre deputado foi 
mal informado : em um dia fallou em Mena 
Barreto ; em outro dia explicou que não era 
Mena Bar1·eto, mas seu filho; em outro lugar 
falJou do brigadeiro Cunha, e hontem disse que 

50 
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SESSÃO EM 12 DE JUNHO DE 1839 

era Sebastião Xavier. Ora, isto o que prova? 
Que o nobre deputado foi e contimí.a a ser mal 
informado. Se quizer informações exaclas, estou 
prompto a fornecel-as, se ainda tiver em mim 
confiança, e honrar-me com sua amisade. 

Disse o nobre deputado que o governo tem 
promovido officiaes generaes de 70 annos, 
contra o decreto de 6 de Julho de 1812. Ainda 
nesta parte o nobre deputado está mal infor~ 
mado, como vou provar. 

O governo tem melhorado a reforma de dif
ferentes officiaes generaes, e muito se gloria de 
o ter feito, porque esses .officiaes generaes fi. 
zerão relevantes serviços e grandes sacrificios 
pela causa da legalidade. · 

Devo lambem dizer que não ha lei que prive 
o governo de conceder estas melhorias. O de
creto de 6 de .Julho de 1812, promulgado para 
Portugal, dit que os oiliciues refurmndos nno 
têm direito a premios. 01·a, antes c.Ju lei da t·c· 
forma de 1790 os olticiaes 1·cl'o1·miulos con·cs· 
pondiilo com os clrnmados nvulsos, e cnlt\o 
elles não er!lo chamudos no set·viçu, nem li11hl\o 
accesso senão quando enl1·11vt10 nus vngm~. 
Depois de 1790 purecc que ainda se lltcs 
derno uccessos, e entno o governo, pura fit'mut· 
uma regra, disse que nno tinhao esse dkcilo 
por via de uma consnltn de 30 d<.• Sotcmbrn <le 
1824, que não ha lei que autorise o melhora
mento de reformai mas lambem na.o hn lei que 
a véde: e a este respeito me refiro á cilada 
consulta. Orn, é sabido que em Portugal, no 
Brazil, no Rio Grande do Sul principalmente, 
muitos ofiiciaes reformados têm sido empre
gados, e tido, por consequencia, na.o só melho
ramento de reforma, mas até entrado oulra vez 
na effectividade do serviço, não só nos mesmos 
postos, porém mesmo com· posto de accesso. 
Não ha pois lei alguma que o prohiha positi· 
vamente. Se o governo tivesse dado melhora· 
mento de reforma a officiaes reformãdos que 
não tivessem feito serviços, estando em ocio, 
algum lugar teria a censura do nobre deputado ; 
mas elle sabe muito bem que todos . fizerão 
serviços á legalidade ; e o official que entra 
outra vez para o serviço e faz serviços, deve ser 
recompensado. Mas disse o nobre depLltado que 
só não foi lembrado Francisco Olinto de Car
valho, por-ser seu parente, por ser Andrada. 
Ora, o nobre deputado fez-me uma injnstiça 
dizer isto ao ex-ministro da guerra, que muitas 
vezes obedeceu âs suas ordens ! !.. ... ou então 
o nobre deputado disse i11to para me dar OC· 
casião a que eu me justificasse. Senhores, não 
é exacto que Francisco Olinfo de Carvalho foi 
esquecido. 

o SR. ANDRADA M.e\OHADO :-E'. 
O Ss. REGO BARROS :- O nobre depu lado 

está enganado. 

O Sa. ANPRADA MAcru.oo :-Não estou en
ganado.· 

O Sa. REGO Rmaos : - Como não, se eu 
mesmo o despachei ? 

Francisco Olinto de Carvalho era tenente· 
coronel de milicias, foi reformado em briga
deiro com o soldo de tenente-coronel; 'mas em 
consequencia dos serviços que fez depois da 
rebellilJ.o, o governo o premiou, deixando-o sim 
em brigadeiro, porém mandando·lhe abonar o 
soldo de coronel. Não é, portanto, justa a in· 
crepação do nobre deputado, porque este official. 
tanibem teve melhoramento de reforma, tendo 
o soldo do coronel. 

Disse lambem o nohre deputado que Filippe 
Nery estava commandando uma brigada da in
fantaria. Tarnbem está enganado. 

O SR, ANDRADA MACHADO:- De caçadores. 

O SR, REoo BAHRos : - Nem ue caçadores : 
Filippc Ne1·y nno commanda brigada alguma ; 
eslà em Porto Ategt·e, nllo sei so empregado ; 
mm; commnndunlo de bl'iguda de caçadores, 
nf\o esteve, num ci:;lá ! Comrnandou uma di· 
vi~no de c~valhll'in, mas nllo se ct·cou bl'igatla, 
pura elle commnntlar, como disse o Sr. depu
tado. Poderá tnlvez dizer que Filippe Nery era 
ollicinl reformado, mas já ·disse que não ha lei 
que o pl'Ohibc. Eu pode1·ia apontar muitos 
exemplos de Stoklet·, Cul'ado, etc. 

O Sa. ANDRADA MACHADO: - Aroucbe, e 
muitos oull'oi.i. 

O Sa. REGO BARROS: - Ainda bem que o 
mesmo nobre deputado dá armas contra si; por
quanto, se entende que se não devem dar me~ 
lhoramentos de reforma á of;liciaes generaes, 
porque são contra a lei, porque aponta exemplos 
em contrario, que bem mostrão que a lei não 
tem tido em tempo algum a inteJligencia que 
o nobre deputado lhe µá? 

Disse . o nobre deputado que havia em Porto 
Alegre uma multidão de officiaes generaes em
pregados, uns na divisão direita, outros da es· 
qnerda, outros do centro, etc. Devo dizer-1he que 
ainda a este respeito está mal informado, e que 
actuahnente não ha um só official-general empre
gado nas t..livisões em que o nobre deputado 
fallou. Actualmente ha um só ofticial que com· 
manda a guarnição do Rio Grande, é um bri· 
gndefro ; ha tambem alguns officiaeo refor
mados, de patentes subalternas, empregados 
pela falta de officialidade, que o nobre depu· 
tado suppôz alli -.. \;ào abundante. E' portanto 
inexacto que no Rio Grande do Sul ha,ja tantos ·· 
officiaes generaes ; o que é exàclo é que ha falta 
de officiaes · em Porto Alegre e em todo o Brazil. 
Inforrrie-se o oobre deputado com militares 
entendidos, e mesmo com o actual ministro 
da guerra, e conhecerá que o governo se acha 
embaraça.do por falta de officiaes. Além disto 
ainda se nlo fez o quadro do exercito, que eu 
tencionava fazer. 1·eformando os officiaes que 
não estão em estado de servir. Reformei µns 
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duzentos e tantos ; podia reformar outro tanto 
e tencionava fazêl-o, mas não cheguei a com~ 
pletar o meu plano. 

Não é portanto exacto diier-se que Porto 
A 1egre está cheio de officiaes para commandar 
500 homens. Porto .Alegre tem hoje segura
mente 2,000 homens; não sei se antigamente 
assim era : talvez que os informantes do nob1·e 
deputado não estivessem na provincia. 

Ha oulrn arguiçãa que é que se organisou o 
batalhão de paisanos, a que o i;iobre deputado 
chamou de batalhão das tamàncas, para dar o 
commando deste batalhão ao digno official do 
nosso exercito Prates. Ainda desta vez se en
ganou o nobre depntado : este batalhão está 
m·eado desd.e o p1-incipio da rebelliao. 

O SR. ANDRADA MAc:HADO : - Foi Cl'cado em 
1888. 

O Sa. REGO BARROS : - Está enganado, 
O SR. ANDRADA MACHADO : - '1\mho aqui a 

ordem do dia. 
q Sn. HEGo BARROS : - Talvez sc,in da or

ga~1saça.o que se lhe deu, UH\S un.o dn creuçno, 
pois que este bali:\lhão exisle dcsdu o principio 
da rebellillo. Este batalhão ora o que guarnecia 
os pontos em Porto Alegre ; e po1·que nn.o con
vinha á boa disciplina e economia que estivesse 
dividido em fracções, e entregue a comman
dantes parciaes, julgou-se mais regular dc1r 
n~va organisação com um só commandante : 
é o que se fez, dando-se o com mando a esse 
official Prates, quandQ já não .servia na ins· 
trucçã.o dos recrutas. 

Disse mais o nobre deputado que se creou 
uma legião para dar o cominando a um cot·on·el 
que estava agastado com o presidente. Não sei, 
e nem indaguei isto ; nu,s sei que esse coronel 
commandava uma brigada composta de 3 
batalhões, e outra composta tambem de 3 ba· 
talhões forão lambem entregues ao commando 
de José Joaquim Coelho, porque não havia 
officiaes generaes pam as commandart pois 
que só havia 2 omciaes gcneraes, Filippe Nery 
e o brigadeiro Seára1 que commandava a co
.lumna de S. Gonçalo ...... Disse o nobre deputado 
que o governo premiou a doas filhos menores 
desse coronel. Nilo erão tao menores como isso, 
são moços de estatura ordinaria. Que culpa 
tem o presidente, ou o governo, de que se 
introduza muilas vezes nas propostas quem não 
seja ainda apto ; porém em circumstancias de 
serem aproveitados? E que muito é que sejao 
preferidos filhos de cidadãos que fizera.o ser
viço1:1? (Apoiados.) Um dos filhos, porém, se
gundo se diz, fez uma acção não muito lou· 
vavel em casa de seu pai, e temendo o castigo 
paternal fugio para os rebeldes. Que motivo ha 
nisto para se censurar ao governo, ou ao pre· 
sidente P 

O nobre deputado fallou sob1·e os Paívas, le-

galistas protestantes que têm sacrificado a sua 
fortuna á prol da legalidade. Estranhei muito 
qt~e o nobre deputado dissesse que elles havião 
feito muitos males á legalidade. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Mais mal do que 
bem. 

O SR. REGO BARROS :-Quizera que o nobre 
deputado apresentasse factos : seria tal vez o 
meio de justifical-os ; talvez seja o crime dos 
Paivas o terem sacrificado a sua ·fortuna a 
favor da legalidade, e terem sido leaes · talvez . . ' seJa seu crime o ter um delles batido os re-
beldes á testa de 500 ou 600 homens · talvez 
se.ia o de lhes terem os rebeldes ca1·reg;do com 
300 ou 400 escravos, hoje soldados da liberdade 
de. Piratinim ; a não ser isto, não vejo que 
httJ1 cousa alguma que possa manchar a sua 
reputação de verdadeiros legalistas. Um destes 
cidadaos até ficou defeituoso no serviço pres
tado á legalidade, e apezar de estar a sua 
l'orluna destruída, tem sempre se prestado como 
d'antes. 

Appareceu uma portaria no Jornal do Oom
'lfültcio ele hont~m e o nobre deputado se baseou 
nesla portada para sustentar que tinha havido 
clisperdicio da pal'te da administração passada, 
cm ler o presidente pago algumas quanlias a 
lst·ael de Paiva. Note o nobre deputado que 
o ex-minislro da fazenda teve denuncia de que 
em Porto Alegre se havião feito estes paga· 
mentas ; o ex-ministro pedio logo informações 
mas ellas chegárão depois de elle se ter reti
l·ado do ministerio, e na.o teve tempo portanto 
de dar as providencias. Onde pois a censura, 
onde o crime da administração de 19 de 
Setembro? Mas disse o nob1·e. dept1tado que 
isto não era.o despezas militares ; e por que 
razão ? Porque se tratava do. pagamento ·de 
viveres para a tropa .; pois viveres e manti
mentos para a tropa não são despeza militar P 
Por ser pois despeza militar é que o presidente 
mandou pagar a estes cidadãos pela quota · de 
cinco contos de réis mensaes, que meu ante
cessor havia mandado dar. Eu sinto muito 
que esta portaria tivesse apparecido, porque 
n~o sei como ficaráõ no Rio Grande os lega
fü::tas vendo que não só se manda parar com 
seus recebimentos, mas ainda se manda repôr. 
Acharia melhor que se mandasse austar, mas 
repôr ! Repôr como' se esse cidadao não perce
besse vencimentos pelo thesouro? Por conse
quencia ha de se lhes fazer a penhora.· Sinto 
que o actual mini~tro da fazenda, conhecendo, 
ou devendo conhecer a sui:i província cerno 
filho della, praticasse um acto semelhante,. que 
de certo ira descontentar aos legalistas. 

Um nobre deputado, querendo achar disper
dicios, fez a comparação dos diversos orça
mentos do mínisterio actual com os dos mi
nisterios anteriores ; mas o que prova isto a 
meu vêr ? Não fo~nece prova alguma ; o unico 
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ministro rl" nr'Jmi n idl'::iç~n tlP. Hl ,fo ~1>f1>m hrn 

que apresentou orçamento, fui eu ; todos os 
mais nenhum orçamento apresentárão. Ad
mirou-me que o nobre deputado, no seu em
penho de descobrir disperdicios, comparasse as 
sommas pedidas pelo actual ministro dos ne· 
gocios estrangeiros cor.1 as do orçamento apre· 
sentado no anno passado, e da maior dífferença 
que achou tirou a conclnsão de que havia d'is· 
perdicio. Mas nuo observou o nobre deputado 
que na somma ào anno passaào se não in· 
cluio a differença de cambio, e que ,neste anno 
vem contemplada esta differença? Ou o nobre 
deputaJo t]ãO exarninou os orçan1entos, e fallou 
sem conhecimento de causa, ou entao apresenlon 
esta censura para sorprender os incautos, e fazer 
guerra ao governo, o que não é muito lea1. 

Tratarei agora de uma censura maiR grave. 
Disse o nobre deputado que o gabinete de 

19 de Setembro protegia Fructo Rivera, e 
trouxe para o provar a ida de Vasqu~s e a to
mada de cavalhada, talvez parn Fructo, e o nrto 
ter-se mandado responsabilisar o coronel José 
Rodrigues Barboza. 

Sr. presidente, é muito facil lançar propo
sições desta natmeza; porém difficil de proval
as. Pl'irneírarnente sabe-se quem era. Vasques, 
sabe-se que quando Fructo governava, Vasques 
era, n bem dizer, o seu braço direito, e quem 
governava Montevidéo. Sendo Vasques amigo 
de Fructo, seguio a sua sorte, e tendo Fructo 
novamente alcançado a victoria sobre seu 
1ival, mandou chamar a Vasques; e tanto se 
prova que Vasques foi chamado e não mandado 
pelo governo, que logo que chegou a .Montev.i
déo, entrou parn o rninisterio; do mesmo modo 
que mandon Fructo chamar· a Rivadavia, que 
não quiz ir, queria o governo lambem mándar 
a Rivadavia em commissão á Fructo? Já se vê 
pois o nenhum fundamento de tal increpa.ção 
ao gabinete de Setembro. Na.o me recordo 
de tomada alguma de cavalhada pelos rebeldes. 
Sei que José Rodrigues Barboza... · 

UM SR. DEPUUDO :- Está pregando aos pei
xinhos. 

O Sn. REGO BARROS :- Eu na.o sei quem 
prega aos peixinhos, se aque11es qae se defendem 
de arguições injustas e infundadas, se aquelles 
que com insinuações malignas, lançadas na 
casa, pretendem manchar a reputação alheia. 

Nenhuma cavalhada de que eu tenha noticia 
foi tomada pelos rebeldes. Sei sómente que ha
vendo uma reunião de José Rodrigues Barboza 
c•m Medeiros, com força sufficiente, e sabendo 
disto o presidente, mandou at·mamento e di -
nheiro para se fardar a tropa, e ordem para a 
reunir á columna de S. Gonçalo; mas infeliz
mente José Rodrigues sendo official de 1 n _linha, 
e tendo talvez perdido os habitas militares, 
ou porque· não a podia realmente com mandar e, 
conduzir com alguma ordem, nã~ veio ao lugar 

destinado pelo presidente, tomou outra direcção, 
e foi batido por força maior. Não sei se nesta 
occ asião os rebeldes tomarãO alguma cava
lha d a, poroue ouem perde a acçãO perde arrna
men tó, · ca ,;alhâda, até a vida. O qi'.1e fez o go· 
vern o quando soube deste ado? Disse o nobre 
deputado que o governo não mandou responsa
bilisar aquelle commandante. Respondo ao 
nobre deputado que não está bem informado, 
e vou provar pela leitura de documentos offi
ciaes que o governo não só mandou responsabi-

. lísar immediatameute o coronel José Rodrigues 
Bal'hoza, como que ordenou ao enc,uregado de 
negocios do Bra_zil em Montevidéo que não lhe 
fornecesse cousa alguma. Eis o officio que. em 
15 de Janeiro o governo dirigío ao presidente 
do Rio Gr,mde do Sul : 

e< Chegando ao conhecimento do governo im
perial qne o coronel José Rodrigues Barboz.a, 
em contravençllo, e a de;;peito das ordens que 
recebera de V. Ex. para operar com as forças 
da legalidade con.fbdas ao seu commando, dei
xàrn de fazer a tleterminada juocça.o, e se diri
gira a seu arbítrio a outrn ponto onde os 
rebeldes em melhores circnmstancias militares 
lhe fizerão soffrer um completo revez, com 
perda moral paea as forças da legalidade, e 
terrível exemplo de indisciplina para o exercito: 
determina o regente, em nome do imperador, 
que no caso de se apresentar a V. Ex. este 
omcial, o mande logo entrar em conselho de 
guerra, para se justificar ou ser punido na fórma 
da lei ; e quando aconteça qL1e se conserve no 
campo, V. Ex. deixe de prestar-se a quaesquer 
requisições que elle Ih, dirija, e o prive do 
commando, para que n~o está habilitado. l> 

Eis agora o o11icio que o governo dirigia na 
mesma data ao nosso encarregado de negocios 
em Montevidéo : 

,e Podendo aconteceL· que o coronel José 
Rodriguez Barbosa, que em contravenção, e a 
despeito das ordens do presidente da prnvíncia 
de S. Pedro Sul, para operar uma determinada 
juncçílü, se dirigira a seu arbítrio a outro ponto, 
onde os rebeldes se acha vão em melhores cir
cumstanciM militares, e por isso expuzera as 
forças do seu commando a um completo revez, 
procure acolher-se no estado Oriental do Um
guay, e dahi dirigir a V. m. algumas requisições ; 

· determina o regente interino em nome do· impe
rador que a legação· do imperio no sobredito 
estado Oriental se negue a q11aesquer requi
sições do mencionado· coronel. >> 

Eis-aqui o procedimento do governo, que 
quer ter força, quer-se fazer obedecer, e não 
protege a insubordinação. 

Tenho pol'lanto provado que o governo nem 
protegeu a Fructo, nem lhe enviou Vasques, e 
nem houve a tomada de cavalhada, ao menos 
de que eu tenha noticia, e igualmente que o 
coronel Rodriglles Barbosa foi chamado á res
pons.abilidade. A' vistq disto me parece que o 
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nobre deputado confessará que tambem a este 
respeito estava mal informauo. . 

Disse o nobre deputado que devíamos in
tervir nos negocios de Montevidéo, e que a isso 
estavamos obrigados peio tratado preiiminar 
celebrado com aquella republica, Sobre isto já 
fallou o nobre ex-ministro de estrangeiros, o 
Sr. Limpo, baseando-se mesmo na disposição 
do tratado. 
· Pelo art. 3º do tratado (lê o artigo) se vê que 
o governo do BraziJ deverá intervir nos ne
gocios de Montevidéo pelo tempo e modo que 
se ajustar; já houve o tratado definitivo de paz? 
Não : logo, não póde ter lugar esta intervenção. 
Segundo, porém, a inte11igencia que esse nobre 
ex-ministro dá a este artigo, se elle fosse rn i
n istro hoje, te11iamos de ter guerra com Monte
vidéo, com a França, e com todo o mundo. 
Mas ·disse o nobre deputado, co111batendo o ex~ 
ministro dos negocios estrangeiros de 19 de 
Se!embro por nao ter seguido a diplomacia 
americana, e não ter feito tratado com Oríbes 
que ·elle dizia estar já moribundo, accrescentou: 
Quem sabe se morreu tão depressa1 porque o 
governo protegeu o seu contrario? Eis outra 
proposiçao maligna, que o nobre deputado não 
é capaz de provar; e devo dizer que antes 
existem provas inabalaveis do confrat'Ío. Corre 
impresso um manifesto de Oribes, no qual elle 
attribue os seus males particulnrmen!e aos soe
corras dados pela França ao partido do Fructo, 
e não falla no Brazil. Se elle desconfiasse de 
que o governo do Brazíl tivesse prntegido a 
Fructo, o teria declanido, porque nem urna 
consideraç~o havia par-a que o não fizesse. Logo, 
isto prova que a supposição do nobre deputado) 
sendo muito injuriosa para o governo do Brazil, 
e completamente inexacta, não foi muito sisuda. 

Ma's disse o nobre deputado que era neces
sãrio talvez fazer-se este tratado para ver se1 

por isso que havendo em Montevidéo muitos 
brnzileiros, a maior parte paulistas (parece-me 
qne a maior parte sao rio-grandenses), se faei
litaria o chamar outra vez aquelle estado a fazer 
parte do BrnzíL · 

Confesso que, se o gabinete de Setembro 
ainda existisse, na.o tomaria este par:_-ecer ; não 
quereria imitar os catharginezes; teria polilica 
mais leal, e digna dos bra2.ileiros. Direi alguma 
cousa em resposta. ao nobre deputado de Minas, 
a respeito de dinheiros, que elle diz que o go: 
verno de Setembro mandou· dar a Fructo. O 
nob1·e deputado parece que pedio esclareci
mentos ao governo : não sei se já chegarão. · 

O SR. ANDRAD,,\ MACHADO :-Ainda não. 

O Sn. REGO BARROS :-Bem : enlllO quando 
chegarem, o nobre deputado fará as suas ave
riguações. Pos§.o comtudo informar a camara 
de que algumas despezas se fü.:era.o em Monte
vidéo com armamento e fornecimento de uma 
força que se mandou organisar de brazileirqs 

existentes na Banda Oriental; e crue essas des
pezas pouco mais excedêrão de 3Ô contos. 

O SR. PRESIDENTE: - Se o nobre deputado 
se referia ás informações pedidas sobre o 'cre
dito que se dizia ter sido mandado dar em 
Montevidéo, declarn quejá chegál'ão. (Mostra 
-wn ojJi,,cio.) 

O SR. REGO BARROS : - Se eu quizesse, 
podia mesmo apresentar a conta 'das despezas 
feitas, mas não qnero roubar o tempo á camara. 

Tratarei agora sobre a politica do gabinete 
de 19 de Setembro. 

Sr. presidente; a politica do gabinete de 19 
de Setembro, ni'.lo foi outi·a do que aquella que 
tinha seguido a administração anterior-rigor 
para aqnelles que persistem no crime ; am
nistia pãra aqnelles ·que se têm apresentado ás 
fot·ças da legalidade. E' facil con vencei·-se disto 
á vista dos relatoi·ios actualmente apresentados. 
O governo até mandou amnistiar os presos 
que estavão em Porto Alegr~, e que talvez na 
occasião da maior intriga fossem processados 
por um dos juízes de pa7.. O governo deu ordem 
ao presidente para amnistiar u todos os que 
se apresentavão: isto é publico, e prova q11e 
o governo não empregou sómente o terrol' dns 
armas. Devo dizer lambem que o governo não 
tem esquecido lodos os meios de chamar _os 
revoltosos á ordem; mas como serão chama.dos, 
se elles são insinuados para que resisUío o 
mais poss'ivel? Eu vou lêr á camara um do
cumento que prova o que acabo de dizer. 

Sr. presidente, os revoltosos, de certo, no 
estado de miseria, de abandono, em que se 
achao, só· por mera esperança não sei de que 
fins poderia fazer com que não largassem as· 
armas ; os rnvoltosos nús, descalços, faltos de 
tudo, intrigados, final mente em um estado de
ploravel, não quererem ceder de suas opiniões, 
ha de certo algum motivo, que assim os obrigne. 
Vejamos o motivo de sua obslinaçãO ; eu vou 
lêr um documento, que indica talvez o por que 
os rebeldes não se têm querido entregar ás 
bandeiras da legalidade. O documento é este 
(most1·an,do· um papel que tem na mão). Esta 
carta foi achada nessa carteirn, que tem sido 
aqui objeclo de achincalhaçilo ; m.as qt1e · nos 
trouxe conhecimento do estado da guerra, das 
communicaçõesinlernas e extt:!rnas ; plano dos 
rebeldes, e finalmente trouxe gL·andes luzes ao 
governo. Este documento julgo que se deveria 
lêr,. mesmo para provar que as províncias, . que 
se diz que têm estado em movimento e des
ordem por culpa do governo central, e não 
têm estado nem pot· culpa do governo, nem 
dos presidentes das provincias. Este docu
mento é uma carta escripta do Rio de Janeiro 
a Bento Gonçalves em 13 de Outabro de 1838 : 
a assignatura vem em baixo ; nllo a lerei, mas 
declaro que não.é de pessoa polilic::\ conhecida. 
Diz a carta : 
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11 As provincias de S. Paulo e Minas começão 
a agitar-se) e se o plano fôt· ávante, cedo creio 
que ahi tem um enviado de ambas para entrar 
em ajustes de liga offensiva e defe1~siva contra a 

· côrte do Rio. A opposiçã9 e furor contra o 
gabinete actual toca já á extremidade, e para o 
fazer baquear e restituir-se a liberdade ao Brazil, 
basta que os nossos nao arrisquem urna só 
acção até á proxirna futura abertura da sessão 
legislativa. Tenho a mais lisongeira esperança 
de que nesses tres · rnezes lhe darei as mais 
agradaveis nõlicias1 ficando seguro que quanto 
possa inlernssar-lhe, irei communicando. Não 
se descuide de escrever ao sujeito de quem lhe 
enviei uma com a minha de 21 de Maio, pois 
que espero que venha a ser um dos mais fortes 
defensores da nossa santa e justa causa. ,i 

Já se vê pois que a continuação da desgra
çada fota no Rio Gt·andc dl> Sul, não é culpa da 
administraçno, nem do presidente, e q~e as 
mudanças de presidentes não remetliúrno o 
maJ. Com razno, Sr. presidente, um dos meus 
dignos collegas censurou mnargarncnte ex
pressões pouco pensadas, talvc1. à vista desta 
informaçno deste individuo, que daqui escreve. 
Uma ex.pressào ainda mais notavel, que eu 
não desejava ouvir da boca do nobre deputado, 
quando disse hontem em seu discurso que seria 
mesmo necessario que a casa nomeasse com
míssarios para tratar com os rebeldes. Quando 
comparo esta expressão com a carta que acabei 
de ler, não terei alguma razão de perder a· espe
rança de se conseguir a pacificação da provincía 
do Rio Grande por meios brandos ? Pêço aos 
nobres deputados da opposição que com toda 
a sisudeza disculao, mas que n'rto emitlão pro
posições da natureza das que se têm aqui 
emittido. Agora é que descubro a razll.o porque 
o gabinete de 19 de Setembro tem sido tão 
stigmatisado, tão censurado, os nobres depu
tados, que fazem estas censnras, dão motivos, 
a interpretações indecorosas, e conjuncluras 
desfavoraveis. Dfaem os nobres deputados da 
opposição, que lastimão, que o ministerio de 19 
de Setembro pedisse a demissão, deplorao que 
o tivesse feito ; e por outro 1ado affirmi\o que 
era aborrecido, contrario aos interesses do paiz, 
e que fazia muitos males ao Brazil. Se os nobres 
deputados estão pet·suadidos de que o gabinete 
de 19 de Setembro era nocivo ao Brazil, porque 
lastimã.o que elle se retirasse? Isto me induz a 
crer que,, ou os nobres tleputados fazião oppo·, 
sição a pessoas, e não a principios, ou então 
que elles preterem o bem do seu paiz lastimando 
a retirada de um ministerio que, na opinião 
desses senhores, era incapaz de fazer sua feli
cidade e prosperidade. Mas dizem, q1ie é para 
que n.ão haja uma restauração e para q11e esse 
defunto não resuscite. Pois, Sr. presidente, se 
é necessario que a administração passada ainda 
continue a ser bem conhecida, isso prova, que 
os males que fez> segundo dizen1 estes senhores, 

não se"fizerã.o sentir na populaçrto ; logo, não era 
ta.o máo como elles querem dizer. Um defunto, 
que ainda tem maioria como a que lhe resta 
nesta casa, que admiraçao causaria se quizesse 
resuscilar, quando vejo defuntos mais antigos 
(apoiado.~) que querem resuscitar e Jevantão a 
lousa não com um mas com dous braços? (Nii
merosos apoiados.) Defuntos que se apparecerem 
elevados, então sim, assevero aos nobres de
putados que esses defuntos já corrompidos, 
houverem de renascer no Brazil, então o gabi
nete de 19 de Setemb1·0 fará os esforços, que 
lhe cumpre, para que a peste nào lavre pelo 
Brazil seus estragos, e para que a restauração 
se effectue. (Numerosos apoiados.) Tenho con
cluido. 

O SR. Pm:sJDENTE dá para ~rdem do dia a 
m~smn de hoje, e levanta a sessão ás 3 horas 
da tarde. 

Scs1s.\o e1n 14 de Junho 

PRESIDENClA DO SR, ARAUJO VIANN;\. 

Sm.rnAmo. - Expediente. - Ordem do dia.
Interm·etacão do acto ctddicional. Di8c?.t?'BO 
do S~·. u,:bano.-Disctl8são do tercefro topico 
do voto de graças. Dism.ino e emenda do Sr. 
.Jl onteziima. 

A's dez horas da manhã faz-se a chamada, 
e logo que se reune numero legal de Srs. de
putados, ubre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Faltao com causa participada os Srs. · Su
cupira, Torreão, Nunes Maehado1 Bustamante, 
Alcibiades, Pinto Coelho, Lima e Silva, Costa 
Miranda, Oliveira, Coelho Cintra, Belisario, 
Carneiro de Campos, Di~s de Toledo ; e 
sem ella, os Srs. Souza Franco e Francisco 
do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1" SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro do imperio, participando que 
não consta na secretaria de estado a seu 
cargo, que por ella se expedissem quaesquer 
ordens ao presidente da µrovincia do Ceará, 
a respeito da suspensão da lei da assembléa. 
legislativa da dita provincia, em consequencia 
de avisos de 5 e 6 de Novembro do ann.o 
passado, á excepção da ordem de 6 de Junho 
corrente que rnandott observar, até definitiva 
decisa.o do governo, aquellas leis, que tendo 
passado pelos tramites legaes, e não estando 
comprehendídas nos avisos anteriormente ex
pedidos, houvessem com tudo sido suspensas; 
e que nada igualmente consta sobre o mesmo 
objecto relativamente á provincia de Minas 
Geraes.- A quem fez a requisição._ 

Do mesmo ministro1 remettendo a copia do 
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- S ES:3ÃO EM 14 DE JUNHO DE 1839 390 

decreto de 27 de Maio proximo passado, com 
os mais papeis que lhe são relativos, pelo qual 
se concede a Guilhermina Lix, viuva do al
lemão Pedt'o Lix, que rnorren pelejando contra 
os rebeldes na i:,rnvincia de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, a1pensão annual de cento e qua
renta e ciuatro mil réis.-A' oommissão de pen-
sões e ordenados. . 

Do ministro da justiça, expondo o quanto 
convém que seja revogada a disposição do § 
3º do art. 25 da lei de 15 de Novembro de 
1831, declanido permanentB pelo art. 41 da 
de 8 de Outllbro de 1833.-A' commissão de 
orçamento. 

Faz-se meoç1lo de um officio do Sr. deputado 
Sucupira, em que partii;ipa achar-se doente, e 
por isso não poder assistir ao3 trabalhos da ca
mara.-Fica a camal'a inleirnda. 

Remette-se á com missão do commercio, agri· 
cultura, industria e artes, a representaçno de 
Ignacio Ratton, o coro11el Joaquim José Pereira 
do Faro e Pedro d'Alcantara Bellegarde, para 
forn1arem urna companhia q11e terá por objecto 
rnelltornr a estrada do Botafogo desde a ponte 
do Cattete até á entrada do caminho de S. 
Clemente. 

Lê-se e approva-se o segllinte parecer: 
cc Tendo a 1"' commissão de fazenda pro

poslo no projeclo de lei de orçnmento, e esta 
camara approvado as medidas que ella entendeu 
eonveniente que fossem adoptadas, relativa
mente á anccragem qt1e pagão os barcos de 
cabotagem nos portos em que nãO ha alfan
degas, e ao imposto de 1 1/2 que se cabrão de 
generos estrangeiros importados nas mesas de 
diversas rendas, contra o que representárM di
versos cidadãos do corpo do cornmercio desta 
praça e da cidade de Angra dos Reis, é a 
mesma commissão de parecer que se archivem 
os dous requerimentos juntos. E é de parecer 
que tcnhrto o mesmo destino os officios juntos, 
a saber : o do ministro o Sr. Montezuma, pe
dindo certas providencias a respeito da capei la 
imperial; as representações da assembléa pro
vincial de Santa Cathurina, pedindo soccorros 
pecuniarios, por já se ter providenciado sobre 
taes objectos ; e finalmente; a 1·epresentação da 
camara desta cidade sobre os laudemios, por 
entender a camara que não devia adaptar o 
arbitrio proposto pela mesma commissão. . 

e< Paço da camara, 11 de Setembro de 1838. 
-J. F. Vianna.-Garnefro de Campos.,> 

PIÚMI-:IRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussa.o sobre à redacção da in
terpretaça.o do acto· addfoional. 

O Sr. Urbano :-Trata-se de interpretar o 
acto addicional ; nesta questão póde-se acertar 
ou errar na sua verdadeira intelligencia, e por 
conseguinte observar ou infringir a causa do 
imperio. E' prec\so que a assembléa geral seja 

..........,,,.•i...,. _.....•..._ ....... ._, _____ ,..L_ ....,,.,.., ,.._._,... ... ,.,,• .... ~- .J_._.,__ ... lt .... !'~ 
tuutlu 1;1n;u1u~p,:wLél rH, t.:ll.t::n.;iç1u u1;:s~a a1u1 1a· 

cn Idade de decretar interpretações do acto ml -
dicional, faculdade q11e cu denomina rei anti-

l't' 1 f ., ' ' ' ' po.1 .. 1ca, porque ca.cou .,ouos ns pr1nc1p1os un!-
ver~mes de dirníto publico. A constítuiça.o é 
obra immediata da naçM, e só ella tem o 
direito de reformal-a e interoretal-a: o ooder 
constituinte não foi autorisado para ~onfe0rír á 
assembléa geral a faculdade de interpretar o acto 
addicional: é pois um direito nullo em seu prin
cipio. Esse foi legitimado pelo assenso unanime 
da naçã.o. E' preciso que a assembléa geral exerça 
essa faculdade com todo o escrnpülo e me
àiéação, e eu faliaria ao rneu dever se não co~ 
operasse com os meus fracos esforços parn elu
cidação da ve~dada, e _se . nfio patenteasse á 
naçso os n1ot1vos que JUSttficno o meu voto. 
(L~ o art. lº.) 

Este artigo contém duas partes distinctas: na 
1", se declara que a palavra-policia- é su
bordinada á palavra-municipal-e á condiçM 
-precedendo propostas das camaras. - Esta 
parte nllo soffreu opposição, e só foliarei pois 
sobre a 2", a qual declara que a palavra.-:..po
licia - só comprehende a policia administra· 
tiva e não a judiciaria. Na legislaçno regu
lamentar todas as providencias relativas á. 
policia judiciaria silo geraes ; laes s!lo as dis
posições do codigo penal sobre crimes policiaes, 
a lei da crcaçao de juizes de paz, e outras pos· 
teriores que lhes derão muitas attribuições 
policiaes, e o decreto marcando as attrihuições 
do chefe de policia, as disposições do co
digo do processo sobre prisões, termos de 
bem-vivei·, de segurança. Nilo posso pois, com
preheoder qual seja a policia judiciaria pe
culiar á cada municipio, e diversa das dos 
outros municípios. · 

Artigo 2º (lê) : legislar sobre a natureza e 
attribuições dos empregados é legislar sobre 
os objectos encarregados á sua administração ; 
por conseguinte se a faculdade de crear ê 
supprimir empregados comprehendesse a fa. 
cuh.lade de marcar-lhes atfribuiç6es, escusados 
seria.o os arts. 10 e 11 do acto addicional que 
fixão os objectos sobre que podem legislar as 
assembléas provinciaes. Compat·emos os juizes 
de direito com os professores : a respeito dos 
primeiros, as assembléas provinciaes têm por 
um artigo· o direito de creal-os e supprimil-os, 
e por outro artigo o direito de legislar sobre 
a instmcção publica ou marcar-lhes as attri -
buições ; a respeito qos segundos, sómente 
podem creal-os e supprimil-os ; mas nenhum 
artigo os autorisa a legislar sobre suas attri-

. buições ; e não deveremos concluir que as as
sem biéas provinciaes a respeito dos professores 
têm direitos mais amplos do que a respeito dos 
jnizes de direito? Na.o procede o argumento 
deduzido do artigo da constituição que faculta 
áo poder legislativo crear e supprimir em
pregos publicas ; porque seria demonstrar que 
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400 SESSÃO EM 14 DE JUNHO DE 1839 

esse direito envolve a faculdade àe marcar
lhe as attribuições para applicar a mesma in
telligencia ao acto addicional ? Eu entendo qne 
esse direito da assembléa geral de marcar attri
buições aos empregados nasce do direito de 
fazer )eis, interpretai-as e revogal-as ; aliás 
bastaria um só artigo para exprimir todas as 
funcções legislativas. 

Sr; presidente, tendo demonstrado a ex
actidao da doutrina do art. 2°, não posso deixar 
de observat· á camara que ainda restno a pre
venir muitas duvidas e embaraços : póde uma 
assembléa provincial supprimir todos os juizes 
de orphMs de provinda, e ficaráõ suspensas as 
suas funcções ? Entretanto está no seu direito, 
pois não legislou sobre as attribuições. Embora 
resultassem inconvenieotes na admi·nistração Sr. presidente, examinemos qual é a intel

Iigencia usual da palavJ;"a-emprego.- Crear e 
supprimir empregos, todos entendem que é crear 
e supprimir empregados. Mas diz-se que a pa
lavra-emprego-exprime uma noç!O abslracta, 
uma entidade moral. Dada esta intelligencia. 
não se podia crear .o emprego de juiz de 
direito, por ser uma entidade já existente, 
nem · supprimir, porque ficaria subsistindo a 
mesma entidade: é pois absurda semelhante 
intelligencia. Nilo é de suppôr que o legislador 
desprezasse o sentido vulgar das palavras e 
empregasse-as em sentido tão abstracto, subtil e 
mysterioso, a não querer ser entendido só
mente pelos espíritos sublimes e altas capa
cidades metaphysicas . .'.Talvez a redacçno do 
artigo 2" lenha dado lugar á opposiçi:to que 
soffre, porque parece reconhecer que a facul
dade de crear e supprimir empregos compre
hende a de marcar-lhes atlribuições, ·e faz uma 
limitação á mesma faculdade. Eu redigiria o 

· da justiça, são effeitos independentes da von
tade legi~lativa, resultados da mâ concepção do 
acto addicional. Se a assembléa gel'al quizer 
transferir para juizes letrados as füncções dos 
juízes de orphãos e municipaes, não o póde fazer, 
porque supprimiria empregos provinciaes. Hoje 
11ão ha no imperio autoridade nenhuma que 
possa reformar de um modo decisivo a admi
nistração da justiça. 

artigo da maneira seguinte : . 
<e A faculdade de erear e supprimir em

pregos, concedida ás as.;embléas provinciaes, não 
comprehende a faculdade de marcar a na
tureza e attiribuições dos mesmos em pregos, 

· sobre as quaes só poderáõ legislar as mesmas 
assembléas quando forem relativas aos oh· 
jectos comprehendidos nos arts. 10 e 1f do acto 
addicional. 

Esta redacção exprimiria dous pensamentos 
importantes ; 1 º, que a faculdade de crear e 
supprimir empregos não cornprehende a de 
marcar atlribuições ; 2°, qne a faculdade de 
niarqar altribuições se deriva dos artigos 10 e 
11 do acto addicional. A questão essencial no 
meu entender é saber se a faculdade de não 
alterar attribuiçOes se deriva dos·arligos 10 e 11 
ou do § 7º do artigo 10 do aclo addicional. 

Se deriva deste ultimo, qual será o limite 
dessa faculdade? Dir-se-ha que as assembléas 
provinciaes pQdem marcar todas as attribui
ções que forem proprias dos empregados pro· 
vinciaes ; mas o acto addicional define taes em
pregos pe]os seus no~es, e não ·Caraterisa a 
natm·eza e essencia de suas ·altribuições. E' só 
na legislação regulamentar que se póde saber 
quaes são· as nltribuições dos empregados ge
raes, e as dos provinciaes, e creio que leis re
gulamentares não podem servir de norma ás 
funcções legislativas provinciaes, que só podem 
ser modificadas pelo áéto addicional : logo, é só 
dos artigos 10 e 11 que se póde deduzir a fa
culdade de marcar attribuições. 

Quanto á organisação da guarda nacional, 
só posso comprehender quatro hypotheses, se
gundo as quaes se póde legislar : 1", nem a 
assembléa geral póde legislai' sobre a organi
snço.o da guarda nacional, por não poder crear 
e supprimir os seus officiaest nem as assem
bléas provinciaes, porque só podem crear e 
supprimir seus officiaes, sem alterar a organi
sação : 20., assim a assembléa geral póde legislar 
sobre a organisação da guarda nacional, creando 
e supprimindo seus officiaes, como aE? as-· 
sembléas provinciaes podern çrear e supprimir 
os seus officiaes, legislando igualmente sobre 
a organisação das guordaS'. ; 3ª, ou sómente a 
assembléa geral póde legislar sobre a orga· 
nisação das mesmas guardas, creando e sup· 
primindo os seus officiaes ; 4a, ou sómente .as 
assembléas provinciaes podem crear e sup
primir officiaes da guarda nacional, legislando 
igu3}mente sobre.a sua organisaça.o. Cada uma 
destas hypolheses envolve absurdo, e não me 
é possivcl occorL·er uma 5ª, donde concluo que 
não é possivel legislar sobre a organisaçlio da 
guarda nacional sem absm·do. Talvez se sup· 
ponhão exage1·ados os absurdos mencionados, 
talvez se diga que as assembléas provinciaes 
devem legislar de uma maneira ·que não des~ 
mantele os negocios geraes. 

Mas, Sr: presidente, todas as vezes que as 
assembléas provinciaes supprimirem um só 
empregado da justiça, ou crearem ou suppri-· 
mirem um official da guarda nacional, é ine
vitavel o absurdo : portanto de dtias uma ; ou 
as as_senibléas provinciaes nunca devem exercer 
essa faculdade, ou o exercício del1as. ser4 
sempre acompanhado de absurdos. Donde 
concluo que o aJ)sur<lo é inherente, e inse· 
paravel da faculdade de crear, supprímir em· 
pregos pL·ovinciaes, encarregados de negocios 
gera.es. Em semelhante estado de cousas é 
impossivel que· a paiz caminhe bem. E' in
dispensavel aniquillar a dependencia entre 
empregados provinciaes em negocios geraes. 
(Apoiados.) E' indispensavel re(ormar o acto 
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addicional. (Apoiados, especialmente nos bancos 
da OlJposição.) 

Passarei ao ort. 8°. (Le.) Entendo que o 
§ 11 do arl. 10 do aclo addicional é mui claro 
e nno precisa de interp1·etaçno ; tnus cuso se 
queira interpretar, deve-se examinar a inlel
ligencia da plirase-ernpregados prcvinciaes.
EIJa está bem fixada no acto adclicional e 
comprehende juizes de direito, de orphàos, 
municipaes, offkiaes da guarda nacional) ve-
1·eadores, parochos, etc. Não posso compre
hendet· a razão porque lodos estes emprega<los 
forão excluidos no art. 3º. 

O nobre deputado pela Bahi11 (o Sr. Mour;\) 
quando suslenton este artigo argumentou de 
um modo fugili\-o : arrefeceu o enthusiasmo 
com que tinba fallado nos artigos all!eriores, 
e enfraqueceu a íorça de seu raciocinio ; con• 
side1·ou o art. 3º dependente do 2º, e para 
o demonstrar disse, que na.o devendo as as
sembléas provinciaes legislar· sobre os codigos 
e leis geraes, seria absurdo que creassc e 
supprirnisse empregados encarregados da exe
cuça.o das mesmas leis. Eu noto ao nobre 
deputado que este argumento é lodo a}heio 
do art. 3° e que se contradisse, quando, que
rendo ~ustentar o art. 3º, combateu a doutrina 
do 2º. Senhores, a faculdade. de crear e sup
primir empregos não soffreu a limitação do 
art. 2º, e ainda comprehende os juizes de 
direilo e mais jnizes, os paroc.:hos, vereadores, 
officiaes da guarda nacional ; todos estes em
pregados são excluidos no art. 3º, logo1 como 
é o ari. 3ª uma consequencia do 2" sendo 
este tão restricto, e aquelle tão amplo? Longe 
de olhal' este ttt'ligo como consequencia do 
antecedente, pelo contrario entendo que os dous 
artigos estão em perfeita contradicção. O acto 
addicional dá uma definição de empr·egados 
provinciaes, e não sei onde a commissão foi 
descobrir duas accepções na phrase - empre
gados prcvinciaes - urna no art. 2° tao lata, e 
outra tão reslricta no art. 3°. 

O nobre deputado pela Bahia argumentou 
ainda dizendo que o art. 102 § 3" da consti
tuição não fôra declarado reformavel, e dahi 
concluio que os presidentes não podião nomear 
os magistrados, O nobre deputado por Minas 
havia prevenido este argumento fazendo ver 
que outros muitos artigos-da consliluiçao eslão 
reformados sem que fossem declarados refor
maveis : o poder executivo, por exemplo, tinha 
pelo art. 102 § 4º da constituição· o direito de 
prover os empregos civis: a camara dos depu-

. tados tinha pelo art. 36 a inicia.tiva sobre im
postos,e hoje os presiàentes provém os empregos 
civis, e as assembléas provinciaes legislao sobre 
impostos. sem preceder a iniciativa da camara, 
dos dep_utados .. 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-N~o, não. 

O SR. URBANO : - Entretanto aquelles ar

TOMO J 

tigos nno forão declarados 1·efor111aveis. O nobre 
deputado pela Bahia disse mais que o podet· 
co11slituinte receliêrn aulorisaçno geral µara 
converter os conselhos de províncias em as· 
sembléas !q;islativns, mas eu ent mio que esta 
au lor isnçM <leve riu ser exercida segundo as 
bases nella prescriptas, e quando assim nilo 

. seja, esla autol'isaça.o geral lambem inclue o 
direilo de reformar o art. 102 § 3º da consti
tuiç:llo, e perde toda a força no argumento delle 
deduzido pelo nobre deputado. 

Senhores, sejão quaes forem os excessos <lo 
]egisludor constituinte, a nação tem assentido a 
elles e dado toda a authencidade: deixemos de 
reproduzir argumentos que só íendem a abaiar o 
acto addicional e suscitar descor,fian~:" na popu
lação contra a sua legitimidade. (Apoiados.) Ha 
em primeiro lugar pl'ovincias, cujas attribuições 
são de uma natureza mixta, os vereadol'es, 
por exemplo, exe1·cem funcções prnvinciaes ; 
mas lambem têm funcções geraes sobre eleições, 
sobre guardas fütcionaes, e sobre a qualificaç~o· 
e sorteio dos jm·ados: e na verdade nllo posso 
resolver se compete ao poder geral ou pro· 
vincirtl legislar sobre os casos e a fórma da 
nomeação, suspensno e demissão de taes em
pregados. O mesmo poderei dizer dos officiaes 
das secretarias dos presidentes, os quaes dlio 
expedição aos negocios provinciaes e tamhem 
aos geraes : não sei quem os pôde nomear, 
suspender e demiltir, ou iegisiar sobre a sua 
nomeação, suspensão e demissão. 

A relação enlre nomeaçao, suspensão e de
misS:.'í.o de empregados provinciaes e suas altri~ 
buiçõe.; geraes não me parece tão estreita que a 
legislação sobre a primeira parte revolucione os 
negocios geraes: entendo q1rn as assembléns 
prnvinciaes pedem legislar sobre a nomeaçrto, 
suspensao e demissão dos empregados da justiça 
e officiaes da guarda nacional, sem anarchisar a 
administraçl"to da justiça e a guarda nacional 
(apoíados) : e se alguns inconvenientes podem 
resultar da legislação provincial neste sentido, 
muito maiores podem sei· occasionados pela 
ereação e suppressão de taes empregados, fa
culdade que fica pertencendo ás assembléas 
provinciaes peio arL 2° da iníerprciaça.o. 

Demais, Sr. presidente, os argumentos das 
conveniencias e necessidades publicas são ar
gurnentos de segunda ordem, que apenas see
virião para concluir a necessidade cle reformar 
o acto addicional, e nunca para dirigir a sua 
interpretação. (Apoiados.) Ninguem póde co
nhecer melhor os interesses do estado do que 
o poder constHuinle ; não é o poder legisla
tivo ordinario que póde calcular as precisões 
publicas com mais exactidão do que o poder 
constituinte, isto. é, a mesma naçao. (Apoia
dos.) Passemos ao art. 4". (Lé.) Se atten
dermos á intelligencia litteral do art. 11, § 7° do 
acto addicional, sem duvida os ministros das 
relações dos tribunats superiores eslão compre-

51 
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402 SESSÃO EM 1-! D.E JUNHO DE 1839 

hendidos na palavra magistrados. Todnia al
gumas duvidas e embaraços me occorl'em no 
exercício dessa attribuiçào assim entendida. 
Ou sómente a assembléa · legislativa da pro
víncia em que estiver collocado o tribunal 
tem o direito de decretar a suspenst:10 e de
missão dos seus membros, ou este direito é 
,..r\_..,,..,..,_n..,n.n.f.o. la tnrlac:- D.e:'! !'.:u:!C-tlmh16.-:lc. rl~:ric nrovin-
\.:iUllJ_lJç"ç",11..ic:. CI, l,VUU..:J U....:;J C,h.J.:JV.L.I..IIJJ.VU.o.J' '-AI.A.._, 1./L"-' T&~.a-

cias que formão o districto do tribunal. Não 
vejo motivo para que se dê essa attribuição só
n1P.ntP. á assembléa orovincial de Pernarnbnco, 
p~~---;x;n;pl~;- q;ando o acto adclicional a con~ 
fere igualmente as assembléas provinciaes da 
Parnhyba, Rio Grande, Ceará e Alagôas, que 
formão o districto da relação.de Pernambuco : 
accrescendo que esta intellígencia tornaria in
exequivel a disposição do 2.cto addicional a L'es
peito dos membros do supremo fribunai que se 
acha no municipio neutro: pol'tanto a facul
dade de decretar a suspensão e demissao tios 
ministros das relações e dos tribunaes supe
riores compete ao mesmo tempo a muitas as
se:nbléas provinciaes. Se eslas assembléas di
vergem em seus julgamentos, se uma absolver 
o accusado, outra condemnar a suspensão e 
outra a demissao, qual dos tres julgados se de
verá exeeutar? Não descubro um principio 
constitucional que fuça executar a decisão de 
uma das as~embléas com preferencia á das 
outras: todas têm os inesmos direitos, e cada 
uma quererá levar a effeilo a sua deliberaça.o. 
O voto de Minerva, consagrado em alguns lu
gares de nossa legislação, parece não tet· uma 
applicação rigorosa á decisões constitucionaes, · 
nem dever dar força á deliberação de um poder 
nullificando a deliberação de outro poder. Tão 
graves difficuldades não pode1·iM escapa1· á sa
bedoria do legislador: e se elle as não prevenia, 
devo concluir que sll.o antes resultados de uma 
intelligencia falsa do que da intençao legisla
tiva. 

O fim do acto addicional foi revestir as as
sembléas provinciaes dos podere:,; necessarios 
para promoverem os interesses peculiares de 
suas provincias ; e se as funcções dos lribunaes 
superiores não interess!lo particularmente á esta 
ou áquella província, e influem prodigiosamente 
sobre a honra, vida, segurança e propriedade 
dos cidadãos de todo o. imperio, é claro que 
na.o precisaráõ as assembléas provinciaes, para 
preencherem o grande fim de sua instituiçno, 
do direito d~ decretar a. suspensão, e demissão 
dos magistrados de Íllstancias superlo1·es. 

Passemos ao ad. 5.'' (Lê.) Este artigo não 
contém uma só idéa que na.o esteja comp1·ehen
dida lilteral ou virtualmente no art. 11, § 7° do 
acto addicional. Comparemos. Diz o art. 5º: na 
decretação da suspensão ou demissão dos ma
gistrados procedem as assembléas provinciaes 
como tribunaes de justiça, (Lê o art. 11 § 7º do 

. acto addicional.) Ainda nenhum publicista in
cluio no. numero das funcções essencialmente 

legislativas o direilo de impÔL' penas, o qual 
sempre tem sido consiàeraào corno funcção pro
priamente judiciaria. Todos S,\bem que a tal'lica 
d~s assE:mbléas _legislaliv_as . é_ e;ssencialrnente 
diversa do procedunento_ jUthc1ar10 ; ora, se as 
assembléas provinciaes têm de exercer uma 
funcção judieiaria instituindo um processo judi
ciaeio, é claro 4ue procede como tribunal de 
justiça. Continúa o art. 5.º-Sómente podem 
portanto impôr taes penas em virtude de queixa 
por crime de responsabilidade.-As mesmas 
palavras se achão.no acto addicional. Vejamos 
o resto do artigo-a que ellas estão impostas 
por leis criminaes anteriores, ubservando a 
fórma de processo para taes casos anlerior
mente estabelecida. 

Sr. presidente, este resto do artigo corn
prehende duas idfas, qnc supposto não estejão 
litteralmente declarada~ 1w aclo addicionai, o 
estão vi1·tualrnente. Diz o acto addicional
crime de responsabilidade-e lodos sabem que 
crime de responsabilidade exprime um faclo, 
QLle a lei tem qualificado cl'iminoso, pratieâdo 

. por um empregado publico no exercicio de suas 
funcções, por conseguinte apresentando-se uma, 
qneixa á qualquer assembléa provincial contra 
um magistrado, a primeira questão a examinar 
é se o facto accusado e qualificado criminoso 
pelas leis criminaes anteriores; decidido pela 
affümativa, passa a examinar se deve impôr a 
pena de suspensão ou demissão. E é só pela 
legislação que as assembléas provinciaes têm de 
resulver esta questilü; logo, devem-se con
fot·mar ás leis criminaes anteriores, tanlo 
paL'a decidir sobre a criminalidade do facto, 
como para impôr a pena respectiva. 

Fica pois demonstrado qqe se acha incluido_ 
no acto addicional o pensamento do art. 5º da 
interpeetação na parte em que manda seguir as 
penas impostas por leis criminaes anteriores. 
Quanto á forma do processo, parece evidente 
que deve seL' a anteriormente estabelecida, aliás 

· se instiluiL·ia um pL·ocesso ad lwc, e differente 
para cada um dos casos occunentes, que ser:a 
sem duvida um contraste _ com os principias 
mais triviaes de jurisprudencia criminal. O acto 
addicional sómente tornou cumulativa ás as
sembl6as provinciaes a faculdade de suspender 
e demitlir os magistrados ; mas a respeito das 
fórmas foi omisso, exigindo apenas que fossem 
ouvidos, e se lhes désse- lugar á defeza. O art. 
179 § 11 da constituição está legislado, · que 
ninguem será sentenciado senão em virtude de 
lei anterior, na fórma por clla anteriormente 
prescripla. Este ·artigo não foi declarado refoL·
mavel, e poqeremos concluir que elle está refor
mado só pela omissão do aclo addicional ? 

Sr. presidente, se a transferencia das attri
buições de uns empregados para outros, sem se 
fazer menção das fónnas, envolvesse a revo
gação. das mesmas fórmas, então eu poderia 
dizer que revogadas estão quasi todas as 
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fúrmas. Concluo poif.11 qun ni; n11~1H11IM11111 Jll'O· 
vinciaes no exercício dn 1'11e11hl11d11 du il1!111•plnr 
a suspensão e dcmissllo dos mngislrnclmi se 
devem cingir ás bases csscnC"incs do procedi
mento criminal fixadas na consliluiçAo. 

Passemos ao art. 6°. (Lê.) Parece-me incon· 
stitucional esle artigo, p.orque legisla sobre ob
jectos propriamente regimentaes. A's assemhléas 

. provinciaes compete organisar o seu regimento 
interno, o qual deve comprt:hender todas as 
regras qué dirige a marcha das mesmas assem
bléas no exercicio de todas as suas funcções ; e 
esta doutrina mé parece tão clara que não 
insistirei em sua demonstmção. 

Passemos ao arl. 7°. (L~.) O nobre deputado 
pela provincia de Minas disse ·que este artigo 
é o filho querido do regresso, e como ell de
fendo este artigo, devo arredar de mim a cen
snra. Senhores, eu nl\o partilho palavras mal 

. definidas ; sei o que significa regresso no sentido 
grammatica], mas no sentido político o ignoro.
Os regressislas o definem de uma maneira mui· 
favorave), e os progressistas de um modo mui 
odioso; por conseguinte não sei escolher, e nem 
preciso escolher, porque o meu systema não 
consiste em palavras, o meu systema é a mo
narchia constitucional representativa. Nem se 
diga qne esta politica é mui vaga, -mal do paiz 
se sua constituição fosse vaga, se não compre· 
hendesse todos os principias universaes da poli
tica do estado. Na constituição sempre acharei 
a norma de minha· conducta parlamentar. 

Parece-me incontestavel que os presidentes 
das provincias têm o direito de recusar a sancção 
a uma lei provincial quando entenderem que 
é offensiva da con~tituição. O nobre deputado 
pela província de Minas (o Sr. Ottoni) con· 
cordou neste direito, mas julgou-o incluido no 
art. 15 do acto addicional ; toda a questão, pois, 
s:e reduz a saber se semelhante direito está in
cluido no art. 15 ou 16. O nobre deputado disse 
que o acto addicional, por uma especie de 
pudor, nãO fallou no caso de uma lei provincial 
se oppôr á constituição, e implicitamente o in
cluio no art:15. 

Sr. presidente, eu não posso acreditar nesse 
melindre, porque o art. 20 do acto addicional 
sem ceremonia se dá á assembléa geral o di
reito de revogar as leis provinciaes offensivas 
da constituição. 

Senhores, o art. 15 trata do caso das leis 
provinciaes se opporem aos interesses das; pro
víncias, e obriga aos presidentes _a declararem as 
razões por que negão a sancção. Ora, se o presi
sidente negar a sancção a uma lei por·julgal-a 
opposta á constituição, como ha de produzir 
razões que demonstrem ser a lei contraria aos 
interesses da provincia? Seria i~to forçar os 
presidentes a prod'uzirem razões falsas, diffe
rentes daquellas que os deliberarão a recusar a 
sancção. 

O art. 20 do acto addicional manda· revogar 

as leis provinciaes que· se oppuzerem á consti
lniçn.o, aos impostos geraes, aos direitos de 
011trns provincias, e aos tratados·: sem duvida o 
ll'gislador deu a mesma importancia a estes 
casos : e por que razão na.o deven1os compre" 
hencler o nrt. 16 a par dos outros? Quando 
entre uma nssembléa provincial e o presidente 
se suscite a questão se tal lei é conforme ou 
oppostu aos interesses da província, póde esta 
questão ser resolvida sem grnve inconveniente 
pelos dou terços da assembléa provincial: mas 
quando a questão versa sobre a constituciona
lidade ou incon,stitucionalidade, então a questão, 
ta.o f'ertil em consequencias ponderosas, deve ser 
decidida pelo poder legislativo geral, e não por 
qualquer dos poderes provinciaes, naturalmente 
dispostos a sustentar os seus actos. 

Vamos ao art. 8º. (L~.) Ora, vejamos o que 
diz o art. 20 do acto add1cional.- O presidente 
da provincia enviará á assembléa e governo 
geral cópias aulhenticas de todos os actos legis
lativos provinciaes, afim de examinar se offen
detn a constituição, os impostos geraes, os di
reitos das outras provincias, ou os tratados, 
caso unico em que o p·oder legislativo geral os 
poderá revogar. 

E' pois claro que para a revogação das leis 
provinciae~ exige-se pelo acto addicional espe
cial exame da assemb]éa provincial. Se a as-

. sembléa ge1·al ainda não instituio exame, .ainda 
não fez comparação das leis proviriciaes com a 
constiluiçao, como já revogai-as ? Senhores, 
eu acho muita differença entre os effeitos de 
uma lei interpretativa, e os efl'eilos de uma 
lei revogativa; aquella tem sempre effeito retro
activo, porque dec~ara a intelligencia em que a 
lei deverá ser executada desde a sua pronrnl
gação, cmquanto esta principia a exercer o seu 
effeito da sua data por diante. Ora, o acto ad·· 
dicional determina que as leis provinciaes, 
quando sanccionadas, sejão logo executadas,. 
tenhão toda a força· de lei ; póde a assembléa 
geral derogal-as, mas esta derogaçAo não vai 
destruir seus effeitos. E se passar um artigo . 
opposto ao que determina o acto addicional, 
qual· será ó resultado? Será que todos os di
reitos, todos os effeitos da legislaçAo provincial 
produzidos antes da sua revogação ficão revo
gados; isto é o mais inconstitucional que póde 
ser, isto é ao que chamo principio do regresso. 
A assembléa geral a respeito do acto addi
cional tem o direito de interpretal-o : mas a 
respeito das leis provinciaes, não póde inter• 
pretal-as, póde só revogai-as, não póde legisiar 
sobre seus effeitos anteriores, revogando-os. 
Esta lei interpretando o acto addicional, se com-

. prehender a interpretação das leis provinciaes, 
vai excitar desconfianças na população : logo 
que se promulgue uma lei provincial, descon
fiar-se-ha se ella será ou não revogada: se seus 
effeitos ficará0, oú · não em vigor : ninguem 
póde ter confiança riella. Supponhamos . ~ue 
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passe o contrario do art. 8º; qual será o seu 
resultado ? Ficarem revogadas todas as leis 
provinciaes que se oppuzerem a esta inter
prelaçao. Mas quem é a pessoa competente 
para declarar esta revogaçi:to? Serão as assem
hléas provinciaes obrigadas a revogar suas pro
prias leis? Serão os presidentes das provincias 
os que hão de fazer a comparação das leis 
provinciaes com esta interpretação? Terri vel 
principio seria este de dar aos presidentes das 
provincias o direito de examinar a legislação 
provincial, de declarar que tal e tal lei está 
revogada. Quem é pois a autoridade compe
tente para declarnr esta revogação, para tornai-a 
elTectiva? Será a me::sma assembléa geral sem 
duvida: e se u assembléa geral ha de ter o 
trnbalho de examinar todas e5sas leis e com
p.:iral-as com a interpretação para revogar as 
que se oppuzerem á esta, para que sp,rve de
r.Jarar revogadas as leis em contrario ? O art. 8º 
é absolutamente necessario. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Ainda têm a palavra nesta materia os Srs. 

Nunes Machado, Paulino e Rezende. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do voto· de graças com 
as emendas apoiadas, e mais a seguinte do Sr. 
Montezuma, que tambem o é : · 

rc Supprimão-se as palavras desde - cum
punge-até-Rio Grande do Sul-, e accres
cente-se depois da palavra-deplora-a palavra 
-senhor-, mudando-se-tão funesto desvario 
-para-o funesto desvario-; e subslituão-se 
as palavras - daquella desditosa provincia -
pelas-da desditosa provinci.t do Rio Grande. ,, 

O Sr. Montezuma. :-E' com receio, Sr. pre
sident~, que pretendo ainda occupar a attençno 
da camara com algumas observações ácerca do 
periodo em discussl.'\O. Este rneu receio é ainda 
maior, quando eu observo que já por vezes a 
camara tem encerrado a discussa.o tendo ainda 
a palavra alguns oradores. Alguns Srs. depu
tados talvez pretendão pedir o encerramento da 
discussão, como já aconteceu quando àiscu- · 
tiamos o periodo que: passou. Tem-se dito, 
Sr. presidente, que esta discussão não é util, 
que nenhuma vantagem póde resultar á nação ; 
e houve um S1-. deputado que avançou mais:
Que males se têm seguido della, e se hão de 
seguir ainda maiore1,. Tenho procurado con -
vencer-me se na realidade esta discussão é util, 
tenho até duvidado de meus principios, tenho 
querido acreditar os nobres deputados que 
assim se exprimem. Nesta duvida, conhecendo 
u minha incapacidade, considerando o cor·po 
legislativo br&.zileiro airida novato na carreira 
parlamentar, tenho procurado nos annaes par
lamentares de outras nações mais cultas, a ver 
se e·.ncontro arestos que me convenção, que me 
instruão, _que apoiem o procedimento que lenho 

tido ne.,;ta casa. Felizmente pat'i"l mim, Sr. pre
sidente, encontrei um. facto q11e, se não é iden
tico, é, pelo menos, analogo. 

Em 1804, a 6 de Março, tratava-se no pada
mento inglez de objecto distinclo ; mas nesta 
occasiao se fez uma moção para se proceder a 
um exame· ácerca da insurreição da frlanda, 
insurreição qne tinha tomado o espirita de todos 
os representantes da nação ; procurando na lista 
daguelles oradores do parlamento inglez que 
tomara.o parte nessa discussão, não me quiz 
contentar com aquelles que estavão habituados 
a fallur contra o governo; portanto, Sr. presi· 
dente, ernquanto ví Fox, emquanto vi outros do 
sentimento de Fox, ainda nl:l.O tive todos aqnelles 
esclarecimentos que pl'etendia1 ainda me não 
j ulg11eí sufficientemenle habilitado. Foi o nome 
do celebre Canning, foi este distincto orador, 
estrella do parlamento inglez1 e llm dos mais 
brilhantes qr1e têm ornado os bancos da camara 
dos communs daquelta poderosa naç.110, quem 
me instrnio, quem me fortificou na idéa de que 
sem duvida nada é mais parlamentar do que 
proceder-se á exame maduramente feito sobre 
acontecimentos de tamanha magnitude, como 
esse da insurreição da Irlanda, como este que 
aútualmente nos occupa da insurreição do Rio 
Grande. 

Nessa occasião, Sr. presidente, tambem apa
recerão as mesmas duvidas: lord Casllereagh 
disse que não se devia de modo algum pi::oceder 
a tal· exame, porque perdia o parlamento seu 
precioso tempo(coincidencia notavel) ! Tambem 
nesta casa se nos diz : nada de examinar os 
negocios do Rio Grande, porque se perde o 
tempo precioso dos trabalhos legislativos. Alli 
lambem se disse que ia desanimar os legalistas, 
os amigos do governo e da ordem publica: 
aqui tambem se tem exprim1do a mesma 
opinião, e tem-se dito ainda mais, qne nós com 
nossos discursos estamos atrapalhando o go
verno, pondo pêas á acção administrativa, e 
talvez mesmo, como escapou a um Sr. deputado 
no calor da disctlssão, dando armas, coragem, 
fortificando a opinião dos rebeldes ; fopico 1 Sr. 
presidente, quefaeá uma parte do meu discurso 
humildemente offerecido á consideração da ca-
ma1·a. _ 

Estas observações feitas por esse celebre 
orador ministerial forão victoriosamente res
pondidas pelo celebre Canning ; foi entâo que 
este grande orador perguntou qual seria a 
funcção mais importante do parlamento, em 
que poderia elle empregar seu precioso tempo, 
senão em examinar as causas que tinhao pro
duzido semelhante insurreição, o modo porque 
o governo se comportava para saber se a nação 
se achava bem ou mal governada, que el!e não 
podia conceber corno no parlamento inglez, 
nessa época de 1804, ainda se viesse, por assim 
dizer, encadear as vozes dos representantes da 
nação. Que nos importa, exclamou o di~no 
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SE::i~ÁO EM 1'1 DE JUNHO DE 1839 ·10,5 .. 
orador, que nos impol'ta que o Jugar-!enente da 
Irlanda venha da. Irlanda resµonder ao parla
mento por meras suspeitas (por mera:J sus
peitas, note-se bem) que o parlamento inglez 
tenha do seu comportamento? Não haverá1 

senhores, disse o orador, outros inglezes1 · outros 
dignos homens de estado que tambem possão 
cuidar dos negocios da naçno, que possão oc
cupar este emprego importantissimo? Como é 
que se agonia tanto o nobre lord com as obser-
vações feitas nesta casa? · 

Eu, Sr. presidente, se tivesse a mesma força 
de eloquencia, eu perguntaria aos meus nobres 
collegas que males podem seguir-se de nesta 
casa examinarmos profundamente, percorrendo 
as paginas desta historia. desastrosa do nosso 
paiz, tudo quanto se tem feito de máo 1 tudo 
aquillo em que a legalidade tem compromet
tido a segurança do estado, ou mesmo aqnillo 
em que ella tem cabalrnente sustentado a 
dignidade do paiz, conseguindo os louros qoe 
pertencem aos bons servidores do estado? 

St'. presidente, nno me esqueceu de uma pro
posição desse celebre orador de que foliei: 
cr Senhores, nós nào podemos, exclamou elle, 
ter confiança no futuro, sem termos sa trsfação 
a respeito do passado : é preciso portanto que 
procuremos saber se acaso tudo quanto tem 
acontecido nos agrada, para podermos tee con
fiança em que os nossos negocios proseguiráõ 
dl'.l uma maneira digna da naçno, conducentes á 
sua prosperidade e sua. gloria. » 

Eu, Sr. presidente, apresento a mesm~ pro
posiçao, applico-a inteiramente aos nossos 
trabalhos, e por esta fórma peço aos nobres 
oradores que se não angustiem, que se não 
amargurem com o iado a que lenho a honra 
de pertencer, quando vamos levar um dedo 
temcrario sobre os actos da administração, 
quando pretendemos perscrutar quaes os mo
tivos porque a administração apartou-se com, 
pletamente das regras das administrações an
teriores para estabelecer uma politica nova no 
paiz, politicado regresso (apoiados), politica de 
vingança (apoiados),· política de disperdicio 
(apoiados) 1 politica de acinte. (Apoiados.) 

Depois1 Sr. pt·esidente, desle exordio, a que 
fui obrigado em consequencia do estado em qu~ 
se acha a discussão, passarei a examinar o pa
ragrapho que se acha em discussãO. Mas re· 
cordo-me agora, Sr. presidente, qt1e me esquecia 
de uma das razões mais fortes que apoião sem 
dovid:i o meu . procedimento, não para o lado 
a que pertenço, mas para o lado que me é 
contrario. Eu refiro-me, Sr. presidente, á opi
nião de um illustre deputado que foi ministro 
da justiça, quando nos disse o anno passado 
nesta casa, respondendo a algumas interpel
lações sobre o estado de nossa industria, sobre 
nossa prosperidade, que o governo, a braços 
com a rebeUíãO do Rio Grande, apenas tinha 
podido ter tempo de cuidar de taes objectos i 

elle governo1 portanto, tinha-se occupado com
pletamente do Rio Grande: pol' que motivo 
na.o se occupará acamar.\ tarnbBm e tã1J só
mente com os negocios do Rio Grande? Po1· 
que motivo nM s-erá o lopico que se discute 
objecto de uma sessao inteira? Se acaso nós 
pudermos achar um meio de salvar a provincia 
do Río Grande, não será este serviço feito á 
nação o mais valioso de loàos quantos pu
dermos fazer nesta sessão ? Portanto, Sr. pre
sidente, peço á camara que, por mais esta 
razão, permitla que 1he roube mais dous mi
nnlos de sua attenção. 

St·. presidente, a falia do lhrono encerra tres 
topicos : no primeiro trata da politico1. ex:terna 
e de nossas relações exterim·es; no segundo 
trata ou devêra tratar de nossa politica interna 
e do estado do nosso paiz; no terceiro apre
senta as necessidades . publicas. Eu faço dis
tincçílo de politica externa e do estado de nossas 
relações exteriores ; faço distincçao tambem 
de nossa politica interna e do estado do nosso 
paiz. 

Eu vejo, Sr. presidente, que a falia do throno, 
posto que não seja bem explicita a respeito 
dos principios que dirigem o governo em 
sua politica para com as nações estrangeiras, 
todavia alguma cousa diz que se possa inter· 
pretar como política do governo para com 
as nações estrangeiras ; elle nos diz que es
tamos em paz, perfeitamente em paz. Eu, 
Sr. presidente, nã.o podendo bern conhecer 
da política do governo pelo que l'espeila ás 
nações estrangeiras, fiz diversas interpellações 
ao nosso muito digno ex-ministro dos negocios 
estrangeiros. Piarguntei a S. Ex. como é que 
encarou as nossas relações com a França ; e 
tendo recebido em resposta que havia de ter 
outras informações a tal respeito, immediata
mente disse que deixava de fallar, esperando 
as informações de S. Ex. ; aconteceu, porém, 
que tendo fallado S. Ex. não pódc eu fazer novas 
observações, porque a camara encerrou a dis
cussão. Não me agoniei muito, porque o meu 
nobre a,uigo e collega pela µrovincia de Minas, 
com tanta emdíção, com tanto conhecimento àa 
materia, com tanta eloquencia havia ; desen
volvido o objecto, que, dito por mim tambem, 

.itia minguar o merito do seu discurso. 
Não deixarei, porém, de passagem, de <lizer 

ao nobre ex-ministro que, se. houve da parle da 
opposição alguma falta de prndencia e discrição 
no desenvol vi111ento destâ questão, ludo foi 
devido á maneira por que S. Ex. se explicou. 
S. Ex. disse de mais ern certos objectos, e disse 
1nuito pouco á L"espeito de outros ; S. Ex. até 
entrou no ex.ame das proposições feitas pelo go
verno brilannico ao de S. M, o Imperador 
sobre sua mediação. Eu referirei as proprias pa
lavras do nobre deputado. (L~.) A' vista disto, 
não houve nenhuma imprudencía da parte do 
nobre deputado pela Parahyba, q!.lando exi~1o 
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406 SESSÃO EM 1~ DE JUNHO DE 1839 

do governo os officios relativos ·á negociação ; 
porque a negociação estava por tal fórma de
clarada, tão extensa linha sido, senão irn pru
dente, a comm unicaçãO do nobre ex-ministro, 
que seria talvez de grande vantagem virem essas 
11olas para se poder formar uma opinião, ti
rando o vago das communicações de S. Ex. 

O meu nobre amigo dividio a questao · em 
questão de posse e questão de limites ; esta 
divisão não foi contestada. Quanto á primeira, 
estabeleceu elle um principio, quanto á segunda 
estabeleceu outt·o. Eu nesta occasilto trago a 
mesma letra do tratado por onde se mostt·a 
que nós na.o temos direito a pedit- a mediação, 
senno depois de nomeados os commisso.rios, 
depois de darem o seu parecer ; e não se pondo 
clle em execuça.o; ou não sendo levado a effeito, 
a mediaçno pode1·á ter lugar. Mas eu não qu!!ro 
entrar de novo na questllo, quero obedecer ao 
regimento ; nós leremos talvez occasíão de tocar 
ainda nesta materia ; e demais não quel'O cahir 
110 mesmo erro em que S. Ex. cahio quando 
nos communicou cousas que não de\·êrão ser 
communicadas. 

Sr. presidente, toquei ne.sta casa no estado 
de nossas reláções com a nação lim-itrophe da. 
provincia do Matto Grosso ; S. Ex. nada nos 
disse, nada nos explicou a respeito ; perguntei 
se se trata de terminar a duvida, se pertence ou 
não ao Brazil a margem occidental do Paraguay: 
Tambem não entt·arei, S!.'. presidente, no des
envolvimento desta questão ; mas ha um ponto 
em que S. Ex. llle ha de permittir que eu tome 
a pedir ao Sr. ex-ministro dos negocios estran
geiros que nos diga alguma cousa. Refiro-me, 
Sr. presidente, á indemnisação de presas que 
reclamão do gabinete ingle,:: cidadãos brazi
leiros, proprictarios da minha provincia e da 
do Bio de Janeiro. Acabo de receber cartas de 
negociantés bahianos que exigem de mim que 
nesta casa clame, interpelle o nosso governo, 
para saber se com effejto o gabinete ioglez quer 
ou nãõ indemnisar estas presas. 
. O Sr. ex-ministro dos negocios estrangeiros 

nada nos disse á respeito : eu sinto que elle se 
não ache na casa, mas espero que as minhas 
vozes cheguem a seus ouvidos, e que venha na 
primeira occasiâo inteirar a camara do estado 
desta questão, se abandonou, se dormio, se
gundo a expressn.o do meu nobre amigo, se in~ 
·vernoú tambem a respeito desta questão, como 
inverr1ou á respeito de tudo o mais. ·· 
. Na parte, Sr. presidente, relativa á politica 
interna, V. Ex. permiUa que eu divida o meu 
discurso em duas partes i tome em conside
ração os actos da administração pelo que diz 
respeito á politica interna, e tome em consi
deração aquillo que diz respeito ao estado . in-
terno do paiz. . 

A falla do throno não· se occupou da po
litica interna, só se occupou do estado de se
gurança e tranquillidade publica, . e essencial-

mentes e dirigio ao estado em que se acha a pro
vincia do Rio Grande. A mim rne parece 
que sem otfender a capacidade e illush·aça.o 
dos ex-ministros du corôa: a mim me po.rece 
que a administração passada completamente 
desconheceu os elemedtos verdadeiros, e mais 
solidos da tranquillidude pllblica ; ella tomou 
o effeito pela causa ; considerou que a tran
quillidade publica era absolutamente indepen
dente do estado .do paiz, que nenhuma relação 
tem com as medidas que diz~m respeito ás 
nascenlei, ela riqueza nacional. Eu quiiera, Sr. 
presidente, que este topico fosse melhol' in
vP.sligado, que os nobres ex-ministros nos dis
sessem como é que elles considerát·ào á 
polilica interna do pniz, como é que elles 
prornovêrao todos os ramos do serviço pu
blico. 

Disse eu, Sr. presidente, qlle o governo se 
havia esquecii:lo desta parte, que havia des
conhecido os elemeritus vet·dndeiros e mais 
solidas de lranquillidade publica, porque me 
persuado que rio paiz onde houver indusll'ia, 
que no paiz onde houver trabalho, e o tra
balho .fôr amado, sem duvida nenhuma neste 
paiz -as perturbações serão raras ; o paiz, pelo 
contrario, merg1llhado na misetia, · sem in
dustria, sem trabalho, este paiz não. póde, Sr. 
presidente1 senão achar-se em constante con-

. flagração ; o alicerce em que se firma o go
verno ha de achar-se constantetnente solapado 
por . essa. indisposição filha da 111 iseria, por esse 
descontentamento que produz o horror das 
necessidades. Por isso, Sr. presidente, eu de
sejára que a ex-administraçno nos dissesse se 
com effeito ainda este anno ab:;olutamente 
se esqueceu de todos os outros ramos do 
serviço publico para se occupar só dos nE:!gocios 
do Rio Grande. · 

A população da foglaterra, quem não sabe 
hoje, depois da doutrina do celebre Sadler 
na sua obra - Law o.f popttlation - que esta 
populaçilo é o primeiro manancial da pt'ospe
ridade, da riqueza e da moral do estado, pondo 
de parte a doutrina de Mallhus, e de outros, 
que parecião destruir este elemento de ordem 
e de prosperidade? A população, Sr. presidente, 
precede a producção ; é uma verdade hoje ~ 
inquestionavel ; mas corno o nosso governo 
procurou chamar a população ao paiz? Eu, 
Sr. presidente, não cançarei a camara com o 
desenvolvimento de todos os actos do governo, 
pelo que respeita a um genero de população 
contraria al;,solutamente ás nossas leis, con
traria á m~sa prosperidade, contraria á moral 
e á religião que professamos. (Àpoiados.) Para 
este genero de população, Sr. presidente, foi 
largo, generoso, prodigo ; mas para aque11e que 
deve formar a nossa prosperidade publica, 
esse não mereceu nenhuma attenção das nossog 
administradores. Eu quizera,· Sr. presidente, 
que. minhas vozes chegassem ao throno, pa~a 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 12:06 - PÃ¡gina 10 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 14 DE JUNHO DE 1839 

que a nova administração se explique bem 
a este respeito, pat·a que nos traga ague! las 
pl'Opostas que lhe parecerem mais conducentes 
para se conseguir este fim. 

Si'. presidente, se a passada administração 
se comportou por esta fórma no que diz res
peito a um ramo ue serviço proprio á. re
parliçilo do imperio, tambem nada houve de 

· importante, nem digno de memoração {i res
peito da repartição <los negocios da justiça, 
Eu creio, senhores, que a administração teve 
o pensamento de mandar forças brutas para 
o Rio Grande. Eu digo forças brutas, entenda.
se-me em que sentido, forças nllo disciplinadas, 
forças não debaixo de um systema militar, 
debaixo de um systema de gllerra, que pudesse 
conciliar os interesses <la tranquillidudc publica 
corn os interesses do thesouro. Nenhum me
lhoramento ãpparcceu da parte da atlminis
traçQ.o: os vastos conhecimentos do nobre 
ex-ministro da justiça, tno occupado com 
outras cousas, como qnc ficava.o estuporados 
(risadas), quando se lt'atnva de fazer alguma 
cousa digna do paiz. Estas minhas vozes, 
Sr. presidente, V. Ex. me fará a honra de as 
tomar, nllo como de desejoso de fazer ainda 
opposição a passada administraçn.o, mas apenas 
como observações filhas da convieção, do de
sejo que tenho, como brazileiro representante 
da nação, de que o nosso paiz prospere1 e 
entre na lista da:; grandes nações civiHsadas. 

Eu, Sr. presidente, ácerca da adminístraçM 
passada desejaya mesmo passar um1t esponja 
sobre seus aclos, nn.o desejava mais incom
modal-a, se seus actos não tivessem tão estreita
ligação com a nossa politica futura. Póde ser, 
Sr. presidente, que interpretem mal esta minha 
opinia.o ; mas para defendei-a, eu refüo á ca
mara rJ dito do celebre lord Bolinghroke na 
occasillo de <.ie fazer o tratado de Utl'echt, dito 
que explica completa~ente os meus sentimentos 
a respeito da administração passada. 

O duque de la Baillade perguntou a Jord 
Bolingbroke qual era o motivo por que havia 
consentido no tratado de Utrecht, por que não 
tinha aproveitado a occasia.o para destruir, de
vastar, arruinar completamente a França; a 
resposta, Sr. presidente, foi : - Nós t1ão te
memos mais o vosso poder, e por esta razão 
tive duvida de fazer o tratado. 

Eu não temo, Sr. presidente, as influencias 
immediatas da administração; por cons·equencia 
não desejava mais incommodal-a, se acas.o seus 
actos não estivessem aind.a em vigor, se sua· po· 
litica já estivesse completamente desligada dos 
destinos do Bl'azil ; emqu~nto isto não acon .. 
tece, ver-me-hei na necessidade de continuar a 
demonstrar que seus actos forão perniciosos, 

· e por consequencia devem desapparecer dos 
nossos archivos adminislt-ativos. · 
. Felizmente, Sr. presidente, diariamente se 

vão destruindo esses i:lClos, se vai annul1ando 

essa politica ; a administração presente, me 
parece, com pausa, com mão prudente vai es
quadrinhando os archivos, e ínutilisando todo 
ess~ montão de ordens, actos que tanto coru
prornetterao nossa pt·opriedadt!, nossa paz e 
nossa felicidade futura. Hoje mesmo, no Jor .. 
nal do Oomme·roiq vem um pequeno aviso de 
uma importancia extraordinaria; permitta-me 
V. Ex. que nllo desenvolvendo o seu conteúdo 
chame sómente a attençao da cámara para elle. 
E' um aviso dirigido ao Sr. ministro dos ne
gocios estrangeiros, com data de ·22 do pro
ximo passado (lendo): " Representando o juiz 
de direito, chefe de policia, em of'ficio de 15 
do corrente, sobre as graves e funestas conse• 
qnencias que podem resultar do abusivo cos
tume que ha de sahit·ern deste po1'lo alguns 
nf\vios meL·cantes com peças ~e artilharia mon
tadas, e o quanto conviria cohihir um tal abuso 

-nno pcmniltindo, etc. » V. Ex. n!lo sabe a 
hislorin disto.... ((Ri8ada14.) 

O SR. AND~ADA MACHADO :-Todos sabemos. 
O SR. MoNTEZUl'llA :-'-Isto tem grande relação 

com um celebre cornmercio anti-humano, anti· 
chrislao, que se faz na capital do imperio. 
V. Ex. ha de permittir que pare ·aqui , mas 
declat·o desde já á camara que gostei muito de 
lêr este a.viso ; a dignidade nacional vai sendo 
respeitada: era um insulto, Sr. presidente, 
que se fazia , ainda não está completa a medida 
no meu modo de vêr, mas ernfim vamos indo. 

Sr. presidente, antes de acabar de fallar 
sobre a politica interna do nosso paiz, eu 
julgo indispensavel reclamar do nobre ex· 
ministro dos negocios da fazenda maiores ex- . 
plicações a respeito da maneira porque elle 
encarou o nosso credito publico, a necessidade 
dos emprestimos e suas vantagens. O nobre 
deputado, na occasião em que fallou, desafiou, 
por assim dizei·, chamou, convidou todas as 
pessoas que votavão contra a sua opinião para 
entrar com elle em uma discussão formal, 
não sendo esta a occasino de se tomar em 
consideração medidas sobre o credito publico, 
não podia o nobre deputado esperar de mim 
entrai· em uma disl:ussão minuciosa, em 
um combate verdadeiramente financefro, eco
nomico-politico sobre taes questões. Eu lambem. 
desc:ulpo a maneha anarchica com que o nobre 
deputado emittio as proposições, que en, pelos 
livros que tenho lido , posso affirmar ao 
nobre deputado que são erroneas, que não 
são dignas do estado actual de nossos conheci
mentos economícos-politicos. 

O credito, as vantaget1s, o systema de em ... 
_prestimo, o nobre deputado n9.o colheu nos 
livros hoje existentes de melhor nota ; não 
me recordo de nm só escriptor de · nota que 
tenha sustentado a doutrina emitlida pelo nobre 
deputado ; só me recordo de . um judeu Pio to 
qne publicou em 1771 . em Amsterdam um 
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408 SESSÃO EM 14 DE JUNHO DE 1839 
1ivrinho sustentando taes princípios. Ahi o 
bom do. judeu Pinto (1·i..<1adas) em 1771 elo
giou muito o pape1-moP.da, e convidou todas a~ 
nações .americanas a instituir papel-moeda em 
seus paizes, e a mand~rem todo o otiro para a 
Europa, censurou amargaménte o governo de 
Portugal e Hespanha por nno ter estipulado 
o meio circulante todo de papel, por na.o ter 
pedido emprestimos de uma maneira a 01ais 
extraordinaria que fosl-õe possive1; porque dizia 
o judeu. (Lt.) Ora, Y. Ex. não ha de gostar 
de ouvir a galimatiaa que aqui es\ã ; nada 
quer dizer; e a apreciavel obra de Duíresne 
de Saint-Léon analysa cabalmente as lrafi
cancii:1s desse judeu, mostra seus erros, sua 
ignorancia, e nilo sei mesmo se sua perfidia. 
Eis, Sr. presidente, o livro que achei sobre 
scmdhante doutrina, V. Ex. já sabe que nllo 
}loderei de maneira nenhuma seguir a opinib.o 
desse judeu Pinto. . 

O Sn. CALMON :-Mas a applicaçllo do livro 
do judeu que contacto tem com a minha 
opin_ião? 

O Sa. MoNTEZtJMA :-Eu, Sr. presidente, com 
a opinião do meu nobre collega pela Bahia 
mais snstentei, mais corroborei a opinião do 
me-u digno e illuslre amigo e collega pela 
província de S. Paulo, quando nec;ta casa 
sustentou qua a administraçAo tinha commet
tido disperdicios. 

Este artigo, Sr. presidente, nAo passou na 
verdade, mas a camara conhece perfeitamente 
quaes os motivos porque não passou ; não 
foi porque a illustre maioria da camara dos 
àeputados esteja convencida da proposição 
contraria·. não podia, Sr. presidente, ser por 
isso, não só á vista dos factos aqui trazi,dos 
e nao respondidos, mas }Je1o que depois nos 
disse, pelo que sabia e lentamente nos in
formou o nobre ex-ministro dos negocios da 
faiendn ; elle mesmo foi quem nos disse que 
não era possivel nem arrecadar, nem fisca
lisar bem ; que a legislaçãO era má, que não 
lhe foi possivel então, nem hoje fazer me
lhoramentos na fazenda. Se, pois, foi elle 
meS5mo quem nos fez esta grande revelação, 
como a maioria da camara havia de votai· 

• com convicção ácerca desse topico lliUbstitui~ 
tivo? Considerações, Sr. presidente, ponde
rosas (e ninguem creia que quero lançar a 
menor pecha sobre aquelles illustres depu
tados que assim votara.o ; estou longe disto ; 
eu sei apreciar. até que ponto vale o fundo 
de consciencia de cada um dos dignos re
presentantes da nação) considerações de alta 
importancia tiverao parte nessa votação: a 
Inghiterra, :essa nação velha no systema re
pl·esentativo, tem dado provas disto. Não creia 

·portanto o nobre ex-ministro da guerra que 
esses 68 · votos levantarão o obeli~co de sua 
gloria (apoia@8); estou que tem tido mo· 

tivos para gloriar-se, eston que a censura, a 
animadversllo era forlissima, mas os 53 votos, 
como acabei de dizer, não Jevantarão o obelisco 
de sua gloria. 

Passo, Sr. presidente. a emiltir a minha 
opinino a respeito do periodo. 

· Este periodo tem duas partes ; na primeira a illustre cornmissno trata do estado de nossa 
tranquillidadc publica, na segunda refere-se 
particularmente aos negocios do Rio Grande. 
Examinarei ligeiramente a redacção do pe
ríodo. 

Na verdade, senhores, mais cabal não se 
póde fazer a analyse deste periodo, do que fez 
o nobre dep1Jlado por Santa Catharina : todas 
as suas obsel'Vações forno. justas pelo que res
peilà á redacção ; mas eu, conformando-me com 
a redacçllo, não me conformarei com todas 
as idéas emittidas pelo nobre deputado. Sr. pre
sidente, eu creio que o artigo tal qual não póde 
passar ; é por isso que offereci já um meio de 
emendar este período. Não foi l'espondido pelo 
nobre relator da commissão que a palavra
compunge--- nno é a propria; nao lia duvida 
que a parte do periodo até as palavras -Rio 
Grande do Sul-=-não contenha o mesmo que 
contém o principio para baixo; portanto é 
uma verdadeira redundancia, que vale a pena. 
que se· córte; por consequencia com a minha 
emenda fica o período desta fórma. (Lê.) Desta 
fórma creio que fica o periodo digno de ser ap
provado pela camara. 

Uma das idéas emHtidas pr~lo·riobre deputado 
é que elle_ não julgava exacto 'dizer-si!· que na 
pendencia do Rio Grande estão cornpromet
tidos a hont'!l e credito do governo ; mas en
tende o nobre deputado que a honra nacional 
se acha compromettida naquella pendencia ? 
Eu diffiro completamente desta opiniãO. A re
be1lião do Rio Grande é um grande crime ; esta 
rebellião por consequencia na.o póde de ma
neira nenhuma comprometter a l10nra e digni
dade da naçao. ~r. presidente, qualquer que 
seja o resultado daquella pendencia, a honra na· 
cional fica incolume, ella não será nem no· 
doada, nem otl'endida. · _ 

O orador entra nqui na demonstração dos 
motivos que teve para apresentar a emenda em 
que pede que se accrescente depois da palavra 
- esforços -moderação.- Mostra que esta 
palavra é tanto mHis util quanto existe na falla 
do throno deste anno, e nada dizia a este res· 
peito a do anno passado. Censurando a este 
respeito a política da administraça,o passado, o 
orador exclama : ., · 

Nem se diga para conlcstar esta opiniao que 
a adminislraÇAo passada pedio medidas fàvo· 
raveis ao systema de moderação. Em um ou 
outro caso deu amnistia. . · 

O Sa. ANDRADA MACHADO :-Que não curnprio. 
O SR. MoNTEZU?ilA :-Mas farão tão minguadoa 
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semelhantes actos de prudencia e moderuça.o, 
que mais parece que a adminh;t1·àç:l.o de 19 de 
Setembro quiz illudir o corro legislativo e a 
nação inteira quando pedio laes medidas, 
quando pareceu inculcar-se 2e]osa, e realmente 
convencida em sua consciencia, de que devia 
seguir a política ele temperar a força pe1a mo
deração. Eu desde já dou os parabens á admi
nistraçrto nctual, que se mostra persuadida de 
que a moderação é elemento necessario para 
se conseguir a pacificaçao do Rio Grande do 
Sul. Em occasíão oppotltmn Jiei de responder 
á todas as. . ..... nojentas ....... todas as 
. . . . . . . proposições, e corollarios ...... . 
pouco ...... pouco leues .. , ... apresen-
tados por alguns Srs. deputados que follfirflo 
nas s&.ssões passadas a respeito de proposições 
emi!tidns pelo rnP.u dírno amigo pela provinda 
de S. Paulo (o Sr. Alvan:s Mac:hado). 

Agora, Sr. presidente, passo a lançar um 
golpe de vista sobl'e o estado dns differentes 
provincias do imperio, seguindo nesta parle a 
maneira por que o nobre ex.minisll'O da guerra 
organisou o seu discurso. 

Direi á camaru que em min]ia consciencia 
julgo que é exacla a proposiçtw de q11e um 
espírito de ordem se divisa em todos os pontos 
do imperio. Pura demonstrar esta propo
sição bastaria attender aos actos da aclmi
nistraçao passada, e a quanto ella procurou 
c.ompromelter a lranquillidade publico. Quem 
observar o estado em que se at:ha o paiz fi
cará convencido de que, a não se acharem 
todos os brazileiros possuioos deste mesmo espi
rito de ordem e amor ás nossas instituições, não 
era pos::ivel que o pniz não estivesse na mais 
horrorosa conflagração ; tudo se empregou, 
o acinte o mais positivo na nomeação dos em
pregad0s e na sustentação da politica daquelle 
gabiurte; as proposições as mais incendiarias e 
anarchicas emittidas na casa pelo ex-ministro 
da justiça. 

Homa, honra ao povo brazilriro, que tem 
sabido conter-se, que Lem sabido esperar pelas 
decisões dos seus representantes, que tem sa· 
b"ido contentar-se com os clamores desta OP· 
posição constantemente álerta e vígílanl~ , 
para advertir o r.,oder quando sahe da senda 
da justiça, da constituição e das leis ! Honra, 
Sr. presidente1 portanto ao povo brazileiro ! 
Mas dizer·se que este espirito de ordem é filho 
das medidas de força da politica do gabiot:'le 
de 19 de Setembr<i, é na verdade um ub· 
surdo, é negar a terdade conhecida, é tomar 
verdadeir1.1mente o effeito pela causa. 

Percorrerei, Sr. presidente, como {füse, as 
diversas provincias do in>perio: note V. Ex. 
que aquellas, aonde a administração tem tido 
maior acçao, sãO ;1usl.a1mrnte nque!las aonde 
parece que a desordem nao tem podido ser 
contida, .com pequenas exceµções. Eu espero 
que o nobre deputado do Pará, que pedio a pa· 

TO~lf) l 

lavra na sessão passada, exponha á camara, 
com Ioda a energla de que é capaz, os actos 
da administraç!lo presidencial daquell_a provinda 
e~ trarios ás leis e,\ constituição, e quemuito po
sitivamente coni promelleriàO a segurança da
quella p1·ovincia, se aquelle povo não estivesse 
verdadeiramente morto ...... l O povo do Pará, Sr. 
presidente, não existia ; existiito cada veres, seres 
por assim dizer desanimados, sem vida constitu
cional alguma, e com seus direitos ha muito 
tempo de,;conhecidos; o povo do Pará assim 
opprimrdo não podia levantar a voz, e mal 
podia dar 1:1m gemido. 

O nobre ex-ministro da guerra disse qne o 
Muranl1ão se achava tranquillo, e que só um 
Raywundo se 1eml..irat·ia de fazer revoluçi1o 
por causa da lei dos prefeitos .. C1·eio que sno 
eslas as pain vras de S. Ex. (percorrendo com 
os ol1w.s o diBW?'so imp1·e,qso no Jornal do 
Commcrcio), Q11e sómente a salteadores e foc
cinurosos compelia pegar em urmas po1· um tal 
mulivo. 

O SR. REGO BAnnos : - Nào disse só isto. 
Lêa do prmeipio. 

O SR. MoNTEZUMA : - Sr. :presidente, a pro
viucia ... 

O SR. REGO BARROS : - Ah! nao lhe faz 
conta. 

O SR. MoNTEzu.11rA : - Sr. presidente, u pro
vincia do Maranhão não se acha tranquilla : 
a provin1:ia do Maranhão ha tempos qne sofl'ria 
dos actos arbitrat·ios de seu governo. Espet·a \'tl 
aquelia província que, mudado o sen presi
dente, tomasse1n os negocio~ outro caminho. 
Mudou-se com eifeilo o presidente ; mas q11e 
presidente se mandou para alli ? Um que se 
achava desacreditado na opinião publica (apoia• 
dos), um que tinha "sido tirado de uma pro
víncia pot·que eUa definitivamente se rebe.llarn 
se elle continuai;se a presidir aos destinos do 
Ceará. O governo1 apesar de sua política acin
tosa, apesar do seu syslerna de tenacidade, 
vio-se na necessidade rigormsa de mudar o 
presidente do Ceará ; mas não é um acinte 

-l1orroroso e cruelíssimo da administraçã,:i pas
sada mudar aqnelle mesmo presidente de uma 
proviucia, cuja felicidade não podia fazer, por 
que o queixume era extremamente grande, para 
outra.província tão contigua como st•ja o Ma
rauhào r Ser·ão por ventura os povos do Ma
ranhão mais humildes, mais f'scra\'oS, mc:nos 
capazes de conhecer seus din·i us, de conhecet· 
suas garantias estabdecidas na conslituição ? 
Eu, Sr. pl'esideute, enfadaria a camara, e 
roubat'ia um íempo immenso se quizesse 
agora r1:ferir tudo quanto li em um papel 
impres;;o intitulado : - l•l mezes da admi
nistração arbitraria do p1·esidente do Ceará. 
(Apoiado.s.) - Na.o ha extravagancia. que na.o 
foss.e praticada por elle, acinte que nM empre· 

, gasse, desordem que na.o commeUesse ; e é 
52 
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este o p1·esidente que se manda para outra 
província ! ! ! 

Como é possível que a administração de 19 
de Setembro, mudando o presidente do CeaGi,, 
o mandasse para a província do Maranhão, 
onde justamente menos p1·incipios de ordem 
existião; onde já se achava um descontenta· 
mento extraordinario ; onde a paz publica se 
póde dizer estava ameaçada? Houve mesmo 
inconsequencia extraordinaria na mudança deste 
presidente para o Maranhão : ou a adminis· 
tração de 19 de Setembro entendia que o presi
dente do Ceará não tinha commeltido crime 
algum, e entao por me1·as suspeitas e clamo1·es 
da provincia o n1l.o devia ler demittido ; ou en· 
tendeu que os actos por elle praticados e1·ào 
criminosos, e então o na.o devia mandar para 
oulra província ; ou entendeu que meras sus· 
peitas erão sufiicientes para remover o µresi· 
dente, e então o na.o devia mandar para outrn 
provincia, onde iria sómente Íl'ritar os espiritos, 
açulat· as paixões e chamar mesmo aquella pro· 
vincia á desordem. 

Não é de um governo fraternlô\l o comportar· 
se por esta maneira. E' preciso que se allenda 
a uma maxima de administraça.o constante
mente sustenlada pelos melhores publicistas 
-o maior dever, o maior trabqlho·e solicitude 
de um governo é evitar os crimes e pt·evenil
os-; e evitao-se por ventura os crimes, man
dando-se para uma pt·ovincia um h,,mem já 
desacreditado em outra ? Não se podia esperar 
que esse presidente restabelecesse a sua opi· 
nião, que elle se justificasse ou que se aca
bassem os odios, para ser novamente empre· 
gado passados alguns annos, uma vez que o 
governo estivesse convencido da pureza de 
suas intenções? Mas nn.o obrou assim a admi
nistraçao de 19 de Setembro, e· é mais um 
facto que tenho para me convencer de que o 
espirita de ordem se divisa em todos os pontos 
do imperio, e que se não fosse assim a confla
gração seria ge1-al. 

O que não fez a administração passada a res
peito da província de Minas-Geraes ; qnanto se 
não excitou as paixões· naquella provincia ; 
quanto se na.o trabalhou para que ella desse 
um passo menos prudente, menos consti-

, tucional? A província de S. Paulo está na 
mesma razão; V. Ex., Sr, presidente, não exi
girá de mim que eu repita nesta occasin.o tutlo 
quanto disse o meu nobre· collega pela pro· 
vincia de Santa Catharina: o seu discurso tem 
sido lido umas poucas de vezes por mim : a 
nobreza dos sentimentos deste çligno collega, a 
veracidade de suas proposições, os documentos 
que apresentou nesta casa, me convencerão a 

· um ponto tal que faz honra ao Bt·azil a paz 
que existe ainda na provincia de Santa Catha- . 
rina. 

O nobre ex-ministro da guerra procurou at
lenuar as censuras e accusaçõt1s feitas ao presi-

dente de Santa Catharina. S1·. presidente, eu· 
peço sómente á camara que compare hoje o 
discurso uo nobt·e depulado pela provincia de_ 
Santa Catharina com a t·esposta do· nobre ex· 
ministro da guerra, e decida se com effeito as 
proposições elo Sr. deputado farão 1·espondidas 
pelo nobre ex-ministro : uma só, Sr. presidente, 
não foi respondida. Accrescentar-lhes alguma 
irléa é sem duvida nenhuina diminuir o seu 
me1·euirnento, e cançar a camara sem necessi
dade alguma. 

Porque, Sr. presidente, não p1·ocuro11 a 
administração <le 19 de Setembro presi
dentes iguaes âqnel_le que dirige os deslinos 
da provincia do Piauhy? Tambcm merece 
grande conceito o presidente actual da Pa
rahyba. f>o1·que rnzão não forno todos elles 
escolhidos pelo mesmo quilate de honra, pro
bidade e prestigio? E ainda nesta casa se dii·á 
que o presligio nao é meio adminislrali vo, não 
é 11ma grnude garantia daria á ordem publica?! 
Quem sustenta o presidente do Piauhy ha 
tantos annos? Não é a sua honru, não é a sua 
pt·obidude, na.o é o sen nome? Ve1·dadeiro pa~ 
tL·ia1·cha <le sua pt·ovincia, com razão devia elle 
ser presidente della. Unido o prestigio da auto
ridade com o prestigio da oj>inia.o publica, não 
é possivel que uma adu1inist1·ação com dous 
pt·esligios deixe de ter a maior força moral. A 
administração de 19 de Setembro em suas no
meações foi quasi sempre infeliz, e só em um 
ou outrn caso é qne póde merecer elogios. Com 
isto, S1·. presidente, eu most1·0 a imparcialidade 
çom que me exprimo nesta casa.. (Risadas.) 

Sr. presidente, o nobre ex-ministro da guerra, 
quando fallou do Mai-anhão, disse pouco mais 
ou menos que alli sómente podia pegar em 
armas um Raymundo para se revogar a lei dos 
prefeitos que faz a felicidade de Pernambuco. 
Eu confesso, S1·. presidente, que,. não tendo a 
fo1·tuna de me achar nunca na província d~ 
Bahia, e devendo só dirigir-me pelo que ouço 
a pessoas de consideração da mesma provincia1 

vejo-me na necessidade de declarar á camara 
que a opinião do nobre. ex~minislro da guerra: 
na.o é tão sustentavel, lãa ger·al como elle pensa. 
Eu duvido de que. a paz de que goza a provincia 
de Pernambuco seja devida á lei dás prefeitos : 
duvido que o povo de Pernambuco sympathise 
com esta lei : póde syrupathisar com ella al
guma familia pode1·osi:1. alli residente, por esse 
meio senhora completamente de todos os em
pregos, de Lodas as icléas da administração pu· 
blica, e capaz por meio da lei dos prefeitos de 
influir em outros ac~os, quer de eleiçãO populal', 
quer de mera administrnça.o ; essa familia pode
rosa, digo, pó de seL' que sytD palhise co 111 essa 
lei : póde ser, Sr. presidente, que a província 
por esta maneira m,rnietada goze de uma paz 
que para mim nao é pa1.. Na.o, a tranq11illidade 
de Pernambuco é devida u outras causas. Per
nambuco é uma provincia industriosa, rica e 
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SESSÃO EM 14 DE JUNHO DE 1839 411 
il1ustrada : e por consequencia com industria, 
com illustração e com riqrn:za, não é possivei 
que o povo entre em revoluções. Será neces-

. sario, Sr. presidente, que influão muitas causas, 
que haja grandes acontecimentos para an·astar 
a uma tevolnção o povo de Pernambuco, bem 
como o povo da Bahia, de S. Paulo, e de Minas 
Geraes e outras provincias illustradas do im
perio, ricas e industriosas. Só o estabelecimento 
do despotismo, da oppressao, e da tyrannia, 
poderá arrastar aquellas provincias a uma revo
luçllO. Mas altl'ibuir a tranquillidade publica 
de Pernarnbuco á lei dos prefeitos! ! ! Sr. pre
sidente, estou intimamente persnadido de que 
cada um rios Srs. deputados daquella prnvincia, 
examinando bem as circmnstancias dessa lei, 
desejrto que ella seja derogada; que cada uma 
das pessoas influentes daqnelJa provincia, mas 
que não são da familia a que me refiro, desejilo 
que essa lei d~sappareça, e \-ieja completamente 
revogada. Esta lei, Sr. presidente, é causa da 
di vergencia, da di v jsao que existe na provincia 
de Pernambuco ... 

O SR. CA11110N : - De Pernambucc ou do 
Maranhão? 

O SR. MoNTEzu111A :- Que existe na província 
de Pernambuco. 

o Sn. CALMON : -. Pois ha pouco Pernam
buco não estava em paz? !. .. · 

O SR. MoNTEZUAlA : - E por conseqnencia 
bem longe de fazer a felitidade do povo, é 
ella que concorre para a sua desordem. Creio 
mais que quando na lei da refo'.'ma do aclo 
addicional, digo, da interpretação do aclo ad
dícíonal, um artigo declarou não revogadas as 
leis provi:1ciaes contrarias á mesma inter
pretação, foi para satisfazer ás inf1uenci.1s 
desta familia, que poderosa já pelo seu 
gl'ande numero, já por sua riqueza, tem de
mais a mais essP. elemento de força. Ah ! 
Sr. presidente, cada vez mais -me confirmo nos 
principios da monarchia constitucional ( apoia
dos ) ; cada vez mais me firmo na idéa de que 
nào devo defender nem suskntar outra fórma 
de governo, senão o monarchico-constitucional 
( apoiados ) ; longe de nossa palria essas oly
garcqias horrorosas, que podem tanto em
pecer a marcha da prosperidade publica, e es
cravisar, manietar, ·1evar até á ullima das es
cravidões o povo do Br8zil. ( Apoiados. ) Ex
emplos, Sr, presidente, nós temos nessas 
republicas da meia id_ade : e desgraçadamente 
taes exemplos já vão appareeendo no nosso 

. mesmo territorio. . 

Sr. president~, depois de ter por esta maneira 
emiltido a minha opinião a respeito do estado 
.das províncias, não deixarei de fal!ar na pro
vincia da Bahia, min~a. patria. 

Eu,. Sr. presidente, nesta casa disse que a 
Bahia se tinha salvado a s1 : e depois disse 

mais que a Bahia tinha bastado para si 
mesma ; disse mais, Sr. presiden_te, no anno 
passado, que nada se devia ao governo, mas 
tudo ao espírito de ordem constitucional, que 
prevaleceu cõnstantemente na Jeai e he
roica provincia da Bahia. Illustrada como é 
aquella provincia, rica e industriosa, tanto pelo 
que respeita á agricultura, como em outros 
ramos de riqueza nacional, não era possível 
que ella deixasse de le'.·antar uma barreira 
de bronze contra os loucos, contra essa hor
rorosa sedição da capital da província. O nobre 
ex-ministro da guerra disse que eu havia ne
gado toda a gloria a essas tropas pernambu
canas, que tornárão lambem parte na nossa 
luta. Eu não me occupei com a's minuciosi
dades, corn as particularidades ria guerra: se 
eu quizesse fazer elogio de todos quantos to
márão parle na luta, não o limitaria só ás 
forças de Pernambuco, mas comprehenderia 
a todos aquelles que sacrificár11.o suas vidas, ex
puierilo suas fazendas para salvar das garras da 
anarchia aquelln provincia. 

UM SR. DEPUTADO: -Os parahybanos. 
O SR. MoNTBzUl\IA : -Os parahybanos, e todos 

aquelles que entrarão na luta. 
A provincia da Bahia salvou-se a si. Se 

não tivesse loda ella, á excepção da capital, 
se opposto á revolução, estou persuadido que 
n1i.o havíão de ser os pequenos grupos de 
tropas, q11e para lá forão que havia.o de sup
plantar a revolução, muito mais quando me 
recO!'do, como bem disse um meu nobre amigo, 
que os auxílios, qne da côrte se mandárão 
chegárao tno tarde, que, se os rebeldes tivessem 
tido actividade, poderia já a revolução existir 
em todos os pontos da provin_cia. quando 
esses auxilias lá chegarllo. A' previdencia 
do presidente de _ Pernambuco se devem em 
parte os serviços, cuJa gloria a administraçao 
de 19 de Setembro reclama para si. Foi sua 
previdencia que fez com que as forças par
tissem com fonta presteza como forão; e não 
aos esforços da administraç~o de 19 de Se
tembro, aterrada, e n1ais q1.1e aterrada con1 a 
revolução da Bahia, porque julgou que o imperio 
se achava completamente dissolvido, porque 
no espirito da administração de 19 de Se
tembro não existia nenhuma confiança no 
brazileirismo e constitucionalismo do povo bra
zileiro. As suas idéas, constantemente occu
padas com a política de transacções e cor
rupção, não lhes permittião prever os nobres 
e héroicos esforços que fazia a prcvincia para 
supplantar a anarchia. Eis porque disse que 
a provinda da Bahia se tinha salvado a si, 
e o nobre ex-ministro da guerra bem con
firmou esta minha opiniM, quando disse que, 
se acaso a revolução ela Bahia durasse mais 
dous mezes, a sorte do Braiil seria a mais 

. desastrosa ; tal é a importancia. que a ad-
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412 SESSÃO EM 14 DE JUNHO DE 1839 

ministração passada dava áquella revolução ! 
Nrw deixei porlanlo de dar elogio::; ás divertrn::1 
forças q11e para alli forão; o qne não sei, porérn, 
é emittir nesla e:-isa uma proposir;ão unica que 
possa tfT o rnenot· sabor de provincialism0: as 
forças do imperio não são pernaml)ucanas, nem 
mineiras, nem paulistas: são forças brazileiras. 
( _,J "Oi'ar1nn) .O.JJ '-"VO• 

O SR. CALMON : - Lembrou-se tarde ; os 
antecedentes depoem contra essa sua decla
r~11':!lO 

-O SR. MoNTEZUMA :-Antes de passar a outi·o 
topico, julgo que devo fazet· algumas obsr.r
vacões sobre um dito do nobre ex-mil'"listt·o 
da· guerra ácerca da proposiç!lO einiltida em 
simples conversação, e não na casa, por nm 
nobr.e deputado pela província de S. Paulo. Este 
nobre <lepufado, fallando sobre o iucendio da 
Bahia, disse qt1e tinha sido um acf.o de estra
tegia mal combinado, porque estava persua
dido de uma circumslancia que nãf) se veri
ficou, isto ,é, que o incendio nào Linha lambem 
sido ateado na cidade alta, mas sómente ence
tado na cidade baixa, pc1ra melhor poderem 
fugir para a cidade alta. Nem o meu nobre 
amigo· enUto, nem eu agora, podiam os de
sejar, ou ler idéa de desculpar acto tao horrn
roso e de tamanha atrocidade. l\ias o nobre ex.
ministro da guerra tirou deste dito de meu 
cM'gno amigo um corollario sem duvida indigno 
do nobre deputado, porque .o Sr. ex-ministro 
da guerra disse que lastimava a sorte do 
Brazil por- se haver emittido uma tal propo
sição nesta casa, como se aclos horrorosos -de 
estrategia no.o sejilo praticados uão só por 
monstros, como por homens sem o serem, mas 
que pretendem conseguir a vict.oria. O horror, 
portanto, Sr. presidente, não está no incendio, 
não está no aclo praticado pelos rebeldes ; o 
horror do aclo está na mesma rebellião. Se a 
rebellião, se a sediçào não tivesse existido, tal 
acto não existiria : se não houvesse tamanho 
furor, tamanha atrocidade da parle dos que 
tinhão mettido a prov"incia da Rihia nesse pe
lago de calamidades, o acto do incendio lambem 
não teria lugar. Por consequencia o Sr. ex-mi
nistro da guerra fez estas reflexões corno que 
querendo inculcar que o meu nobre amigo pela 
província de S. Paulo tinha approvado por qual
quer rnaneirn o incendio da capital da B.,hia- ! ! ! 
Não, n:i.o, Sr. presidente, taes corollarios não são 
os primeiros que se têm tirado nesta casa : o 
nobre ex-ministro da marinha, em um dos 
seus ultimas discursos,· já bastantemente in
vectivou contra o lado a que pertenço, Eu terei 
a satisfação hoje mesmo de me occupar de 
todas as suas proposições ; porque julgo de meu 
dever, como pertencendo á este lado, não deixar 
uma só dellas sem resposta. E se as minhas 
vozes não fô1·em sufficientemente fortes para 
mostrar ao nobre ex-ministro da marinha que 
!;!e enganou~completamente e ~ue se · deslisou 

da marcha de franqueza e lealdade, que aliás 
em outras occasiões tem manifestado nPsta casa 
o meu nobre amigo, o Sl'. Alvares Machado, 
como ª'luelle que deu occasião ás invectivas do 
nobre ex-1ilinistro da marinha, ha de respon
der-lhe cabaln:eute. Port~nl0, Sr. presidente, 
é esta a occas1ão de eu dizer ao nobre ex-mi
nistro da guet·ra aquillo que elle disse a nosso 
respeito-para que se hão de proferir propo
posições desta ordem ?-Para que tirar corol
larios tno pedidos de proposições aliás inno
centes, que deslustrando a pessoa de um repre
se11tante do povo, deslustrão sem duvida lambem 
a camat·a a que tem a honra de vertencer? 

E' pot· ventura desconhecida .~ marclta digna, 
os princípios constitucionaes do meu nobre 
ª!nigo pela .provincia~de S. Paulo? Será pre
ciso que Jlle venha á esta casa fazer a sim pro
testaç:io ele fé, fa1.er a sna retractaça.o perante 
a administração de Selem hro, para poder me
recet·-lhe as sympalhias, para poder concei
tuar-se pet·ante a nação? Quero crêr, Sr. pre
sidente, que a proposição a que me refiro foi 
soltada no calor da discussão ; mas o mesmo 
não posso dizer, ha de perm ittir-se o nobre 
ex-ministro da marinha, a respeito da sua. O 
seu dis·curso é um systema calculado, . orga
nisado, eloquente, vehernente: tudo mostrava 
qlle o nobre ex-ministro da marinha, offendido 
no seu amor proprio, zeloso de seus actos ad
rn i nistrativo:S, procurando defendêl-os, nll.o 
achou senão a odiosídnde ; :um:l, Sr. presidente,· 
que não é leal, mas que ordinal'iarnente reverte 
contra quem a i!mprega. (Apoiados.) 

Sr. pt'esidente, eu sou obrigado a pedir ainda 
á casa um momento de atlenção. Eu entro 
agora na parte mais melindrosa de meu dis
cú1·so, que é justan1ente aquella; em que vou 
examinat· a politica empregada na provincia do 
Rio Grande Sul, e satisfazer aos nobres depu
tados do lado opposto, que parecêra.o crer que 
tinhamas uma politica inteiramente conforme 
com as itléas republicanos. 

Sr. presidente, tres systemas- conheço, que 
podem ser empre6ados para pacifü:ar a pL'O· 
vincia do Rio Grande do Sul : o systema da 
força, e só a força ; o systema da força tem
perada pela moder:1çM, pela prudencia, e o 
systema de moderação unicamente. 

Po1· isso mesmo que o syslema da força se 
acha em nma das extremidades da_ linha, · da 
mesma fórnrn que se acha o systema de mo
deração, em tudo e por tudo já se vê que ambos 
elles offerecem graves abu,;os, e po~ conse
quencia não podem sei· admiltidos por um ver
dadefro homem àe estado, · 

A administraça.o passada seg11io, como já 
_ demonstrei, o systema da fot'çâ : para ella 
tudo. o que nllo fosse supplantar os rebeldes, 
acabal-os, destruil-os, ~ra contrario á dignidade 
do throno, á dignidade da nação, á prosperidade 
do paiz, ás instituições monarchico-represe~-
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fativas e á integridade do imperio. Eu, Sr. pre
sidente, tenho já Lido oceasião de mostrai· á 
camara o erro ele semelhante política. E porque, 
Sr. presidente, em ohjr!ctos desta natureza milito 
valérn os exemplos, tenho proGurado esludar a 
h_istoria de diversas nações qlie se têm achado 
em taes crises. 

Uma das primeiras 1·ebeltiões, a mais exlraor
dinaria que a historia de F'rança nos apresenta, 
é a da Vendée, em que o povo, os nobres e o 
clero, de commum accordo com os inimigos do 
systema liberal, proclamado pela asseinbléa 
constituinte de França, se le,·antou. A revolução 
tomou uma fo1·ça extraordinuria; ella apo
derou-se de toda .a Vendéc, e por rnnitns vezes 
tivera.o os rebeldes 60 mil pes:;oas debaixo das 
armas, força na verdade composta de homens, 
mulheres e meninos, que andavao reunidos , 
mas força tão extraordinaria que muitas vezes 
bateu os exercilos ag11erridos da republica. 
Quando na historia de França se repetem os 
nomes de La Roche-Jacqnellin, d'Elbée, Talmon, 

. Bomchamps, Lescure, .Charrelte, Stofflet, C;1te
linea11 e outros, a üação fl'anceza lastima, geme, 
mol'lifica-se o inais q11e é possível, deplora o 
sangue fra·ncez derramado ; mas não póde deixar 
de reconh~cer estes grandes heróes, soldados da 
rebeldia, corno homens dignos do nome francez 
pelo lado do valo1· e denodo, e algumas vezes 
pelo lado da generosidnde. (Apoiados.) Quando, 
Sr. presidente, Kléber se vio batido por L:i 
Roche-Jacquelin e outros chefes rebeldes, e por 
esse mesmo carroceiro Catelineau, não deixava 
de reconhecer o valc;ir, a intrepidez e denodo 
dos rebeldes: desejava que - fossem punidos 
com a s2veridade das leis, desejava supplantar 
a rebellião, extinguil-a ;' mas nem por isso 
deixava de se julgar honrado .por báter-se com 
soldados de tanta valentia. Quando La Rache 
se vio algumas vezes batido, posto que fosse 
depois o pacificador da Vendée, nas rilesinas 
occasiões de conflicto não podia desconhecer a 
valentia dos rebeldes. · · 

Sr. presidente, a historia de França nos apre
senta ácerca deste ponto historico, factos· bem 
extraordinarios. Tal é o relatorio feito á as
sembléa constituinte; neste relatorio se reco
nhece boa fé nos rebeldes, e principios de jus
tiça até certo ponto. Send9 este relatorio lido na 
assembléa constituinte, não só foi applaudido, 
ma3 a assembléa não se desdourou de nessa 
mesma occasiao votar um decreto de agrade
cimento aos deputados autores · do relataria. 
Outros relatorios apparecei·no, em que os re
beldes da Vendée erão considerados como ver
dadeiros salteadores, por exemplo, o relatol'io 
de Barrere ; mas taes rt>lat01·ios não merecêrão 
dos representantes da França dessa época, nem 
app]ausos, nem decreto t.le agr.adecimento. E a 
razão é simples, Sr. pt·l:'sidente; no primeiro 
relatorio as medidas to.tas ern.o fundadas na 
prudencia e m.oderaçn.o1 erào ~editadas, estu- . 

rlnrius com sagacidade politica ; e mqunnto o de 
Rtrl'ei·e acabava, dizendo qL1e era preciso 
tlesl.rnir os vandeanos ... 

En esto11 persuadido de qne, a ter de fazer a 
escolha entre estas duas medidas, o nobre ex
minislt·o da guerra não preferiria o de Barrere 
para o Rio Grande, mas sim o 1·elatório que pro
punha medidas de prudencia e moderaçrto. 

Uni SR. DEPU1'ADO :-Mas havia o empt·ego da 
força. · ·· · 

O SR. l\foNTE'l.UMA :-Elle preferiria sem du
vida as medidas propostas pelos membros da 
commissãu ; elle não qllereria que a provincia 
do Rio Grande do Sul seja rednzida a cinzas, 
nem que os rebeldes que a devastão sejão des
truídos, mas sim punidos. K,ton lambem per
suadido qne o nobt·e ex-ministro dn marinha, 
que ·sinto amargamente não estar na casa, 
tambem ,Je certo não quermá que a p1·ovincia 
do Rio Grande do Snl seja t·etfozida a cinzas: 
assim é mais que evi,lente que as censuras, as 
insinuações pouco leaes, tiradas pelos dous· 
nobres ex-ministros do discurso e proposições 
do nobre deputado pela província de S. Paulo·, 
não forão justas. ( Apoia,clo.<! .) 

Sr. presidente, não acabei esta parte do meu 
discurso. A V endée foi reduzida como o são 
em geral todas as rebelliões que não têm 
fundamento na opinião publica, que não apre
senta.o um pensamento verdadeiramente na
cional. Mas antes de3sa reducção, Sr. presi
dente, hão se lembrào os Srs .. deputados, da 
convençilo de Jusnay, feita com Cluu-rette ? 
Não foi o governo da republica obrigado a 
estipular com os rebeldes ? Hoche po1· veq
tura. conseguia a victoria, pacificou a Vendée 
só com força ? Na.o : ahi está Mignet, a qu, m 
me refiro : elle diz que Hoche foi obrigado 
a fazer concessões aos rebeldes · e aos padres, 
e a reconhecer certos e-àeterminados direitos. 
Esses rebeldes não forao, por consequencia, 
levados. pela força. Foi· força, porque Hoche 
nunca foi com as mãos abanando, foi com 
exercito ; mas a polilica da moder"a9ao e da 
pr1.1dencia reduzio a Vendée. Est-la pacificação 
mesmo foi então feita em tempo, em que o 
gove-rno apresentava certo espirito de ordem, 
e dava garantia e pl'otecçào, e offürecia aos 
1·eheldPs todos àquelles b•.mefü:ios e vantagens 
que os subditos do estado têm direito de re
cl11mar daquelles que os governão. Eis, Sr. 
presidente, corno a Ventlée foi socegada. 

Eu não sei se poderia · pedir a V. Ex., Sr. 
presidente, qne me deixasse ficar aqui. 

AtGUMAS VozEs: - Póde, póde. · 
O Sa. MoNT.EZUi\lA : - A hora está dada, e 

isto se tem feito a todos os que o Lê ri 1·eqL1e
ddo ; portanto espero da generosidade da . 
camara que permittirá que continue amanhã. 

O Sa. PRESIDENTE uá a mesma ordem do 
dia, e levanta a sessão á,s 2 h.oras e ineia da, 
tarde. 
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414 SESSÃO EM 15 DE" JUNHO DE 1839 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Sm1MARIO.- Expediente. - Requeri?nentos. -
Discurso do Sr, Ma1·inho.-Ordem do dia.
Indicação do Sr. Rezende sobre distribuição 
de tifolos e condecorações.- Interpretação do 
acto addicional. Discurso do Sr. Nunes Ma· 
chado.-Terceiro topico do voto ele graças. 
Discurso do Sr. MontezU1na. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depu
tados, abrn-se. a sessão, lê-se e apprnva-se a acta 
da antecedente, 

Falta.o com causa participada os Srs. Lima 
e Silva, Sucupira, José Mai'ianno, Ca_,tro e 
Silva, Torreão, Ol_iveira, Luiz Carlos, Monte, 
Coelho Cintra, Silva Pontes, Ribeiro Duarte, 
Pectroso1 Aureliano, Clemente Pereira, Freitas, 
Bnstarnante, Mendes dos Santos, Carneiro Leão, 
Alcibíades, Pinto Coelho, Lourenço José Ribeiro, 
Gomes da Fonseca, bispo de Cuyabá; Carneiro 
de Campos, Monteiro de Barros e Dias de To~ 
ledo ; e sem· ella os Srs. Francisco rlo Rego e 
Franco. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente, 
fazendo menção de UtTl officio do presidente da 
província de Goyaz, rernettendo o orçamento da 
despeza necessaria para serem reedificadas as 
obras publicas arruinadas pelas extraordinarias 
enchentes 'do rio Vermelho, elc.-A' com missão 
de orçamento da fazenda. 

Lê-se o seguinte requerimento, ·que entra em 
discussão : 

r< Requeiro que se exija do governo cópias 
da ordem do lhesouro que mandou informar 
sobre o pagamento feito a Israel de Paiva, e da 
carta de dennncia que deu lugar á expedição 
daquella ordem, e bem assim das informações 
recebidas, e dos documentos ou titulas á vista 
dos quaes se fizera o pagamento; e, finalmente, 
de qualquer ordem ou despacho (se o houver) 
pelo qual o ex-ministro da fazenda approvou ou 
consentia no referido pagamento. 

cc Rio, 14 de Junho de 1839.-Calmon. » 

O Sr. Via.nna oppõe-se á parte do requeri· 
mento em que se pe~e a carta de deuuncfa, de
monstrando que muito convém que tal carta 
se não exija, porque podia acontecer que o 
thesouro· nllo continuasse a ter deni1ncias, aliás 
sobre objectos de i1Jlere~::,e para o paiz. 

O Sr. Andràda. :Machado pede q11e, quando 
.' se ponha a votos este requerimento, se divida 

por partes, porque elle deputado uão ha de 
votar para que venha semelhante denuncia, 
mas votará pelo mais que está no requeri
mento. 

O Sr. Iv.!'ontezuma pede a palavra pela ordem, 
e declara que não verido na casa o Sr. depu
tado que fez o requerimento, e não encontrando 
que possa resultar inconveniente delle hoje se 
nrw decidir, juiga que é melhor esperar-se até 
segunda feira, e por isso propõe o adiamento. 

O adiamento proposto é apoiado. 
O Sr. Vianna oppõe-se ao adiamento, e julga 

que ·se não deve pl'ivar ao Sr. deputado alltor do 
requerimento de que venhão esses esclareci
mentos que elle pede. 

O Sr. Andrada Machado pronuncia-se pAlo 
adianwnto, moslrnndo que o requerimento que 
se pretende adii:r é feito por-um nobre dep11-
tado que se jnlga ataead9 e se quer defender; 
Poderá acontecer que algum dos Srs. deputados 
não queira volc1r por alguma parte desse re
qnerimento. Mostra que em regra não é cousa 
mnito boa que seja discntido o requerimento es-
1.ando ausente o seu autor. 

Julga-se discutido o adiamento, e posto a 
votos é approvado. 

Lê-se o seguinte, que entra em discussão : 
cc Pergunte-se: 1.º Se a camara municipal já 

organisou a sna secretaria, contadoria, thesou
raria e procu rndoria, como pela lei de 26 de 
Junho de 1836 lhe foi facultado a requerimento 
da mesma camara? 

« 2.º A lei e razões de conveniencia em. que 
se fnndou para crear urria admini.;traça.o de 
obras, como se vê dos seus bali.lnços; desde 
quando está creada essa administraçno ; a des· 
peza annual que faz a mesma, acompanhando a 
este esclarecimenlo o. regimento q'ue tfüu·ca us 
obrigações do administrador ? 

cc 3.º Se antes de se executar qualquer obra 
da camara:, ella pratica o que ordena o art. 4 7 
da lei do 1 º de 0.utubro de 1828? 

« 4.0 O dia em que se arremata1·ao as afi
lações dos pesos e medidas do termo deste 
município, no correote anno de 1839, acompa
nhando a copia da acta desse dia? 

cc 5.0 Quantas obras se têm feito desde Ja
neiro de 1837 até Dezembro de 181J8, com de
claração da data das resoluções que ordenárão 
taes obras; o dia em aae cada uma nrinci
piou, e seu custo, menciÔnando-se especificada
mente a rP.speito de calçadas o numero de braças· 
quadradas em cada 11m lugar; o custo da mão 
de obra, a quàntiddde de carroças ou carros de 
pedra consumida em cada uma das obras; e 
em quanto ás obras de entulhos ou atle1-ros, 
que extensão de terrenos em cada um lugar foi 
rnisler alterrar, que profundidade tinha essa 
extensão, quantos carros ou carroças de atterro 
se g;1slou para chegar ao devido nivelamento ? 

cc 6.º Determine-se que a camara municipal 
remclla as contas-originaes, entregues pela pes
soa encarregada das obras pela camara, acom-
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SESSÃO EM 15 DE JUNHO DE 1839 415 

p:mhadas das informações e pareceres a L"es
peito, concernentes aos balanços dos annos de 
1836 a 1837, e de 1837 a· 1838.-'l'heoph-ilo 
Benedicto Ottoni. " 

O Sr. Vaz Vieira diz. que, contendo o re
querimento differentes quesitos, podia informar 
áce1·ca de alguns delles por já existirem na 
casa, e na pasla da cornmissão de c1ue é 
membro, esclm·eeimentos a respeito ; que a ca· 
mara rn~nicipal desta CÔL"le organisou a sua se
ct·elaria, contadoria, lhesouraria e p1·ocuradoria, 
logo depois que lhe outorgou essa aulorisaçllo a 
lei de 26 de Junho de 1836; que ella tem rc
mettido, e aindá ha dias foi enviada á camam 
uma labella explicativa das obras municipaes 
éoncluidas e em andamento, e da qual muílo 
minuciosamente se conhece o estado de cada 
uma dellas ; que igualmente tem esta cama1·a 
rernettido as contas· e balanços das despezus 
dos an nos findos ; e pelo que pe1·tence ao du 
1836 a 1837, já existe, ofl'erecido pela co111-
n1issão das camaras municipaes em a scsi;ao 
passada, um projecto de resolução apprnvando
os, e dando diversas providencias que entendeu 
convenientes. Em vista do-que deixa ponde· 
rado, pensa que só se devem pedir aquellas tias 
informações do nobre deputado qne nao existem 
na casa. 

O Sr. Ottoni convém na opinião emillidu 
pelo nobre deputado que acaba de foliar. 

Jnlga-se discutido o requerimei1to1 e é appl'O· 
vado, com a modificação de só se pe<lirt.•m 
aqilellas · informações que não estejão na cas;1, 

O Sr. Marinho :-Tenho de mandai· á_ mesa 
um requerimento que tende a pedir algumas 
informações a respeito de dous empregados da 
pt·ovini.:ia de Minas, cuja conservação conside1·0 
como nociva á província, e cpntraria aqs inte
resses do iinperio, o presidente e o inspector do 
thesouro. Tem sido esse presidente uccusado de 
in habil; entretanto, 'tem-se-o aq'.1i considerado 
como uma gloria administrativa; bem que esse 
nome-g]oria-esteja essencialmente profanado, 
tenho pezar de não trazer agora um documento 
impresso, pelo qual os Srs. deputados conhe
cerião e avaliarião a insufficiencia daquelle 
at.lministradot\ Posso affirmar que nem ao 
menos sabe elle _fa11ar, nem escrever o por· 
tuguez, o mais rasteiro pod11g11ez de escola i 
e no emtanto, é consi,Jerado gloria adminh;tra
tiva ! O inspector da thesouraria tem prali· 
cado factos escandalosos no exercicio de suns· 
funcções, fj:lctos que confessou em p.lenu assem· 
hléa provincial, que correm impressos no diario 
de suas sessões, e que já tive a honra de olfü· 
recer á consideraçllo do Sr. ministro da l'azcnda, 
e ao Sr. cont_ador geral. . 

Sr. presidente, é o facto o mais escun· 
daloso que se póde imaginar ; . o inspedo1· 
achou que podia favorecer a um Stm amigo com 
o dinheiro que elle julgou que não d.·viu e::.lal' 
no thesouro, e sim na algibeit-a de seu amigo. 

Pôz elle em arrematação a conrlucça.o de -uma 
porçao de cobre punçado que havia sobrado 
do troco ; appareceu esse seu amigo ofl'e
rec:endo-se para fazêl-o pelo preço de 9 por 
cento, foi aceita sua o{forta, e ·mandou -se-lhe 
entregar 30:000$000. Elle negociou com· esse 
dinheiro, e até agora julgo que não entrou com 
elle para a Lhesouraria da provincia. 

Accusado por esse facto na assembléa pro
vincial, respondeu elle que isto na.o era crime 
nem negligencia, que era apenas uma omissão ; 
que demais esse dinheiro e~tava seguro, es
lr.tva 11as rni\os de um negociante, de uai 
senhot· muito rico. E' deste modo, senhores, 
qm: a divida activa da provincia de Mirias 
sobe de 3 ou 4 mil contos de 1·éis, e no em-

•t,1nlo nem 20 contos se cobrão cada anno, e no 
e111ltu1to os empregados geraes da provinda 
csln.o por pagar ! Como nllo ha de ser assim se 
o inspector, quando, por muito instado, manda 
exlruhir u 111n conta corrente dos devedores da 
fazenda, escreve ::to mesmo lemp·o cartas de 
empenho ao procurador-fiscal, pedindo que se 
compadeça das circumstancias dos ;;>obres ho-
111c11ti. E' facto acontecido com um sujeito que 
conheço cm S. Joa.o d'El-Rei. Este suj~ito deu 
nl1;1111s bens ú penhora; mas o que é notavel, 
é ljllU estes bens nunca apparecerão na praçaJ 
cmhorn na.o bastassem pua saldar suas contas. 

Pur csla occasião. direi ao nobre ex-ministro 
da, l'azl!nda, que forão tantos abusos, tantos 
desll!ixos, que concort'erão pa!'a a má fiscali
suço.u tias rendas. Não é ás leis fiscaes, nem 
taiubcm ás autoridades inferiores, que se deve 
allr'ibuir a culpa, é sim aos empregados supe
riores. (Apoiados.). 

Se na provincia de Minas é a administração 
da fazenda, a peior possi vel, é lambem a admi
n islraçno publica a mais· miseravel que se póde 
cousidcrar ; ~u repelirei o que aqui já eloquenle
meulc disse o nobre deputado pel'l R1hia, qu..i, 
se uno fosse o éspirito de ordem que reina entre 
os bmzileir·os, já o imperio tinha passado por 
uma conflagração geral. Isso não --entra em 
duvida. _ 

Eu, Sr. pt·esidente, tinha .formado o proposito 
de nilo fallat· mais na administração de 19 de 
Sulc111bro, de não avançar mais uma só propo
siçno u seu re~peito, mas não tenho outro re
m edio senllo fallar nella. Eu julguei que tendo 
nprcscntndo as t"azões pelas quaes fiz opposição 
ú cssn udministrução, tinha cumprido com o 
llll!II dever, e que não devia continuar a hostilisar 
homcus qnojá não estão no poder. Estou porém 
demovido t.his~e proposito, recouheço qnanto é 
1wccs:::iu·iu que essa administr.-1ção sej,1 solem· 
nw11lt.~ conltet:ida, quanto seus actos dev,Hn ser 
franca e lealmente esmerilhados, n1> que de certo 
concordq com us illustrissi111os membros dt!ssa 
nd1ninisll·ai;~o, para qu~ po~sào ter essa col'ôa 
de gloria que pretem.ltttn arrugar-se. Eu j11 lgo 
que aquelles que ffat:rao opposiçao a essa admi-
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416 SESSÃO EM 15 DE JUNHO DE 18:JD 
nish'açi:'lo se devem calar, porque ella urnas vezes se syrnliolisa em giganlc Anllteu, que 
recobra forças quando o julgão por terra, e cu1uo 
que se prq>élrn para o comllale e nesle c,~so r:m1:~ 
pre-nos u cadn um de nós prepnrnr a funda ele 
David para cem batel-o; oulr'ora julga-se sob1:e uma pyrnmide de .53 leguns ele altura, em c:uJa 
base de um lado eslá escriplo :- malgré vous - e em outro - .igiladores ! 11il0 zombem de 
nós.- Cumpre pois que a opposição, em falta 
da trombeta de ,Jericlió, ernpenl1e esforços para 
abalar na sua bnsc essa colunrna. Outras vezes 
apresenta-se lnn~·ando-nos as' insinuações as 
mais perfülas ... 

O Sn. PRESIDENTE:- O Sr. deputado eslá dis
cutindo, respondendo a argumentos; limite-se 
a fundamentar seu reqnerimenlo. 

O SR. MARINHO:- Não, senh9r, eslou justi
ficando o meu requerirneillo. 

O SR. A:NDRADA MACHADO:- Silo razões de 
ordem. 

O SR. MARINHO :- Estou dando as razões por 
'!Ue lenho de fazer esse requel'Ímento; se porém 
julga V. Ex. que estou fót·.i da ordem ... 

O SR. PRESIDENTE:- O S1·. deputado justi
fique o seu requerimento, mas não se occupe com as razões que têm sido apontadas na · 
discussãQ. 

O SR. MARINHO:- Sim, senhor, alé já não 
me lembro dessas razões. 

Sr. presidente, foi maxima constante do ga
binete de 19 de Serembro ligar a sua causa com 
a do paiz, ligar suas pessoas com a causa da monarchia. Se alguem dizia:- a adminis
tração actual não preenche os fins a que, disse, se propunha, - é agitador, clamava-se logo, quer a desordem. ·se alguem dizia : - a actual 
administração não deve continuar a dirigir-os 
destinos do paiz, - não gosta da adrnini8lraçãoactnal, dizia-se logo, é connivente com os rc- · beldes do Rio Grande, é um Sabino ! Esta foi sempre a maxima da adminslração ; mas o que 
me doesta é que depois que essa mesma admi
nistração se conheceu e $e declarou insufficiente, impotente para dirigir os destinos do paiz, 
continuem seus defensores a dizer que são agi
tadores, desordeiros os que a c<:nsura.o ! 

Eu ouvi em urna das se:3sõ.es passadas ao 
nobre ex-rninistrn da guena, como que dar como 
razão da c0ntimtaçflo tia guerra do Rio Grande 
a agitação da provincia de Minas, e a de S. Paulo, e basear sua opinião ern uma carta pal'ticular. Se S. Ex ... 

O SR. ANDRADA MACHADO : -Papel sujo ... 
O SR. REGO BARROS : ...;...Não é tão sujo cc.mo isso 1 

O SR. A.NDRADA MACHADO :-Sim, é pape\ snjo todo aquP.lle que nao é assignado, que se mostra ás escondidas ; ;ipresente-o. 

O Sa. REGO BARROS: ~Nno é sujo, mas ta1vei 
suje a alg11e1n. 

O SR. ANDRADA MACHADO : -A quem delle se 
serve ... 

O SR. PRES!f1ENTE : - Ordem, ordem ... 
O SH. MARINHO : - Eu desejaria que esses 

papeis fossem apresentados, qt1e apparecessem. Sr. presidente, para mim é indifferente que o 
purler esleju nas mãos deste ou daquelle, corn
tauio qlle esteja em mãos puras, em mãos ... 

O SR. NAVARRO : -Sugradas. 
O Sn . .MARINHO : - Sim, sagradas ; porque 

de certo... mas não quero afastar- me do meu prnposito. E' urna injustiça o dizer-se que houve 
agitação na provincia de Minas ; nunca a houve, 
Eu declat·o que sempre sustentei o governo e os meus amigos igualmente o sustenl.arão, porque 
o considera vamos um elemento tle ordem e por
que sempre me convenci que era uma calumnia 
atroz que se lançava a todas essas administrações 
quando se dizia que ellas tinhào outro inte
resse que não fosse a monarchia constitu
cional, outro fim qub na.o fosse a felicidade publica. 

Em 1833 ou 1834 era eu conselheiro do go
verno na minha provincia; vi um offieio reservado 
de urna das pessoas da administração de entao. 
Era escripto esse officio por occasiào da mo
leslia de S. M. o Imperadot· ; nelle recom
rnendava o ministro, depois de lastimar a grave 
enfermidat!e de Sua Mngestade e a perda de que 
esta.vamos ameaçados, e que deplorava como a mais fun~sta para o Bl'azil, que, se por fatalidade 
se verificasse a morte do imperador, tomassem 
as autoridades da provincia immedialas provi
dencias, e proelamaesem a Serenis~ima Senhora 
D. Jan uaria. Deste offü:io conclui que os mem
bros de3:;c guverno queriào a monarchia consti
tucional. Oult'O tanto na.o me aconteceu com a 
administrução de 19 de Setembro. Eu vi seus 
membros que havião respondido a todas as 
exigencias das administrações que suslentei, -
isto não é preciso, - reclamarem immediata· 
mente não só isso, mas lambem aquillo. Um dia isto não era necess::i.rio ; outro dia não só isso, e mais ainda. 

Li nos periodicos, por exemplo, que o nobrn ex-ministro da fazenda quando se tratava de 
fornecer soccorros e recursos ao governo 
parn mant~r a ir\tcgridade do imperio, dissera 
que, ainda que estivesse convencido de que 
esses recursus et·àJ precisos, t·ecusal-os-hia, 
pot·que antes quel'ia que se perdesse uma província do que toào o paíz; julguei então que esse 
governo não podia ser sustentado. Tratava-se de 
suscitar antigos odios, e não de reunir os cora· 
ções, e a esse respeitá aproveitarei a occasião 
de salvar a gloria e o caracter da camara rnu· nicipal de S. João d'El-Rei. ( En peço ao tacby
grnpho me prnste attençao e tom.e com e:{actidão 
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o que vou dizer). Essa camara foi injusta e 
indignamente insultada ; mandando ella uma 
felicitaçllü ao governo pelos successos da Bahia, 
devido, n,) seu enlender, á coragem dos per
nambuc!êlnos e dos bahianos, e ao espírito de 
ordem que dominava em grande parte da pro
vincia,foi-lhe essa felicitaçãO recambiada ! ! 

E ha quem diga que queria essa adminis
traçü.o reunir os corações? Nao, queria sus
citar odíos, fomentar partidos para sustentar-se 
em meio rlelles. 

Entretanto, honra seja feita á camara mu
nicipal de S. Joll.o d'El-Hei ! Porque o nobre 
ex-ministro da guerra, concordando com ella, 
rleclat·ou que ·a pacificaçllo da Bahia era devida 
á coragem dos pernambucanos e dos bahiunos, 
e o mesquinho ministro, que se ahaixou a tno 
indigna vingança, colirn agora esses louros, que 
lhe nno invejo. 

Voltarei ao ex-presidente , é o motivo do meu 
requerimento. Aqui se disse que a opposiçao foi 
pt>rlurbndora da ordern; affirmar-lhe-hei, porém, 
que é injusto, que todos esperavamos pelo co
nhecimento que tinlrnrnos de sua ·habilidade, 
de 'sua sisudez, uma boa adm inistrnç:10 ; fornos 
illudidos. 

O Sn. PHESIDENTE : - O nohre <lepui.:1do está 
disculindo combatendo os argumentos que têm 
ap pat·ecido na casa. 

O SR. MARINHO: - São os motivos do meu 
requerimento ; se esses argumentos, se essas 
proposições não tivessem apparecido, não teria 
eu de füzcr esse requerimento. 

O SR. PRESIDENTE : - Limite-se o nobre de
putado a expender os motivos. 

O SR. MARJNHO :- Então peço a V. Ex. que 
me diga quaes os topicos em que devo tocar ... 
Pois bem ; é uma injustiça ·que V. Ex. me faz. 
Calar-me-hei, riem mesmo mandarei meu re
querimento á mesa. 

O Sr.. ANDRADA MACHADO : - Mande o re~ 
querimento. 

O Sr. Calmon reclama contra o adiamento 
pronunciado sobre seu requerimento, pois que 
com sua preseuça havia cessado o motivo que 
o fizera adiar. Moslt'a que não ha inconveniente 
nenhum em que venha a denuncia que teve 
o tribunal do Lhesouro, uma vez que não venha 
na copia a assignatura do denunciante. ·Es;;e 
negocio, sendo muito ordinario em si, pois que 
é frequente mandar-se repôr quantias abusiva
mente entregues, tem-si:! tornado grave, e 
é talvez hoje um negocio <le gabinete. Re
quer que v.enhão esses papeis por ter visto 
a insistencia com que se tem na casa duvi
dado do que affirmão os ex-ministros. 

O Sr. Navarro pede ao Sr. presidente que 
consulte á Ci:l.marn se deve ou não continuar a. 
fallar o Sr. Marinho. 

1'01\10 l 

O SR. PRESIDENTE mostra que havendo o 
deputado cedido da palavra por uma simples 
obset·vaçao sua, não h~ razão para consultar á 
camara. 

O SrL NAVARHO acha que o deputado cedeu 
por se persuadir que o Sr. presidente o chamava 
á ordem ; podendo ser de summa imporlancia 
o seu discurso, julga que deve a camara ser 
consu llada. 

O SR. PRESIDEN'l'E insisle em que não ha ne
cessidade de consultar á camara. 

O SR. MAHINHo : - Entendi que V. Ex. me 
chamava á ordem, e para qne na.o me mandasse 
sentar, calei-me. 

O Sr. Andrad.a Macha.do acha· que deve ter 
o pre::;idente, pur;.1 reg1dar a discussílo, direito 
de chaurnt· os deputados á ordem; devem; porém; 
elles tet' direito de appellar para acamara. 

O SR. NAVARRO:- Foi isso que pedi. 
O Sn. ÁNDRADA MACHADO:- Louvo-o muito. 

· O SR. PENNA quer saber se ha recurso para a 
camara. 

O SFi. PRESIDENTE expiica que nao tendo o 
orador sido chamado á ordem, mas tendo-se 
éalado, e até desistido de mandar o seu reque
rimento, não ha sobre que consultar a camara. 

O S.r. Montezuma. deseja saber se ainda e 
hora de apresentarem-se req11erimentos, e de 
serem elles tomados em consid~rnção ; não q11e 
queira votar contra o requerimento do Sr. 
Calmon, talvez lenha sómente d(! fazer-lhe um 
additarnenlo. 

O SR. PRESIDENTE nota que é lem po de pas
sar-se á outrn parle da ·ordem do dia. 

O SR. CALMON (para o Sr. 1.lfontezitma): -
EnU'lo não quernm que venhão os documentos 
de nossa defeza. 

O SR. MoNTEZUMA :- Pois não; queremos. 
O SR. ÁNDRADA MACHADO :- Assim como de

clarou, não· póde haver duvida. 

ORDEM DO DIA 

Lê-se o seguinte, que vai :remettido á com
missao de constituição : 

cc A ·distribuição dos titulas. e conde:corações, 
· quando bem regulada, fórum nas monarcliias 

modernas um fundo inexgotave_l de riqueza com 
que as nações constitucionaes, por meio de 
seus governos, tên1 sernpre un1 rncio de re
compensar o rnerito e de estimular as ambições 

'h:gilimas; mas quando esses títulos e condeco
rações são a recompensa de privadas affeições, 
da intriga e de serviços ás vezes desp1·esiveis, 
essa fonte inexgotavel de renumerações con
.dignas, avilta-se, perde o valor, e secca-se. A 
nossa conslituição mui sabiamente estabeleceu 
a igualdade de direitos fundada unicamente .no 
merito ; mas o_ que é que· tem acontecido? 

53 
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Ordens creadas arbitrariament~ farão pelo 
~ 't •, " _ _ , '.l" _ r • L __ ! _l __ 

mesmo prrnc1p10 armlrarrnmeme 01smm11trns, 
de maneira que quasi se chega ao ponto de se 
qualificar como característico do rnerito e da 
virtude o não trazer condecorações. O prin1eiro 
e mais subido titulo no imperio foi dado bem 
sabe a camara a quem. Assim foi que a Ot'dem 
n niN1 q11P r.nn,;p:-vrm lodo o ,;pn hri lho foi ::t de 

S. Bento de Aviz, porque ella significava neces
sariamente em quem a trazia pelo menos um 
numero de annos de serviço fixado na lei e um 
certo gráo militar. , 

cc Estando pois o Sr. D. Pedro II proximo a 
completar a sua maioridade; época em que ao 
governo será restituída a faculdade de conceder 
títulos e condecorações, e devendo ser a distri
buiçâo e a creação desta riqueza nacional dc
C!;_eln.da e reguiamentada _pot· lei, para que 
possao ler o cunho da legalidade : 

(( Indico que a comrnissuo de consliluiçr.o 
apresente á cama1·a um projecto de lei que re
gule ou decrete a cr2ação dos litulos e conde-· 
corações, e regule a sua distribuição. 

cc Gamara dos deputados, 1.5 de J unlÍo de 
1839.- Venancio Henriques de Rezende. >> 

Continuação da discussão sobre a interpl'e
taçfiO do acto addicional. 

O Sr, lli1nes Machado:·- Sl'. presidente, 
não podendo accrescentHi· cousa alguma ao que 
tao lueidamente tem sido proferido nesta casa 
em prol da interpretaçao, eu torno a palavra 
mais para prolestar conlra a pecha de revolu
cíonario, que iwµlieilamen!e tios irrogou um 
nobre deputado por S. Paulo, taxando o pro
jeclo de revolucionario. Nao, não so11 rernlu
cionario, e é para acabar co111 wua revo!w,:ão 
surda, é para acaliar com os elementos pt11·a 
uma revolução declarada, que voto pelo prn· 
jecto. 

Sr. presidente, antes que eu entre em ma
teria, peço licença para em preludio offerecer 
algumas considerações a dons nobres depu lados 
por Pernambuco, e afianço á V. Ex:. que a ma
teria não e muito alheia da questão. Sr, pr~
sidente, respeito. qt1anto devo as luzes e patrio
tismo de uma corporação tão respeitavel como é 
a assembtéa legit-laliva da minha prnviucit\; mas 
na.o sei se deva considerar a· represeufoçào que 
~ssa assen1bléa provincial dirigio aqui colllo a 
expressa.o lin-e, franca e leal de ~ew:1 senli
lnenh.:.:;. N:to sei se deva ajuizm· que a boa te 
da assembléa provincial de Pernambuco foi 
i1laqueada> e que talvez ced€sse a cerlas in
fluencias. Não sei, Sr. presidente: se deva cem
siderar essa representação como o signal de 
amor· pelas fmnquezas provmciaes, oú antes 
como.~ extrebnxamento de um poder ephemero 
e imprudentemente dilatado. · 

Sr. presidente, impugnei esta lei de 14 de 
Abril, e fiz. ffie$IDO votos para_ que ella não 

passasse; as reflexões que então offereci forão 
tomadas como dirigidas por espirito de partido, 
etc.; intrigou-se-me, calurnniou-sé'-tne, e não 
sei mesmo se se me per::;eguio; entretanto, para 
tranquillidade do meu coração, tenl10 tido a 
satisfação de ver que rlquelles que talvez de~ 
vessem sustentar a lei de 14 de Abril1 fozem 

. causa comrnig(); votando por aquillo que a tem 
de derribai-. Pura salísfo.çào do men coração, 
mesmo artui se me rlisse t:fue se conhecia que 
esta lei nàO eslava na orbita dos pc1deres pro
vinciaes. Mas a lei, passou, e não tive remedia 
senuo obedecer u ella. Entretanto lll\o posso 
conceder ao Sr. ex-ministco da guerra que a lei 
de 14 de Abril tenha plantado a ordem na 
provincia. 

Sr. presidente, esse so'cego da provincia de 
Pernanibuco, qmÍ é sómente perÚ1t·bado pelo 
estrondo rJo commercio, da industria e artes ; 
es:m ol'dem que µennílle a Pernambuco mandar 
os seus 11.ilenles soldados comliater a anal'cliia 
011de quer que ella apparP-ça, n:lo provém da 
lei de 14 de Abt·il ; essa paz de que hoje gosa 

·felizmente a minha provincia ve1n de mais 
longe, vem de fonte mais pura, vein da impo
potencia a que farão reduzidos homens ave
zudos a todas as desor·dens, vem do desengano 
que elles tiverão Je que em todas as t'evoluções 
tê1n si<lo miseraveis instrumentos de alheias am
bíç'.ões1 e vc,111 sobretudo do caracter nobre e leal 
dos pernambucanos. 

Pennitta-mc V. Ex. que eu peça ao Sr. cx
ministco da guel'ra que deixe cahír um defi
nhaJo ramo dessa corôa que o orna, afitn de en
feitar o peito daquelle que, sem o soccorro da 
lei de l•! de Abril, muito concorreu lambem 
para essa restauração elo Pará. Sabe o Sr. ex
ministro da guerra que a revolução do Pará 
repercutio etn Pernambuco i sabe que diligencias 
se füerao para se inutilisar os soccorros e re
cursos que se pretendião mandar ; sabe que as 
esquinas d,t capital amanhecião cheias de in
cendiarias proclamações; sabe o nobre ex-mi
nistro da gueri·a que uma força mandada vir 
pelo presidente se rebdlou contra o comman
dante d,1s armas, e deve saber tão pouco que se 
receiava fazer embarcar a tropa da cidade: E 
porque não ha de conceder alguma cousa a 
quem, sem o soccorro dessa lei de 14 de Abril, 
pôde ·vencer todas as difficuldades, conse
guindo habilitar o presidente pa1·a mandar a 
expediça.o? 

Sabe que nma revolµção arrebentou em Per
nambuco contra o governo legal, e que sem o 
soccorro da lei de 14 _de Abril foi ella snffocada, 
e que dahi data a impotencia a que·Torão redu
zidos os espiritos revoltosos. Sabe mais o Sr. 
ex-ministro da guerra que a capital da provincia l era 11vexada por quadl'ilbas de ladrões, e que 
sem o soccorro da lei de 1-1: de Abril forão 
essas quadrilhas destmidas> prendendo-se todos 
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os seus chefes. Portanto; conceda alguma cousa 
. a quem consegtno esses resultados sem o au
xilio da lei de 14 de Abril, 

E, possivel, e mesmo provavcl que alguns 
destes factos que refiro sejtto postos em du
vida; mas asseguro ao Sr. ex-ministro, qne esse 
individuo nada mais quer qne o sen testemunho 
como cavalleiro e homem de honl'u : rn11it.o 
embora esse indh·icluo, <Jue tem a pt·esumpçM 
de let· servido ao st~n paii, lasse m•grn111ente 
perseguido pol' uquclll's (JII<.~ s~m duvida de· 
villo-lhe ser grnlos. Enlrnmos, Sr. pl'1:sidcnl1:•1 

c111 mal~r.in. 
Reconheço, como u nob1·c dcpntudo, que 

a n111te1·ia <I uo uns occ1.1pa é com elfeito da 
mais alta trat1scendencia1 e que toda a cit'
cumspecçt\O é pouca ; cutl'<:lanlo na.o posso 
deixai' pass:ll' (peço venia ao nobrn deµ11lurlo) 
sem algum reparo uma sua expre:-.sa.o. Quando 
o nobre deputado encarnva a inle1·prelaçil.o do 
neto addicional como anli-politica; q11ando 
censurava áquelles que têm avançado nesta 
casa que alguns dos a1·tigos do acto addicional 

· sito nullos, porque os artigos da conslituir;ão 
que elles fol'lnárilo não forao julgados refo1·
ma\leis ; entendendo o uobre deputado que 
taes argumentos só servia.o de abalar o aclo 
addiciona1, eis que vejo cahir no mesmo que 
reprovava. 

Fallando da inlerpretaçilo, disse o nobre 
deputado·: cc O poder constituinle nno foi auto
risado para conferir á assembléa gei·al a 
faculdade de iBterpretar o aclo a<ldicional : 
é pois um direito nullo em seu principio. >> 

E' mnito verdade que o nobre deput.:,do 
immediatamente acompanhou a sua prnpo· 
síção com o corr-ectivo : - a nnção tem acquies
cido - mas a jmpressão. de suas palavras 
podem aluir a exislencia do aclo addicional.. .. 

Diz o art. l°. (L~.) Sr. presidente, o nobre 
<leputado por MinaH, que combate em toda a 
extensão, pontos e virgulas, a interpretação, 
concordou e disse que com effeito. a palavra 
- municipal -empregada no acto addicional 
regia nno sómente policia, mas tambem 
economia: tambem o nobre deputado l'e-OO

nheceu que todas estas expressões - policia 
e economia - eslavM comprehendidas pela 
condição - precedendo proposta da e.amara. -
Re.jeita o nobre deputado pois a distincção que 
fez a commissno entre policia admínislráti\'a 
municipal e policia judiciaria.-)?arcce-me que 
nno tem raz~o em na.o querer este 2" membro 
do àrtigo. O nobre deputado sabe que a po
Hcia se divide · em administrativa e judiciaria: 
a administrativa diz respeilo M todo de um 
estadot e tem por objeclo a conservaça.o da 
otdem e segurança publica, velar no cumpri
mento da constituição e das leis, etc. ; e que 
a judiciada diz respeito á punição dos crimes. 
Sabe mais o nobre deputado que, conforme 
os objectos sobre que ella se esteqqe são u1ais 

ou menos particulares, a policia administrativa 
se srihtlivide em tnunicipal, policia s~mitaria, 
marilime, etc. A definição portanto é jurídica, 
n!io é invt-'nto da comrnissão. 

Dadas estas explicações, vamos justíf,~nr esta 
ultima parle do artigo. (Lê.) Como está a 
interpretuçnot temos que as · assembléas pro
vinciaes podem l~giskl1· sobre policia e economia 
municipal, precedendo proposta das camaras ; 
<laqui, pois, l'Csulta a questao úe saber qual é 
esta policia m1rnicipnl1 que compete às camara:;. 
O Hc.:lo addicional diz sóuiente a palavra.
po!icia - mas policia tem 111uilns accepções; 
e qual scl'Ó. o meio de resolver a questão ? 
Entendo eu que o unico meio por que pode
l'einos isso cons~guir, é cxnminando e pro
cun1ndo :suber qual a natureza dos corpos 
munidpac,;,-,Julgo que já o men collegn, de
pntmlo pela Parohyba, moslrou a sua ol'ige1n ; 
eutrela.c1to, accrescentarei alguma cousn. Re
con·endo á lei do lº de Outubro, vejo que 
camaras sa.o corpos meramente administrativos, 
inteiramente passivos, sem força p1·opria, en
carregadas de velar em objectos muito par
ticulares e locaes ; e por consequencia devo 
entender que a policia ,le que falia o acto 
addicional é como a índole de semelhantes 
corpos ; isto é, sómente administrativa e nào 
judiciaria, que é cousa muito differente. 

E' verdade que o nobre deputado observou 
que pela iei do 1 º de Outubro, e mesmo 
pela constituiça.o, as camaras podia.o legislar 
sobre obscenidades, etc. Sr. presidente, l'es
pondendo ao. argumento do nobre deputado, 
direi que isto na.o é o que constitue a policia 
judiciaria, que abrange não sómente a penali
dade dos crimes, . como o processo, e quando· 
muito, essa coat·tada do nobre deputado é 
uma ex.cepção que confü:ma a regra geral ; 
quanto mais que pelo codigo penal nem 
mesmo já hoje legislão as camaras sobre in
jurias, 

Portanto, nao -se argumente que o acto ad
. dicional lhes coQferio tambem a policia judi

ciaria, só pelo facto de poderem eUas legislar 
antigamente sobre injurias. 

Saltando, poi-tanto, a todas as vistas que a · · 
policia. municipal, de que falla o acto addicional, 
é sómente administrativa; e nem eu entendo 
que cousa é policia judiciaria munidpal. 

Vamos ao art. 2°. (Lt.) O nobre deputado, 
antes de combater ~Slt, artigo, propriamente 
fallando, offereceu algumas observações. f\e".' 
parou_ elle primeir~mente e~ }~~f,:~J{lffi'Ri}s,~g{1 

não tivesse dado as ass~m~\~~~ .. P.~?i~•1J?-N~~~i,R:: 
tratamento de assem~lé~s., J~!!.1s1~bv~s .. oro)mt: 
ciaes. NàO sei se com ~ttMt)(lti'Jto·li•fü· falta' 

1.:: 1·.~~ ~{1':.,\!J't fl·\-.i;·~··.1:.-: ~;;H \'".(~H.i'2:· .. 1-! 
que commetteu a .cornm1ssão como nretende.' 
o nobre de ut~~dº; 1; 1dé1'·\rt Jié1'r~ '~üHforW1:·i~iL.1 

P, ..... ,. ,.~ .. 1111 L 1)t1 .•.. ",.1, ... ;;.:,·· ·1'1."•'· 
censura "1.':l"a~'do' mesmo if"a""ró "ad'oicioii ·1 . . ·s· 
de uma\ltii~\í~ii()tnm~i:cidRJ:tié~râ' 11i¼&1i~~\t 

• .iU~')Hi:rHr;~Hít i~I P1>1)P:Jl- :~11 
por conseq,uenc1a me parece que a comm1ss~Q 
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não cornmetteu f.llta alguma a este respeito, 
Fez o nobre deputudo outra observação : l<tXOll 

de invençào · galante, senão absurda, a deno~ 
minc1ção de empregados provinciaes geraes, e 
vice-versa. A mirn me pal'ece que não ha aqui 
nenhum absurdo nem galanlaria. 

Sr. presidente, antes do acto addiciona1 1 como 
V. Ex. sabe, a acçll.O govemativa era. gera}, 
todos os empregados, todo o systema <la a_clmi
nistração era gerul ; mas com o acto ad<l1clonal 
succedeu C> que reairneníe não podia deixar de 
suceeder; e foi que empregados que até então 

existião creados por leis geraes ficál'M sendo 
prnvinciaes em razno de seu numero e de sua 
categoria, conservando no emlanto uma parle 
geral que erão as sua.; attl'ibni(!úes; taes sa.o 
os juizes de direilo e todos os e1npregados de 
justiça. 

Entrando na maleria do útigo 1 o nobre de
putado trouxe para combatel·o o § 16 do <'lrt. 
15 da constilniçi101 pelo qual compete á as
sernbléa geral legislar sobre a creaç!l.o e sup
pressa.o de empregos publicos ; e sendo o § 
8° do art. 10 do acto addicional escriplo da 
mesma fónna, concebido nos mesmos termos, 
concluia o nobre deputado que se devia en
tender o acto add1cíonal do mesmo modo por 
qu& se entendia a constit~ição ; e pors se o 
poder legislativo geral em virtude desse § 16 
do urt. 15 da constituição exercia lambem a 
faculdade de legislar sobre attribuições dos em
pregados, ·as assembléas provinciaes tambem 
podii:'ío em virtude do § 8° do art. 10 do acto 
nddicional usar da mesma faculdade. Sr. pre
sidente, já se apresentou nesta casa um argu
mento que ainda esta em pé; a assembléa 
geral não legisla sobre attribuições de empre
gados em vktude desse § 16, mas sim em vir
tude de outras disposições da constituiçM, pelas 
quaes tem a plenitude do poder legislativo. 
Poder-se-ha dizer: mas as assembléas provin- · 
ciaes tambem têm esse poder legislativo. 
Com effeito ellas têm uma parte do poder le
gislativo, mas uma parte circumscripta para 
casos designados e expressos nc acto addicional, 
e por isso não padem legi&lar senão sobre ob
'jectos que são expressamente ahi designados. 

Mas, diz o nobre deputado, a passar ·esta 
interprelaça.o fica o § 7º inutilisado. Eu não 

entendo assim; porquanto havendo empregudos· 
provinciaes em toda a extensão da palavra) 
a respeito destes podem as assembléas exercer 
esta faculdade do § 7º: e a respeilo dos outros, 
que sa.o provinciaes com attribuições geraes, ellas 
,podem exercer a mesma faculdade ; O- que é 
ainda muito importante, pois tendo estes em-

. pregados de serem pagos pelas provindas, e 
rlevendo.o seu numero ser maior ou menor con
forme às nece~sidades locaes, é muito conve
niente e util a faculdade do paragrapho, mesmo 
no sentido da interpretação. · 

Sr. ptesidente, eu não sei como, tendo o 
acto addiciona1 marcado amrmv.tivamente as 
allribuições das -1ssembléas pt·ovinciaes, póde-se· 
entender que ellas lêm ltldo aqníllo que não 
está consignado no acto addicionaL Concordo 
com effeíto na designaçã.O feita na segunda parte 
do § 7º, de terem os juizes de direito a cate~ 
goria de empregados provincines ; mas quizera 
que o nobre deputado me mostrasse em que 
pat·agrapho do acto addicional está conferida ás 
assembléas provinciMs a faculdade de legislar 
sobre o julgamento Joa jnizes de direito, sobre 
sua vilalicidade, sobre terem um fôro privi
'legíado, sobre o modo de decidirem e julgarer_n 
as quéslõt!s : são eslas as cousas qne consti · 
tuem a natureza e allribuições dos j11izes de di
reito. Pela desígnaçl'l.o qne vem no acto addi
cional elles com effeito se devem chamar 
empregados provin~iaes; mas a respeito de suas 
attdbuições, a t·espeito de serem ou não vita
licios, a respeito de terem ou não j uizo priva
tivo, eston que nínguem, por mais lynce que 
seja, enxergará no acto addicfonal fac\1ldade ás 
assembléas provinciaes de legislar sobre laes 
objectos. Se, pois, ha empregados cujas funcções 
e Ct\ja uatureza é do podl:lr geral, p~rec~·me 
que tenho justificado o art:. 2~ da comm1ssão. 

Pa;;s,uei agora ·ao art. 3.º (Lê.) Quer a 
interpretação que o § 11 do art. 10, que per
mitte ái:; m;sembléas provinciaes legislar sobre 
os c3sos, e a fórrna porque poderáõ os presi
dentes nomear, suspender, e mesmo demittir os 
empregados provinciaes, se lim.ile. _tão_ sómente 
á empregados provinciaesi .ª ~espe1to _ctos quaes 
podem as assemb!éas provrnciaes legislar. Este 
artigo é filho 1 é consequencia do art. 2º, e uma 
vez justificado o art. 2º, jusiificado está este 
3º. O nobre deputado por Pernambuco, o 
Sr. Urbano, combatendo este artigo, disse que 

~ d' . t 2º elle era opposto e con..ra 1ctono com o ar . , 
porque neste a palavra-provinciaes-é tomada 
em um sentido lato, quando no art. 3'' é seu 
sentido mais restricto. -Eu entendo que o nobre 
deputado nãO tem razão, que os artigos são se
melhantes, sendo o terceiro consequencia do 
segundo. 

Ora, o qtte. qner o art. 2º? Quet· emancipar da 
acção provincial todos os empregados que, posto 
estejã.o nas provincias, posto que denominados 
prnvinciaes1 todavia lêm uma parte do podct 
geral, pot' exemplo, os juizes de direito, que 
si:'ío em sua denornínaçào empregados provin
ciaes, mas que são em suas atiribuições empre
gados get·aes. E o que dii a commiss1ío? Diz 
que, a 1·espeito desta parle de attribuíções 
gerni;s) as assembl~as provinciaes não podem 
bulir. E o que quer o art. 8º? Quer que a res
peito d~stes mesmos empregados as assembléas 
provínciaes não possão legislar sobre sua no
meaçllo) suspensão e demissão. 

Sr. presidente, a doutrina deste. paragraph.o 
não póde deixar de passar, porqu~ é absurda a 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 12:09 - PÃ¡gina 8 de 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 15 DE JUNHO DE 1839 ,:121 

opinião contraria: ella se opporia a um bom 
systema de a~ministração, não tenderia a nada 
menos que a feudalisar o podei· geral ao pro
vincial, t'azendo dependei· toda a acção do poder 
ge1·al e da vontade do p1·ovincial. Por mais 
bem combinados que fossem os planos conce
bidos pelo poder geral, nãO seria levado a effeito 
sem o concurso do podei· provincial. 

Um nobre deputado por Pernambuco disse 
que nno havião inconvenicnles ulgun~, e que 
maiot•es erllo os qn~ 1·csullavao do art. 2º da 
inlerprelaçM. Observarei a esse nobre depul;.1do 
que o art. 3" só permille legislar sobre o nu
mero de emp1·egados, o que é muito diITc
rcnle. 

Sr. p1·esidenle, esta maleria é st1·ictiJul'is, e 
quando se tn.lla <lellll nã.o se póde pl'~sci11dir 
dils regras _que n judsprndencia admillc. Eu 
tenho um ponto de partida, e \'em a ser 
que o podei· constituinte, qmrndo confeccionou 
o acto addicional só leve por fim confel'it· às 
assembléas provinciaes uma porção do poder 
legislativo reclamado pelas necessidades locaes 
das províncias, e nunca nullificat· o podet· 
legislativo· geral, destruir a unil).o ; por
tanto, ser_npre que vejo que de uma intelli
gencia dada ao acto addicional se segue isso 
que supponho não --ter sido a intenção do 
legislador, considero urnu semelhante inlclli
gencia como absurda, despl'eso-a, e procuro 
conciliar o .acto adrlicional com a constituição, 
isto é, enteridêl-o de modo qne não destrua a 
unino. E aqui, Sr. presidente, repillo o argu
mento de um nobr-e deputado por Minas, que 
disse- nos : - o a elo addicional deroga a 
constituição naquillo em que esta lhe é con
traria. 

Sr. presidente, urna semelhante doulrina me 
parece perigosa, e nao . deve passar sem corre
ctivo. Entendo que o acto addicional não deroga 
a constituiçllo, e que esta sempre prevalece, 
sohl'etudo no que não fôr exprr;sso no a.elo addi
cional. 

Sr. presidente, tendo-se, em sustentação deste 
art. 3°, dito nesta casa que o acto addicional 
não revoga o § 31) do c1rt. 102 da constituição, 
que não foi demais julgado reformavel ; res
pondeu-se que· o argumento não procedia, por
quanto o § 8º desse mesmo art.igo · da consti
tuição nllo se julgou reformavel, e no emtanto 
a faculdade de nomear empregados civis tambern 
passou para as províncias ; mas parece-me que 
a resposta não serve, porque esse§ 4º da consti
tuição está em toda a harmonia com o acto addi
cional : o imperador continua a nomear os 
ernpregados r.ivis de sua co1~pelencia, e as as. 
sembléas provinciaes legislão sobre o modo da 
nomeação dos que expre"ssamente silo decla
rados provinciaes em todo o'sentido. Igual peso, 
Sr. presidente, tem o argum1:into tirado dos 
arts. 18 e 36 da con~tiluição. Nà.,, era pre
ci~o declarar-se reformavel o art. 13 para se 

poder conferir ás províncias uma parte do poder 
legislativo ~ porqnanto, sendo esse o fim prin
cipal nas refürmas, virtua.lmente está en~ 
tendido que a lei que marcou os casos della 
incluio esse. 

Vamos ao art. 4º. - Sr. presidente, não con
~idero este artigo, como um nobre deputado 
por Minas, corno uma vel:'dadeira reforma. Sa.o, 
com effüilo, os desembargadores e memh1·os 
do tribunal do justiça mngiskados ; mas do todo 
o acto ad<licional Me vê que clles cstno eslrernes 
da ncçno das assembléas p1·ovindaes ; nno ha 
hoas razões para supµôr que ellcs fol'tlo in
clui<los na expre.isD.o -magistrados- de que 
usa o artigo, tanto mais, quanto desta doutrina 
n!lo provém inconvenientes alguns, 11cm as pro· 
vincias perdem cousa alguma, entretanto, que 
da doutrina contraria ha seus inconvenientes. 
Eu, Sr. presidente, juiz de direito como sou, 
quizera poder associar mais t\lgnem á minha 
sorte, p0t·que lá diz o ditado : mal de muitos 
consolo é ; porém, sou obrigado a confessar 
q~e silo os juizes de tfüeito os nnicos fe
ridos pelo raio; são esses miseros, ou antes 
esses grandes ct·iminosos, para que em cada 
canto se ei-igio um tribunal, sendo um tao 
burba.ro, qu_e não tem por norma de seu 
julgamento senão a cabeça de seus mem· 
bros ! ! ! 

Art. 5°, O nobre deputado de Mina~ combalen 
a doutrina do artigo, primeiramente pon1ue o 
acto addícional usa da palavra -deceetar- o 
que, no sentir do nobre depútado, que1· <l izer 
que as assembléas conhecem dos crimes· 
dos juizes de direito, como, corpos delibe
rantes ; do contrario di da - julgar - co
nhecer, ele. 

Re.s·ponderei aqui ao nobre deputado, dando
lhe a significa:ça.o da palavt'a. -decretar- e 
peço para isso _ licença aos philologos da casa : 
-decretar- vem do latim deeretum, supino 
de deoe·rnere1 que significa julgar ; conseguinte
mente cabido fica o argumento. E nem, Sr. 
presidente, póde se_r outra cousa, porquanto, 
felizmente para. os de minha classe, ainda vi
gora entre nós o art. 155 da constituição, 
que dispõe que só por sentença possão os juízes 
perder os lugares. Ora, quem sentencêa obrn 
judicialmente como tribunal, e nilo admi
nistrativamente ; e esta opinião é ainda for
tificada com o final do § 7°1 artigo das re
formas, cujas palavras dão bem a conhecel' 
a existencia de um verdadeiro processo ju-
dicial. · 

Combateu ai"nda o nobre deputado a ultima 
p:u-te do artigo que sancciona a doutrina de que 
as assenibléas provinciaes só podem impôr as 
penas do codigo penal. Se eu não tenho até 
aqui achado . razão no nobre deputado, muito 
menos agora, pois não sei como é possível 
coni::eber a existencia de um tribunal, julgando 
sem nenhuma base1 sem nenhum principfo que 
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regule o seu julgamento ; ccimo é passivei con
demnar um homem sem primeiramente insti
tuir um processo. Se por ventura se quize1· que 
as assembléas pl'Ovinciaes julguem os juizes 
de direito ad libitimi1 que lhes imponhão a 
pena da suspensão ou demiss.:"lo, embora nno 
seja essa a pena do delicto pot· que silo accu
sados, eu declaro que não quero ser juiz de 
direito, porque quero ser julgado com sciencia 
e consciencia, quero ser julgado, conhe· 
cendo a lei que declara criminosa a ucção ; 
mas ser julgado sem nenhuma gradação de culpa, 
nivelar·se, e medir-se pela mesma craveh-a todas 
as acções do magistrado, cl'eio que não se ·póde 
sustentar, é o absurdo dos absurdos, é o po.i dos 
absurdos. Portanto, é minha opínino que o nrt. 
5º, está dentl'o dos limites de uma hiterprclnçno 
em todas as suas partes; que as assemb1éas 
provinciaes nllo julgão senão como h'ibunaes 
de justiça1 tanto porque a palavm-decretur
tambem significa julgar, como pl'ÍnciJJalmente 
porque existe o a1'l. 155 <la consliluiçno, que 
garante aos jui1.es de direito o nàO perder os 
seus lugares senao em virtude de uma senl<!nça, 
e uma sentença não se dá seuAo em ti-ibunal. 

Arl. 6.0 O decreto da suspen~ão ou demissno 
. deve conter o relatorio do facto, de.. O nobre 
deputado por Minas entende que este artigo é 
anti-constitucional, pc11·qne offende o artigo do 
acto addicional, que permitte ás assernbléas 
provinciaes fa1erem seus regimentos mlcrnos, 
consídernndo o nobre deputado que as rt•gras 
que ella tem de seguir no processo dos juízes 
de direito, devem forn1a1· parte desse rt·gimenlo. 
E11 entendo o contrario, e darei um exem pio. 
O senado pela constituição se converte em tri
bunal de justiça para conhecer dos delictos dos 
ministros de estado, etc. ; o senado ta.mbem 
· tem a faculdade, pela constituição, de fazer séú 
regimento interno; mas nem por isso se con
side1·ou anti-constitucional a Jei da responsa
bilidade dos ministros, que m"arca a fórma desses 
processos ; portanto já se vê que uma cousa é 
que as asserubléas provinciaes fa~ão seus regi
mentos internos, e ouh·a cousa é o t!slabeleci
mento da fól'lna do proct!Sso; e não está na fa. 
culdade de fazer regimentos a de marcar a 
fórma do processo. 

O art. 7° declara que os presidentes das pro_
vincias tambe-m podl•m nt'gar a sancçllo ás leis 
provinciae:; que atacarem mauifeatamente a 
constituição. Eu, Sr. presidente, a fa1.er alguma 
mudança no artigo er-ci para accrescentar uma 
palavra-que os presidentes das. provincias ne
garáõ principal mente a sancção ás leis que 
offenderem a constituiçã.o. Entendo que a ma
teria do artigo 7º é legitima, não posso con-· 
siderar que o acto addicional tivesse · por mais 
importante offensas ao interesse provinciai, do 
que offensas á constiluiQãO •. Ora, perguntarei se 
por ventura uma assembléa provincial fizesse 
uma lej em que dissesse-não haja poder ju-

diciario como atl: aqui, os magistrados sejão 
temporarios, etc. : esta lei manifestamente con· 
Iraria á constitnição, deveria ser sanccionada? 
Mas, disse-se, existe o corrcctivo no artigo 20 
do acto addicional. Ora, senhores, ha que tempo 
existe este correctivo, que effeitos tem elle ·pro
duzido ? Nós sabemos que este correctivo não 
é, ln.o bom como se suppõe ; absurdos estilo cm 
vigor nas pt·ovincias, apezar do grande cor
rect.ivo do artigo 20 do neto addicional. 

Sr. presidente, cl1ego ·ao ar·llgo 8° ; é com 
effeito o 1.1.rligo dn minha nnt.ipathin. Tenho 
dcfiuitlo cc1mo po~so todos os t\l'ligos tiu com
missao, mas t·ecuso foz~l-o 11 este urtigo 8"; 
outros o têm cldmulir.101 mns enlc11do c111c 
muito mnl. Um nohrn depuliulo pel1l Bahit\ 
apresento, 1 rnz(ies tlc con vcnieucii.\ polilica : 
elle disse que, s11ppo11do nns 1,s::;omhllms !HO· 
vinciacs muito hou fé qunnrlo conl'l!Cciona1·1\o 
leis qne estão cm oppo1;içno u esta inlerprctaçno. 
era it11p111ilico 1·evogat• j1i estas !ois. Jfo entendo 
que imµolilico é tJllt! a nssernbléa p;crnl, conscill. 
de podei' l'azer o aclo quo esta fazendo, recue 
ante esta crmsitlt•rnçno ; eu entendo que é impo
litico, tratando-se de uma materia de impor
laucia tal e qmmdo ha quem conteste o direito 
de· a assembléa ~1m1l in~erprelar o acto addi
cional, a assmnbléa gerar f1presente uma fugida 
destas de ante aque!les qut:: lhe contesta.o esse di
i·eito. O mesmo nobre deputado pela Bahia apre
sentou outras razões, e eu peço-lhe licença para 
impugnar· sc11s al'gumentos. 

Di:;se o nobre deputado que o acto addicional 
não era uma )ei ordinaria, e po1· eonsequencia 
tudo nelle devêra ser extraordinario. Ora, por 
que o aclo addicional não'é uma lei ordinal'ia, 
mas sim parte integrante da constituição, 
segue-se qne nós, interpretando·Q, não devemos 
tirar a conseqllencia de que tudo aquillo que 
se oppõe :i ·interpretação dada é nnllo, não tem 
vigor, çião póde substituir? Pois tão extt·aordi
nario é o acto addiciom,1 que justifique seme
lhante opinião? Nn.o se póde defender o art.· 8º, 
elle até concorre para que se diga que uma lei 
não é lei, que tem, e que não tem eff'eitos. 
Qucl'-se que a assemblé,1 geral reveja os -actos 
legislativos proYinciaes que devem ser revo
gados ; mas c1·escendo todos os dias esses ..tetos 
provinciaes, conhecendo-se que a revisao de 
todos esses actos é impossivel, segue-se que a 
interpretação nao· terá nunca execução. Se
nhores, eu reco"nheço o absurdo do art. 8'>, re
conheço sua impolitica, este artigo nada mais 
faz que fkmar ? opinill.O daquelles que duvidão 
do direito da assembléa ge1·al para interpretar o 
acto addicional; foi muito impolitico, muito 
imprudente semelhante artigo. Já um nobre 
deputado disse que queria ver como as pro
vincias tomava.o a interpretação. Sr. presidente, 
um seniimento destes é i"mproprio da canrnra 
dos deputados ; estamos, ou não, convencidos 
do direito que te.mos? ~e estamos convep.cidoi; 
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SESSÃO EM 15 DE JUNHO DE 1830 423 

que podemos fazer uma consa qualq,ier, 
façamul-a sem considerar o qne po.~são_ dizer as 
províncias ; ellas são obt'igadas a obedece;!' aos 
actos desta casa. Mas esse principio não é 
exacio, ninguem duvida da exageração do tempo 

· em que se fez o acto addicional, el 1e tem muitas 
partes que não deviã.o ser feitas; havia. nesse 
tempo Úm partido a favor de idéas exageradas, 
e um ~partido contra essas idéas ; mas o act.o 
adi.lkional ~1c1sson; clecbrnu-::-e a camara consti
tuinte para poder formular sem duvida aquel les 
artigos que ella queria acc1·escentar além dos 
que a lei de 12 de Outubro permillia; mas 
upew.1· do· acto audicio11.1I ser foito em tempo de 
cxa~eniçno, resislirno as provincins áqudles 
orligos 4uu forno feitos sem aulol'isaçilo alguma? 
Por que razuo, pois, nn.o havemos de cspel'ar 
que as pt·o vincias rccehno u i n terprelaçao do 
fü.:lo aLldicional? Eu entendo que não ha razão 
pura s11ppôr· o contrario disto, entendo que o 
c~µirilo do Brnzil é o espit'Íto de ordem, q11e a 
pnlaVl'a-brazileira-quer.~izer oc·dern; p~1·con
~eqncnciu entendo que leg1llmos como sno todos 
os artigos da inteeprdaçao, devem passar, devem 
ter toda a execuçl.\o. Nem se dig,1 '1De va.o appa· 
receL' graudes inconveni1;nles 1m pratica, de~111on
tando o que está feito, porque entendo eu que nada· 
é mais natural, mais simples e mais conforme, 
qne repôr as cousas aonde forãl') achadas; se 
11ão houve ineonvtnicnte, por exemplo, em que 
a lei de 14 de Abril <lesrnontasse as auloridades 
creadas pelo codigo do processo, muito menos 
haverá com cha1rn:1r-se essas autoridades a seus 
usul'pados lugares. 

Sr. presidente, já disse, voto por_ ~odos os 
artigos da interpretaçao do acto add1c·1onal ; o 
absucdo do art. 8º nuo me faz volae contra essa 
lei, ·porque espero que o senado o rejeite. Volo 
pela inlel'pretação, porque enlendo que. o ~o.vo 
soffre com a falht della. Nilo sou dos mais v1s10-
narios · mas entendo que desordens appareceráõ 
se coo/ effeito continuar o ado addicional como 
está ; para provar isto tenho um argumento 
constitucional; a constituição rnconhece como 
principio essencialmente sustentador da ordem 
a divisão e boa harmonia dos poderes; mas 
continuando o acto adLiicíonal a ler a intelli
gencia que se tem querido dar, naturaJme~1le 
conf1ictos appareceráõ entre o poder legtsla.t1vo 
geral e o poder legislativo provincial, e por 
consequencia desappareccrá a ordem. Voto 
portanto pela interpretaçao. 

A discussão fica adiada pela hora. 

Continúa a discussão do voto-de graças com 
as emendas apoiadas. 

o SR. PRESIDENTE consulta a camara s.e deve 
continuar a dar a palavra ao Sr. Montezuma. 

A camara decide que sim. 

O Sr. Montezuma. :-Sr. presidente; antes 
de principiar o meu discurso_ desejava que 

V. Ex. me désse lic~nça pilra fn.zi:!r algnmas 
ob:,;0rvaç01J:,; á1:erca de a!g11mas irregi1laridades 
do meu dí;;cnr$O impres:oo no Jornal do Com,
·nietcio de hoje. 

A redacção do Jornal do Cornmercio está 
muito bom montada ; hoje os nossos di::;cursos 
são bem transct'iptos, e com bastante fideli
dade; por consêquencia aproveito a occasião 
para agradecer ao reda~tor a maneira por que 
se empenha em c11rnp1·1r o conlraclo que fez 
com a camal'a. As obset·vações que tenho 
a fazer ácerca do meu discurso nn.o devem 
portanto servir de d~sm· ao redactoy. Ta!vez 
q11e, em cons~quencu da hora. m_111to ad1u_n: 
latia, e uu t·ap1dez com que foi li rado o d1s· 
cut·so, escapassem es:ms irl'l'gularidades; mas 
como s:lo nolaveis, tfosejavu que 110 jornal sc
,,.,1inlc se Lleclarasse alguma eousa a rnspeito, 
Por exemplo, quando fallei acerca da µopu· 
laçil.0 1 nào me rel\:!t'i á _ I,!glalcrrn, referi-u!c ti 
fJOpulaçilo e111 gernl, relel'l-111e a uma m11x11na 
gemi trnnscripta por Sadler ua sua. obra Law 
of popttlat,:un, contra as doutrin.is até enlno se
guidas e expemlídas por Malthus e outros. 
Quando fallei a rnsµeito do modo por que o 
S1. deputado pela Bahia, meu illustre collega, 
linha apresentado suas idéas financeiras sobre 
ohjectos de creuilo, na.o disse que elie tinha 
tr-atado di maleria de uma maneira ana1·chica, 
mas sim de uma maneira rapida. A palavra
rapida - foi substítuida pela palavra - anar
chica- · e como hoje tudo é anarchia, dema-

1 • 

gogla,_ d6SOl'dem .(risctdas); p_od1a al~uem c!·et· 
que disse anareliia, quan:!o disse rapida. Deixo 
de parte algnmas ouL1·as mexact1rlões de menot· 
importancia. 

Sr. presidente, eu agradeço sr11nmamente á 
camara a bondade que teve de continuar-me a 
dar a palavra, afim de proseguir na emissão 
de miuhas idé,ls sobre a importantissima ma
teria que se acha em discussão. Esta prova de 
benevolencia que me deu a camara, nl'lo ser
virá para que eu abuse de sua bon~ade, pelo 
contrario eu serei o mais breve pos~a vel, e só 
apresentarei aquellas idéas que ~e parecerem 
essenciaes para fol'mar o meu dtscurso, para 
dar uma idéa á camara do modo por que en
caro a questão. 

O orndor lança uma rapida vista de olhos 
sobre o discm·so por elle proferido na sessão 
passada. Lembra que_ den~onstr~ra. que. a poli
tica do gabinete de 19 de :Setembro hm1ta~a·.se 
ao emprego da força bruta, emquanto o mnus
terio actual tem pera a força pela moderação, 
peia pruàencia. · Recorda que fizet·a ver toda a 
importancia, a Ul'gente _necessidade do emp~ego 
da moderaçãO para o Rio Grande, e que ap01âra 
esta st,a ooinião sobre o exemplo da conducta 
seguida-p~la França na occasiào da pacificaçâO 
da Vendée. Depois deste exordio, o nobre orador · 
continúa nos seguintes termos : 
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424 SESSÃO EM 15 'DE· JUNHO DE 1830 
Sr. presidente, todas as vezes que as rebel

liões são s11ffocadns sómente pt>la força, todas 
as vezes que a moderaçno não entra na politica 
do governo em laes Cl'ises, tal é a stmente (corno 
se exprime Sully quando falla das continuadas 
conspirações de Byron), tal é a semente, tal é 
o gerrnen de revolucieinarios, e conspiradores, 
que fica na sociedade, que destruídas as sedições, 
comprimidas as commoções, pacificado o paiz, 
nllo se póde nunca dizer que o paiz se acha 
naquelle estado normal em que o povo apre
senta essa obedieucia á autQridade publica, sem 
a q•rnl a pl'ospericfadc do paiz desapparece; 

Eu me t·1.{eri ú opinião de um homem que 
parece que nno deve deixar de mc1·ccer conceito 
na opiniao desta cumu1·a: uno erH Sully um 
dcmngogo : nno cm Sully um ltomem desses 
i11deviduu11mtc chamndos patriotl\s, que desejão 
d1!slruit·, soluput· os nlice1·ces do estado: Sully 
c1·a um homem do governo, que queria a sus
lcm:no, a consolidnçtw tio govemo de Hen· 
J'ique IV; queria a pucificttçno da França; en· 
trelanlo nl'lo desconhecia c1ue o govel'nO.QLlC 
tinha de tranquillisar o paiz, e socegar o espirita 
publico, nunca se devia esquecer que lutava 
com filho,s e que e1·a de filhos o sangue que se 
del'l'arnava, e que por consequencia qualquer 
gotta de san3ue lão precioso nao podia deixat 
de scnsibilisar ao governo, e a quem o de1·ra
muva. Ainda direi mais: nos tempqs modernos, 
as con~pirnções erão suffocadas deste modo. 
Vejamos como, mesmo na França, nepois dessa 
occasião (da Vendée) se scfcegarão as sedições, 
revoluções e conspirações. Não quero dizer 
que estes governos procurárão constanlemente 
restabelecer a paz no paiz, sómenle empre
gando os meios da moderaçãoJ uem que sempre 
emp1·egá1·ão a moderação juntam~nte com a 
força ; mas posso 'dizer que, todas as vezes qu~ 
se apartárão desta regra, produzirão maiores 
males ao paiz com a tranquillisaç:w delle; isto é, 
o paiz não conseguia com a pacificação os: bens 
e beneficias qne tinha dh-eito de esperar, as 
revoluções continuárão, as desordens se-mul
tiplicárno, ·e o governo se vio muitas vezes 
victima da sua propria victori~; E' o que eu 
creio, Sr. presidente, na crise em que nos 
achamos, aconteça ao· paiz. 

A maneh-a por que encaro a situação dos 
negocios· do Rio Grande do Sul, a pouca con
solidação Jo systema representativo em nossa 
patria, · não porque precisemos de instituições, 
mas porqlle o tempo, e só o tempo é capaz de 
radicar no espírito do povo as instituições, o 
estado mesmo da America, tudo,.Sr; presidente, 
tudo me faz desejar que o governo empregue a 
política a mais ad,tplada para conseguir o fim 
que pretende. Qual será o brazileit-o que vendo 
derrotadas as horda_s rebeldes, e pacificada a 
pr~vincia do Rio Grande do Sul em quasi todos 
oi:s pontos della, qual será o brazileiro, digo, 
que possa sustentar, que possa affirmar que o 

paiz eslà tranq11il10? Que a desordem não con
timwrá a n.pparncer? Por conseqaencia,·sr. pre
sid~nte, é necessario que a pacificação se faça 
de alguma maneiru de accôrdo com o espirita 
geral da provincia. 

Sub1·e isto, Sr. presidente, na.o procurar.ei 
fazei· urna dissel'lação a respeito de ludo quanto 
constitue direitos inauferiveis e principios 
conslituci'onaes repl'esentativos: limitar-me-hei, 
Sr. pre:5idente, a responder âquelJes senhores, 
que em nada querem que nus apartemos das 
regras estabelecidas nos liv1·0s a respeito da 
pucificação dri poritos do imperio, e que con
sidcrão a dignidade nacional sempre ferida 
desde que se nao emprega a força, e só a força; 
respondt>rei, digo, áqi;ielles senhores com uma 
proposit;ão unicn de Godwine, e outra do ce· 
lebre Currun. Este escl'iptor da republica in
gleia diz - a lei é feita para o homem, e o 
homem não foi feito para a lei ; - todas as 
vezes, pOl'tanlo, que os negocios do estado l'e· 
clamar(tlll l(LW tues ou taes qucsUles se dccidão 
ele urna determinada maneira, nós o devemos 
fuzc1-. Se pois islo é assim, Sr. presidente, como 
é que nos lia vemos de limitar sóm.ente ás regras 
alé h(.lje estabelecidas por pessoas que nada 
querem ceder de um só principio ; que á ma
neira dos revolucionarias de França, querião 
que antes se destruisse o mundo, do que se com
promettesse um só .dos princípios que julga vão 
eternos ? Corno, Sr. pr~sidente, na.o preferi- · 
remos .o que eonvém ao interesse geral, para 
se conseguir a pacificação do impedo P Eu me 
exprimirei, talvez, de uma maneh·a nova nesta 
casa; mas direi· que a politica.que c<;>nvém 
segu!r a respeito do Rio Grande do Sul nAo 
deve ser a politica ordinaria, ou1 se se me 
perrnitte .o termo, deve ser ahsolutàmente no 
eslylo fóra do ordinal'io, romantico, se me 
perroitlirem este termo, que, saltando pelas 
regras, vá todavia examinar a questão como 
deve ser .examinada, investigal-a como deve 
ser investigada, e decidil-a como deve ser de
cidida. 

A proposiçAo de Curmm,. Sr. presidente, é 
esta - nenhum governo que é justo tem nada 
a receiar, e que o governo só póde set· justo 
conformando·be ~om as regras do pacto funda
mental da nação, princípios geraes de direito 
universal, e princípios da constiluiçao e das leis. · 
Terei occasião de me aproveitar deste principio 
para responder ao discurso do nobre ex-ministro 
da marinha. 

Esse discurso, Sr. presidente, poder-·se-ha di
vidir em tres partes : primeira, cousas privativas 
da repartiç!lo dirigida por S. Ex. ; segunda 
resposta á algumas observações a factos pra· 
licado;:; pelo nobre ex-ministro i e terceira, uma 
positiva diatribe contra o lado opposlo ao lado. 
onde se senta o nobre ex•ministro. 

Na.o 'tomarei o tempo á ca·ma~a .com a 
primeira parte, . nao me oc~uparei lambem _ 
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SESSÃO EM lõ DE JUNHO DE 1839 425 
coi1i a segunda : todavia Sr. presidente1 alguns 
pontos me parecen.1 dignos de observação. 

O nobre ex-ministro da tn3rinha disse q1Je 
não-revogou algumas das ordens da adminis
tração anterior, porfJue, entrando para o mi
nisterio, não encontrou na secretaria officiaes 
que o pudessem instruir, visto qne se achava 
enfermo o official-maior, que pouco depois fal
lecen. Sr. pt'esidente, é isto umn nódoa mui 
grnndc lançada sobre uma reparli~:ào inteira, 
que se acha em tno erninenle prJsir;no. 1'{a re
parliçno tla marinha 11110 se m1contra1· u111 sú 
offidnl que pudesse iuslrulr a S. Ex. de actos 
pratlcndo::;; 11aqucllu época!! 1 Nt!lll S. Ex. achou 
os oflic:iaes, que 111e purc:ce que elogiou no t·e:da· 
tol'io de 1882 ? ( Apoiaclo8. ) Tcrillo, morrido 
lodos esses oflid.His? E nno encontrou S. Ex. o 
urdiivo da sel!retu1•in ? Sr. pn.isiucnte, (lU des
cubl'O 11ui:;le lopico <lo c.Jiscurso do nohrc ex· 
mini8lro da mn1-inha um tal dcspcilo, um 
til.o louco desejo de re(ol'tn:.w nquella reparliço.o, 
que nno previa us conscquencias de suas pa· 
lavras. E se a eanun·u acl'edita nas palavras do 
nobl'c ex-ministro da mnrin!m, el!u deve desde 
já considerar nquella sect·etada corno a mais 
indigna, e seus orticiaes corno os mais ineptos e 
incapazes de contin unr no serviço, que dar
se póde. Nao SU)-1,)0nho que a camara queira 
fazer esta idéa da secretaria da marinha, e então 
pergunto : -:- Como dai· credito ás palavras ,de 
S. Ex.? Como é q1ie se nos faz nesta casa um 

· crime de não da1· credito ás palavras dos nobres 
ex-ministros ? Se nãO ti veramos outro motivo, 
este bastava para não podermos dar todo o credito 
ás palavras de SS. EEx., qne, mostl'ando-se como 
homens sujeitos á paixões, nem sempre medem 
ás suas palavras, e nem sempre têm prudencia 
na maneira de conceber as suas opiniões, e por 
consequencia desonerão os seus adversarios da 
obrigação de lhes dar todo o credito, que aliás 
seda ind~spensavel d.ar ás palavras dos nobres 
ex-ministros. 

Aqui o orador faz uma · pequena i:ligressão 
sobre o ter dito o nobre ex-ministro da marinh;:i. 
que não havia lugar para guardar~se as antenas 
mandadas vir pela administracão anttrior á de 
19 de Setembro. Congratula 's. Ex. por haver 
usado da palavra - antena - em vez de -
mastro - ; e diz que hoje é evidente a injus
tiça com que foi taxada de disperdiçada aquella 
administração por ter mandado vir ·40 a 60 an
t.enas. O orador continua assim : 

Disse o nobre ex-ministro da marinha que 
se vio na necessidade de demittir· o official de 
marinha G1·enfell, por não poder mais corn· 
mandar as forças marítimas do Rio ~Grande do 
Sul existindo alli o presidente g)zeario. Eu 
quizera que o nobl'e ex-ministro nao se con
tentasse com esta simples proposição, mas que 
cuidasse de comparar os serviços de um com 
os de outro, e que convencesse a camara dos 
talentos e dos titulos de gloria do presidente 

TOMO 1 

Elzeario1 maiores do que os títulos de gloi:ia e 
t.ilentos do official âe marinha Greenfell. O 
nobr·e ex-ministro não tratou disto, e não traton 
tambem de provar se um linha sempre sido 
balido, sempre tido derrotas; e se o outro linha 
sempre salvado a bandeira nacional; se um 
tinha pela primeira vez commandado exer
cito no Rio Grande do Sul, e se o outro por 
muitns vezes tinha mostrado á nação admirada 
o seu denodo, a sua devotação. (Nwnero.'30.'? 
<,71oiadoi:i.) Não entro nn comparaçrw do rnere
cirncnlo do act1ml offieial Marialh com Grecnfell; 
as pursonaliuades, us individ1rnlidades só podem 
ser perrn illidas, nos corpos represe ntali vos, 
q11ando deli.is podem r~sulttu alg11m inle1·esse 
ou grande i11te1·esse á causa publica; desco
nlieço o g1·,uide interesse qt1e pó-de resultar de 
co111parnr os taientus de um e oütro officíal 
de mariulw ; mas muito interesse conheço ell 
na comparc.1ção dos serviços e talentos do of'fic:ial 
Elzeario com os talentos e serviços do ofíicial 
Greenfell: e, portanto, nenhuma contradicça.o 
póde neste nien procedimento encontt·ar-se. 

E' talvez, direi de passagem, um dos defeitos 
do nosso padamento, é talvez o unico ponto que 
faz com que o parlamento brazileiro não possa 
equiparar-se em suas luzes, e em sua il!us
traçrto e patriotismo com os parlamentos das 
nações mais civilisadas. Se nós despresassemos 
todas as individualidades, e nos occupassemos 
sómente de proposições geraes, e se encaras
ser_nos os objectos como publicos, e não corno par
ticulares, estou intimamente convencido de que 
grande gloria resultaria ao parlamento brazilefro; 
e elle poderia sem nenhuma ostentação dizer 
aos parlamentos estrangeiros que o Brazil tem 
um parlamento digno de uma nação civilisada. 

Passar:ei á 3" patte do discurso de S. Ex. O 
nobre ex-ministro, na sua diatribe contra o lado 
opposto ao seu, tomóu por· fundaurnnto o dis
curso do nobre e digno deputado peia prorincia 
de S. Paulo, meu amigo (Sl'. AI vares Madrndo ). 
Os pontos pl'incipaes forão - vós quereis que 
o Rio Grande do Sul seja pacificado sómente 
com a convicçao ; vós elogiaes ôs generaes e 
officiaes rebeldes ; vó;:; desacreditais o Brazi!, di
zendo que se acha em imminente desníorona
mento, e que a monarchia constitucional se acha 
ameaçada pelos gabinetes americanos, onde se 
discute já a sua incompatibilidad,-! com as fórmas 
de governo adaptadas pelas na<,:ues nossas con
terraneas. 

Quanto á primei1·t'l pal'le, Sr. prP,sidente1 eu 
já demonstrei _não só hontem como hoje que o 
principio da moderação era indispensavel na 
poiitica que tinha de pacificar o Rio Grande 
do Sul. Se pois a moderação é indispensavel, a 
convicção o é igualmente. 

~.fas disse o nob1·e ex-ministro: - De que 
genero de liberdade quereis convencer os re· 
beldes? Será por ventura da liberdadt: de Pi
ratinim r Sr. presidente, esta interrogação é da 

54 
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426 SESSÃO EM· 15 DE JUNHO DE 1839 

natureza daquellas que não merecem resposta 
alguma seria (apoiados), e não me1·ccendo 
tambem resposta sarcastica, porque a mateda 
é de grande magnitude, permitta- me a camara 
que nenhuma resposta eu dê a semelhante in
terrogação. Seja- me licito sómente dizer que 
como os povos em todas as partes, em todas as 
éras, se dirigem pelo interesse que lhes re
sulta dos actos do governo, e pela paz, felicidade 
e prosperidade que gozão no seu paiz, é evi
dente que, qua1quer, que seja a política que o 
gabinete tenha de empregar para a pacificaçao 
do Rio Grande do Sul, deve demonstrai· aos 
rio-p;randenses, a lodo o Bl·azil, e me:itnO .tos 
rebeldes que st\o cnpazes de convicçllo, que o 
governo ex.acto no cumprimento da constituiçno, 
na execuçno dns leis i _que o governo 11llu viola 
nem umu nem oul1•11s i quu o governo sustcnla 
e snslentm·á us garantias socines ; e que o ci
clndn.o hrur.ileiro debaixo <ln egitle do governo é 
,·ei·dadcirnrncmto liv1·c, ou to.o liv1·e como as 
inst.ilui<;ões do nosso pniz o prescrevem. 

E' assim que em lodos os pal'latnentos se 
ohra; é esta a razno po1· que Foxconstantemente 
110 parlamento ínglez, em or:eosino de com
moçno e pet'tul'lmçaes, interpellava o governo do 
paiz nll.o sú pelv que 1·espeita á polilica interna, 
pOl'ém mesmo áce1·ca de actos praticados com 
os mesmos rebelries. Foi esta a razão por que 
l!'ox em 1779 duvidou no pal'lamento inglez 
se era uma resistencta legal aquell;i que ap1·e· 
sentavão os americanos do norte, ou se e1·a 
uma verdadeira conspiração, sedição, revo
lução. S~ acaso não fosse licito a um depu
tado interpellar o governo em occasiões desta 
ordem, aqnelles membros deverião ter sido 
julgados sediciosos, <! condem nauos como taes7 

e julgaàos indignos por consequencia do con
ceito de uma nação tão civilisada, . tão illus
tt-ada como a nação ingleza. V. Ex., Sr. 
presidente, e todos os homens versados na 
historia, conhecem a magnitude da revolução 
americana, e a influencia que teve no com~ 
inercio da Inglaterra : ora, quanqo um membro 
da camara dos communs duvida que aqueHa 
revolução seja um acto insurt·eccional, e 
antes quer que seja um acto de re.:iisk!lCÍil. 
legal, segundo a opinião do nobre ex-mtnistro 
da marinha, parece que e~te dep:.itado inglez 
devêra ser arrancado do seio da represen
tação nacional, posto fóra CQmO incendiaria e 
inimigo da prosperidade publica, e condemnado 
e estigmatisado como lal. Mas nno aconteceu 
assim : as suas v:ozes forão ou ridas ; os seus 
discursos forao os que chamárilo o · governo 
á convenção preliminar de par. entre a lngla-· 
terra e a America septentrional ; os seus dis
cursos r"orão . os que chamárão o governo a 
um compúrtarnenlo mais proprio dos interesses 
do paiz, e C\)nsolidára.o até certo ponto o 
governo de Inglaterra vacillante uessa occasiao. 

· Aquillo qne aconteceu a respeito da America 

do Norte ac0nteceu constanlernente, como nol~o 
refere a historia de Inglaterra, ácerca das in
surr.eições 1·epetidas da Irlanda. 
· Quando é qne na.o foi licito, Sr. presidente, 
a um deputado do parlamento accusar o go
verno por se.us actos, de~culpar· mesmo a re
bclli11o ? Et1, senhores, no discurso de hontem, 
trouxe ao conhecimento da camara o discu1·so 
desse celebre homem de estado, Canning, em 
1804 sobre a insurreição da Irlanda. Note 
S. Ex. que as palav1·as deste ho1nern de estado 
forão Uio pouco esligmatisadas, como pretendell 
fozet· o nobre ex-ministro da marinha ao <lis
cur;;o do digno deputado pela província de 
S. Paulo, qne lendo C;mning fallado neste 
sentido no parlamento. em 7 de Março, no dia 
16 dt! Maio l'oi fazei· parte do nove;> gabinete 
c;ne enlllo se e.stabelece11. · 

Pergunlard ao nobre ex:-ministt·o da marinha 
se elle não quer que nós levemos ao e::1pirito 
dos rebeldes do Rio Grande n convicçi\o da 
justiça dos aclos do governo, a convicção da 
bondade de nossos instituições ? (.Apoiados.) 
Perguntarei ao. nobre ex-ministro se elle não 
quer que os rebeldes tenha.o esta convicçiio ? 
se ellc quer, por ventu1·a, que elles duvidem 
que as instituições monarchico-con~li111cionaes 
rept·esentativas são as unicas capuzes de fazer 
a felicidade do paíz ? (Apoiados.) Pei-guntarei 
se ·o nobre ex-ministro da marinha quer que 
os rebeldes do R.io Grande do Sul .c~eia.o que 
o nosso governo é prodigo, sem .economia, · 
posterga todos os elementos de ordem, os 
principias constitucionaes e as leis do paii ? 
Pt'etenderá nobre E.X-ministro da -marinha que 
3ssim o creiM os rebeldes do Rio Grande do 
Sul? Eu nesta occasião, mais leal do que o 
Sr. ex·ministt·o da mat-inha, digo que taes não 
sao as suas intenções digo que elle não pre
tende que os rebeldes duvidem um s6 mo
uiento da dignidade do goyerno do Bcazil e da 
bondade de nossas .. instituições. ·· 

Mas disse o nobre ex-ministro : - Na.o e~is
tia.o, por ventura, deputados que defendessem 
as liberdade.s publicas em 20 de Setembro ·de 
1835, quando começou a rebellião no Rio 
Gl'ande do Sul; e na.o continuárão a existir 
na. Cfünara os mesmos· deputados ? E como pois · 
a:Jpa~·eceu a revolução e tem ella continuado 
até hoje ? . 

Sr. presidente, se esta proposição póde valei;, 
ella só serve para que cada vez mais adoptemôs 
a política apresentada pelo meu nobre amigo 
deputado pela provi ncía de S. Paulo ; ella serve 

· mais para que nós reitere1nos os nossos esforços 
para provermos, nãO. digo já aos rebeldes do. 
Rio Gt·ande do Snl, que, segundo o opinião do 
nobre ex-ministro da marinha, na.o são ~usce-
. pti veis de convicção, mas ao menos ao Brazil, 
aos nossos concidada.os, que neste sanctuario 
das leis existem deputados que de facto que1·em 
e defendem as liberdades publicas. Quando esta 
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convicção fôr levada a todos os corações, então o 
l'esultado é- facil de prever: ninguem, ninguem 
sympathisará com a causa dos rebeldes (a1Joi
ados), todos os corações generosos slignrntisara.o~ 
condenrnarão o procedimento, a rcvoluçao dos 
rebeldes1 por isso mesmo que não haverá justa 
razão de interrsse que possa justifíc:ar taes 
actos. Podendo os rebeldes, voltando para o 
gremio da nação, gor.ar de todos os beneficias e· 
direitos que podem desejar na associaçno poli-

. tica, como justificai' uma f:tl revolução? Como 
não será ella sligmati!mda por todos? 

E pergunto : é possivel que entrw lenha 
Jugat· u conseq11enc:ia do nobre o.-1ninisl1·01 de 
que por esta lúrma il'iumos dilatnndo no im
pel'io as rebellioes, e lomrinclo r-ym1mtliita a 
republica ele Piralinim ? O corollario é pelo 
coul1·al'io absol11larnente opposto: ninguem sym
polhisara com a republica de Pir·atinim, pol'que 
11enhum interesse póde resulll\l' de semelhante 
sympathia. Os povos, em geral, se clit-igrm mais 
por causas reaes, por interesses pulpaveis, do 
cJue po,· puras theol'ias. As utopias só servem 
para os chefes de partido escandecerem as ca
beças daqnelles que são seus immeclialos e 
lhes sel'Vcm de instrumento. (Apoiados.) Os 
povos instrnidos pela experiencia, no remanço 
da paz, inslmidos de tudo quanto é susceptivel 
de cooperar para a sua felicidade, nno se querer 
embarcar em revoluções, uma vez que o inle
resse não seja visivel. 

Bissc maii; o nobre ex-ministro :-Vós tor
nais sympathica a causa da rebellião, elogiando 

. seus chefes, tirando o credito, e diminuindo o 
conceito dos officiaJs da legalidade. 

Sr. presidente, quanto á segunda parte me 
parece que uma só expressão não foi emittida 
nesta casa que possa jt~stificur a opinião do 
nobre ex-.ministro (apoiado8); eu ao menos 
não ouvi ainda que nesta casa se desconcei
tuasse R officia l algum da legalidade. Na ver
dade, tenl10 ouvido censurar os aclos de alguns· 
officiaes da legalidade ; mas censurar actos mal 
mal praticados, mostrar que a legalidade nada 
ganhou com taes actos, que se não obrou com 
aquelle patriotismo com que se devem obrar, é 
por ventur~ desnaturar os officiaes da legalidade? 
Eu tenho já cançado a camara demasiado com 
exemplos dos parfamentos estrangeiros; per
mijta eJfa, .porém, ainda que eu. recorde o dis
curso de lord Brougham na Inglaterra a res
peito dos officiaes inglezes em toda a guerra da 
Península, do continente. Ahi, Sr. presidente, 
a honra nacional se achava empenhada, e talvez 
não seja eu exagerado, dizendo que a segurança 
interna e a existencia da naçãO ingleza se achava 
então até certo ponto compromettida~ E como,. 
todavia, . se e:xp~imio nessa oecasill.o esse digno 
deputado, representante daquella nação? Mo
vido. pelo mais arden.te patriotismo, e convidado 
mesmo pela magnitude do objecto, e11e con
servou constantemente officiaes inglezes · empe-

• 1 

nhados nessa luta. Permitla o nobre ex-mi
nistro que eu recorde este capitulo da historia 
que tanto a illustra, e que lhe diga que foi sem 
duvida o despeito que lhe fez pronunciar seme
lhante proposiçno. 

Não .é 11ovo que se façao elogios á crimi
nosos na mesma occasião em que vão ser con
demnados, e elogios dados por aquelles mesmos 
que pedem a sua condemnaçno. Eu recordarei 
á camarn esse discuso celebre do juiz que, ao 
mesmo ltimpo que dizia sir Walter Raleigh, 
condennwdo á morte, devia ser execulado, prn
ferio us s<>guintes pala,•füs :-se se considerno as 
nllas qualidader:; qne o distinguem, talvez rnere
c<:sse toda a vosst\ piedade : eJie se mosh'ou 
como um astro ao mundo admirado, mas os 
aslrns podem cahir, e assim eleve acontecer 
sempre que convém á harmonia da esphera que 
percorrem. 

Portauto, a pl'oposiçllo do nobre ex-ministro 
não deslusll·t\ o eloquentíssimo discurso do meu 
nobre amigo, que, da.ndo o dev-ido elogio á 
homens, mas censurando a 1·el1e1lião,. e que
rendo que· seja esmagada· e pacificada a pro
vinda do Rio Grande, _reconhece nos officiaes 
rebeldes ainda um sentimento de honra, um 
fundo de moral. 

Não se admire pois o nobre ex-ministro da 
marinha das proposições emittidas pelo meu 
digno amigo ; não o censure portanto de 
querer, por esta fórma, dilatar no imperio as 
ídéas da republica de Piralinim. Não é neces
sario, Sr. presidente, que nesta occasia.o nem 
eu, nem os meus dignos amigos façamos uma 
declaração positiva e formal do nosso credo po-
1itico: somos bem conhecidos. (apoiados) pe
rante o. povo : ainda n!l.o desmerecemos em 
nada a confiança em que nós depositada na· 
occasião em que nos deu os seus suffr.igios. 

DisBe ·o nobre ex-ministro que nós pinta
vamos o Brazil quasi a desmoronar-se, e as 
instituições políticas inteiramente desacredi
tadas. 

Sr. presidente: eu tambem me não recordo 
de ter ouvido nesta casa dizer-se que o paiz se 
acha nesta conflagraç~o apontada pelo nobre 
deputado pela prcvincia do Rio de Jnneiro. 
Nós temos sustentado, Sr. presidente, a opinino 
de qt;1e um grande, um muito forte espirito de ·. 
ordem se divisa em todos os pontos do imperio ; 
nós temos sustentado e allegado que a admi
nistração de 19 ... de Setembro empenhou-se 
quanto foi possível em destruir este espirito, 
em conflagrar o paiz, em m:ovêl-o, reduzil-o a 
uma commoção geral; n;ias, pergunto eu, isto 
quer dizer por ventura que o Brazil se acl}a · 
nesta conflagração? Não : e permitta · a camara 
que eu diga que esse estado de ordem, que- se 
divisa no paiz, é devido á opposiçã.o .. ~ ~im .... é 
devido á opposição. (Apoiados.) Não é, Sr. 

. presidente, não é nesta occasiã.~ que Q homem 
deve levar ~ sua n~odestia ao ponto de não . 
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salvar a sua reputação~ quando se procura por 
todos os meins invectivar contra nós, quando 
se procura pinh~i·-nos perante o povo como pa
trocinando opiuiües . ta.o avessas á tranquil
Jidade do paiz, não é muito que digamos que 
este espil'ito de ordern, que o estado de ordem 
e pacificaçtto tal qual existe, é devido sem 
duvida aos esforços da opposição: é ella que, re
mmciando á gloria de andar pelas ante-camaras 
dos ministros, renunciando os beneficio.s ql!e 
sempre recahem sobre os validos dos ministros, 
resistindo constantemente a opiniões desvai- · 
radas de um on outro ponto do imperio, de um 
ou outro partido, de ~11n ou outro grupo, tem sa
bido defender as liberdades publicas, e levantar 
barreira de bronze contra os excessos, qualquer 
que seja o lado donde elles partão. Nem se nos 
censme porque não esperamos os actos da ad
ministraça.o passada para emillir a nossa opinin.o 
a respeito desta administração. Não foi por 
falto de just.iça ; sobejas prova:; tínhamos de que 
a administraça.o de 19 de Setembro não podia 
fazer a felh·idade do Brazil. Acostumados a 
occupar-nos dos negocios publicos, conheciarnos 
bem quaes erão os pl'incipios dessa adminis
tração : a opposiçao que o partido a qne 
pertencião os nobres ex-ministros fez constan
temente ás administrações anteriores, o prin
cipio d~ negar pão e agua a essas adminis
trações (apoiados), devêra ter convencido o paiz, 
e a todos os espiritos independentes, de que não 
era possivel que-pessoas imbnidas em taes prin-

. cipios, em princípios tão anarchicos. tão pouco 
parlamentares, permitta-se que o diga, pudessem . 
fazer a felicidade publica, como disse em outro 
tempo; e por isso lhe resistimos e temos resis
tido. Permitta porém a camara qne, usando da 
franqueza e lealdade que me é propria, eu faça, 
apesar de tudo, justiça aos nobres ex-ministros 
do gabinete de 19 de Setembro, declarando que~ 
suppondo que se tudo nelles não foi erro de 
entendimento, a sua intenção não era conflaga·ar 
o paíz: dissolver os laços da união, compro
metter as instituições publicas e violar as leis ; 
mas que errárã.01 e errárão completamente na 
maneira porque formulárão, organisárão o seu 
programma politico. A ambição, Sr. presidente, 
a ambição grande parte teve na maneira de for
múlar esse programma adaptado pela adminis
tração de 19 de Setembro. A ambição,Sr. presi
dente, segundo nos diz o celebre Sully,·a am
bição, a avareza e a inveja são paixões q1:1e nunca 
envelhecem, e se nunca envelhecem muito 
m~ior força devem ter .em espiritos novos e 
cheios de vigor. Portanto, Sr. pt·esidente, per
mitta-me V. Ex:. que, contestando as opiniões, 
princípios e crença politica, da administração ' 
passada, eu attribua seus errQs a erros de enten-
dimento: . . , -

E' notavel o modo por que o nobre ·ex-mi• 
nistro da marinha procurou . satisfazer aos re
morsos de sqa consciencia, quando nos ern-

prestou todas estas proposições. Elle principia 
declarando que nem por per..samento se atreve 

. a suppôr idéas desorgani~adot·as no nobre de
putado pela provincia <le S. Paulo, qt1e não tem 
nenhumn. intenção de o oflender, e que o move 
sómente o desejo de fazer sobresahit· a impru
dencia de algumas proposêções por elle emit
tidas. No progresso, porém, · de seu discurso, 
vai dizendo repetidas vezes-não esqL1eceu a 
opposiçao mais este meio para dar força á re
bellião do Rio Grande do Sul. (Lg diversas pas-
gagens do discw·so do Sr. T01··res.) · 

Se pois, Sr. presidente, não esqueceu a op
posição meio alg11n1, na opinião do nobre ex
ministro, para dar força á rebellião, como nem 
por pensamentos podia elle pensat· qGe tal era a 
idéa do nobre deputi.1do pela província de S. 
Paulo? Não queria.o nobre ex-ministro stigma
matisa1• toda a opposiçao? (Apoiados.) Não 
queria d!e fazei· crer ao povo q11e nós nos 
achamos aqui com a inlençãO sinistra, perfida e 
cl'iminosa, de s1Jstentar a rebellino de Piralinim, 
de solapar as instituições, desmoronar o edificio 
reprt•sentativo e... deslhronisal' ... ! Sr. presi
dente .... eu nao prosigo ... uma horrorosa idéa ... 
(dando signaes de ho}·tor) ... não ... não é passivei 
enuncial-a !! ... E todavia são estes os c:orollarios 
das opiniões emittidas pelo nobre deputado 
pela pravincia do Rio de Janeiro!!!. .. Agora 
perrnilta o mesmo nobre deputado que eu 
lhe pergunte qual de nós foi aquelle que 
mais incendiou o paiz? (A.po·iaclos.) Qual de 
nós Qlle que muis solapou o alicerce da 
monarchia constitucional ? Os que querem 
a convicção dos rebeldes, mosh'ando que ha 
nesta casa quem defenda as· liberdades pu -
bl~cas, ou aquelles que sustentão que ha rep1·e
senta11tes da nação · tão pedidos, tão indi~nos 
do nome· ·de representante, lào indignos do 
lugar que occupão, tão criminosos que 1,0-
lapAo as instituições do paiz, e perjurao o ju
ramento solemne prestado nesta casa. (Àpoíet
clos.) E' possivel stigmatisar de uma maneira 
mais solemne e atroz a representação nacional? 
A offensa feita a um deputado (já sustentei 
esta opinião em outras occasiões) na.o póde ser 
senão offensa feita a toda a representação · na
cional (apoiados) ; por consequencia quen1, nos 
empresta taes opiniões offende a dignidade da 
represent~ção nacional,' offende a câmara dos re
p1·esentantes do .povo, e po~ consequencia 
offende ao (laiz. E' desta maneira, Sr. presi
dente, é desta maneira que um inimigo da ordem 
publica solaparia encobertamente toda a digni
dade da systemá representativo ; é por esta 
fórma que um inimigo da ordem publica iria 
dar força â rebellião. Que ! ! ! Diria.o os . re
beldes aos sous sectarios, nós nos achamos tão 
fortes, que até no congresso da nação encon
tramos pessoas que defendão os nossos princi
pias, que queirão a subvers~o da monarchia 
constitucional_; pessoas que desejl'lo, que corteja.o 

' ' ,• 
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o systema republicano 1 Quereis vêl-o ? Preci
sais de uma prova mais authentica ? Eil-a ! ! 
(Mostmndo o Jornal do Commercio.) 

O que se tem querido nesta casa, Sr. presi
dente, .é que nós faltemos c_onstantemenle a 
nossos principios. Pretende-se que obremos 
nesta camara como obrava um lord inglez. No 
tempo da republica da Ingla~erra, achava-se re
presentante ou ministro junto ao governo francez 
lord Lockar. Depois da mol'le de Cromwel, 
continuando aquelle lord a estar em França, 
lhe perguntou urn dos membros do governo 
francez : - Quem repres1:mtais vós ?-Ao que 
o lord respondeu (V. Ex. permiltirá que eu o 
diga mesmo em francez) : - Je suis le se1·
viteu1· tres-hmnble des é1,,m.e1nens - sou o 

servo mais humilde dos acontecimentos. (Ri
sadas.) 

E' assitil que se queria que nós marchas
semos : não se queria que os nosstJs votos 
fossem dirigidos pelos principios conslitucionaes 
e pelas ]eis, mas segundo os acontecimentos; 
queda-se que nós acloptassemos as maximas 
tão preconisadas, e lào bem execuladas pelo 
nobre ex-ministro rla justiça chefe do gabinete 
de 19 de Setembro. _Je suis le setvitenr t1·es
humble des évenemens-diz e11e constantemente 
áquelles que rt1prochão o seu cornporl~mento 
ácerca deste ou dnquel1e objecto: Je s~tis le ser
vitem· tres-humble des évcn.enum.s - diz elle 
constantemente quando se lhe commemora um 
facto, que está em inteirn conti·adicção com seu 
comportamento actual. 

O nobre ex-ministro da marinha parece não 
estar isento desta censura. Elle confessa no fim 
de seu discurso ciue o verdor dos annos (risada.s) 
foi que fez com que eHe th·esse idéas re
publicanas federaes,· que sustentas::;em os ptfo
cipios das instituições federativas da A me
rica septenlrional. Deus perrnitta, Sr. pre
sidente, que o nobre ex-ministro nAO tenha 
ainda de fazei· uma nova retractação, quando, 
segundo ~ .opinião de lord Lockar, as circum
stancias o obrigarem a declarar : -.fe ,mis 

. le serviteur tres-h:umbledos é-veneniens. (Risadas.) 
Se V. Ex. rne désse licença, eu pediria 

tambem ao nobre ex-ministro da. guerra· que 
nos dissesse se foi o . verdor dos annos que · 
fez com que elle tanta devoção tivesse pelos 
princípios emittido~ na celebre obra de Achilles 
Murnl · 

Terminarei o meu discnrro ...... isto é, termi
narei esta parle do meu discurso (risadas)com 
algumas reflexões sobre o ultimo topico do dis
curso do digno, e muito illuslrado ex-ministro 
da marinha. · . · 

S. Ex., sendo censurado de oppôr-se hoje ás 
reformas da constituição, disse que votou contra 
ellas, mas que hoje reconhece que ellas fazem 
parte da constituição, e a ellas se submette. Se 
o nobre ex~ministro aqui parasse, bem :· mas 
~lle continúa :-eu entendi C(Ue as reformas 

como tinhão passado não podião deixar .de fazer 
granrles males ao paiz, e por isso jnlgnei que 
era melhor que não passassem, e que conti 
mrnsse a reger a COtHtituição primitiva. ( O 
O'raclo1· co,,.tinua a lar esta pm·te do discu1·so do 
Sr. Tor,·es.) 

Na opiniM portanto do nobre ex-ministre da 
marinha, o acto addicional póde trazer grandes 
males ao paiz, apezar de elle o considerar con
stitniçl\o do estado. Logo, na opinião do nobre 
eJt-ministro, de urna parte da constituição. do 
estado podem seguir-se gravíssimos males ao 
paiz. Se acaso eu tive.:ise, eu profel'isse esta 
opinião hoje, immediatamente propunha na 
casa a reforma do acto .addicional. 

o.SR. ANDRADA MACHADO :-Apoiado; é obri
gaçl:'l.o. 

O SR. MoNTEZUl\lA :-En não procuraria com 
meus discursos dizer ao paiz que o acto addi
cional ha de trazer graves males, que passou 
contra minha opinião, porque estou convencido 
de que nenhum bem de!h.i virá á nação. Por 
esta maneira se desacredita esta parte impor
tantissima da nossa constiluiçílo (apoiados) ; 
por esta maneira se poem em alai·ma as pt·o, 
vincias, que: co;:n este a:!lo addicional adquirirão, 
estendêrll.o sua~ prerogativas. Eu votei sem du
vida contra as reformas ; não me achava na 
camaca na occasião da discussão do acto addi
cional ; votPi contra as rt-formas, pot·qne en
tendi na minha consciencia Cflle a nação nno 
estava bem instruída de todos os inconvenientes 
da constituição; e demais a occasit\o não me pa
recia a mais adaptada para se locar na consti
tuiçilo do imperio: mais depois que o acto a<ldi
cional passou, poderei eu proferit· o que disse 
na sessão passada o nob1·e deputado pela Bahia 
(o Sr. Moura), isto é, que ainda estava conven
cido de que. o acto addicional não podia far~er 
a felicidade do paiz? Poderia eu nunca emillir 
essa opinião P Rogo a·os nobres deputados que 
dêm a estas minhas palavras o sentido não de 
censura, mas de supplica, para que elles · se 
cohibão daqui em diante, parn que attendão 
ás circumstancias em que i1os achamos, á 
braços com uma rebellião, que tem por base 
principios.democraticns ou· republicanos; para 
que nesta casa ou fóra della jámais os repre
sentantes da nação, os homens que merecem o 
conceitq e opiniao publica emittão opiniões 
que desacreditem as fórmas mo11_archico-cón
stitucionaes. _De mais estou, e mesmo estive 
sempre convencido de que da all_i'ança dos 
pr.iricipio:; u1onarchicos e democralicos é que · 
póde resultar a firmeza e r.onsolidaçno das insti
tuições monarchicas no nosso paiz; e que não é 
possivel em paiz nenhum do mundo q11e · uma 
nação t'egida pelo systema constitucional o 
abandone para adoptar as fórmas absolutas de 
governo, q1i"ant9 mais em·um paiz cqmo o npsso, 
sem os alicerces a.ristocraticos indispenSjaveis 
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para sustentar esta fórma de monarchia abso· 
luta. Somos novos, temos uma pequena popu• 
lação derramada sobre uma extraordinaria ex
tensa.o de terreno, sem civilisação verdadeira· 
mente, quo.l deve existir para a consolidaçi.\o 
dessa fórma de governo, sem industria, sem 
amor ao trabalho, e sem a riqueza indispen
savel ~ ordem publica: em um tal estado nilo 
é possivel deixar de aliar os principios demo
craticos com o monarchico. 

O Sa. MouRA MAGALHÃES :- Quem é que 
negou isto? 

O SR. MoNTEZUMA :-Mas ainda que se não 
negue, se se ataca o acto addicional, do qual 
resulta a extensão de prerogativas:para as pro· 
vincias .... 

O Sa. MouRA MAGALHÃES :-Nunca eu disse 
isto. 

O SR. MoNTEZUMA :-Se se põe em suspeita o 
povo, se se faz vêr á naçllo que não se quer 
que as provincias gozem de laes direitos, se se 
quer cen lralisar demasiado .... 

O SR. MouRA MAGALHÃES :-Quer-se entender 
o acto ai:ldicional como o deve ser: isto não é 
cenlralisar. 

O Sa. MoNTEZUl\1A : - Estou convencido de 
que muitas pessoas pens:10 com~igo que é pôr 
em alarma a opinião do povo a rt:speito · das li
berdades publicas. 

O nobrP- ex-ministro da mal'inha disse 
tambem que na occasin.o em que S. Ex. fazia 
parlt:: da opposiça.o, a camara nll.o havia ne· -
gado força ao governo. Permitla-me que lhe 
recorde a i_nexactidão desta proposição. A ad
ministração anterior á de 19 de Setembro foi 
tão mal apoiada pela camara, que se lhe ne
gárão q11asi todos os recursos, e as suas pro
postas forno desattendidas de um modo des
usado nos parlamentos, isto é, não as dando 
pura ordem do dia ! ! · 

O discurso do nobre ex-ministro da guerra 
offerece tanto a dizer, que vendo a hora avan• 
çada •. ., 

UM SR. DEPUTADO :- Amanhã, meu amigo, 
não lhe dão licetii;a. 

O Sa. MoNTEZUllA :-..... vejo-me na. neces
sidade de pedir a algum dos meus dignos col· 
legas que se encarregue da analyse do discurso 
de S. Ex. Limitar-me-hei sómente a a]gumas 
observações mais geraes, ou que me parecem 
mais importantes; 

Faço honra ao nobre ex-ministro da guerra 
pelo a~ de franqueza e lcald:1de com que emittio · 
a sua opinião ; e se sobre os negocios do Rio 
Grande do Sul eu devesse acreditar em tudo e 
por tudo o que eJle disse, seria sem duvida 
S. Ex. aquelle dos ex-ministros que mais con- · 
ceito me merecesse. Mas o nobre ex-ministro· 
da guerra- ha de permillir, que lhe diga que 

cahio tambem nos mesmos defeitos, nos mesmos 
erros e faltas em que cahio o·nobre ex-ministro 
da marinha; tirou corollarios pouco leaes a 
respeito da opiniao do lado a que pertenço, e 
creu algumas ve·zes que nossos desejos na.o crão 
ta.o puros como devem ser ~onsiderados. Fal
lando dos pagamentos· feitos a Israel Soares dé 
Paiva, disse o nobre ex-ministro: -Será o 
crime desse homem o ter ajudado a legalidade, 
o· ter· feito por ella tantos serviços? - Ora, 
Sr. presidente, para quem póde ser isto cr·ime ? 
Para nós?! ! Não queremos nós por ventura 
que a rebellião do Rio Grande do Sul se acabe? 
Se a proposição do nobre ex-minish·o se dirige 
á alguma pessoa que não tem assento na casa, 
permitta que lhe diga que tal proposição poderá 
ser emittida em ouh'o lugar e em ouh·a oc1:asiã0, 
mas não na camara dos Sr. deputados. 

Termino o meu discurso sómente com uma 
observação ácerca do relalorio do nobre ex
ministro da guerra. O nobre ex-ministro da 
guerra, fazendo o seu relatol'io, apresentou nn 
provincia do Rio Grande do Sul a legalidade 
no er,tado mais prospero possível ; diz que ha ai li 
8,500 homens, a melho1· unin.o no exe1·cito todo, 
etc.: por outro lado pintou a causa dos rebeldes 
pe1·dida inteiramente: sem.dinheiro, sem tropas, 
sem forças, as poucas que têm desarmadas : 
nús, emfün em uma verdadeira miseria, e por 
cima de tudo desunidos mesmo entre si. Ora, 
S1·. presidenle, se é assim, o que é que nós 
devemos concluir? Que a cansa da rebellião 
está proxima a ser debellada, que a legalidade 
em um ou dous mezes obterá a victoria. Este 
legado, Sr. presidente, é um legado impo1·tan
tissimo qw~ o nobre ex-ministro da guerra 
deixou á administraçi:to actual. (Apoiados fro
nicoa.) Por esse relntorio declarou S. Ex. á 
nação - se a vicloria em · pouco tempo nao fôr 
obtida, não é isto devido á administração de 
19 de Setembro, porque essa admin_istração 
deixou tudo quanto era indispensavel ; deixou 
o estado dos negocios de tal maneira que a 
victoria deveria até naturalmente seguir-se? -
Note, mais, Sr. presidente, que o nobre ex-· 
ministro da guerra, emittindo esta opinião, não 

. póde deixar lambem de ter outra, e é que a 
administraçilo nctual se acha · na necessidade 
urgente de não. mudár os actos praticados, as 
medidas realisadas _pela administração de 19 
de.Setembro: o· nobre ex-ministro da guerra 
por esta sua declaraçAO, portanto,·quiz forçar a 
administração actu11l a seguir em tudo e por· 
tudo as pegadas da administração de 19 de 
Setembro, sob pena-de tomar sobre si a extraor
dinaria responsabilidáde de n!l9 ter salvado a 
provincia do Rio Grande do Sul!. .. Nós, diz o 
nobre ex-ministro, deixámos tudo p1·eparado, só 
a imbecilidade, só a ineptidão, só a política con
traria áquella que fez a honra dâ -nossa admi-. 
nistração · podia compromettêr · tudo, tudo per
der! ! Eu _lastimo nesta occasião1 Sr. presidente 1 
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lastimo a sorte da administrnção z..ctual ! E e 
esta a razão porque eu desejára. (rn-uito esti= 
marei que· a n1ínb,;1. -opinião seja bem escripta 
pelo digno tachygrapho qlle toma o meu di~
curso), é esta a razao, Sr. presidente, por que eu 
desejára que a administração aclual follasse 

. com toda a franqueza á naç&o, fi.zesse um rela
torio bem especificado, bem minucioso do es
tado da administra,;ão publica em todos os 
ramos do serviço (cipo-iad.os), para qi..e se
melhante rnusão não passe, para que a naçll.o 
não Cl'Cia ern tudo quanto a administráçiio de 
19 de Setembro tem apr~sentado ao seu conhe
cimento. Eu conheço até que ponto se deve 
levar o principio da solidt1riedade entre os ga
binetes que se succedem llns aos outrns, eu 
conheço até tJl1C ponto deve conservar-se eru 
segreào o esiaào àa Mlininistração; conheçü até 
que ponto ella de\'e cobrir com o mú.nto im
perial as faltas dos anteee:3sore., ; inas quando 
se tl•ata da honn1. do empl'egado publico, e de um 
negocio de tamanha magnitude, de vida e worte 
para uma provincia inteira ; quando diz um 
e_x-minislro, : - tudo_ está na m_aior prospe
ridade, - e necessano que a adnunislt'a(·a.o que 
sue.cede a outra adminislrnç.ão, org~thos~ e 
cheitt de capricho venha ao corpo dos 1re
presenlantes da nação expõe o que achou na 
realidade, . 

Desejo que estas minhas vozes sejão le, 
vadas ao throno, porque, Sr. presidente, eu 
naturalmente amo a franqueza : desejarei ser 
punido, mas s6ment~ por a.quiBo que eu 
houver praticado ; e por consequencia não de~ 
sejo que seja punido outrem senão por aquillo 
que -realmente praticou. E ainda se perguntará 
na camara se ell tinha inativo fol'le paea tautal:í 
vezes ter declarado o meu sentimento, a minha 
pena, o meu pesar, a minha gr·ande mortificação 
vendo a administraç~o de 19 de Setembr~ 
deixar o poder no dia 13 de Abril ? ! l E ainda 
o nobre elt·ministro da guerra poderá censurar 
esse meu desejo, podera encontrar nelle falta 
de franqueza e de lealdade! ! ? Sim : se a ad
ministração de 19 de Setembro assim cuidou 
dos ·intere:ises publicos, se : administraçao de 
19 d_e_ Setembr~ por·tal maneira arranjou os 
negoctos do Rio Grande do Sul, porque motivo 
nllo esperou para se coroar de louros, e de 
louros tão ganhados '? ! ! ( Apoiados. ) Porque 
deixou esse trophéo, tão digno de varões tão 
illustre~ e esclarecidos, para pertencer a outros, 
que apenas começão na carreira politica ? ! ! 
l.Apoiados.) . · 

Sr. presidente, eu quizera que o nobre ex-
. ministro me convencesse de que alguma falta 

na.o houve dos estylos parlamentares que 
até certo ponto constituem forrnulas co'nstitu
cionaes, deixando a administraçào de 19 de 
Setembro o poder na proximidade da abertura 
da assembléa geral. Nn.o faltou a administração 
de 19 de Setembro aquillo que constitue um 

de seus primeiros devere~, que é informar 0 

c~rpo leg~slativo do es~ado da naç~o ? O que 
t~1s~e l'.on•em n.° se11,1Llo o nobre ex-ministro 
u,t J:1sf.1ç,\? - N.:io temos obriga,ao (diz elte) 
de informa.r !l camara dn esbido 11:.t i:tnmi-
11 istruçno. ~- ·-· · 

O SR. ANDl:lADA MAaHADO : -- E disse bem : 
n!'io /ó. m:lÍ'< mini-:trn. 

O SR. MoN'.ri::zu11tA : - Se pois se sustenta 
esta opinião, e s: se tem emi\ti?o a opinião 
que ti.1do o que dtzern os ex-rn1n1st.ros o fazen1 
por lavor, se não póde o corpo legislativo 
marchar sem informaçõ~s dos ministros da 
corôa, se os ex• ministt-os sâo resutmsa ~eis de 
dar perante o corpo legislativo e~actas co~t~; 
dos recu!'sos extraordinarios que lhes fora.o con
fiados, q1Je linhão obtido dessa maioria com
par:ta e , decidida da ses~ào passada, como 
re!ira~em-se, com_o sahit·em de seu posto sem 
pmnem:,,rnente virem dur contas da maneira 
pol' que empregárao os dinheiros publicas a 
forç~, o arbítrio, que $e lhes coufiou ? 'sr. 
pre=-1dente, eu descubro e1n tudo isto tal con
fusflo, ~cho-me tao pouco apto para dar a 
\'erdadetra raz:lo cio procedimento da adrni
nístr~ção ?e 19 de Setembro, que em outras 
?ccas1ões tmha mo::;trado um aµêgo incalculavel 
as pastas, e que antes de 19 de Setembro tantos 
esforços, tan ttls fadigas, tantos sacríficios fez 
para arrancar o poder das mãos que o tinh:io, 
que não posso crêt· senilo que a administração 
de 19 de Setembro, conhecendo bem a. sua 
inaptidão .... 

O SR. Sf;BASTIÃO DO REGO : - Não é tão 
pouco. Nem todos se conhecem. (Apoiados.) 

O SR. MoNTEZUMA : - A incapacidade em 
que se achava de poder fazer a felicidade da 
nação, tendo ella rnesrna condemnado os seus 
principios, se constituio na necessidade de largar 
o poder ~ de _fugir da scena publica. Honra 
porém seJa feita a essa administração por se 
ter conhecido nesta occasião ! ' 

Sr. presidente, resta-me só dizer ao nobre 
ex-ministro _d:;i guerra que eu não pude per
ceber as ulttmas palavras de seu discurso ; 
eu não pude deparar com o defunto com que 
S. E~. tinha ainda de arrostar-se ; eu não pude 
depu.r_a~ .com o defunto contra o qual o nobre 
eR-_m1n1stro d_a guerra seria fort;ado a a1•ma1·-se, 
leria de enristar a sua lança (risadas) ; mas 
posso re~ponder ao S~. ex-ministro da guerra 
aperca disso, S1·. presidente, com o dito de 
Luiz XI, max.irna geral, reconhecida verdadeira 
P?r todos. V. Ex. ainda permittirá que a. 
diga em francez : - Quv.nd oi·gueil eheniine 
dfJvant, lwnte et domim,age suivent de prea mui 
proximo está o mal e a vergonha para o h~mem 
dirigido pelo orgulho. (Apoiados.) 

O. Sa. ,PRESIDENTE di para ordem dia a 
· mesma de hoje, e levanta a se:.:!!lo ás 3 horas 
e meia da tarde. 
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Se"'@ão eDl Í')' de Junho 

PRESIDENCJA DO SR. ARAUJO VJANNA 

Sm.mAmo.-E:xp1~dicnle.-Offi.eio do S1·. ministro 
da fazendci sobn os <1palice1J da Bahia.-Dis
cits1Jão do reque,·imeuto do S,·. Cabnon. O 
S1·. Cm·nefro Leão e o Sr. And1·ada llfachado. 
Qúestão calorosa ; cmifusão na cariim·a.
Ordem do dia.-.bderpretação do acto o.ddi
cional. Di:::-eu·,·so do S,·. ?a'lllino.-D1'scicssão 
do terceiro topico do voto de graças. Discurso 
do Sr. ('oelho. 

Ns 10 hor::is na manhã faz-se a charnada, e 
Jogo que se reune numero legal de Srs. depu· 
tados, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acla da antecedente. 

Faltrio com causa participada os S1's. Sucu
piL·a, Oliveirn, Buslamante, Alcibíades, Piulo 
Coelho, Belisario e Cameit·o de Campos; e 
sem ella os Srs. Souza Franco e Francisco do 
Rego .. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo os Sf•guiutes ufficios : 

Do ministro da fazenda, rcmellc>ndo os om
cios do presidente da prnvincia de Santa Catha
rina de 27, e do inspector da lhesouraria da 
mesma provinda, de 23 de Junho de 18_38, 
sobre o requerimento de Antonio Claudino da 
Silva Medeircs e outros, arrematantes da ê:.r
maçllo da Garopaba : o extracto da acta da 
sessão da thesouraria a respeito da pretenção 
dos supplicantes, e finalmente copia da ordem 
do thesouro de 21 de Julho ultimo.-A quem 
fez a requisição. 

Do mesmo ministro, que é o seguinte: 
,e Illm. e Exm. Sr. -- Em resposta ao pri

meiro quesito do officio que de ordem da ca
Jnara dos Srs. deputados me foi dirigido em 6 
do corrente, tenho a honra de informar a V. Ex. 
que ás apolices da divida interna, que depois 
de emitlidas nu província da Bahia forão annul
ladas por aviso de Novembro de 1836, montilo 
a 67:600$. Quanto ao segundo quesito, farei 
urna succinta narraçãO do facto, para bem se 
poderem avaliar os motivos em que se basêa a 
decisão do governo. 

« Tendo principiado na proviucia da Bahia 
em· Fevereiro de 1837 o troco da ·moeda de 
cobre, determinado pela lei de 6 de Outubro de 
1835, e _tendo eonsideravelmente diminuido a 
concurrencia dos· portadores desta moeda em 

·Junho do dito anno, em 20 do ·referido mez o 
presidente dá província, na fórma do regula
mento de 4 de Nove111bro de 1835, fixou o dia 
31 de · Outubro de 1837 para findar o troco. 
Apezar de ter sido publicada esta fixação por 
editaes e pelos periodicos, não a_ugmentou a 
concurre_ncia dos portadores de moeda até os 
dous ultirnos dias de Outubro, em que afflui~ao 

em UI.o grande numero, que impossi.vei erâ 
poder concluir-se a contagem e exame da moeda 
apresentada no dia. A' vista desta circumstan
CÜ\ nào prevista nQ regulamento, e na.o se jul
gando talvez o pre,;idente -autorisado para 
mandar receber diariamente a moeda sómente 
que pudesse sei: c:ontada, examinada e trocada, 
ordenou que fosse recebido todo o cobre trazido 
pelas partes, procedendo-se unicamente á con
tagem dos volumes ou saccos, e ficando estes 
em deposito sob cautelas dadas pelo thesou
reiro da operação para depois se procederá 
contagem e mais operações secundarias como 
em acto continuado do dia 31 de Outubro. 
Fora.o as:;im recolhidos 1,650 saccos, e som
mando o valor de moeda que conlinhã·oJ se
gundo as declarações dos respectivos porta
dores,· montou a 159:128$890. Nos primeiros 
dias do mez seguintt:-, quando se estava conti
nm,ndo nas diligencias legaes, apparece a rebel
linó de 7 de Novembro de 1837, e a conse
quente occupaçào da cidade pelos rebeldes, que 
extraviarão 1,412 dos referidos saccos, dei
xando apenas 238,. cujo valor nao consta no 
thesouro. 
. « Depois da feliz restauração da cidade, re
querêl'tlO varios cidadãos a indemnisaçno da 
importuncia da dita moeda roubada; o the-

. souro, porém, os indeferia, entendendo que os 
supplicnnles não têm direito a haverem da fa

·zenda nacional a requerida indemnisação, por 
não ser imputavel á mesma faze·nda, sob ne
nhum pretexto, o resultado de um caso for
tuito e imprevisto, qual o da rebellil.\o imme· 
diala e violentamente manifeElada; muito menos 
quando o roubo se fez de um deposito, cm que 
livre e espontaneamente consenfüllo os proprie
tarios, a favor dos quaes unicamente fôra orde
nado por medida de rner.a equidade, e quando 
a esta medida só deu causa a negligencia que 
tivera.o em apresentar ao troco essa moeda no 
longo espaço de tempo decorrido até o fim de 
Outubro de 1837; e que portanto os recla
mantes devem soffrer o prejuizo da moeda 
roubada que ainda era sua, e como tal se 
conservava no dep8sito ~o tempo do roubo. 

« Deus guarde a V. Ex.-Paço, em 14 de 
Junho de 1839.-Candido Baptista de Oli
veira.:-Sr. Joaquim Nunes Machado. » 

A quem fez a requisiç:io. 

Do secretario do senado, participando que, 
por officio do ministro e secretario de es
tado dos negocios do impe1·io, constou ao 
senado que o regente em nome do imperador, 
sanccionou quatro resoluções : lª, autorisando 
o governo a conceder. cartas de naturalisaçãO 
a Antonio Gomes Coelho ; 2º, a Antonio José 
Pereira Dantas ; 3a, a Simplicio Euzebio No
gueira ; 4", approvando a tença concedida ao 
coronel graduado José Olinto de Carvalho e 
Silva.-Fica a camara inteirada. 
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Remette-se a cornrnissl'lo do ot·(,:amcn to o 
mappa rfornonslralivo dn s11hstifniç/:io P :isc::igm1.

tura do papel-moeda. 
Vai á comrnissão de diplomacia o requeri

mento dos p:1ssug1'.iros do brigue americano 
dos Eslados-ÜnidÕs Ontctrio, 1:oubudo em 31 
cfo Março de 1827 por um cor~ario de Buenos
Ayres. 

A' comrniss1\o de pensões e ordenados, o dos 
prnfessot'Cf:. publicas de differentes cadeirns da 
côr-te. 

A' comm issao de conslltmçao e poàeres 
remettendo a representação dos deputados 
da asse111bléa legislativa da Parahyba, em 
que representão contra as escandalosas viola
ções da constituição e das leis, que se 
commetterão naquella provincia por occasião 
da norncação dos rnernbros da assetnb!é~ pro-
vincial. . 

Entra em discussão o requerimento do Sr. 
Calmon 1 adiado na sessão antecedente. 

O Sr. Monte.zuma declara que se o nobre ex
ministro da fazenda es li vesse prc:sente, n llo fal
laria neste objecto. Ohserva que o nobre ex
ministro da fazenda dissera que, confiando 
muito na discrição, esperava que viesse a de
nuncia que pedia, sem a assignalura do denun
ciante. Mostra portrnlo que não se fazia mal 
em se declar:H' isto mesmo no requerimento, E: 

está persuadido que se o autor do requerimento 
estivesse presente não duvidaria faze::r esta de
claração ; por isso elle deputado se anima a 
pedir licença ao Sl'. presidente para mandar á 
mesa a seguinte emenda que é apoiada : 

(( Accrescente-se cm lugar competente :-Não 
declaran.:Io o nome do denunciante, etc.» 

O Sr. Limpo de Abreu declara que não 
pedio a palavra para fazer vel'dndeiramenle 
opposição ao nobre autor do requerimento, 
e sim para fazel' algumas ligeiras observa
ções sobre ohjeclos que julga importantes. 
Observa que o nobre ex-ministro da fazenda, 
para se justificar talvez, e defender-se de 
uma increpação que lhe havia feito um 
nobre deputado pel~ província de S. Paulo, 
pedira esses papeis. Nota que o nobre ex
ministro já dissera na casa que no tempo 
de sua administração/ se fizera esse paga
mento illeg:11, e daqui se vê que era tal. a 
desordem em que se achava a adminis
tração de finanças, que S. Ex. QI.M soube desse 
facto relativo a Israel de Paiva senão por 
uma denuncia que lhe foi comrnunicada. 
Nota o orador· que o nobre depulado de S. 
Paulo a quem se referio, nao disse que o 
nobre ex-ministro mandou fazer esse paga
me.nto illegal ; o que disse fôra que a admi• 
nistraçao da fazenda se achava em tal estado, 
que o nobre. ex-ministro ignorava tudo quanto 
se passava nas diversas thesourarias província es 
do imperio. 

'IOlllQ 1 

Até certo tempo pretendeu-se sustentar 
que o ex-presidente da provincia do Rio 
Grande do Sul era uma das nossas glorias 
militares ; porém cm vista do exame de 
todas as suns operações milita1·es. mal com
binauas sempre,· dos repetidos revezes que 
soffrérllo as armas da legalidade, isto o con
vencêrn e couvenceu o paiz de que a sua 
escolha tinha sido a mais fatal que se podia 
fazer e a mais capnz de comprornetter a tran
quillidade da provincia do Rio Grnnde do Sul. 
Podia esse presidenie ainda gosat· de algum 
conceito como administrador publico, mas que 
o facto de cuja discussão se occupa a ca
mara é muito sufficiente para mostrar que 
esse ex-presidente da prnvincia do Rio Grande 
do Sul não póde tambem merecer conceito por 
esse lado. 

Nota que o nobre ex-ministro da guerra, em 
outra sessão, se mostrasse admirado por haver 
a aclual administração mandado repôr esses 
dinheiros que Israel de Paiva tinha illegal e 
indevidamente n:cebido, e estranha que S. Ex. 
quizesse fazer uma especie de censura por um 
acto destes ao nobre ministro da fazenda, 
quando elle assim curnprio o seu dever, quando 
julgou que os legalistas, só por serem lega
listas, nao podem ter carta branca para pra
ticarem todos os actos, ainda contrarias ás leis. 

O orador deseja que as leis se execlllem; 
quer seja contra os legalistas, quer contra os 
rebeldes, e declara que não é eom os do
cumentos que pede o nobre ex-ministrn ela 
fazenda que se ha de justificar <lo estado dc
ploravel em qne se adrn a aclniinistrnç~o da 
fazenda em todo o irnperio, estado q1ie o oradôr 
atlribue ao sy,.;tenia elas tra11sacções adoptado 
pela administração de 19 de Setembro, e 
exercido para com os seus ernpn•gados, sys
tema que collocára o governo na impossibilidade 
de exigir a responsabilid,lde dos em pregados 
publicas, que finalmente fizera com que certos 
empregados indignos de servir no sy:,;tema 
representativo se conservassem em seus lugares, 
opprirnindo os povos e dissipando os recursos 
do estado. · 

Não deseja fazer censuras, mas não póde 
deixar de as fazer, quando .ellas são acompa
nhadas das compelentes informações. Declara. 
que poderá obter documentos para provar o 
deploravel estado em que se achão as finanças 
na provincia de Min_as Geraes ;, e po1· ser pro
vincia de que o oradot· tem a houra de ser 
represehtanle7 fallará nos objectos que lhe digão 
respeito com mais particularidade. Reserva-se 
para fazer observações ácerca desta materia 
para quando o nobre ministro da fazenda vier 
á camara assistit- á discussll.o do orçarnenl.o. 
Entretanto votará pelo requerimento de que 
se trata, ficando satisfeito de ter feito estas 
breves observações. 

55 
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O Sr. Carneiro Leão principia notando que 
tudo quanto se tem dito nesta casa não é 
·senão vãS declamações, especialmente o que 
acaba de ouvir do nobre deputado de Minas

Geraes, cujos fins . sem duvida sao estabe
lecer grande chuveil'O de falsas imputações 
e gratuitas arguições, para daqui a algum tempo 
salvar com ellas algum pequeno desgosto. 
Se1·â lastima,el, diz o orador, se isso acontecer; 
será lastimavel, porque teremos de ver novas 
choradeiras, novas a1·guições contra esses em
pregados. (Apoiados ironicos nos bancos da op· 
posição.) 

O orador pára, e depois :-Acabou a assuada? 
Diz em voz baixa, e continuando, declara qne 
o nobt·e ex-ministro da fazenda comportou-se 
com todo o zelo possivel. Sabia ta11to do que 
se passava como as administrações antece
dentes, e muito mais ainda. E corno poderá 
ttma administração que existe na côrte saber 
de todos os pequenos abusos commeltidos no 
Rio Grande, Pará, etc., quando as mesmas 
aut01·idades, quando as mesmas partes interes
sadas ou qualquer cidadAo zeloso não fazem 
chegar ao conhecimento do ministro esses 
abusos, para que elle possa dar-lhes provi-
dencias? · 

Pergunta se o nobre deputado sabia, quando 
foi ministro da justiça, da origem de todos os 
pequenos abusos que se commettião nas pro
víncias remotas, e ainda em algum canto da 
p1·ovincia <lo Rio de Janeiro, pat·a por todos 
eUes responder e explicai-os ? 

_ Como pois, exclama o orador, se póde in
cu1par o ex-mii1istro não sei se conscienciosa
mente? Duvido mesmo .... 

O SR. ANDRADA MAdHADO : - Isso é contra 
a ordem. 

O SR. CARNEIJ\O LEÃO :-E1 mesmo o illostre 
deputado que ainda na.o farto ·de apodos, de 
invectivas.... · 

. O Sa. ANDRADA MACHADO (levantaclo-ss e ba
tendo com. o pé) :-Falta á verdad~:··· 

( Gorifu.são· Íni!ol-ita n11 ccpnara ; o.~ S1·s. Car
nei·ro Leão e A ndmda .Macliado froeão pala·vraa 
que não pudemos owvi,·, po1·que .11u,as. vozes são 
dominada~ pela explosão de clamorei; r,e1·aes de 
- ordem! Ordem!- 013 esfi>r9os do Sr. pre
Bid~nte .!!ão impotentes para restabelecer o si-
lencio.) · 

O SR. RA!nRo :-:-Se V. Ex. n;J.o póde manter 
a ordeEr; levante a · sessão. 

O Sa. ANDRADA MACHADO: -V. Ex. é o 
culpado, porque não impõe silencio a esses 
que inaultão. 

O Sn. CARNEIRO Ldo :-Sim; é V. Ex. talvez· 
culpado por nào ter chamado á ordem os Srs. 
deputados, quando têm aqui injuriado ~ calumw 
niado o governo, 

(Nova confusão, novos gritos de - 01·tle,n, 
ordmn.) 

MurrAs VozEs !-V. Ex., Sr. pt·esidente, chame 
á ordem. 

O SR. PRESIDENTE emprega de novo todos os 
esforços para restabelecer· a ordem. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Falta de con
sciencia, ca.lumnias1 são palavras que aqui se 
não proferem. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-E' o nobre deputado 
mesmo quem dá o exemplo. Quantas vezes nlio . 
tem elle dirigido graves censuras, mesmo á 
vida particular? ..... 

O SR. PRESIDENTE :-A' ordem, á ordem. · 

O Sn. CARNEIRO LEÃO :-Eu me ca]o, se 
V. Ex. se obrigar a não deixar que continuem 
a insultar, a calumniar ; quando não, ver-me
hei na obrigação de repellir pelo mesmo modo, 
e com palavras claras, todas essas invectivas. 
Nem sei qne direito tem aqui um deputado 
para bater-me o pé! Que! Na.o tenho eu ignal 
dirtito de bater-lhe o pé e repell il-o ? 

(Nova co1ifttsão, vozes que não distinguimos.) 
Sit111 senhor, bateu o pé1 cumpria-me res

ponder do mesmo modo; porque não sei :\CO· 

bardar-me quando se me bate o pé; 
(Restabelece-se o silencio.) 
O Sa. CARNEIRO LEÃO continuando no seu 

discurso, moslt·a que o ex-.ministro da fazenda 
nno podia certamente saber o que se passava 
no Rio Grande nem impedir que se fizesse esse 
pagamento, 6 que seu zelo pelos interesses pu
blicas fica sobejamente provado por haver elle 
exigido Íll formações apenas soube desse paga
rhento. O orador e11lraF1ha o systema para que 
se quer erigir, encarando os officiaes da fa
zenda publica, os legalistas, como roubadores; 
disse que em corollario deate systema tem-se 
tratado de lyrannos, de tigres a todos esses 
legalistas que restituira.o a paz, a ordem á pro
vincia da BaQia : mostra que ,; corollario desse 
systema o .i1.1odo por que são. tratados os que 
em Santa Catharina têm sustentado a monar
chia. Não se vê como esses cidadãos que pre
vine·m que se proclame a republica de Pira
tinirn, como estes legalistas sa.o logo represen
tados como autores de · crimes detestaveis ? 
Como os ·rebelrtes têm sido exaltados, emquanto 
que os legalistas sAO espezinhados, querendo-se 
sem duvida, exclama o orador, que lhes vamos 
pedir pe1·dão de havermos sustentado a manar-

. chia ! Acha o orador que esse systema é pro
prio para favorecer aos 1·ebeldes, e persuadir
lhes que acbão protectot·cs mesmo no seio da 
r~presentação nacional. 

Lembra que a tribuna não é club· secreto, 
que poderáõ ler os rebeldes esses discursos, e 
ver como aqui são gabados aquelles que abu
sárão dos em~argos conferidos pela. nação para 
debellarem a monarchia constitucional, 
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Crô que aventurou-se de mais o nobre depu
tado rlc Minas, quando avançou que o nobre 
ex-m inlslrn da faz(-'nda nno se poderia justificRr 
com os docum(.>nlos que pede: ver-se-ha se 
póde ou não jusiificnr-sc, se não para com os 
que já o condemnao, ao menos para com os 
im pa rciaes, para os quaes sem duvida ja bas
tava a sin1p1ts declaração do ex-ministro~ 

Acha que, procurando-se por este modo cen
surâr a administraçso, manifesta-se odio ~o 
governo, á rnonarcbia (ritndas da oppo~;ição), 
e aqui direi ao nobre deputado,· exclama o 
orador, que cada vez me persuado nrnis que 
sua política é a mais perniciosa, é a mais 
iniqua. 

O SR. PRESIDENTE :-0 nobre deputado n1!.o 
se deve dirigir directamenle a um seu col!cga. 

O SR. CARNEIRO LEÃO :-Eu dirijo-me á casa, 
e com ella é que fallo qnando digo que a po
lilíca que se tem aqui expendido, ainda na 
sessão passada, essa politica que se estabelecia 
no tempo em que fez parte o nobre deputado 
dessa administraçao de 12 de Outubro, que essa 
política era summarnente perniciosa (apoiados), 
sem systema e vacillante, sem opinião, e que 
talvez por isso favorecesse a todas as opiniões. 
. O orador conclue com mais algumas obser

vações, votando pelo requerimento. 

O SR. PRESIDENTE declara a discussão adiada 
pela hora. 

o Sr. Rego Monteiro acha que deve COD· 

cluir-se hoje esta materia, e por isso requer a 
urgencia1 ao menos até o meio-dia. 

E' apoiad:1 a urgencia. 

O Sr. Coelho Bastos julga mais prudente 
não se tratar mais ::igora àesta questão, para 
que não se ~uscilcm novas odiosidades, e com 
isto se perca a dignidade da casa; acha que 
deve a questão ficar a dia da para amanhã, 
porque provavelmente as paixões estarl:i.O mais 
tranquillas, e portanto vota contra a urgencia. 

O Sr. Limpo de Abreu :-Acho muito ra
zoaveis os argumentos que acabou de expender 
o nobre deputado pela provincia da Parahyba; 
mas talvez na.o lenlJão applicação para o caso 
em questão. Eu entendo que meus illustres 
co11egas e amigos, que têm pedido a palavra 
sobre a questlio, que sem duvida se tem tornado 
importante, fallaráõ c9m todo o sangue frio que 
lhes é proprio, Não é preciso recorrer á vocife
rações, e menos a provocações, quando está da 
sua parte a justiça e a verdade. E certamente a 
linguagem da justiça e da verdade costuma ser 
sempre calma. Por outra parte a discussão 
convém muito para repellir uma arguiç!lo odiosa, 
que nos tem sido feita pelo lado opposto. Cumpre 
que enlr~mos em explicações. 

Os nobres deputados que sustentárllo o re· 
querimento, e que têm ·tomado a defeza da 
administração de 19 de Setembro1 te!}1-se arro-

gado o monopolio de monarchismo : é neces
sario responder JM)anto antes a estes noves 
cavalheiros d'Assas do ul!ra-monarchismo. 

Se os 11obres deputados se propoem suslenbr 
a nl()narchia sem se lhe juntar as palavras
conslíln,·ional representi1liva-que tem por certo 
uma gr~:nde imporlancia politica, nãn lhes dis
pulo a gloriR ; porétn se o seu firn é defender 
a monarchia constitucional representativa tal 
qual está consc1grada IJO pacto fundamental, 
então tarnhem quero para mim uma parte dessa 
gloria ; havemos de trabalhar ao me.smo tempo, 
~e 11:10 pudermos lrabalh11r reunidos. 

Mas cp,aes silo as provas oroduzirlas oclo 
nobre d~p11lado para inculcar' que existe 0un~ 
partido rep11blicano, e que este parfitlo está 
(pareec-me q11e ouvio dizei· isto) muilo bem 
est..:ibelecido? As pt·ov:=is sno como essa cabeça 
de Mec!L1za, com que ha dias nos ameoçou :iqui 
o SI'. ex-ministro da guerra, isto é, uma carta, 
em que se dizia que as pi-ovincias de Minas e 
S. Paulo pan.~cião dedarar-se contra a fórma 
do governo rnonarehico constitucional repre
sentativo. Note-se que a carta era datada de 
13 de. Outubro de 1838, e que nesse tempo 
aquellas províncias estavão no mais profundo 
socego. 

Entretanto, como o nobre deputado por Minas 
linha relações e affeições de arilisade com a ad
nislração de 19 de Setembro, é possivel que 
elle tenha tido revelações importaii tes feita3 
pela po1icia secreta dessa administração ; talvez 
que possuo. documentos com que possa provar 
que existe, com effeito, no Brazil, um grande 
partido que affronta a monarcliia constitucional 
representativa. Eu estou, portantoi resolvido, á 
vista das asserções que aqui se emiltem todos 
os dias, a fazer uma moçno para que se ·per
gunte ao governo se com effeito ha motivos 
para se receiar pela estabilidade da monarchia 
constitucional no Brnzil. 

Estou resolvido a isto, e V. E::i.:. ha de per
mittir que eu faça esta moção. As palavras 
ditas em urna das sessões passadas pelo nobre 
ex-ministt·o da guerra, que não ha muito sahio 
do ministerin, e as que forno proferidas pelo 
nobre deputado de Minas, e que se dirigem 
especialmente ao lado a que pertenço obrigão
me a que faça a moça.o por honra dos repre
sentantes da nação. E isto nilo será novo, Sr. 
presidente ; em 1885 ou 1884, do lado a que 
pertence esse nobre deputado, uma assembléa 
provincial fez partir uma moçAo, e dirigio uma 
representaç:i.o ao throno para se saber se por 
ventura era digno de attençAo e providencias 
o receio que nesse tempo havia de uma insur
reição geral. Eu não penso que uma insur-

. reição geral fosse mais perigosa do que uma 
conspiraçao contra o thróno do Sr. ·D. Pedro II. 
Se os nobres deputados ent!l.o apoiárlio e sus
tentárlio a moçci.o dessa assembléa provincial, 
espero que elles, na ~ccasião em que eu tiver 
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de fazer a minha moção, se . reunã~ comn9~co 
para qne nos scjão commu~1cad:1s mf~rmaçoes 
relativas á medonh:;l c0nsp1raçã.o anl1-monar
chica, ou seja em sessào publica, o~ em sessão 
secrela, e por esta manéira e:xamrnaremos a 
verdade. 

Seudo tão importante como é esta questão, 
peço licença ao nobre deputado pela Parahyba 
para que eu me recuse. a votar contrn a , nr-. 
gencia, como elle deseja. A questão é g1 ave 
o envolve incidenles que podem comprometter 
a todos; é preciso que o paiz saiba qua_nto 
antes que na camai-a do~ depulad?s na.~ ex1~t;c 
foào aigum que nri.o qt1e1ra su~tenr.ar a nJOntu· 
cliia conslitticional represenlal1va. (Apozados.) 
E é muito p::il'a admi1·ar e sorp1·e11der. que um 
)ado àa canrnra queira por esta rnane11,-a tornar 
odioso o oulro lado! Outros são os t!1e1os p~ra 
conseguir alconfiança e respeito do pa1z. (Apow
dos.) Estes meios consistem em que cada, um 
cumpra o seu dever, ou seja quando esta no 
ministel'io on quando tem a honra de assentar-

, · l E1 se nos bancos da representação nac10na .- u 
voto a favor da urgencia. 

O SR. PRESIDENTE:- Tern a palavra o Sr. 
Andrada Machado. 

O Sr. Calmcn (pela oi·dem) :- Peço licença 
para retirar o meu requerimento : acabo de s_er 
informado que elle tem provocado _uma dis
cussão mui calorosa. Tenho preenchido o mell 
fim : a opposiçt\o que se tem feito ao meu re
qu el'imen to justifica-me completamente. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Nilo nos op· 
puzemos .... 

O SR. CALMON :-Mas para que tanta e tão 
calorosa discussão sobre negocio tão simples ? 
Qne quer isto dizer? Consta-n.1e mesmo que 
houve uma scena desagradavel.. .. 

O Sa. ANnRADA MACHA.DO :-Foi isso um ,in
feliz accidente. 

O Sa. CALMON :-Pois bem : não ·quero con
correr para que se reproduza.o infelizes acci
dentes. Tambem constou-me que um nobre de
putado dissera que esses docmnentos não me 
justifi.caráõ .. Ora, o nobre deputado (olhando 
pa1·a o Sr. IÀmpo de Abren), que é tào ze
loso) que se tem mostrado nimiamente zelos_o 
da minha reputação, receba. o meu agradeci
mento .... Oh ! não quiz elle que eu ficasse en
vergonhado com a apresentação de taes doeu· 
mentos ..... que generosidade ! !. ... O meu fim 
está preenchido. Todavia pedirei ao Sr. contador 
geral do thesouro que me faça o favor qe 
trazer do thesouro os ditos documentos, para 
que, postos sobre a mesa, todos os senhores 

·poss.!lo vêl-os. 

Grande maioria autorisa a retirada do l'eque~ 
rimento~ 

ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão da interpretação do 
acto addicional. 

O Sr. Pauiino ! ,- A camara sabe que não 
tenho por costume tomar-lhe o t~mpo com 
meus díscursos. Destitnido -do.s qualidades que 
constituem o orador, pouco costumado a foll~r 
em publico, eu preferia conservar-me er~1 SI· 
lencio e dar na ma.teria em qneslão a meu voto 
"'"mbnli,,o sr'""~ido ""' ;ns1'Jirn,,,ões da minha razl:!.o -J &- '-'•.av .,,5u1, uu 1, 't 

e da minha consuiencia. Fui porém rn~mbro da 
commissão que organisou o projecto, cuja re
dacç!lo ora se discuta, fui-o tambern da qye o re· 
digio, força é portanto que procure defende_l-o, 
quanto em minhas deheis força:s couber, das 1m
puluções gravissimas que lhe silo feilils: l~obr~ 
projedo ! Pes1\o sobre elle accusa<;ões t~rr1ve~s! E 
pois accusado de revolucionario, de 1t:1pol~l1co> 
de incoherente de absmdo, de eontrad1ctor10, e 
ainda p01· cim1a de extravagante! E' Lambem 
accusado de falsidade pelo nobre deputado da 

. opposição, autor do rtquerimento. 
Eu nãO farei á camara a injuria de a deiender 

da imputação de revolucionaria que lbe é feita. 
Para a attenuar se di::,se que o projeclo não era 
della. A camara approvou-o porém em 1 ª, 2" e 
3" discussão. O projecto é pot·tanto del[a, isto é, 
da sua maioria della sao as suas idéas. O que 

' d' t ainda não é del!a, é a redacçi'.!.o que se iscn e. 
Ora, eu n~o vejo aqui revoluciona.rios. . 

Nao defenderei igualmente a camara da un
putaça.o de falsidade. Nella uma só cousa me 
admira e confunde, e é ver o nobre deputado 
autor do requerimeuto lançar uma accnsaçM 
tão. odiosa e violenta sobre dous illustres depu· 
tados que pertencem ao seu lado. Ca?e pois a 
um re$peilavel deputado pela provmcia de 
S. Paulo, de quem na sessão passada tive a 
honra de ser coilega na comrnissi'.!.o das assem
bléas provinciaes, e que na discussão prestou o 
seu valioso apoio aos arts. lº, 4º; 6º, 7º, 8\ e á 
1" parte do art. 5º do projecto de que se trata. Cabe 
igualmente á outro illustre deputado pela pro
víncia de Minas Geraes, signatario das ins
trucções de 9 de Dezembro de 1835, as quaes 
estabelecerM e recomn1endavão terminante-

. mente aos presidentes das P:ovincias as mesn~as 
doutrinas que hoje se cap1tul_ào ~e revoluc10-
n<'lrias, de absurdas, de contradwtorrns, etc. Or~, 
quando o nobre deputado autor do requeri
mento hostilisn.assirn os que pertencem ao seu 
lado não é "por certo de admirar que pela 
mes~1a fórma trate os seus contrarios. Os 
nobres- deputados a quem me refiro_ que se de
fenda.oi elies o fa1·ão por certo muito. melhor 
do que eu o poderia fazer. . .. 

Pelo que respeita á accusaçã.o de 1mpohhco 
que se faz ao projecto,. não ser se é ést~ o lugar 
proprio para discutil-a. O projecto _p01s passou 
em 1" 2ª e 3" discussão. Ora, o regimento, que 

,. ,1 tr1 dfi··· ~ a lei da casa, ordená que a ... op ª"'º e ni,~'IT~· 
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mente um projecto, e apresentada a sua re
dacçllo, U\o sómente se possa entrnr na dis
cflssno da sua materia quando se reconheça que 
o vencido envolve incoherencia, contl'adicção 
ou absurdo manifesto. O exame da impolitica 
do projecto pel'lence portanto ú 1" discussão em 
qne se trata da co·nveniencia. Todavia, se os 
nobres deputados que combatem o mesmo 
projeclo tiverem a bondade de formular os 
argumentos pelos quaes entendem que é impo~ 
litico, eu farei a diligencia pat·a responder-lhes. 

A camara permittirá que antes de entrar no 
exame das accusações de incoherencia, con
tradicçao, e absurdo que se fazem ao projecto, 
eu faça algumas observações ácerca de nma 
quesll\o de ordem e regimental, que aqui se póde 
suscitar. 

Ji tive occasião de observar em uma das 
sessões precedentes que o regimento exige para 
que na redacçfio de um projecto se entre no
\'amenle .na discussão da sua rnateria, não 
sómente que haja incoherencia, contradicçfw e 

absurdo, mas que essa incohen-ncia, contra
dicção e absurdo sejão manifestos. E m,sím era 
necessario para que as nossas discussões ti -
vessem um termo. Mostrei que essa incohe
rencia e conlradicçlio se devia entender· entre as 
diversas doutrinas e disposições do mesmo pro
jecto, e não com reforent:ia a quaesquer dou
trinas e considerações externas. Cuido que esta 
intelligencia do regimento me nao ser.i con
testada. 

Ora, en peço a todos os nohres deputadvs 
que me fazem a honra de ouvir, que tenhão a 
bondade de lêr o requerimento em discussão, e 
que diga.o se, apezar de vir ai-razoado, se en
contrão nelle algum argumento que pelo menos 
tenda a indicar contradicç~o e incoherencia 
entre os diversos artigos do projeeto. Não, todo 
o arrazoado do requerimento tende a mostrar 
que ha absurdo. E em que se fuoda esse 
absurdo? 

Funda-se, segundo a opinião do nobre autor 
do requerimento, em que o projecto reforma 
o acto addiciona.1 em vez de interprelal-o ; 
funda-se em que ha usurpação do poder consti
tuinte. 

Ora, qur.·.pdo um poder político qualqner ex
cede as raias que lhe são marcadas na consti
tuição do estado, quando usurpa facul<lades 
que lhe não pertencem, viola a constituição, 
commelle uma usurpação, uma incompetencia, 
mas não um absurdo, ao menos .no sentido em 
que o toma o regimento, Nem sempre é absurdo 
aquillo que é contrario á lei, porque nem sempt·e 
a lei é a razão e o senso com mum ; nem sempre 
a razão e o senso commum é lei. E se assim 
nno fôra, tendo· cada paiz ]eis diversas, seria 
tambem diversa a razão e o s·enso commum, 
que é porém universal e unico em todos ·os 
homens, Se o que é contra.rio á lei fôra sempre 

absurdo, todos os crimes serião absurdos, e 
os codigos penaes serião codigos de absurdos. 

A qneslão de absul'do, portanto, pela ma
neira por que a encarão os no]H·es deputados 
da opposição, parece-me estar inteiramente 
fóra da ordem e do regimento. 

V. Ex. ha de estar lembrado, Sr. presidente, 
de que de todas as discussões que se agitárão 
nesta casa em a sessão passada, foi, depois da 
do voto de graças e da do orçamento, a da in
terpretaçãó do neto addicional a mais disputada 
e a que levou mais tempo, apezar do silencio 
da nobre opposição. A scgnnda discussão co
meçou pois em 27 de Agosto, e terminou no 
dia 11 de Setemhrn. V. Ex. ha de se lembrar 
igualmente, e bem assim u camara, de que os 
pl'incipaes arg11mcnlos qne se produzir/lo ent.no 
contra o projecto de interprelaçno ao acto acldi
cional são esses que hoje se reprotluicm. 
Appello para a camara que os ouvio. Allegavão 
pois os nobres adversarios do projecto que elle 
excedia as raias da faculdade de interpretar, que 
envolvia reforma e L1surpação do pode.e constí-

. tuinte. A rna_ioria da camara não pensou assim, 
e rejeitou todos esses argumentos. 

Um illustr,~ deputa.do pela provincia de Minas 
Geraes já teve a bondade de revelar-nos, em 

. urna das sessões passadas, o pensamento da 
nobre opposição pelo que respeita a esta dis
cussão. Disse elle : << O anno passado a oppo· 
sição irnpôz-se completo silencio, não teve pat'te 
nesta discussão : entretanto tem obrigação de 
justificnr as opiniões que apresenta nf•sta casa; 
e dar satisfação dos motivos que dit·igirão seu 
procedimento nesta importante questão. » 

A nobre oooosicão esteve silenciosa dut·antc 
o. sessão pa;;ada.' Parece-me essa proposiçno 
menos exacta, salvo se a opposição _se compõe 
unicamente de 6 ou 7 Srs. deputados. Alguns 
d_os nobres deputados que pertencem á oppo
sição envolvêrão-se na discussão deste projeclo 
na sessão passada, e apresentárão contra elle 
os mesmos argumentos que hoje $0 repro-
duzem. · · 

E' porque estiverão silenciosos 6 ou 7 nobres 
deputados da opposição ? Porque quizel'ão. O 
qne obstava a que fallassem ? As emendas do 
regimento? Na.o, porque ellas ainda estão em 
vigor e todavia os nobres deputados fal!rw. · 

E pot·qne 6 ou 7 nobres deputados da oppo
sição julgarão dever calar-se dnrante . ··uma 
grande parte da sessão passada, seguir-se-ha por 
ventura que se deva- violar o regimento da casa 
e tornar a pôr ern discussão argumentos q11e já 

for:lo oroduzidos, discutidos e rejeitado!: ? Se
guir-sê~ha que se deva íntanrnr uma nova dis
cussão de um prôjecto que já teve tres, prolon
gando-se sómente a segunda desde o dia 27 de 
Agosto· do anno passado até o dia 11 de Se
tembro? Se se admW.irem semelhantes prece
dentes, nunca terão fim as nossas discussões. 

· Bastará que alguns Srs. deputados n~o tenho.o 
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fallado na occasião propria, para que, f óra de· 
tempo, possa.o reclamar nova discussão das 
materias em que nao faUarao porque o não qui
zerão fazer. Isto nada menos importa do que a 
preleriçãO de quasi todos os artigos do regimento. · 

Mas os nobres deputados que estivera.o em 
silencio querem justificar-se, isto é, querem 
justificar-se de ópiniões que não emittirão, por 
que estavno em silencio. Justificassem-se a 
tempo. Tinhão para isso a 1ª, 2" e 8" discussão. 
Demais, Sr. presidente, a nossa principal missão 
_aqui co11siste em fazer boas leis para o paiz e 
prover de remedia as necessidades publicas, e 
11110 tomar á camara o tempo, que é tllo precioso, 
<iom justificações proprias e extemporaneas. 

Posto que, pelo que lenho expendido, con~ 
sidere esta discussão fót·n da ordem e do regi
mento, já que ella tem sido admitlida, eu pro
curarei responder aos argumentos com que 
alguns nobres deputados têm pretendido mostrar 
que o projecto, cuja redacçl\~ se discute, en
volve absurdos, dando-se á palavra absurdo a 
impropria intelligencia que lhe pretendem dar. 

Art. 1º do projecto e do requerimento.-O 
nobre autor do requerimento e o illustre depu-· 
tado pela provincia de Minas Geraes que o sus
tentou1 adopUto a 1 ª parte do artigo do projecto, 
isto é, entendem que a pa]avra-municipal
do art. 10 § 4° do acto addicioual comprehende 
ambas as anlet·iores-policia e economia-e 
que a ambas estas se refere a clausula final do 
mesmo al'tigo-precedendo propostas das ca
maras.-Entendem porém os mesmos nobres 
deputados que a 2ª parle do citado arligo, ne
gando ás assembléas provinciaes a faculdade de 
legislar sobre a policia judiciaria, e restrin
gindo-a á policia administrativa, contém absurdo, 
porque ·revoga a constituição a titulo de inter
pretai-a, isto é, os nobres deputados entendem 
que, em virtude do .art. 10 § 4u do acto addi
c~onal1 podem as assembléas legislativas prn
vmciaes legislar sobre policia municipal judi
ciaria, precedendo propostas das camaras. 

Vejamos se a doutrina dos nobres deputados 
póde resistirá decomposição e á analyse. 

O art. 10 § 4º do acto addicional deu ás as
sembléas · provinciàes a faculdade de legislal' 
sobre a policia e economícl municipal, pre
cedendo propostas das camaras. 

Os legisladores do acto addicional não de
fiuirno as palavras-policia e economia muni
cipal :-adoptárão-n'as como termos definidos. 
Na.o as podiao deixar ao arbitrio das assemb]éas 
provinciaes, porque então, segundo a maior ou 
menor latitude que dessem a ·essas palavras, 
seriao mais ou menos amplas as suas a llribuições, 
mais ou menos amplas as attribuições da as
sem biéa geral. A constituição não seria portanto 
mais uniforme em todo o imperio, e um. poder 
r~st~icto .e ~ubordinad~ · (as assembléas pro
vmc1aes) seria o que havia de fixar e marcar, 
nesta parte, as raias das. attribuições da. as-

sembléa geral : os mesmos legisladores do . ..ac·to 
addicional não se podiao referir a um typo ima
ginaria de policia e economia municipal, nem 
ao modo por que cada um p~de entender essâs 
palavras. 

Usando dos termos policia e economia m u
nicipal como definidos, os legisladores do acto 
addicional não podião, portanto, ter em vista 
senão as nossas instituições, as uossas leis e 
os nossos costumes.~A conslituiçã.o federal dos 
Estados-Unidos não definio o impeachement, 
usando todavia dessa palavra. Entendêrão os 
americanos que essa palavra fôra introdu
zida na sua constituição como um termo 
definido e conhecido, e forão por isso buscar a 
sua definição na lei commum de Inglaterra, a 
que havião vivido sujeitos quando ns provincius 
unidas erão colonias. 

E' portanto, evidente, e nem essa doutrinn 
tem sido aqui contestada, que é nas nossas 
instituições, nas nossas leis, e nos nossos cos
tumes, que devemos procurat· a natureza, a 
essencia e as raias da policia e economia um
nicipal. 

A nossa constituição politicn, em um ca
pitulo especial consagrotl a existencia das mu
nicipalidndes. Note-se de passagem que esse 
capitulo está debaixo da rub1•ica - Da admi
nistração e economia das pi·ovincias. - A con
stituição indicou, portanto, claramente, que as 
camaras municipaes erão corporações· mera
mente economicas e administrativas, idéa esta 
reproduzida em um dos artigos (de cujo nu
mero agor·a me na.o recordo) da ]ei do 1° de 
Outubro de 1828, no qual se diz que as camnras 
sã.o corporações meramente administrativas. 
Tambem nota1·ei de passagem que a palavra 
- admini~trativa - exclue a outra - judi
ciada. 

A consti"tuição, considerando as municipa
lidades como corporações administrativas e eco
nomicas, deixou o seu desenvolvimento sobre 
as bases que eslabetecêra para uma · lei re
gulamentar. Esta lei é a do l" de Ontubro de 
1828. . 

E', portanto, nesta lei e na sua maneira 
pz:atica de execução que devemos ir buscar 
a . intelligt:ncia das palavras-policia e econo
mia mbnicipal -· de que usa o acto addiciooal, 
porque nenhuma_ outra legislação temos onde 
essas mesmas paJ.avras se achem· definidas. 

Ora, o art. 66 dessa lei diz que as camaras 
municipaes terão a seu cargo tudo quanto 
diz respeito á policia e economia das povoa
ções e seus termos, e nos diversos paragra
phos desse artigo capitula muito min~ciosamenle. 
todos os objectos que entre nós constituem 
a policia e economia desses termo1:1 e po
voações, isto é, a policia · e economia · mu
nicipal. 

Entre t~dos esses ohjectos, pt>rém, nenlmm 
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SESSÃO EM 17 DE JUNHO DE 1830 

ha que por sua natureza se possa chamar 
j udiciario. 

O nobre deputado pela provincia de Minas 
Gei-aes, que sustentou o art. 1 °· do requeri
mente eni discussao, .em uma das sessões pre
cedentes disse-nos porém que as camaras mu
nicipaes podiao fazer posturas sobre a policia 
judiciaria, porquanto pelo art. 71 ·· da lei do 
1 ° de Outubro de 1828 podia.o deliberar 
sobre os meios de promover e manter a 
segurança dos habitantes do municipio, e 
porque pelo arl. 66 § 4" da mesma lei 
pouil:l.o prover por meio de posturas · sobre 
as vozel'ias nas rua$ en1 horas de silencio, 
injurias e obscenidades contra a moral pu
blica. 

E é isto que os nobres deputados chamno 
policiu ju<liciiüfa municipal l Assim, tomar certas 
mcllil.lns locaes r11un a segumnça tlos habitantes 
de uma povouçll.o ou termo, vedar certas 
acçaes que prejuuicrw essa segurança, de
baixo de dctel'lninadas penas para os que 
as commellel'ern, impôr uma pena pecuniaria 
que não póde exceder de 30$000, ou , de 
pdsao que nao póde exceder a oito dfas, 
sao cousas que pertencem á policia judi
ciada! 

O nobre deputado autor do requerimento 
e o illustre deputado pela provincia de Minas 
Geraes que o sustentou estãO completamente 
equivocados. Mostrárilo palpavelmente que não 
têm a menor idéa do que seja policia ju
diciaria. Descancem os nob1·es deputados, 
pela segunda parle do artigo 1" do projecto 
em discussão, contínuão as camaras a poder 
prover sobre a segurança dos habitantes 
de seus mu·nicipios e sobre as vozerias e 
obscenidades que offendem a moral publica, 
porque isso nno constitue nem nunca consti
tuio a poUcia judiciaria. 

Nem sequer os nobres deputados reflectirão 
sobre a significação da palavra -judiciaria. -
Nao virão que judiciario quer dizer o que per
tence ajuizo, á faculdade de julgai· dos tl'ibunaes, 
ao que é feito por meio de justiça. E' esta a si
gnificação que dão a esta palavra, Moraes, o 
diacionario juridico, o da academia, o de Boiste, 
e em que a tomn.o os jurisconsultos, os políticos 
e todos. 

A policia judiciaria é, pois, aquella que 
constatn a existencia dos delictos que reune as 
suas provas e entrega os delinquentes aos tribu
naes encarregados de os punir. Os seus cura·
dores são essencialmente geraes, pois que as 
suas regras nAo dependem de ·cireumstancias 

· de localidades. Na.o póde ser municipal, porque 
esta depende daquellas circumstancias, e é 
tão diversa quanto estas o são. 

A nossa policia judiciaria, quanto á nossa 
legislação moderna, encontrava-se nas leis de 6 
de Junho e de 26 de Outubro de 1831, e hoje no· 
çodigo do processo, parte 2ª, tit. 3º, caps. 2º, 4-> 

e 9º. Na legislação franéeza encontra-se a sua 
policia judiciaria na primeira paL'le do seu co· 
digo de instrucção criminal. 

Eu consultei, Sr. presidente, varios autores 
de grande nota que escreverão sobre 'jurispru
dencia e direito administrativo, em lugares 
onde tratarão da policia e das suas diversas 
especies. Nunca encontrei especie alguma com 
a denominação e natureza de policia judiciaria 
municipal. Procurei na nossa lt:gislaQão todas 
aquellas disposições que tê1n as feições da po· 
licia judiciaria i nenhuma encontl'ei a qne pu. 
de·sse caber a qualiàa,ie de municipal. Estava 
reservada para os nobres deputados a quem 
me refiro a descobe1'la de uma nova especie de 
policia a que dera.o o no1ne de policia judiciaria 
municipal. 

Os nobres deputados entendem, pois, que ha 
uma policia judiciaria municipal, e que sobre 
essa podem legislar as assembléus provinciaes, 
precedendo propostas das carnaras. Exarnineri10s 
por um pouco as cousequencias desta doutrina. 

A policia judiciaria, segundo já observei, é 
aquetla que constata a existencia dos ci-imes, 
que 1·eune as suas provas, e entrega os delin
quentes aos tribnnaes encarregados de os punir. 
Todas as disposições do nosso codigo do pro
cesso que tratao da primeira instrucça.o do 
mesmo processo, constituern portanto a nossa 
policia judiciaria. 

Mas segundo a doutrina que estabelecem os 
nobres deputados a quem me tenho referido, 
as regras relativas á policia judiciaria, isto é, 
a instrucção do processo, devem ser propostas 
ás assembléas provinciaes pelas camaras dos 
n1Unicipios. Eu não me acho habilitado para 
dizer com exactidão que numero de municipios 
poderá haver em tod.o o imperio ; mas suppo
nhamos qoe são 300; o seu numero não poderá 
ser menor; poderiam os p.ortanto ter 300 diversas 
especies de regras da instrucção do processo, isto 
é, uma parte importantissima e consideravel do 
codigo do processo poderia ser concebida e 
decretada por 300 diversas maneiras. 

Ora, ainda mesmo as· pessoas menos enten
tendidas em jurisprudencia sabem que as regras 
que regem a primeira instrucção · do processo 
têm uma connex.ão intima, e são inseparaveis 
das que regem os recursos, os tribunaes supe· 
dores e a organisação judiciaria. Como esta· 
belecer as regras por que se ha de conhecer de 
um recurso em um tribunal superior sem 
que estejllo em harmonia com aquellas por 
que se procede no principio do processo ? 
Como pôr a parte dos codigos que fica~ia sendo 

. uniforme em todo o imperio, em harmonia com 
300 diversas fórmas de proceder na insh·ucção 
do processo, _adoptadas em outros tantos mu
nicipios. 

Os illustres inventores desta monstruosidade 
judiciariâ entendem que o § 7" do art. 10 do 
acto addicional faculta ás assembléas provin~. 
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ciaes o legislnr sobre as· aHriboições dos juizes 
de paz, mtrnicipaes, de orphrws e de direito. 
Ora, estas allribui~'.Cies lêm (mmedio.ta relação 
com as regras que regem a rnslrucçrw do pro
cesso. 

Assim é pela mesma doutrina dos nobres 
deputados, as camaras, quando livessem de fozer 
propostas sobl'e a policia judiciaria, ver-se-ião 
embarnçaclas e impossibilitadas de o fazer, 
porque pertencia ó.s assembléas provinciaes le
gislar sobre as :1ttribuições dus juizes que terião 
de levar a effeito ns regn1s da policia juJiciaria. 
As ussembléas provinciaes, quando tive;:;sem de 
legislar sobre aquellas attribuii;oes, ver-se-hião 
embaraçadas pelas propostas das camaras, que 
lornmião i mpossivel qualquer idéa de unifor
midade. A assen1bléa p;e1·al, füwllllenlc, quando 
tivesse de legislai' so!Jre os processos nus i11s
lancias superiores, 011 sobre as allribui,·Oes dos 
rnagislrndos que os nobres deputados cun::;idcrno 
gemes, vel'-sc-ia e111bnr,1çuda pelas li!!':ii pro
vinciaes que (na liypothcsc em quc::;lão) não 
scriM rcvogaveis, e por 300 pequenos codigos 
de policia jndiciariu municipal. As camaras :nu
nicipaes ernbaraçarião as assernbléas !Jrovin
ciaes, e as assemb!éas provinciaes as camaras. 
As assembléas provinciaes e as camaras (cada 
uma estaria pois no seu direito) embaraçarião 
a assembléa geral, e esta a todas aquellas. Taes 
são as consequencias logicas das dontl'inas com 
que os nobres deputados a quem me tenho 
referido com batem o art. 1 º do projecto. Taes êãO 
os resultados da invenção de urna polícia judi
ciaria municipal, que é cousa que não existe 
nas nossas instituicões. 

Não ha, pois, p·clicia judiciaria municipal; · 
e como o absurdo que se encontra no art. lº do 
projecto consiste cm a excluir, é evidente que 
póde ser absurdo a exclusão do que não existe. 

Demais, Sr. presidente, as regras que con
stituem a policia· judiciaria prendem muito es
treitamente com muitas das principaes garantias 
que, pelo titulo 8º da constituição, têm os ci
dadãos bra:úleiros. Ora, essas garantias, admil
lida a doutrina dos nobres deputados, serião 
sujeitas a ser encaradas e desenvolvidas por 
diversa maneira nos 300 codigos de policia 
judiciada municipal, o que não me parece con
forme á constituição, que quer que ellas sejão 
uniformes em todo o irnperio. E são os nobres 
deputados que se apresentllo tão zelosos de
fensores das liberdades publicas os que apre
sentão douh-inas que as virillo destruir e mo
dificar por semelhante maneira ? 

Passarei agora. ao art. 2º do projecto. 
De todas as fót·mas de governo até hoje 

conhecidas, antigas e modernas, é a federativa 
aquella que é geralmente havida como a mais 
complicada. E se ao elemento federativo se 
ajuntar o monarchico, a complic:aç~o se torna 
maior. As pdncipaes vantagens e qualidades da 
mon~rchia sl\o a concentração do poder, a uni-

dade e a força ; a qualidade essencial do ele
mento federal é o fraccionamento do poder; 
combinar estes dons elementos de modo que 
se não prejudiquem e destt"uão mutuamente é 
urna das cousas mais difficeis em politica; 
todavia, da pouca leitura que tenho tido sobre 
essas materias tenho concluído que, todas as 
vezes que se tratar de combinar o elemento 
monarchico com o federativo, deve-se ter em 
vista duas cousas: 1", conservar ao elernenlo 
rnonarchieo todas os aUribuições en1 .que são 
necessarias centralis,,ção, unidade e forçe; 
deixar p8lo contrario ao elemento federativo 
todas aquellas a cujo exercicio nM prejudica o 
fracciona·mento. 

Uma 011trn circumstancia se deve ter muito 
em vista, isto é, deixar a cada um dos poderes, 
geral 011 provincial, aquella. somma de altl'i~ 
buições que são neccssarias para que cada um 
possa preencliet· o fim a qne é destinado ; é 
indi:spensavel rnarc~r com ex.actidão as raias de 
cada um desse~ poderes, para que se não en
contrem no mesmo terreno, porquanto os go
vernos federativos s[Lo muito sujeitos a con
íliclos, e por isso, quando mal combinados, 
têm em si o germen da sua dissolução. 

Ora, eu penso que os legi"ladores do acto ad· 
dicional não podião deixar de ter em vista estes 
principios, a que é necessario attender todas 
as vezes que se tratar de interpretar o acto ad
dicional. 

O art. 2', do projecto diz : A faculdade de 
crear e supprimir empregos municipaes e pro
vinciaes, concedida ás assembléas de província 
pelo § 7º do art. 10 do acto addicional, ~ó diz 
respeito ao numero dos mesmos empregos, sem 
alteração da sua natureza e attribuições 
quando furem estabeleci das por leis gemes, 
eli.:. Ora, o arligo que se pretende interpretar 
diz : - que pertence ás assembléas rrovinciaes 
legislar sobre a creação e suppressão dos em
pregos rnunicipaes e provinciaes, e estabeleci
mento de seus ot·denados. Este arligo admilte 
duas intelligencias ; póde-se entender esta fa. 
culda.cle de crear e supprimir emp1·egos, quando 
creados pot· leis geraes relativas a objectos 
geraes, como comprehensiva da faculdade de 
alterar as sL1as attribuições, ou não, como en
tende o projecto. 

Para mostrar que a intelligencia que elle con-
. sagra é a que se deve seguir, servir-me-hei de 
alguns exemplos, sobre que· hasearei os meus 
argumentos, e tirai-os-hei da nossa legis
lação do processo criminal. O§ 6º do art. 12 do 
codigo do erocesso dá aos juizes de paz a attri
buiça.o de conceder fiança na fórma da lei aos de
clarados culpados no juízo de paz, e no al'l. 294 
diz que da decisão do juizo de paz que obriga 
ou não obriga o denunciado á prisão, ou 
que concede ou denega a fiança, ·haverá 
recurso sem suspensão para o juizo de di
reito ; estas faculdades são attribuições dessns 
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autoridades judiclarias. Se uma assembléa 
provincial alterar essas attribuições, altera ue
cessal'iamenle as relações em que estão com 
todas as outras regras do processo, sobre as 
quaes tod~via nno póde legislar. Quem ha de 
restabelecer essas relações ? . As assembléas 
provinciaes ? Não, porque ( e os meus illustres 
adversario11 nno o contesta.o ) não podem ]e
gislar sobre as regras do processo. A assembléa 
geral ? Como pôr, porém, um codigo que deve 
ser uniforme com a legislação diversa de 18 
provincias ? E ne~ae caso não teria · a as· 
sernbléa geral a amplitude do poder 1egislativo, 
po1·que seria obrigada a cingir-se áqu<!lla legis· 
laça.o, da qual as suas leis seriao meros con· 
sectarios. 

A camara fez-me a honra de nomeal'·me 
membro da commissílo que tem de 1·ever o 
codigo commercial ; mas eu devo dec)arnr 
francamente que, á vista da doutrina dos nobres 
deputados, vejo-me inteirnmente embartiçado, 
e o mesmo ha de acontecer a meus illustres 
collegas. O codigo do commercio, pois, tem 
de estabelecer as regras pelas qn!les se devem 
reger as transacções commerciaes e· decidir 
as contestações que sobre ellas se moverem; 
mas eslas regras hão de set· executadas por 
alguem. ; é pois indispensavel que este codigo 
cree empregados, e que cree juizes. Mas pela 
doutrina dos nobres adversados do projocto, 
nllo podemos fazei·, porque esses juízes e em- · 
pregados vêm a ser provinciacs. Poder-se-ha 

· encarregar a· execução das regras do processo. 
criminal aos unicos emprtgrdos que a 2ª parte 
do § 7°' do art. 10 do acto acidicional con
sidera geraes ? Isto é, poder-se-ha encarregar 
aos empregados da administração da guerra 
ou da marinha, aos do correlo geral, aos 
presidentes de pl'ovincia, bispos, comman
dantes superiores da guarda naciona), membros 
das relações, que são tribunaes de 2ª instancia, 

. e não existem em todas as provindas, ao tri
bunal supremo de justiça, que é um só em 
todo o imperio, ou ás academias ? Cuido que 
na.o. E como todos os empregados que existem 
na massa dos possíveis, sendo provinciaes, 
sómente podem ser creados pelas assembléas 
de província, nllO póde a assem bléa g~rál 
crear juizes de 1"' instancia para as causas 
com merciaes, não póde depois supprimil-os, 
não póde legislar sobre as suas attribuições. 

Ora, ha uma regra de hermeneutica, que nunca 
devemos seguir o sentido litteral da lei todas as 
vezes que dclle se :segue um absurdo, em que 
consta evidentemente ser outra a intenção con
traria á do legislador i esta regra não é minha, é 
de jurieconsultos muito act'editados, é de Hei
neccio, de Eckard, e outros que escreverão 
sobre as. regras de inte1·pretar. E poderá haver, 
Sr. presidente, maior absurdo, poderá haver 
oousa mais contraria á ratAo e ao senso 
commum do que encarregar a assembléa geral 

lU!IO 1 

de fazer leis, e pôr-lhe diante uma barreira que 
ella não póde superar? Logo, se houver outra 
intelligencia que salve todos esses absurdos, 
todas essas incoherencias, devemos seguil-a. 

Mas os nobres deputados dizem :-A parte 
do § 7° do art. 10 do acto addicional declarou 
expressamente quaes el'ao os empregados 
geraes, e a dis_tincção que o projecto estabelece · 
não se enconb•a no acto addicional. Este é o 
argumento mais poderoso que se tem apre
sentado contra esta interpretação: mas não 
obser,,ao os nobres deputádos que por ··esta 
maneira vem uma simples enurnerai;ão de em
pregados ·a prevalecer sobre o fim que ti verão 
(e não podiao ter outro) os legisladores do aclo 
adclicional. Os nobres deputados sabem muito 
bem que nas leis não se devem procurar uni
cainenle aqnellas classificações que ellas esta
belecem; was por J)1Jlavms expressas tarnbcm 
aquellas que estào na natureza das cousas, e 
nascem da diversa maneira por que as mesmas 
lE1is encarão os objectos. Examinem os nobl'es 
deputados com attenção as respcétivas dispo
sições do aclo addicional, e verão que consagrou 
a existencia tle ernp1·egados, que subtrahio á 
toda e qualquer influencia das assembléas pro· 
vinciaes, e taes sao aquelles d~ que fülla. na 2ª 
pal'te do § 7° do art. 10,-que consagrou a exis
tencia de outros, sobre os quaes deu ás as
sembléas provinciaes uma acção limitada, e taes 
são os juízes de direito, e finalmente que en
tregou unicamente ao arbi-1:rio das referidas 
assembléas aqueUes empregados l'elativos unica
mente a ob.iectos meramente provinciaes, nos 
quaes não tem a asscmbléa gernl ingerencia 
alguma. 

Esta distincção está na natureza das cousas, 
não é uma distincção imaginaria, é o unico fio 
que nos póde subministrar meios de sahir do 
inextricavel Jabyríntho em que nos perde a 
doritrina contraria á do projecto . 

Talvez que· a regra de interpretação que 
acima estabeleci não satisfaç!,\; eu apresentarei 
outra, que não é tirada de romanistas e de juris
consultos; é uma regra da qual os commenta
dores da constituição federal dos Estados
Unidos têm lançado mão, como pedra de toque, 
para avaliar a maior ou menor amplitude com 
que se devem entender os diversos artigos da 
mesma constituição. Esta regra consiste em . 
d.ednzit· a intelligencia de qualquer lll'tigo da sua 
intenção conhecida, e do texto inteiro, e lev~r 
cada parte do mesmo a effeito, quanto fôr · 
possível, por uma maneira que seja consistente 
com a unidade e harmonia do todo. 

Assim devemos entender o § 7º do art. 10 do 
. acto addicional por maneira tal, que nno destrua. 
todo o syslema e maneira por que procedeu o 
aclo addicional. 

Ora, os legisladores do acto addicional mar
carão nos arts. 10 e 11 quaes erllo as altri

. buiçoes das assembléas provinciaes, e vedárão 

56 
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expressamente, no art. 12, que el!as Iegisb.ssem 
sobre objectos não comprehendidos naquelles 
dous artigos. 

~,las entendido o § 7º do art, 10 corn a an1pli-
tude que lhe quel'em dat· os nobres deputa.dos, 
entro.o as a.ssembléas provinciaes pelos côdigos, 
pela organisação eh guarda nacional; pela orga
nisação de municipalidades, e assim tornao-~e 
as disposições dos artigos 10 e 11, e a restricção 
do art. 12 inteil'amente illusodas. 

Tem-se dito qiw esta interpretação restringa. 
Eu obsel'varei porém q11e h~ duas especies de 
interpretação, a extensiva e restl'ictiv,,. A es
tensi va tem lugar todas as vezes que a i n tençilo 
da lei é mais ampla que as suas palavras; a 
resl1·icliva porém quando as palavt·as s1lo mais 
amplas que a intenção da · 1ei. Ambas estas 
espeeies de í11te1·prelat,!:.i<J tendem pot'lanl.o a pôt· 
as palavras da leí em hat·monia _com a sua 
intençao conhecida: se pois ha uma especie 
de inlerpret&ção, unica que cabe aqui, que é es
sencialmente restrictiva, como se póde censurar 
a interpretação que se discute porque t·es
tringe ? 

De passagem responderei a uma observaça.o 
feita por um illustre deputado de Minas ( o St·. 
Oltoni) que sahio da casa. O nobre deputado 
notou a express:\o de que se servio o art. 2º do 
projccto-assembléas de província-em lugar 
de assembléas provincíaes.- Cuidou o nobre 
deputado en~ergar aqui intento de depl'imir a 
instituição das assernbléas provinciaes. O pro
jecto servio-se daquella expressM na. redacçao 
por causa da harmonia com as palavrns ante
cedentes. (Lê.) Bem sei que o titulo das leis 
n~o requer harmonia poelica, comtudo toda a 
vez que ptldermos reunir alguma harmonia com 
a justeza da expressa.o, nllo vejo razão pal'a que 
se nll.o faça; peço porém ao nobre deputado, 
que perca o habito de lançar cores sinistras 
sobre as expressões e inteuções dos outros. 

Oulro argumento produiio tambem o nobre 
deputado tirado do § 16, art. 15 da constituiçao; 
e disse que, no caso em que o § 7º do art. 10 
do acto addicional não comprehendesse a facul
dade de legislar sobre as attribuições dos em
pregados, tornar-se-hia inutil inteiramente o § 
1º do mesmo art. 10, que dá á,s assernbléas 
proviocíaes a faculdade de legislar sobre divisão 
cívil, ecclesiastica e judiciaria, porquanto . a 
creação de uma comarca, por exemplo, im
porta a creação de un1 emprego· de juiz de 
direito. 
. Um illustre deputado pela provincia da Bahia, 
que fez a este projecto a ·honra de o defünder, 
já em uma das sessões passadas -demonstrou 
q~e a faculdade concedida ás assembléas pro· 
vinciaes pelo § 1 ° do art. 1 O se podia exercer 
independentemente da creação· de empregados : 
-e concluio dahi mui logicamente que esse § 
1 º na.o tomaria na hypothese em questão o § 7º 

do ,-.ibr?o !ll'figri. Nilo t'PjJl'C\flll'ZÍl'Pi í\<: <:f>ll<: ar
gumentos. 

O nc,bre deputado por Minas, a quem me 
refiro, tem-se servido por varias vezes nesta 
questão de argumentos de analogia. Não sei se 
este modo de raciocinar é muito exacto ; os 
argumentos de analogia sao mnilo fallazes; para 
que se,jão procedentes é necessario identidade 
de eircmnstancias em ambas as hypolheses que 
se comparão ; ol'a, como se podera concluir 
de altt'ibuiçCcs do poder gerai, que tem toda a 
ma:'>sa tfas facflldades nno expt·essamente dele
g,1das pela constituição a outrns poderes, para 
outrns restridas e limitadas, corno são as das 
assemh!éc1s provinciaes? Demais, Jo argumento 
tirudo do art. 15, § 16 da con.slítuição, nUo .se 
'1:\/u·la nn,-.nl,,;,.,. n ,1110 rtnnr~ f"'I nnh,~n rlo.r1.11~,1rll""\ • 
pvLlV '-'VU\...iJ.Ult,. v ~u~ '-1.llVL u .1..1,UlJL\.. l,.11,.;puL.Cu .. ..t.u , 

porque, eôrno em outro artigo a. conslituiça.o 
deu ao poder legislativo geral a faculdade de 
fazet· leis, revogal·a:5 e interpretal-as, neste al'
tig;o está comprehendi:fa, e n:lo naquelle outro, 
a faculdade de legislar sobre aJtribuiçües de 
empregados. O argumento é partanto contra
producente. Uma das accusações dirigidas á 
dout!'ina do projecto funda-se em que pela sua 
douldna sel'ia mister que as provincias viessem 
mendigai· á côl'le a nomeação de lodos os em
pregados, ainda dos menos importantes. E' este 
ai-gu mento de algum peso : entretanto releva 
observar qne, passando a interpretação con
teúda no art. 2", fica em vigor a lei da regencia, 
e a lei da regencia dá aos presidentes das pro· 
vincias a faculdade de nomear lodos aquelles 
empregado3 que hoje nomeào, em virtude da 
arnplissima intelligencia que se tem dado ao 
acto addicional. 

Persuado-me quc1 qualquer que ·seja a le
gislação que parn o futuro tenha· de fazer a as
sembléa quc\ndo expirar a lei da regencia, não 
ha de obrígar, certamente, as provincias a que 
venhão buscar na cô!'te nomeações para em
pregos de menor importanc:ía : porquanto a 
assembléa geral é composta de deputados das 
provincias, que não podem deixar de co
nhecer qnão prejudicial seria isso, não só
mente ás provincias, mas ainda mesmo á con
servação da unia.o. 

Segue o art. 3.11 A doutrina deste artigo foi 
combatida por um illustre deputado por Per
nambuco (o Sr. Urbano), com cujos argu
mentos nesta pat·te não posso concordar. O 
nobre deputado combateu uma proposição que 
outro illustre deputado pela Bahia emittita, 
isto é, que o art. 3º tinhâ .estreita relação com 
o art. 2.º Pecznitta-me, porém, que divhja da 
sua opinião. As razões em que se funda a dou
trina do art. 3ª pL·endem estreitamenle com 
aquellas que justifica.o ·O art. 2." O § 11 do 

. art. 10 do acto addicional, que o at'l. 3º do 
projecto interpreta, diz que pertence ás as
sembléas legíslalívas provínciaes legislar sobre 
os casos ezn que os presidentes poderáõ nomearr 
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suspender e demittir os empregados provin
ciaes, etc. ; Jogo, lia casos em que os presi
dentes não podem suspender ou demiti.ir; mas 
quaes serão esses casos, onde iremos buscal-os? 
Certamente naquella i11te11igencia que deixa ao 
poder geral a acç.ãQ indispensavel sobre os em· 
pregados · que têm de executar as suas leis. 
A' assembléa geral pertence fazer os codigos; 
é jndiipen~avel portanto, que possa crear os 
empregados que o hão de executar, e legislar 
sobre a maneira de os nomear, sut:=pender e 
demittir. Supponhamos que o codigo do com· 
mercio c1·ea certos juizes para julgar as causas 
commerciaes em primeira instnncia. Pela intel
]igcncia que se qller dar ao § 11 do art. 10 do 
acto addicional nào podel'ia a assembléa geral 
legislar sobre a maneira de nomear aquelles 
juir.es. Seria isso da competencia das assem biéas 
provinciaes. Para gue o codigo t!ommercial, por
tantot se pudesse executar, para dar vida e movi
mento á sua org1misação, seria mister que 18 
assemh]éas provinciaes legislassem sobre a ma
neira de nomear os em pl'egados que te da.o de 
executal,o. Assim a legislação geral se tornaria 

. dependente, para sua execução, de leis provin
ciaes. A legislação confia ordinariamente niais 
ou menos nos empregados, alarga ou estreita 
qualquer arbitl'io que lhe possa dar, segundo 
as maiores garantias que offerece a sua no· 
meação. Umas assembléas provínciues podet·ião 
fazu aqnelles jui:z.es de ~ommissão, outras vi
talicios : umas fariÁo a sua nomeaçt:10 imme
àiatamente _dependente dos présidentes das 
provincias, outras poderia.o exigir certas pro
postas, etc. 

Demais, entendido o § 11 do art. 10 do 
aclo addicional com tanta generalidade como 
alguns nobres deputados o querem entender, 
vil'ia a comprehender os juízes de dil'eito, e 
portanto a importa,· a. reforma de artigos da 
constituição que não farão julgados re'formaveis. 
A camara permilfüá que eu desenvolva este ar
gumento que tem sido adulterado, ou não com· 
prehendido. 

A commissão das assembléas provinciues, 
quando organisou o projecto cnja redacção se 
discute, nno instituio um exame ácerca da
quellas disposições que tinhão sido julgadas ou 
não reformaveis ; respeitou o que estava feito, 
na.o· levantou uma mno temeraria sobre essa 
arca de alliança, a constituição ; mas todas as 
vezes que no acto addicional encontrou um 
artigo que podia ter duas· intelligencias, uma 
que importava a reforma de artigos -da consti· 
tuição que não tinhão sido julgados reformaveis, 
e outra nao, seguio sempre a segunda intelJi. 
gencia, e creio que nisso observou in teiraí:uente 
as regras da hermeneutica. Se eu fizer um pro· 
curador iiando·lhe mandato para effectuar um 
contracto, se este depois de feito apresentar· 
duas diversas intelligencias, uma comprehen
dida nos poderes que lhe forão dados, e outra 

porém que os exceda, certamente que se de .. 
verá adoptar a primeira. intelligencia, porque 
nunca se deve presumir que a intenção do 
mandatario fosse de exceder os poderes que lhe 
forão dados, e de fazer uma cousa que não 
podia fazer. Ora, a amplissima intelligencia 
que se quer dar ao§ 11 do art.10 do acto addi· 
cional importa a reforma do art. 102 da con
stituição que deu ao imperador a attribuição de 
nomear magistyados; importa a reforma de 
outro artigo da constituiçao, crue determina que 
os juizes de direito sejào vitalicios, e que não 
possno perder seus lugares senão em virtude 
de uma sentença. 

Pasi;arei ao artigo 4°. Tambe1n este artigo é 
accusado de exorbitante, com o fundamento de 
que estabelece distincções onde ellas na.o 
existem. Ora, examinemos se era possível que 
os legisladores do acto addicional tivessem a 
intenção que lhes presta o nobre deputado por 
S. Paulo, que accusa toda a interpretaçllO em 
disr:ussão de absurda: 

Stipponha-se que se comprehendem na pa
lavra-magistrados-do artigo do acto addi
cional os desembargad0t·es : ora, a constitt-1ição 
não· reque1· que em cada provincia haja uma 
relação ; e a. do Rio de Janeiro, por exemplo, 
compi·ehende. 8 províncias, tambem o muni· 
cipio neutro : ora, perguntarei a ·que assembléa 
provincial toca suspender ou dcmitlir os des
embargadores dessa relaçã.o? Qual é o fôro em 
que têm de ser condemnados. O do domicilio, 
que é o municipio neutro, não tem assembléa 
provincial. O do delir.to ? Mns o delicto foi com-. 
mettido no mesmo lugar do julgamento, isto é, 
no mesmo municipio neutro onde não ha as
sem bléa. Uma assem biéa de Matto-Grosso, por 
exemplo, demitte um desembargador da re
lação do. Rio de Janefro. Mas esse desembar
gador é empregado no município neutro e em 
mais 7 províncias. 

Perguntarei eu-este empregado deixará de 
exercei· as suas funcções no municipio neutro e 
nas oult·as províncias onde não foi demitlido ? 
De continuo é necessario que haja um desem
harg:1dor ín partibus para aquellas províncias 
onde a demissão não teve lugar.-Se na.o con
tinua, a demissão decretada vem prejudicar os 
interesses dt1s outras provincias e influir sobre 
um empregado que lhes pertence, e um acto 
da jurisdicção da assembléa de uma p1ovincia 
vem a estender.,.se além dos limites dessa mesma 
jurisdicçãO. 

Como é, pois, possível que o acto addicional 
tivesse em vista semelhantes despropositas ? O 
municipio neutro neste caso ver-se-ia obrigado 
a sujeitar-se ás decisões de corporações que 
lhe são estranhas, e para cuja nomeação não 
concorre. Se appHcarmos esta doutrina ao su· 
premo tribunal de justiça, as difficuldades e 
absurdos serão ainda maiores. 

O mu~tre autor do requerimento que se dis, 
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cute disse-nos em uma das sesi;ões passadas que 
o lado a que pertenae queria a interpretação do 
acto addicional, mas que rejeitava a que se 
discute como exorbitante da faculdade de in
terpretar. Disse mais que queria a nullificação 
daquelles actos em que as assembiéas pro
vjnciaes têm exorbitado. Ora, permitta · a ca
mara que eu examine por um pouco qual a in
terpretação que os nobres deputados podem 
querer ; não vou perscrutar ~uas intenções, 
muito menos envenena1-as ; quero unicamente 
partir do conhecido para o desconhecido, e 
examinar q11al possa ser a interpretação que os 
nobres deputados poclem querer. 

O § 7° do acto adt.licional, por exemplo, só
mente admitle duas intelligencias : ou a facul
dade de crear e supprirnir empregos é compre
hensiva da faculdade de legislar sobre suas 
altt-ibuições, ou n!io ; aqui nao ha meio termo, 
e se o ha, peço aos nobres d-?putados que o in
diquem, porque é nm serviço que fazem_ ao 
paiz. 

Or::i, os nobi·es deputa,dos ·repe1lem a doutrina 
do art. 2º, da interpretação ; logo, entendem 
forçosamente que as assembléas prov.inciaes 
podem legislar sobre attribuições daqoelles em
pregos ; iogo, hão de necessariamente adoptar a 
doutrina contraria á do citado artigo da inter
prelaçl:lo; mas· se desta dGutrina é que têm 
na:3cido todos os embaraços, toda essa confusão 
e anarchia em que se acha toda a nossa legis
lação, que interpretação podem querer os nobres 
deputados? Eu creio sinceramente que nao 
querem nenhuma. 

O nobre deputado disse mais que queria a 
nullificac!io das leis orovinciaes aue lêri1 exorbi
~~1~ : 11];~ quaes são ellas ? Se • acaso a revo
gação de urna dessas leis se puzer aqui em 
discussão, qnaes podem ser os principias em 
que o nobre deputado ha de fnndar-se para 
Tevogal-a, á visla da doutrina que expõe no 
:requerimento que mandou n mesa? Os nobres 
deputados que combatem e votão contra o pro-· 
jecto em discussão, tambem não podem querer· 
aquella ÜHerpretaçl:\O que quizerlio as adminis
trações que elies sustentavão, isto é, a que dito 
ás ínstrucções de 19 de Setembro de 1835, 

-assignadas por um illustre deput&do da oppo
siçllo, ex-ministro da justiça., o St·. Limpo de 
Abreu, porque essas instrucções, segundo jâ 
observou um illustre deputado pela Bahia, 
contém doutrinas identicas á do projecto que 
se discute. 
· O que me assombra, Sr. presidente, é a 
inconsistencia que noto entre as opiniões que 
hoje se emittem e aquellas consagradas nas 
instrucções citadas; eu deploro esta inconsis~ 
ten~ia. que o homem chegado a uma idade 
maís adíantada, amestrado pelas iições da expe
riencia, abandone . aquella_s opiniões que pro
fessára no verdor dos annos, é cousa muito 
ordinaria e porque quasi todos passamos, porém, 

que em épocas tão proximas e recentes se 
abondonem assim idéas e principios vitaes ; 
qL1e se commettão inconsistencias semelhantes 
ácerca dos princípios os mais importantes da 
nossa organisação politica, é cousa que, em 
verdade, me assombra! Eu deploro semelhantes 
inconsistencias, e com tanto mais razão, porque 
ellas enfraquecem a autoridade -do poder, 
qualquer que elle seja, e a fé moral do paiz. A 
população habitua-se assim a não ter fé nem 
nas instituições nem nos homens ; habitua-se a . 
considerar esta casa como uma arêna, em que 
os partidm:; encarniçados se disputão o poder 
sem curar nem dos principios, nem do hem do 
paiz. 

Pa,,sarei ao art. 5° do projecto. Por este artigo 
as assembléas provinciaes procedem como tri~ 
bunaes de justiça quando têm de suspender 
ou demittir magistrados. Uma razão muito pode
rosa teve o projecto para estabelecer esta dou
trina. Já tive occasião de observar que todas as 
vezes que um artigo do acto addicional apre· 
senta duas inlelligencias, uma das quaes importa 
a revogação de um artigo da constitnição que 
não foi julgado l'cformavel,. e outrn não, er,'l 

conforme as regras da hermeneutica adoptar a 
segunda. O art. 155 da constituição dispõe que 
os juizes de direito sómente podem peL·der os 
seus lugares em virtude de sentença. Ora, se 
não considerarmos as assembléas provinciaes na 
hypothese do artigo em questao como tribunaes 
de justiça, a doutrina do art. 11 § 7º do acto 
addicion11.l vida envolver a reforma daquelle 
artigo constitucional que não foi julgado refor
mavel. A commissão que elaborou o projecto 
tamhem considerou as assembléas provinciaes 
como tribunaes de justiça, pela mesma expressão 
do artigo do acto adciicional, que diz cc que os 
magistrados poderáõ ser demittidos ou sus
pensos pefas assembléas provinciaes, por queixa 
de responsabilidade.,, As palavras queixa e 
responsabilidade nliO se podem referir a um 
typo imaginaria ; I)ão podem deixar de re
ferir-se á nossa legislação do processo, que 
define a queixa e marca os casos em que póde 
ter lugar, e a nossa legislação criminal, que 
marca quaes si:lo os casos e os crimes de res-
. ponsabilidade. 

O illustre deputa.do por Minas, o Sr. Ottoni, 
argumentou cóntra o art. 5° do · pr-ojecto 
com argumentos de analogia tirados da con
stituição de N ew-Yorlc. Já tive occasillo de 
observar que esles argumentos nã.o pro
cedem quando não ha igualdade de circum
stancias; a nossa constituição é monarchica, e 
a dos Estados-Unidos é republicana; as as
sembléas dos estados da Uniao têm uma am
plitude de attribuições que não têm as nossas 
assembiéas provinciaes; os julgamentos poii
ticos abi apresenUto diversidade de garantias e 
dd modo de proceder. As palavras de que se 
servem as diversas constituiçõas dos ditos e~-
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fados, e mesmo as da de New-York são diffe

rentes daquellas por que se exprime o acto 
addicional. Ainda 3e o nobre deputado fos:,;e 

procurar argumentos na constitniça.o federal do~ 

Estados.Unidos para a constituição do irnperio, 

poderia isto ter algum lug.1r, feitos os devidos 
descontos ; mas o nobre deputado sabe muito 

bem que as constituições dos diversas estados 

da União Americana sno todas differentes, e 
se formos á buscar argumentos n~ssas con

stituições, esses argumentos serão tão diversos, 
quanto diversas forem as mesmas constituições. 

Mas, disse o nobre deputado :-Vós excedeis 

á faculdade de interpretar porque dizeis que os 

magistrados sómente podem ser demittidos em 

virtude de leis criminaes antel'iores.-Eu peço 

ao nobre deputado qne observe que esta 

doutrina é do acto addicional : por qneixa de 
responsabilidade, diz elle ; e o que querem 
significar esses termos? Sa.o vagos, imagi
narias ? Nilo, hão de cm·responder a alguma 

cousa de real e definido ; e onde iremos buscar 

essa realidade senão nas nossas leis criminaes, 

onde se achão classificados os et·irnes de re:i

ponsabHidade, e onde se acha definida a queixa 
e os casos em que tem lugar? 

Mas, diz o nobre deputado, (e é este um 

dos argumentos que parecêrão fazer mais im

pressão) neste caso as legislaturas ot·dinarias 

podem limitar attribuições constitucfonaes das 

assembléas provinciaes, proscrevendo dos co· 
digos todos os crimes de responsabilidade, 

proscrevendo dos codigos as penas de sus· 
pensão e demissão que as assembléas prn

vinciaes podem impôr. Se nós formos argu

mentar por esta maneira, nada haverá qne seja . 

estavel; se não suppm:ermos nos represen

tantes da nação algum c:ritedo, algum ~mor 

ás instituições, poderemos fazer duzias desses 

argumentos. Observarei aqui de pasi,:agem que 

o art. 179 da constituição, o qual não foi 
julgado reformaveJ, dispõe que ninguem será 

sentenciado senão em virtude de uma lei an
terior. 

Vamos ao art. 6º. Este a1·tigo foi censurado 

pelos nobres depn_tados, e a maneira por que o 

entendera.o presta-o a essa censura. Este artigo 

propriamente nllO é para as assembléas provin

ciaes, é para a assembléa geral. Sr. presidente, 
a esta camara tem vindo uma ou Jeis provinciaes 

que t-êm demittido magistrados, e essas leis 

são concebidas por esta maneira : « Fica de
mittido o bacharel F. do cargo de juiz de .... » 

Ora, a assembléa geral tem pelo. art. 20 do 
acto addicional de examinar e revogar aqnelles 
actos · legis]ativos provinciaes que oft'enderem · 

a constituição. Como porém poderá examinar, 
á vista do laconismo e maneira por que têm 

sido concebidos os actos que têm demittido 
magistt·ados, se elles são contrarios á consti
tuição P Como verificar se o julgamento foi 
proferido, em virtude de queixa, se hou v1;i 

crime de responsabilidade, se o magistrado 

foi ouvido, etc. ? Sómente o poderá fazer se 

os aclos qne decretarem a snspensa.o ou de
missão conliverem as declarações qtie o artigo 

do projecto em discussào exige. Ora, esse 
artigo requet· a declat·a.çã.o de todas as cir

cumstancias que podem dar a conhecer se 

houve ou não violaçllo da constituição. Esse 
artigo portanto tende a tomar real e effectiva 

uma attribuição da assemhléa geral, não é 
regimental para as assembléas provinciaes como 

se quiz considerar. Não estabelece regras pelas 

quaes as assembléas provinciaes se tenhilo de 

regul~r na occasião em que impuzere111 a pena 
de suspensão ou demissão á algum magistrado, 
exige sómente qne quando redigirem os de-· 

eretos ou sentenças de suspensão ou demisSão 

consignem nelles as declarações necessarias, 

afim de se reconhecer se honve 011 nno vio

lação de constituic;ão. Dir-se-ha pot·ém que o 

magistrado demittido ou suspenso terá o cui
dado de representm· .á assembléa geral, e de 
instruir a sua representação com os docu

mentos que provem que a constituição na.o 
foi guardada. Mas pócle lambem naó repre

sentar, e a assembléa geral em casos seme

lhantes obra ex-officio, sem que sejão neces

sarias representações, as quaes além disso 
podem deixar de vir instruídas devidamente, 
ou aco mpanhadus de documentos truncados ou 

menos dignos de credito. 
Tambem o art. 7º do projecto foi accnsado 

de absurdo. (U.) Cumpt·ejustifical-01 porquanto 

a demonstraçao da exactidão da doutrina de 

cada nm dos artigos do me~mo projeclo e a 
refutaçrto dos at·gumentos com que farão com

batidos, é a melhor demonstração· de que não· 
contém os absurdos que lhes são imputados, 

O nobre deputado por Minas:Gcrues que, 

sustentando o requerimento do Sr. Alvares 

Machado, combateu a doutrina deste artigo, 
considerou-o como filho do regt·esso, e · até 
mesmo o attribuio a um illustre senador ex
ministro da justiça. O nobre deputado engana-se. 
A doutrina deste artigo foi füada das instrue• 

ções de 9 de Dezembro de 1835, dos avisos 

de 9 e 10 de Dezembrp de 1836 e de 10 de 

Janeiro de 1837, expedidos pela administração 
de 12 de Outubro. Nestas peças officiaes an· 

teriores á. administração de 19 de Setembro 
se acha consignada a doutrina (que hoje · se 

chama absurda) do artigo do projecto. 
Diz-se porém que elll:J. se não achá compre

hendida no acto addicional. Se o presidente 

da provincia póde nega.r a sancção a um pro- -

jecto porque offende os interesses de uma 

provincia, porque a nã.o poderá negar quando 
o:ffende a constituíção, isto é, quando offende 

os. direitos de todas as provincias, de todo o 
imperio ? O col'rectivo o mais efffoaz, porque 
é o mais prompto, que o acto addicion~l 

estabeleceu · para obst~r as usurpações dns as-
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sem bléas provinciaee ( é pois {endencia natmal 
dos corpos deliberantes e politicos exol'bitar) 
foi a sancção dos presidentes das provincbs. 
A dontrina contraria á do art. 7° do projeclo 
aniquilla esse correclivo, reduzio a quasi nada, 
porque nem sequer o presidente da provincia 
póde examinar se á lei que vai sanccionar é 
ou não contraria á constituiçãO. Demais, é um 
principio de hermeneutica que devemos en~ 
tender as disposições de um artigo de lei 
pelos outros ou paraiielos, ou conseqnenles, 
ou au tccedentes, e assim o arl. 20 do mesmo 
acto addicional nos subministra a maneira por
que devemos entender o art. 16 na hy
pothese sujeita. Fôra grande incongruencia 

· que o acto addicional désse pelo art. 16 
aos presidentes a faculdade de negar a sancção 
a um projecto que offende os direitos de 
uma provincia a respeito da mais insignifi
cante estrada ou canal, e ao mesmo que 
que lhe negasse essa faculdade sobre aquellas 
leis que offendem a lei óas leis, a constituição 
do estado! Mas diz-se: assim põe-se as assem
bléa:.i. provinciaes á mercê dos caprichos dos 
presider.ites, que podem entender que ha vio
lação da constituição onde ella não existe. Se 
este argum,mto fosse valioso, procederia em 
todos os casos. Na.o póde o presidente entender 
ou dizer que entende que qualquer projecto 
offende tratados, ou díreilos de outra provincia, 
ainda que nenhuma relação verdadeira tenha 
com taes objectos? A quem deixou o acto addi-

• 1 •• l 'l l ·mona1 esse ,1mzo, qua quer que seJa a 1ypol 1ese 
que se figure, senão aos presidentes? 

Resta finalmente o art. 8.0 Este infeliz arligo 
tem sido um dos mais acremente censurados, 
até o achárão extravagante. Diz elle: cc As leis 
provinciaes que forem oppostas á interpretaçllo 
dada nos artigos antecedentes, na.o se entendem 
revogadas pela promulgação desta lei sem que 
expressamente o sejão por acto do poder legis
lativo ger3J. i1 

Admira-me Sr. presidente, qm:i haja quem 
conteste a doutrina deste artigo. Talvez nasça 
essa admiraçlío da curteza da minha intelli
gencia. 

Esta lei é uma lei interpretativa, e a respeito 
della não podem proceder inteiramente as 
mesmas razões que procedem a respeito de ou
tras quaesquer 1eiH ordinari,.is1 que não contém 
declarações de leis anteriores, mas unica
mente proposições, ou inteiramente novas ou 
evidentemente em contrario ás daquellas leis. 
A revogação das leis faz-se pois por duas ma
neiras : ou quando a lei pos.terior revoga ex
pressamente a anterior, citando-a como exige a 
nossa legislação antiga (a ordenação), ou 
quando a lei poslfrior estabelece uma regra 
claramente contraria á de uma lei anterior, 
como, por exeniplo, se um artigo de lei esta
belecer esta proposição, pertence aos juizes de 
paz a formaça.o da culpa dos delinquentes, e 

outra posterior disser: a attribuição de formar 
a culpa aos delinquentes pertence aos juizes 
de direito. Orn, nos artigos de inlerpretaç5o que 
se di:;cutem conlém-se por ventura propo,-ições 
evidentemente em contrario á maleria de cada 
uma dessa immensidade de leis provinciaes 
(sobem hoje a mais de mil e duzentas, e ainda 
fait::i a legísiaçl'.l.o de algumas provincias) que 
se têm publicado? N1!.o. O projecto de inter
prelaçio CPntém r,rincipios, consagra uma in
telligencia·, pela qual, insfituidn. uma cornpa· 
ração entre ella e as dilas leis, se conclue que 
estas on aquellas exorbitárão. Mas é preciso 
instituir .esse exame, e é elle muito melin· 
droso. Ha muitas leis provinciaes que contém 
20, 30 artigos ou mais, um ou dous dos quaes 
sómente exorbita, E' mais pensavel portanto 
instituir um exame, uma comparação entre a 
interpretaçno e essas leis, e o mesmo acto ad
dicional incumbe esse exarrie á assembléa 
gern.l. 

O art. 8" do projecto de interpretação teve 
muito em vista a doutrina de um jurisconsulto 
muito respeitavel, falia do ceiebre Bacon, 
chanceller de Inglaterra, no seu livro intitulado: 
-Legmn Lege.g ou Tractatus de fontibus iini

versi juris. -Àhi diz elle em um dos seus apho
rismos, q11e « ainda que as leis declaratorias 
nl:'lo contenhão palavras relativas ao preterito, 
todavia ellas se retrahem ao preterito pelá 
mesma força da declaração. A interpretaçãó, 
pois, ncct·escenlt\ elle, não começ~l a vigorar 
da tlaln da declaraçll.O da lei, mas toma-se 
como conlcinpornne:i da mesma lei.>> Esta 
dolltd11n. ó fóleg11idu e havida como irrecusavel 
por outros 11witos juri::;consultos celebres e 
modernos. 

Portanto :.1 interpretação do acto addicional 
vigot·n com o mesmo acto, incorpora-se com 
elle, foi parto delle. O acto addicional porém 
é constituição do imperio. Ora, o seu art. 20 
dispõe que ao poder legislativo geral pertence 
revogar as leis provinciaes que fôrem contrarias 
á consliluiçri.o, logo, ao poçler legishllivo geral 
compete revogar as leis provinciaes que forem 
contrarias ao acto arldícionai, logoJ ao poder le
gislativo geral compete revogar as leis provinciaes 
que fot·em eontrarias á interpretação do mesmo 
acto. E e esta a doutrina do art. 8" do projecto1 

é este o absurdo, é-est.a a extravagancia! 
Supponhamos porém verdadeira, por um 

pouco, a ·doutrina contraria, e que, rejeitado 
o art. 8° por absul'do, a interpretação é final
mente, depois de passar pelos devidos lra
miles, remellida corno lei para as prnvincias. 
Qtwl é a vara magica que ha de extl'emar das 
leis provinciues as disposições 1·evogadas pela 
mesmo. inlerprctuçn.o das que o não forem? Um 
juiz de paz entenderá que uma lei ou uu1 ,n
ligo de lei está revogado, e o juiz de direito 
da respectiva comarca o contrario. O presidente 
da provincia considerará em vigor uma lei, e 
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uma camara poderá desobedecer-lhe, com o 
fundamento de que não a consiilern revoga1la 
pela interpretação. Ficará isto ao arbitrio dos 
particulares, de cada um ? Seria isso destrnit· 
mi- base:; da organis~ção social. Que fonte fo. 
cunda de conflictos ! Que confusno ! Que 
ana.rchia ! 

Que1·em os nobres deputados que accusa.o 
o artigo de absurdo deixar ao governo a at- . 
lribuii.,:a.01 quaes as leis provinciaes revogadas 
pclu inlet'pretaça.o? Set·ia isso entregar ao 
governo geral, ou aos seus delegados, toda 
n lcgiRluçao das províncias. A doutrina do art. 
8º c.lo prc:>jecto é, portanto, constitucional, nll.o 
é ub::rnrda, e contém uma garantia para 
as provinc:ias. Mas dir-se-ha, nesse caso, a 
inlorprelução de nada serve. Serve, porque 
eslnbalece uma maneira fix.s. de entender ~ís
po&içoes impm·tantissim,ls da nossa constituição 
politica ; serve, porque facilita os trabalhos da 
commissno, das assemb)éas· provinciaes e os da 
Ct\morn, cujo trabalho, passando a interpretação, 
consisl.c em c:omparal' com ella as leis das pro
viucim: i sm·ve finalmente µara o futuro. 

T!'irmlmcntc concluirei respondendo a uma ob
sm·viwno que fez um illustre deputado pela pro
vinciu de Minns Geraes (o Sr. Ottoni). Em tudo 
enxerga esse illustre deputado o dedo do nobre 
ex-ministro da justiça. Esi;e nobre ex-minisll'o 
nenhuuu1 ingerencia teve na apresentaça.o desse 
artigo, até votou contra elle, do que a camara 
estará )em brada. 

Eslií enganado o nobre deputado quando 
considera este artigo como filho de transacções 
com os nobl'es deputados de Pernambuco, e prin
cipalmente com os Srs. FL·ancisco e Sebastião 
do Rego Burros. Eu n~o sei se merecerei a 
hom., de sei· aet·editado pelo nobre depuládo ; 
mns dfr-lhe-hei todavia, que lembrando-me em 
casa a doutrina do artigo, e pa1:eGendo-me con
veniente, 01·ganisei com eHa um artigo addi
ti vo, ll'ouxe-o pura acamara, apresentei-o aos 
meus ilh1sll·es collegas da commissão, os Srs. 
Andrada Machado e Barreto Pedroso, que o 
apprová1·no e assignárão, e da sala das com
missões foi logo trazido para a mesa. Nenhumas 
tl'ansacçõLJs houverno portanto, nem com os 
nolmJs tleputudos de Pernambuco, nem com os 
St·s. fü!gu Barros. Estes senhores têm muita no
bt·ezll d~ c111·acter, muita independenchl, para 
trnnsigirem, quando tenhão principias diversos, 
por seiuelbunle maneira. 

Algumas outras observações tinha eu a fazer, 
porém nn.o tomei apontamentos, e não quero 
al>usnt· pOl' mais temro da paciencia da camara. 

A discussllo fica adiada pela hora, e passa-se 
á do voto de graças. · 

O Sa. PR~IDENTE dá a palavra ao Sr. Coelho, 
que a pede para responder. 

O Sr. Coelho! - SL'. presidente, eu sinto ter 
ainda de occupar por algum tempo a altenç:io 

da camara ; mas vejo-me a isto obl'igado, em 
rnzão da parte do disc11rso do nobre ex-minist,·o 
da guerra, qo qual fez-me a. honra de a mím 
~.e dirigir, rnFutando algumas considerações que 
eu havia feito na~ sessões anteri0res, rel.-itivas 

· ao estado de minha provincia, e especialmente 
sobre acontecimentos da vil la de Lages .. Eu pro
curarei ser breve, porque não desejo abusat· da 
indulgencia da calliara. 

Começarei pelo que pertence ao movimento 
da villa de Lages. Tratando desta questil.o, tive 
em vista proval' que a este movimento pre
cedêrão alguns actos que de certo modo lhe 
erão relativos, e que derão lugar a clle; pro
cut·ei tambern provar que o movimento da villa 
de Lages tivet·a lnga1· com a apparição do ca
pitão Candido Alano ; isto me foi contestado, e. 
eu procm·aL·ei sustentar estas duas proposições. 
Confesso que fali o com muito receio nesta 
questão; porq(1e ella é muito melindrosa, e 
muitas vezes se attribuem intenções que real
mente não existem nas palavras que aqui se 
enunciAo : eu mesmo já fui al."guido por um . 
digno deputado de Minas de qllerer nodoar um 
bravo legalista, esse capit~o Alano. O nobre de~ 
putado s1::g11ramente não penetrou minha in
ten.çã.:.i, quando censurei um acto do pre
sidente de Santa Catharina pelo máo effeito 
que este acto trouxe comsigo, procurando com 
esta censura evitar que se 1·eproduzão actos de 
semelhante nature~a. E' neste sentido que me 
tenho ex.plicado ácerca do movimento de Lages : 
tenho querido mostrar que este movimento de 
certo não haveria se alguns actos menos pensados 
o I\àO tivessem pl'edisposlo ; e por esta maneira 
tenho querido fazel' sentir a aquelles que admi
nistra.o minha provincia, que elles devem, por 
amor da legalidade, prevenir a reproducçll.o 
desses actos, para que não appareçãO effeitos se
melhantes áque!Ies que vimos na villa de 

· Lages : é este pois o meu intento, e não querer 
. justificar actos de rebelliao : peço, pois, que me 
faça.o justiça, e que mesmo desculpem alguma 
expressão mal apropriada a bem exprimir o 
meu pensamento. 

O nobre, ex-ministro da guerra, querendo 
mostrar o mão estado em que se achava a 
provincia de Santa Catharina no principio da 
administração de 19 de Setembro, disse que alli 
já se divisava algum mo-vimento1 e tar.;tto que 
na villa de Lages se tinhão as autoridades 
empenhado em prohibir a reunião de forças 
pelo capitão Alano. Explicarei o modo por 
que isso se passou na villa de Lages : pri
meiramente creio que o facto não é tal qual 
o nobre ex-ministro explicou, e não acon
tecido Cúm Alano, mas sim com Loureiro. 
Em fins de 1837, ou prineipios de 38, a ca
mara n1unicipal de Lages nllo fez essa opposição 
tão decidida como o nobre ex-ministro aqui 
pintou ; fallo deste facto sem receio, porque 
entao a camara era legal, e por ora isto em 
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nada justifica a rebellião, ainda quando Lou
reiro ( e não Alano ) quizesse ajuntar força. 
Loureiro recolheu-se a Lages, e precisando 
reunir força e haver a cavalp.ada que lhe faltava, 
não se dirigio a nenhuma autoridade do lugar, 
quiz governar militarmente, mandar tirar a ca
valhada, pegar em homens para a praça sem 
dar parte a ninguem ; daqui nascerão al
gumas murmurações no povo, a camara não 
quiz prohibir a Loureiro que continuasse, 
mas quiz prohibir que· conlinuusse sem inte1·
vcnçã0 das autoridades. Et1 tenho um officio 
que a camam dirigia ao juiz de paz, e que 
dir_igio ao comm~1ndante mililm· deste ponto, o 
honrndo tenente-coronel Leandro da Costa; no 
officio a este commandante militat· a camara 
diz:-«. Nestu mesma occasiào aproveitamos 
lembrai· a V. S. · qu~. sem perda de lempo, 
mandnrá sustar todas as porlat-ias passadas µ01· 

V. S. para engajamento de pessoas e animaes, 
visto que estas não sa.o legacs, por não terem 
sido passadas por autoridade competenlc; e 
depois de seguir esta marcha, continuará na 
mesma diligencia de serem suppridas as nossas 
forças com o necessario. " 

A camara, pois, não quiz vedar a. reunião de 
forças, quiz sitn que estes aclos se praticassem 
com intervenção das autoridades; porque me 
parece que não ba nada mais irregular do que 
uma autoridade que se recolhe a uma povoação 
não preste obediencia alguma áquelles que alli 
devem governat'. Demais a camara julgou que. 
o seu regimento a autorisava a tomar esta deli
beração. 

As camaras sãO autorisadas, por este regi
mento, a dar conta dos abusos e prevaricações 
de empregados1 que chegarem ao seu conhe
cimento: esta camara poderia entender que isto 
era abuso, e que devia usar de semelhante auto
risação, dando conta delle. Na.o approvo a 
conducta da camara, mas lambem não lhe 

. encontro essa má cô1· que se quiz dar; e faço 
isto com tanto mais desembaraço, quanto ella 
já nãO existe, por ter completado o seu biennio 
em tempo que estava sujeita ao 1·egimen da 
legalidade. . 
· (O orador lê outra passagem do discurso do 
Sr. ex-ministro da guerrn.) Eu não attribui este 
facto á indisposição contra o presidente, nias 
disse que este e outros faclos tinhn.o ido s11cces• 
sivamente concorrendo para indisporem aquelle 
povo, que, allucinado e seduzMo pelos rebeldes, 
se deixou facilmente arrastar ao_crime; e. na 
verdade, Sr. presidente, o povo, como já disse 
em outra occasião, na.o se agita, não sabe re
fleclir, só sabe sentir, e ordinariamente procede 
segundo o bem ou mal · que· sente. Portanto, 
nllo· se deve tanto incl·epa1· o povo, mas antes 
attl'ibuir esse. movimento ás imprudencias que se 
commeUerãO, e de que se apr9veilárào os rebeldes 
sempre á espreita de qualquer· motivo de dissi
dencia. Nilo duvidarei tambem attibuir ó movi-

mento, em parte, aos esforços· de alguns 
fogeanos mal intencionado:;, e nesta parle estou 
conforme com o nobre ex-ministro da guerra. 

Notarei um anachronismo no discurso de 
S. Ex., quando trata do facto da pronuncia de 
Candido Alano ; este facto é do principio de 
18381 e a carta é de fins desse anno. Nesse 
tempo, o juiz de paz que o pronunciou, e que 
não sei se hoje é rebelde, nem creio que S. Ex. 
o saiba com certeza, era legalista, e tinha feito 
serviços á legalidade, a ponto que o mesmo 
presideilte actual teve occasin.o de reconhecer 
esses serviços, e de os consignar até em acto 
official dirigido a uma autoridade da villa de 
L:1ges, em data de 21 de Fevereiro de 1888 ; 
esse mestno juiz de paz, durante a estada de 
Lmll'eh-o em Lages, forneceu de sua fazenda 
grntuitnmente 50 rezes e cavalhada, além de 
outros serviços qne prestou ; tanto, qlle a fazenda. 
desse juiz de µaz por esses serviços ficou privi
legiada e isenta das conll'ibuições forçadas, 
como consla de nm officio com o cumpra-se do 
coronel Lomeit-o, datado de 7 de Maio de 1838. 
Tenho mesmo a accrescentar que quando houve 
o movimento em Lages, esse juiz de paz la não 
se achava, mas sim em S. Paulo com a sua 
familia ; e se tinha.o havido occurrencias que 
provavãO que. esse jufa de paz era rebelde, o 
governo de algum modo merece censura, porque, 
estando ~lle por tanto tempo, e ainda agora em 
ponto sujeito á legalidade, não foi processado 
como rebelde. 

Antes de passar adiante, permitta o nobre 
ex-ministro que eu lhe estranhe uma expressll.o 
qu,e cel'lamente lhe escapou no calor da dis
cussilo. Nomeando tres indivíduos, que o nobl'e 
ex-ministro classificou de rebeldes, os tratou 

. de estrella àa liberdade catharinense, e logo 
depois de archote:; da anarchia ; nâo posso com~· 
prehender essas ex.pr~ssões. Faço a devida 
justiça ao nobre éx-ininistro, não querendo sup
pôl'-lhe intenções de lançár uma nodoa sobre o 
povo catharinense; mas como nunca falta 
quem _interprete mal as palavras alheias, dese-

. jára que S. Ex. se explicasse. Nilo cL·eio que ao 
povo cathal'inense resulte o menor desar, porque 
apparec~rão rebeldes em um lugar remoto da 
provincia, nem creio que por semelhante mo
tivo resulte desar a qualquer outra provincia. A 
Bahia, por ventura, soffreu em seu credito 
porque lá appareceu a sedição de Novembro? 
E mesmo. Pernambuco perdeu acaso, deslus
trou-se e deixa hoje ainda de gozar . do titulo 
de le&l ás instituições do paiz, apezar desses 
principes da liberdade de 1817, e das estrellas 
da·confederaçlto do Equador em 1824. · 

Faltando o nobre ex-ministro sobre o movi
mento de Lages, disse que eu não estava bem 
informado dos factos alli praticados, apezar de 
ser deputado daquella provincia. A respeito de 
egtar ou na.o bem inteirado, nada direi : mas 
permitta sempre S. Ex. ·que lhe observe, que 
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tendo elle feito uma víngem ao sul para se 
instruir por si mesrno do estado dos negocios 
publicas no Rio Grande, e tendo locado em 
Santa Catharina, naturalmeute por desejars,,ber 
e que se passava alli, pcrqne Sctnla Catlrn
rina tem relações muito itnmediatas com o Rio· 
Grande do Sul, nao procedeu do modo o mais 
conducente n conseguir este fim; procurou logo 
a residencia do presidente da prÕvincia, (JtlC- O 

lt'ancon, por assim dizet\ no seu pabcio, e o 
conservou politicamente prisioneiro: o Sr. ex
minisfro não vio senão o que o presidente qui½ 
que visse, nada ouvio seni:\o o qne o presideníe 
qniz que ouvisse; e ju lgo,l-se com isto inteira
mente habilitado G informado de iudo ... 

O SR. REGO BARF\OS :- Está enganado. 
O SR. COELHO :-E quanto ao facto de Ala no, 

sabe lambem só o que o presidente quiz que 
soubesse. 

Disse o nobre ex-ministro que antes da no
meaçno de Alano, em Novembro ou Dezembro 
de 1837 1 urna dep11taçao de Lages tinha ido 
pedir protecçao de Bento Manoel. (Lê a parte 
'respectiva do di.~cw·so do Sr. ex-ministro.) Pn · 
rece que nislo lambem ba outro anachronismo, 
porque a depulação só se disse ter ido á Crnz 
A!ta1 em Novembro ou Deiembro de 1838, isto 
é, um anno depois, o que muda muito; porque 
o contrario faz apparecer . certos faGtos como 
precedentes, quando sno subsequentes; isto é, 
o povo lageano antes desta depulnçrw, que se 
diz ter ido á Bento Manoel, já tinha soffrido 
cet'tos vexames, e já estava rnal disposto por 
factos anteriormente pratir..:ados. Convém muito 
emendar este anachronismo. Ora, eu nada posso 
dizer sobre a realidade dessa deputaçrw; . 
não posso referir senão aquillo que chegou ao 
conhecimento de todos: talvez o SL'. ex-mi
nistro tenha alguma peça official que prove u 
realidade da deputaçno ; mas, segundo sei, não 
passou de mero boato. Entretanto, eslóu qne 
S. Ex. nesta parte se guiou tambem pelas in
formações do presidente da província de Santa 
Catharina. 

Eu disse que a chegada de Alano á villa de 
Lages fizera apparecer alli o rompimento; S. 
Ex. me contestou, e creio que apresentou, ou 
pareceu fundar-se em documento official. Talvez 
eu fundado no mesmo documento, isto é, na 
parte official que deu Ala110 1 prove a minha 
asserçao. • 

O rompimento teve lugar no l° de Março 
deste unno, como cons~a do referido documento. 
officia], e Alano chegou á Lages em 12 de 
Fevereiro. Nesse mesmo dia soube-se em 
Lages da sua chegada, pela comrnúnicação que 
elle. fizera ao ,iuiz d\! paz, No dia 13 se apre
sentarão na casa deste juiz alguns individuos, 
naturalmente mal intencionados, que fizerão 
vêr ao juiz de paz que, tendo noticia 
de que o · queria.o offender, elles vinhão 

'l'Oh10 1 

ero sua defeza. Mas prova isto que já. houvesse 
algurn n1ovin1ento ·predisposto? i'-~flo vejo senão 
um fcicto consequente á chegada de Alano; e 
a reunião desses homens no dia seguinte á sua 
~hP2';1dr1 nrn.l Nirnhinachi.1 nPm mn<.tr!l q11P Pll!l 

foi prccípilitda ; lanlo é assim que só no dia 
18 é que Antonio lgnacio se achava r~mnindo 
forç,1s entre os rebeldes da Vaccaria oara vir 
atacar Alano, como elle confessa na sil:t parle 
oflicial ; e entretanto o rompim 1.:!11lo foi no dia 
1" de Março. Eis a mesma pal'le ol'fieial s(~t·· 
vindo de documento pal'a moslr:H' q11l! a cl,e
gada de Alano é qnc prnd11iio este resullad(J, 
O nohre PX·rninistro disse q1Jc 1111.o, fundando
se na parle de Aiano ; mas queria S. Ex. fJUC 
elle dissesse o contt'a.l'io, e se accusasse a si 
mt:srno de ter com a sua app:uir/f!O produzido 
o rompimento? fCnlrdanto nrtn se póde negm· 
que, quando o presidente de Santa Catlmrina 
mandou Alano, foi advertido que o passo não 
ern político, e qnc ou hem ou mal linha 
ALmo prnticado ::ictos qnc lrnvi:'ío desconten
tado os povos de Lages. Elle, porém, despreson 
estas advcrtcncias, e mandou a Alano, com 
o q11e conconeu pat·:1 qnc o movimento tivesse 
lugar. _ 

Trntando agora da suspensão de garanfü.s, 
desse remediu heroico e unico, com que o pre· 
sidente da pruvincia de Santa Catbarina pre
tendia governal-a, o nobre ex-ministro pre
ten(leu justificar a cond11cta desse presíclente, 
atlen uando a força das minhas razões ; e per· 
gunton pol'que eu accusa vn o pt·ési<lente de ter 
pedido esta snspen~ão sem os documentos orti
ciaes ácerca da rebeliiào de Lages. Prirneirn
rnente não accusei o pL'esidente por ter pedido 
su:-;pensào de gal'antias sem apresentação de 
doc!J1ne11los officiaes; foi sim, porque elle pre
k11dtu. uma medida extraordinaria qmi nã0 
podia fazer effectiva na villa de-Lages, e que só 
serviria para o resto da provincia, composto de 
cidadãos innocentes ; e que culpa tinhão estes 
por um crime commettido a 30 leguas de dis
tancia, em um lugar separado por um sertão 
e serra extraordinaria ?- Não accusei pois, por 
não ter apresentado documentos para apoiar 
este seu p~dido ; disse, sim, que elle apenas 
se referia a cartas particulares muito mal de
talhadas, que :rnnunciavào o movimento; mas 
que nada ,circumstanciavão. O nobre ex-mi
nistro lá estava, e nada ficou sabendo do de· 
talhe, havendo aliás um documento official da 
parte do administrador do corl'eio, <làndo a 
razão por que não tinha podido enviar as 
malas. Nem tod,ts as autoridades ficárão corn os 
rebeldes ; algumas forào exceptuadas, e pod,illo os 
tet· officiado, e o mesmo Alano : e taes officios 
poderião ser considerados como docmnentos 
offfoiaes ; cumpria portanto, que o presidente 
esperasse me:.is algum tempo para dar lugaL· a 
que chegassem noticias detalhadas ; mas nilo 
foi disto quê accusei o presidente. O nobre ex· 
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ministro enganou-se ; eu me referi ao segundo 
pedido da suspensão de gat·antias, e á. recusação 
que fez de mandar para a assembléa pro
vincial os documentos em que dizia. a men
sagem que se fundava para fazer aquelle pe
dido. Não tendo remettido os documentos 
exigidos, suspeitou-se que elles tinhão alguma 
irregularidade, ou que não erão concludentes ; 
e posto que fossem assignados por differentes 
pessoas, até se ajuizou que erão especies de 
circulal'es, e umas ·modeladas sobre as outras. 
Eu, accusando o pt·esidente da provinciu por 
esle pedido impt·udente e insenSi\lo, accusd-o 
de ter dado um passo precipitado, il·rcfü:cliJo, 
fundand-.>-se em communicai,!óeci1 que, tra11s
mittindo boatos, não devião mer1!cer todo 
ct·edilo, e dizendo que a provincia estava 
invadida, e que os rebeldes tinhao passado 
as Torres. 

Na.o direi que os documentos fossem falsos, 
mas ao menos que o pl'esidente tomou a 
nuvem por Juno. O presidente deu a provincía 
invauida no dia 27 de Março, e nes::;c dia dirigio 
á a:;:3emb!éa provincial a sua celebre men
sagem, pedindo a suspensão de garantias, e 
dizendo que os rebeldes estava.o já com guardas 
avançadas áqllem das Torres e no lµgar dos 
conventos ; entretanto, vê-se pela parte official 
do major allemilo Vickenagem, que estava á 
testa de forças nossas nas fronteiras, que no 
dia 29 de Março, dous dias depois da men
sagem, esta.vão ainda os rebeldes alétn das 
Torres. Esse nwjor foi capaz de resistir Ui.o 
sómente com 130 homens ás forçus reunidas 
de Canavarro e Castilhos, e mostrou praticaw 
mente quao facil é com coragem e intelli
gencia conter em respeito as forças rebeldes 
sem ser preciso sacrificai· as garantias do povo. 
Nao sei como ·se possa negar esse docu
mento otlicial. · O Sr. ex-ministro se refere 
a um documento official de autoridade re
belde-; mas além de que ó rebelde que o 
escreveu póde ser um impostor, parece
me que os documentos de uma autori
dade legal nos devem merecei· muito mais 
credito. 

. Tendo dado estas explicações, tratarei de 
.responder a varias 011tras considerações do 
nobre ex-ministro da guerra quando procurou 
de algum modo identificar-se com Q presidente 
de ·santa Catharina, defendendo-o pelos factos 
escandalosos praticados por elle, e que já referi 
na casa. Sinto que o nobre ex-ministro quizesse · 
defender o presidente, tal vez unicamente por 
ser elle delegado · do ministerio de 19 de Sew 
lembro. Eu entendo que S. Ex. o não devia, 
porque não está no caso de responder por todos 
os actos de seus delegados ; e tanto mais quanto 
eu disse estar persuadido de que de muitos 
desses factos na.o tinha S. Ex. nem -o governo 
conhecimento. · 

Trata~do. de disperdicios fiz varias accusações, 

e entre ellas a de.existir no commando do de
posito dos l'ecrutas em Santa Catharina. um 
simples capitão, quando me· pareda estarem 
em vigor as instrucções de 22 de Fevereiro de 
1823, que dispoem que esse com mando seja . 
exercido por urn official superior. O nobre ex
ministro respondeu que estas instrucções não 
estavão em vigo1·, senão· qµanto á disciplina e 
instrncçt\o dos recrntas, em uma palavra, á eco
nomi;1 qual'leleira ; e que no Rio de Janeiro é 
tarnbem cnpitno o commandante de semelhante 
deposito. Mal sabin eu que, fazendo a ccnsma 
ao pre:iidente de Santa Catharina, censurava 
tambem ao Sr. ex-minish·o. Conlinmu·ei pois 
fazendo, em lugar de nmn, dupla censurn. Ou 
as instr11cçOes esU\o em vigor, on uno, quanto 
ao pessoal q11c deve regular o serviço do de
posito, por((Ue qiu.mto á discipli11n, esUlo em 
vigor, ern tudo quanlo é UJ>plicavel. 

Supponha111os c1u~ esteja.o em vigor, como é 
minha opinião: nei!le caso o comrnandante do 
deposito deve s~r um official superior, e pol' 
consequencia sno censul'aveis o Sr. e:-::-ministro 
da guerra e o presidente de Santa Catharina 
por terem empregado capitães. Snpponhamos 
agora que nllo estão em vigor: segundo a opi
nião de S. Ex.., estas inslrucções forão estabe. 
lecidas para um deposito geral de recrutas na 
côrte do Rio de Janeiro, e ao com111andante 
delle se mandárão abonar i;ratificaçõe~ pela 
tabclla de 28 de Março de 1825; ora, não es
tando as im,trucções em vigor, em que se fundou 
S. Ex. para mandar abonar gratificações de 
commando de corpo a esses dous capitães ? A 
tabella refe1·e-se ao commandante do deposito 
da côrle, de que tt·atão as inslrucções; e se ellas 
nllo estão em vigor pelo que diz respeito ao. 
pessoal, como o nobre ex-ministro applica uma 
de s~as disposições que S. Ex. mesmo consi
dera revogada? Direi mais que tanto se consi
dera.o em vigor estas instrucçõe~, que na minha 
provincia o deposito foi estabelecido com tortas 
as formalidades por ellas determinadas. Houve 
um otlicial superiot· que o com mandava,· e só 
depois q_ue o commandante do deposito foi 
para. o sul, é que foi para o commando esse 
capitão, que antes era apenas o official servindo 
de majot, autorisado pelas mesmas instrucções. 
O nobre ex-ministro como chefe da sua repar
tiç!io devera a este respeito receber informações 
do seu delegado. 

O Sr. ex-ministro, para defender-se ainda 
desta censura, ·apresentou um argumento de 
economia. E11 louvo muito as intenções de 
S. Ex:. em querei· levar à economia até a estas 
pequenas cousas, pot·que e:;ton que mal póde 
zelar o muito quem não sabe aproveitai· o 
pouco ; mus eng,rnou-se, e vfo desta vez tnalo· 
gradas as suas boas intenções. Tal vez se eskanne 
que eu diga que neste caso um capilão faz 
mais despeza que um tenente-coronel, rnas eu o 
vou provar. Supponhamos que não temos para 
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empregar senno um tenente-col'oncl e um ca
pitão ; qualquer destes officiaes, ou esteja em
pregado ou na.o, tem soldos fixos. de sua pa
tente, que não nmdão : as gratificações como 
com mandante do depo$ilo são. as mesmas tanto 
par4 um como para outro, e que são as que 
compelem a com mandante de corpo; ora, sendo 
ludo igual ou fixo, a differença só consiste na 
gratificação addicional. Note-se agora q11e s.endo 
esco]hido o ca_pitão para commandante do de
posito, percebe elle de gratificação addicional 
15$, enll'clan to que o tenente-co1 onel perce
beria apenas 10$. E' pois maio1· dispendio, e 
nno economia, emprcgr.indo.-se um capitllo de 
preferencia a um major ou tenente-co1·onel. 

Tratarei lambem das razões com que o nobre 
ex-ministro procurou allenuar outra censura 
sobre as gratificações de commandante de di
vi~n.o em campanha, que vence o cornman
dante superior da guarda nacional na minha 
provincia. S. Ex. citou o decreto do governo 
de 9 de de Março de 1838, no qual se estabe
lecem as correspondencias entre os postos e 
vencimentos da guarda nacional, comparativa
mente aos do exercito. Antt;?s de entrar na ann• 
lyse do que disse .o Sr. ex-ministro~ direi que me 
parece não sl:lr mui Jiquido que o governo esti
vesse autorisado para fazer este decreto, que nug
menta despezas, que só podem ser autorisadas 
por lei ; e em segundo lugar direi que nesse 
decr~to não me parecêrão bem reguludas as 
correspondencias. Mas suppondo tudo legal e 
regular, e que o governo eslava autorisado para 
expedir aquelle dec1·eto, e que as correspon
dencius farão bem determinadas·, vejamos que 
applicação tem o decreto á censl.lra que eu fiz. 
Eu não . censurei que se tivesse dado a gratifi
cação ao commandante superior, mas sim que 

. se tivesse conservado um commandante supe
rior, que não estava em exercicio desse em
prego, com os exagerados vencimentos de offi
cial-general em campa11ha; não havendo guardas 
na.cionaes na provincia, como já fiz vêr quando 
mostrei o abandono e desleixo do presidente a 
este respeito. 

Disse lambem S. Ex. :-Que culpa t<'m o 
governo de qu_e exista alli um commandante 
soperior? Não foi a administração passada que 
o nemeou . ..:...-Eu não o posso affirmar com cer
teza ; mas creio tambem qne o Sr. ex-ministro 
n9.o tem certeza alguma de que elle não fosse 
nomeado pelo gabinete de 19 de Setembro, 
o que nll.O é de estranhar, pois que taes no
meações se fazem pela repartição da justiça. 
Consta-me, pot'ém, que depois que a adminis
traça.o de 19 de Setembro tomou conta dos 
negocios, veio uma proposta nova, ou a admi
nish·ação appr·ovou uma que já tinha sido feita 
antes, e que fôra repetida pelo novo presidente, 
e ~nUto deiipacbou o tenente-éoronel Villas· 
Boas para commandante superior. Não affirmo 
o facto, porque nflo costumo avançar o que 

não sei com plena certeza ; mas ao menos 
é o que me consta, e é o que me affirmão. 

Suppondo que a administração passada no· 
meou esse commandante superior, e conce
dendo que a nomeação foi hei;n feita, o decreto 
a que o nobre ex-ministro se refere o não 
autorisava para taes pagamentos, pois que li
mitou-se a marcar gerarchias, e não estabe• 
]eceu, nem delle se seguia que se dessem ven
cimentos correspondentes ; tanto mais quanto 
o mesmo decreto estabelece a do,Jtrina ele que 
os officiaes empregados em campanha reée
beráõ os vencimentos segundo a natureza do 
.serviço em que f61·em, em71regados, e não pelos 
postos que lhes correspondem. Esta censura 
tem mais uma razão que a aggrava : e é que 
este com mandante s11perio1· não· recebeu só
mente taes gt'alificac;-ões depois que tomou o 
commando dn columna e esteve na fronteira de 
Sunla Catharina, mas desde que foi simples 
comnrnndanle do ponto militar da vitla da 
Laguna ; e tanto foi o abuso, que depois que a 
columna passou para o sul, ainda pel'cebeu 
gr.atificaçOes, q~1e S. Ex. hoje nos informa já. 
não, perceber, talvez em consequencia de re
com mendaçAo sua.. 

Disse S. Ex. que, havendo guardas nacio- · 
nnes, devia haver commandante snpel'ior, que 
portanto deviAo lambem haver legiões: e que 
finalmente, have11do legiões, devia haver com
mandante e majo1· de legino, aos quaes se dovião 
abonar os respectivos vencimentos. O nobre 
ex-ministro assim illudio a questão e usou de 
um sophisma, que. se chama cm logica-de 
falso supponente-considerando o que nllo ·exis
tia por aquillo mesmo que não existia. Eu en
tendo qne não havendo guardas nacionaes na 
minha provincia em numero que exige a lei de 
18 de Agosto 1831, nno podião haver legiões, 
\.:0mo d& facto não ha; não havendo legiões, 
tambem em conformidade da mesma lei, nem 
podem haver commandantes e majores de le
giões,. nem tão pouco commandante superior. 
Entã·o fica _evidente que a nomeação do major 
de legião e commandante superior é conb·aria á 
lei. Este era o argumento que ao nobl'e ex,mi_. 
nistro cumpria responder. 

Vou ainda apresentar um exemplo para 
mostrar que os officiaes da guarda na,cional não 
podem vencer gratificaçõe~ seµão as correspon'." 
dentes ao serviço em que forem empregados, e 
nem sempre os do posto de sua correspondencia 
com os officiaes do exercito, "Lemllro-me de 
uma antig_a tabeUa pela qual" se pretendeu equi
parar as gera,.rchias das diversas c]ass~s de em
pregados publicos, como sacerdotes, militares, 
magistrados, etc. Ora, a tabella delt!rmi.nava, 
por exemploJ que correspondia um arcebispo a 
marquez e a capitão-general (era esta a sua ca
tegoria) : um bispo a um conde e a tenente
general; um conego a um tenente-coronel, etc. 
Paro aqui: supponhamos que um conego é em· 
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pregado · em cape~lão de um corpo em cam
panha ; por esta tabella e pela lheoria d~ nobre 
ex-niinistro.ntto se lhe devia dar o vencimento de 
capellao, mas o de tenente-coronel; entretanto, 
teria de praticar-se o contrario, e seria pago ao 
capellão o vencimento segundo o serviço e não 

o posto. 
O Sr. ex-ministro quiz tambem justificar a 

admissão dos dous cadetes menores. Quero 
crer que S. Ex., por sua bondade, fechou ~os 
olhos a essa desculpa escapatoria, que deu o 
pl"esidente, de que a lei do 1·ecrutnmento 
tinha estabelecido a idade entre 18 a 35 
annos, 1-ri::1s só p11ra os rec1·utados e nàO pam 
os voluntarios. O bom senso só por si 
bastaria pa1·a mostral' que se a disposi<:ão tia 
lei nrnrcn essa idade é pc>1· ser aq11ella em 
que ha robuslei e aplidn.o prceisa. para o 
serviço do exercito ; que privilegio pois terão 
os voluntarias sob1·e os rec1·ulados P Mus quando 
o bom senso o 11ão moslrHsse, e se enten
desse que se podiào admittfr voluntarias de 
todas as idadr.s, alé onde desceria o presidente 
de Santa Calharina ? Admittiria 1Jlé crianças 
íle eollo ! Demais, é sabido que exi.;te lei ex
pressa, que é o alvará da creação dos ca
detes, de 16 de Março de 17.57, que marca a 
idade de 15 annos para a admissllo no exercito, 
e diz que depois de 20 annos nilo se possa 
ser eadele. O decreto posterior de 18 de 
Maio de 1797 dispensa sob1·c a_ idade, mas 
é unicamente pe1·mittindo a admissã.o depois 
de 20 annos, mas não menos de 15. S. Ex. 
por sua honrlade tal vez parecesse fazer-se 
esquecido destas termina'ntes disposições da 
lei. 

O Sr. ex-ministro quiz· tambem justificar 
o facto escandaloso da prisão do filho de uma_ 
viuva, dizendo que pelas instrucções de 10 de 
Julho de 1822 os filhos de viuvas, não sendo 
filhoi unicos, não sn.o isentos do 1·ecrulamento. 
Pl"imeiramente, o Sr. ex-ministro tocou na 
pa1'te mais fraca da censura, quando o facto 
é acompanhado de muitas eircnmstancias 
graves~ mas esta mesma parte que elle julgou 
fraca, eu a considero forte, porque nAo foi 
combatida. As instrucções isenta.o na verdade 
os filhos unicos; mas ha outro artigo das 
instrucções que dispensa da praça aquelle que · 
tiver a seu cargo a ed11caçllo e sustento de 
orphãos, caso em que estava o individuo de 
que íallo. Esse moço estava por consequencia 
comprehendido nas instrucções por essa parte, 
e além disso, tinha mais a seu favo1· o sustentar 
a sua mãi viuva. Ora, pergunto eu, por uma 
virtude mais tornou-se e11e comprehendido nas 
insh-ucções para assentar praça ? · 1Demais, na 
minha censura, eu .m~strei o empenho que 
havia em perseguit- es~efodivid':}o, impedindo-se 
até que êlle Usasse da faculdade permiltida pela 
lei de 20 · de Agtlsto .de 1837, remindo-se 
com_· a . quantia, de 400 mil· r6is, pois que 

para se i11udir esta disposição, se respondeu 
que o individuo estava preso para. a mari
nhngem. 

Desejára saber se o Sr. ex-ministro da ma
rinha mandou que o recrutamento para a 
marinhagem se regula·sse peJo do exer.pito, 
porque, a set· assim, esta deliberação foi ainda 
outra arbitrariedade do presidente de Santa 
Ca.tharina, e por consequencia mais um abuso 
que elle commetteu, desobedecendo ás ordei:is 
do governo. 

Antes de concluir, fanarei ácerca de um 
ofücio que apresentei á carnara, em que o pre
sidente dá conta de dous otliciaes. Notei o 
pouco decoro e a 1ingr1agem pouco digna 
que trnnspirão ne:;se ollido, e eslt·anhci que 
u_m delegarlo do governo se tivesse abalan
çado a praticat· a.elo Ulo pouco decot·oso. 

O nobr·e ex-minist1·0 da guer1·a não negou 
o officia nern defendeu a pouca dignidade 
das expressões qtle elle continha, contentou
se em reparar que eu pode:;se ter obtido 
nma copia pot· ser elte ofticio reservado. 
Primeiramente nao sabia que era resel·vado, 
porque existia ern mais mãos. Eu dit·ia como o 
houve, se não fosse essa declaração. Mas pa
receu o nobre ex-minislt·o füzer um reparo que 
se tivesse divulgado a exislericia dessa celebi·e 
peça, e acc1·escentou :- com.razão desconfüva 
o presidente das pessoas que o cerca vão. ~ Na.o 
sei a quem o nobre ex•ministro quereria fazer 
essa allusão, na.o sE?i se é a pessoas que cercárno 
ou que ainda cercão o presidente, ou a pessoas 
que o cerca vão, e já o nao cet·cão. Se é a estas, 
declaro solemnernente, para 6Vitar qualquer. 
suspeita, que não é por via dessas pessoas aue 
veio ao meu conhecimento esse offi.cio. ~ 

Declararei mais que, em maleria de dis
criçllo, o presidente da pt·ovincia de Santa 
Catharina não é o mais forte. Se me fosse li- · 
cito, eu declarada um facto, do qual o nobre 
ex-ministro da guerra tem muito conhecimento 
poL' ter occorrido quando S. Ex. lá estava, e 
que prova até que popto póde chegar a indis
crição desse delegado do governo. Não o f:lrei; 
porqne talvez compromettesse a esse presidente 
com pessoas que ainda têm . relações com elle ; 
apontarei sómente um exemplo· que nrto com-

. pr~mette a ningue,ll!-. Da secretaria da justiça 
sei que fõra um aviso reservado ao presidente 
de Santa Calharioa em data de 12 de · Abril 
deste anno, que continha materia de não 
sei' revela.da. Esse officio andou ern mno de 
muitas pessoas ; e eu declaro á camara que 
tive uma copia que veio <le um eleitor. Có
pias andá1·ão por mão dos eleitores (apoiados), 
o que servia para lh~s fazer saber a's altas 
attribuições de que o presidente estava re
vestido. Foi um gt·ande meio de cabalar. 
A' vista disto é claro que o presidente da pro
vinda nao é dos mais fortes em materia de dis
criç?,o, Não é pois justo lançar nodóa sobre a 
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reputação de honrados ~ dignos varões que 
cercárão a S. Ex., e que já o na.o cercão1 porque 
elle tem a infelicidade de fazer alienar de si os 
bons. 

Este facto fique tambem servindo de prova a 
esse presidente ou áquelles que praticno o mal 

. confiaüos no segredo, que as más acções não 
podem semp1·e fica1· encobertas, e que ordina
riamente o segredo das más acções se , revela 
pelos seus perniciosos effeitos. Julgava-me obri
gado a dar estas exp~icações, e para mais na.o 
cansar a paciencia·da camara, terrnino aqui. 

o Sa. PrrnSlDENTE dá para ordem do dia a 

m~smn de hoje, e levanta a ses1dl.o ás 2 e meia 
da tal'tle. 

SeA!'âo em 18 de .Yunho 

PRESIDENCIA DO sn. ARAUJO VJANNA 

SuMMARIO. - Expediente. - Parecer de com,· 

misBão sofn·e o bacltarel .Agostinho ll101"ei1·a. 
GuerNt. - Bequerimento .sob;·e a 1norte do 
D1·, João Gr,udie Ley. DÜ!cu .. ~são ani1nada. 
Os Srs. Ihnpo de .A.ln·ett1 Na,wi1·ro, Ole'mente 
Perei1·a, etc., etc. - Ordem do dia. - Tm·
ceiro topico do ooto de gntças. .Di8ei,rao do 
Sr. C'alnion. 

A's 10 hol'as da manhã faz-se a c1;ãmada, e 
logo que se l'eune numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a sesi:;M, lê-se e approva.-se a 
acla da antecedente. · 

Faltão com causa participada os Srs. c~1jueiro, 
Sucupira, Monte, Bustarnante, Alcibíades e 
Pinto Coelho; e sem ella os Srs. Souza Franco 
e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRETARIO dá.. conta do expediente 
lendo os seguintes úffidos: 

Do ministro da fazenda, remettendo a repre
sentação do administrador da recebedoria do 
municipio de 30-de Junho de 1838, sob n. 353, 
lembrando a necessidade de uma· providencia 
para prevenir a continuação da fraude, de que 
usllo alguns inquilinos para subtrahir-se ao pa
gamento d~ lO por cento estabelecido pelo 
art. 9º § 4º ,fa lei de 22 de Outubt·o dl:l 1886. 
- A' s• cornmissao ~e fazenda. 

Do mesmo ministro, enviando a represen
tação da recebedoria do municipio de 1_8 de 
Dezembro de 1838, sob n. 402, pedindo soluçllo 
á duvida que lhe occorre, se os escriptorios dos 
advogados: ainda mesmo formados, e que exer
cem esta profissão, são sujeitos ao imposto esta~ 
belecido no art. 9° § 4° da lei de 22 de Outubro 
de 1836. -A' mesma commissão. ·· 

Remetle•se á 811 commissão de fazenda are
presentação da dire-Ot.oria do · monte-pio dos· 

servirlore; do estado, pe,lindo mais algumas 
loterias para est.e estabelecimento. 

Vai á commissão de ctJnstituição o requeri
mento de João Hutchans, de nação ingleza. 

Lê-se o seguinte parecer d~ commissão de 
rnarin ha e guerra : . 

cc O chefe de divisao Antonio Joaquim do 
Couto, inspector do arsenal, encart·egado do 
expediente do quartel-.general da marinha, re
presenta que havendo requei-ido á esta augusta 
camara o anno proximo passado a maioria do 
soldo da palente que sempre foi abonada 
aos seus antecessores, e só o supplicanle deixou 
de perceber em vil'lude do art. 5• § s~ da lei 
de 22 de Outubro de 1836, que p1·ohibio po
derem os inspectores receber gratificação al
guma por oull'o serviço ; o corpo legislativo 
reconhecendo de toda. a justiça a reclamação 
do Sllpplicante, determinou pelo n.l't, 26 da 
lei de 20 de Outubro de 1888, ficasse desde 
logo revogada aquella dÍ::iposição : mas não 
tendo sido o supplicante pago ela respectiva 
maio1·ia correspondente aos meies que servio, 
até a data desta nltirna lei, mas só della em 
diante ; sencro inconteslavel que, se direito lhe 
assiste para ser pago depois da predicta lei, 
o mes1110 deve regular para ser indemnisado do 
C{Ue venceu antes i recorre, portanto, á esta· au

gusta. camara, pedindo providencias para que se 
lhe faça justiça. · 

« A comrnissilo de rnarinha e guerra, tornando 
em consi<leraçao as razões expendidad, é de pa
recer, que se defira. ao supplicante por meio da 
seguinte resolução: 

cc A assembléa geral legisla.tiva resolve : . 
" Artigo unico. O governo fica nutol'isado 

a mandar satisíazer a Antonio Joaquim do 
Couto, chefe de divisão e inspector do arsenal 
de marinha da côrte, a maioria de soldo corres
pondente ao exercicio em que se acha de en
carregado do expediente- do quartel-general da 
armada1 desde o dia em que nelle entrou. 

(e Paço da camarà dos deputados, 17 de 
Junho de 1839. :..- Lima e Silva.- Oa:rvallio. 
de Mendon9a.-Rod·rigu.e3 To1"res. » 

Julga-se objecto de deliberação o projecto de 
resolução1 e vai a impl'imir. . · 

Lê-se mais outro parecer da comm1ssão 
de instrucçao publica, concebido nestes termos : 

« A commissão tle instrucção publica leu o 
req11erhnento do estntlante Thorné Fernandes 
Madeira, no qual allega que lendo sido repro
vado no exame de inglei em o .curso juriJico 
de Olinda, depois de merecer.: approvação em . 
lodos os outros ex.ames preparalarios, acha-se 
nas circu rostancias d~ perder o pl'imeiro anuo, 
que frequenta como voluntario) se n.ão merecer 
á esta augusta camara a graça de o mandar. 
ad1nittit segunda vez. ·ao dito :exame antes de 
fazer acto ; e por isso à implora. ·A commissao . 
considerando por um )ado, q.oe se ach_a provado 
quan~Q alle~a o supplicante~ e que if denega~ãtj· 
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. SESSÃO EM 18 DE JUNHO DE 1839 

desta .m~r<'~ lhe vai causar um g1·ande lrans
lorno1 visto que estuda 11au a expen~as s1uis1 

mas de outros que o favorecem ; e por outro 
]ado que com semelhtinte.grata lienhnmn fe
rid~ se faz na lei, reduzindo-se a merC"ê im
plorada a ser ô supplicante admittido Sl'gunda 
vez ao exame de inglcz, e fóra do tempo mar
cado para'elle, é·por is~o de parecer que seja 
benign~mente deferido, e pat·a este fim offerece 
á esta augusta camaru a seguinte resolução : 

« Art. l°. O direclor do curso juridico de 
Olinda fica autotisado para admittir ao exame 
de inglez o estudante Tbonié Fernandes Ma
deira, não obstante haver sido nelle reprovado 
no come-ço do anno. 

. « Art. 2º. Fica o dilo direclor igualmente 
aulorisado para admillir á rnalricula do 1" 
anuo que frequenta volunlario, quando pnra 
tudo isto se mostre ccmpelcnlcmenle habi
litado. 

<e Art. 3''. Suspende-se, sómente pu1·a este 
fim, a lei em contrario. 

« Paço da carnara dos dcp11ludos1 l'lll 17 de 
Junho de 1889. - Lot1ren.90 Jo6é Ribeiro. -
Bispo de Cuyabá. - Bandeira d~ JJello, ven
cido. 11 

J u}ga-se a resolução objecto de de1iberação, e 
a reque1·imento do Sr. Alencar, é dispensada 
da i mpress&o, para entrar na ol'dem dos tra
balhos, na.o se vencendo ~ urgencia, que pelo 
mesmo Sr. Alencar fôra pedida para entrar· logo 
discussa.o. 

Lê-se o seguinte parecer, que fica adiado por 
se pedit· a palavra : 

<< A commissao de constituiç!lo examinou o 
decreto de 23 de Outubro de 1837 que, decla
rando sem. effüito a carta expedida em 16 de Se
ternb1·0 do mesmo anno ao bacharel Agostinho 
Moreira Guerra, do lugar de juiz de direitn do 
civel da cidade de B1·lém, mandou continuar no 
exercicio deste lugar ae Sr, Bernardo d~ Souza 
Franco, que delle havia sido removido ·por 
decreto do dito mez d~ Setembro para o de 
juiz de direito do c.ivel da ·cidade de Porto 
Alegre. 

« No sobredito decreto de 28 de Outubto 
nada apparece que o torne inega\, eslá per· 
feitamente dentro das attribuições do poder 
executivo, sem que possa julgar-se offendido o 
principio da perpetuidade dos juizes de direito, 
consagrado no art. 153 da constituição, por 
se não ler designado outro lugar em que pu
desse ter exer.cido o. bacharel Guerra ; pois, 
sendo certo que este ainda não tinha tomado 
posse daqnelle, na.o po~ia ser considerado juiz 
de direito paz·a o effeito de lhe aproveitar_, a ga· 
ranlia da perpetúidade. · · · 

a Emillindo esses principias, não deixa a 
commissão de reconhecer que fôt:a de razão que 
o bacharel Agostinho :Moreira Guerra, visto ter 
já ter recebido a carta da s\la nomeação, fosse 
provido em outro lugar; mas nem mesmo neste 

.sentido foi offendi~o, visto não constar que 
o lenha requerido, e que sua petição fosse in· 
deferida. 

« E' portanto a commissão de parecer que o 
referido dect·clo foi legal. · 

« Gamara dos deputados, 17 de Junho de 
1889.-J. Olemente Pcreira.-H. H. Carneiro 
Leão. -.A.. P. Barreto Pe&ro8o. ,, 

O Sr. Kontezumâ pela ordem pede que 
o Sr. pl'esidt:mle dê para ordem do dia de 
amanhã o parecer que se acaba de ler, por
que trata de nm objcclo muito impol'lante : 
emfim deixa este negocio á consideraç:to de 
S. Ex. 

O Sr. Ottoni pede a palnv1•a pola ordem, e 
1·eque1· n imprellsno do pat·ec<.•r, 

Consultuda u ciunai·a1 decide que se · im
prima. 

O Sr. Peixoto de Alencar pede 11 palavra pela 
ordc:111, t! t·~q11~r 11 tlh1pens:1 dn impressão do 
projeclo dtl coinmisi-l\o de i11slrn<'..çno publica, 
lido na scss!lo de hoje, e hem a15sim u urgencia 
pRl't\ que lwje mesmJ se disculn, visto que 
demoraudo·se este negocio, nada podet·á 
l,proveitm· ao esludant~ · a gt·açu que se lhe 
confere, 

Cons!lltada a camara, dispensa da imp1·essn.o 
o projcclo. 

E' apoiada a urgencia, porém na.o approvada. 
Lê-se, e entra em discussão o seguinte : 
« Requeit·o que se peça ao governo infor

mações sobre o assassinato perpetrado na 
pessoa do Dr. João Gaudie Ley, · juiz de direito 
nomeado para a coma1·ca de Palma, e substituto 
da de Cavalcanti, e ultimamente nomeado para 
a de P1Jconé n,1 ·pl·ovineia de Malto Grosso, 
assassinato que se diz fôra perpetrado por uma 
patrulha, e todas as informações passiveis a 
rt>speito deste facto. 17 de Junho de 1889.
. Marinlio. » 

O Sr. Henriques de Bezend.e, depois de fazer 
breves observa~ões sobre o objecto, remelte á 
mesa o seguinte additamento : 

1< Informando ao mesmo l~mpo á camara se 
tem motivos de receios pela paz da província de 
Goyaz em ra,.;ão deste assassinat,,, etc. " 
_ E' apoiada, e enlra em discussão. 

O Sr. Andrad.a. Machado, oppondo-se no 
requerimento, pe1·gunta ((Ual é seu fim ; · s~ & 
aguilhoar o governo a faiet· a sua obrigação , 
acha que o governo nao está em mora. Será 
para governar? Acha qne acamara nem o deve 
nem o quer : governe quem governa; e tem elle 
orador medo de travar com esse requerimento a 
m31'cha do governo ; tem medo de ser nbefündo, 
e por isso vota contra elle. 

O Sr. Marinho mostra que se o facto se 
passou l1:1.l e qual vem descripto em uma folha · 
publica, foi um attenbtdo atroz; não é seu fim 
senã.o averiguar, denunciar da tribuna todos os 
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actos que lhe parecerem contl'arios ás leis e á 
constituição do estado; é todo o seu fün cen
surar altamente o procedimento do presidente 
àe Goyaz, porque não sabe com que direito el!e 
podia pilssar uma portaría pam mandar prender 
um homem que n1lo estava pronunciado, e 
contra o qual não havia ao menos indícios re
sultantes de um processo legal. Mostra que se 
acaso se tõr marchando desta sorte, se as auto
ridades forc1n assim obrando, teren1.os uma ver
dadeira anar·chia, e urna anarchia desesperada. 
Depois de outras observações, o oracior pondcm:1 
á carnara que se acaso se enlender que o seu 
requerimento oílerece algum inconveni~nte, elle 
nao terá duvida de retirul-o; julga comtudo que 
nilo se intromettc elle na mar·cha do governo ; 
nno approvando-o, dá a camara pàsso precipi
tado. 

O Sr. Limpo de Abreu com algmna re
pugnancia tem de enlrar nesta discussão; pois 
embora não tivesse parle alg1rn1a na notncaçao 
do presidente da provincia de Goyaz, comtudo 
foi nma nomcaçao do ministerio á que elle, 
orador pertencia. Esta consideraçM talvez o 
tivesse um pouco acanhado, quando em des
empenho do seu dever é obdgado a censurnr 
esse presidente. Todavia nrw deixará de offe
recer á ca,nara algumas considet·ações, que lhe 
parece que jnstHicavno a nomeação desse pred
dente, qnando ella teve lugat· : acabava elle de 
receber da confiança da pro,•incia volos para 
senador do imperio; havia pois um presup· 
posto favoravel; se alguma censura se podia 
fazer, é ella contra a administração que o con
servou quando elle foi mostrando ~ua inhabili
darle. Désse, ou não désse outras provas dessa 
inhabilidade, o que é certo é que o facto por elle 
praticado, cuja discussM occupa a camara, não, 
póde ler desculpa alguma; offende tanto os 
principios · de justiça, como ainda mesmo os da 
humanidade. (Apoiados.) Crê que o Brazil já 
deveria ter recebido como uma satisf'açn.o a cer
teza de que esse presidente, estava demíttido. 

. Se por ventura o rninisterio actual não o tem já 
demittido, os brazileiros e esta camara não 
devem ficar satisfeitos ... 

Declara que para condP.mnar altamente o 
procedimento desse presidente não lhe são pre
cisas outras informações além daquellas que 
possue; isto é, a propria portaria do presidente, 
impressa e publicada no Correio Offecial ~e 
Goyaz. O fact~ aconteceu ás 9 horas da manh!\ 
do dia 28 de Abt·il do corrente anno, foi assas
sinado o major Antonio Luiz Bran<lào, inspedor 
daquclla província, por nm camarada e um 
escravo do Dr. João Gaudie Ley. E:::-te camarada 
e escravo nao pudcrão ser pl'esos na occasiao 
em que commel~·ão o delíclo. Entretanto, o 
peesidente da provincia expedio ordens, afim 
de se verificar a pt'isàO desses dous as~assiuos : 
até ahi está plenamente convencido que o pre
sidente procedeu com justiça. e conforme a lei ; 

é verdade que nM havia culpa formada, _mas 
estavão os réos em flagrante delicto, na fórrna 
que explica o codigo. Onde porém o presidente 

-de ·Goyaz violou toda:-; as !ris, onde commelteu 
abu.;o alrnz e perpelrnu um crime contra o paiz 
e contra a humanidade, foi quando expedio urna 
portaria para ser preso o Dr. João Gaudie Ley, 
e para que se recorresse contra elle a todos os 
meios, até ao das armtls, caso resistisse, Em 
primeiro lugar, está evidentemente provado o 
crime q11e co111metlet1 o presiuenlc da rrovincia 
de Guyaz mandani.lo prender um eidudo.o que 
n/\o se achava pron11ncirulo l:0111pdenle1mmtc, o 
q11c nilo eslava com!'t'eilendido p~lo codigo, que 
anlol'Ísu u pl'ÍsO.o em cm·to:; ci.,sos1 porque uno 
sendo visto commclltH· o dcllclo, nno estando 
no lugar, e sim ausente parn 111,li~ de l1·es 
lcg11a8, não podia ser cncontmdo em flngl'llnlc, 

O orndot· está pei·sunuido q110 o D1·. GauJie 
tinha di1·eilo tle resistir, po1· isso que n ordem 
do pre~itlenlc era i11t•gal, e que em conse
q1Je11cia foi ussassiua<lo no cxercicio de um 
direito que compele a todos os brazileiros, 
empregaL' todoi:. o~ meios para resistir a actos 
illegaes. 

O SR. NAVARRO :- Apoiado, para salvar a 
vida. 

O SR. LIMPO DE ABREU:- Em segundo lugar, 
o presid1•11tP. nao podia expedir uma ordem 
tal. Se por ventura quiz~sse rírevenir o caso de 
resislencia, podia expedir sua portaria de ma
neira que o emprego de forças. fosse graduado 
pela maneira que delet·mioa o codigo: até 
para que a patrulha pudesse provar que tinha 
havido a resistencia, e que o emprego da força 
tinha sido em conforrnidad,.. com todos os 
preceitos do codigo e das leis que o autorisão. 

Não acha o orador que possa o governo ser 
responsa vel pelo acto que acaba de praticar o 
presidente de Goyaz. Se porém não der elle as 
providencias que urgem, será responsavel pe
rante a nação por todas as consequencias de 
um cri111e semelhante, por todas . as conse
quencias do exemplo de um presidente d·e uma 
prnvincía qu.e transgride as leis por uma ma
neira lào insolila, tão manifesta ; de um presi
dente que converte as leis em instrumento de 
vinganças partkulares, de seus odios, de suas 
affoições. (Apoiados.) 

Nem adrnitte qrre para se jus~ificar um pro
cedimento llío exlraordinario seja eiie attríbuiào 
a um excesso de zelo e de actividade: esse 
argumento trivial nao póde servir para des
culpai-o; poderá algllma .· vez servir para 
alten11ar s~1a re,;;ponsabilidade ; mas no caso 
presente nenhuma consiueração póde justificar 
uma ordem tão barbara, tão at1·01., e tau brutal, · 
qual a que se acha exura.da no Correio Ojfieial 
daquella pl'Oviucia. O orador de~t·jMia ouvir a 
este respeito aos nobres · deputados pela pro
vlncia de Goyaz, e a mais alguns outros senhores 
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que possão dar informaçôes. Ha muito tempo 
que tem repetido nesta casa qne a 111aior piulE.: 
dos males que soffre o Braiil uno provém tanto 
das leis, mas sim dos abusos das autoridades 
contra os dfreitos os mais preciosos dos cida
dãos brazileiros. Como é possível que um povo 
que nllo recebe beneficios do governo, que 11111 
povo que todos os dias é victima de tantas at·bi· 
trariedades possa amar e respeitar esse governo ? 

Houve um ministerio, quei conscio de tudo 
quanto acaba de dizer, conscio de que o povo 
não póde amar nem respeitar o governo de 
quem não recebe beneficias algn as, que em nada 
concorre para a ordem mo1·al e material do 
paiz, recorre ao principio do terror, para desse 
modo governar esse desgraçado povo. 

Mas se esle era o unico recurso com que· 
este governo contava, julga o orador que as 
consequencias na.o poderiAo ser senão as que se 
estão prese11ciando ; além de que não é facil 
fazer dominar o terror, só sim o a1nor e o res
peito sobre uma nação illuslrada que conhece 
quàes são os seus direitos, quaes as vantagens 
que lhe garantem as leis para exigir que sejão 
respeitados esses direitos e essas vantagens ga
rantidas. Talvez que o procedimento do pre
sidente da provincia de Goyaz: seja o co1·ollai·io 
desse syslema de terror, e Deus permitta que 
nllo seja outro corollario a anarchia na pro
vi ncia de Goyaz. 

Convida o nobre deputado de Cuyabá. para 
que exprima seu pensamento com franqueza, 
que despreze os meios servis que se diz têm 
sido empregados para pôr em coacção sua 
boa fé. · 

O Sa. NAVARRO: - Desprezo, sim, desprezo. 
. O SR. LmPo DE ABREU : - Seja licito a esse 

deputado esse procedimento digno delle, digno 
de. um representante da nação. Seja-lhe licito 
derramar lagrimas á memoria do seu finado 
parente! Lagrimas que ha quem queira que elle 
não derrame. · 

Si .. _presidente, sustentando os direitos do 
illustre deputado de Cuyabá1 sustento os meus 
direitos, repillo todas as coacções que um par-
tido quer impôr-nos. , · · 

Se, por ventura, a nomeaçâo do nobre de..> 
putado para.juiz de direito é nulla, se, por ven
tura, a camara se julga autorisada pal'a annul
}al-a, apresente o parecer a commissão : não 
sou eu, Sr. presidente, que tenho defendido a 
~aidr parle dos actos do ex-ministro da justie;a; 
nilo fui eu lambem que defendi o despacho füito 
pelo ex-ministro quàndo nomeou juiz de· direito 
para o Cuyabã quando esse lugar estava preen
chido. Mas não sou eu que annullarei e~se 
dei;;pacho sem primeiro cl1amar á responsabi-
lidade o ministro. . · 

O SR. PRESIDENTE : - O Sr. deputado não 
~stá na ordem •. 

. O SR. L1MPO DE ABREU : - Tambem tenho 
dito quanlo basta. 

O SR. PRESIDENTE: - Sahir assim da ordem 
parn ll'azer tristes conflictos. 

O Sa. LrMPú DE ABREU: -Sim, senhor, eu 
obedeço a V. Ex. · · 

· O orador termina mostrando que é neces-
. sario dirigir-se ao governo, e mostrar-lhe que, 

na~ r.ircumstancias tristes· em qne se acha o 
paiz, não póde a camara ser indifie1·ente ao 
acontecimento de que se trata. 

O Sr.· Andra.da· Maoha,do pede ao Sr. pi·e
sidente que nno admitta discussão alguma sobre 
o que tem de. vir á casa, pura nllo se repro
duzir scenas desairosas i qunndo vierem essas 
informações; enlflo · lerá lngar a discussn.o ; do 
contrario _ter-se-ha de discutir duas ve;i:es a 
mesma cousa. 

O Sr. :Sa,rreto Pedroso rogn no Sr. presi
dente que í11torme se nl\o está solll'e n mesn o 
parecer da commissão a respeito do juiz de di· 
reilo de Cuynbá, parecer que foi assignndo hon• 
tem, e que responde ás insinuações que se têm 
ouvido. 

O Sa. PRESIDENTE obsena que é dada a hora 
para passat·-se á outra parte da ordem do dia. 

O Sr, Na.va.rro propõe a urgencia desse re• 
qul:lrimento, porque lendo o nobre deputado de 
Minas fallado sobre meios de coacça.o que têm 
sido empregados para com elle orador, quer 
que declare positivamente quaes têm sido esses 
meios. ( Olhando para o Sr. Olem,ente Perei1·a.) 

Pois lenho, exclama o orador, bastante co· 
ragem, bastante ousadia para salvar a minha 
honra nesta casa f mas esta não é a occasião ; 
eu quero que se me permitta pedir que o reque
rimento seja julgado urgente. Exigirei depois 
explicações muito forrnaes, muito dignas de 
mim e do nobre deputado. · 

A urgeocia é apoiada, e afinal approvada. 
O Sr. Carneiro Leão não se oppoe ao reque

rimento ; sómente ·nno concorda com todos os 
principios· emittidos pelo nobre deputado (o Sr. 
Limpo), e quer dar algumas explicações sobre 
o que se apresentou na casa como um meio de 
coacção empregado para com o nobre depu
tado de· Cuyahá, dizendo-se que se Jhe pre· 
tendia caçar o decreto de ·nomeaçao de juiz de 
direito. 

(Algumas vozes.: contradwmi o m;adot·.) 
O SR. PRESIDENTE :- Se algum Sr. depu

tado julgou offonsiva alguma pi.·oposição enun
ciada, use da expre~.são do regimento -
ordem. 

O SR. ANDRADA MACHADO: -Apoiado; e V~ 
Ex. decidfrá. · 

O SR. CARNEIRO LE!o (continuando), declara 
que hontem um dos membros da commissao 
apresentou-lhe o parecer muito favoravel para 
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SESSÃO EM 18 DE JUNHO DE 1839 457 
assignal-o; disse-lhe que estas erão daquellas 
cousas qne costumno do1·mir na commissão ; 
todavia como estava lavrado o parecer, as
sjgnou-o. Veio depois o nobre deputado de 
Malto·Gt'osso perguntar-lhe se havia talgum 
parecer· contra elle. 

O SR. NAVARRO (apontando para o Sr. Ole
'llieiite Pereira) : -O Sr. insinuou 

O SR. CARNEIRO LEÃO conlinúa, decJarando 
que logo vio que era alguma hrincadeirá que 
1u.vi:to feito ao nobre deputado, bl'incadeira 
assás inopportuna, attentos os justos motivos 
de mngua que opprimião ao illu_stre deputado. 
Mas o nobre depnlaclo pelo Rio de Janeiro igno· 
rava sem duvida a nfílição do illustre depu· 
lado. Se soubesse que sua alma estava tão 
justamente magoada, nno lbe augmentaria a 
afflíçno. 

Voltando ao ohjecto em quest1101 mostra qt1e 
o governo, para ser amado pelo paiz, deve 
cuidai· na manutençl:lo da ore.em e em pro
movei· a prosperidade e a industria; é por isso 
que esta caniara que fórma parte de~se governo, 
deve tambem disso occupar-se, tratando da
•quillo que é altamente exigido por todo o im
perí9. Ninguern ignora que o codígo é assás 
frouxo, todos se queixno da impunidade, e no 
emtanto o codigo continúa, a camara com clle 
se não occupa, e até para elle ser reformado, 
precisando-se crear alguns empregos,: não se 
póde isso fazer, sem que primeiro passe a in
terpretação do neto addicionaJ, e se fixe a quem 
compete a creaçãO dos empregos judiciarias. No 
emtanto as provincias1 reconhecendo a neces• 

. sidade da reforma· da Iegislaçao, tem já tra
tado della, em quanto outras o não têm feito. 
Reconhece que o codigo é inteframente in
capai d~ reprimir o crime, e que só ao es
pirito de ordem que reina no paiz se deve o 
não estarmos em posição mil . vezes peior do 
que a em que nos achamos ; um codigo tao 
fraco, cheio de tantos defeitos n'um paiz tão 
vasto, cheio de tantas florestas ! 

As informações pedidas não devem apro
veital' só ao governo, pois que o governo só 
obedece ás leis, e não tem tantas obriga
çõe~ como tem a camara, a quem compete 
fazer es&as reformas da maneira que exigem 
o paiz e sua ci vilisaçAo. Conhece que al • 
gumas illegalidades houve nessa ordem do 
presidente de Goyaz, mas não concorda in
teiramente com o nobre;[deputado de Minas. 
Pl'imeiramente o nobre doputado considera 
os réos em flagrante delicto. Persuade-se o 
orador que aos 1nesmos assas.sinos não se po
deria considerar em fla~rante; poderia.o ser 
presos sem culpa formada, e. ainda o Dr. 
Gaudie Ley, porque todos estavão indi· 

. ciados em crime que não admitle. fiança, e 
nos quaes cabe· a prisão antes de cu)pa for
mada. 

TONO 1 

Censura o presidente por amor de suas ex -
pressões :-Sendo sem duvida o mandante do de
licto.-Parece-lhe que devêra recommendar ás 
autoridades judiciarias qne indagassem os au
tores desses crimes, que proceâessem á sua 
prisão, mas nAo desde logo dar como certo, in • 
dicar o delinquente. Acha nisto um abuso ex
traordinario ; e bem que nao considerasse abuso 
se por ventura se expedisse ol'dem para se 
prender um delinquente, e se empregasse a força 
no caso de resistencia, não duvida que seja o 
acto do presidente o mais imprudente. 

O SR. RAMIRO.: - lllegal. 
O Sa. CARNEIRO LEXo : - 111egal, não tanto ; 

summamente imprudente. 
Declara que já em outra occnsião observou 

que esse regulamento do Ceará, que determina 
a maneira pot· que haviao de ser presos certos 
delinquentes, era imprudente, por estabelecer 
maior premio para aquelles que matava.o do 
que para aquelles que prendiQ.o ; fez vêr que 
em muito mais difficil prender do que matar, 
pois mata-se atraiçoadamente, esperando-se no 
caminho, ah'az de um páo, etc., e para prender 
é preciso affrontar frente á frente, e tal vei 
mesmo receber alguns golpes, etc. De certo era 
uma especie de convite que !:le fazia ao }1omi
cidio ; não que essas fossem a.s intenções das 
autoridades que organisárão o regulamento, 
mas era urpa consequencia da imprudencia, da 
irrefleicão, Persuade-se que a _justiça nacional 
exige o minucioso exame do negocio que hoje 
occupa a camara ; exige que se mande· pro
ceder contra essas autoridades que abusárão da 
força. 

Continuando, declara que se esse presidente 
empregou o systema do terror, na.o o hnitou de 
corto da· administração de 19 de Setembro : 
durante o seu tempo jámais deu ordens incul• 
cando a resistencia e o emprego da força. A 
administração" passada não estabeleceu tal sys
tema; talvez se queira inverter o sentido das 
palavras para servirem quando apparecer esse 
tempo do terror, que espera na Divina Provi
dencia nunca virá .... 

Nós do que temos precisa.o, e't.clama o orador, . 
é de repressão e não do arbitrio, é da repressão 
legal e regulada pelas leis : disto precisamos 
muito, e é o que o paiz reclama. E' preciso 
dizer que nós lambem devemos tomar nossa 
parte de culpa neste assassinato ;· porque se na. 
popu}açao na.o grassasse a idéa de que as 
nossas leis estabehicem a impunidade,. se· a 
experiencia nllo tivesse·demonslrado essa im· 
punidade, póde ser que essas autoridades não 
tendessem tanto a abusar da força. 

Termina considerando utilissimas á camara 
as informações que se pedem. 

O Sr. Na.varro (profiindo silencio) : - Na.o 
desejaria fa1lar sobre este facto, sem que pri· 
meiro fallassem os nobr~s deputados que têm 

68 
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assento na casa, e que tên1 relações com a pro

:vincia de Goyaz, os quaes podedão melhol' in

formar á camara7 e com mais imparcialidade 
talvez di;, que;, eu, que sou muito suspeito na 

materia. Foi assassinado um homem que, além 
de ser meu parente, era meu intimo amigo ! 

Não desejaria me2mo fallar ante.; que se pro

nunciasse sobre esse facto um Sr. deputado 
por Goyaz, que, não tendo coragem de levantar 
aqui sua voz para defender o presidente dessa 

pro·vincia, para combater a verdade, nas ante

camaras explica tortuosamente este facto, que

rendo lançar toda odiosidade . sobre a infeliz 

victima l 

O SR. D. JosÉ : - Falia eommigo ? 

O Sa. NAVARRO : - Fuço selecvao do nobre 

deputado, 

O Sa. AZEVEDO : - Peço a palavra. 

O Sn. NAVARRO : - Esse meu amigo, juiz 

de direito da Palma, e ha pouco nomeado para 
Poconé, foi assassinado (convém dizêl-o) pelo 

odio que lhe tributava o presidente de Goyai, 
em virtude de intrigas domesticas, na verdade, 

mas por isso mesmo mais barbaramente. 

O Sa. PsESII>ENTE dirige ao orador algttrnas 
.. pala,;ras que não ouvimos. 

O SR, NAVARRO:- Estou na ordem. Fallo a 

favor do requerimento. Eu explico o facto, 
Foi assassinado ás 9 horas da manhã, pu· 

blicamente, á frente das autoridades, Antonio 

Lujz Branda.o, inspector da thesournria de 
Goyaz : este assassinato, dizem1 fôra perpetrado 
por um camarada do Dr. JOâo Gandie Ley, 
acompanhado por um escravo seu, O que 

convinha fazer ern tal caso? Perseguir-se 

aquelles que em flagrante fora.o encontrados 
perpetrando o delicto, usar de todos os meios 

para que se na.o evadissem á acçã.o da justiça, 

_ afim de serem . captur-ados ; formar-se auto de 
corpo de delicto, formar-se culpa aos delin

quentes ; e como pelos índicios e provas fosse 

pronunciado o Dr. João Gaudie Ley, então pas
sarem-se ordens legaes por autoridades legi

timas1 para que .tambem fosse capturado e pu
nido s~undo as leis. 

O que fez porém o presidente de Goyaz? Não 

só expede ordens para se prender os assassinos 

de Braodâo, mas ordena a uma patrulha que 

prenda o Dr. João Gaudie Ley, lana uma t>or
taria, e ordens horrorosas, em· que se arvora 

em autoridade judiciaria, em trib110al judi

ciario (apoiados), atropellando ou olvidando 
todas as formulas judiciarias ; e diz : - « Sendo 

motto fulano, e não ~ntrando em duvida que é 
o Dr. João. Gaudie Ley o autor do assassinio, 
prenda.o-o, e empreguem a força das armas . no 

caso de resistencia ! » Eis a sentença de moi:te l 

E' o presidente da pro:viocia que pronuncia o 
seu juízo, é a.- pa.tl'ulha encarregada da dili

gencia · que vai executar a sentença. Foi cuan ~ 

prida a sentença, foi essa victima entregue a 

soldados !.. .. 
Sr. presidente, ha rnuito tempo que tenho 

querido estigmatísar a conducta: do presi .. ente 

de Goyaz ; mas parece que a voz do sangue, 
parece que este gráo de parentesco, esta affi

nidade que entre nós existe, me tem feito 
calar. 

E' o presidente de Goyaz que , tem nutrido 

uma horrorosa intriga entre a provincia de 

Goyaz e Matto·Grosso, a qual talvez tenha de 
produzh· funestissim~1s consequencías. Os cuya

ba.nos que por alli ttansit!lo são mal tratados 

com epithetos injuriosos, sao tratarlos de guanás 

e outros nomes. Chamo o testemunho do Sr. 

bispo de Cuyabá, eBe que diga se faHo ou nl1o 

ver~ade i nem os Srs. deputados de Goyaz me 
ousaráõ contestar. · 

Deixarei- de parte este incidente : foi .de facto 

assassinado Brandão, o presidente .lavrou a 
ordem acima: e que füi a patrulha ? Poz-se no 

lugar em que tinhl\ de passar a victima, de
pois de te1·tun mol'to · um seu escravo, que 

dizem dispal·ára uma pistola. Era mais de 
meia noite quando passava o D1•, João Gaudie 

Ley, e os ó soldados que o esperavão de em~ 

baseada, perguntal'llo-lhe - quem vem P Elle 
respondeu, mas depois da segunda voz, lambem 

dizem que disparára uma pistola que apenas 

pegá.ra fogo na escorva. Note-se que sendo elle 

um magistrado que t ntendia das leis, conhe

cendo que o queria.o prender illegalmente, 
devia reiistir I e todos rei:;istirião. Mas quem 

sabe se elle disparou essa pistola l 'A patrulha 

dá-lhe dous tiros, e ainda·vendo-o com aigum 

signal de vida, dào-lhe, já depois de estendido 

por terra, um terceiro tiro nas· fontes. que lhe 
varou a nuca ! l • · •• 

Este facto é horroroso, e não· sei como o 
governo <:onserva este presidente ! Deveria 

talvez mais dizer, mas infelizmente não posso. 

E' sorte minha ver todos os meus parentes 
barbarainente assassinados i · estou quasi re
duzido á unidade, e só me resta •. con

formar-me com os desígnios da Divina Pro· 
viden~ia. ! · 

O Sr, Clemente Pereira. votará contra o 
requerimento : acha que o facto é horroroso; 

mas na.o sympathisa com este modo de fazer 
justiça. Pedira, porém, a palavra pa1·a ex
plicar o incidente que tem apparecido nesta 

discussão. O parecer da comrnissão de consti
tuição a qlle se referio o nobre deputado 
está lavl'ado, e. é favol'avel ao nobre depu

tado ae Matto-Grosso, nem podia deixar de 

o ser. Bastava attender á natureza do ne
gocio para se dever concluir que a com· 
missao de constituiçãu não podia dar um 

parecer que não fosse favoravel ao Sr. de-
putado. · 

As relações que o orador tem eom. o Sr. de· · 
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putado ha dous ou tres an.nos, a familiaridade 
com que mutuamente se trata.o, o levárão a 
usar de um- gracejo que nAo foi premeditado. 
Depois de estar assignado o parecer, disse elle 
orador ao Sr. deputado :-Navarro, ei:;tou sen
tido, porque o seu negocio não vai bem, o 
seu decreto está uullo, o Sr. Carneiro Leão 
recusa.· assignar o parecer. -Tomou o Sr. de
putado is to como verdade, e daqui nasceu a 
grande questão. 

O orador confessa que se arrependeu do seu 
gracejo depois que soube que o acontecimento 
infeliz de que se tem fallaclo tinha éahido em 
um parente do mesmo Sr. Navarro, cousa que 
o orador não podia suspeitar. 

Dec]ua que o parecer ficárn na mesa no dia 
antecedente, assignado por elle e p.elo St·. Car
neiro Lena ; mas como se não lêra na hot·a 
co1npelente, o fôra buscar para ser assignado 
pelo Sr, Barreto Pedl'oso, o que se póde veri
ficar atlenta a differença da tinta. 

O Sr. :Ramiro nno convém na simples elas· 
sificação de imprudencia que o nobre deputado 
por Minas pareceu dar ao acto do presidente· 
de Goyaz, pelo que respeita ao Sr. João Gaudie 
Ley. Classifica tal acto de illegaJ, pois que não 
póde deixar de o ser a usurpação commettida 
por um delegado do poder executivo nas 
funcções proprias e exclusivas dos membros do 
poder judiciado. Para pt·ovar a illegalidade 
de::;se aclo do presidente de Goyaz, lê a se
·guinte portaria do mesmo presidente : 

« Tendo sido assassinado com um tiro de 
·pistola, publicamente, em uma rua desta ci
dade, hoje ás nove horas da manhn, o sargento
mór Antonio Luiz Brandno, inspector interino 
da theso·uraria de fazenda desta provincia, por 
um camarada do Dr. Jono Gaudie Ley, de nome 
D. Miguel, natural da Bolivia, atapuyado, esta
tura ordinaria, de trinta e tantos annos de 
idade, sua lingua natural é a hespanho]a, e 
falla mal o portuguez, acompanhado de um es
cravo do mesmo doutor, de nome Euquerio, 
crioulo,. estatura ordinaria, cheio de corpo, be
xigoso, e nariz chuto, e não deixando duvida 
que um tal assassinato fôra ordenado pelo dito 
Dr. JC\ão Gaudie Ley : ordena o presidente da 
provincia ao Sr. juiz de paE de Anicuns, que 
debaixo da sua mais restricta responsabilidade 
expeça as mais terminantes ordens para serem 
presos os ditos D. Miguel, Euquerio e Dr. Gau
die, empregando para isso guardas nacionaes 
e qualquer pessoa do povo, e usando . da força 
das armg,s. para fazer estas prisões, quando _en
contre resistencia ; e fazendo envial-os, logo 
que forem presos para esta capital com toda· a 
segurança e boa escolta, que será aqui paga ·dos 
soldo~ que- tiverem. vencido.-.Luis Gonzaga de 
Camo1rgo Fleury. » ·-

Por esta portaria se vê o presidente ar
vorando-se em juiz de paz formador da culpa, 

, dizendo quaes são os s1:1speitos, e formando 
juizo ; invadindo. dest'arte as funcções do poder 
j udiciario. · 

Quanto á materia do requerimento, julga 
que não deixará elle de ser approvado, pois qu~ 
tende a pedir informações do governo, que 
esclareção o juízo da camara ácerca de factos 
tão horriveis que se perpetrã.o em dit.ersas 
provincfos do imperio, e muito mais não póde 
deixar de. approval-o em occasião em que a 
mesma camara tem de formar um juizo sobre 
q estado da. tranquillidade publica, em que 
tem de averiguar todos os factos, a vel' se esses 
males provém da lei, ou dos maus execútores. 
Sem attribuir esses males á nenhuma dessiis 
opiniões exclllsivamente, o orador se refere ás 
mrís leis, e a alguns maus executores: ha de
feito de l_egislação, e ha immoralidadc publica. 

O Sr. Peixoto d.e Alencar approva o reque
rhnento, porque acha justo e conveniente que 
o governo informe ácerc.a do estado da tranquil
lidade de Goyaz, onde houve este triste aconte• 
cimento. Lamenta que o presidente obrasse de 
uma maneira tão illegal, e por isso bom é 
que a camara saiba de todas as occurrencias 
qu~ houve a este respeito. 

Agradece ao nobre deputado por Mina!l; a 
justiça que t'ez ao presidente então do Ceará, 
quando disse que não duvidava da boa fé 
desse presidente, quando organisou o regula
mento de que fallou ; como porém a maneira 
porque se exprimio o nobre deputado, sein 
duvida devêra assustar a ce.mara, julga elle . 
orador que lhe cumpre declarar que o nobre 
deputado se enganára nesta parte. O regula
mento dizia, pouco mais ou inenos, que o 

. agente· da policia que prendesse um criminoso 
teria 100$ de gratificação, assim como teria 
10$ por cada arma da nação que apprehen
desse ; dizia mais que, quando o criminoso 
fosse prepotente, tivesse grande clientella e re
sistisse, acontecendo morrer, teria o agente 
de policia 200$. Nem se julgue qtJe com isto 
se ia auxiliar o crime, que se dava mais di
nheiro a quem matava. do que a quem prendia; 
porqlle é preciso attender ao estado em que 
se achava a província do Ceará no tempo 
em que esta lei foi feita ; ella era a expressão 
da vontade geral da provincia, ella tornava-se 
necessaria para manter a tranquíllidade pu
blica. 

O Sr. Azevedo (profundo 8'ilencio) : - Sr. 
presidente, encarei com tanto horror as ordens 
expedidas pelo presidente de Goyaz para a 
prisão do Dr. Gaudi_e, que fui hontem á casa 
do regente em nome de S. M. o Imperador, 
e pedi-lhe a demissão daquelle presidente, por 
assentar que com esta 1nedida se preveniráõ 
consequencias .funestas: hoje levei-lhe o Cor
reio Offidal de Goyaz, em que vêm taes ordens, 
e representei a necessidade da referida de-
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460 SESSÃO EM 18 DE JUNHO DE 1839 

missão, expendendo ao mesmo tempo as cÍr· 
cumstancias da provincia. Devo ponderar á 
camara que ~ou amigo do actual presidente ; 
que elle é o deputado ordinario; e eu primeiro 
supplente, e que deixando elle de ser pre· 
sidente, se apresentará nesta casa, e eu terei 
de retirar-me : porém, como sempre preferi 
o cumprimento~: do meu dever a- qualquer 
consideraçt\O ou interesse ( apoía,dos) , dei estes 
passos, que muito podem concorrer para a 
tranquillidade da provincía, e pelos quaes se 
me fará justiça. 

O Sr. Carneiro d.a Cunha vota contra o 
requerimento, porque não sabe para que fim 
vêm informações á camara sobre· um assassi
nato, cujas circumstancias lhe parece que a 
maior parte dos Srs. deputados sabem. N~o 
duvida que o presidente commeltesse alguma 
illegalidade. Sabe que é uma faculdade ex
traordínaria que se dá ás autoridades o usar 
da força para com os faccinorosos que resistem; 
mas se ellas n!10 tivessem esse poder em be
neficio da segurança dos habitantes, nenhum 
faccinoroso se sujeitaria á prisão. Se hoje alguns 

. abusos se commettem a este respeito, sM elles 
devidos á impunidade; muitos, já suspeitando 
que os faccínorosos hão de ser absolvidos, 
procurão subtmhir-se á sua futura vingança, 
matando-os. E' triste, exclama o orador1 é com 
effeito horroroso o estado a que estão redu
zidos os cidad!i.os pacificas : eu vi um jory 
declarar que nao havia materia para criminali
dade no processo de um faccinoroso que tinha 
commettido assassinatos os mais horrorosos 
com circumstancias aggravantes ! E a que daqui 
se deve esperar ? 

Nllo é só á falta de bons executores das 
leis que o orador attrib11e esses males, mas 
á falta de reforma dos codigos, para a qual 
reforma chama a attenção da camara, para 
que os cidadãos não estejão mais á mercê 
dos malvados : porquanto, impondo o codigo 
pena de µrisa.o a quasi todos os crimes, e 
não existindo cadêas com a segurança neces
saria, os criminosos se evadem, e espalhão-se de 
novo no seio da sociedade para commetterem 
novos crimes. : 

O Sr. lY.tontezuma. vota contra o requeri
mento. As mesmas razões que tem para votar 
contra o requerimento que ha poucos dias se 
offereceu na camaz-a ácerca de assassinatos 
perpetrados na Bahia, sao as que ora militão 
para 11otar contra o presente. Não deseja nunca 
que haja usurpação da parte da assembléa geral, 
ou de um de seus ramos em attribuiçaes do 
poder executivo ; não deseja acabar com a res
ponsabHidade deste poder, e é por isso que não 
deseja que a camara intervenha nos actos do 
governo. Não sendo acamara juiz, não tendo 
de instituir juizo algum ácerea da criminalidade 
4o facto sobre que pedem informaÇ(les, n~o sabe 

o que se pretende com ellas fazer. Ainda sobre 
a responsabilidade que deve recahir sobre o 
presidente de Goyaz, lhe parece que com taes 
informacões a camara nada vóde dizer, por isso 
que SÓ {)Oderia exigir do governo que c'umprisse 
a lei, mandando responsabilisar esse presí
dente, quando o go\1erno o não fizesse, cousa 
que ainda a camara nllo sabe, e sobre que a 
camara ainda nr\o póde emilfü uma opinião. 

Suppõe que com este e outros t·eqllerimentos a 
camara vai, em prejuizo pubiíco, comprornetter 
até certo . ponto a tranquillidade do paiz1 fa
zendo ver aos incautos qne a segul'ança publica 
não se acha no gráo em que talvez esteja. Não 
tem sustentado a opiniao de que os executores 
das leis têm sido sempre exactos nos .seus de
veres; pelo contrario, tem censurado a admi= 
nistraçrt(1 publica ; apeza.r disso, porém, julga 
que a camara na.o se deve occupar de objectos 
que não estejão absolutamente dentro da es
phera de suas atteibuições. Mais consentaneo 
julga com as obrigações da carnara o addita
mento offerecido pelo Sr. Heni·íques de Re
zende ; pois que a tranquillidade publica de 
uma pt·ovinci.a póde ser objecto digno de uma 
discussl'lo da camara; e po1· esse additamento 
votaria, se seu il111stre autor apresentasse mo
tivos que fundamentassem a opiniao de que ha 
receio de commoções na província de Goyaz. 
Tem obset'vado que em gel'al a camara está 
disposta a sempre approvar requerimentos desta 
ordein ; mas tambem tem observado que seus 
autores não fazem uso destas informações, que 
ellas v:to dormir na secretaria ; é por isso que 
deseja que antes de se offerecerem taes re
querimentos se institua um exame sobre sua 
necessidade) afim de se n:to fazer perder tempo 
á-camara e ao governo. 

Urn facto, porém, continua o orador1 se re
ferio nesta casa, que me parece digno da maior 
Donsideração. O nobre deputado por Goyaz 
disse que, instruído do acontecimento, se di
rigia immediatamente ao regente em nome do 
imperador, e lhe pedio a demissão daqueHe 
presidente, e que tendo feito hontem isto, hoje 
reiterou a sua tnstancia; Sr. presidente, lão 
anti-parlament11res me parecem as expressões 
proferidas pelo nobre deputado, que, apezar do 
respeito que lhe tributo, não posso deixar de 
offerecer· algumas observações sobre o facto. 

PL'incipio por declarar que estou intima
mente convencido da necessidade de nunca se 
proferir na camara o nome do regente do im
peºrio; a vontade irrespons.avel nada tem com
nosco. E' absolutamente anti-parlamentar dizer:· 
-Eu me dirigi ao regente, expuz taes e taes 
opiniões, e exigi taes e taes cousas, :-porque 
isto. inculca da parte do nobre deputado, que o 
regente póde determinar, póde ordenar este ou 
aquelle acto, e enta.o o corollario é que, como 
quem pôde ordenar é responsavel por aquilio 
'1Ue ordena~ o principio consHtqcior:i.al .da lnv~q- . 
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labilidade, da irresponsa.bilidade1 se acha abso-
1utamente fü.llido. . 

O orador aproveita a occasião para emiltir 
a sua opinião á respeito da divisão do poder 
legislativo e do poder executivo, a qual opinião 
julga ter inteira connex!lo com a ma.teria de 
que se trata. Na.o entende que a camara possa 
negar ao governo os recursos que a constituição 
e · as leis exigem que se preste ao governo 
para o serviço publico. O principio de con
fiança em que se baseilio alguns Srs. deputados 
para negar tudo ao governo é o mesmo que 
punir a naçao pelas faltas · do govemo. A 
constituição e as leis na.o reconhecem tal prin-

-cipio, apenas reconhecem o principio de que 
todas as vezes que mn ministl'O infrinja a 
constituição ·e as leis, ou abuse do poder 
discl'icional'io adherente á suprema adminis
tração, seja castigado. 

O Sr. Souza Martins declara que, exami
nando a portaria do presidente de Goyaz e 
todos os mais actos que se achão transcriptos 
no jornal official daque11a província sobre o 
facto de que 2e tem fallado na casa, não 
descobre motivo para se la11çar odiosidade 
sobre aquelle empregado. Admira-se de onvir 
a· quasi todos os Srs. deputados classificar a 
portaria do presidente de Goyaz de illegal ; 
tal illegalidade não descobre nesse actQ, que 
é todo conforme ás vias ordinarias.-Se a 
carnara tivesse de ex:.primir um sentimento, 
era o de approvação ao acto de energia que 
um delegado do poder executivo emprega para. 
fazer respeitar a~ leis. 

Lê a portaria do presidente de Goyaz e nota 
que as expressões censuradas na casa, se elle 
orador lavrasse a portaria, não as empregaria; 
mas não· se põde dizer por isso que o acto 
seja illegaL Disse-se q11e o presidente nno se 

· devêra metter com a repartição da justiça ; 
m:;is qual foi o despacho que deu? Qual a 
pronuncia ? Qual a sentença P 

Censura-se as palavras acima notadas de 
que se servira o presidente de Goyaz ; mas 
o orador se persuade que os senhores que 
as censurárão,- estando a 300 leguas de Goyo.z, 
não podem julgar dos motivos de convicção, do 
presidente. 

Observa que o p1·esidente, mandando em
pregar força no caso de resistencia, fez o que 
qualquer presidente de . provincia tem feito : 
que o mesmo presidente expedia a sua ordem 
á autoridade legitima, que esta é que mandou 
pela patrulha prender os indiciados do crime ; 
e se um fez resistencia, disparando uma pis
tola, não era de esperar que o ·commandante 
deixasse de ordenar que se disparassem as 
armas.. · 

. . 

O orador pede ao Sr. Na.varro qné emquanto 
s~ achii~ do~inado pela dôr não falte sobre 

esta materia, porque. neste estado não se póde 
discutir com calma. 

Oppõe-se ainda ao reqnerimento com t:rn ta 
mais l'azri.o qnanto tendo havido excessos muito 
mais hot·riveis, ainda nüo houve um requeri-
mento desta natureza. 1 

O orador cita o assassínio do juiz de direito 
do Rio de S. Francisco, mort.o por um grupo 
de 60 e tantos homens pet·ante uma povoação 
inteira · e ás 9 horas do dia ; o· assassínio do 
presidente do Rio Grande do Norte ; o do juiz 
de direito de 11ma elas comal'cas das Alagôas ; 
entretanto a camara não pt·ocm·ou infomrnções 
do governo sobt·e assassinatos publicas, escim
daJosamente feitos naquelles que estão encar
regados- de cxec11l1\r as leis ; e ha de ccnsul'ar 
o acto de um presidente que manda prendei· 
um individuo indigitado do crime de assassinio? 
hto parece mostrar a maior inconsequencin no 
procedimento da camara, 

O Sa. REZENDE pede t"efüar o seu addita
mento, o que lhe é concellido. 

O Sr. Marinho respondendo ao SL-. Souza 
.Martins, diz que é esta a primeira se~sao em 
que tem a hom·a de _tomar assento na casa, 
e por isso não póde sobre elle· Ol'ador re
cahir a responsabili,la.de de não pedir in
fot·mações sobre esses assassinatos qne se 
têm perpetrado no imperio. O que póde affirmar 
ao nobre deputado e assegurar á camara, 
é que emqcianto p:ider levantar na tribuna 
a sua voz contra todos esses attentados que 
chegarem ao seu conhecimento, ha de fazêl-o. 

Continua ainda a considerar a portaria do 
presidente de Goyaz como essencialmente 
offen:.iva das leis e da constituição do estado ; 
pois que, como já foi demonstrado, ao pre. 
sidei1te não cabia declarar que · este ou aquelle 
su,1eito estava indiciado em um crime. · 

Quanto ao que dis;se o Sr. Carn·eiro da Cunha 
( cujo .caracter e principios muito respeita), 
observa que o nobre deputado deve fazer diffe
rença de assassinato entre um e outro ci- . 
déldão, de assassinato qne se <.·onsidera man
dado peq:,etrar pela autoridade publica, pela . 
força publica. 

Para se conhecer que o presidente de Goyaz 
nilo obrou em regra, transg1·edio a lei, lê a 
portaria desse presidente. Lembra que o presi
dente fez marchar uma escolta para prendel' um 
homem que declarava criminoso, sem que este 
tivesse appaL·ecido na occasião de se perpetrar 
o crime para se poder verificar o caso de fla-
grante delicto. . 

Respondendo ao Si·. Montezuma, observa que 
tambem adapta os prinéipios do nobre de
putado de ·não negar ao governo toda e qual
quer medida só porque nelle não confia. Negará 
aquellas medidas de simples conf}.ança, sé a 
na.o tiver no governo ; mas as que forem ueces
sarias, nunca negará, seja qual fór Q minis-
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terio. Tambem não deseja que a camara tenha . 
nenhuma ingerencia no governo ; quer que 
cada um dos poderes se conserve dentro dos 
limites de suas attribuições, mas entende que 
nu.o póde ser estranhado que a camara dos de
putados por meio , da discussao lembre ao 
governo uma idéa; um principio, uma me
_dida que julgue dever-se adoptar: e é o 
que a camara faz por meio · deste requeK 
rimento. 

Persuadido que o prestdente transgredio a lei, 
levanta a sua voz para ver se chegando aos 
ouvidos do governo, esle, usando das suas 
attribuiçoes, demitte o presidente, se julgar 
dever fazel-o, ou o conserva, se Pncarar o 
·facto de diversa maneira. Nno lendo a ven
tura ~ que deseja nunca ter) de ser ndmit
lido ás nnle·cnmaras cios ministros, o que 
julga dever dizer hn de ser na lribnua ; é 
o que tem feito, e o que ha de fazer. 
Desde que aqui chegou. tem dPnunciado ns 
transgressões de leis pratiMdas na sua pro
vinria, e ha de continuar a Tazel-o. Sendo 
o fim que teve em vi~ta com o seu reque
rimento chamar a altençãu do governo sobre 
este facto, e vendo consegnido o seu fim, 
pede licença á camara para retirar o re· 
querimento. 

Consultada a camara, consente na retirada 
do requerimento. 

ORDEM DO DIA 

Continua à discussão do terceiro topico do voto 
de graças. 

O Sr. Calmon : -- Sr. presidente, custa-me 
usar ainda da palavra em um debate que, ha 
perto de 40 dias, tem occL1pado a attençAo, se
não apurado a paciencia da camara. Ambos os 
lados da casà continuão a envidar suas forças, 
um para accusar, e outro par~ defender .a ad
ministração passada. Tendo a honra de per
tencer aQ lado da defeza, e devendo responder á 
alguns oradores do lado da accusaçao, a camara 
permittirá que eu submetta de novo á sua con
sideraçao o que tenho de expôr em abono da 
administraçllo âccusada, e tambem em abono 
meu. Principiarei declarando que voto a favor 

· do periodo da resposta á falia do fürono que se 
acha em discussão, e não presto meu apoio a 
nenhuma das emendas. Nilo exporei as razões 
que a isso me movem, porque desejo ser 
hreveJ e não quero alongar o meu discurso, · 
que aliás tem por fim ( prevalecendo-me da 
pratica admillida de encabeçar na politiea in· 
terna do paiz a accusação e defeza do gabinete 
de 19 de Setembro) combater algumas pro
posições emittidas, e explicar alguns factos 
produzidos por varios Srs. deputados do làdo 
opposto. Pro.curarei, como por mais de uma vez 
tenho .declarado á camara, conservar todo o 
meu sangue frio. Na.o permitta Deus que eu 

provoque mais scenas semelhantes áquella. que 
hontem teve lugar nesta casa, áquella que talvez 
teria lugar na sesst\o de hoje, se por ventura 
a discussão · progredisse com o calor com que 
prinéipiára'. Ao nobre deputado que muito zela 
a minha reputação (olhando pare,, o Sr. Limpo 
de Abreu) não darei o desgosto de ver-me 
desbonrar esta tribuna. Eu de certo não provo
carei a discussão e o infeliz accidente de hontem; 
por mais· que alguern deseje, não darei aos 
meus contrarias o .maligno prazer de me verem, 
tomado de colera e possuido de furor, faltar ao 
respeito que devo á camara e ao paiz; sem 
mais cx.ordio entrarei em maleria, porque,· 
repilo, desejo ser breve. 

Um nobre deputado por S. Pat.110, a quem 
l'espeito (o Sr. Rihoiro de Andrada), em um de 
sc11s precedentes discm·sos, alguns factos alie· 
gou que em seu conceito provão disperdicio e 
má fiscalisaçno da parte da passada adminis
trnçno. Principiou a qualificar ditiperdicio a des
pe1.11 da viagem do meu iJlustre collega o ex-
111inistro da guerra ao Rio Grande do Sul, 
viagem inutil (disse o nobre deputad~), para. 
cuja despeza não havia um só artigo no bud}et. 
Pelo que respeita á utilidade, muito me lison· 
geio de que a maioria dos brazileiros dentro e 
f'óra desta casa divirjão da opinião do nobre 
deputado : a maioria dos brazileiros não só tem 
julgado ulil a via'gem que fez o meu· digno col
lega ex-ministro da guerra, mas tem applaudido 
a esse seu acto de dedicação ao paiz. Bem 
pudera elle contentar-se com expedir ordens do 
quieto espaço do seu gabinete; mas em vez 
disso, desde que se mostrou a necessidade de 
renunciar a todos os seus com modos, de arriscal' 
a propt·ia vida, e de aventurar a sua reputação, 
o que é mais, não hesitou um só momento e 
partio, antepondo a tudo o bem ·do paiz. 

Oxalá qae tão nobre exemplo de dedicação 
nno fique perdido l E como, senhores, enxergar 
disperdicio n'uma despeza feita com essa 
viagem, que seria util ainda quando não ti
vesse 011tro fim aue o de reconhecer o estado 
m01:al do exercitô do sul, estado que não póde 
ser apredado á vista dos mappas ou listas de 
que fallou o nobre deputado ? Em tempo oppor
tuno se verá quão moderada foi essa despeza, 
qae um foliculario desta côrte exagerou a. 
seu_ sabor, e que o nobre deputado talvez 
acreditou. Mas desde já póde reconhecer-se 
que o nobre · deputado equhocou-se quando 
affirmou que não havia no budjet um só artigo 
que autorisasse semelhante despeza, sem re
cordar-se que havin o de-despezas eventuaes, 

· -no qual póde ser íncluida a· da viagem do 
illustre ex-ministro. · 

Proseg11io o nobre· deputado nas provas de 
disperdicio ou falta de eco-nc;,mia, á ~ista ( quem 
o acreditará !) dos orçamentos do anno passado 
e do anno corrente. Até aqui eu entendia, e 
ainda entendo, talvez por acanhamento de 
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mmha intelligencia, que orçamento de despeza 
não é mais do que calculo de despeza que 
ainda oao foi feila : logo, disperdicio em dcs
peza que ainda não se fez é em verdade cousa 
inconcebível. Mas, senhores, quando mesmo 

· fosse possível o provat· disperdicio á vista dos 
m·çamentos, ainda assim o nobre deputado não 
acharia motivo parn accnsnr a administração 
passada. Vou demonstear o que digo á vista 
dos mesmos orçamentos que o nobre depu
tado ·citou ; eil-os aqui. Disse o nobre depu
tado que e< a despeza com a alfandega e re
cebedoria foi computada no orçamento do anno 
passado (39 a 40) em 276 contos ; e que a 
mesma despeza no orçamento actual (de 40 a 
41) fôra elevada a 296 contos : )) concluindo 
dahi que tinha havido falta de economia. ou 
disperdicio. Ora, aqui estão os orçamentos ci
tados, e delles nM consta (sinto dizel-o) o que 
o nobre deputado affinnou. A despeza da al
fandega (que não está englobada com a da 
recebedoria) foi orçada para 1839 a 1840, isto 
é, no orçamento do anno passado, em 209 
contos ; e parn o anno de 1840 a 1841, isto 
é, no orçamento actual, em 192 contos l Logo, o 
nobre deputadu equivocõu-se. · 

Disse mais o nobre dt>putado que <e a despeza 
do consulado no orçamento do anuo passado 
fôra de 63 contos, havendo 56 empregados ; 
e que a mesma despeza no orçamento deste 
annoé de 70 contos, havendo 89 empregados.>> 
A este respeito · já foi demonstrado o engano 
em que laborou o nobre àeputado por uma 
corre:.pondencia publicada no Jornal do Oorn
mercio. · 

O Sa. RIBEIRO DE ANDRADA : - Do mesmo 
J01•nal do Oornrnermo tambem consta a cor
recção que fiz ao eno que tinha havido. 

O SR. CALMON : - Limitar-me-hei, por-tanto, 
a declarar aqui que a .despeza com esta re
partição foi con1putada no orçamento 'passado 
_em 44 contos, e no actual em 49, sendo à 
augmento proveniente da causa indicada na 
citada correspondencia; e que o numero dos 
empregados era de 56 no passado, e é de 62 
no a.ctm\l orçamento. 

Outra prova de disperdieio e falta. de eco
nomia acllôu o nobre deputado na comparaçao 
da . dcspeza orçada para as repartições do im
perio, justiça e estrangeiros. A do imperio (disse 
o nobre deputado) pedio no anno passado 
1 1567 contos, e no actual 1,829 contos.)> Admira 
que o nobre deputado qu~ toma a si o fazer a 
accusação d~ um mioisterio qualquer, antes de 
apresentar o seu libello, antes de fazer a accu
sação, n!lo procure munir-se dos documentos 
cornprobatorios da accusação intentada, não se 
dê ao trabalho de examinar, de averigual~os, 
para na.o commetter ínexactidões injustifica veis. 
E' verdade qu·e a repartição do imperio pedio 

mais no actual que no passado orça..r:nentõ ; 

u1us se o i1obt·e deputado tivesse lido o orça
mento actual, acharia ni::lle a razâo porque se 
pedira mais ; acharia que no actnal vem con
templada a dotaç!lo de S. M. a Imperatriz viuva 
(50 contos), decretaàa pela resolução de 20 
de Outubro de 1838 ; acharia lambem con
templado o augmento dos ordenados dos lentes 
elos cursos juridícos e e~colas de medicina 
(55 contos), decretado pela resoluça.o de 27 de 
Junho de 1838 : acharia, ernfim, a nova des
pezu (de 96 contos) com os paquetes por vapm· 
para as provincias do norte, e outra (de 42 
contos) com iguaes paquetes para as do sul, 
segundo o decreto de 31 de Março de 1837, 
cuja execuç110, nos termos do contracto cele
brado com as companhias, começou e deve 
começar agora. Pretende a.caso o nobl'e depu
tado taxar a administraçilo de disperdiçada 
porque contempla no orçamento despezas de
cretadas? Pretende imputai· á administração de 
19 de Sdembro esse augment.o de despezas de
cretado pelo corpo legislativo? 

A repartiçilo da justiça tambem pedio mais 
no act1.1al que no passado orçamento: mas se o 
nobre deputado se tivesse dignado lér o mesmo 
orçurnenlo1 depararia nelle com a razão do 
maior pedido: nelle encontraría o augmento de 

· despeza com o corpo dos municipaes perma
nentes, despeia autorisada por lei. Onde pois 
o disperdicio? A repartiçllo dos negocios es
trangeiros não pedio nó úl'Çamento act1.1al mais 
do que pedira no passado : o nobre deputado 
enganou-se quando disse {!Ue nessa repartição 
<e havia conhecido disperdicio », e procedeu o 
seu engano de não ter advertido que os 163 
contos pedidos no passado orçamento fora.o 
calculados, quanto á despeza externa, ao cambio 
de 67 1/2, e que os 277 contos pedidos no 
actual forn.o calculados, quanto á mesma des
peza, ao cambio de 43 1/5 ; sendo, portanto, 
~vidente que esta repartição, em vez de pedir 
mais actualmente, limitou-se á mesma somma 
que havia pedido no anno passado. (Apoiados.) 
Cabe portanto o disperdicio notado. 

Se o nobre deputado nl\o foi feliz nas provas 
de falta de economia e disperdicio á vista dos 
orçamentos, permitta que lhe diga que igual
mente o nao foi quando; recorrendo ainda ao 
orçamento, q4iz provar cc negligencia na fiscali
sa\'M das rendas. » O nobre deputado entendeu. 
que podia demonstrar esta negligencia usando 
do seguinte raciocínio : . 

No orçamento de 37 a 38 estimou-se essa 
cobrança em 304 contos : no de 88 a 39 em 
459 contos: no de 39 a 40 em 517 contos: 
Ora, estes orçamentos têm por base a cobrança 
feita nos 3 annos ~mtecedentes; logo (concluio 
o nobre deputado), no orçamento actual ( de 40 
a 41) houve negligencia na arrecadação da· 
divida activa, porque o calculo desta cobrança 
é muito menor. Posto que não comprehenda 
a foíÇêl. deste raciocinio, talvez por certeza de 
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entendin1ento, observarei crn11tudo, en1 pri., 
tneiro lugar, que o nobre deputado não vio o 
orçamento actual; onde, longe de liaver cal
c11lo muito menor ela cobianCêl da divida activa. 
a~h-n;-~~~l;a ao eonlrat'Íü que ·essa cobranç; ~en~ 
calculada em 578 contos, que é somma muilo 
maior que a elos orçamentos anteriores, em 
segundo- lugar obsel'vàrei que é inconcebive1 a 
negligencia que o nobt·e deputado enxergou 
desde já na arrecadação de uma dívida que 
tem· de ser cobr,,da no futuro anno financeiro 
de 40 a 41. Faltava em verdade nrnis esla 
accusação aos ministros de 19 de Setern bro 
(apoiados) L .. não só são censuraàos e accu
sados pelo que fü:et'ão, como pelo que outros 
farão para o armo futuro!!!.. ... Teuho poís 
n1ostrado, corn a brevidade pr_;ssive], á vista 
mesmo dos documentos allcgados pelo nobre 
deputado, que nenhum <los faclos que prnd11zirn, 
nenhum dos argumentos que foera têm ex&· 
ctídão e fol'ça. 

Passarei á responder agora á algumas oh· 
servaçóes feitHs contra a administração passada 
por outro nobre depu1ado pela provincia de 
Minas (o Sr. Limpo). Cc,mbafía o nobre dept1-
tado as razões que eu li ve a honra de offerecer 
á consideração da co.mara ern prova de que 
n1lo se devia imputar ao gabinete de 19 de 
Setembro a falta de fiseal1sação na despeza µu-
1.>líca, e falla.ndo da cín:.:ular do thesouro que 
advertia aos presidentes e thesoma1i1s sobr.e a 
circu rnspecção que devia haver na execução do 
art. 48 da lei de 4 de Outubro de 1831, ob
servou que esse acto do gabinelc de 19 de Se
tembro «era môlis uma razão que o convencia 
de ser de ordinario o mínislerio a origí:111 de 
todas as desordens, quem restabelecia con
flictos entre as diversas autoridades, quem di
minuía o respeíto que se deve á primeira 
autoridade da provincia :J> e discorrendo com 
alguma complacencia neste sentido, decl2'rou 
que aquella circular era uma violação mani
testa da lei.... um principio de desordem, de 
a1rnrchia ! 

Ao ouvir esta violenta tirada, preveni do 
meu lugar ao nobre deputado que não se agas
tasse depois com a minha resposta: preveni-o 
hoje do mesmo, e espero que na.o se agastará. 
Sen(e1ores, todo o escarcéo qne fez o nobre de-

. pulado apenas servia de convenéer:me que elle 
argumentava sem conhecimento da materia · 
que impugnava, que elle emfim estava impro-
visando! - . 

E com effeito, nem o nobre deputado vio a 
circular do tbtsouro, nem consultou o art. 48 
da lei·de 4 de Outubrn, como vou p1:óvar. Eis
aqui o artigo da _lei : 

1c A' cxcepção das despezas determjuadv.s 
por lei, nenhuma outra será feita nas lhe
sourarias, salvo em casos urgentes e e:x.traor
dinarios, que não admittão a demora de re
curso ao tribunal do thesouro sem prejuízo 

do serviço publico ; e só entno (note o nobre 
deputado) e ,\Ú então as thesout"arias ou os 
seus inspectores c1tmpriráõ a8 ordens de des
pcza que lhes forem dirigidas pelos presi· 
dentes em conselho, os quaes, tornando sobre si 
toda a responsabilidade, dar~o immediatamente 
conta dessa despeza ao ministro da fazenda_ ,i 

Ora, a cit'c~lar do thesouro nad;- 1~;~i~ faz 
do qne recorn rnendar aos presidentes e inspe
ctorfs a observancia deste artigo de lei em vigor, 
e ordenar-lhe~ que remetta.o cópias das ordens 
àe despeza extrnordinaría, na qual devem ser 
declarados os nwtivos de urgencia, o pre
juízo do serviço publico, etc. Isto posto, se
n11ores, lenho razão ele sobra para affirma1· que 
o nobre depntado argumentou sem conlieci· 
mento da materia. 

E é por ventura esle modo de obrar digno 
de um deputado que já não está no verdor 
dos annos, que tem chegado á idade de se
nu<lor, que aspira ás honras do capitolio ? 
Póde o uobt'e deputado sustentar, á vista 
disto, que interpóz uma opinião conscienciosa, 
que nãc fallou a esmo só para ter o ephe
mero prazer de <lerramal· lodo o seu fel 
contra um gabinete a quem foi e é op
poslo ? 

E:;la resposta, senhores, é a mais severn 
que se possa dar á urn orador que tant .. s 
vezes sóbe á nossa tribuna. E' portanto a lei, e 
uão a circular, que, no conceito do nobre depu
latlo, estabelece esse principio que eHe terneraria~ 
mente reputou principio de desordem e anar~ 
chia; é u lei, e não a circular,_ que autorisa os 
in:.pectores a não cumprirem ordens de des
peza que não eslejão nos casos que o al'ligo 
previne. Como, pois, avançou o nobre deputado 
que a circular era uma violaçao manifesta da 
lei ? Como pois, quiz lançar a nodoa de anar
cbisla sobre o mipisterio passado, que aliás 
só tratou de promover como lhe cumpria a 
execuçilo de uma lei em vigor ? Bem pudera 
eu, senhores, responder com mais vehernencía_ 
á violenta. tirada do nobre deputado, que 
em verdade nao póde atirar pedra sobre 
individuo algum suspeito ou convicto de 
haver propalado princípios de desordem e 
anarchia ; bem pudera aqui eu allegar factos 
de certo presidente de Minas . . . Mas ab
stenho-me disto, porque aborreço todos os 
argumentos.pessoaes. Basta o que tenho dito. 

O mesmo nobre deput.ado, querendo dar 
a entender que a má· fiscalisação das rendas 
tambem provinha do máo u~o que a pas
sada administração fizera do arbitrio legal 
de demittir empregados, allegou dous ex·em
plos de demissão. Esta allegação, tão min
goada em numero, prova quanto foi parco 
o ministerio passado no uso que fez do 
arbitrio legal durante o anno e meio que 
exerc~ra o poder ; porém de nenhum modo 
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pro\'a que o governo I usando aliás do 
seu direito, não attendendêrao aos interesses 
fiscaes. Não quero instituir exame sobre 
as qualificações que tinha.o oe: empregados 
demittidos ; renuncio á toda especie de aq~11· 
mentaç!lo odiosa ; mas não posso âeixar de 
asseverar á camara que os empregados de
miltidos, á que alludira a nobre deputado, 
forno substituídos por cidada.os mui dignos, 
por cidadãos que tinha.o as necessarias qua
lificações ; elles não carecem do meu favo
ravel testemunho ; ahi está a p1·aça e a 
po1mlação desta capital para depôrem á favor 
do merito do aclual inspector da alfandega 
(apoiados), e do actual thesoureiro da substi
tuição das notas nesta côrte. (.Apoia.dos.) E o 
facto de haver a administração de 19 de Se
tembro achado taes cidadãos é evidente prova 
de que a demissào, tão deplorada pelo nobre 
deputado, não arredou, não afugentou do ser· 
viço publico aos homens de bem, aos homens 
prestimosos., (Apoiados.) . 

Devo ainda, Sr. presidente, responder ás 
observações feitas pelo mesmo nobre deputado 
ácerca das operações de credito que tiverão 

. lugar durante a administração passada. No 
meu primeiro discurso havia eu demonstrado, 
á vista das <:ircumstancias do paiz, da grande 
somma ·dos emprestimos que deviamos con
trahir, das urgencias do thesouro publico e 
do estado do nosso mercado, que o governo 
de 19 de Setembro tinha feito, nas ope1·ações 
de credito que realisára nesta · capital1 tudo 
quanto a previdencia e o zelo podião exigir 
que se fizesse. Mas o nobre deputado, des
prezando a ligação das · idéas, alterando a 
serie dos argumentos que então submetti á 
consideração da camara, deelacou do meu 
discurso algumas proposições isoladas para as 
combater á seu sabor. Para prov/-\r que as 
circumstancias do paiz não podião ter tido 
influencia notavel na baixa das apolices, o 
nobre deputado. assignalou tres épocas : 1ª, a 
da traição de Bento Manoel ; 211., a da -\-e
beHião da Bahia ; 8a, a cio revez do Rio Pardo. 
Não commentarei, senhores) o quadro- morte-côr 
que a eloquencia do nobre deputado offereceu 
á camara quando ponderou as calamitosas 
circumstancias que caracterisárão aq1:iellas tres 
épocas : tudo era então susto e terror ; toda 
a população havia estremecido e o governo 
estava desanima<lo !.... Seja-me porém licito 

. notar de passagem quf:! assim debuxa o nobre 
deputado o estado politico do paiz, quando 
quer censurar as operações de credito ; mas 
quando quer derramar ·todo o seu fél sobre o 
gabinete de 19 de Setembro, quando quer 
provar que esse gabinete nada fez, que . até 
mesmo empeiorou o estado politfoo do Brazil, 
então, senhores, o nobre !ieputado muda de 
pinceis. e tinta, . traça em éôr de rosa Q quadro 
daquellas mesmas épocas, só 110s . falia em 

'l'OlfO I 

triu~pbos, extasia-se com a victoria do Fanfa, 
gloria-se com a do Candiota ! 

Seja-me tambem licito não deixar em silencio 
o modo desleal por que o nobre deputado 
invocou o testemunho do meu illustre collega 
o Sr. ex-ministro na justiça, em abono do 
supposto desanimo do governo por occasillo 
do revez do Rio Pardo. O trecho ilestacado 
de um discurso do illustre ex-ministro, e lido 
aqui pelo nobre deputado, tinha por fim 
combater a opinião de· que todas ns medidas 
devia.o ser iniciadas pelo governo, opinião que 
ainda agora elle combate no senado. li'allando 
das hypolheses em que a maioria da as
sembléa deve tomar a inicíativa, figuroli o 
nobre ex-ministro a do desalento ou. desanimo 
em que possa cahir qualquer g1Jverno. Re· 
queira portanto mais lealdade. . 

Voltando ãs tres épocas .do nobre deputado, 
pretendeu elle mostrar que nenhuma dellas 
t~ve influencia notavel no preço das apolices : 
e recorre11do á tabella junta ao orçamento 
aclual, declarou que na pl'imeira época o preço 
da emissa.o füi de 88 (aliás 89) a.85, e que 
na segunda e na terceira regulou o preço de 89 
a 81 1/2. Cabe notar aqui que o nobre de
putado enganou-se á respeito da segunda época, 
ou rebel lino da Bahia : nenhuma emissao ::;e 
fez durante o abalo que causou essa calami
dade : o thesonro abl'io venda em 10 de 
Març.01 quando havia guasi certeza da res
tauração que alli teve lugar no dia 16 do 
mesmo mez. Respondendo agora ao nobre de· 
putado, cumpre-me dizer-lhe que ainda quando 
eu tivesse considerado as cfrcurnstancias des
agradaveis do paiz como causa unica da baixa 
das apolices, mesmo assim nlí.o teria errado 
muito : as dí:fferenças de preço que elle mesmo 
observou nas indicadas épocas, a saber, de 

· 4 na primeira e de 7 1/2 na terceira, mostra 
que taes circumstancias não influirão pouco. 

Mas, senhores, eu não. me limitei no meu 
. primeiro discurso a assignar corno caQsa uníca 

da baixa as ponderadas circumstancias ; eu 
indiquei, além dessa, varias outras concausas, 
faes como a grande somma de apolices que 
deviao ser vendidas, as urgencias do the~ouro 
que devia occorrer a despezas immediatas, as 
exageraç6es da tribuna á respeito do deficit que 
se presumia haver, as faculdades do mel'cado 
deslà capital que. não são illimitadas, etc. Se o 
nobre deputado tivesse altendido á influencia 
simultarrea dessas concausas, acharia na mesma 
tabella .que examinou, provas em abono 'das 
propo~ições que eu emitti. Acharia, por 
exemplo, que quando se tratou de emittir 
sómente 1,600 contos (credito de 17 de Outubro 
de 1836), som ma em apoiices que ,não podia 
exceder ás f.iculdades do nosso mercado, e cuja 
emissão póde ser, como foi feita com lenteza, 
no espaço de 9 mez·es, por não ser muita a ur~ 
gencia do thesouro, faéil foi então vender 

59 
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a.no1i.ces de 89 a 85. Locro deoois achriria 
i;~-b~~~ que quando se trat6u de ~mittir 4,558 
contos (credito de 6 de Outubro de 1837), 
somma tres vezes maior que aquella, cuj:i 
emissào exigia a. venda de grande massa de 
apoiices, e no espaço tarnbem de 9 mezes, por 
causa das urgencias du thesonro ; nllo foi então, 
nem podia ser facii verificar essa v1mda com 
igual vantagem, Acharia emfim, que essa faci
lidade foi ainda menor quando se tratou, 
poucos mezes depois, de emiitir mais 3,760 
contos (credito de 12 de Outubrn de 1838). 

Pretendeu mais o . nobre deputa:io que _as 
exagerações da oppos1ç~o nao pods:10 ter n1 .. 
fluido na baixa de 1838, por isso que as exa
gerações da opposiça.o de 1837 (que nilo aca
rinhava o governo de elllào) nM tinhM ínfluido 
nas vendas feilllS durante aqul::.'lle ,mno. Tambem 
aqui devo requerer mais lealdade da pal'te do 
nobre deputado. A opposiç1lo d0 1837 nao exa
gerou o deficit., ao contrario um membro della 
negou a exislencia desse deficit, e todos os outros 
o adniitlião para menos. Lernbra-rne de ter 
advertido ao ministrn (com quem aliás sym
pathisava) que acudisse á banca-rota que eu 
julgava iurnünenle em Londi·es, que occor
resse a este perigo; mas não disse nunca que 
o deficit excedia de 6 mil contos, como afffr
mava a opposiç1'io de 1838. 
Í~egou o o obre deputado que pndesse ler ap.

plicaçno ao nosso mercado a proposiçao ou 
theoria de que em um paiz novo, onde sempre 
ha em prí:!go lucrativ( para os capitaes1 seja 
difücil fazer em maior escala opernções de 
credito com vantagem. Sinto declarar ao nobre 
deputado que, para sustentar o que negou, foi 
elle obrigado a desarrazoar, e á dar mesmo 
(perdôe que lh'o diga) armas contrn si. Tra
tarei de acompanhai-o na serie das observa
ções que fei 1 -e serei breve. Disse que eu r.ao 
demonstrei que havia escassez de capitaes no 
mercado desta cidade. Engana-se o nobre de
putado: dei a · demonstração mais evidente 
quando affirmei que o juro do dinheiro, ou o 
desconto de letras, havia Bubido de 6 á 12, e 
mais, por cento : é tbermometro que não 
falha., é demonstraçlto que não admitte duR 
vida; todos sabem que a alta do juro provém. 
da escassez de capitaes disponíveis. Di::-;se mais 
(qu1::rendo provar a abastança de capihws 
neste mercado que não havia muito tempo_ que 
se tinha contrahido urn emprestimo de 7 mil 
contos para o pagamento de presas, e _que as 
apoiices :mbirn.o a 95. Não ha e:x.actidão nesti;: 
argumento. As emissões de apoiices para esse 
paga111ento começárao1 creio cu, em 1831, e 
con~iouárão a ter lugar, com varias e longas 
interrupções, até- o corrente anno. A mór parte 
dest:::t5 apolices forão emittidas a preços baixos 
(s<:!·:m1do os ajustes celebrados. com os governos 
rt(;ica.madores), entregues aos interessados, cir
cumstancia que influia para que obtivessem 

melhor p1·eco no mercado. A irnnorlanci:, dns 
apoiices. para esse fim emitlidas, 'no longo es
paço de 6 arrnos otl mais, e de 6,425 contos. 
Nunca porém se tratou de contrahir de uma vei 
ou por junto, esse empt·estimo de 7 mil contos de 
que fallou o nobre deputado. E quanto ao preço 
de 95 ( não sei se é exacto, não tive te 111 po para ve · 

. fiíica.i-o), de que faiiou o nobre deputado, preço 
a que em um dia se fez talvez algum,1 pequena 
venda de apolices, nrto foi devido senil.o á cir
curnslancia de não· ter havido emissão de ape
lices por espaço de quasi 3 annos, a nllü set· de 
uma ou outra quantia paga a interessados na 
reclarnação de presas, Se o nobee deputado con .. 
seguir outra parada tle 3 annos, talvez mesmo 
de menos, Ct'PÍO que terá occasião de vêr re
suscilado aquelle preço. Isto posto, creio que o 
nobre deputado na.o foi exacto quando quiz 
tirar desla emissão de apolíces at·gumento a 
favor da abllndancia de capitues. 

Ainda en1 prova da ·abasêêrnça de capitaes no 
mercado, disse o nobre deputado a que de 
Oulubt·o de 1836 a Junho de 1838 se havia 
feito uma grande emissão de apoiices na im
portancia de 3,600 contos, sem grande al te
raçao no preço deilas ; e ajuntou á esta prova, 
qrrn não se havia demonstrado qLle os 3,000 
(aliás 6,300) contos que faltavão para se com
pletar o emprestimo ( do resto do credito de 37, 
e da totalidade do de 38) e~·a quantia tal que 
com cllc1 o mel'cado não pudesse, .e tal que 
produzi::1se de ,Junho á Outubro uma baixa de 
85 á 70. n Quanto á prova, direi que em ver
dade o facto da emissão de 3,600 contos, feita 
por partes1 e no longo espaço de anno .e meio, 
mostra que havia no mercado igual somma de 
cnpitaes disponíveis; mas deste facto nJlo se 
póde logicamente conclnir que devessem ter 
ainda ficado no mercado mais 6,300 contos 
tambem disponíveis, que pudessem ser empre
gados na ulleriot· venda d~ apolices. Ao con
trario, parece que a grande emissuo feita ante
riormente devia tornat· mais difficil ou menos 
vantajos.l. a emissão que posteriormente se 
fizesse; a menos que se não pt·esuma (o que 
não é sustentavel) que o nosso mercado já ri~ 
valisa com os maiores mercados do mundo. 
E quanto á demonstração, que o nobre de~ 
pulado julgou não ter sido feita, torno a as
segurar-lhe que o foi, e que a alta do juro do 
dinheiro na praça é quanto basta para affir· 
mar-se com exactidão que havia escassez de 
capitaes disponiveis. . 

Passou depois o nobre deputado a examinar 
as causas que pudessem ter produzido essa es
cassez : não vio demonstrado como os capitaes · 
tivessem achado emprego mais lucrativo; julgou 
que. as safras dos nossos generos, principal
mente do café, não tinhão ainda chegado ao 
mercado; nilo lhe constou que os capítaes sa· 
hissem para fóra, porque nessa época os·generos 
de producçã.o hrazileira erão pouco procurados 
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na Eurepa ; tanto assim, que não houve excesso 
de exportação, pois que no rnez de Outubro de 
38 enlrárâo 54 embarcações da Europa, e sa
hirAo apenas 11. Confesso, senhores, que ao 
ouvit· este exame de causa~, não pude deixar 
de reconhecer que o nob1·e deputado desat·1·a
soava, e dava, como disse, armas i:onlrn si. 
( Apoiados.) A demonstração de en1prego mais 
lucrativo que o das apolices está na alta dos 
descontos na praça ; quem podia ernpregnr seus 
capitaes no desconto de boas Jctras a 9, 10 e 12 
po1· cento, não devia comprar apoiices que 
ainda a 80, na.o dava.o mais que 7 1/2 por ceulo. 
Ora, as causas dessa alta do juro furào indi
cadàs no primeiro discurso, quando referi o re
sultado do exame que o governo instituira n 
esse respeito. Entre essas causas foi apontada 
a do excesso da importação, e a da necessidade 
em que o commercio se achára de faz~r re
messas antecipadas por meio de letras que des· 
contavão. Mas quando tal cnusa tivesse sido 
esquecida eu teria agora occasião de agradecer 
ao· nobre deputado por havei-a indicado .. Com 
effeito, elle declarou que os nossos generos erno 
pouco procurados na Et1ropa1 e que tinha ha
vido excesso de importação, pois que entrára.o 
54 navios, e apenas sahirão 11. Tudo isto 
porém, longe de provar que devia haver 
abundancia de capitaes disponíveis, prova ao 
contrario que e1les deviã.o tornar-se escassos. 
A importação exige um retorno ; quando es.se 
retorno nno póde ser feito em generos, ou por· 
que nlo os ha, ou porque não seja.o procurados 
no mercado estrangeiro, forçoso· é fazel-o em 
dinheiro ; isto se opera por meio de letras, de 
cambio , quanto makir fôr a quantidade destas 
letrns, maior demanda haverá de capilaes 
disponiveis, e essa maior demanda deve en· 
carecer o dinheiro, isto é, tornai-o mais es~ 
casso. Isto é evidente, senhores ; portanto o 
nobre deputado, em vez de provar o que dizia, 
provou exactamente o contrario, e deu a1·mas 
contra si. . 

· Finalmente, o nobre deputado entende que a 
cau2a unica da baixa das apolices fôra a emissão 
de enorme massa de bilhetes e -letras do the
souro : e affirmou que, consultando a tabeHa, 
achava provas de que bem o entendia ; porque 
quando em Outubro as apolices fora.o . vendidas 
a 70, havia em circulação a somma de 7,088 
contos. Não fez o nobre deputado descoberta 
nova a respeito da influencia que os bilhetes 
e letras do thesouro em circulação tinhAo na 
alta do juro ; foi uma concausa para a alta do 
juro, que se acha apontada entre outras no 
meu primeiro discu.rso, Cumpria portantó ao 
nobre deputado examinar se o governo podia 
ou devia, nas circumslancias em que se achava, 
evitar a concurrencia dessa causa ; se podia,· 
ou devia.elle deixar de emittir· bilhetes, quando 
nllo lhe era possivel vender apolices com 
presteza~ ·e quando tinha urgente necessidade 

de fundos para remetter 2,400 contos para 
pflgawento da divida externa dentro de poucos 
mezc.>s, para encher o vazio que a rebel!ião da 
R,hia deixara nas rendas geraes do irnpcrio, 
para acudir ás despezas da ma1•inha e guerra 
pat·a a pacifü:açno de tres províncias enUlo em 
desordem. Bem sabia o governo que era um mal 
emittil' bilhetes e lel1·as : mas tambern sabia 
que mnio1· mal se seguiria se evitasse esse sa-
cl'ificio e puzesse em perigo o credito publico 
c.lcntro e f'óm do paiz, e uno empregasse os 
m~ios nt-cessarios para 1·cp1·imit· o espirito ele 
rebf'llillo, e manter a inkgril.lade do imperio. 
(.Nm,ic1·osos a1)(1iado11.) For~~o~o poi:; foi escolher 
dos dous n-utles o menor, cmillir bilhetes e con- . 
cort·er1 obrigado pela necessidade e não por 
vonlade, para essa causa, que1 junta a. varias 
outras, produzia a alta do juro. Que previ
dencia, que calculo, que esforçado zelo poderia 
então remover aquella necessidade? Que outro 
meio havia de fazer face a tantas e tão urgentes 
depezas? O nobre deputado que o aponte, e em
quanto o não fizer, permitta que eu continue a 
asseverar qne essa emissri.o de bilhetes e letras 
foi um mal necessario, inevitavel. 

Quanto porém á prova q;;,a Ó nobre deputado 
achou na tabella, devo tlee1arar-lhe (como fiz 
Jogo na occasiao em qne pronunciou o seu dis• 
curso) que se en~anou. Não havia em circu
lação no fim de Outubro, isto é, quando se fez 

. a venda a 70, senão a som ma de 4,958 contos 
em bilhetes e lelras, e não a somma de 7,088 
contos, que se refere ao movimeoto da emissao 
e resgate. Se o nobre deputado tivesse sommado 
só a emissão dos tres mezes de Agosto, Se
tembro e Outubro, ach~ria aqueHe resultado, e 
não este. Deixarei de combater a opinião que o 
nobre deputado deixou entrever, de que na 
emissão de bilhetes ntlo se guardou a letra e 
espirito da lei; já na. passada sessão dei expli
cações a· tal respeito7 e nãa duvido aceitar nova 
discussão. . 

Devo agora, senhoresr, duas breves respo_slas 
a um nobre deputado por S. Paulo (o Sr. AI· 
vares Machado), pondo de parte o que ha de 
injurioso no seu discurso, porque a injurias. não 
respondo, e costumo tomai-as como das maos de 
qt1em vem. (Apoiados.) 

O SR. ALVARES MACHADO :-l!!u lhe respon· 
derei. (Apoiados.) 

O Sn. CAI,MON : - Tratarei de refutar duas 
observações feitas pelo nob1;e deputado. Vamos 
á l." Reclamei eu, Sr. presidente, contra a in
justiça com que a. opposição exigia que o minis
terfo de 19 de Setembro désse já contas dos 
creditos que lhe havia.o sido concedidos, quando 
aliás taes contas não podem ser dadas senão 
para o· anno que vem, segundo a lei ; e pro
testei contra a arteira idéa que se queria dar á 
população de que·o gabinete de 19 de Setembro 
nega va•se a dar contas dos dinheiros publicos, 
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SESSÃO EM 18 DE JUNHO DE 1839 

gastos dura.nte a .sua administraçtto. Para con
tesh1r a sobeja raz11.o qu6 eu tinha para a recla
mação e pre,lesto que então fiz, obse1·vou o nobre 
deputado que eu mesmo havia peomettido no 
reratorio do armo passado que brevemente as 
daria: o em prova disso leio o seguinte trecho 
do dito relatorio :-Qt1anto porém á despeza já 
r,..an nA" """'~., ,l,... hH>C!tn" .-.rArlifr, ( n rlJ> 1 ~g7, ., 
J'C,JL<.I PVJ. '--'VLll,O. uv 1..1.~~.u1..J..J.._.,. u.i;. ,_,...,..._~.._, \..., '-"''-"' .._.._...., • J -

ao estado do theso!lro até Abril proximo pas
sado, o governo occupará brevemente a at
tençM da assembléa geral com a conveniente 
expos.içao. )) 

Ora, sellhores, prornetter occupar a attenç1lo 
da assembléa com a expodiçl\o do estado do lhe-

, souro> e da dc~peza já feita por conta do credito, 
é poL· venturn o mesmo que prometler 't!ar 
conlas de todas as despezas para que for:i.o con
cedidos os creditas de 1837, e (o que mais é) 
de 1838? E por ventura não cumpria o governo 
a promessa feita no meu relutorio, apresentando 
á' assembléa na sessM passada a exposição do 
estado do (besouro, e da despeza até enlão feita 
por conta do referido credito, exposiçM q1Je 
cor're impressa, que foi discutida, e q1ie servio 
de base para a GOncessti.o do 2º credito? Eu 
quizera, Sr. presidente, que houvesse mais 
lealdade da part~ de alguns adversarias da ad
ministraç1l.ó passada; desejára que não inver
tessem as proposições, que n1l.O empregassem· 
sOf)hismas para combatel-as a seu geito. 

De igual jaez foi a 2ª observaçao do nobre 
depufodo. FaBando do Rio Grande do Sul, 
observou que) logo· que me vio entrar para o 
minislerio, el!e estremecera, porque a minha 
administração é synonimo de divida horrorosa, 
e de perda de uma provincia ! Na.o e;plicou 
porém o nobre deputado, nem demonstro1J a 1 n 

parte da synonimia ; passou por alto a divida 
horrorosa, porque em verdade lhe seria isso im
possivel. Feliztnente a nossa historia financeira 
data de 1822 para cá : ella está ao alcance de 
todos, e todos sabem que na.o foi em minha ad
ministraç.no que se contrnhío a divida de 5 
milhões esterlinos (quasi 80 milhões de crn
zados), a saber: 3 para as despezas da indepen
dencia, e 2 por occasião do reconhecimento d~lla, 
ou do tratado de paz com a corôa portugueza : 
todos sabem· que em minha administraçao foi 
sim executada a lei que f uod,m a di,;ida interna, 
e creou a caixa: de amortisação ; mas ninguem 
igno.ra que essa divida, elevada hoje a vinte 
e cinco mil contos, . não provém sómente de 
despezas feitas durante os ministerios · de que 
tenho sido membro em -duas grandes crises 
politicas, em duas épocas calamitosas : essa di
vida provem, em grande parte, da consolidação 
da antiga divida fluctuante, do pagamento de 
presas, e de emissões de apolices, que tivera.o 
lugar em administrações a que eu não per
tenci. 

Quanto á. segunda parte da synonimia, o 
nobre deputado pretende~ (\erqoqstral-a, ~i-

zendo que estremecêra e lt'emêra que durante 
ô meu passado ministerio não fosse reconhe
cida a independencia dos rebeldes do Rio 
Gt·ande, como fôra reconhecida e se princípiára 
A n.a,.,l"\.n;,:i, .. ri :nrlr .. ::.1"'\.a.nclan,,l~ rl~ f:ic:nl~1tÍn;1· rl11. 
a (J,;.;.t)l.JVLU.L u. ,t.L.lU\..,,-,1.:,J..1.UVl.lV.ILI> 'AC.• '-"•vp•~"'"'ª·"'~ --

rante a minha administração de 1828 ; e em 
prova desta ultima asserçao (que se principiára 
a negociar) leu o nobre deputado a falia da 
abertura da sessão legislativa de 1828, na qual 
o throno declamva que havia entabolado ne
~ociacões de paz com o governo da republica 
de B·uenos-Âyres. Felizmente, senhol'eS, não 
se realisou o sincet·o e muito patriotico temor 
do nobre deputado : o p,1ssado ministerio, longe 
de reconhecer a muito temida independencia 
dos rebelde!:i do Rio Grande, creou alli e dis
ciplinou um exercito de mais de 8 mil homens 
para manter a integridade do imperio e sus
tentar .a causa da monarchia, que alguns am
biciosos, que alguns regulas sanguinarios de
sejao derribar. 

Agora examinarei se com effeito eu fazia 
· parte do ministerio quando ·se reconheceu e 
principiou a negociar a indcpendencia da Cis
platina. Já em outra occasião mostrei que, 
tendo deixado o mioisterio nomeado de Junho 
de 18281 e havendo entrado segunda vez em 
Novembro do mesmo anno, n~o podia ter parte 
na convença.o de 17 de Agosto de 1828, que 
reconheceu a independencia daquP-lla pro
víncia: isto não udmitte replica. Pelo que res
peita ao principjo da negociaç110, · sinto de
clarar ao nobre deputado que muito se enganou. 
Aqui tenho anteriores fallas do throno, docu
mento que o nobt·e deputado não póde re· 
cusar,. pois que recorrera á uma. Na da aber
tura da pl'Ímeira sess1lo legishltiva em 6 de 
Maio de 1826 ( viajava eu nesse tempo pela 
Europa), o imperador commuoicou que havia 
declarado a guerra á Buenol:>·Ayres. (Lê.) No 
anno seguinte, mediante, creio eu, a intervenção 
ingleza, principiou-se logo a negociar a paz, e 
proposições para esse fim forM aqui feitas ainda 
em 1827. Assim o communicou o throno á 
assembléa geral na faila do encerramento da 

. sessão legislativa. do mesmo anno. Aqui está 
essa falla proferida em 16 de Novembro de 
1827, isto é, antes da minha primeira ·entrada 
para o ministerio : nella o imperador declarava 
<! que tinha esperanças de fazer um tratado de 
paz, e por isso lembrava que seria ulil. que a 
maioria dos membros da mesma assembléa fi. 
casse nesta côrte, ,, Este documento, senhores, 
prova incontestavelmente que principiou-se a 
negociar mnito antes de ser eu ministro. Ora 1 

as proposições feitas pendia.o da aceitação do 
governo argentino (bem que já. se suspeitasse 
da sua acquiescencia) quando se abrio a sessão 
de 1828, cuja falla de a~ertura foi lida pelo 
nobre deputado até onrle lhe fez conta. Nessa 
falla o throno não s6mente declarou que 
<r havi~ ~~tabolaqQ i1~ociaçoes qe paz com 
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SESSÃO EM 18 DE JUNHO DE 1839 469 

Buenos-Ayres, como accrescentou (e foi esta a 

pàrte omitfüla pelo nobre deputado), que se 

Buenos-Ayres não acquiesc€ss-e ás proposi

ções, era mister continuar ague1-ra e continual-a 

com duplicada força. » Mas não obstante 

esta declaraçãO, que tinha por fim prevenir o 

governo argentino a favor da aceitação, esta não 

teve lugar por motivos que a historia referirá a 

seu tempo, e que na.o cabe aqui declarar. Con

tin~o.u, portanto, a guerrL\. 
Nova 01·ganisaçllo foi encetada e concluirla 

em Julho e Agosto de 1828, quando eu já nao 

pertencia ao gabinete. Emquanto nelle me 

achei, de fins de Novembro de 27 até meiutlo 

de Junho de 28, nenhuma negociação houve, 

nenhum protocolo se fez. Ahi e~tão os ar

chi vos das secretarias, e o nobre deputa.do póde 

w~rificar nelies o que tenho dito, e convido-o 

para que me prove o contrario. Não tive, por

tanto, parte, segundo a faceta express:16 do 

nobre deputado, no enterro da Cisplatinn.1 

durante o meu primeiro ministerio de cinco 

mezes ; nem esse enterro póde ser expro

brado á administraçã.O que negociou a con

venção de paz de 17 de Agosto de 1828, 

pois que á essa àdminbtraçM não era dado 

operar o milagre de Lazaro 1 ou fazei· resuscitar 

a Cisplatina que havia morrido mais de um 

anno .antes. Felizmente estes factos não pe1·

tencem á. historia antiga ; elles pertencem á 

historia contemporanea ; quem não fôr desme

moriado poderá indicar as causas da morte e 

enterro dessa província, que custou ao imperio 

talvez mais de quarenta milhões, e que nllo per

mitta a Providencia Divina que torne a custar· 

nos outro tanto. Tenho respondido ao. nobre de~ 

putado. 

decoro, do que por couvicç110, nad~ mais direi ; 

o nobre deputado mesmo achou em uns que 

eu tinha ra1.ão, em outros que as minhas e:x:• 

plicações · e1·ão rnzoadns, etc. ; portanto julgo· 

me dispensado de t'eplicar·lhe. Ha todavia o 

facto de disperdicio de 6 contos remetlidos pn.ra 

Santa Cutharina, ácerca do qual tomo a intor

pellar o illustre deµutado que tem delle conhe• 

cimento, para que o explique e me habilite á 
1·esponder-lhe. . 

Novos factos de dispel'dicio e negligencia 

produzia o nobre deputado, declarando que os 

11,IVia calado no seu p1•imeiro discurso, por nno 

querer hostilisa1· a at!rninisti·~çllO passada. Vem 
á sei· esses factos : -p pagamento de umu 

gratiücaça.o addicional de 200$ ao official do 

gabinete do nobre ex-ministro da justiça : o . 

pagamento ao inspector das Ãiagóas, p1·oviso

ciamenle adtlido á contadoria. geral ele revisilo ; 

e o não tet a adrninistraça.o passo.dµ. elevado 

desde o 1º de J,rneiro os direitos dos vinhos, 

para o que se achava autorisado. Em poucas 

palavl'i\S responderei ao nob1·e deputado. Quanto 

á gratific:açi\o nddicional, quem souber avaliar a 

irnporfancia dos trabalhos relativos â contabi

lidade da secretaria do imperio, qne despende 

annualmente pet-to de 4 mil11ões; <le certo que 

não reputará disperdicio a concessão feita ao 

officfol encarregado da mesma conlabílidade. 

Quanto ao inspector das Alagôas, não só mais 

de um exemplo lrn identico, como nego que a 

fazenda tenha pago por isso dous ordenados. E 

quanto á não se havet' elevado Jogo os direitos 

sobre os vinhos, direi que, ad111ittinJo que a au

torisação dada ao governo fos:-.e para augmental' 

a reoda, e não para conseguir a devida recipro

cidade das naçõ1::s com quem não tivessemos 

tralados, nilo seria possível proceder aos exames, 

informações e calculos precisos para a adopção 

dessa medida em tão breve tempo ; a adminís

traçno de 19 de Setembro deixou trabalhos pre

par,1dos e contavd executar a lei. 
T~mbem não deixarei de declarar ao nobre 

deputado, que a historia do bill n.f attuinder nao 

me é de todo estrariha; uinda digo que appa

recêra no reinado de Carlos II pela primeira vez 

em toda a sua fereza, pois que até aos de

funtos esse bill foi pela vez primeira applicado. 

E nnnca desculparei os excessos e a crapula 

daquelle reina.do, só porque nelle fôt'a extor· 

quido o habea.s-eorpus ao dissoluto Carlos1 

como havia si<lo extorquida a magna charta 

à · João Sem-Tet·ra. -

Cumpre-me dizer ainda alguma cousa em res

posta a outro nobre deputado tambem por S. 

Paulo·( o Sr. Andrada M,~chado ). Bem podia 

dispensar esta resposta, visto que o nobre depu

tado quasi que nao combateu o que eu tive 

a honra de expôr á consideraç~o da camara 

no meu lº discurso ; mas tal é o respeito 

que lhe tenho, e o desejo de satbfazel-o, que lhe 

peço licença para fazer-lhe breves observações. 

O nobre deputado insistio em que tinlia ha

vido disperdicio no pagamento feito a Israel de 

Paiva, e até deciarou que eu o havia fippro,·ado. 

Espero offerecer á mesa, e á inspecça.o dos Srs. 

deputados, os documentos precisos para con

vencer ao nobre deputado de que está enganado 

ém · tudo quanto disse e declarou a tal res

peito ; e desde já. lhe affirmo que nesse paga

mento póde ter havido prevaricação, mas nunca 

disperdicio, e que eu nunca consenti, nunca 

approvei o mesmo págameúto. Reservo o 

mais que poderia observar sobre este as

surapto, para quando apparecerem os doeu. 

mentos. 
Quanto á outros factos de disperdicio em que 

o nobre deputado vareceq insistir, antes por 

Resta-me asseverar ao nobre deputado que 

nao tive a µretenção, que me suppor., de dar-

. lhe lição alguma de economia politica. Não 

me jul~o habilitado para leccionar a ninguem ; 

mas estou ainda, que os r, focipios que emitti 

ácerca da iigaçilo do estado financeiro de 

qualquer paiz cora o estado da sua industria

das causas que influem no credito publico, e 

de que do augmento da divida publica não se 
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deve logo concluir que fica empeiorado o estado 
n • _., ~ _ • _ _ _ 1 • _, .1 • -unance1ro ao paiz-esrnu amaa, rngo, que sao 
verdadeiros. Não desejo converter a camarn 
em academia, nem tenho em vista desafiar a 
ulguem, ou provocar discussões sobre eco
nomia politica. Deixo, portanto, de replicar ao 
nobre deputado, e limito-me á appe]lar para os 
ln!PlligPnlP~ n::t rnsdP1'Í;i, q11e> lPrPm m: nm:c::nc:: 

discursos. Todavia não posso abster-me de 
rogar ao nobre deputado, que não inverta as 
minhas proposicões auando auizer combalel-as. 
Eu nno 0 disse (lêa-sê o ID(;)U. lº discurso) que 
as dividas erno favora•-1eis ás nações, como o 
nobre deputado al'firmou para poder arguit·· me. 
O que eu disse, e o que sustento é-que um 
augmento de divida, exigido pelas necessidades 
publicas, não empeiora o estado financeiro.
Ãlieguti exemplos incontestaveis, e ainda estou 
por elles. Tao pouco disse eu que a divida 
publica é um bem ; o nobre deputado é quem 
o diz. E sómente emprestando-me, como fez 
o nobre deputado, proposições não proferidas 
por mim, poderá elle Julgar-me discipulo tle 
alguns autores que citou. Eu n:lo costumo citar 
os que leio, mas asseguro ao nobre deputado 
que alguns tenho, e de melhor nota que Ha
milton. 

Aqui devia en, senhores, concluir o meu dis
curso para que fosse mais breve e porque a 
hora está daria. Mas forçoso é que não me as
sente sem dizer duas palavras sequer ácerca da 
politica interna que se discute com tanto calor. 
Não me uccuparei do regresso nem do pro
g1·esso, que não entrn em questão de palavras 
(apoiados): não fallarei do negocio com a 
Santa Sé, que o jul~o hem delucidado : não 
tratarei da questão do Oyapock, que tem sido 
esclarecida, limitando-se, como brazileiro, a 
desejar ardentemente que o Arm1pá sE:>ja quanto 
antes evac11ado. ·Meu filo é o Rio Grande. 

Ter.ho, Sr. presidente, pt'estado toda minha 
attenção aos iiiustres oradores que accus:10 a 
politica seguida naquella provincia pelo gabi
nete de 19 de Setembro: tenho envidado 
lodos os esforços da minha acanhada intelli
gencia para comprehender, lubrigar mesmo a 
nova politica que o lado opposto ao meu indica 
ao actual gabinete para conseguir a pacificação 
do Rio Grande ; e confesso que nada, nEida 
tenho podido colher (apoiados) : ignoro ainda 
qual seja a política que deva ser substituid!l á 
qne fôra seguida pela administraçao passada. 
Falla-se em moderação: esse ingrediente na.o 
é novo; o passado gabinete serviu-se delle; Que 
mais se tem lembrndo, senhores? Naifa. Ver
dade é . que se tem elo6iado alguns rebeldes ; 
que um delles, duas ou lres vezes amnistiado, 
e outras tantas reincidente, segundo o affirma 
um nobre e muito esclarecido senador (o 
Sr. vis~onde de S. Leopoldo) fôra aqui desi
gnado como uma estrella cabida do céo. Ver
dade é que se tem repisado muito nas derrotas, 

e sobre derrotas das tropas da legalidade ; na 
fa1ta àe àisci pl iua do aclual exercito que alli 
ternos ; no perigo em que se acha a nwnarchia, 
cuja incon veniencia se presume set· á esta hora 
discutida nos gabinetes ele todos os governos 
americanos que nos rodeião. Tulas a que vem 
tudo isto, senhores? Para formular a nova 
pnlitif';i? N!ln n r>.ri:>in, 'l'~mhi:>m Á vPrrl:ulP q1rn 
um illustre deputado pela Bahia, desejando 
talvez emendar a mno, esforçou-se mais que 
outrns do lado onoosto Darn deixar entreter 
alguma cousa qn~ · clieira~se á essa nova poli· 
tica. Esse ilh1slrc deputado (o Sr. Monte,rnma), 
depois de citar varios nulol'es e alguns foclvs da 
historia ingleza, julgou necess,u·io que n. paci
ficação do Rio Grnndc se füesse de alguma 
maneira de accot'Clo com o espit·ilo geral da pro
vincia .... Declarnu depois o mesmo iilllslrc de
putado, que a polil iea n segllil' u t·espeito rlo 
Rio Grrrnde dcv(l .ser absolutamente em estylo 
extrnordiirn1-io, rournntico .... Emfim trouxe o 
mesmo nobt·e deputado o exemplo de F'ox, que 
duvidou q11e a revoluçno da Amerieu fosse um 
acto ins11t'l'eccional, querendo antes que fosse 
uma resistencia legal: e a isto accrescenlon 
logo, q11e suas vozes (de Fox) foeão ouvidas, 
q1ic seus discn,sos (ainda de 1\lr. li'ox) cha
márlío o governo á convençuo preliminar de 
paz entre a InglatPt'l'a e a Americíl, chamárllo 
o governo a um comportamento mais proprio 
dos iul.eresses . do paiz. . . . (Apoiados.) Nao 
me atrevo, senl1ores, a commentar estas pro
posic;ões do illustre deputado ; o pubfü:o 
sensato que a:,; comrnente, e colha dellas, se 
puder, qual seja a nova politica. (Apo·iados.) 

Além destas proposições que boiárão no 
diluvio de palavras do illustre deputado, outra 
surgio depois á tona d'agna, que não posso 
deixar de fa:zar sobresahir aqui. O illustre de
putado declaron que nllo era novo que se fação 
elogios a criminosos, e trouxe em prova o phi
lantropico discurso do celebre juiz, ·que elogiou 
a Sie \Valter Raleigh, condemnado, que devia 
ser executado. Mal reflectio, porém, o illustre 
deputado, que o facto que allegára, que a 
prova que nos déra, importa grave censura, 
a quem der,;culpou Bento Manoel1 a quem deu 
a Bento Gonçalves o tilulo oriental de mu
ralha do sul (apoiados), a quem honrou e 
elogiou, nAo a homens condemnados, que deva.o 
ser executados, mas a rebeldes, que ainda· em
p11nhão lanças rociadas de sangue brazileiro 
(apoiados), a rebeldes que lenta.o 9erribar o 
throno imperial, unico verdadeiro Santelmo da 
ordem e grandeza do Brazil... ( Nume1·osos 
apoiados.) Aqui, Sr. presidente, devo concluir 
e sentar- me. . 

· O SR. PRESIDENTE dá para a ordem do dia a 
mesma de hoje, e levanta a sessao pelas 3 horas 
da tarde. 
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Se~sâo e1n 19 de Junho 

PRESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

Sum1AR10.-Expeàiente.- Reque1·i1nento do S~·
Penna. - Ordem do dia.-Interpretação do 
acto addicional. Discursos dos Srs. Rego Mon
teiro e Banclei'.ra ele jj1ello. - Terceiro topico 
do voto de graça0, Discurso ào Sr. Alvares 
J.llachado. 

A'-: 1 O linP,1-: rb n,,:i11l1!1 f,1-z-<.P :i l"lrn,nail::i; 

e Jogo que se reune numero legal de SL's. de
pnlados, abre-se a sessao, lê-se e appt·ova-se a 
acla da anlecedcnte. 

Faltão com causa participada os Srs. S11cu
pira, Monle, Maria do Ama,-.il, Calrnon, Bus
tarnanle, Alcibiades, Pinlo Coelho, Gomes <la 
Fonseca e Carneil'o de Campos ; e sem ella os 
Srs. Franco e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1" SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo um officio do ministro dos negocios do 
imperio, ácerca dos negocios de Santa Catha
rina.-:-A quem fez a requisiça.o. 

Do mesmo minisll'O parlicipando, que exa
minada l0da a col'respondencia da repartição a 
seu car"O com o pl'esidenle de San la Calhilrina, 
não c~nsta que por ella fosse expedido 
aviso algum ao refel'ido presidente a respeito 
do modo porque elle se · devesse conduzir 
com a mesma assernbléa, e de medidas de 
que elle devesse lançar mão para. evitar 
alli desordens e desgraças. - A quem fez a 
requisição. . 

Do ministro da fazenda, remettendo a copia 
authentica do aviso de 2 de Janeiro ultimo, 
conforme lhe fôra requisitado por esta camara. 
-A quem fez a requisição. 

Remelte-se á com missão de justiça civil o 
requet·imento do juiz e mais mesarios da ir
mandade do Santissimo Sacramento da fre
guezia de Santo Antonio além do Carmo na 
cidade da Bahia. . 

Lê-se o seguinte parecer: 
« A commissa.o de constituição examinou 

o decreto de 5 de Abril de 1838, que 
nomeou ao Sr. Antonio Navarro de Abreu 
para o lugar de juiz de direito da comarca 
de Cuyabá, ei:n consequencia de ter abando
nado o mesm·o lugar o bachat·el Pascoal Do
mingues de Miranda, que o servia. E como 
em taes circumstancias se devia reputar vago 
o mesmo lagar, é a commissão de pareceL· que 
a nomeação do Sr. Navarro foi legal. 

« Paço dâ camara dos deputados, _15 de 
· Junho de 1839. - J. Clemente Pereira. -

H. H. Carneiro Leão. -A. P. Barreto Pe· 
droso. « 

Fica adiado por se pedir a palavra. 

O Sr. Peixoto de Alencar tem a palavra 

pe1a ordem, e der:lara que bem contra sua 
vonti,de tem de fazet· algumas expiicações do 
que disse na sessao de l10ntem, que n/l.o 
app:trect:m na folha da casa; e nào sabe o 
Or~dnr ítll!ll í'I rli:raiti\ Nilo ~inh,... rr. l'lnrln,~f.,..,,... ,,,,. ......... ~-· '1. .......... 'V "-"'AI.Vll,..V '1,Lf,V i.&i.11..lG, V lC:Ut.,\VlVl 

clessa folha parn omiltir a.s expressões que elle 
deputado proferia relativamente ao que se tinha 
dito ácerca da sua provincia; e mais aind~ 
porque fôra para responder a ob~ervações an
teriormente emittidas que elle deputado havia 
pedido a palavra. O oradot· mostra que res
pondeu ás graves censuras que se fizern.o ao 
n·g1da1nrnto dado aos agentes da polida da 
slla provi11cia1 e q11e lwvendo-se publit.:ado 
q11anlo a e:::.se t·espeito disse, e que lê, nada 
se e:-;creveu de sua ref11laç1to. Observa que, 
quando na casa ~e cxpri,ne 11111 representante 
da nação, corno se exprimio o Sr. Carneiro 
Leão, as snas expressões necesE:ariamente de· 
viao pareceL" muito graves, e muito assusta
doras, para que passassein sem resposta. Nao 
manda esse regolamenlo dar dinheiro para 
se matar gente, nem aulorisa, corno quiz o 
nobre deputado, que alL"az de algum páo se 
fizessem esperas para matar. O regulamento 
estabelece o pt·emio de 100$ a quern prender 
u n1 nssassi no, de 200$ se esse assassi n.o ÍÔL' 
dos prepotentes qi1e andão com grandes se
quitos,-e tambem o de 200$ no caso de haver 
resislencia da parte dos criminosos. Ora, nin
guern verá nisso premio ao homicidio ; pois 
até esta determinaçao está muito em liarmonia 
com o a, ligo do codigo que autorisa o em
prego da força para vencer a resistcncia. 

O SR. PRESIDENTE adverte ao nobre· deputado 
que e$tá fóra da ordem, pois que discute, em 
vez de contentar-se com comparar o que disse 
hontem com o seu diseurso impresso. 

O SR- PEIXOTO DE ALENCAR:- E' uma conspi
ração no Rio de Janeiro para massacrar a pro
vi ncia do Ceará. 

O SR. ANDRADA MACHADo:-Oh! oh ! isso não ! 
O SR. PEIXOTO DE ALENCAR: - E até o re

dactor do jornal da casa, um assalariado, su p
primo aquillo que aqui digo em defesa da 
minha provincia : permitta pois V .. Ex. que eu 
a defenda !.... · 

O orador nota que na folha se omittirão 
todos os factos que allegou, quando disse que 
na villa do lcó o terror que inspiravno os 
malvados era tal,. que nem as autoridades se 
animavão a processai-os, e um juiz de paz, 
que corajoso o quiier~ fazer, fôra barbaramente 
assas,;inado. Omittio-se igualmente o convite 
que_ fizera para descer a terreiro, e vir con
firmai: suas palavras a seu nobre collega o 
Sr. Bastos, que sabe perfeitamente do e::;tado 
em que se achava a villa de lcó, e cujas 

·palavrns devia.o ter muito peso por terem 
pessoas de sua familia sido victimas das pre
potencias dos faccinorosos dessa villa. 
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Declara que não é esta a primeira vez que 
o editor do jornal· da casa corta aquillo qu1• 
elle orador entende que em favor de sua 
provin~ia devia dizer. Calou-se a prime ira, 
calou-se ainda a segunda vez, nao pótle, pol'ém, 
calar-se a terceira vez. 

Termina prolestando quesemper et pro semper 
ha de defender sua provincia das arguições que 
lhe forem feitas, e outrosim, reclamar quando 
a folha cortar e supprimir parte de seus dis
cursos. Reque1· ao Sr. presidente que faça dar 
execuçAo ao contracto feilo com os editores da 
folha da casa. 

O Sr. Ferreira. Fenna. declara que tem de 
mandar um r1.•q11erimento á mesa pedindo in
formações ao governo sobre negocios relativos á 
provincia de Minas. Mostra que na sessno de 
sabbado um nobre deputado da mesma pro
·vincia (o Sr. Marinho), pretendendo fazer um 
requerimento pedindo informações ao governo 
ácerca de objectos da sua provinc1a, e rénovando 
no sen discurso as censuras feitas á adminis
tração de 19 de Setembro, renovou lambem o 
que já havia feito contra o pr~sidente da pro
vincia : quando esse Sr. deputado fôra então 
chamado â 01·dem pelo Sr. presidente, elle dis· 
sera, que em vista de uma lai injustiça se ca
lava, e se abstinha de mandar á mesa o seu 
requel'imento. Observa que elle orador nessa 
occasião perguntára, se não havia recurso do 
Sr.· presidente para a camara, por·que desejava 
que o nobre deputado offerecesse o requeri
mento, para que se explicassem completamente 
os factos : mostra que uma especie de louvor 
fôra dirigida a elle orador pelo mesmo nobre 
deputado, em uma das sessões anteriores, não 
tanto para o lisongear, como para tornal-o 
suspeito qurinto á defeza do presidente de 
Minas, dizendo-se que não podia elle defendei· 
a esse presidente, porque tinha grande parte 
nos actos de sua administração. Note porém 
que lodos os actos censurados pelo nobre de
putado se passarão no tempo em q.ue o orador 
nllo estava na provincia. Demais, observa que 
ainda que par·eça que o secretario da presi
dencia tem grande parle nos actos da mesma, 
por ser a pessoa encarregada de lodo o expe
diente, elle póde exercer os seus deveres sem 
exceder os !imites de suas attribuiçõe~, cin
gindo-se exactamente ás deliberações do presi
dente. Por isso nno se reputa elle orador 
suspeito, nem digno desse louvor que se lhe 
qúiz fazer.· · 

O SR, PRESIDENTE observa. ao illustre depu· 
tado que não está na orde~. · 

O Sa. FERREIRA PENNA declara que t~m de. 
expender as razões por que lia de mandar á 
mesa o seu requerimento: e nota que ainda 
hontem, por occasiAo de se discutir um reque-

decendo porém ao convite do Sr. presidente, 
contenta-se com mandar á mesa o seguinte, 
reser"ando as explicações para quando fôr 
contestado. 

1c Requeiro que se exija.o do governo as se-
guintes informações: . 

cc 1.l\ Em quanto tem sido orçada a receita 
gemi na provincia de Minas, em cada anno 
desde que se pôz, em execução a lei de 8 d~ 
Outubro de 1833. 

cc 2." Quanto se arrecadou effectivamente, e 
qual a impol'tancia dos saques feitos sobre· o 
thesouro pl.?blico para satisfação das despezas 
geraes. 

cc 3.ª Quanto se deve aos empregados geraes 
daquella província, de ordenados vencidos até 

. o fim de Dezembro de 1838. 
cc 4:' Quanto se tem despendido .com a orga

nisação dos esquadrões de primeira linha e 
rom o recrutamel)to desde 18!3õ até ao presente. 

cc Paço da camara, 19 de Junho de 1839.
Fe1"l'ei1·a Penna. ,, 

O Sr. L_impo_ de Abreu muito se conl'orma 
com · as ex 1gcucias do nobre deputado da p1·0-
vincia de Minas, porque só com as informações 
que t-lle pede ·póde a camara emittir um juizo 
seguro. Pede porém licença para offerecer um 
additarnento ao seu requerimento: occorre-lbe 
pedir informações ácerca da arrecadaçao pro
vincial de Minas, bem que nao deseje que a 
asscmhléa geral entre na fiscalisação tias rendas 
e despezas pl'Ovinciaes, onde só póde intervir a 
assembléa da provincia. Crê que o nobre tlepu· 
lado concordará qae se fação ácerca dos em
pregados provinciaes requisições iguaes ás que 
pede ácerca dos geraes, isto é, quanto se lhes 
deve. 

Depois de lêr o requerimento, o nobre d.epu
tado exige em primeiro lugar saber em quanto 
está orçada a- receita geral da provincia de 
:Minas desde c1ue se publicou a lei de 8 de 
Outubro de 1833. Nada tem a oppôr, ne~ a 
accrescenlar a este artigo, senllo que se saiba 
em quanto tem sido orçada a receita provincial 
desde que se paz em execução o aclo addi
cional. 

A segunda exige saber quanto s~ arrecadou 
effectivamente, e qual a importancia dos siques 
feilos sobre a fazenda publica para sati~fação 
das despezas gci·aes. Quizera o oradoi· um 
addilamento correspondente, isto é, quanto se. 
arrecadou da receita P.rovincial. · 

Outro quesito é sabér quanto se deve aos em
pregados geraes daquella provincia de orde-. 
nados vencidos até o fim de Dezembro de 1838. 
Sobre isto occorre-lhe exigir do governo o 
modo por que se tem mandado fazer e;;ses 
pagamentos aos empregados geraes e provin • 
ciaes, se por classes, se individualmente, de 

. rimenlo, se fizera.o discursos exlensissimos sobre 
materias muito diversa:; do seu objecto. Obede· , 

maneira que nas diversas classes uns individuas 
preterissem a outros. Deseja saber se ha ern-
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SESSÃO EM 19 DE JUNHO DE 1830 

pregados pagos e empregados não r,agos : e 
quando isto aconteça, se por ventura tem pro
cedido da má administração. Taes st\O os addi
tamentos que deseja. · 

Sobre o quarto quesito, entende que a ca
mara deve exigir tamhem os motivos dessas 
despezas, quaes os regulamentos .que se fi
zera.o para esses recrutamentos, se houve re
gulamentos provinciaes, ou se forl1o executados 
sem alteraçno alguma os l'egulamentos dados 
pelo governo v,eral. 

Declara que lisongear-se-ha muito se em 
resullado dessas informações achar-se que se 
devem tribntar elogios, tanto ao presidente 
aclual de Minas como ao inspector da thesou
raria. 

O SR. MARINHO: - Na.o ha de ler esse gosto. 

O Sn. LIMPO DE ABREU convida o nobre de
putado autor do requerimento a concordar com 

. todos os additamentos que tem indicado, a 
otrerecêl-os elle mesmo, e emfim a unir sua 
voz (que na opinião do orador póde muito) á 
voz delle orador, que pouco póde, para fazerem 
juntos nesta casa todo o bem que a provincia 
exige com todo o direito de seus deputados. 

O Sr. Ferreira. Penna : - Sr. presidente, 
resolvi-me a apresentar o meu requerimento, 
porque entendi que era necessario pedir essas 
informações, á vista de diversas observações 
aqui feiias por alguns dof; nohres deputados 
por Minas : é certo qpe eu tambern reconheço 
que a arrecadaçao das rendas em Minas é es
cassa, para o que concorrem muitas e diversas 
causas, e que empregados haviao que estava.o 
por pagar até certo tempo; mas lambem reco
nheço que essa falta na.o ·provém' sómente da 
mà arrecadaçno, provém lambem de despezas 
extraordinarias que se têm feito ultimamente, 
como a do recrutamento, formaçílo de dous 
esquadrões de primeira linha, guarniçílo das 
casas do troco do cobre. Ora, não ignorando isto, 
pedi ess::,.s informações, não só para fazer justiça 
a quem a merecer, mas tambem para prnpôr, 
de accordo com meus collegas1 algumas-medidas 
que .Pº?sao melhorar o estado financeiro da 
provmc1a. 

Na falta de sommas disponíveis nos cofres 
da provincia, tem-se por vezes recorrido aos 
saques sobre o thesonro nacional, os quaes · 
têm sido pagos ; mas ultimamente as suas cir• 
cumstancias nl\o têm permittido que se lance 
mão deste recurso, como et·a necessario. 

A este respeito já eu fiz uma exposição ao 
Sr. ministro da fazenda, que. promelteu occorrer 
com as providencias. a seu alcance. Portanto, 
declarando eu os motivos por que fiz o meu 
requerimento, lambem devo declarar que, 
quando referi-me ao anno de 1833, só tive em 
vista a época em que se fez a divisão da receita 
em geral e provincial. 

Entretanto, o nobre deputado· meu amigo 

TOMO 1 

convida-me a fazer um additamento ao meu 
requerimento, additamento qne exige infor
mações sobre as rendas e empregados pro
vinciaes ; mas d{)vo declarar que nllü o fiz : 
lº, porque entendi que á assembléa prnvincial 
compete exclusivamente providenciar . sobre 
estes objeclos ; 2°, porque tenho essas infor
mações e não me erão precisas. Por esta mesma 
occasião posso dar ao nobre deputado uma 
parte dellas, que reachei no relatorio do presi
dente, que aqui apresento. (L@.) 

Ora, eu conheço que a arrecadaçao das rendas 
da provincia de Minas não é satisfactoria pelas 
razões que aqui se expendem, e por isso não 
julguei essencial pedir essas informações i en
tretanto, se o nobre deputado não estiver sa
tisfeito com as que dei, e quizer mandar o addi-
tamento, eu votarei por elle. . 

Sr. presidente, não deixarei de aproveitar 
esta oc:casião para explicar alguns outros factos 
relativos á administração da provincia de Minas. 
Entre os d1versos ataques e censuras feitas ao 
presidente, citou-se a sua falta de prestigio, e 
a incapacidade para um tal emprego. Não serei 
extenso sobre este ponto, porque não desejo 
instituir comparações, e não quero offender 
nem lisongear o amor proprio de pessoa al
guma. Pareceu-me, porém, adrniravel que um 
nobre deputado meu collega, que aliás ·conhece 
os meios de que um orador póde servir-se para 
fazer effeito, leve a exag 1raçllo ú ponto de dizei·, 
v. g. :-0 actual presidente não entende o por
tuguez o mais irivial, o mais rasteiro portuguez 
de escola, está a seis mil leguas abaixo da civi
lisação actual !-Semelhante modo de exprimir
se parece apaixonado, e de alguma sorte di
minue a força de argumento do nobre depu
tado. 

Tambem se disse aqui que o presidente fôra 
tirado da insignificante agencia de um correio 
para o emprego que exerce: eu observarei só
mente que os nobres deputa.dos discorrêrão 
como de ordinario· discorrem os que se achão 
possuídos do espirita de partido ; porque, se 
quizessem proceder com franqueza e i1:hparcia
lidade, attenderião a outros factos. E' verdade 
que elle tomou a seu cargo essa agencia, mas 
não corno principal occupaçno, porque tinha 
uma casa de commercio, e é publico que tem 
servido diversos empregos de eleição popular 
e de consideração, inclusive a de deputado 
provincial em duas legislaturas: enll'etanto 
calão-se estas circumstancias para se dar mais 
peso· ás arguições! · · 

Passando aos factos, eu devo declarar que 
espero em Deus, que nem o máo · fado, nem o 
espírito de partido me moveráõ jámais a le
vantar a minha fraca voz nesta casa para de
fender abusos : se eu partilho as glorias dá 
oppo.sição, . se não goso de intimidade dos 
membros do governo, se· lhes não tenho pedido 
directa, nem indirectamente o menor favor, es-

60 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 12:13 - PÃ¡gina 4 de 16
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pero te1· ao menos a vantagem de poder ex
primir minhas convicções. 

Uni nobre deputado de Minas, querendo 
provar a incapacidade do presidente de Minas, 
citou regulamentos contendo el'ros de lin
guagem ; mas observo que o mesmo depu
tado disse mais alguma cousa n que se deve 
atlenàer: disse que esses regulamentos fot·!lo 
feitos pelo secretario ou pelo official-maior, e 
depois indicou como seu autor um outro sujeito 
estranho á secretaria. Eu na.o sei pois sobre 
quem deva recahir essa censura, além de que 
devo dizer que um descuido, uma falta na 
redacção de um acto na.o prova incapacidade· 
para a administração. Póde um homem ter ha· 
bilidade para administrar, entretanto nn.o ex· 
pri m ir coin clareza e precisa.o os seus pensa
mentos. Essa prova não é pois concludente. 

Um dos factos mais graves que aqui se pre
tendeu inculcar foi o emprestimo contrahido na 
provinci~ de Minas. Primeiramente devo in
formal' que muitas diligencias se fizerão para 
que o emprestimo se contrahisse, annuncios se 
publicarão na côrte e na provincia, e ninguern 
a principio se offereceu. Ultimamente cornpa
recêrM dous capitalistas com condições diversas 
um do outro ; mas dous presidentes nn.o a jul
garão vantajosas á provincia, e nada realisát·ão. 
O nobre deputado diz agora que o a.dual presi
dente contrahio o emprestimo, e desattendeu á 
proposta de um dos capitalistas ; ou eu estou 
enganado, ou o nobre deputado mal infor· 
mado ; posso asseverar á camara que na occa· 
sião em que a assembléa prnvincial pedia 
informações a este respeito, mostrou-se que 
na.o existia nenhuma outra proposta na secre
taria. 

UM SR. DEPUTADO :- Foi cassada. 

O SR. FERREIRA PENNA :- Se o nobre de
putado provar que o presidente teve propostas 
mais vantajosas, e que despresou-as, terei a 
franqueza de confessar o meu engano; mas as 
informações a que me refiro, informações offi
ciaes, provão que tal proposta não existia na 
secretaria quando o actual presidente contrahio 
o emprestimo. O outro capitalista, não levando 
a effeito o empreslimo (era então presidente o 
Sr. Jo;;é Cezario de Miranda Ribeiro); retirou 
sua proposta, e não me consta que a apresen
tasse de novo. 

Disse o nobre denutado. aue reunida extraor
dinariamente a ass~mbléa' pt·ovincial modificou 
a lei relativa ao emprestimo, que se obteve da 
assembléa geral um privilegio igual ao dos ern
prestirnos geraes, e que finalmente o contracto 
foi feito em segredo. 

Eu peço ao nobre deputado que atlenda ao 
doc~u,.'1ento que passo a iê1·, que é o relatorio 
do ,,residente á assembléa provincial. (Lt) 

A lei que concedeu o privilegio é de 2 de Ju
lho, e parece .. me que subio do :senado á sancçso 

depois de celebrado o contracto ; creio pois que 
o:nobre deputado nlío foi tilo exacto como podia 
ser, quando disse que se obteve o privilegio 
parn se conceder o emprestimo, quando elle 
foi posterior. Qtrnnto ao segredo, tambem pa
rece-me que o nllo podia haver, ou que ne
nhum capitalista podia ignorar a disposição 
mais favoravel da lei novissima, sendo ella dis· 
cutida no Ouro Preto, e JJromulgada com a so
lemnidade do estylo. 

Vamos a outro lopico do discurso do nobre 
deputado. Não sei para que o nobre deputado 
mencionou aqui a arrematação das estradas ; só 
se queria accusar o presidente por tentativa de 
disperdicio. Custa a crer que o negocio corresse 
de maneira que uma pessoa tão interessada o 
soubesse na vespera, e · como por uma casua
lidade! Tambem tenho muito presente qne a 
assembléa provincial exigio informações que 
lhe farão por mim remettidas, e dellas constava
que outras pessoas concorrerao para a arremn
tação, mas que desistirão em praça. 

O nobre deputado no seu discurso accres
centou qne o presidente estava baslantemente 
ao facto do abuso. Na.o pretendo justificar este 
acto, mas sómente apresentar as circumstancias 
que forão aqui omittidas, sendo aiiás atte
nuantes. E' verdade que esle dinheiro, segundo 
consta, foi entregue a dous negociantes para o 
fazer conduzirá capital, e um delles ainda. antes 
da reunião da assembléa província], já tinha 
feito a entrega ; o inspector foi interpellado na 
assemhléa provincial, e disse que era verdade 
ter incumbido desta conducçilo a negociantes 
probos i que tinha havido demora na remessa, 
que tinha sido descuidado; mas que podia sus
tentar nao ter havido má intençao ~este acto, 
nem prejuizo da fazenda. 

Um nobre deputado meu collega já explicou 
á camara que este cobl'e não era dinheiro dis
ponivel ; era o que sobrou do troco, e que se
gundo me consta já se mandou reduzirá sizalha. 
Eu assevero que a primeira vez em que na 
assembléa provincial se tratou disto, o presi· 
dente ignorava, e se entendeu com o inspector 
para dar providencias. O nobre deputado àiz 
que o cobre foi vendido a 50 por cénto. 

O SR. MARINHO· diz que foi engano do jornal. 

O SR. FERREIRA PENNA :- Pois em um facto 
tão importante porque não se apressou em cor· 
rigir o engano, que ainda mais aggrava o rigor 
da censura? Accrescentarei ainda:· - Na villa 
da Pom_ba houve um· facto semelhante, isto é, 
entregou-se a um negociante uma porção de 
cobre punçado para o 1·ecolher á. thesou
raria i a demora nesta conducçao · foi grande, 
e este homem, não negará o nobre deputado 
que era tido como affeiçoado ao governo ;_ 
o presidente procedeu então com a maior 
energia e rigor: e afinal achou-se o cobre em 
deposito judicial, com uma pequena differença 
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SESSÃO EM lD DE JUNHO DE 183D 

que foi extraviada (segundo se diz) por pretos 
encarregados de ensacar o cobre. Ten}10 expli
cado os factos mais graves; dou informações 
fundadas na verdade, e julgo ler cumpddo o 
o meu dever. 

Fica a discussão adiada pE.:la hora. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão da interpretação do 
acto addicional. 

0 Sr. Rego Monteiro: - Sr. pL·esidente, 
tendo-me de oppôr a que passe o pL'ojecto inter
pretativo, qlle eu sempre chamaria reformador 
do aclo addicional, fica evidente que votarei e rne 
pronunciarei pelo requerimento do Sr. ,'eputado 
Alvares Machado, que o reputo verdadeiro em 
quasi todos os seus fundamentos ; e antes que 
entre na materia, permitta-se·me que eu faça 
uma digressão sobre a pouca importancia e o 
pouco apreço que o propdo governo e os Srs. 
deputados reformadores ou interpretadores dri.o 
ao acto addicional, chamado a lei de 12 de 
Agosto, para assim trazer a idéa de uma lei 
ordinaria, nma lei vulgar, supprimindo o titulo 
ou denominação de acto addicional á consti
tuição do imperio. Tambem julgo dever declarar 
á camara que sou firme em meus principios de 
monarcliia constitucional e integridade do im
perio, e que não quero mais do que sustental-os, 
sustentando assim a conslituiçao do imperio, 
que não deve ser o ludibrio dos partidos, para 
alterai-a quando convier aos seus intere.sses. 
Quero respeito por ella e livrai-a das impurezas 
dos especuladores.· 

Sr. pl'esidente, nenhuma duvida tenho em 
que a redacção esteja conforme ao vencido, nti.o 
é contra isso que me vou oppôr; opponho-me 
porque o vencido é contra a constitu iça.o do 
imperio1 e por conseguinte absurdo e inconsti-

. tucional. As feridas, os golpes mortaes que o 
projecto dá ao acto addicional, são patentes ; 
e1Jes tem sido demonstrados, e eu não cansarei 
mais á camara em tal demonstração ; uma 
commissão da assembléa legislativa de Per
nambuco tambem os demonstrou com toda a 
evidencia em um longo e bem deduzido pa· 
recer, que corre impresso; por isso me julgo 
dispensado de o fazer, sendo comtudo de admi
rar que as razões. que apresentão os Srs. depu
tados reformadores, que são sem duvida justas, 
sejão empregadas em occasilio que se não trata 
de jure constituendo, mas sim de jure consti
tuto ; el1as serião mui atte11diveis, e attrahirião 
meu voto se estivessernos allloris~dos para re· 
formar a constituiçllo; mas para isso não temos 
poder constitucional, e· nno devemos por conse
guinte exorbitar das regras de uma verdadeira 
interpretação. E não será reforma, senhores, 
alterarmos os limites e ·attribuições respectivas 
elos poderes, como reconhece a constituição do 
estado no art. 178? Ma!? se diz que a interpre- · 

. 
tação é nece$saria, que é o remedio de sanar 
ta~tas difficuldades e pôr termo a tantas leis 
exorbitantes; e devemos por isso reduzil-as a 
esque]~os ou sirnulac:ros do poder? Convirá 
isso fazer sem attender a maneira e o tempo? 
Não poderemos para evitai· um mal cahir em 
outro maior, e em lllll tempo, em que se huscão
pretextos para agitações? Mas se diz que a lei 
dos prefeitos é má, e que tem acarretado iln -
mensos males; que é a origem das dissidencias 
de Pernambuco, e da recente revolta do Ma
ranhão! Sr. presidente, cu contesto a ambas 
as cousas. Pernambuco goza de socego, e em . 
· verdade o deve em grande parte a essa lei, qu2 
deu meios ao governo par·a obraL· com prom
ptidM; podem haver pL·efeitos que mal cumpra.o 
com os seus deveres, que abusem mesmo ; 
mas ha o correclivo do presidente os demittir 
e responsabilisal-os; e nem se diga que essa lei 
fez a perturbaçãO do Maranhão, porque eu per
guntarei quem a fez na Bahia, no Pará, e no 
Rio Grande? 

Outras são as causas que cumpre investigar, e 
não Iançal-as adrede sobre essa lei. Mas, con
cedida essa interpretação, cessaráõ por ventura 
as exorbilancias das assembléas provinciaes ? 
Não tinhão ellas limites para não ultrapassarem; 
e assim como se diz que abusárão, não podem 
continuar ? Perigoso é o remedio dado, e é 
mesmo inefficaz, porque a assim ser e a dever
se cerceiar as attribuições de qualquer corpo 
collectivo que abuse, então extinga-se a ma
gistratura, porque ella lambem tem abusado, ou 
cercêe-se o seu poder, embora o damno im
minenle á segurança publica. e prosperidade 
do cidadão, restrinja.o-se todas as attribuições 
dadas aos differentes corpos que compocm o 
nosso estado social, mas attenda-se que o acto 
addicional não quiz fazer das assembléas pro
vinciaes meros corpos approvadores de posturas 
municipaes, porque autorisou a creação de nm 
senado provincial, e sem duvida para entrar na 
confecção de suas leis, que não podião ser-sobre 
objectos de tãa pouca. monta. 

PermitttMie-me, Sr. presidente, que eu com
bata um trecho do discurso do illustre deputado 
pela provincia da Bahia, · proferido em occasião 
que se discutia o voto de graças, e que tem 
toda a analogia com o caso porque se refere á 
lei dos prefeitos, e o farei com a conclusão do, 
mesmo Sr. deputado. Elle diz: - Eu duvido 
que a paz de que goza Pernambuco seja devida 
á lei dos prefeitos ; duvido que a provincia 
de. Pernambuco sympathise com essa lei : 
póde sympathisar corn ella alguma familia po
derosa alli residente, senhora por esse meio de 
todos os empregos, de todas as idéas da admi
nistração publica, e capaz, por meio da lei dos 
· prefeitos, de influir em ontros actos, quer de 
eleição, quer de mera administração : póde ser 
que a provincia por essa· maneira manietada 
goze de uma paz, que para mim na.o é paz. A 
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476 SESSÃO EM 19 DE JUNHO DE 1839 

tranquillidade de Pernambuco é devida a outras 
causas. Pernambuco é urna provincia indus· 
triasa, rica e illustrada, e por consequencia com 
industria, c:om i Ir nstraçno e com riqueza, não 
é possível que o povo entre em revoluções. -
Eis pois dada a resposta. Como é possível 
que uma p1·ovincia rica, industriosa e illus
trada esteja manietada e em algemas? Na.o ; 
Pernambuco tem provado que n!lo vive em 
algemas, que as teria quebrado, se por ventura 
existissem. 

'Mas disse o Sr. 1º secretario que uma sedição 
foi applacada em Pernambuco sem a lei dos 
prefeitos, e eu accrescentarei que muitas, mas 
com derramamento de sangue ; mas que depois 
da lei nenhuma, e é melhor prevenir o crime 
que punil-o. Que elle fez valiosos serviços com 
a expediçll.o do Pará, não o negarei, eu não, 
embora eu então não estivesse na provincia : 
mais identicos serviços não fizerão os maisjuizes 
de direito remettendo recrutas, e prendendo a 
desertores ? Não faria tambem o presidente, 
pórtando·se com energia ; nao faria o com~ 

- mandante das. armas e os mais commandantes 
de corpos ; na.o faria essa propria expedição 
que foi derramar o sen sangue ? Senhores, 
não murchemos a gloria que compete a essa 
tropa, que atravez de fadigas e com seu 
sangue foi pacificar à provincia do Pará ; os 
mais cumprirão com o seu dever. Que foi 
vilmente perseguido, a isso nada responderei, 
porque o não vejo presente para melhor me 
esclarecer nos factos e nas épocas a que se 
refere. 

Finalmente, fallou sobre a · representação 
da assembléa de Pernambuco,· e disse que a 
boa fé de seus membros foi illaqueada ;" essa of
fensa ou injuria que irroga aos meus collegas da 
assembléa provincial, eu não deixarei sem 
resposta. Primeiramente direi que esse aclo da 
assembléa foi um acto tão natural a um corpo, 
que . por cinco annos gosa de importantes 
attribuições, que o contrario seria de ad
mirar, e essa disposição de representar era 
tllo commum a todos os membros, que quando 
cheguei a Pernambuco a ouvi quasi geralmente. 
Nenhum incitamento foi pois necessario para que 
a referida assembléa se dirigisse· ao. corpo le
gislativo a tal respeito. Emquanto o ser illa
queada a boa fé de seus membros, direi que 
em casos graves _ella s6 poderia ser illaquead~ 
por. dous meios, ou ignorancia ou servilismo ; 
por ignorancia não se dava, porque nessa as· 
sembléa, além de existirem homens illus-

. trados, · havia magistrados de notorio saber, 
sobre os quaes nllo quererá primar o illustre 
secretario, e sobre servilismo seria uma in
justiça ou injuria, porque todos os seus mem· 
bros são conhecidos pela suá independencia 
e pelo seu caracter. . 

Concluo votando contra o projecto;e para que 
passe a outra discussão. · 

O Sr. Bandeira de Mello : - Sr. presidente, 
tendo o· anno passado tomado parte nesta 
discussão, não posso ser indifferente agora, e 
direi sobre ella com o laconismo possível as 
consideraçõe:s que se me offereeem ; e prin
cipiarei, Sr. p1·esidente, repéllindo uma idéa 
aqui emittida, e vem a ser que a facL1ldade 
de interpretar a constituição não é conferida 
ao poder legislativo ordinario, que a facul
dade de interp1·etar o acto addicional dada ao 
poder legislativo geral é nova, e anti·poJitica, 
por calcar todos os principias de direito publico 
universal; emfim, que é mister que a nação 
auforise á assembléa para interpretar a con
stituição. 

Sr. presidente, eu vejo que na constituição 
é dado á assembléa geral a faculdade de in
terpret~r as leis ; om, entre estas leis fi. 
gura principalmente a constituiçM ; logo, como 
póde-se dizer que a assembléa geral -não 
póde interpretar a constituição ? Eu vejo que, 
qua1ido se trata de reforma, a constituição 
manda recorrer á nação para autorisar os 
deputados para ella ; mas quando se trata, 
na.o de· reforma, mas sim de interpretar, 
nao vejo que ella imponha a necessidade dessa 
aulorisaçãO. Mas isto o que prova ? Prova sem 
duvida que para interpretar a constituição não 
é mister haja um poder constituinte. · Dir
se-ha por ventm·a que nunca ha necessidade 
de interpretar a constituição ? Não, e esta 
necessidade já se apresentou quando se tratou 
do art. 62 a réspeito da votação na fusão das 
camaras. Quem diria que a faculdade de in
terpretar a constituição nestes e outros casos é 
anti-polilica? Quem dirá que conforme os 
principios de direito publico era mister a 
autoridade do povo ? Por ventura· a inter
pretaç!lo importa innovação de principios con
stitucionaes, de maneira por qae ·o povo quer 
ser governado P Se o acto addicional t1·ata • 
especialmente desta faculdade, foi porque, 
creando-se um novo poder· legislativo, poderia
entrar em duvida se elle podia tambem in· 
terpretar. 

Feitas estas considerações, entrarei na ma· 
teria. (L~ o art. lº.) O anno passado impugnei 

. a segunda parte deste artigo, já por me parecer 
mal redigida, e já por conter idéas obscu
ras. Mal redigida, Sr. presidente, porque a 
idéa que se quer nelle estabelecer ~ que 
toda a policia nmnicipal é s~mpre adminis
trativa, que 11ão ha policia municipal judi
ciaria. Mas das mesmas palavras do artigo se. 
collige que ha policia municipal judiciaria, em
bora esta po1icia municipal judiciaria se de· 
cla1·e fóra das altribuições das · as$embléas 
provinciaes ; po1·quanto, se diz no àrtigo que 
a palavra -policia- comprehende a policia 
municipal administrativa sómente, e não a 
policia judiciaria ; logo, a policia judiciaria 
está posta, não só em co~traposição á policia 
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administrativa, mas referida á palavra ante
cedente -municipal-; e assim se collige que 
a policia municipal, em these, póde tambem 
ser judiciaria, embora no artigo se diga que 
transcende as attribuições das assembléas pro
vinciaes. 

Portanto, parece que tirando-se a palavra
municipal-evita-se esta referencia, e o pensa
mento do artigo torna-se inteiramente claro. 
Assim como na primeira parte do artigo se diz 
que a palavra-rnuniêipal-do acto addicional 
se refere ás palavras-policia e economia-, e 
que as pala vras-pl'ecedendo propostas das ca
maras-~e referem a ambas, nã<, se póde dizer 
que pela redacçilo actual a palavra-judiciaria 
-tambem se refere á antecedente-municipal. 

Agora, Sr. presidente, passarei a mostrar em 
como esle artigo contém idéas obscuras. Ne
nhuma lei designa o que seja policia admi
nistrativa e o que seja policia judiciaria.; são 
palavras estas um tanto vagas, e que dão lugar 
a muitas duvidas e incertezas. Esta dislincçilo 
poder-se-ha encontrar nos livros, mas não sei 
que nenhum delles traga o catalogo dos objectos 
relativos á policia administrativa, e os que per
tencem á policia judiciaria. Para prova desta 
confusa.o trouxe as idéa3 e exem pios que aqui 
~e têm emittido. Um nobre depulado pela Bahia, 
que fallou sobre esta maleria, tlisse que a po
licia judiciaria consistia em prevenir e re· 
primir os delictos, e que a policia adminis-

, trativa consistia em curar de estradas, mercados, 
salubridade publica,· etc. ; mas que no entre
tanto nesta policia administrativa se compre
hendião as penas necessarias para que se 
levassem a effeito as posturas que lhe fossem 
relativas. 

Ora, destas idéas•do illustre deputado vê-ae 
que a policia judiciaria está confundida com a 
administrativa, ou que a administrativa póde 
comprehender parte da judiciaria, porque per
guntarei : as camarás, fazendo posturas sobre 
estradas e sobre a salubridade publica, não 
podem reprimir, e prevenir delictos relativos 
a essas estradas, e contrarias á salubridade pu
blica ? Por exemplo, as camaras àizem : não é 
permiltido a ninguem correr nas ruas a cavallo, 
e quem o fizer terá tal pena; eil-as-aqui pois 
exercendo a policia administrativa, e co:no esta 
medida tenha por fim prevenir um deliclo, uma 
morte, eil-a tambem exercendo a policia ju
diciaria. Desta confusão e obscuridade de idéas 
é que resulta que o Sr. deputado por Minas, 
que fallou sobre a materia, entendesse que a lei 
do 1º de Outubro dava ás camaras o direito 
de regular a policia judiciaria, e o Sr. deputado 
pela Bahia entendesse que este direito só se 
referia á policia administrativa. 

Passarei ao art. 2.º Entendo que este artigo 
nAo offerece nenhum absurdo, e que eslá in
teiramente dentro dos limites de uma verda

, · deira interpretação. Porquanto, Sr. presicl~nt~~ 

quando de uma lei resultão com a duvida sobre 
o sentido de suas palavras taes inconvenientes, 
qne com ftlles se acha abalada a machina social, 
é este o caso de uma interpretação e não de 
reforma, porque se não póde presumit' que 
ta.o graves inconvenientes pudessem escapar 
ao legislador, nem que elle, não obstante, os 
admittio em compensaç!lo de vantagens que os 
contrabalança vão, pois com a ordem social, 
primeiro fundamento da sociedade, não ha van~ 
tagens que a contrapesem, que n. indemnisem. 
Com isto tenho respondido áquelles senhores, 
que dizem n respeito deste artigo : se ha incon
venientes, reforme-se o acto addicional. 

Porquanto, a respeito do art. 7º não só ha 
inconvenientes, mas duvidas, e duvidas muito 
graves sobt·e a inlelligencia dos termos que elle 
é concebido. 

Sr. presidente, por ~ste art. 2° se declara que 
as assembléas provinciaes não podem legislar 
sobre a natureza e attribuições elos empregados 
provinciaes encarregados de objectos geraes, 
ou por outra, que nllo podem legislar sobre os 
codigos, sobre a administração da justiça, etc. 

Quando não bastas'5e para demonstrar a jus
teza desta interpretação o art. 12, que diz q:ie 
as ãssemuléas provinciaes nllo podem legislai· 
sobre objectos não cornprehendidos nos arts. 10 
e 11; quando n!lo bastasse para isso a consi
deraç::10 de que attribuiçt!.o de tanta magnitude 
não podia estar comprehenJido na palavra -
crear,-sobra o ponderar que as palavras-crear 
emprego- tem duas accepções ; ou creal-o nu
mericamente, ou creal-o com todas as suas 
attribuições ; que esta segunda accepçilo é con
traria á ordem social, á harmonia e bem-estae 
da união ; e sobra isto para conhecei· que 
mmca foi da intenção do legislador dar ás as
sem bléas provinciaes a faculdade de refot·mar 
os codigos, alterar a administraçno da justiça, 
etc. 

Um nobre deputado por Pernambuco, que 
fallou sobre esta materia, posto que approvasse 
este artigo, todavia apresentou algumas du
vidas que entendeu que o artigo deixava de 
decidir. Eu, Sr. pre!-idente, na.o partilho estas 
duvidas. Disse o nobre deputado: se as assem
bléas entenderem que convém suppt·imir todos 
os lugares de juizes de direito, podem fazêl-o 
em virtude da interpretação, porf{,ue assim não 
legisla.o sobre as snas attribuições. Eu entendo 
pelo contrario ; porquanto do art. 2º se vê que 
ellas só podem augmentar, ou diminuir o nu
mero,,e nunca acabar com a entidade-juiz de 
direito. 

Disse mais o mesmo nobre deputado: se a 
assembléa ger.11 quizer transferir para juizes 
letrados as -funcções de juizes de orph!los e mu
nicipaes, não o póàe fazer, porque supprimiria 
empregos. Eu, poréµi, entendo que o póde, 
porque se a interpretação dá ás assembléas 
provinciaes o diieito de supprimil-os numerica,-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 09/01/2015 12:13 - PÃ¡gina 8 de 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,· 

478 SESSÃO EM 19 DE JUNHO DE 1839 
mente, segue-se que o direito de supprimil-os 
na totalidade ficou reservado á assembléa, 
quando esses empregos provinciaes forem rela
tivos á objectos geraes. 

Não concordo pois com o nobre deputado 
que conclue dizendo que, nllo obstante a inter
pretação deste artigo, se nno póde hoje legislar 
sobre administração da justiça sem absurdos, 
que o absurdo é inherente á faculdade que têm 
as assembléas de crear e supprimir empregados 
provinciaes encarregados de negocios geraes. 
Esta conclusão, quanto a mim, prcvém do 
nobre deputado na.o notar que se diz--=-crear e 
supprimir numericamente-, e que não é a 
creaçao de mais um ou menos um empregado, 
que importa esses absurdos e essa desordem 
que elle figura, . 

Sr. presidente,· o inconveniente mais grave 
que póde resultar desta interpretação consi
gnada no art. 2º, é o caso da assembléa geral 
crear uma nova entidade, por exemplo, judi
ciaria, e a assembléa provincial lhe nllo querer 
marcar o ordenado, porque a ella com pele esta 
faculdade em · virtude do § 7ª do acto addi
cional, e isto póde dar lugar a algum conflictg,; 
todavia jlllgo que isto não se oppõe á justeza 
da interpretação; ê um inconveniente secun
daria, posto que bom se1·in que se remediasse. 

Fallarei agora, Sr. presidente, do art. 3.º -
Entendo, Sr. presidente, qne este arligo tran
scende a orbita de uma justa interpretação.
Leamos.-Recon heço que n disposição deste 
artigo póde offercccr inconvenientes: mas não 
vejo em suas palavrns cousa que dê lugar a du
vidas que justifiquem a inlerprelaçAo que se 

· apresenta, pois a duvida é o fundamento da in
terpretação. O que seja uornear, suspender e 
demittir empregados, lodo o mundo sabe; o 
que seja.o empregados provinciaes. tambem 
todó o mundo sabe, porque o art. 7º do aclo 
addicional claramente o diz, fazendo excepça.o 
dos unicos que são geraes. Qual é pois, a du
vida que offerecem os termos deste artigo, afim 
de que se interprete, pois sem esta duvida não 
póde dar-se interpretação P Mas, diz-se, ha 
muitos inconvenientes em que as assernbléas 
possao legislar sobre a nomeação e demissão de 
empregados provinciaes encarregadns de nego
cios geraes, como são os juizes de direito. 

Eu recon·heço esses inconvenientes, e os 
lastimo ; mas entendo que clles não dão lugar 
á interpretação, uma vez que ns palavras do 
artigo não offerecem duvida, Dh~·sc: o art. 102 
da constituiçãO não foi declnrndo reformavel. 
Sr. presidente, a este artigo já se tem respon· 
dido victoriosamenle, apresentando-se muitos 
outros artigos que não forão declarados refor
maveis , mas· que nem por isso se trata agora 
de interpretar. Não entendo, Sr. presidente, 
que este artigo seja consequencia do 2° : só 
acho entre elles uma cousa de commum, e é 
que ambos restringem as faculdades dás as-

semb]éas provinciaes-; mas lia tamhem uma 
grande âi:fferença entre elles, e é que o 2ª as 
limita devidamente, e este indevidamente ; o 2'' 
está dentro. dos limites de uma justa interpre
tação, o 8º exorbita delles. 

Diz-se ainda em apoio deste artigo que, a 
no.o ser elle, fica abolido o art. 153, que diz 
que os juizes de direito são perpetuas. Sr. pre
·sidente, eu entendo que, nllo obstante o tu·ligo 
ela interpretaçã.o, fica sempre em pé a perpc· 
tuidade: porque um dos casos em que o pro• 
sidente nflo póde demittir é quando os empre· 
gados provinciaes forem juizes de dh·eito. E 
demais, Sr. presidente, quando eu devesse 

· fazer excepção dos juizes de direito, em virtncle 
desse artigo da constituição, nllo sei como se 
possa estender essa excepção a todos os em pt·o· 
gados provinciaes enc;arregados de objectos 
geraes. 

Disse-se finalmente :-Se a assembléu Iam 
de marcar os casos em que os presidentes 
podem nomear, segue-se que ha ca·sos cm que 
não podem nomear.-Sr. presidente, eu cn• 
iendo que todas as vezes que nma assemblóa 
marca os casos em que os presidentes podem 
nomear, indirectamente ten~ marcado os casos 
em que não podem, e d11qui não se segue que a 
nomeaçno Jem outros casos pertença á outra 
autoridade. Portanto1 não sinto· a força deste 
argumen~o que aqui foi apresentado. 

Emquanto ao art. 4º, Sr. presidente, eslolt 
conforme com a interpretaçno, porque a pa
lavra magistrado, de que se serve o acto ndcli
cional, dá lugar a duvidas por ser uma pn· 
lavm um tanto vaga, e portanto carecedora de 
interpretação. Entendo, pois, que á vista desta 
duvida, e dos inconvenientes que se oITerecem 
em se considerarem os membros da t·elação e 
supremo tribunal como os magistrados de que 
falla o acto addicional, dando-se, digo, que a 
interpretação é bem feita, maxime attendenclo
se que esses empregados silo conhecidamenlc 
geraes, e portanto não me demorarei soba•e este 
artigo, mostrando esses inconvenientes ncorn
panhados da duvida sobre a palavra -m<t.fJiH· 
trado. 

Passarei ao art. 5°.-Este artigo, S1•, pre• 
sidente, tem para mim dous defeitos : 1º, 
ser doutrinaria ; 2_º, ocioso : doutrinaria, porque 
estabelece principios, e_ terá consequencins 
como é proprio de um escriptor didactico, 
e não de um legislador ; demais que im
porta saber se as ç1ssembléas procedem á 
respeito destn atlribuição como tribunaes ju
diciarias ou como corpos administrativos? 
O que se quer é que cumprão o aclo alldi
cional, impondo a pena contra quem houver 
queixa de responsabilidade, sendo elle ouvido, 
e dando-se-lhe· lugar á defeza. 

Disse que era ocioso, porque as palavras d~· 
art. 7º do acto addicional não offerecem du._ 
vida alguma para que seja interpretado. Já 
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aqui se demonstrou que este artigo não contém 
idéa alguma que não esteja no acto addi
cional ; mas se é ainda assim (corno de facto), 
esperava que se retirasse a consequencia que 
se não tirou, isto é, que o artigo é ocioso. 
Nilo sei, Sr. presidente, se ha receio de 
que as assembléas imponha.o a demissão e sus
pensão, sem q11e estas apenas estejão ante
riormente estabelecidas, e sem que haja um 
processo anterior, e que obrem arbitrariamente 
na imposição destas penas. Eu na.o compat'lo 
este modo, á vista mesmo do acto addicional ; 
porque diz o acto addicional - por queixa de 
responsabilidade.- Ora, pócle haver responsa
bilidade sem uma lei anterior que a estabeleça, 
e que qualifique o acto como criminoso? De 
certo que não. Se as assembléas procedem arbi
trariamente, violão a constituição claramente, 
daqui se. na.o seguem duvidas que exijão a inter
pretação, pois das leis mais claras se póde 
abusar. 

Não impugnarei este artigo dizendo que a 
palavra - decretar- é exclusivamente admi
nistrativa; porquanto eu tenho visto nos livros 
de jurisprudencia o termo - decreto judicial. 

Disse-se aqui que a faculdade de impôf sus
pensão ou demissão não era legislativa, que
rendo-se concluir que era necessariamente 
judiciaria. Não nego que como tribunaes judi
ciarias devão proceder as assembléas provin
ciaes ; mas entendo que a consequencia não é 
logica ; porque a attribuição de suspender e 
demittir tambem póde ser administrativa, e 
não se segue que por não ser legislativa seja 
ipso facto judiciaria. · 

Passarei agora ao art. 6º. Este artigo, Sr. 
presidente, me parece tambem estranho a uma 
justa interpretação, porque não se refere a 
nenhum artigo do acto addicional que se trata 
de interpretar, e tanto, que neste artigo da in
terpretação se não cita, corno nos antecedentes, 
o artigo que se trata de interpretar; conté1i1 pois 
elle fdéas inteir~mente novas, inteiramente es
tranhas ao acto addicional : e como é isto uma 
interpretação do acto addicional? Vejo implici
tamente que este artigo se refere ao § 7" do 
art. 11 do acto addicional, e que o sel\ fim é 
declarar que as assembléas não devem proceder 
discricionariamente. Mas se ha duvida a este 
respeito, o resultado, Sr. presidente, é declarar 
que as assembléas provinciaes são obrigadas a 
estabelecer previa1uente certas formulas, e 
seguil-~s ; mas não estabelecer na interpretação 
estas formula!:. 

Vamos ao art. 7º .- Sr. presidente, este ar
tigo tambem me parece exorbitante de uma 
ajustada interpretação; porque duvida póde 
offerecer o art. 16 ·do acto addicional a que elle 
se refere. Ahi mui claramente se falla de dous 
casos, e são :- quando as leis offend~m os 
·interesses de outra provincia ou os tratados. 
E como se quer á força introduzir um ter~eiro, 

dizendo-se que se· acha cornprehendido impli · 
citamente? Sei que as assembléas podem 
abusar, mas os presidentes tambem podem 
abusar ; mas os abusos das assembléas têm o 
seu correctivo na revisão que compete á assem
biéa geral. Emfim, eu quero suppôr que os 
presidentes não podem abusar suspendendo as 
leis das assembléas provinciaes, quero suppôr 
que só estas podem abusar ; mas daqui se 
segue o aL·t, 16 seja obscuro, que necessite de 
interpretação ? Havemos, para evitar esses 
abu~os, interpretar o que não .admi tte inlerpre· 
lação, principalmente se altendermos que a 
interpretação, se cohibe os abusos dás aesem
bléas, dá lugar aos abusos dos presidentes? 
Demais, o art. 20 diz que o presidente remetterá 
á assem biéa geral todos os actos promulgados, 
afim de examinar se offendem a constituição, 
etc. Logo, a palavra - promulgados - supp0e 
que o exame da assernbléa geral versa sobre 
actos já sanccionados, e por conseguinte deste 
art. 2º se não póde tirar argumento a favor da 
interpretação. 

Sr. presidente, direi ainda que se a questão 
é de abusos, às assembléas provinciaes têm 
menos probabilidade de abusar do que os pre
sidentes, porque aquellas são compostas dos 
escolhidos da provincia, e devem merecer mais 
confiança que os presidentes ; e tanto é esta a 
presumpção da lei, que se · o preside!lte nega 
a sancção por entender que a lei ofl'ende os 
interesses da província, a assembléa póde 
mandar executar, uma vez que seja approvada 
por dous terços. Sr. presidente, não se póde 
presumir que uma assembléa provincial queira· 
acintcrnente violar nm artigo claro da consti
tuição ; quando ella possa estar em deshar
monia com o presidente, é porque o caso é 
duvidoso, e então a probabilidade de acertar 
está da parte das assembléas, e esta é tambem 
a presumpção da lei. 

Art. 8.º Sr. presidente, eu não reprovo a 
doutrina deste artigo, porque entendo que pelo 

. simples facto da interpret1;1ção rlesta lei não 
podião ficar dcrogadas todas as leis em .contrario 
sem gravissimos inconvenientes já aqui expen
didos, e até mesmn porque a assembléa não o 
podia fazer, porque ella só póde revogar as 
leis das assmnbléas provinciaes por meio de 
uma revisão e exame especial, como determina 
o acto addicional, e na.o de um jacto, dizendo: 
ficão revogadas as leis em contrario. Aqui se 
disse que havia absurdo neste artigo, porque 
nelle se declarava em vigor actos contrarios 
á interpretação. Não ha tal absurdo, havêl-o-ia 
se a interpretação dissesse : taes actos são con
trarias ao acto addicional, e todavia fiquem em 
vigor; mas se elle na.o reconhece ainda esses 
actos, que absurdo ha em que diga-se que fiquem 
em vigor até que sejão reconh"ecidos contrarios? 

Toda via, Sr. presidente, posto approve a 
doutrina deste. artigo, acho que elle poderia 
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480 SESSÃO EM 19 DE JUNHO. DE 1839 
escusar-se, e que melhor seria que nada se 
dissesse, isto é, nem que ficão em vigor, nem 
que ficão revogada$, como havia no projecto 
original, porque uma vez que se não declarasse 
que ficão revogadas, a consequencia é que 
ficão em vigor. 

denominado constituição tal qual (risadas), aris
tocrata, absolutista. Depois ievantou-se a. ban
deira do regresso no meio de nós, e eis-me 
outra vez indigitado, não como monarchista 
constitucional repl'esentativo, mas como um 
apostolo du anarchia, como um pregador das 
doutrinas republicanas dos rebeldes; daqui em
purrárao-me como um Catilina para os arráes 

Não obstante: porém, Sr. presidente, as 
observações que acabo de fazer contra alguns 
artigos da interpretação, lodavia votarei para 
que xá para o senado, porque lá espero que 
scjllo emendados esses artigos no sentido de 
mel'ecerem o meu voto, e julgo urgente que 
quanto antes appareça uma regra que sirva de 
norma ás ussembléas provinciaes no exercício 
de suas funcções. 

O Sn.. PRESIDENTE declara a discussllo adiada, 
O Sr. Henriques de Rezends (pela o1'dem,) 

pede urgencia para que continue a discussao 
da inlerprclação com preferencia á da res
posta á falia do lhrono. 

. dos conjurados; dalli empurra.o-me para o 
campo dos absolutistas! ... E para onde irei 
eu, S1·. presidente? (Risada.s.) Se fôr supplice, 
postulante perante os absoiutist:'\s, elles me na.o 
receberáõ; minhas icléas monarchicas consti
tucionaes repl'esenlativas obter:io delles só o 
anathema do despreso: se eu me ap1·esentar da 
mesma maneira perante os republicanos de 
Piratinim, elles não me receberáõ. 

Depois de um pequeno debate em que tomão 
pa1·te os Srs. Torres, Tosta e Alvares Machado 
contra a urgencia, e o Sr. Andrada Machado 
a favor della, posto a votos o requerimento do 
Sr. Henriques de Rezende: é rejeitado. 

Conlinúa por consequencia a discussllo do 
voto do graças com as emendas apoiadas. 

Contínúa a discussão do 3" topico do voto de 
·graças. 

O Sr. Alvares Machado : - Compunge, 
St·. presidente, a sorte do cidadão honesto, que 
não especula com a politica do paiz: compunge 
(risaàas), Sr. presidente, a sorte do monar
chista constitucional rewesentativo, que, rejei
tando as opiniões extremas em politica, marcha 
sempre invariavelmente pela esirada interme
diaria ; compunge (risadas), Sr. presidente, a 
sorte de um tal cidadão ; porque nenhuma 
facção se insurge na sociedade contra as insti
tuições do paiz que não lhe faça immediata
mente guerra. Um dia, quando a anarchia se 

· 1evanta com a bandeira do republicanismo, 
fazem-lhe immediatamente guerra, não o 
pintão já como monarchi~ta constitucional re
presentativo, mas como aristocrata, como abso
lutista; n'outro dia os regressistas levantão a 
bandeira do regresso : eis o monarchista consti
tucional· representativo indigitado de novo 
apontado como republicano, como furioso, 
demagogo : tal tem sido a minl1a sorte, Sr. pre
sidente I Monarchista constitucional repre
sentativo desde a aurora da liberdade no 
Brazil, sem nunca me separar desta vereda, eu . 
me tenho visto constantemente a braços já com 
os republicanos, já com os absolutistas, Quando 
muitos dos meus desorientados ii;mãos bra
zi leiros, a1-rebalados pelo espiritó de exalta
mento, queria.o que a constituição fosse refor
mada com uma somma de liberdade maior que 
aquella que convinha á nossa moralidade, á 
nossa civilisaçao, eu me oppuz a foso; então fui 

Nestas circumslancias, Sr. presidente, eu m~ 
conservarei nos mesmos princípios que tenho 
professado até aqui - monarchista constitu
cional representativo. - Embora gratuitamente 
se procure achar n'um discurso o mais monar
chico constitucional representativo que se apre
sentou nesta casa (apoiados) pdncipios que 
facililllo os progressos da rebellião : eu appello 
para todos os senhores que me ouvirão, eu 
appello para a nação inteira, se aquellas minhas 
pobres palavras tiverem a homa de chegai· 
aos ouvidos de todos os meus concidada.os, 
.elles que digão se ellas sahirão da . boca 
de un~ demagogo, de um republicano, de 
um comparce da 1·epublica de Piratinim, ou se 
de um monarchista desvelado e solicito pelo 
bem-estar de seu paiz, que, descoroçoado de 
ver os máos resultados da politica de sangne, 
de tenor e de corrupção, entendeu que era 
chegado o temvo de lançar milo de uma poli
tica mais consentanea, de u·ma politica que 
pudesse despertar nos corações dos rebeldes 
uma saudade dessa P8-tria, a cujo centro elles 
têm tardado tanto a voltar. M_inhas pa~avras, 
S1·. presidente, não erão destinadas, nem po~ 
dião ser, a facililat· os progressos dos re
beldes ; antes pelo contrario ellas tendiM a 
chamal-os a nós, a trazêl-os a defender, como 
outr'ora já o fizer!o, a monarchia constilu· 
cional representativa. En, Sr. presidente, pro
nunciei-me assim, porque tambem entendo que 
não é poroue u"n1 cidadão uma vez cahio na 
desgraçâ dê s.e lançar no vo1·tice de ·uma re
bellião, que elle fica inteiramente inapto para 
servir mai~ ao seu paiz. Eu poderia apresentar 
muitos factos hisloricos em abono desta asserçao; 
mas esses factos são mais conhecidos por 
meus illustres collegas do que por mim ; eu 
poàel'ia t1.'?resentar factos mesmo da· nossa 
historia, poderia perguntal' a meus illustres 
collegas se por ventura aquelles que tiverao 
parte na rebellião de Pemambuco em 1817 
fora.o_ julgados incapazes de servir mais o paiz; 
eu perguntaria. a meus illustres colf egas se por 
ventura muitos dos nossos illustres cidadãos 
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SESSÃO EM IO_DE ,JUNHO DE 1839 •181 
que tomarão parle na confederaçno do Equador 
em-1824, $e por isso ficárão inhabilitados de 
servir mais o seu paiz ; ou se por ventura não 
prestárAo elles ao depois grandes e valiosos ser
viços ; sé nas duas camaras não existem 
desses homens prestando serviços ao paiz. 
NAo, Sr. presidente, eu 11ão quiz elogiai· os 
rebeldes do Rio Grande do Sul pelos act9s 
de sua rebelli~o ; eu quiz despertai· no fundo 
de corações desvairados sentimentos tle re
morsos, sentimentos de saudades da patria. 

Na.o sou, Sr. presidente, acostumado a falla1· 
de mim ; mas quando chega tempo de gravitar 
sobre a cabeça ·do cidadão la.o dolorosa imputa
ção, é de mister que elle a arrede de si. E11 nunca 
tive relação alguma, nem politica, nem par
ticular com nenhum rebelde, com nenhum se
dicioso do Brazil .... se é que não damos o nome 
de rebellia.o ao acto da independencia, porque 
nesse acto, declaro que tive parte.... pequena 
parte. Pequeno na minha província, fiz o que 
pude ; mas se isto foi uma rebelliAO,- isso vem 
a meu favor: mostre-se-me um S(~ brazil.eiro 
que tenha · mais de 40 annos de idade e que 
já não fosse rebelde (a1Joiado,<i) , eu quero ver 
esse homeni cujo coratão obsecado nllo pal
pitou pela pntria quando se levantou o gl'ilo de 
- independencia ou morte !.. .. 

Nossa independencia, permitta-se•me a ex
pressão, foi dada de amor em graça pelo go
verno portuguez; ella foi ganhada em quasi 
todos os pontos do litoral do nosso irnperio, 
ella foi ganhada na Bahia, nos campos de 
Pi rajá ; e se nós todos já fornos rebeldes um 
dia, como podemos duvidar que os rebeldes 
do Rio Grande arrependidos possão voltar ao 
seio da patria ? Tenho pois provado que é 
passive] que um rebelde venha ainda a servir 
vantajosamente o paiz. Longe de mim, Sr. 
presidente, torno a .dizer, o que se me quiz 
imputar. Não sei como hei de me exprimir, 
tenho medo que se vá descobrit- ·veneno nas 
minhas palavras, lenho medo que se me pinte 
como na.o· sou ; q11e se ache nas minhas pa
lavras princípios contrarios á prosperidade do 
meu paiz. Eu peço aos illustres membros q11e 
têm de me combater, que hajão de não des
prezai·, quanto puderem, os preceitos de u_,ma 
justa hermencutica, que não interpretem minhas 
palavras de pe1• si e isoladas ; interpretem-as · 
pelas antecedentes e pelas subsequentes. 

Estando pois persuadido, Sr. presidente, que 
os rebeldes do Rio Grande ainda podem voltar 
ao se~-0 da patria e prestar bons serviços a 
.ena; estando conve~cido de que entre muitas 
politicas de que se póàe lançar mão, a politica 
da conciliaçn.o, a politica da convicção póde 

· ser talvez mais proveitosa do que foi a po"Jitica 
da corrupção, a politica <lo terL·o1·, eu entendi 
que me devia exprimir de modo tal que não · 
alienasse completamente o espirito de nossos 
irmãos desvairados. Eu entendi que devia pro-

'fQllfO 1 

nunciar-mc de um modo que -estivesse em · 
harmonia com aquella parte da falia do- throno. 
Ahi não respira esle espirito feroz e de vin-· 
gança ; ahi apparecem respirando a conciliação 
e a paz. Quando convidei os meus illustres 
collegas para nos reunirmos, para formarmos 
fusa.o de todos os pensamentos em um só, 
afim rle chamarmos o Rio Grande á ordem, 
não disse eu que se la1H,:u~se mão de todos 
os meios justos que para isto fossem condu
centes? Não me destinei pois a l'azet· o elogio 
dos rebeldes, mas usei de uma palavra ; eu 
diss(~ - João Antonio da Silveira, é como uma 
eslrella que cnhio do céo - e untes de acabar 
de pronuncia1· estas palavras, o Sr. deputado 
po1· Minas gritou logo : -· chamou estrella, 
chamou eslrella, - pot· mais que eu dissesse 
- como uma estrella qne cahio do céo -
chamou estrella, chamou eslrella, chamou es
trella. (Hila1·iclacle prolongada.) E' com effeito 
doloroso isto ; porque nunca interrompi assim 
os meus collegas quaudo fallão ; esto11 muito 
allenlo a ouvil-os, não só para observ~r alguma 
cousa para responder-lhes, como mesmo para· 
aprender; porque a minha profissão é ap
plicar beberagens (1·isadas), na.o é polilica, eu 
estou fóra do meu elemento. 

Entendia eu, Sr. pL·esidente, que podia com
parar um rebelde que prt>slou muitos serviços 
ao paiz, que teve uma vida honrada, ã uma 
estrella· que cahio do céo ; era uma cousa 
boa que passou a ser má: muitos exemplos 
de um tal modo de exprimir poderia apre
sentar tirados da historia. Já mesmo o meu 
illustre collcga o Sr. Montezuma (a quem desde 
já agradeço o obsequio que me fez, defen
dendo-me de tanta accusaçilo) apresentou um 
exemplo ; eu poderia apresentar outros ; mas 
como meus illuslres collegas não ignorão esses 
exemplos, apenas apresentarei um que será 
muito digno de ser levado á presença do nobre 
ex-ministro da marinha, que em quasi todos 
os seus discursos nos diz ; - assim Deus 
queira, as~im Deus mande; assim Deus per
mitta - : na.o será pois indigno de ser levado 
á presença de S. Ex. um exemplo que é 
tirado da historia ecclesiastica (risadas) ; se eu 
disser alguma cousa que não seja exacto, peço 
aos meus illustres collegas Srs. ecclesiusticos 
não que me relevem, mas que me digão como 
o caso foi. (Risadas.) 

Segundo minha lembrança, foi Tertuliano 
um dos mais valentes defensores da dou trina 
catholica, e depois de ter servido muito esta 
igreja, veio a cahir na heresia de Montanista, se 
me não engano : mas emfim cahio em heresia, 
e os escriptores da igreja dissera.o que Tertu-
liano tinha sido a eslrella que cahio do céo, isto 
é, que tinha sel'Vido muito bem á igreja, mas 
que emfim cahio nos mesmos erros qué tinha 

· combatido. Ora, parece-me. que essa phrase e_ra 
muito applica~a a um rebelde,. que, tendo . ser• 

Ol 
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SEss1o EM .19 DE JUNHO DE 1839 

vida por muito tempo e honradamente ao paiz, 
voltá.ra-se depois a rasgar o seio da patria. 
·Porém, Sr. presidente, deixo a estrella e a gloria 
de a descobrir ao meu illustre collega, deixo-lhe 
a estrelia e o prazer de a contemplar, qual novo 
Herschell (risadas) perscrutando o firmamento, 
descobrindo novos planetas, direi unicamente 
que não chamei a ,João Antonio estrclla polar ; 
se o chamasse, fazia grande differença, viria 
dizer aquillo que nlio devia; porque entendo 
que elle, apezar de uma vida muito honrada 
que sempre teve, aclualmente faz muito mal ao 
paiz, atacando o principio da monarchia consli· 
tucional. . 

Mas deixemos por orn isso, pot·quc a respeito 
desse topico tenho ainda de füllat· quando 
chegar a elle; e continuemos com a penosa 
tarefa de fazer autopsia. cadavcrica na admi
nistração de 19 de Setembro, que é de que os 
Srs. ex-minisll'os na.o gostno, e até rne parece que 
esta girandola de invectivas que callio sobre 
mim tinha por fim desviar-me dessa autopsia, 
metter-me em grandes apertos (risadas), para 
que cmquanto eu tratasse de defender-me da 
pecha de republiçano, ficassem os Srs. ex-mi
nistros descansados. 

Quando quiz ter a honra de apresentar a 
S. Ex. o Sr. ex-ministro da marinha (que pa
receu muito contente de eu nno as ter apresen
tado),. as provas das duplicatas que formigão 
no orçamento que S. Ex. apresentou á camara 
em 1838, a camara estará lembrada de que eu, 
fallando destas duplicatas uma vez, S. Ex. ficou 
quedo ; tornei a füllar segunda vez, e ainda 
S. Ex. ficou quedo ; terceira vez, apontando 
para o lachygrapho, e offerecendo-me para 
provai-as, S. Ex. me deu, de sua cadeira, um 
aceito muito aguado. Entao peguei no orçamento 
a que me referia, e em alguns dos relatorios de 
S. Ex. ; fui principiando a abril-os ; mas o 
Sr. Souza Marlins, do seu banco, me disse que 
lhe parecia .melhor que ficasse isto reservado 
para a discussão do orçamento. Comquanlo 
tenha, par.a com o Sr. Souza Martins muita· 
consideração, agora não estou muito disposto a 
ouvil' seus conselhos (,-isa.dll8); porém, res
tava-me a ordem de V. Ex., que me disse que 
tal materia devêra ficar para a discussão do 
orçamento. Eu disse, e ainda l'epito :-permilta 
Deus que, quando se discutir o orçamento, 
V. Ex. não diga :-isto é de orçamentos velhos, 
não se trata disto agora.-Foi pois por obe
decerá ordem de V. Ex. que eu embrulhei os 
papeis e guardei-os: não é portanto hem appli
cado o dito do nobre ex-ministro, de que ·eu 
não quiz apresentar essas provas. 

Tambem, Sr. presidente, não fü, invectivas, 
nem ataques ás pessoas da administração de 19 
de Setembro; e como posso eu fazer taes ataqll8s 
á pessoas, a algumas das quaes respeito, e ás 
quaes, ainda boje, prestaria o nieu apoio se 
não Cassem _Ta liaisona dangereuaea1 (Risadas.) 

Não podia eu pois dirigir ataques pessoaes ao 
nobre ex-ministro da. mal'inha, cuja adminis
tração apoiei com o meu voto até que pedio a 
sua demissão, porque lauto a S. Ex. como ao 
nobre ex-ministro da guerra sempre julguei, e 
ainda julgo, capazes de ser ministros ..... com 
boa companhia ... (Risctdas.) Prestarei o meu 
apoio ao Sr. cx-minislt·o da guerra quando 
tornar a entrai.· para o ministedo, comtanlo 
que haja enti·c ncís uma pequena, mui pequena 
conversa ... (Ri,m,la~.) Houve, na verdade, na 
mhninistraç:to ele lH de S1!lemhro, pessoa, com 
cujos pt•iucipios eu nao podia sympalhisar, por
que pet·tencendo eu, como já disse, ao partido 
da monarchia constitucional representativa, 
lendo-me conservado até aqui, e desejando 
conservar-me daqui pat·a o futuro nos mesmos 
pt·incipios, emquanto não se demonstrár que 
elles si.to contrarios á prosperidade do paiz, 
derno1rstraçao, que na.o espero que se faça viclo
riosumente (e é o que cu disse no dia em que 
profc1·i esse malfadado discurso, em qne acharllo 
tantas ... tantas ... tantas palavras em harmonia 
com os principias dos rebeldes)> porque o sys
tcma mona1·chico constitucional representativo 
satisfaz completamente tanto ao r~publicano, 
como mesmo ao absolutista; porque·neste sys
tema poderá o nbsolutista gosar de todo o so
cego e tr.anquillidade que possa desejar ; pois 
não supponho que (geralmente fallando) haja 
absolutistas (nàO digo um ou outro, mas fallo 
no partido) que queirão o absolutismo só para 
destruir os que na.o seguem o seu systema ; e 
neste systema poderá o republicano achar toda 
a somma de liberdade que póde desejar, porque 
lambem não supponho em um republicano o 
desejo de estabelecei· a republica para matar, 
desmantella1· e anarchisa1· o paiz (muitas cousas 
destas apparecem filhas das revoluções ; mas se 
um ou outro homem póde ter esse desejo, não 
o posso suppôr em um partido composto de 
muitos homens); pertencendo eu, como disse, 
ao partido da monarchia eonstitucional repre
sentativa, não podia apoiar os principios desse 
membro da passada administração. Basta : 
vamos outra_ vez á academia de marinha, que 
o nobre ex-ministro da marinha mandou trans
portar para bordo da náo . .Ped1·0 IL 

Sr. presidente, eu não duvido. de que um 
alumno da academbl de marinha aproveite 
mais á Lordo de um navio de guerra sufficiente
rnente tripolado, armado e apparelhado ; mas 
não estando neste caso a náo Pedro II. os dis
cípulos não potleráõ obter esse gráo · de ins· 
trucção que S. Ex. espera desta mudança. 
Para armar, apparelhar e tripolar a náo Pedro 
II, nec-essario fôra tão grande despeza, que nas 
acluaes circumstancias seria com raza.o enca
rada como um disperdicio. Mas disse o Sr. ex
ministro da marinha que pretendia tlar á náo 
am apparelho tuenor do que ella exigil·ia se ti· 
vessc de navegar (não sei se me exprimo bem 
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SESSÃO EM 19 DE JUNHO DE 1839 483 

nr.sta materia, porque não sou nella muito ver
sado), de modo que sem essa grande despeza 
pudesse servir para o ensino qo apparelho e 
tactica naulica. Mas eu já disse, que neste caso 
podia S. Ex. ter reservado a mudança da aca· 
demia para quando assim estivesse preparada 
a náo; e não sei porque foi deslocar a academia 
not"ú hf"\, .. ,l~ rla n~ri T>n,1Mn TT r111nv,rln. ....,,~.l""I.. V1.r1.rl;n 
pua.u .JJv1.Yv uu uuv .,j.. c;:..1.,.t,, v J . .LJ '-jUCUJ\..4U uav puu1C\ 

servir de melhor ensino aos estudantes, que 
aprendem melhor pot· um pequeno esque
leto, 

Disse lambem S. Ex. Cfll'J tinha outra idéa, 
e era de apparell1ar um pequ1mo vaso de guel'ra 
sufficientemente guarnecido e mmarelhado. mie 
estivesse sempre '}unto a náo P~~lro II, pa;·a· os 
estudantes fazerem a sua aprendizagem. Per· 
guntarei a S. Ex. se, estando a academia em 
terra, quando chegasse o momento dessa apren
dizagem, nao poderião os alumnos ir para 
bordo deste pequeno vaso, estando elle fun
deado, em lugar de junto á náo, junto ao ar
senal de marinha ? 

Disse ainda S. Ex. que, estando os alumnos 
á bordo, se acostumão desde a infancia aos ha
hilos da vida do mar. Eu, porém, já mostrei que, 
vísto estar a náo desapparelhada1 a differença 
unica que podia haver era a da pratica de 
mmar a bordo. M.:is perguntarei ainda se por 
ventura essa pequena van lagem da pratica de 
morar a bordo se não achava sufficienlemente 
compensada com a vantagem que teria o estu
dante em terra, indo ao arsenal de marinha, 
tomar, por exemplo, lições de construcção, que 
não póde tomar a bordo da náo Pedro IL 

O SR. ToRRES :-Tão bem cotho estando em 
terra. 

O SR. ALVARES. MACHADO :-E se não con· 
viria mais que o estudante, além desta apren
disagem de construcção, fosse á casa do troço 
e da vela, e fosse ver arranjar maçames e todo 
o trem naval? 

S. Ex., combatendo a opinião emittida pelo 
meu nobre amigo e co]lega, o Sr. Ottoni, a res· 
peito das observações aslronomicas, disse que 
o movimento e oscillações que faz a náo erão 
tllo pequenos, que apenas pl'Oduzião uma pe
quena ~remura. 

O SR. TORRES :- Que occasiões liavia ...... 

O SR. ALVARES MACHADO: - Uma trio pe
quena tremura, que a differença de calculo e 
observações era cousa mui pequena. 

O SR: TORRES : - Não disse tal ; está en~ 
ganado. 

O SR. ALVARES MACHADO : - E me pareceu 
tambem dizer que · quando se não pudessem 
fazer as observações com a necessaria ex
actidão, ahi estava a ilha das Cobras, onde com 
um horisonte artificial se poderio. fa1.er essas 
observações. Ora, se para se fazerem estas 
opservações é preciso que o estudante, vá 

da náo para a ilha das Cobras, não as po· 
d erá elle fazer em terra ? Para que se ha 
de conservar a academia de marinha a bordo, 
se as observações devem ser feitas em terra ? 

Mas o nobre ex.ministro defendeu a sua 
medida pelo lado da economia. O Sr. Otloni 
já mostrou que a <lespeza á bordo é muito 
maior do qtie em terra. S. Ex. appellou 
para os vencimentos dos guardas.marinhas, e 
procurou provar que, estando a academia á 
bordo, havia mais economia; mas parece· 
me que pelas diversas leis de fixaçn.o de forças 
n:10 é permíllído nem a um estudante ter o 
J.,.r.-in" ri~ no,,.n.-.rl.n. _...,n.....,:...,f,n ,-.n,r,,PCn ;,ri_n;e. rl,., .f.ri.~ _,... 
1u:-;u• ""' 0 u.:1.,uo.· L1h:H11111n ;::,,;:;unu u,;:;pu1;::, \.l~ u:a v;::, 

estudos completos. 
O SR. ToRRES :- Está enganado. 

O Sn. AtvAnEs MACHADO : - Ao menos esta 
é a pratica. Vejamos se a mudança que se fez 
foi economica ao paiz. Os estudantes quando 
se a<:havão em terra vencião 3$200 ou 3 mil 
réis por mez ; estando á bordo talvez venção 
18 mil réis. Eu lerei um documento que tr.nho 
a esse respeito. (Lê o documento.) Deste docu
mento se vê que 18 aspirantes, que em terra 
fazião a despeza de 54 mil réis. fazem a bordo 
a despeza de 270$ mensalmente. Daqui se 
vê pois, que l:l mudança nãn foi economica. 
Nem se queira appellar para o orçamento apre
sentado este anno; porque, apezar de se ter 
cortado bastante nesse orçamento, o angmento 
de despeza é tal, que creio que não poderá 
pa~sar. 

Não tenho ouvido muitas pessoas entendidas 
na materia ; mas, apezar disso, inclino-me a 
suppôr que a mudança da academia para 
bordo não é de vantagem geralmente reconhecida, 
não é apregoada como boa medida, ou a sua 
utilidade nM é liquida. Supponho isto, porque 
tendo o actual ministro da madnha incumbido 
á uma commissão a organisação de novos es· 
tatutos, ou cousa semelhante, recommendou 
aos membros da í!ommissão que tomassElm 
por base a exislencia da academia á bordo, 
se assim o entendessem necessario. Ora, ista. 
prova que o actual ministro da marinha não está 
plenamente convencido da vantagem de estar a 
academia .á bordo. Os exemplos que se alle
gárão da Françl\ me parecem pouco applicaveis. 
Ouvi dizer, por pessoas entendidas na ma
teria, ·que em Brest e em outros portos ini
litares de França ha sempre um grande vaso 
de guerra, onde está um almirante respon
savel pela policia do porto, e que além disto 
ha em cada um daquelles portos um pequeno 
vaso para a aprendisagem dos que se dedicão 
á vida do mar; deste modo, estando os vasos 
completamente apparelhados, concebo que os 
alumnos possa.o aproveitar muito. Mas, o Sr. 
ex-ministro da marinha não fez nenhum destes 
preparativos antes de mudar a academia para 
bordo ; do co~lrario talve~ se tivesse forrado a 
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estas censuras, Na.o quero que se não adm ittão 
no nosso paiz praticas e medidas de outros paizes 
mais adiantados do que o nosso; declal'O-me 
porém, contra essa introducção a troxe-mox.e1 
sem lançat· mão de ludo o que é neces
sario para que entre nós produza igual bom 
efl'eito. 

Tin_ha sido affirmado na camara que, quando 
o Sr. ex-ministro da marhiha entrou para o 
ministerio, tinha encontrado um vaso em cons
trncção ...... 

O SR. ToRREs :- No estaleiro, disse o Sr. 
deputado. 

O SR. ALVARES Mt.cHADO :- Não sou morador 
no Rio de Janeiro, e frequento pouco o nrsennl 
de marinha ; mas, µara saber destes objectos 
me diríjt> mais pelos papeis publicos. En leio 
um documento que cons~a do C01"reio Offeci,1.l. 
(Lê U?JW porta.ria em que se manda p1·epf'l.rar 
·madeira para a construcção de um. va.go de 
guerm.) 

O Ss. TORRES :-Isso disse eu ao nobre de
putado : o ter-se · mandado preparar r·nadeira 
dista muito de estar o navio no estaleiro. 

O Sa. ALVARES MACHADO :-Eis a razão em 
que me fundei quando disse que o Sr. ex
ministro da marinha tinha .achado um vaso no 
estaleiro, ou cavilhado ; por isso pare<·e que 
nada- avancei sem conhecimento dos papeis pu
blicos. 

S. Ex. entendeu que eu tinha ·dito que elle 
havia censurado falta de economia em algum 
dos seus antecessores. Ou S. Ex. não me en
tendeu, ou eu na.o me exprimi bem. Não ouvi 
a S. Ex. fazer censura alguma de falta de eco
nomia a nenhum de seus collegas, e creia 
mesmo que nenhum dos antecessores de S. Ex. 
podia ser censurado por um tal motivo ; creio 
que todos forão muito economicos. A observação 
que fiz dizia respeito a uma accusação do Sr. 
ex-ministro dos negocios estrangeiros, que disse 
que o Sr. Tristão Pio dos Santos mandára vir 
das províncias do norte um numero de mastros 
capaz de servir para toda a esquadra britannica. 
Eu fiz vêr que estava engnnado, e que o Sr. 
Tristão Pio dos Santos é um offi.cial muito in
telligente -(apoiados), muito bom ministrÓ, 
muito bom official da _marinha .(apoiados), 
muito acreditado entre os seus companheiros, e 
lambem brazileiro como os Srs. ex-ministro dos 
negocios estrangeiros e ex-ministro da marinha; 
e me parece que muito mais conscio nestas 
materias do que o Sr. ex.-ministro dos ne
gocios estrangeiros (apoiados), que não sei se 
é muito forte a respeito da marinha · brazileira. 
Creio qne acamara estará-lembrada da censura 
muito forte, e muito acre, que o nobre ex
ministro dos negocios estrangeiros fez ao Sr. 
Tristão Pio dos Santos, quando pedio dinheiro 
para o nosso estabelecimento naval em Matto
Orosso; disse então o Sr. ex-ministro dos ne-

gocios esll'angeiros, nas vesperas de entrar paL·a 
a administração, que não havia maiot· despt·o .. 
posito do que pedir dinheiro pat·a marinha em 
Matto Grosso, no interior do Brazil, no sertão ! ! 
(Risadas e cipoiados.) Ora, en admirei então 
que S. Ex. estivesse pouco adiantado nesta ma
teria ; porém muito maior admi~açào me causou 
ouvir o Sr. ex-ministro dos negocios estran~ 
geiros accusar o Sr. Tristão Pii:> dos Santos de 
ter mandado buscar mastros para mastrear toda 
a marinha ingleza. (Risadas.) Eu suppunha 
que S. Ex., durante o tempo de sua adminis· 
traça.o, estando em contacto, como devia estar, 
com o Sr. ex-ministro da madnha, já devia 
ter sabido ao menos o numero das nossas em .. 
bucaçCJes e das embarcações da mal'inha mi
litar ingleza (apoiados'e 1·i8adas), e o numero, 
n!lo de nrnsll'Os, ·mas de antenas, que o Sr. 
Td:slAo Pio dos Santos mundou buscal' das 
p1·ovinuias cio norte, e que se limitno a 42 ou 
46, se me no.o cugano. ÜL'a, o que silo 42 an
tenus pat·a a uos8a mal'inha? Nada : tenho 
ouvido dizei· po1· pessoa entendida na ma
teria que pam um mastro de náo, e mesmo de 
nossas maiores fragnlas, são precisas 6 an
tenas. 

O SR. Tonnt:s :-Conforme a dimensão de 
caria antena. 

O Sa.. ALVARES MACHADO:- Demais, tenho 
ouvido que os estabelecimentos navaes devem 
estar completamente abastecidos de todos os 
objectos necessarios para servirem no momento 
em que delles se precisar. A' vista disto, quão 
digno não é o procedimento do Sr. Tristão 
Pio dos Santos, · que antes que fossem neces- · 
sarios os mastros ( estou mesmo persuadido que 
o sã.O); antes que fossem necessarios, mandou 
buscar as antenas para as ter promptas. (Apoia
dos.) Nem eu creio o que disse o Sr. ministro 
da marinha sobre o não haver armazens onde 
gnardar as antenas. Devo confessar que esta 
declaração me fez uma grande revolução na 
cabeça (r-isadas), talvez pela escassez de idéas 
que tenh.o a este respeito; mas parece-me que 
nµnca houve no Brazil armazens em que se 
guardassem as grandes antenas, e que mesmo 
as de pinho se costurnão depositar na praia do 
Valongo, e outros lugares beira-mar, onde se 
conservão muitos annos independentes de ar
mazens. 

O SR. ToRREs :-As antenas de pinho se con
servão bem deste modo, mas não a madeira do 
Brazil. 

O Sa. ALVARES MAcBADO :- Nova revolução 
na cabeça: eu estava persuadido que o mu
riato de soda, que se acha em disso] ução 
na agua do mar, era o melhor principio con
servador das madeiras, e q11e, conservando 
elle o pinho, melhor conservaria a nossa ma
deira. 

O Sa. ToaRES :-Está enganado. 
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O Sn. ALVARES 1\-IAcl-IADO: - Nn Bahia as 
antenas são consc1·vadas na prnia ele llapa
gipe. 

O SR. TORRES :- Expostas ao sol. 

O SR. ALVARES MACHADO: - E aqui tenho 
visto algumas enteri·adas na praia do Valongo; 
entendi portanto que podião ser conservadas in
dependentes de at'mazens. 

Tenho perguntado a algumas pessoas que 
sabem da marinha portugueza, se em Portugal 
existem esses aqnazens para a conservação 
de madeiras, e dizem~me que não. 

Disse lambem o Sr. ex-ministro que.suspen
deria a vinda dessa madeira por economia, por 
Qlle.poderia vir de pinho, mais barata do que a 
madeh·a do nosso paiz. LembL·a-me que o 
mesmo Sr. cx-minislt-o disse em um de seus 
relnlorios que convinha empreg'ãr nossa ma
deira. 

O SR. ToRRES :- Conforme a applicaçl1o que 
se q11e1· fazei· delln. 

O Sn. ALVARES MACHADO : - Ora, sendo a 
applicação para mastros, parece que é muito 
melhor para isso a· nossa madeit·a, poslo que 
mais pezada, porque é tão boa, que os mastros 
feitos com madeira nossa durão muitas vezes 
mais do que o mesmo casco da embarcação. 
O Sr. Tristão mandou vir esta madeira para 
mastros ; se fosse para mastaréos, ou vergas, 
concordaria que se preferisse pinho, por ser 
mais leviano·; mas para mastros, deve-se pre
ferir a nossa madefra, ainda que não tivesse a 
mesma duração da que vem da Europa ; con
vinha mais que nós por patriotismo empre
gassemos a nossa madeira, porque o dinheiro 
em que importa fica no paiz (apoiados), e o que 
se despende para a compra do pinho vai para 
fóra e não torna mais, além de que o pinho 
já chega aqui destituido de seu principio re
sinoso. 

· Um dos topices do discurso do Sr. ex·.· 
ministro dos negocios da marinha fundou-se 
em julgar que eu tinha dito que Greenfell era 
o unico_ official da marinha brazileira que pu
desse. desempenhar bem o serviço de que estava 
incumbido no Rio Grande do Sul. Nas circllm
stancias em que se achavão as cousas, era o Sr. 
Greenfell ~ertamente o unico para bem dirigir 
as operações àa marinha naqL1ella província: 
estava ao facto de lodos os acontecimentos da 
provincia, estava hem relacionado com todos 
os legalistas ; e os mesmos rep11blicanos o 
respeita.vão ; estava pois, nas circumstnncias de 
não dever ser mudado. Mas, ·disse S. Ex , qne 
o mudou porque elle instou pelei sua de
missão, porque as circumstancias em que se 
achava para com o presidente ÍOL"navão ne
cessaria a retirada ou de Greenfell ou de El
zeario. Eu en_tendo que valia mais ao paiz e á 
causa que nós todos defendemos, que, em vez 

de ser retirado o Sr. Gt·eenfell, o fosse o Sr. EI
zcario, r1trn se ttchava dcsc:onceilundo puranle 
o cxm·cilo, e perantu todos os legalistus, ou a 
maiot· pílde clelles; omq11anto o St', Gt·eenfell 
gosava d .. 1 estima e confiança das forças na
vaes, e de todo,;; os legalii:õtus. Entendi pois, que 
nestas circumst;in1:ias era o Sr. Gt·eenfell o 
melhor, e que convinha alli conservai-o ; mas 
não quiz dizer com isso que o St-. Greenfell, 
apez·;ir de toda a sua bravura e dos relev:.mtes 
serviços que tem prestado ao pai_z, seja o 
melhor official da nossa marinha militar. Eu 
não posso entrar neste jlllgamento ; quem o 
podia fazer era S. Ex. ; se o fizesse, eu estari9 
por elle. 

Eu não entendo que para defender as li
berdades publicas seja necessario recorrer ao 
repctblicanismo do Rio Grande do Sul, ou ao 
regresso ; eu quero as liberdades publicas como 
se achão na constituição e no neto adclicional. 
Nno sei se os meios conciliatorios e de con
vicção chamaráõ os republicanos do Rio Grande 
do Sul á OL·dem ; mas estou pert::uadido de 
que a maior parte delles na.o são republi
canos, e que, uma vez que adiante da força 
se lhes apresente principio conciliador, prin
cipio de concordia, a política da convicção; 
quando esteja.o convencidos de que o governo os 
quet· perdoar, pat·ece-me que hão de passar para 
o_ lado da legalidade. 

Póde ser que não passem ; póde ser que as 
derrotas por que temos passado os tornem 
aclualmente cégos de orgulho ; mas se assim 
acontecer, não nos restará o remorso de não 
t~rmos lançado mão dos meios ao nosso al
cance para os chamar á ordem, e sobre as ca
heças dos republicanos cahirá depois toda a 
consequencia de sua contumacia. Se não se 
deixarem convencer, elles cavaráõ a sua propria 
ruina. (Apoiados.) Cada passo que dão. para o 
seu triumpho, é um passo mais que dao para a 
anarchia. (Numerosos apoiados.) Todas as vezes 
que se vejã.o desembaraçados da parte da le
galidade, hão de dividir-se, hão de trucidar
se reciprocamente, e então a provincia por si 
mesma ha de vir outra vez para o gremio (nu-
1nerosos apoiados) ; mas como ha de vir ? En
sanguentada, reduzida a pó pelos excessos da 
anat·chia 1 1 l ( Aµoiado8.) 

E' verdade que quando· se levantou no Rio 
Grande do Sul a bandeira da rebeldia havia já na 
camarà dos deputados quem defendia as liber
dades publicas. Mas é mister que entremos um 

· bocado nos pormenores que occorrerao. Os re
beldes não- levantarão de repente a bandeira 
republicana; fizera.o uma sedição contra o presi
dente que os opprimia, segundo elles dizia.o, e o 
lançarão fóra do governo. Não pet·mitta Deus 
que eu queira ·desculpar este transbordamento 
popular; mas permittir-se-me-ha o mesmo qti"e 
se permittio ao Sr. deputado pela provincia de 
~inas Geraes, que· quando na.o póde . ou não 
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486 SESSÃO EM 19 DE JUNHO DE 1839 
quer desculpar um crime, attenua ao menos as 
circumslancias Hggravantes. (Risadas.) Será 
pois licito dizer que os rebeldes não levan
tara.o logo a bandeira do republicanismo; bn
çárão fóra do governo o presidente, no que 
fizerão muito mal ; mais valêra que tivessem atu
rado esse presidente como os cearenses aturarão 
o seu, porque as administrações dos presidentes 
que opprimem o paiz uão são vilalicias, durão 
por algum tempo, mas logo perdem a opinião, 
ficão desacreditados e são subsliluidos ; e os 
mesrn os que concorrerão para o seu descredito, 
no momento de sua q11éda1 já não os conht!cem. 

No Ceará o presidente, que tanto opprimio 
a população, foi mudado, e se os cearenses 
tivessem commetlido o meEmo crime dos re
beldes do Rio Grande do Sul, talvez em lugar 
de paz e calma de que gosno, estivessem hoje 
ardendo no fogo da guerra civil como os rio· 
grandenses. Por isso os rt:behles do Rio Grande 
fizerno mal; devino esperar muito da opinião pn
hlicn do puiz; mns como forno elles tratados? 
Depois do lransbordnmcnto popllla1· recol'rerno 
pnrn n camora, viera o fazer a suR l'eprescnlacuo. e 
a assembléa provincial de Porto Alegre tro11°xe 'as 
suus desculpas em uma represenlaçllo, que de· 
positou no seio <la representaçno nacional. E 
como obrámos nós? ... Hontem ou antes de 
11ontem, ou um dia destes, disse um Sr. depu~ 
tado de Minas qae esta camara era a mlllsadora 
da !li,Orte do Sr. Gaudie Ley, porque não tinha 
reformado a nossa lcgislaçao penal. Não direi 
que tivessemos parte no alienamento daqaelles 
rebeldes; mas direi que o modo insolilo pol'que 
nos comportámos para com elles, classificando 
a assembléa provincial de Porto Alegre como 
conventicolo de sediciosos, e appellando para a 
politica da força, da into]erancia e da trucidaçM, 
fizemos com que muitos homens que nos traziãci 
suas desculpas1 e com os quaes conviria fazer o 
9ue. se fez em outras provindas, se apartassem 
mteiramente de nós, e arvorassem a bandeira 
republicana. A' vista disto estou que no Rio 
Grande do Sul ha muito poucos republicanos. 
A repu~lica não convém aos habitantes daquella 
provmc1~, e nel:1 ~u os supponho tão loucos, 
que queirão estabelecer uma fórma de governo 
contraria a todos os seus · habitos e costumes e 
á prosperidade de seu paiz. Estou pois co1n
venc.ido de que todas as vezes que J;.,nçarm os 
mão de meios mais conciliatorios os rebeldes 
M.o c:!e entrar na obediencia. 

Já se vê pois que não ba nenhum mysterio 
na nossa politica, como pareceu entender o 
nob1·e ex-ministro da marinha, quando pedio 
que re~elassemos ou explicassemos essa politica 
mys_tenosa. A nossa política é muito clara, até 
aqui temos usado só do meio da força. 

O SR. REGo BARROS :-Não. . 
· O SR. ALVARES MACHADO :-Não; diz S. Ex., 

l1}as entã.o o que fez da força que lhe foi con-

fiada? Até aqui só se usou da força e da polí
tica da corrnpçilo. 

O SR. REGo BARROS :-Isto já é sediço. 
O SR. ALVARES MAcHADo :-Eu nã.O quero a 

politica da corrupção ; eu não qnero que um ou 
outro caudilho seja convidado para se separar 
de seus companheiros, porque isto seria 
perpetuar a guerra ; não quero que se vá ll'alar 
com Bento Manoel para o separar de seus com
panheiros e unir-se á nós: quero que se trate 
com. todos franca e leaimente, que se trate em 
puhl1 1:o, claramente, e não por meios myste
riosos, por baixo da terra. 
. A' vista ~isto, claro está que n!lo ba myste

r10 nenhum na nossa politica. A polilica que 
ap1·1;sentamos é : - convicçllo e perdão a pur 
da força.-Quero que obl'cmos para com os re· 
beltles do Rio Gl'ande cio Sul da mesma ma· 
ntirn pela qnal obramos com os sediciosos de 
Om·o·Prclo. (Apoiado8.) Ora, os sediciosos de 
Ou1·0-Prcto for3.o perdoados, e não forão jul
gudos in~apnzes de servir ao paiz depois de 
terem fe1lo uma sedi,:no. (A7JOictdos.) Pois o 
sangue tlerrumado no Rio Grande do Sul é 
mais precioso do que o sangue derramado. 
n? ,los6 Conêa? Porque pois não ha para o 
Rto Grande elo Sul o perd4o, a. misericordia 
que houve para os sediciosos de Ouro-Preto? 
Como é que c•stes podem ser bons servidores 
do paiz e aqueiies não ? Por ventura será Theo
baldo Sanches Brandão alguma cousa mais 
superior aos outl'Os rebeldes do Rio Gt'andf' 
do Sul, para obter o perdão e não os outros ? 
Advirta-se que eu posso fallar com -a face des
coberta a este respeit.o ; nunca tive relações 
com revoltosos, com sediciosos : o sangue der
ramado no Pará, na Bahia, no Rio Grande 
do Sul e em José Corrêa, nàO cabe sobre a 
minha cabeça. Mas quero que sejamos justos ; , 
não elogio os rebeldes, mas quero que seja.o 
tratados ao menos como homens, quero que se 
empreguem os meios de os chamar a nós. 
Ora, se Theobaldo Sanches Brandão ainda póde 
ser bom servidor do paiz, e ainda ha pouco 
tempo foi empregado em commandante da 
força do Ouro-Preto, na mesma cidade onde 
tinha feito a sedição, serão os rebelt.les do Rio 
Grande do Sul sómente condemnados a serem 
reduzidos pela força, e a não poderem obter 
perdão ? · 

Ainda n110- acabei de fazer as ni.inhas refle
xões ácerca do que disse o Sr. ex~minish'o da 
m~rinha, que desejo que esteja presente quando 
eu fallat·, bem como o Sr. Honorio, o Sr. ex
ministro dos negocios estrangeiros, e sobretudo 
o Sr. ex-ministro da fazenda ; tenho muito 
a dizer e a hora está adiantada por isso . V ' _roga.ria a . Ex. que, em harmonia com o que 
praticou com outros meus collegas, me desse a 
palavra para continúar amanhã. 

O SR. Pa~srpENTE ;-O Sr. deputado j,:ab(; · . 
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SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1830 487 
que isto não eslá a meu arbill'io, e não ha· 
vendo casa para se votar, não posso consullat· a 
camara. · 

O SR. ALVARES MACHADO :-Tenho vexame 
de fallat· sem que o Sr. C~lmon esteja pre
sente. 

O Sn. NuNES MACHADO :-Bem; páro aqui, 
e amanhã se consnltnrà a camara. 

O SR. PRESIDENTE dá para 01·dem do dia 
a mesma de hoje, e levanta. a sessão ás duas 
e meia. 

Sessão em ~O de Junho 

PRESIDENCIA DO SH, ARAUJO VIANNA 

SAl\tMARIO.- Expediente.- Carta de 1iaturctli• 
sação prwa. Jmio Hntcliens.-Reque-ri11umta. 
-DiBclts,'IÜO do ,·cywJrimento (lo Sr. Penna.-
01·dcm do din.-Rerfocçiio <ili inte1'pl'cf.nçtw 
do 1wto atltlicirnwl. Dí11c1t.1·~os dos Sr1J. Jl,m
riqttf!R de Rezendc e A nclr-a.da JJ.lrwlutcln.
'l.'ercefro topico do 1,olo de graça,it, Ob1wl'vnç1i11 
do 81·. Carnefro dei Owilui. lJi11c1t1•1w do 
81·. Al-va1·es 1llcw!Lado. 

A's 10 horas da manhn fnz-sc n chnmnda, e 
logo que se reune numero legnl do Srs. depu
tados, abre-se a sessao, lê-se e npprovn-se a 
acta da anlecP.dentc. 

Falta.o com causa participada os Srs. ~lci
biades, Bustanrnnte, Sucupira, Pinto Coelho, 
Gomes da Fonsec~, Siqueit·a e Silva, Cajueiro 
e Calmon : e sem ella os St·s. Souza Franco e 
Francisco · do Rego. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1º SECRETARIO dá conta do ex.pedienle, 
lendo o seguinte officio : 

Do ministro da fazenda, remettendo os offi
cios do presidente da pl'ovincia de Minas Ge
raes de 25 de Setembro de 1835, 6 de Maio de 
1838, sob ns. 117 e 29, e cópias aulhenticas 
das ordens do tribunal do thesouro de 4 de 
Novembro de 1835 e 14 de Abril de 1888, 
sob ns. 111 e 27, que fornecem os esclareci
mentos; exigidos po1· esta camara.-A quem fez 
a requisição. 

Remette-se 'á commissao do orçamento 'da 
fazenda o mappa <lemonslrali\'O da substituição 
e assignatura do papel-moeda. 

Vai á commissão de fazenda o requerimento 
de Antonio Ferreira Solllo e outros. 

A' commissllo de. pensões e ordenados o 
requerimento de Gertrudes Magna de Oli-
vefra. 

A' mesa, o de Feliciano de Souza· Meirelles. 
A' commissão de justiça civil, uma re

presentação da camara municipal do Sabará, 
renovando a supplica que já fizera na sessão 

do anilo passado, pedindo a creaç!lo de 
uma relaça.o na província de Minas Geraes. 

E' recebida com especial agrado uma feHci
tução da mesma carnara municipal da cidade 
do Sabará, pela installação da assembléa geral 
legislativa. 

Lê-se e julga-se objecto de deliberação o se
guinte parecet· : 

« João Hutchéns, natural de Inglaterra, :re
sidente na cidade da Bahia ha 9 annos, pre
tende dispensa da lei de 23 de Outubro de 
1832 para poder obter carta de nalUl'alisaçno de 
cidadao brazileiro, allegandú ter feito serviços 
importantes á causa da legalidade na sobre
dita cidade, e junta certidão de haver assignado 
na camara municipal da mesma cidade, em 8 
do corrente mez e anno o termo exigido no art. 
1 ° § 3n da refct·hla lei. 

cc A co1111nissno ele consliluiçno, certificada 
de 1m1·u111· vcrduúeiros os serviços alfcgados 
1>clo supplicu11lo, por info1·11111ç/lo de um úe 
scu1:1 ml!111brns l! de alguns Srs. dcpulndos 
peln ptovi11ci1t uu 8;.lhiu, cujo lcslemunho o 
mrn11110 supplimrnlo invoca, e nllondendo uo 
longo lcmpo t.lc sun resiuuucia no Bmzil, é de 
1mrcce1· que se lhe conccllu u gmça que pede ; 
e pllm uslo fim tem n ho111·u uc olferecer á 
comiidcn1çno destu uuguslu cumura o seguinte 
projecto: .. 

cc A usscmbléa geral legislativa resolve: 
ct A1·ligo unico. O govm·no é autorisado para 

concedur a João Hutchens, natural de Ingla
terra, carta de na.lu1·alisaçllo de cidadão bra
zilefro. 

« Paço da camara dos deputados, 19 de 
Junho de 1889.-J. Clemente Pereira. - Bm·
reto Ped1·oso.-Carneiro Leão. » 

O Sr. Moura. Magalhães requer que seja 
dispensado da impressao o parecer que se 
acaba de julgar objecto de deliberação. 

Consultada a camara, dispensa a impressão. 
O Sa. MouRA MAGALHÃES propõe a ur

gencia para que entre em discussão _o pa
recer, visto que a sua materia é muito 
simples. 

A urgencia é apoiada, e jnlgada discutida é 
approvada. Entra por consequencia em dis
cussilo a _resolução. 

O Sr, lienriques de :Bezende mostra que 
existe uma lei que regula a maneira por 
quê se podem obter as cartas de nalurali
sação de cidadãos brazileiros1 e julga que 
esse individuo de que trata a·· resolução se 
poderia ter apt·oveitado do · favor da lei. De
clara que já n.esta camara apresentou os in
convenientes que havia de o governo declarar 
nno cidadãos brazilefros aquelles individuas 
que têm estado fóra do imperio, e que ahi acei
tá1·ão empt·egos não brazileiros, porque isso 
nrio com'petia ao governo, e sim ao poder 
judiciario : por igual razão, escrupulisa muito 
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,1ss SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 18$9 
em que por este modo se declare um es
trangeiro cidada.o brnzileiro. E ~,orque nno 
fez esse individuo, na camara municipal, con
forme mauda a lei, a deciaração de querer ser 
cidada.o bi-azileiro ? Foi sem duvida porque 
até certo tempo não o quiz ser. Observa 
que o requerente lem de renunciar toda a obe
diencia ao governo inglez, o qual não concede 
á nenhum iuglez que deixe de o ser ; 
julga, pois, necessario hner muito cuidado 
nessas concessões que podem comprometter 
o Brazil. 

Relata um facto acontecido na Bahia, de 
um portuguez que estava no goso dos di
reitos de cidadão brazileiro, e · que um 
dia, assentando nAo querer ser mais guarda 
nacional, foi ter com o seu consul, dizendo 
que era portuguez : e declara que factos 
desta natureza existem muitos. Nota que ne
gocios particulares tenbn.o parecido merecer 
mais a atlençllo da camara, do que os de 
inteL·esse geral do paiz, e apoia esta sua 
opinião, lembrando o que ainda honlem se 
passou na casa, 1·ejeitand·o-se a ur·gencia 
que elle orador· linha pl'Oposto, âcerca da 
discussão da reclacçM do pr·ojecto de interpre
tação do acto addicional. Deixa, emfim, ú con
sideraçno da camara este · negocio : faça ella o 
que a 'tal respeito entender. 

O Sr. Moura. Magalhães mostra que os de· 
veres da assembléa geral legislativa são tratar, 
na.o só dos negocios geraes, como lambem dos 
individuaes, os que devem merecer a consi
deração desta camara ; e se ella .omittisse o 
zelar os interesses particulares, não teria de 
certo preenchido todo o seu dever. Dt:ve a ca
mara tratar com preferencia os negocios ge
racs, mas nem por isso desprezar os parti
culares. 

Declara que este negocio sobre que pedio 

homem, que é commandanle de uma barca 
rle vapor da Bahia ; é um individuo util, in
dustrioso, e não um proletario. 

Declara que, em virtude desses principios; 
quando se apresentar o parecer sobre o re
querimento de Sturlz, lambem ha de pedir 
a urgencia para que se discuta, porque quer 
que se naluralise cidadllos industriosos e uteis 
ao paiz (apoiados) ; o que o orador ntlo quer 
são africanos (apo-iados), nem homens apa
_nhadus pelas ruas, e sabidos das cadêas da 
Hollanda. (Apoiados.) 

O Sr. And.rada · Machado levanta-se para 
concordar com o que acaba de dizer o nobre 
deputado pela Bahia. Observa que o que disse 
o orador que primeiro fallou ácer~a do go
verno, nllo. poder Elsbulhar a um brazileiro 
dos seus dfreilos de cidada.o, nllo tem ana
logia alguma com a questno. Todos sabem que 
ninguem póde ser· esbulhado de seus direitos 
sentia po1· meio de uma sentença ; o con
trnt·io é uma ,•ioln\irto <la lei. C) que .se pede 
e que se exige da cumura é uma dispensa ; 
e só sendo pr.Jla camara concedidu essa disw 
penso. ficará o governo autor·isado a conceder 
essa (:arta de nalumlisnçn.o. O que deve A. 
camat·a qutil'er silo cidadãos uteis ; são estes 
os de que muito precisamos, são estes os 
que o orador quer que venha.o para o Brazil. 
(Apo-iados.) . 

Julga-se discutida a urgencia, e posta a votos, 
é approvada. · 

Entra em discussão o pt·ojecto, e nao ha
vendo quem se opponho, julga-se discutido, é 
approvado, adoptado, e remeltido á com
missão de redacça.o. 

Lê-se e approva-se o seguinte requeri
mento : 

a urgehcia é de tão pequena monta, e de tão 
facil conclusao, que por isso propôz a urgencia. 
Mostra que o individuo que pede' a graça de 
ser naluralisàdo cidadão brazileiro tem feito 
rn uito bons serviços na Bahia, e os fizera 
tambem na occasião da revolução de 7 'de. 
Setembro. Verdade é que este requerente não 
declarou antes que queria ser cidadão bra
zileiro, e agora é que elle te~ mostrado 
desejos de ser introduzido na communhão · 
brazileira ·; mas não julga o orador que se 
faça uma ferida na lei concede·ndo-lhe a. dis
pensa que pede, pois que o poder geral legis
lativo está autorisado a dispensar na lei. . 

<e Que se peça ao governo pela secretaria 
de estado_ dos negocios estrangeiros copia das 
instrucções e plenos poderes expedidos á le
gação· brazileira na republica do Chile, relativas 
ás negociações do tratado de commercio, na
vegação e amizade, ajustados entre os res
pectivos plenipotenciarios, que já se achão nesta 
augusta camara ; e bem assim quaesquer ouh·os 
esclarecimentos a tal respeito. . . 
• <e Paço da .camara dos deputados, em 20 Junho 
de 1839. - À. P. Maciel Monteiro. -· E. À. 
de J,t.,Jello Mattos. - A. de Souza e Oli'i,ei.ra Coutinho.» · 
· ·qontinúa a discussão adiada sobre o requeri-

mento do. Sr. Few'!ira Penna. · 
O Sr~ Ottorii julga que algu~s dqs esclareci

mentos pedi.dos pelo Sr. deputado Penna devem 
Nota que o nobre deputado. de Per~ambuco 

disse que esse individuo ficava sujeito· ás .. leis 
inglezas, e da maneira por que eJle argu
mentou só se póde concluir que nunca de
vemos naturalisar a estrangeiro algum. Se pois 
com·eniente é o naturalisar a estrangeiros, en
tende que é conveniente naturalisar a este 

. existir na casa na. pasta da .commissa.o do 
orçamento e na de contas ; entretanto, como 
talvez faltem alguns, votará para que elles se 
. peça.o. Podendo porém haver quem mal inter-
pr~tando . a independencia e imparcia1idade do 
Ulristre - autor do . requerimento> ·acredite que 
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o fim delle é allenua1· a fo1·ça das censuras 
que na casa se têm dirigido á administração 
provincial de Minas, e isto com tanto mais 
razão •'_que o mesmo Sr. deputado disse, a 
respei.t~ · do facto de estarem os dinheiros pu
blicos·-.Jem mãos particulares, que se limi
tava a altenuar essa accusação, por esse 
motivo, votando que se peçAo as informações 
affirma que poderá demonstrar que são pouco 
salistactorias as explicações dadas pelo illuslre 
autor do requerimento, na parle em ·que 
possa lei' relação com as censuras por elle 
orado1· feitas. Obse1·va que o nobre autor do 
requerimento sabe tão bem como elle quanto é 
pouco satisfactorio o estado dá arrecadação 
da fazenda da província de Minas : sabe que 
muitos empregados estão por pagar. Se um 
seu nmigo lhe affirmou, quando elle pedio 
infonuações sobre os dinheiros despenditlos 
pela 1·eparlição dos negocios. estrangeiros, di
nheiros que suppunha, e ainda suppae, terem 
sido gastos com a revolução do Estado Ot·icntal 
e dados a Fructo Rivera, que impossivel seria 
descobrir o Minotauro em seus escondrijo$, 
outro tanto se póde dizer agora, porque alguns 
fios podem conduzir o Thescu que nos escon
drijos da adminislt·ação da fazenda em Minas 
quizer ir descobrir o Minotauro. 

Faz ver que quanto ao cobre que aqui se 
disse estar em m:i.os particulares, não fez 
mais· o nobre deputado senão confessar com 
toda a ingenuidade do seu. caracter, e re
petir com sua imparcialidade· a confissão do 
inspector do thesouro de Minas em plena as
sembléa povincial ; omittindo sómente uma 
circumstancia, a de permiltir â thesouraria que 
em diversos lugares se. venda o cobre das 
casas do troco, e que outro se introduza na 
capital. O orador pede á camara que dessa con
fissão do inspector do Lhesouro tire todas as con
sequencias ; mostra que elle confessou seu de
licto, embora o disfarçasse com o titulo de 
omissão, e appellasse para sua boa fé, pedindo 
á assembléa que nella acreditasse e ·em suas 
boas intenções. · 

O nobre deplllado disse que o cobre não era 
bom, que não podi1;1. ser applicado ás despezas da 
pt·ovincia, que não era dinheii:o disponivel, que 
devia ser reduzido a. sizalha ; mas . segue-se 
de tudo is~o que devesse estar em mãos P.arlicu
Jares ? Disse-se que estava esse cobre em mão 
de um· negociante muito capaz ; mas esse 
negociaffte muito capaz· não podia soffrer esses 
transtornos a que estão sujeitas as easas de 
commercio? E quem ficaria enla.o·prejudicado? 
De quem a culpa? Declara que não é só ares.: 
peito· do cobre do Serro que. têm havido essas 
omissões, o mesmo acontece cóm o cobre qe . 
Minas Novas. 

Diz que tal é o desleixo, ou não sabe que 
mais,· da thesoural'ia de· Minas que hav~:ndo 

-certo individuo obtido ficâr com' uma fazenda 

TOIJO. l 

dada a sequestro por um de vedar da fazenda 
publica a troco de letras a prazos fixos, dor
mirão essas letras por mais de 3 annos na 
thesouraria, e o inspector teve de confessar 
de novo á assembléa provincial que linha sido 
descuido. Menciona lambem documentos exis
tentes relativos a dinheiros provenientes de 
arrematações _do· juizo dos orphãus : determinou ·· 
o juiz de orphãos qtie entrasse o arrematante 
com o dinheiro na thesouraria ; este, porém, 
entrou com letras a ptazos de 3 e 4 a11uos. 

Como esses factos de que ha documentos, 
muitos oulros existem, e se delle5 se nAo póde 
concluir que são preva1·icado1·es os ~mprcgados, 
ao menos é evidente o seu desleixo. O oral.lo!', 
para evitar que o nobre deputado tenha o arl'ojo 
de accusal-o de calumnia, se abstém de ap1·e
sentur boatos que indicarino preva1-ic:1~!l\O ; 
obserYa que o nobr~ depuluuo autor do 1·c
querimenlo leu uma parle do relatorio tio 
presidente de Minas, em que ullrihue a 
má arrccadaçllo da renda ao:,; rnáos colleclf>res ; 
o ot·ador o nilo contestará; todavia ohSL'l'Va 
que por máas colll!Clores se enlende aquellcs 
que nãô pt·omovem voto:; pa1·a os camli
datos do governo, e lembra que sào ler
riveis para a fazenda nacional as crises ele"i
toraes. 

Ratifica as accusaçoes <le incapacidade di
rigidas contra o presidente, e cita o artigo 
do· regulamento em que o mesmo presi
dente disse -- ningnern, excepto os carros 
de 1avoura, é isento de pagar o imposto.
E'. uma nova especie de cu1·ros, exclamn o 
orador, são carros ;mimados ! (Hilai··idade 1)1'0-

longada. ) 
Falia sobre a arrematâção de varias partes 

de estrada, declarando que não suspeita que 
houvesse em taes arrematações apostas ou trans
acções vergonhosas ; lamenta, porém, que o 
presidente depois de haver ju]gado necessario, 
para chamar concurrentes, mandar. fazer an
nuncios na capital do imperio, não desse tempo 
aos concurrenles para apparecerem, e procedesse 
á arremataç!io sem que chegasse a Ouro Prelo 
noticia da pt1blicação dos annuncios. Quererá o 
nobre deputado, exclama o orador, maior prova 
de leviandade ? Depois de arrematada a estrada,. 
que fructo se poderia tirar dos annuncios que se 

· fizerAo ·p 
T~rmina declarando que muito mais poderia· 

di·zer ; como, pol'ém, . o nobre deputado, autor 
do requerimento, dirigia-se especialmente ao 
seu amigo1 o Sr. Marinho, abstém-se de con
Jinu·a1·, porque, de certo, _a resposta desse seu -
collega será concebida com melhores expressões. 
Vota pelo retjuel'imento. 

A discussao fica _adiada pela hora. 

ORDEM DO DIA 

, Continúa a discussão da redacção da lei que 
intêrpré.ta o acto addicional. 

_. ü2 
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490 SESSÃO EM 20 DE _ jtf~HO DE 18:.Jü 
O Sr. Henriques de Rezende: -Tenho 

principiado a desgostar-me, Sr. pre!sidente, desta 
discussao : ella tem começado a parecer-me de 
lana caprina. Tem começado a parecer-me in• 
differente que esta redacção passe ou não ; mas 
tendo eu desde .annos tomado tanto interesse 
ácerca de algumas leis provinciaes, e mesmo in
sistido na necessidade desia lei interpretativa, 
receio ser taxado de inconsequente se não 
tomar alguma parte nesta discussa.o. 

Se eu quizesse entrar na discuss11.o de todos 
esses princípios _abstraclos de direito publico 
constitucional com que a discussão tem sido 
nos ta fóra de seus eixos, se quizess.e ventile.r 
todas essas petições de pri~cipi0s de que se tem 
querido fazer bases de argumentos para com
bater esta lei, eu gastaria um dia, dons ou tres, 
em faltar, posto que não tão bem corno os 
Srs. ãeputados que me precederão. Mas nM 
se trata de jure constituendo ; apenas poder
se-ia tratar de Jure constituto; mas nem mesmo 
disto se trata ; a questão é toda de rndacçao, a 
qnal só admitle a discussao se pol' ventura lia 
antinomia em alguns artigos da iei, se 1::m aigum 
delles ha um circulo vicioso que define ,idem per 
ideni, que não define, que deixa as cousas na 
mesma obscuridade, se ha absurdo. 

Se a camara votar qne com effeilo ha 
absurdo e contradicçao, então teremos uma 
quarta discussão, na qual os nobres deputados 
podem accrescentar os artigos que julgarem i::on
venicntes, ou dirninuil-os; entao eu mostrarei 
a necessidade de que se declare que está 
em perfeito vigor o artigo da constitui_ção que 
prohibe que- os presidenles de província, seu 
secretario · e commandante das armas sejão 
eleitos membros dos conselhos geraes, hoje con
vertidos em assem bléas prov inciaes; nllo por
cju·e er.tenrla que tal declaraçao é precisa, mas 
porque algumas assembléas provinciaes lê111 
querido aà millir, e Lêm adrnittido taes eleições. 
Quem é inhabil para o menos, com mais forte 
razl\o o é para o que é mais; para mim é clara in- -
habilidade; mas porque o espírito de.partido tem· 
querido outra cousa, eu farei esta declaração; 
então espero que um nobre deputado por Per
nambuco, que bontem disse:-. Sustento assim 
a constituição do imperio ·que nno deve ser.o 
ludibrio dos partidos ... Quero respeito para -
ella, e livral-a das impurezas dos especuladores; 
- espero, digo, que esse nobre deputado, em
punhando essa espada de do.us gumes; envista 
com essas deliberações; com a lei de 14 de 
Abril, nas quaes a<.:hará esse ludibrio dos par
tidos, essas impurezas dos espec1.2ladores, e cor
tando á direita e á esqu~rda, faça em mil pe
daços esses actos provinciaes. 

Eu proporia tambem que se declarasse que 
os juizes de facto não sllo empregados publicos, 
e que a qualidade de jurado é um direito consti
tucional inherenle á massa dos cidadnos bra
z1le1ros,, uma vez constituidos. com as habiJi-

lações marcadas na lei ; e que, _portanto, nâ.o 
podem as assembléas provinciaes alterar essas 
habilitações. Se houver uma quarta discussão, 
trataremos desse assumpto. 

Disserão que o acto · addicional é mal feito, 
que não presta. Lembra-me, senhores, haver 
lido em certo escriplor, tratando de nma época 
da Prança, que um Deus todo francez presidia 
aos destinos e governo da França; este Dens 
era a presumpção. Cada qual se julgava apto 
para fazer melhor as cousas ; . mas quando che
gava a stJa vez, fazia o mesmo, ou peior. Hot1ve 
mesmo impio que chegou a dizer, que se, 
quando Deus quiz fazer o mundo, o houvesse 
consultado, elle nilü sahiria tão máo : emfim ahi 
a presumpção é como agua benta, cnda qual 
toma a porção que que1·. 

Achou-se muito má a lei que fizemos das 
guardas nacionaes, quiz-se fazet· outra melhor 
em Pernambuco ; mas o que sahio? O p1·esi
dente da prnvincia no l'elatorio npresentado 
este anno á assembléa provincial diz que essa 
lei é peio1· do que a que nós fizemos, e pede 
a refonna. Nem podia deixar de ser assim_; nno 
entro nas intenções de quem a fez : mas de
le1•111inou-se que os ol'ticiaes fossem nomeados 
pelo presidente, qne para official de um ba
talhüo desta freguezia de S. ,José, por exemplo, 
poJeria nomear um habitante da freguezia de 
frajá : que esses ofliciaes poderião ser demittidos 
pelo presidente quando julgasse conveniente, 
mas que taes offieiaes conservarião suas pa
tentes como os das antigas milícias. E o qne 
resultou ? Taes officiaEls ficavão como os mor
cegos, não pertencendo nem ao gallo, nem ao 
leão ; nno deixavão suas fregnezias para ir fazer 
serviço em outra distunle, nno erão chamados 
na sua ; não servião, emfün ; o presidente zan- · 
gava-se, demittia-os, e elles ficavão livres de 
incommodos, e depois de pouco tempo tudo 
ficava ofliciaes reformados e não haveria gente 
pal'3: os batalhões. " 

Achou-se má a organisação da policia ju
. diciaria do nosso codigo do processo, fez-se a 
· lei de 14 de Abril : e que bens tem eUa trazido 
.á provincia? Nenhuns, e muitos males : eu 
tenh_o sido· o deputado de Pernambuco que desde 

_ o começo -tem clamado contra essa lei : mas 
um nobre deputado, que foi ministro da g11erra, 
disse que esta lei só era má para os ladrões 

_ e assassinos. Perg1rnto porém que mal faz essa 
·1ei aos· ladrões? Quanto a mim os ladrúes e 
assassinos_sílo o~que fazem muito nMLI á tal 
lei, porque servem de -provar que a lei não 
presta, e não produz o effeito que se pr~curava. 
.O anno passado, dizendo um nobre deputado 
_ que foi presidente das Alagôas, que todas as 
pessoas que alli chega vão de Pernambuco fal
JavM muito bem dessa lei, e desses bons resul~ 
tados, perguntei-lhe que pess0cls erão essas, e 
quaes erão os factos quE' aprese.nlárão em abono 
da lei e de seus resultados ? 
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Ora, senhores, eu trago ilous documentos : 
servil'-mc-hE'i só de um, que é o relatorio do 
prefeito da 1& comarca do Recife, apresentado 
este anno ao presidente da provincia. Nenhum 
dos nobres deputados de Pernambuco segura-

., mente metterá em discussão a capacidade, in
telligencia e probidade do prefeito da comarca 
do Recife. Peço· á camara Jicença para entreter 
sua paciencia com a leitura dq 1 º § deste do
cumento. (L~.) 

Se pois, senhores, nenhuns bens têm re
sultado daquella lei, se nenhum melhoramento 
tem trazido para a policia, o que é que fica ? 
A privação dos recursos concedidos pelo codigo 
do processo aos cidada.os, o descosimenlo do 
systema organico do poder judiciaria na pari.e 
policial, a usurpação de poderes, emfim males 
unicamente. · Senhores, s~ se não houvesse pro
curado no acto addicional tudo quanto iazia 
conla, elle parecel'ia tão claro e desembaraçado 
como sempre me tem parecido, a mim que só 
tenho convindo na sua inte1·prelação para pôr 
dique aos abusos e excessos ele algumas as
scmbléa.!: provinciaes que, ou po1·. que querião, 
ou porque realmente assim enlendião a lei, 
ião pondo tudo em confusão. Nem se diga que 
a faculdade de crear e supprimir emp1·egos e 
marcar-lhes ordenados, marcada no § 7º do 
artigo lº, envolve o direito de alterar as suas 
altribuições ; porque mesmo a assembléa gernl, 
que tem mais amplos podm·es, e de quem 

. partira.o essas concessões ás asserubléas pro
vinciaes, póde fazer tudo. 

A assembléa geral não póde, uem ha no es
tado poder que possa abolir o jury, porque 
depois de· promulgada a lei regulamentar, que 
poz em andamento essa garantia constitucional, 

. já não é possivel supprimil-o : não ha auto
ridade, nem a assembléa geral póde supprimir 
os juizes de paz, como juizes de conciliação, 
porque elles sã.o creados pela constituição ; 
não póde a . assem biéa ge1·al acabar com · os 
juizes de direito, pela mesma razn.o-: ·para ·o 
fazer seria necessario convocar a camara com 
plenos poderes: na fórma determinada; Como, 
pois, é possivel que as assem biéas. provinciaes 
possão ter toda a autoridade que pret~ndem ? 

Emquanto me nao demori.s.trarem que o 
systema organico do poder judiciario, que um 
dos podet·es constitucionaes do imperio,: não 
é de um interesse geral da nação,- eu susten-
tarei q11e as leis provinciaes que tocarem nessa 
organisação offendem o·§ 2~ do art. 83 da con• 
stituição, e · portanto são revoga veis na fórma 
do art 20 do acto addicional : e . por·- esta 
occasiãO, visto que dous nobres deputados têm 
dito que· as assembléas proviriciaes não podem 
leg!slar sobre imposto, visto não haver sido 
reformavel o art. 83, direi que o § 3° deste 
artigo foi déclarado reformavel ; veja-se o art. 
2º da lei de 12 de Outubro de 1832 : não se 
torne pois a ·repetir semelhante idéa : :parece 

que se quer pôr tudo em duvida. O legislador, 
vendo que a divisão civil e judiciaria, que a 
creaçã.o ou suppressã1J de uma comarca, a 
creação on suppresstlo de um juiz de direito 
esHlo nos interesses locaes, que por niuguem 
podem ser melhor conhecidos do que pelas 
autoridades, por maior commodidade assentou 
que taes creações e suppressões fossem feitas 
pelus autoridades provinciaes : e que emba. · 
raços, que absurdos, que inconvenientes ha 
nisto, uma vez que intactas fiquem, como devem 
ficar as atlribn ições que entrão na organisação 
judiciaria? Senhores, o principio eleclivo, 
contra o qual ha uma especie de lendencia, não 
é uma innovaçã.o, elle está em nossos usos e 
co:tllnies desde os tempos mais remotos do 
podei· absoluto : os almolacés, os juizes ordi
narios, erão eleitos popularmente nos lugares, 
entrelanlo que os seus julgamentos erno regu~ 
1ados pela ordennçilo do reino, assim como 
todas as ~mas allribuições: como pois pretender 
umn ligação intima dessas nomeações com o 
direito de marcar-se-lhes as attribuiçõcs? 
Na.o vejo nenhum embaraço, nenhuma incom
patibilidade em que as assembléas possno 
legislar sobre a crença.o e supp1·essã.o de em· 
pregos, e marcar-lhes os ordenados, deixando, 
todavia, intactas as attribuições que fazem 
parte do systema organico do poder judicia.rio. 
Eu acho tt1do tão f:i.cil que estou persuadido 
que se se quizesse achar no acto addicional só 
aquillo que nelle se acha expresso, ninguem 
o acharia máo. 

Porém dizem que e1Ie é confuso e obscuro : 
pois bem ; nós o vamos interpretar, grita-se 
então. O poder constituinte é quem está ao 
alcance das necessidades do paiz ; vós pois 
não deveis arrogar-vos o poder de interpretar ; 
nenhum artigo ha na constituição que a isso 

: V()S · autorise. Eis-aqui, senhores, o que chamó 
peliça.o de . principios Recorre-se a principfos 
abstractos· de direito publico constitucional, que 
,;ios nno sa.o applicaveis, quando nós temos 
direito escripto muito expresso. 

Muitos são os principias abstractos de direito 
constitucional ; mas todos são de uma bondade 
relativa ; nenhum é absoluto de maneira que 
-deva ser applicavel em todas as circumstancias 
n todos_. os . povos da terra. Entre nós, por 
exemplo, o senado é vilalicio, em Inglaterra 
e_ França é elle hereditario ; entre nós elle é 
de eleição popular, em França, em Inglaterra, 
o rei elege os pares, os lords ; no Brazil não 
ha deputado que não seja eleito pelo povo : em 
Inglaterra parece-me que alguns l\lrds nomeavão, 

. e talvez ainda hoje nomeia.o alguns deputados. 
O legislador constituinte da primeira época, 

confiando pouco na estabilidade das circum
stancias que determinárão a adopção da con
stituição, disse que se passados quatro annos 
se entendesse . que . alguns artigos precisavão 
ser alterados, ou reform~dos1 seria essa reforiµa 
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feita pelo .modo que elle mesmo deixou esta
belecido ; mas notem os nobres deputados que 
aque·Jlas regras são só para os artigos consti
tucionaes, aquelles que dissessem respeito á 
divísão dos poderes politicos, aos direitos poJi. 
ticos, e garantia~ dos cidadãos brazileiros : os 
antros podem ser reformados pelas legislaturas. 
ordinarias. Se pois a assemhléa geral tem 
poderes para reformar mesmo os artigos con· 
stitucionaes, como disputar-lhe o direito de· os 
esclarecer e -interpretar ? Verdade é que eu 
sempre me opporei a qu~ se toque em nenhum 
dos artigos escriptos senãO pelos tramites mar
cados para os artigos constitucionaes, e para 
isto considerarei a todos como garantias. 

Demais, o legislador constituinte da 2ª época 
estava autorisado para dentro da esphera decre
tada das reformas fazer tudo quanto entendesse 
melhor pnra o seu andamento, e facil ope1·ação. 
Ora, previo clle que ta! vez na rcdacção hou
vesse obscuridade, ou duvidas, e mui sabiamente 
dispoz, que quando taes duvidás, taes obscuri
dades apparecessem, a assembléa ordinaria as 
pudesse esclarecer e interpretar. Para que é pois 
negar á assembléa geral um poder, que se acha 
expressamente concebido tanto na constitniça.o, 
como no acto addicional, que faz parte della ? 
Bem que eu cornprehendo, S1·. presidente, como 
aquelles nobres deputados que 1\ssignarã.o essa 
representação da assernbléa provincial de Per
namb·.1co possa.o aqui vir dispulnr á assembléa 
geral o poder de interpretar o acto addicional ; 
elles podem eslar persuadidos disso, e de que 
esta interpretação envolve. a reforma, mas eu que 
não sou deputad_o provincial, que nAo assignei 
essa 1·epresenbiçllo, ·que estou convencido do 
nosso direito de intetpretar, sustentai-a-hei. 

Agora vou á redacção da lei, contra a_ qual 
voto, porque acho o art. 2º um circulo vicioso, 
que defirie idem per ide:m, que nada esclLuece, 
e deixa a necessidade de vii' pedir-se amanhã 
uma interpretação deste artigo. Diz elle que a 
attribuição de crenr e supprimir empregos mu
nicipaes e provinciaes diz só respeito ao numero, 
sem alteração das atlribuiçCies marcadas por 
]eis ge1·aes para objectos sobre os quaes não 
podem legislar-as assembléas provinciaes. Eis 
aqui o ponto da questão, eis-aqui o ponto que 
precisa ser esclarecido ! Quaes são esses objectos 
sobre que não podem legislar? Para mim, já 
eu disse, a cousa é. clara, mas, pois que ella tem 
posto isto em duvida, pois que µós n~s temos 
proposto a esclarecer os pontos obscuros, ne
cessario é que o façamos com precisão e cla
reza, aJiás ficamos no circulo vicioso. As as· 
sembléas, algumas têm acreditado que na 
faculdade que lhes concedem os arts. 10 e 11 
se comprehende uma infinidade de COllsas : 
cumpre-nos esclarecer o artigo de maneira que 
se tire todo este vago. . 

O art. 8° é, a meu ver, antinomico como o 2°; 
· envolve verdadeira contradicção i · pois que se 

temos dito que as assembléas . provinciaes 
podem, quanto ao numero, crear e supprímir 
empregos, mesmo os creados por leis gernes, 
como dizer no art. 3º que a faculdade de le
gislar sobre o modo e os casos em que podem 
.as assembléas das ·provincias nomear, sus -
pender, e até mesmo demittir empregados, não 
énvolve os empregados creado~ por leis geraes 
para objectos sobre que não podem ellas le
gislar?_ Se se supprimir uma comarca, claro 
está, fica não só suspenso, poréin mesmo demH
tido o juiz de direito ; ou então não se poderá 
f;Uppl'irnir uma comarca, ou um lugar de 
juiz de direito ; o que fica de certo contradi
ctorio. Supprimida uma· comarca, feita nova 
di visito civil ou judiciaria, como fica.o esses 
empregado~? Já se vê a conveniencia de ficnr 
ás prnvincias o direito das remoções e no
meações. Voto contra a redacção ~destes dous 
artigos. 

Agora, senhores, vou tornar a mostrar-me 
imbh-1·ante contra o art. 811 • Elle é sem duvida 
nenhuma ab1:mrdo, e conh·ario aos nossos·estylos 
legislativos : todas as nossas leis le.vlio o artigo 
ftrial :- Ficão de1·ogadas todas as leis e dis
posições em contrario. Qual a conveniencia de 
assim nos apartarmos de nossos usos? 

Dizem, se não fôr assim, qualquer juiz de paz 
terá a seu nrbilrio decidir que tal ou tal lei 
provincial é contraria á constituição, e deixará 
de a executar ! mas semelhante razão, se é 
forte, o e tambem para as outras leis, e este , 
inconveniente é inferior ao que r~sulta de se 
suppôr que este artigo estabelece um . direito 
novo, e que as leis que depois forem derogadas 
o forno em virtude desta Jei1 e não em virtude 
de serem contrarias ao acto addicio~al, Como 

. porém esta lei não . faz ma\s do que declarar 
qual e1·a o pensamento do legislador consti
tuinte exarando taes artigos, e qual era a força 
que lhes quiz. dar, evidente é que o etfeito 

. desta lei é desde a promulgação· do · a.elo addi
cioual, porque é elle que obra, e esta lei só vai 
advertir assembléas contra seus erros futuros. 

Eu entendo, senhores, que-este artigo deve 
ser redigido como o ultimo de todas as leis, 
dizendo :-ricão derogadas, etc., e quando a 
lei fôr para o senado, levar logo a lista .das 
leis provinciaes qae a camara entender deverem 
ser derogadas, para ser publicada. com a· 
sancção; o mais é um absurdo contra· o 
·qual eu voto. E. npte a camara que ha"já tres 
ou quatro annos qne está em execução a lei da · 
assem_bléa provincial de Pernambuco, de 14 de 
Abril, que élla tem· creado muitas . 1·amiffo a
ções ; se ella não é derogada desde já, ella 
viverá outros tantos annos, e talvez eterna
mente ; co11sas se continuaráõ a fazer em virtude 
dell.a, que serão contrarias á. constituição, e de
pois o direito de e posse é um pouco forte, ·e 
muito custará arrancai-a pelas· .. ra·izes •. 
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O Sr. Andra.da. Machado: - Sr. president;,': 
o meu estado mor.boso, que até me devia dis-. 
pensar de vir á casa, faria sem duvida que eu • 
nilo faUasse na materia que está em discussão, 
se não quizêsse chamar á ordem o que della 
se tem muito arredado. A desordem, Sr. presi
dente, ha diaFl que tem tomado o lllgar da 
ordem nesta casa:· tres dias ha que um Sr. 
depulado fez um requerimento para pedir· do
cumentos para a sua defesa ; e quando eu cui
dava que a unica observação que se poderia 
fazer era saber-se se elle podia converter-nos 
em seus procuradores, ou apromptar elle mesmo 
os documentos de que precisava ; encabeça-se a 
discussão impolitica, e em replica um nobre 
deputado ataca de calumniador e falto de con
schmcia a um sim collega, e para cohoneetar 
tamanha precipitação, allega o men exemplo, 
affirmando servir-me eu dr:: injurias e de 
apodos contra os meus companheiros I Sr. 
p1·esidente, eu n11.o s011 impeccave1, mas dos 
defeitos que me imputa o nobre deputado estou 
sem duvida isento. 

Apodos sã::> ou dit,;s · engraçados ou compa
rações ridículas : nem uma, nem outra cousa 
sno do meu genio de escrever ou de fallar; sinto 
bem não ter o dom da facecia. Se o nobre 
deputado se dirigisse a um meu illustre co]
lega pela minha provincia, cujo talento no ma
nejo do ridiculo jovial e não offensivo é assás 
conhecido e elogi;ido, acertaria n1elhor ; a meu 
respeito enganou-se, e eu o desafio a que lêa, 
se póue sotfrer tão tediosa leilura, os meus in
significantes discursos, prORUOCiados nesta 

· sessão e na pilssada, e até os pronunciados na 
assembléa constituinte do Brazil e nas côrtes 
constituintes de Portugal, e se nelles achar al· 
gurna cousa que ao menos de longe se asse
melhe ás gentilezas com que tratou a seu il
lm)tre coilega, então cantarei a palinodia; mas 
fico que nada achará que abone a sua asserção, 
encontrando, quando muito, alguma vehemencia 
na replica de argnmentos, sem rnmc~, porém, 
ferir o carácter moral do adversario que então 
combatia, nem mesmo a decencia e urbanidade 
que se devia esperar de um homem de edu
cação e collocado na alta posição de legishi.dor : 
e advirta que sempre esta vehemencia é pro
vocada por injustas aggressões, e então, com 
pena o digo, este sangue·- paulista como o de 
·Caractácus, á vista de iujuria, ainda de longe 
presentida, se revolta e ferve em cachões apezar 
tjo regelo da idade. Finda esta· diggressão, entro 
em mate ria. · -· 

A ordem pedia que eu tratasse se havia ou 
não incoherencia, contradicção e absm·do entre 
os artigos que .compoem a redacção que se dis
cute, e fal-o-hci passando-os em resenha um 
por um. 

Pelo art. l° votei eu : entendo . que o adje
ctivc:-municipal-se refere. n_ão sómente á eco
norrna, senao tambem á. pohma, e por conse· 

,.1,93 

guinte ás assemhléas provinciaes não <:ompete 
iegisiar sobre a poiicia judiciaria. Esta policia 
não é mais do que um complexo das fórrnas 
que se devern stgnir para verificação do de
licto e seu perpetrador, seu comparecimento 

~ante ci juir. que a lei lhe marca; e passos in
··termedios até final sentença. Esta definição é 

a mesma que a meu vêr com razão deu o meu 
nobre collega da commissã.o de assembléas pro
vinciaes do anno passado. Ora, como na lei 
aue serve de · regn1amento ás camaras muni
cipaes nada lbet é attribuido a esle respeito, 
é para mim clara a interpretação dada pela 
com missão. 

Quanto ao 2° e 3° at'ligos, contra os quaes 
votei, tenho o pezat· de declarará camnt·a que 
ainda estou na firme opiniao que elles sno per
feitas reformas, e que não poderião ser feitas 
senrto pelos tramites da constituiçilo. Se,-l"JÍs, 
é absurda a inconstitucionalidade destes artigos, 
e·stou na persuasão que existe semelhante 
absurdo. 

Quanto ao 4º, votei para qua não fossem in
cluidos na palavra - magistrado - que podia 
ser demittido pelas assembléas provinciaes, os 
desembargadores das relações, e os membros 
do supremo tribunal de jusliça ; porque estando 
elles, na fórma do a:Cto addicional, fót·a da es
p hera da acção das assembléas provinciaes, não 
concebia como, em virtude de um tern10 equi
voco, estivessem sujeitos a uma acção que a lei 

. não permittia; devendo pelo contrario ser en
tendido em harmonia com outro lugat· do acto 
addicional que sobejamente os excluia. 

Quanto ao art. 5°, votei que as assembléas 
prJvinciaes, quando decreta vão· a suspensão e 
demissão dos magistrados, àevião ser consides 
radas corno corpos judiciarios. Eu via no artigo 
do acto addicional as tres pessoas que consti
tuem o juizo : o juiz na assembléa, o autor no 
queixoso que interpõe a queixa de responsa
bilidade, e o réo no magisterio de quem se ella 
interpõe, accrescendo a natural defeza que no 
mesmo acto addicional vem marcada. 

Todavia reconheço que a questão não é de 
todo liquida : os senhoL·es que defendem que as 
assembléas, quando decretão semelhante sup
pressão; obrão como corpo politico, têm a seu 
favor a palavra - decretar - que em verdade 
não é synonimo de - julgar. · 

Quando se diz decreto de juizes, é um acto 
de imperio, e não de jurisdicção. a qual abrange 
propriamente que é - julgar - demais, o têm 
a seu fcwor o que pratica a assernbléa geral 
quando decreta a accnsaça.o dos · ministros, em 
cuja decretação não intervém funcção alguma 
judiciaria. Confesso, pcrém, que apezar disto 
me conservo na opinião que emitti. 

Eu votei', Sr. president~, contra o art. 6º, não 
porque duvidasse da justiça- dos requisitos alli 
expendidos, mas porque cri, e ainda creiQ que 
elle era uma perfeita invasi;!.o e.lo~ qir~ito~ da~ 
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494 SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1839 

assembléa.s provinciaes, ás quaes tão sómente 
compete marcar as fórmas que se devem 
observar no exercicio das allribuições que o 
aclo addicional lhes confore. 

Votei, Sr. presidente, pelo art. 7°, por me 
parecer que o arl. 16 do acto ad<licional devia 
ser entendido em harmouia com o art. 20 do 
mesmo ado ; não apparecendo razào alguma, 
pela qual, de actos contemplados conjuncla ou 
separadamente no processo da sancção, ficasse 
o mais essencial determinado pelo art. 15, e 
os menos essenciaes contemplados no art. 16·. 

Nem eu posso conceber os perigos que an, 
talhão os outros Srs. deputados de semelhante 
determinaçao. Parece mais conforme á rar.ãO 
que o juízo final da constilucionalidude ou in
eonslilucionalidade de um aclo perlença antes 
á assemhléa geral que ás assem biéas proviuciaes, 
até por se devei' suppôr maior gráo de ill~1s
traçt\.o na assemhléa geral do que nas provm
ciaes considerando os elementos de que se ellas 
com;oem, e o mais pequeno cil'Clllo donde foi 
cxtrahido. 

Ãssignci por fim, Sr. pl'csidenle, e votei pelo 
ar!. 8", porque lendo passado artigos que eu 
reputava lcgislaç1lo nova, reforma 11erfeita, nilo 
podil\.o ter effeito senão para o futuro, e nut:ca 
tocar os actos antes feitos, que nunca podia.o 
ser destruidos sem especifica revogaçM. Os 
Sn~ i,ore"' por!.n~ 0'"' í!U"r"1·11 nne tnrlos OS 

lt.lJl.l .,, '-'lJ.c'' ...... "-"' """ª..... '1.... ---

artigos sejao simples inlerprelaça.o, não podem 
. desconhecer que é absurdo a conservação de 

actos, que segundo a int.et·prelação que derão 
sn.o de facto nullos; porque é da natureza da 
interpretação ter effeito relroacli~o, e ferir de 
nullidade tudo quanto se acha feito no pensa
mento do legislador, declarado na interpre
tação. Voto, portanto, que ha absurdo na re
dacção. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Continúa_ a discussn.o do voto de graças com 

as emendas apoiadas. 

O Sr. Carneiro d.a Cunha. (pela ordem):
Quasi dous mezes se têm consumido, e pouco 
tempo nos resta para tratar das medidas de _que 
mais necessita a nação . .Além destas medidas 
nós temos de tratar· da fixação das forç~s de 
mar e tel'ra, e da lei do orçamento ; e por isso 
não devemos ievar a sessão t.oda com a l'esposia 
á folia do throno. Acho que a camara estâ bas
tante inteirada; o que se tem feitQ nada mais é 
do que repetir-se o· que se tem dito mais de uma 
vez, e isto tanto da parte dos Srs. deputados 
que combatem a administração de Selt~mbro, 
como dos Srs. ex-ministros e seus amigos ... 

O SR. PRESIDENTE :-0 Sr. deputado não está 
na ordem. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA : -- NãO quero 
entrar na quest!lo, Sr. presidente, é pela ordem 
que fallo, e peço aos Srs. deputados que re, 
smnão mais os seus discursos. (.Apoiados.) 

.Q SR. PREsrm:NTE :-:-O Sr. Alvares Machado 
não continuou na se.ssl'l.o antecedente o seu dis
curso por dar a hora, eu consulto a camara se 
qnet· que o Sr. deputado continue hoje. 

A camara decide que sim. 

O Sr. Alvares Machado : - Sr. presidente, 
não me dirigi ao Exm. Sr. ex-ministro da ma
rinha quando faliei ácerca de petrechos navaes 
e de guerra que se achavão no arsenal de ma
rinha, na importaneia de mais de 800 contos de 
réis ; nesta parte cu respondia ao Exm. Sr. ex
ministrn du fazenda, que nos havia dito aqui 
que a administração anterior subindo a~ poder 
tinha encontrado os arsenaes de mt1rmha e 
gueri·a vasios ; en til.o disse eu que muis de 800 
conlos tinha encontrado em pelrechos de guerra 
e navaes a administraçao de 19 de Setembro no 
arsenal de marinha.; o Exm. minislt·o da fa. 
zen<la ainda me contestou, e eu, á vista disto, 
estou na nec:essid,_Lue de lançar rnào de docu
mentos. Póde ser que alguma vez aconteça fallat· 
eu na casa pot· infol'mações merios boas, mas 
desta vez M.o acontece assim ; eu lerei o officio 
escripto pelo Sr. Joaquim Antonio Caminha ,~o 
Exm. minü;tro da marinha de então, offic10 
datado de 30 de Janeiro de 1837. Diz elle : 
e< 011trn sim, e iguaicnenle lenho a honra de 
apresenlar a V. Er... a demonstrnção dos generos 
exislentes no ultimo de Dezembro findo no 
valõr de 862:870$2'.!2, inclusive 552:831$440 
de artigos bel!ieos e munições de guerra. » 

S. l~x. o Sr. ex-ministl'o da marinha 
faiiou-nos em armamento de embarcações q11e 
devião ter consumido esses petrechos; mas a isto 
responderei que S. Ex. teve um credito, : á 
proporção que esses generos fossem c0nsurn1dos 
outros se devião comprar, e na realidade se 
comprnrão, porque S. Ex. nos disse que entregou 
o arsenal de marinha com petrech.os navaes e 
bellicos em maior somma do que aquella que 
tinha· recebido. Demais, entre a data deste 
officio e a entrada de S. Ex. para o ministerio, 
creio que hauve mais ministros da rnaifoha ; e~ 
não sei, pois,.se o augmeoto dos petrechus qne 
S. Ex. deixou é devido a S. Ex. ou a seu ante
cessor, ou se parte a um e . parle a outro; ma;:; 
ainda mesmo que seja devido só a S. Ex., llem 
por isso lhe traria tanta gloria, por isso qlle 
S. Ex. já tinha recebido adiantado 60 contos cte 
réis pela quota destinada a taes compras no 
anno finai11Seiro que ainda tem de col'rer, e 
desses 60 contos poàia S. Ex. tirar o necessario 
para compra desses generos. 

Uma imputação feita por S. Ex. o_ Sr. ex
ministro da marinha devo eu 1·epellir úe mim, 
que é, Sr. presidentet que eu tenho sempre 
procurado rebaixar os officiaes da legalidade. 
Sr. pt·esidente, se reflexões feitas contra uma 
má administração, se a exposiçãO dos erros ào 
general do Rio Grande podem se tomar como 
inten~ão de rebaixar os-. officiaes qe n,osso exer· 
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SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1839 4.95 
cito, enlno eu não tenho rerneclio senão con
fessar que na verdade ienho rebaixado. Mas, 
Sr. presidente, que fal'ei eu vendo tanto:; erros 
cfo adminislra<,ill.o passada'? Nada direi acerca 
deiles? Que farei vendo perder lar!tns ac\:Õl'S 
eommcltidas por um general? N~o censural'ei 
e:'ôs~s erl'Os só porque apparece quem diga que 
11isto intento rebaixaL' os ol"ficiaes da legalidade? 
Mas, perdôe-me o nobre ex-ministro, nã.o tenho 
rebaixado 0s oflfriaes d:1 legalidade, tenho sim 
apresentado erros do general que ha moilo 
devera ter sido retirado do Rio Grande, e que 
a administração que tem altendido melhol' ás 
necessidades do paiz já eliarnou. Sr. presidente, 
eu appello para Ó qué se di?.ia na c;;1sa quandÓ 
nos chegou a fatal noticia da derrota do ,,Rio 
Pardo; então, Sr. presidente, um dns nobres 
ex-ministros (o da justiça) principiou a ex
primir-se de tal modo que indicava como causa 
dessa denota a falta de lealdade dos of'ficiaes 
generaes que ulli combalerM pe1a legalidade : 
então, Sr. presidente, eu apresentei-me diante 
do Sr. ex-mi11istro, pedi-lhe que não culpasse 
os generaes que tinhilo combatido a favor da 

. legalidade, que esperussemos ulteriores infor-
1rn1i;ões; então eu disse que o Sr. Bctneto po· 
deria ser infefü nesse combale, mâs que não o 
julgava capaz de ati-aiçoat· a causa do paiz, 
porque o seu com parlamento. era tal que não 
era possível st1ppôr-se traição nem da sua parte, 
nem da de se11s companheiros. Quando nesta 
casa se levantar~o vozes contra o Sr. João 
Chrisostomo, quetendo apresental-o como co
varde, como traidor, eu sahi de encontro a 
essas vozes, foi de meu lado que se pedio que 
se não propalassem essas idéas, ao menos em
quanlo a causa daquelle officiai se achava pen
dente dos tribi..naes ; porque as palavras então 
proferidas pelo Sr. ministro ua guerra poderião 
ter uma notavel inflnencia sobre o seu dtslino; 
mas honra seja feita á magistratura do Brazil,· 
que, na.o ouvindo as palavras do poder, sen
tenciou o Sr. JoM Chrisoslorno como devia 
sentenciar ! 

Não procurei rebaixar, Sr. presidente, os 
nossos officiaes quando deplorei que no paço do 
Cahy a bandeira da. legalidade fosse arrastada 
aos pés dos rebeldes ; deplorei esse facto, mns 
nao disse que elle se tinha passado, ou por 
traição ou por.- coval'dia. O Si·. ex-ministro da 
guerra disse nesta casa, creio que. o anno pas
sado, que as circu mstancias do nosso exercito 
do Rio Gr..inde erilo taes, que um choque só 
poderia acontecer ú legalidade, ou pol· traição 
ou por covardia; seu predilecto general porém 
recuou, correu dos iebeldes ; e per:guntarei a 
S. Ex. se foi por traição, se foi por Cl)Vardia ? 
Eu não disse que foi nem por covardia nem por 
traição : eu lamentei que elle recuasse diante 
do inimigo, mas suppuz . que isto nascen de 
erro do general, erro que póde tet· · o homem 
sem, ser covarde nem traidor. 

l\IJl:=, disse-se - porque não se elogiou o fi
nado Lisboa qrie morre11 corno heróe ?- E de 
q11c lado parfüão 0:3 elogio-; a esse heróe brazi· 
leirn? Foi do lado d~ opposição. Q11cm lev,rntoll 
muis a gloria do Sr. Bellico senão nós? Como 
cnlilo se diz que queremos rebaixar a gloria dos 
nosso; officiaes? Não, nós deploramos que a 
bandeira da legalidade se arreasse diante da 
dos rebeldes. 

Nem ell disse, Sr. presidente, que Nettó 
fosse um heróe gt1erreiro i quem me empresta 
esta expressão dá provas de que está fraco 
em ra2õcs, porque quando nós pomos na 
boca de nos:a;o adversnrio palavras que elle 
não disse, damos nisto provâ de que ·estamos 
no lado fraco. ELt di::se, Sr. presidente , 
fallando de Netto :-E:,sejoven guerreira digno 
de puchar a espada por urna melhor causa.
E pergunto, por que causa Netto desembainha 
actualrnenle a sua e.,;pada ? E' pela causa 
da republica, E qual é essa melhor causa 
em faval' da qual eu queria que esse· braz:i
leíro actualmente desorientado puchasse sua 
espad'l ? Está bem claro que pelos meus 
príncipios era a favor da monarchia consti
tucional representativa. Mas suppondo ainda 
por um momento que eu tive:;se dito que 
Netto çra um heróe guerreiro, dahi seguir-se-ia 
qne eu appl'Ovava os actos de sua rebelliào ? 
De certo q11e não. Póde o homem ser um 
heróe guerl'eiro1 e no emtanto ser altamente 
criminoso, ser a1tamente responsavel a seu 

. paiz, pôde ser um usurpador. 
Ninguem ainda duvidou que Napoleão fosse 

um heróe guerreiro ( não se. supponha que 
quero comparar Netto com Napoleão), e no 
erntanto ainda não houve nm cidadão patriota) 
amigo das instituições liberaes, q11e perdoasse 
a Napoleão a deposição do directorio, a usu r
pação de todos os podet·es do . estado , a 
rebellião ãberta em que aquelle general se 
apresentou contra· as instituições de seu paiz. 
PodL1. eu, pois, Sr. presidente, dizer que Netto 
era um heróe guerl'eiro, sem comludo querer 
desculpar a sua rebelliao; mas o facto é que 
nunca disse que Netto fosse um hel'óe guerreiro. 

Tambem, Sr. presidente, não desculpei a 
relJellião r.Je Lages, não dei razao a seus 
habitantes. Eu tenho fallado muito claro nesta 
casa, ei1 entendo que quando uma p1·ovincia 
é opprimida por seu governo provincial; quando 
mesmo o governo provincial· a opprime em 
consequencia de instrucções · do governo geral, 
eb entendo que ainda assim convém muito 
mais sofü·er a oppressão do que lançar-se a 
população no vorlice de 1m1a rebellião ; eu 
tenho a este respeito apresentado o exemplo 
da provincia do Ceará. Mais valia aos habi
tantes de Lages suppo1·tar todas as oppressões 
do p1·esidente de Santa Catharina, desse moço 
A.la.no, a quem não nego 1nuita coragem, 
muita capa.cidade militur; mais valia supporlar 
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496 SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1s:39 
tudo isso do que lançar-se nos braços da 
rebelliao. Nao procurei desculpar os laguanos, 
eu só fiz o que um de nossos illuslrcs col
legas por Minas, o Sr. Herculano, fez a l'es
peito das autoridades de sua provincia; quando 
não pôde desculpar, attenúa as circumstanci-as, 
esconde as aggravantes. (Risadas.) 

Disse mais o Sr. ex-ministro da marinha 
que nós nAo queriamas o seu votu para chamar 
o Rio Grande do Sul á ordem, que nós nos 
compromt:ttemos sós nesta tarefa. Conheço que 
minhas debeis forças nAo sAo bastantes para 
chamar o Rio Grande do Sul á ordem: o que 
faço como deputado consciencioso, é apresentar_ 
franca e lealmente minhas idéas a respeito: 
se o governo entender que ellas servem, sirva-se 
deltas ; e se n&.o, que as dei;prese. 

Ainda disse mais S. Ex. que para obter esse 
volo é mister que aqui nos ara·ependamos de 
todos os nossos principios, de todas as nossas 
palavras. Seda, Sr. presidente, essa posição bem 
escabrosa, mas creio que quando chegasse esse 
momento ·11ao seria para nós menos doloroso 
do que o foi a S. Ex. para com a opposiça.o de 
1834. S. Ex. nA.o fazia parte dessa opposição, e 
o que dizia S. Ex. da opposiça.o de 1834 ?
« Daquelle lado só ouvia anarchia, daquelle 
lado ::iÓ se temia a perturbaçãQ. da ordem. »-. 
Quantas vezes na.o me aliment~i~ ve.ndo S. Ex. 
o Sr. ex-minist1·0 da marinha bater-se victo
rioso com o Sr. Maciel Monteiro ! Ealão deste 
lado,. em que me assento, estavllo os monar
chistas constitucionaes representativos ; actual-;...
mente só se achão os trombetas da anarchia, os 
apostoles da l'epublica, e do outro lado os mo
narchistas conslilucionaes representativos l Em
fim, assim como agora que os nossos . illustres 
collegas do outro lado estão tendo o mesmo 
prazer que Unhamos em outro tempo, isto é, de 
gozar da boa companhia de·S. Ex., estou per
suadido que ·quando se dê o caso de S. Ex. 
precisar· de nossos fracos votos para -fazer a 
fortuna do paiz, não exigirá de nós a retraclação 
de nossos principios, assim ~omo não exigio do 
outro lado da casa que S. Ex. optr'ora com-
bateu. . · 

Tambein disse S. Ex. que nós apresenta vamos 
os rebeldes do Rio Grande com cavallaria nu
merosa, com forças, etc., ·e que assim desacoro
çoamos o· paiz. Quando emillimos nós seme
lhante proposição ?. Essas proposições . forão
apresentadas no senado pelo Sr. ex-ministro da 
jus~iça em conlradicçllo do que nos disse o Sr. 
ex-ministro ·cta guerra; e .eu estimei bem isto, 
para que S. Ex. saiba com quem so liga para o 
futuro. (Risadas,) Nno foi do nosso lado qne se 
disse que era impossivel chamar-se o· Rio 
Grande á ordem, isto foi dito aqui na casa, 
sim, mas foi dito por um deputado s_~bre o qual 
não póde recahir a menor suspeita de dema
gogia, foi dito pol' um deputado que estava e 
está em muito contacto eom os Srs. ex-mi-

nistros. Eu leio suas formaes palavras na sessão 
d~ 28 de Maio : - cc O que é notavel é que 
nem o gabinete de 12 de Outubro, nem o que 
ll1c succedeu (attcnda-se bem), nem outros qne 
vierem hão de pacificar o Rio Grande, e fazer 
evacuar o Oyapock.» 

Ora, Sr. presidente, quando um deputado 
assim acreditado para poder fallar corti conhe-

. cimentp de causa sobre as circumstancias do Rio 
Grande se exprime desta maneira, não será per
mitlido a um que não tem nem tanta illustração, 
nem tanta infürma·ção a respeito, poder con
servar no fundo de seu coraça.o um bocado de 
esperança ? Será crime nestas circumsta-ncias, 

·quando ~e dizem essas palavras que valem por 
uma proclamnção, por um reconhecimeillo da 
independencia do Rio Grande, apparecer um 
cidadão que diga que elle ainda tem no fundo de 
seu coração um resto de esperança ; que elle 
entende, que cessada a politica do terror, ces
sada a politica da corrupção, lançando-se mão. 
de urna politica leal e franca, de uma politica 
de convicção, talvez se possa chamar os rebeldes 
a ordem? Principalmente quando este depu
tado não faz exclusão da politica da força,_· 
quando elle está mesmo convencido que a 
política da · convicçao deve apresentar-se á par 
da politica da força? Quando este deputado 
convida a casa a se reunir em uma só fusão 
para lançar mão de tódos os meios justos, para 
chamar o Rio Grande á · ordem ; poder-se-ha 
fazer disto um processo a este deputado ? .•• 
NAo sei se os Srs. ex-ministros me quizerão 
pôr em embaraços, não sei se quizerão qlle 
eu consumisse o tempo em minha propl'ia 
defesa, e assim deixasse de continuar na 
autopsia cadaverica em que me tenho occupado. 
(Risàdas.) 

Disse o Sr. ex-ministm que nós procnravamos 
imbuir no paiz idéas qe qne os ex-~inistros 
conspiravão contra as instituições do paiz, contra 
os fóros nacionaes. Sr. presidenteJ eu àppello 
para a maioria da casa, eu pea·gunto aos meus 
nobres collegas, quem foi que primeiro proola· 
~ou aqui o regresso? Quem levantou essa ban
deira que já estava despresada h1;1. muito tempo? 
Fomos nós, ou foi o Sr. ex-ministro da justiça? 
Sr. presidente, a convicção em que está o paiz de 
que a administração-de 19 de Setembro não -
queria governar segundo nossas instituições, de 
que queria o regresso ; esta convieção não foi 
dada por nós, esta tarefa o Sr. Vascon~ellos 
tomou-a para si, e assim compromelteu os seus 
compantieiros. Mas, Sr. presidente, ainda 
quando nós lentassemos incutir no pafa a idéa 
de que os Sl's. ex.ministros conspíravao _contra 
os fóros nacionaes~ seria isto dar um passo in
solito, seria uma cousa inaudita, serià · abrir 
um caminho noyo ? No emtanto, eu o não 
disse, eu não segui o exemplo dos Srs. ex
ministros quando opposicionàrios : ah ! então 
para elles o governo era republicano~ era con· 
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SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1839 497 
nivente com os rebeldes ; então incutia-se isto 
na população! E como poderia o governo lu~r 
com os rebeldes, quando o governo se achava 
solapado, quando não tinha o apoio nacional, 
qmmdo se suspeitava qtte o governo era con
nivenle com os rebeldes , ! E nllo contentes 
ainda de terem o governo suspeito pelo ]ado da 
politica, assentou-se que se devia tocar 11a tecla 
a mais n;ielindrosa, na crença reJigiosa ! Bem 
recente eçtá na nossa memoria tudo quanto se 
disse a este respeito, e nas discussões de Zin
zendorf e irmãos Moraves ; assim solapou-se o 
governo, tirou-se-lhe o apoio que elle poderia 
receber de todas os cidada.os que, como eu, 
estão resolvidos a morrer pela santa fé ca
tholica .... Eu tinha direito de seguir este exemplo 
apresentado por um grande mestre, por um dos 
prirneiros parlamentares do paiz, o Sr. ex-mi
nistro da justiça : mas não o faço. 

Outra para mim gravissima accusação foi
que nós fallamos contra a monarchia consti
tucional representativa.-FaHar contra a mo
narchià constitudonaf representativa P ! Quanta 
idéa l10rrorosa não importa esta accusação, .Sr. 
presidente ? Que faremos então do pupillo 
nacional, senhores, ·pelo qual são responsuveis 
perante Deus, perante todo o mundo que nos 
contempla, todos os brazileiros ? ... Mas. eu estou 
persuadida, pelo modo por que se exprimem 
os honrados ex-ministros, que elles se chama.o 
a si monarchia constitucional representativa. 
(Risadas.) Apenas um deputado levanta a voz 
para censurar llma despeza mal feita, fallou 
contra a mom1rchia constitucional represcn-

. taUva ; apenas falia contra um general que ;>erde 
batalhas, fallou contra a· monarchia constitu
cional representativa; falla contra -a derrota do 
Cahy, fallou contra a monarchia constitúcional 
representativa ; falia contra os erros do mi
nisterfo, fallou contra a monarcbia constitu
cional representativa. Lembra-me de um pre
sidente do Maranhão, que quando era censurado 
por seus actos menos bons, gritava logo: -
Ataque á pessoa do imperador; ataca-se o im
perador na pessoa de seu representante.-Dizião 
os habitante~. do Maranhao-esta despeza foi 
mal feita :-Fallais contra a monarchia, fallais 
contra o i_mperador. Esta nomeação foi des
propositada-fallais contra o Sr. D. Pedro I.. .. 
até que o Sr. D. Pedro I enjoado com esta 
identificação . (risadas), mandem rec~lher o 
homem que · se personalisava em sua pessoa. 
(Hila'l'idade.) 

Sr. presidente, eu entendo que a monar~hia 
constitucional representativa não é os Srs. ex
ministros i se fosse, corpo poderia existir esta 
monarcbia, .quand,o muitos dos Srs. ex-mi
nistros, em 1822, ainda se achavão ou nas 
f.a.xas infantis ou . nas escolas ? Qne seria da 

· monarcbia constitucional representativa, se fosse 
ella os honrados ex-ministros que já cahirão? 
Que seria da monarchia constitucional repre-

TO?tlO 1 

sentativa; se por seus defensores tivesse só
mente os honrados ex-ministros, ou o lado a 
que pertencem, ou · ainda toda esta casa,. o 
senado e o governo ? N.M.:> eramas bastantes 
para sustentai-a;_ a mtMHirchia constitucional 
representativa é outra cousa, ella é sustemada 
pela nação inteira. (JJfttitos apoiados.) 

Eu gosto muito, Sr. presidente, de apresentar 
aqui aos Srs. ex-ministros aqui1lo que delles 
se diz na população ; para que em pleno parla
mento elles se desforc.em, elles se defend110, 
para ·que assim elles tenhão campo mais vasto 
para a sua defeza. Uma grave accusação fazem 
ao Sr. ex-ministro da marinha os homens mais 
interessados na integridade do imperio, no cha
mamento da provincia do Rio Grande do Sul á 
ordem, e eu aqui a apresento. 

O antecessor de S. Ex., pela lei de fixação 
de forças de mar1 foi autorisado a ter até 3,001} 
praças de marinha: mas a lei do orçamento 
deu-lhe unicamente a somma necessaria para 
1,800 praças. Nilo fallarei na parte que teve o 
Sr. ex-ministro nesta conlradicção entre o or
çamento e a força fixada. Vamos ao facto. 
O antecessor de S. Ex., dotado unicamente 
com a somma necessaria para ter no impel'io 
1,800 praças de marinha, entregou a seu 
successor a nossa marinha· na provincia do 
Rio Grande do Sul com 570 praças. S. Ex., 
dotado par~ ter · 8,000 pra~as com o dinheiro 
necessario, ·-'devia ter augrnentado, segundo as 
regras de ·propórçllo, mais 380 praças; mas 
S. Ex. entrega a seu successor a. marinha 
do ·Rio Gr-~nde unicamente augmentada com 77 
praças, segundo consta do mappa que vem ap
penso ao relatorio da marinha: entregou-a com 
647 praças ..... 

O Sa. HoDRIGUEs ToRl'I.ES :-Está enganado. 
O Sa. ALVARES MACHADO :-Póde ser. E' bem 

sabido que os nossos vaso1:1 de guerra esta.o mal 
tripolados na provincia do Rio Gl'ande ; se
gundo minha memoria, parece que o official 
prisioneiro no paço do Cahy declarou que elle 
entregou-se quando já a su,'\ tripolaçllo tinha 
morrido ou desapparecido. E' sabido que 
os nossos vasoE! se acha.o tão mal tripolados, 
que ellés temem mesmo bater-se com um 
lanchão ·rebelde quando este -lanchão se apre
senta com muita tripolação ; porque é perigoso 
receber uma abordagem. do inimigo, que tendo 
pouca força em casco e em artilharia, comtudo, 
trazendo grande força pessoal, póde muito bem 
abordar e tomar o vaso. 

Tambe~ se disse,. Sr. presidente, que a força 
naval dos rebeldes consistia em lanchaes, com 
os quaes a nossa marinha militar não. podia 
empenhar-se nos baixios em que navega.o. 
Pergunto eu a S. Ex.., que devia isto saber, 
qual foi o motivo porque . nao pre,parou a 
tempo o-utros lanchões que demandassem 
igual marca de agua para ~~car os dos rebeld~.-

. os:. 
·- ______ , ___ ,,. __ .,,_ __ .... ~-----~ -
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nos baixios em que elles se escondem ? Porqt1P. 
é que .'lgora, depois de desastres, (· que ~,i 
diz que se estl\o mandando preparar esses 
lanchões ? E' isto falta de previdencia, e é 
o que eu não esperava do Sr. ex-ministro da 
marinha ; eu esperava que S. Ex. estivesse 
àe tal fórma preparado para resistir naval
mente aos rebeldes, que, quando elles apre
sentassem um só lanchão, S. Ex. lhes apre
sentasse quatro, dez ; porque o que é a 
força dos rebeldes, o que são seus recursos 
diante das forças do imperio ? Nada, quasi 
zero. E' depois que esses Ianchões nos fazem 
tanto mal, é depois que elles pelo meio de 
nossa marinha miiitar vão levar artilharia 
ao forte de Itapoan, é depois que lev~o seus 
carregamentos até Pedras Brancas, é então 
que se trata de mand11r pór no eslâ1eiro os 
necessarios lanchões para os perseguir por 
esses baixios, sobre os quaes nno podem na
vegar os nossos vasos ! Ora, o que não dirião 
os Sl's. ex-ministros, se estas .cousas se pas
sassem no tempo do governo do instincto? 
Nao sei se o c:overno entilo na.o seria fol
gado dentro do- fatal dilemma - ou co~ni
venle, ou inepto. - Mas eu na.o lhe faço 
esta injustiça, não digo que houvesse nem 
connivencia, nem inepti4ão; mas houve erros, 
e ert·os que se nllo devilio esperar de uma 
admin·istraçM Ulo illustrada. . 

Direi alguma cousa á.cerca do discurso do 
Sr. deputado pela provinda do Piauhy, que 
com tanta deshurnanidade continuou a mo
lestar-me com a peêl1a de p:--opagador de 
idéas republicanas. Quando via que me 
achava á braços com tão poderosos par
lamentares, quando ·eu esperava· da cari
dade do meu illustre coHega q11e ao menos 
deixasse resistir, vendo-me dfante de tão 
grandes adversarios, ainda o Sr. deputa.do 
quiz ter parte na muidella ! (Risr1.das.) Prin
cipiou o mustre deputado, dizendo que os 
povos de sua provincia não gostavão que 
consumissemos o tempo em fallar, fallar, 
faHar. Ora, nào sei o que havemos de fazer, 
pois nós Jegislamos fallanào, fallando e fül
lai:tdo sempre (risadas), nã() temos outro re
medio senão fallar, é a nossa occupação, 
Mas diz o Sr. deputado que os povos de sua 
provincia, contentes, serenos e felizes vinhão 
de manhã para as suas terras, apascentando 
seus rebanhos sem tomar parle no boliço po
lítico, nem nesse movimento variado que apre
senta a humanidade em uma de suas maiores 
~rises. E que direi a isto, senhor ? 

Ditosa condição, ditosa gente ! (Hilaridade 
prolongada.) · 

Estava quasi resolvido a convidar a todos os 
nossos collegas para nos mudarmos para o 
Piauhy (nova hilaridade), para irmos viver 
no seio dessa berna venturança ; mas é de mister 
saber como é essa hem~venturança . por lá ; 

• 

porq11r.... t1!'lo que!'o fazer comparações, mas 
tlirci tjlH' nm tul Roccgo, urna tal tranquii
lidnde:, urna t11l abuegaçno da politica e do 
holiço univcrsml se e11conlrn lmnbem no es
birJo dn p .. l"HJ'll'lV n Pª"" l."L n"o ,.,,,""º ;» •-.- -.... ,.._" ht,'-""Jf '.... lU l.l('lr. yu,;;L J.L• 

(Risadas, apo'iados.) 
Disse o illustre deputado que eu no meu dis

cgrso influia necessariamente para augmenlar, 
acoroçoar a força dos reb{'ldes ; porque elles 
dirião a seus comparces : - nós: temos um 
partido na camara dos deputados, nós temos 
um deputado da nossa physionomia política -. 
e apresentarião o meu discurso. Aposto eu 
que o meu discurso não ha de ser impresso 
em Piratiniro ; não ha de o ser, Sr. deputado, 
porque todo elle respira só monarchia-consti
tucional-representa.tiva ; e supponho que a her
meneutica de Benio Gonçalves e de seus 
companheiros não ha de ser a hermeneutica 
de rueus illustres collegas que ínterpretárão 
as· minhas palavras solitarias, sem relação 
alguma corn .is antecedentes e subsequentes. 
Se eu quizesse, tam bem poderia dizer ao hon
~ado membro, que o seu discurso podia influir 
necessariamente para a continuação da guerra, 
para tornar os rebeldes cada vez mais intra
ta veís.; eBes dirião : - temos um fortE' e po
deroso adversario na camara temporaria que 
não adrúitte perdão, que não admitte miseri
cordia, que nos trata de bando de rebeldes .... 

O' SR. SouzA MARTINS : -· E que serão? 
Bandos de legalistas ! (Apoiados.) 

O SR. ALVARES MACB:ADO : - Elles dirião : 
- nito ha re1nedio senao combater até a ul
tima extremidade. Estou certo que elles faria.o 
injustiça a meu illustre collega, porque estou 
persuadido (tal é a .idéa vantajosa que faço 
de seus sentimentos) que conviria na politica 
da convicção, quando com esta politica nós 
nllo sacrificassernos nenhum dos nossos prin
cípios capitaes, quando n.a.o sacrificassemos nero 
a monarchia-constitucional-represcntativa, nero 
a integridade do imperío, nem outras cousas 
semelhantes que o hrazileiro ámante do paiz 
nao póde sacríficar. 

Ainda disse mais o Sr. deputado a quem 
me refiro - que a opposiçllo de 1827 e 1828 
tinha contribuido e muito para se perder a 
Cispiatina.-Achei doloroso, s·e bem que não 
tivesse a honra de pertencer áquella nobre 
opposição, ao menos nesta ~asa, achei isto do
loroso, porque alguma applicação se poderia 
fazer das palavras do nobre deputado á oppo
siçao actuaL Mas o mesmo nobre deputado 
me tranquifüsou um bo~ado quando explicou 
o modo pelo qual aquella opposição contribuio 
para a perda da Cisplatina ; deu um. exemplo : 
era uma: opposiçrto que não cessava de cen-

. sarr1r os disperdicios, era uma opposição que não 
cessava de censurar os erros do ministeriu, era 
uma opposiça.o que não cessava de censurar 
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SESSÃO .EM 20 DE JUNHO DE 1839 499 
os erros dos generaes : era uma opposi<;ão 
que não cessava de defender ás liberdades pu
blicas ; e desta maneira dava a entender que o 
governo dilapidava os dinheiros publicas, no
meava pessimos generaes que perdiao acções. 
Se é por esta maneira que urna opposiçao póde 
contribuir parn a perda de uma provincia, 
então, Sr. presidenie, não exista mais represen
tação nacional, ou quando apparecer uma pro
vincia rebellada, fechem-se as portas desta casa, 
n~o se reunão deputados, ou quando não, 
reunAo-se em sessão secreta ; porque não é 
possivel ao deputado censurar o ministel'io sem 
contribuir para a perda de uma provincia ; nl.10 
é passive] censurar o ministerio de dilnpidaçno 
ou desperdicios sem con lribuir pal'a 1i pet•da de 
uma pl'Ovincia ; não é passivei ao uepuludo 
censurar a perda das batalk'.\s ou erro dos ge
neraes sem contr-ibuir para a perda de urna 
provincia .... Mas eu direi ao honrado membro 
que quem contribue para isso silo aquelles que 
se fazem dignos de taes censuras, e na.o aquelles 
que as fazem ; porque para esse fim aqui nos 
achamos. Se o governo, se os administradores 
na.o quernm censuras, não se sentem nos 
bancos ministeriaes i houve quem dissesse, 
quando opposicionario, que o banco minis
terial não era um leito de rosas, era um banco 
de dores ; mas entrando para o ministerio, 
quiz converter esse banco de dores em leito de 
rosas. E, Sr. presidente, se a opposiça.o por 
esta maneira t'óde concorrer para as · nossas 
perdas, então Fox na Inglaterra contribuio para 
as desgraças daquelle paiz; mas assim não foi. 
Se a administração ouvisse aquelle parlamentar 
no principio da guerra entre a metrupole e os 
Estados-Unidos, talvez a emancipação se não fi. 
zesse, tal vez tudo terminasse por um accordo 
amigavel; mas a Inglaterra não quiz attender 
â cousa alguma, quiz verificar se por meio da 
força podia conservar a obediencia de suas co
lonias. Fox foi condemnado na sua opposiça.o, 
até que emfim chegárão as cousas á ponto que 
não foi possivel .nem continuar a guerra, nem 
vencer os americanos; e então é que Fox fez 
ver ao ministerio inglez a necessidade de ouvir 
proposições de paz. E quem duvida das boas 
inlenções daquelle illustre inglez? Elle quet·ia 
que os estados da America continuassem unidos 
á mãi patria, mas não por meio dos Jaços da 
força e da violencia ; elle queria que con
tinuasse a união, mas pelos vinculos do re
ciproco interesse. 

Que dizemos, diz o honrado membro, que 
a nossa força consiste só em infantaria, quando 
tambem temos forças de cavallaria? Sr. presi
dente, é mais um acto da administração pas
sada para censural', que estava esquecido e que 
o honrado membro nos faz lembrar. O Sr. ex
ministro da guerra tentou demonstrar ao paiz 
que se podia fazer uma campanha victoriosa 
no Rio Grande con1 infantaria : e o resultado 

qual foi? Esse porque temos. passado. Nem 
11ós nunca dissemos que o inimigo tinha uma 
cavallaria numerosa; quem disse isto foi o 
Sr. ex-ministro da justiça. 

Deixando, porém, de continuar a fallar ácerca 
do discurso do Sr. deputado pela provincia do 
Piauhy, eu tenho a honra de apresentar-me a 
S. Ex. o Sr. ex-ministro da guerra, para con
testar alguns topicos do seu discurso, em que 
S. Ex. foi menos informado em uns, e em 
outl'Os pouco justo para comnosco. S. Ex. não 
devia tratar tão mal a estes opposicionarios que 
estão actualmentc occupando uma cadeira que 
S. Ex. occupou por tanto iempo. Não es
pernvu que S. Ex. dissesse que a conducta 
da actu~ll opposição, seus pri ncipios aqui pro
palados, escandalisavno o paiz; porque, Sr. 
presidente, nenhuma idéa extrema temos aqui 
apresentado ; nós ainda não dissemos que 
se devia deixar o governo sem pão e agua, 
nós nao fizemos á administração passada 
uma opposiç!l.o ta.o extrema como fez o Sr. 
ex-ministro da guerra, que na presença da 
rebellião do Rio Grande disse que negaria ao 
governo· até pão e agua ; como fez o seu illustre 
éollega o Sr. ex-ministro da fazenda, que disse 
que antes queria que se perdesse a provincia do 
Rio Grande do que dar meios ao governo. O 
governo do instincto demonstrou que elle não 
queria perder o paiz; pedia aquillo que eUe 
entendia que era necessario para governar, e 
logo que se lhe negou aquillo que elle entendia 
que era necessario para governar entregou o 
governo. 

Disse o honrado membro que mandou forças 
para Paranaguá. Que forças mandou o honrado. 
membro ? Os rebeldes da Bahia que forão alli 
apanhados ? Aquelles homens que na.o podião 
estar bem com a administração? Que partião 
com os corações ulcerados por verem tantas 
desgraças ? Trazidos nús, como escravos afri· 
canos, e aqui vestido's e mandados para miaha 
provincia para fazer a guerra no Rio Grande 
do Sul ? Republicanos da Bahia destinados a 
fazer a guerra a republicanos do Rio Grande! ? ... 
E o que aconteceu ? ApresentárãO-se aquelles 
homens rancúrosos na provincia de S. Paulo, 
fora.o incorporados ás tropas de S. Paulo ; 
um riso só não se via de suas bocas ; não 
acompanhavão os soldados paulistas ; reunidos 
em magotes e em silencio se conservavão 
sempre; até que uma occasião partirão do 
quartel, atravessárão o Rio Negro, atraves
sárão o longo ·sertão que vai do Rio Negro 
a Lages, e forão-se alistar debaixo das bandeiras 
dos rebeldes ; os poucos que ficarão, e que 
se não achavão nesta occasião no lugar, depois, 
quando a força de S. Paulo mais se approximou 
dos rebeldes, quando avançou para a parte 
de Santa Catharina, e em uma noite se forão 
reunir aos seus companheiros , de sorte que 
apenas servirão para dar o fatal exemplo de . 
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uma deserção em massa. Mais valia que tal 
força nunca S. Ex. para alli mandasse!... Na.o 
sei mesmo se nas fileiras da legalidade no Rio 
Grande do Sul existem muitos bahianos ; ouço 
dizer que estão bem vigiados para não fugirem 
para o inimigo ; ouço dizer que cada vez que 
podem se passão para o inimigo. 

O SR. REGo BARROS :-Está enganado. 
O SR. ALVARES MAcBADO :-Estimarei que eu 

esteja enganado, mas não estou enganado a res
peito do que se passou na província de S. Paulo. 

O Sa. REGO BARROS :-0 que disse é exage
rado. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Eu não disse que 
os· coritíbanos na.o tinhão marchado por causa 
da mudança do presidente, mas sim que a mu
dança do prP.sidente tin l_la influido muito pa1·a 
que os coritibanos -não pudessem pegar em 
armas. O actual presidente de S. Paulo, o Sr. 
Venancio ,José LiRhoa, apresentando-se alli, a 
primeira cousa que fez foi mandar para Coritiba 
um casco de batalhão de caçadores ; ora, este 
cas~, que estava atacado de bexigas, importou 
as bexiga~ naquella comarca; que, não tendo 
sido antes atacada de bexigas, não tinha cuidado 
em Yaccinar-se(em geral os brazileiros são pouco 
cuidadosos de se preservar de bexigas : quando 
apparecetn, todos correm a vaccinar-se, e, 
emquanto estão longe, _ninguem cuida disso ; 
assim fizera.o os meus patrícios descnidados). 
Apparece o casco do batalha.o com bexigas, e 
immediatamente o contagio lavrou em toda a 
comarca, e acabou com quasi toda a popu
laça.o. O Sr. ex-ministro da guerra ~e ri de eu 
dizer que as bexigas fizerão na população uma 
diminuição extraordinaria !! Ora, saiba que foi 
tal a mortandade causada pelas bexigas na Co
ritiba, que os juízes de paz e de orphaos sahirao 
a correr os bairros para recolher os orphãos 
desamparados de pai e mãi; e, em muitas casas, 
.encontrára.o filhos á roda dos cQ,{iaveres dos 
pais, e, só de um bairro, recolheu um jniz de 
paz 60 crianr~as desamparadas. São factos ; em 
outros bairros aconteceu quasi o mesmo; e a 
outra parte da população que podia servir fügio 
da comarca quando avio entregue a um contagio 
tão àesolador. ·Eis como a comarca de Cori
ilba não pôde pegar em armas a CavOr da lega
lida, porque se tinna mandado para lá o con
tagio das bexigas. E quem· mandou para lá o 
batàlhão? Na.o foi o presidente? Ora, sup
pondo que o presidente fosse mais zeloso, mai~ 
cuidadoso pela sorte .de seus patricios, não man
dada para lá um batalhão empestado como 
estava. 

Nem se diga que foi o bata_lhão porque 
.bandos rebeldes apparecião na Coritiba : nunca 
apparecerão lá taes bandos; o ponto mais avan
çado a que ·enes têm chegado para o norte, se
gundo a minha lembtança, foi Campo Alto ; 
nunca vierao a Ooritiba, e e1:1_estou convencido 

de que, se elles tentassem entrar na Coritiba, a 
propria população desta comarca os arr9jllría para 
longe. Agora, é verdade que acho aquella co
marca um pouco impossibilitada de o fazer, nno 
só pelos desastres por que passou, corno porque o 
presidente ·mandou recolher o armamento que lá 
se achava. Eu entendo que tal armamento 
nunca devera ser recolhido, porque, se era ne
cessario a1·mamento para recrutas em outros 
pontos da provincia de S. Paulo, mais facil fõra 
ir armamento novo do Rio de Janeiro para 
Santos, do que mandar huscar este armamento 
á Coritiba, descer a Paranaguá e ser conduzido 
para o centro para armar os recrutas. 

Nunca hou verão bandos rebeldes na Co
ritiba, a menos que se nno queira assim 
chamar aos homens nascidos no Rio Grande do 
Sul, porque então alguns rebeldes têm vindo 
para a Coritiba. Na.o gosto destas designações 
que envolvein assim muita gente ; vi, por 
exemplo, designar como rebeldes, na Bahia, 
todos os hornens qne não sahirão da cidade ! ! ! 
(Apo1:ados.) 

Poder-se-ha dizer que apparecem bandos 
de rebeldes na comarca de Coritiba, se se 
quer. entender tambem como rebelde todo 
o homem qiie não defendeu a administração 
passada. (Apoiados.) Serão rebeldes para com 
os ex-administradores, para com os Srs. ex
ministros, mas na.o para. com o paiz, mas 
nllo certamente , para com a monarchfa con
stitucional representativa e integridade do im-
perio. · 

Tambem doeu.me, S. Ex. dizer que taes e 
taes familias, entre as quaes se apresentárão 
tambem os Machados, de Lages, em Santa Ca
tharina, é que tinha.o influido para a revolta 
de Lages. S. Ex. enganou-se em consequencia 
de informação menos exacta que recebeu. Nao 
ha familias de Machados em Lages ; existe alli 
um membro da minha familia ; e se S. Ex., 
como estou convencido, acredita em Alano, terá 
visto a participação que fez Alano ao pr~sidente 
de Santa Catharína chegando á villa de Lages, 
na qual diz que Antonio Caetano Machado 
se lhe apresentou, dizendo que tinha alguma 
influencia no paiz, e que podia fazer algumas 
reuniões de gente, e prestar algunia cavalhada 
a favor da legalidade. Ora, á vista desta par
ticipação, como é que este mesmo· Machado 
póde ter contribuído para a rebellião de Lages ? 
O Sr. eY-minislro da gnerra está mal infor
mado, e creio mesmo que nao está_ muito bem 
informado a respeito do juiz de paz Borges ;
nao tenho · muito conhecimento dos antece
dentes desta sedição, · mas o que é indubitavel 
é que á proporção que os symptomas de Lages 
princípiárão a ser menos bons, o j11iz de paz 
Borges sahio da villa com sua familia, e com 

· todo o seu mobÍliario, e veio procurar asylo na 
provincia de S. Paulo. Ora, um homem que se 
faz assecla de uma revolução, e . qu·e a pre· 
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SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1839 501 
paea, no momento em que vai pôr em 
pratica o seu plano foge êom sua -mulher, 
seus filhos e mobiliario, e vai para outra 
província ! ? O nobre ex-ministro disse lambem 
que o presidente de. Santa Catllarina> Ma
chado de Oliveira. deu protecção aos re
beldes. 

O SR. REGO BARROS : - Está enganado ; tal 
nllo disse. 

O SR. A1vAm:s MACHADO : - Então páro, 
muito obrigado. 

Leu S. Ex. o artigo de uma carta dirigida a 
Bento Manoel, creio eu, onde se diz que já nas 
provincias de Minas e de S. Paulo principi:J.o a 
apparecer movimentos no sentido favot'avel aos 
reoublicanos. Na orovincia de Minas nno me 
co~sta que tenha 'havido movimento algum, 
Parece pois, que o autor da carta era pessoa 
que estava muito pouco em dia com o estado 
politico do Brazii. Na provincia de S. Paulo, 
sim; houve uma desordem na villa Franca, 
desordem que póde ser muito fatal ao paiz, e 
que ainda se acha em pé, porque Anselmo 
ainda alli domina, e a força que para alli foi, 
foi proteger as autoridades introduzidas por 
Anselmo. 

Quando a força do governo chegou i fre
guezia de Cajurú, apresentou-se Anselmo com 
a sua força ; mas o commandante da força legal 
disse que não se ia oppôr a ells, pactuára.o e 
fizera.o amizade. Se o movimento da villa Franca 
tem alguma relação com a rebelliã.o do Rio 
Grande do Sul, n1l.o sei. Eu sou justo: estou 
convencido, e os de meu lado, que foi um 
grande rna1 que fez Anselmo, que tem sido pro
tegido, mas por outros homens ; porém em 
abono da verdade devo dizer que aquelle dis
turbio, que alli appareceu, não tem relaça.o al
guma com essa desordem republicana do Rio 
Grande do Sul. (.Apoiados .. ) Acho bom dizer 
isto para que os habitantes do Rio Grande do 
Sul não supponhão a província de S. Paulo com 
desordens em diversos pontos em sympathia 
com seus princípios. (Apoiados.) Não era a mim 
que competia fazer esta deféza, mas faço-a pelo 
amor que devo á verdade, principalmente nesta 
tribuna, e porque já vi uma proclamação dos 
republicanos do sul, em que se fallava em le
vante em villas d~ S. Paulo, e outros pontos 
em harmonia com os sentimentos delles. Ou 
esses republicanos estão mal informados, e 
por isso. fizerão aquella proclamação, ou qui
zerão empregar este meio como estratagema 
para augmentar a força de seu partido. 

Creio que o nobre ex-ministro da guerra 
censurou a opposição de ter lembrado que con
viria mandar com missarios para tratar com os 
rebeldes. Não me lembra de que a oppo$ição 
emittisse uma tal idéa ; lembra-me unicamente 
a necessidade, que ella sustentou, de se cha
marem os republicanos do sul, por meio da 

politica da conviccão, ao gremio da monarchia 
constitucional rep~·eséntativa: qual seja o m~i~ 
por que esta política deva seL' levada a effeito, 
toca ao governo decidir : quando goste deste 
meio, toca.lhe empregai-o. Lembra-me de ter 
apparecido na casa a idéa de se mandarem com
missarias saber ao Rio Grande do Sul o que 
querem os rebeldes, e compôr-nos com elles ; 
mas essa idéa nasceu do lado a que pertence o 
nobre ex-ministro. O seu amigo Antonio Fer
reira França é que emittio esta ídéa na casa, 
e V. Ex. gostou quando elle emittio esta pro
posição. Portanto nllo é do nosso lado. Ora, eu 
entendo que n:lo seria um desproposito se o 
governo procurasse os meios de sabei· com que 
condições os t·ebeldes querino outrn vez de
fender a nobre causa da monarchia constitu
cional representativa. Acho que um governo 
previdente, que nao póde logo vencer, procura 
conhecer bem o pensamento de seus adver
sarias. Mesmo tenho ouvido fallar da viagem 
de um illustre collega nosso para Monte
vidéo, ou Buenos-Ayres, e vi algumas cartas 
em que se dizia que se procurava alliciar este 
ou aquelle rebelde. Se o governo fez isto, com
quanto eu nao goste que se vá assim procurar 
corromper um homem; comquànto goste que 
tudo se faça com franqueza, e que embora 
sejão do partido contrario, se trate, se é pre
ciso, em massa, e não com um ou outro isola
ladamente, comtudo ce o governo assim fez, 
não o censuro por isso. 

A' vista pois, Sr. presidente, do que tenho 
dito, claro fica que não tenho dado vida e alento 
ao partido r~publicano. Se houvesse aqaelle 
partido de receber vida e alento de fóra de seu 
seio, então julgo, e com muita razão creria 

· que ellt!S receberão vida e alento da nossa parte, 
qnando nós negámos ao governo pilo e agua ; 
quando não demos forças ao governo para superar 
as difficuldades em que se achava; quando vota
vamos que a marinha militar tivesse tres mil 
homens, mas n:lo cancediamos o que era neces
sario senão para 1,800. Vida e alento demos 
tambem aos republicanos quando conservámos 
o Sr. Elzeario no Rio Grande ào Sul perdendo 
batalhas ; porque, posto que não entenda da 
sciencia militar, é para miQ'l o melhor militar 
aquelle que ganha mais batalhas, assim como é 
para mim melhor medico o que mais doente!? 
salva. Ora, o Sr. Elzeario já estava conhecido 
como muito ... como... muito caipora (risadas) 
(permitla-se-rne a expressao). E embora seja 
bem versado em mathematicas, não tem podido 
ganhar batalhas, e assim fôra melhor que elle 
tivesse ido para a academia militar. Os erros do 
Sr. Elzeario é que têm dado alento e vida aos 
rebeldes. Nunca deixarei de clamar contra o 
erro, pelo qnal foi destacada uma columna tllo 
longe das bases da operação, e pelo qual se 
mandou combater em lugar tão remoto com 
um inimigo tres ·· vezes superior em forças ; e 
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· airnla com a circumstancia aggravante de que 

se nao· puzesse torrão sobre torrão, de modo 
que -a nossa columna nem ao menos tinha o 
recurso de se entrincheirar e fortificar-se. Estas 
e outras cousas é que lêm dado vida e alento 
aos rebeldes do Rio Grande do Sul. 

Antes de entrar a administração de 19 de 
Setembro, creio que com muito pouca cousa, se 
nM tivessemos feito tanta opposiçno ao governo 
do instincto, s~ podia ter chamado á ordem o 
Rio Grande do Sul ~ agora os rebeldes éstllo 
certamente mais altanados em consequencia das 
victorias que alcançárão. 

O SR. REGO BARROS :- Está enganado. 
O Sn. ALVARES MACHADO:- O Sr. ex-mi

nistro da guerra diz que não ; Deus permilta que assim seja, mas o certo é que eu :rnpponho, 
que para tratarmos com os rebel<les actual
n1ente, temos muita necessidade de uma vi
ctoria. 

Deixarei agora o Sr. ex-ministro da guerra, 
a quem tanto estimo e respeito, e apresentar
me-hei ao Sr. ex-ministro da fazenda, que 
certamente me tratou um tanto rijamente 
quando fe,z a homa de responder a algumas de 
minhas considerações. Sinto niuilo que S. Ex. 
se na.o ache presente, porqne ver-me-hei na 
necessidade de passor pot· muitos topicos, em 
que aliãs tocaria se ellc ausente não fôra. 

Principia S. Ex. dizendo 4ue nao se daria ao 
trabalho de responder ás injnrias que eu tinha 
vomitado contra a passada adminislraçao. 
Não proferi injuria alguma contra a adminis
tração passada, nem costumo proferit· injúrias 
nesta cas:11 nem contra meus collegas, nem 
contra a adminislraç!l.o, a menos que se não 
qualifiquem de inJuria as censuras que fiz á 
administração passada; se assim é, então n!ío 
haverá remedio sênão guardar silencio ; porque 
de uma parte se diz que falla contra a mo
narchia quem censura a administração ; por 
outra parte diz-se que injuria quem faz estas 
censuras. Mas ainda assim nll.o posso deixai· 
passar a palavra asquerosa de- vomito -
principalmente por nno ser a primeira vez que S. 
Ex. della se serve nesta casa. Se S. Ex. estivesse 
presente, eu diria mais ; mas como está ausente, 
direi apenas que só vomita quem enjôa. · 

Impôz-rrie o nobre ex-ministro da fazenda a 
necessid4de de demonstrar o augmento da divida durante a sua administraçM ante-passaàa, 
a que me referia. Declaro á camara que, quanto . 
a esta parte da autopsia cadaverica da adminis
traça.o ante-passada, não levarei o meu escal
pello além do systema da pelle, porque o Sr. Castro e Silva está com a palavra, e a 
elle compete, como mais entendido na materia, 
abrir as cavidades, e examinar o estado das en• 
tranhas. 

A· primeira cousa com que deparo na administraça.o de S. Ex. em tempos remotos, é o 

resgate do cobre vulgarmente chamado -chan
chan-porque foi autor da lei de 27 de No
vembro de 1827. Então disse S. Ex. á camara 
que ~quelle cobre poderia andar quando muito 
em 500 contos de réis, que pouco prejuízo daria 
ao paiz, e valia. a pena portanto rccoihêl-o. 
Passou a ]ei, e quando se fez o resgate, é sa
bido de todos que o cobre excedeu de 2,000 
contos de réis. Ora, os. males 4ue daqui se 
seguirão são sabidos de todos. Desde que os 
falsos moedeiroi;; contárrto com o resgate àa 
moeda falsa, não houve qnasi ponto do imperio 
onde não fosse collocada uma fabrica ; e desde 
o instante tambem em que os cidadãos con
tarão com o resgate, nll.o p1·1::starn.o a necessaria 
altençM, e de ordinario a recebião sem exame. 
Assim a moeda falsa foi introduzida no paiz, e o 
resgate que depois se mandou fazei· á moeda 
falsR é devido no Sr. ex-ministro. 

O Sr. ex-ministro da fazenda fez com c1ue 
em seu tempo se encerrasse a sessao legislativa 
sem lei do ol'çnrnento, caso inaudito entre as 
nações modernamente constituidas, como bem 
disse o Sr. Vasconcellos. Eu nesta pat·te, lem
brnndo estes erros do Sr. Calmon, reportar
me-hei sempte ás palavras do Sr. Vasconcellos. 
O que se seguio de encerrar a sessão sem lei 
do orçamento? O que se seguio desta fatal 
acç!lo de S. Ex.? Vamos a ver se S. Ex., para 
moslrar que as rendas publicas na sua mão 
erao mais bem administradas sem lei do orça· 
mento do que com ella, economisou os di
nheit·os publicas: vejamos quanto gastou nã
quelle anno : gastou naquelle anno 14 mil 
contos, cunhou cobre 3,107 contos: emittio 
em apoiices 4,429 contos : contrahio um em
prestimo de 400 mil libras, 4 mil e 400 contos : 
somma a despeza do anno 25,936 conlos. Ora, 
já se vê que valia a pena de fechar a sessilo sem 
lei do orçamento. Ora, além deste emprestimo 
de 400 mil libras ter sido feito illegalmente, 
S. Ex. o gastou mais illegalmente ainda, por
que empregou a maior parte do produclo deste 
emprestimo com os negocios de Portugal, com 
os quae~ se foi intrometter, expondo-nos assim 
por consequencia a. podermos vir a ter uma 
guerra com o reino de Portugal, porque se 
D. Miguel continuasse a estar 110 throno de· 
Portugal, elle nos poderia fazer. a guerra, ficando 
nós como injustos aggressores; porque se Por
tugal n!lO tinha direito de tomar parte na nossa 
politica interna, o Brazil não tinha tambem 
direito de intervir na política interna de Por
tugal. O Sr. ex-ministro da fazendá em todas 
estas cousas quiz tomar parte, e o que é peior, 
á custa do dinheiro <la naçM brazileira. 

Accresce que S. Ex.. é pouco feliz: sempre 
que trata de realisar algum contracto 1 vende 
mais barato e compra mais caro do que os 
outros. O emprestimo das 400 mil libras foi 
negociado a 52, estando os fundos naqüella 
época a 72. · 
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S. Ex. ainda não ficou satisfeito com· este 
em prestimo, e, se verdade é o que diz, ainda 
quiz contrahir um emprestimo com o banco 
com ante-data; emprestimo de que nos salvou 
a dignidade com que então se conduzirllo os 
directores do banco. Mas quem sabe a quanto 
andaria este emprestimo com ante-data, que 
S. Ex. quiz contrahir? 

, Na venda das apoiices externas perdemos 
441 ·contos de réis. Eu não me demorarei muito 
sobre isto, porque a hora está a dar. 

O SR. PRESIDENTE :-Observo ao Sr. depu
tado que factos tão remotos não me parece 
que possa.o ser trazidos para a discussão de 
que · hoje se occupa a camara : nllo se trata 
da accusação do ex-ministro da fazenda. 

O Sn. ALVARES MACHADO:- Perdôe-me V• 
Ex. : como não referir estes factos <m1 resposta 
ao Sr. ex-ministro da fazenda, que do seu lugar 
me pedio que provasse a existencia da divida 
enorme que deixou quando sahio do minis
terio? 

O Sa. PRESIDENTE : - Póde continuar. 

O SH, ALVARES MACHADO: -Ah I muito obri
gado. 

Eu ia dizendo que passaria pelos disper
dicios que ainda se praticárão, porque a hora 
está dada, e além disto o Sr. ex-miuisll'o não 
está presente. Não fallarei pois na venda de 
páo-brazil ; não .tratarei de operações de S. Ex. 
a respeito da guerra com Buenos-Ayres em 
muitas cousas até a paz ; não locarei mesmo 
nas operações com Buschental ...... Passo por 
estas cousas, não po1·que ellas sejão muito re
motas, mas porque a hora está dada ; porque,. 
Sr. presidente, nós, os brazileiros, ás vezes be
bemos as aguas do Lethes e somos muito su
jdtos a nos esquecer hoje do que hontem se 
passou. Por isso é que S. Ex. nos diz-de
monstre que eu deixasse o paiz com divida 
maior do que aquella com que entrei na admi· 
nistração. · 

Nada direi sobre a não arrematação da al
fandega ; nada direi sobre a falta de muitos im
postos que existião e que na.o se apresentárão ; 
nada direi mesmo sobre os nossos diamantes 
avaliàdos aos quilates sem declaraça.o do uu
mero de peças e da qualidade de cada pedra, se 
pedra se póde·chamar. NM direi nada sobre isto, 
porque supponho que está muito na lembrança 
de todo o mundo. Estes diamantes, S.r. presi
dente, ficárão-nos a 14 mil e tantos réis, e fora.o 
vendidos a 9 mil e tanto. Não fallat'ei tamben:i 
nos erros de calculo mais lriviaes, nem sequer 
no erro de 666 contos de-difierença para menos 
na reducção da chapinha de cobre a moeda : 
não fallarei · tambem na colonia financeira que 
vinha para organisar o nosso thesouro, ou fazer 
um thesouro de vapor (risàdaa) ; mas o que 
na.o posso deixar de di~er é quP. o Sr.· Calmon 

cunhou em moeda de cobre 10 mil contos ; 
~n\ittio em apoiices 13,046 contos, e 7,200 
contos de presas até 1831, e que S. Ex. teve 
grande parte nas despezas da caixa magica de 
Londres. Mas, emfim, V. Ex., Sr. presidtinte, diz 
que são cousas que todo o mundo sabe, que sa.o 
cousas muito antigas! Prouvera a Deus que 
assim fosse; prouvera a Deus que aa.o tivéssem 
esquecido, porque então o Sr. ex~ministro da 
fazenda não teria entrado para a admini~tração 
com tantas esperanças do paiz. 

A nossa divida em 1827 era 83 mil contos, 
e é preciso advertir que nella se achava incluida 
muita parte de dividas antiquíssimas : tinha-se 
feito a indtpendencia, e o paiz se achava no 
começo de seu estab~lecimento. Achou o S~. 
ex-ministro da fazenda a divida de 38 nnl 
contos quando enlrol:l para a administração, e 
quando largou o ministerio a divida montava a 
57 mil contos. Nno sei se estarei mal infor
mado : creio que não. A' vista disto me parece 
ter demonstrado que o Sr. Calmon duplicou 
quasi a divida publica durante a sua admi
nistração ; e por isso disse eu muito bem que a 
nomeaça.o de S. Ex. para o ministerio era 
synonimo de divida horrorosa. 

O estado financeiro do paiz, quando o Sr. 
Calmon largou a administração, era tal que a 
commissão de exame do thesouro deu ern 20 
de Setembro de 1831 um parecer de que vou 
unicamente lêr a conclusa.o, porque elle é 
grande, e não quero gastar tempo. D~z a con
e! usão: - A' vista destas ultimas addiç0es, a 
commissão, apezar de nAo achar nellas uma 
immediata responsabilidade da parte do:! mi
nistros, comtudo apresenta ao conhecimento da 
camara para avaliai-as, e o publico conhecer 
do desleixo e descaminho dos dinheiros publicas 
pelos transactos ministerios. 

Outro documento em que está assignado o 
Sr. Vasconcellos, autoridade indeclinavel para 
o Sr. ex-ministro da fazenda, hei de apresentar 
para mosfrar q11al o juizo do paiz e· do mesmo 
Sr. Vasconcellos a respeito da administração do 
Sr. Calmon. Diz este parecer (o orador lê o 
parecer da: terceira commissão de fazenda de 
4 de Novembro de 1830, em que a commissão 
declara que, á vista da desconfiança dos povos 
sobre o ministerio, não se animava a propôr me
dida alguma tendente a exigir novos sacrificios 
da nação para melhoramento do meio circu
lante, com receio de que sejão por má direcção . 
desviados dos seus verdadeiros fins, ou con
vertidos em damno · dos mesmos povos, e de 
suas garantias). · 

O Sa. NuNEs MACHADO :-Lêa as assigna· 
turas. 

O Sa. ALVARES MACHADO (lendo):-0s Srs. 
Gervazio Pires Ferreira, V asconcellos, Manoel 
do Nascimento Castro e Silva e Uuarte e 
Silva. · 
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Nenhum melhoramento na arrecadação das 
rendas tem tido 1ugar duranie a administr&ção 
do Sr. Calrnon ! No tempo do Sr. Calmon se 
creou a sociedade dos columnas; houve com· . 
missões militare::; ; houve suspensões de garan· 
tias; e emfim sahiu do ministerio tão desacre
ditado, que a camara dos deputados em 1830, 
ri. . . fl> • . l 
ulr1g1u ao 1,uronc\o seguinte trec ... 10 no voto de 
graças. (Lé o periodo do voto de graças de 1830, 
em, que se agradece a demissão do ministerio.) 

O SR. :t--J UNES l\lAcHADO == Veja se isto Passou 
nã camara. 

O SR. ALVARES MACHADO :-Foi approvado 
pela can1aia inteiia; não foi rejeitado con10 o 
parecer separado do Sr. Andrada Machado, 
como cüusa insolita. O que li nao foi o projecto 
de resposta, mas foi a mesma resposta. 

Emfim, Sr. presidente, não posso continuar 
mais na· ausencia do Sr. ex-ministro da fa. 
zenda. Eu nllo sou daquelles que se aproveitao 
da ausencia de um collega para lhe cravar o 
punhiil pelas costas; se em alguma occasiao eu 
tiver a honra de fallar do mesmo objeclo, es· 
tando presente o Sr. ex-ministro da fazenda, 
verão entllo a differença que vai entre o que 
hoje disse, e então direi, e a differença dos 
topicos em que hoje fallei e em que enta.o hei 
de tocar. 

Termino dízendo que o topico mais doloroso 
para mim, depois daquelle em que se procu
rava pôr em duvida o meu monarchismo con
s~itucional representativo, foi aquelle em que se 
disse que eu procurava desconceituar os noi::sos 
generaes. A este ·respeito disse tudo quanto 
podia di:e: ; resta-me sómente responder ao 
Sr. ~x-mm1stro da guerra, que se quer que ·eu 
elogie os nossos generaes, se quer que eu dê 
elogios áquelles que S. Ex. despachou, apre: 
sente-os venced~res, e na.o derrotados, porque 
custa-me a elogiar a quem recebe derrotas e 
derrotas em conseque11cia de seus erros. Dê-1me 
S. Ex. generaes vencendo, convencendo e per
doa1~do quantos possa, e eu então tecerei en
com10s aos que ganharem louros nesta guerra 
de mata~_irm~os. . 

· · · O SR·; ·. Pu:ÉsmEN~E :. dá para ordem do dia a 
mesma de hoje, e levanta a sessão ás duas horas 

. e um quarto. 

Sessão eJD ~I de Junho .,, . 
·-

PR ESIDE:NCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SoMMARio.- Expediente.- Pareceres de com
mi"1sões. - Requerimento do Sr. Ferreira 
Penna.- Ordem do dia.- ·Terceiro topico do 

· voto de graças. Discursos dos Srs. Àndr-ada 
Machado, Souza :Afartins e Rodrigues Torres. 
Encerramento da discUBsão. Votação. 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 

logo que se reune numero legal de Srs. depu
taàos, abre-se a sessão, lê-se e approva-se a 
acla da antecedente. 

FaltM com causa _participada os Srs. Ca-
;.,,,:~~ ~ .. ,, .. ~:",, 0:-'"" .\ J ___ ,,_ ;i J\ 
JUC:HU, >JU~UJJlld) UIUlli:1' .t11Vdn:::; UÜ .nmaral, 
Mello e Mattos, Marcellino de Brito, Maria do 
A_maral, Ca]mon, Barreto Pedroso, Siqueira e 
Silva, Bustamante, Alcibíades, Gomes da 
Fonseca ; e sem ella os Srs. Souza Franco, 
Francisco do Rego e Souto. · 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta do -expediente 
lendo os seguintes officios: 

Do ministro da fazenda, rernettendo o officio 
do presidente da província de Minas de 10 de 
Janeiro ~ltimo, ~o~ n. 3, e mais pa;eis que o · 
a com panhllo, relativos á conveniencia de se 
alienarem alguns proprios nacionaes existentes 
em diversos pontos da mesma provincia.-A' 
commissao do orçamento da fazenda. 

Do mesmo ministro, enviando os orficios do 
presidente da provincia da Bahia e inspector 
da respectiva thesouraria, do lº d~ Outubro e 
28 de Setembro de 1838, sob ns. 11:3 e 93 
pedindo ~sclarecimentos sobl'e o procediment~ 
que deve ler a mesma thesouraria ácerca dos 
vincules e capellas que ti'verem administra
dores nativos.-A' terceira commissão ele fa. 
zen da. 

Do mesmo ministro, remeltendo a infor
maçilo do administrador do consnlado desta 
côr_te, d~ 4 d~ ~gost,o de 1838, com o qual 
1sat1sfaz a reqms1çl':lo do officio que, de ordem 
da camara. dos Srs. deputados, foi dirigido á 
sua repartição em 30 de Junho do referido 
anno.-A quem fez a requisiça.o. 

Do secretario do senado, participando que o 
s~nado adoptou, afim de dirigir á sancção impe
rial, lr~s resoluções: a l "', approvando a pensão 
concedida a D. Maria Emilia de Almeida Guati
mosim ; 2", corrigindo um engano do decreto 
n. 51, de 25 de Setembro de 1838, _que con· 
cedeu a pem,ão de seiscentos mil réis ás filhas 
do coronel Luiz Maria Cabral do Tei ve · 3" 
mandando pr~ceder á nova demarcaçl:l.o de' ter~ 
renos para se mcorporarem á fabrica de ferro de 
Ypanema, e o projecto de lei elevando a sete o 
nume~o dos d~semb~rgadores da relação me
tropolitana do 1mpeno.-Fica a camara intei
rada. 

· Vai IÍ 3ª commissão de fazenda o requeri
mento de alguns proprietarios de predios ur
b~nos _ d~~t~ côrte, sobre a pretenção que ou
tr. ora dmg1r~o a esta augusta camara pedindo 
d~spensa_ do imposto da decima daquelles pre
dr~s q~e occupados fossem pelos mesmos pro
pr1etar1os. 

Vai á mesma commissão o requerimento de 
Raymundo.José de Moraes Fróes. 

~ê-se e julga-se objecto de deliberação o se· 
gmnte .parecer ; · 
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« Na 3ª commissão de fazenda foi visto o 
officio junto, •do actua] ministro da fazenda, 
com o qua1 transmille á esta carnara-para 

. deliberar o yU.e convier-um _ reqnerim enlo de 
Francisco Ezequiel Meira, da provinr,ia da 
Bahia, em que pede isenção de d·ireitos de trigo . 
em grao, qne puder môer na sua fabrica esta
belecida na capital daquella província, visto 
que pelos motivos exarados no parecer fiscal, 
tai:nbem junto, julgou o governo dever des-
attender á pretença.o do supplicante. . 

« A _commissa.o entende que menos bem 
pensadamente foi tal pretenção indeferida, pois 
que o supplicante está no caso de obter a im
plorada isenção, não obstante as razões es- · 
criptas em o dito parecer fiscal, que não pro
cedem, segundó o direito. 

<e Opina-se em o supradito parecer, lº, 
que a denominação de fabrica, ou manufaetura 
nacional no sentido do art. 91, § 5° do regu
lamento de 22 de Junho de 1836, e das ante
riores disposições do alvará de 28 de Abril 
de 1809, § 1º qe 6 de Outubro de 1810, 
§§ 2" e 3º do decreto de 21 de Janeit·o de 
1813, não póde accom modar-se á um moinho, 
ou machina de môer cer_eaes ; - e 2º, que 
os ceréaes, pa~a que se requer a isençao, ainda 
depois da operação que os reduz á farinha e . 
farelo, não sahem da classe de materias primas. 

<e Examinada a legislação citada, vê-se que o 
art. 5" do regulamento de 22 de ,Janeiro de 
1836, outorgando ás fabricas e manufacluras 
nacionaes a isenção de direitos das m·aterias 
primas de que necessitem, nao exprime e nem 
define taes fabricas e manufacturas, e portanto 
claro é que devemos recorrer á legislação 
vigente anteriol'. Esla cifrn-se no ai çará de 
.28 de Abril de 1809, § 1º, que começa assim : 
cc Todas as materias primeiras, que servirem 
de base a qualquer ma~ufactura, serão isentas 
de pagar direitos alguns de entrada, etc. » · 

« Do modo porque .se exprime este alvará, 
cuja disposição pelo outro de 6 de Oulllbl'o de 
1819 foi extensiva no Brazil, facil é depre
hender que a isenção nelle conferida podia bem 
comprehender moinhos e machinas insigni
ficantes, resultando desta intelligencia prejuizo 
á fazenda, sem vantagam publica, e por isso 
sentio-se necessidade de definir quaes as fa
bricas e manafacturas dignas de um tal favor. 
Eis o que fez o deci·eto de 21 de Janeiro 
de 18181 declarando o seguinte : cc Hei por bem 
determinar que a isençAo de direitos facultados 
no alvar4 .. de 28 de Janeiro. de 1809 com
prehenda sómente os generos fabricados nas 
manofacturas em grande· estabelecidas por 
minhas immediatas · ordens, ou. provisões da 
junta de commercio, agricultura, fabricas e na
vegação. 

« O parecer fiscal não desconheceu, e nem 
podia desconhecer a legislação explicada ; mas 
julgou que o estabelecimento do supplicante nãO 

TOMO 1 

era uma manufactura em grande, e só um 
simples moinho, o insigniflcanle machina. E' 
nisto que não póde concordar a commissflo, 
desculpando todavia o parecer con.trario, pois 
que lhe consta que, quando por parte da fazenda. · 
se opinou, não farão presentes os. documentos 
que ora se achão annexos, á saber : uma provisão 
da junta de commercio que reconhece o dito 
·estabelecimento como f~brica nacional ; um 
exame minuciosamente feito pelo inspcctor da 
alfandega da Bahia, e um attestado de um 
senador e deputados que visitárão o estabeleci· 
mento, asseverando todos ser elle o mais bem 
montado que neste genero existe no imperio; 
mui perfeito, e capaz de moer 100 alquefres 
de trigo ern 24 horas: o que ludo induz a com
missão á qualificar o dito estab-elecimento como 
fabrica ou man.ufactura em grandet e por isso 
no caso de ser favorecido, por não proceder, 
como se disse, este primeiro fundamento do 
parecer fisca 1. · 

<e Assim lambem á face du mesma legislação 
desapparece a segt.nda duvida exarada em o 
dito· parecer, quanto á ser ou nno o artigo ma
leria prima. 

cc Decide-se a com missa.o pela affirmativa, por
que não definindo o regnlamento das alfan
degas o que são mater.ias primas-e ensinando 
os economistas,. que não só são as materias 
em bruto, mas tambecn os pt·oductos já elabo
rados que se compra para fazel-os soffrer no\ras 
preparações, parece que não sendo em regra 
geral dado o direito de distinguir aquillo que 
a lei na.o distingue, as materias primas, ,le 
que falla a .lei, devem ser tomadas no sentido 
amplo da sciencia economica, e em conse
quencia, quer n'um, quer n 'outro caso, o ll'igo 
em grão para o effeito que quer o supplicant? 
não póde deixar de ser considerado materia 
prima. 

« Além disto o alvará citado de 28 de 
Abril de 1809 não deixa duvida â respeito, 
quando. diz: <e Todas as materias primeiras 
que servirem de base · a qualquer. manufactura 
sera.o isentas, t1lc." Ora;--.na.o ~e póde negar que 
o trigo em grão faz a base do :estabelecimento 
de que se trata, e, por isso, segurido o alvará, 
deve ser isento de direitos. · .-:t • · : ·· .. ~;· 

cc Fóra destas razões, · ·que. juricfici:!·m.ente 
esteião a pretenção do supplicante, é obvio·que ·_,: 
convém animar um estabeleciuiento qiie pro- ·· 
mette futuras vantagens aqs lavradore~, abrindo
lhes um novo ramo de industria agricó"la,· pois 
que é natural, que ·naquella província prin~ipal
mente se cultive o h'igot uma vez que perma
neça a fabdca para o consumir, industria esta, 
que já começa alli a ser encetada, segundo diz o 
supplicante em seu reqüerimento, accrescendo 
que torna-se a isenção pedida tanto mais suave, 
quanto é certo que ella não diminue a renda 
publica actúal, porque, segundo attesta ou certi
fica o ínspector da alfandega da Bahia, o trigo 

64 
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[[t1i~;.Jf ~.ii!ti!!!fik6;f ~~i~;·'~ ~J~~}k~ 1IJNH6 ·ot .1839 . 
:;: : ;)~",~~iti""g .. ~~ não ror~~li impq~tâc)_ô, sei:iio algnm _qu,e .. . _'cc A- eommissão de instrucç~o puh!íca, exa-

·.,. ___ ;_ 

: -9:,~uppli_cante .. _maJ1do.u. :VI~:. pijfa,~ su! fabr1c_a·; mmand? com attençao o officro do d1rec_l~r _da 
antes de -ser ella. estabeJ~c~c;ia, não -havia· neces- academ1a das bellas-artes desta côrte, dmg1do 

· · sida.de do trig~ .. e~ .grão,- e, ,ps:>rtanto, · os direitos e!Il data de 30. de Maio de 183~, em que 
'nãO pass::i:vã<> elo pàpel. ».-: > ·. ~ ·. . expõe a neces~idade de se crear o 11~gar de _aju-

« Isto posto,. ~onélu~ . a com missão que pela dante do porterro da mesma academ1a, servrndo 
legisJaçãó em vigor·o governo sé adiava autori· ao mesmo tempo de continuo · na sua biblio-
sado parl:I. deferi\- ap .supplicante ;· mas visto lheca ; como, porén1, ·ri commissão observe 
como elle entendeu o_ contrario~. a commissao . que, de então para hoje, tem decorrido o longo 
ria.o duvida offerec~r à resolução. com qúe finda intervallo de quatro annos, para dar presentP.
este parecer, em a qual limi_ta já o numero de mente um parecer mais acertado sobre tal oh
alqueires de trigo, que, segundo o inspector da jecto, requer que se pergunte ao governo se 
alfandega, póde ser até 20,000 por anno, e já o ainda continua a haver a mesma necessidade, 
tempo em que deve existir a isenção pedida; e se nAo ha outro meio de satisfaze1·a senão 
no 1 ° caso, porque não é justo que se dê mais • com a e reação do referido lugar de ajudante do 
do que é preciso ; no 2° caso, porque culli- porteiro. 
vando-se, como diz o supplicanle, o trigo « Paço da camara dos depntados, 20 de Junho 
naquella provincia, é de crer que possa abas- de 1839. - Dr. Bandeira de Jfell<>.-Lourenço 
tecer a sua fabrica sem maior demanda do trigo José Ribeiro.-B-ispo de Ouyabá. >> 

estrangeiro, e me.&mo. porque no começo dos E' lido e approvado o seguinte: 
•!slabelecimentos é q11e elles têm a necessidade e< A commissão de marinha e guerrn, tendo 
de auxilio. · examinado o requerimento e documentos ele 

,e A asgcmbléa geral legislativa resolve: D. Guiomar Francisca Falcno., D. Eugenia ,Joa-
cc Artigo unico. O trigo em grão que no' es- quina Fa~cM, D. I:rancisca de Paula F~l?ão e_ 

paço de 10 annos fôr importado na província da D. J?aqmna Cand_,da falc~o, filhas leg,tI_mas, 
Bahia para consumo da fabrica alli estabele- sol~eiras, do f~lleeido ?1rurglll?·mór. do ew"'{t!nc~o 
cida por Francisco E1.equiel. Meira, gosará da regi~nento de mfantaria de Jrnha da provmc1a 
isenção de direitos de que trata o art. 91, § 5º .de Santa Catl~arma, Pa~lo ~o~e~.Fa.lcão; :Llle
do regulamento de 22 de Junho de 1886, uma gand_? que o ~1Lo seu pai prrn_c1p1ara a Rery1r no 
vez que não exceda de doze mil alqueires por Bl'azil h_a mais de ';lffi secul_o, que com etre1to se 
anno. Ficão revogadas quaesquer disposições empregara em serviço effectivo de.mar e terra ses· 
em contrario. ~enta annos, e fallecê_ra a 4 de Maio de 17_96; que 

.« Paço da e:amara nos deputados, 20 de Junho J~lgau~o-se as supphcantes_ comprehend1das na 
de 1889. -J. J. Paeheoo. _ S. Martimi.- d1spos1çã0 do ar~., 1 º da Je1 de 6 d? Novembro 
Manoel Am-:tTal. » d~ 1827, se. hab1htárã0, na conformidade do art. 

. . _ . 5 da menctonada leii para gozarem de metade 
. O Sr. Moura Ma.g~lha.es pede dispensa da do solde., que percebia. seu finado pai, mas que 
impressão deste proJeclo. . este soccorro lhes fôra denegado em virtude de 

0 Sr. Montezuma pede a palavra pela ordem, urn parecer do pi-oc.:m:ador-ftscal da referida pro-
e declara que e_He não quer que se não imprima vincia, fundando-se em que os cirurgiões-mores 
este parecer, -mas como amanhã ha de appa- não podem ser reformados pelo alvará de 
1·ecer impresso 110 Jornal do· Oomniercio, esru- 16 de Dezembro de 1790, e por isso as 
sado será fazer-se a despeza da in,1pressão. mulheres e filhas destes não são comprehen-
Mostr~ que vai este parecer proteger a industria dídas na. citada lei de 6 de Novembro de 
de uma província, e é dever da camara pro- 1827. As supplicantes, portanto, fazendo ap-
teger a industria do paiz ; muito mais rigoroso parecer seu direito, requet·em á e.'lta augusta ca-
é esse deyer para com uma provi?cia que tanto mara provide~cia afim de obterem justiça. 
tem soffr1do como a da Bahia. E, portanto, de cc A comnussão, prestando a devida attenção 
parecer que se nno füça a despeza da impressão, á reclamação das supplicantes, é de parecer que 

··e deixa á consideração do Sr. presidente a ur- se discuta em occasiào opportuna o projecto 
gencia deste negocio. Nota que este cidadão, o de resolução n. 170 do anno de 1837, que sobre 
Sr. Meira, se acha na côrte, que soffreu muito representações semelhantes, a c.ommissão de 
n~ guerra da legalidade da província da Bahia, marinh!l e guerra desse anno fez subir á deHhe-
q J,..: estivera em Pirajá,· que derramára o seu raçllo desta .augusta camara, providenciando a 

. sangue; e, deste modo se lhe compensa por respeito da materia em questão. 
alguma sorte seus sacrificios. . cr Paço da. camarâ das de utados, 20 de Junho 

O Sa. PRESIDE~TE observa ao nobre deputado de 1889.-Liina e Silva.-)°lodrz"gues :l'orres.-
que ~ão póde deixar de ex~eutar ? que rpanda C.ari,allio de Mendonça. ,> 
o regimento da casa, e por isso vai consultar a . , . . 
camara se dispensa da iinpressão o projecto. Co~tmua a discussão do l'equerunento _do Sr. 

Consultada a camara, decide pela affirmativa. Ferreira Penna. . 
Lê-se e approva-se o ~esuinte parecer: O Sr, Marinho : - Nunca precisei tanto, 
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SE~SÃ.O EM 21 DE JUNHO PE 1~39 

Sr. presidente~ da impetrar a magnanimidade 
de V. Ex., nunca precisei tanto de rogar á casa 
que me conceda uma benigna atlenção ! Esta 
discussão par·ece de pequena importancia; mas 
tem-se tornado para mim da mais alta transcen
dencia ·! Um nobl'e deputado pela minha pro
vincia disse, em uma das passadas sessões, que 
as censuras feitas ao presidente e inspector da 
thesouraria ert\o calumniosas7 e qne os depu
tados que as fazia.o desattenclião aos dictames de 
suas consdeucías. Esta imputação é muito 
grave; e ella cresce de peso, quando se attende 
que parlío de um nobt·e deputado, que, pelas 
extensàs relações que tem nos circulas mais ele
vados e brilhantes da côt·le, pela consitleruçrto e 
apoio que tem na casa, acha em seu abono as 
melhores disposições. 

Outro nobre deputado, a11tor do l'equeri
mento, disse que os factos por mim apre
·sentados não são exactos ; e esta censura é 
tanto mais grave, por isso que me foi feita por 
mn nobre deputado que nll.o só tendo sorvido 
de secretario do governo, deve ser considerndo 
como mais inslruido nos objectos sobre que 
1êm recaliido minhas censuras, como porque 
esse mesmo nobre deputado se tem proclamado 
o seguidor de uma estricta neutralidade, e que 
collocando-se muro de bronze enl1·e a1nbos 
os partidos, jámais transcende a linha que 
traçou diante de si, senão para elogiar ; o_ que 
não admira, porque muita gente entenc!e que 
jurar falso em defeza · não é peccado. E' ruais 
grave ainda esta censura, porque me foi di
rigida por um Sr. deputado entre o qual 
e entre mim existem de muito tempo inal
teradas as relações da mais affectuosa amisade. 
Entretanto, Sr. presidente, que ás considerações 
vantajosas de meus nobres adversados eu só 
tenho desvantagens a oppôr. Sou um deputado 
novo, · ignorante dos usos, dos estylos parla
mentares, reduzido denlm da casa a um es
treito circulo de poucos amigos politicos, e 
fór~ a um circulo ainda menor de mui poucos 
amigos pessoaes. 

Opporei pois a tantas vantagens a pt_1zeza de 
minhas intenções, e tomando por uníco fana! 
a verdade, entro na ratificação dos factos. 

Direi antes de tudo, Sr. presidente, que o 
nobre deputado a quem me proponho res
ponder, não podendo destruir meus argu
men los, occupou-se de rebater uma figura de que 
eu me havia servido ; mas eu lhe responderei, 
que se o presidente de Minas não está a seis 
mil leguas, está sem duvida alguma um seculo_ 
áquem da civilisaçao aclual. Nno tem por ven
tura o nobre deputado noticia desse celebre re· 
gulamento n. 14, onde o portuguez é barbara e 
atrozmente assassinado ? Não tem noticia do 
ârl. 26 ~as instrucções sobre o recrutamento, 
onde se vê o sujeito no plural, e o verbo no 
singular e vice-versa ? E fui então exugerado 
quando disse que o actua.l presidente não sabia 

nem · o - portuguez da escola ? Ignora o: nobre 
deputado que o presidente· màndou uma ordem 
ao direélor geral- das· divisões,·· pela qual fazia 
reviver a carta_ régia de 1700 e tantos,. qüando 
pela lei de 1831 os índios têm seu juizo priva
tivo, que é o dos orphãos? Não sabe o nobre 
deputado que o presidente advertido pelo procu-

- rador-fiscal, um de seus c<mselheitos, remediou 
em parte este erro, declarando que o contracto 
com os indios devia ser feito com assistencia do 
juiz de orphãos, como se esse magistrado fosse 
curador e não juiz ? 

O nobre deputado lambem sabe que o presi
dente conserva illegalmente um estrangeiro na 
serventia de um officio de jnstiça em a vílla de 
Tamanduá : poder-me-ha dizer que esse es
trangeiro foi provido no emprego por outro pre* 
siàente, seu antecessor ; mas isso de certo não 
salvará ao presidente actual, porque depois, 
tratando-se de verificar-se o facto, apresentou-se 
certidão da secretaria da policia desta côrte, 
pela qual se mostrava que esse sujeito era es 4 

trangeiro ; entretanto o presidente insiste em 
conserval-o em menoscabo da lei. O nobre de
putado sabe de muitos outros casos que para 
não cançar a paciencia da camara eu não enu
mero: o presidente de Minas deve queixar-se 
amargamente do nobre deputado, pois de certo 
foi elle quem me proporcionou a1·mas mais for
midaveis para combater esse presidente. Peço 
a altenção da camara. 

Eu disse, tratando do emprestimo, lº, que o 
president~ linha desattendido os interesses pro· 
vinciaes, deixando de publicar editaes que con
vidassem os capitalistas á concurrencia : em 2º 
lugar, rejeitando a proposta de um. c.11pitalista : 
em 3° lugar, porque a lei, sendo modificada em 
sentido mais favoravel a1Js emprestadores, e 
tendo pàssado lei_ da assembléa geral que con- · 
cedia ao emprestirno provinciai as ·mesmas ga
rantias dos emprestimós geraes, devia o presi
dente negociar com estas vantagens. 

O nobre deputado confessou que não tinhão 
havido editaes : é verdade que quiz captar 
a attenção da camara, dizendo que ei5ses 
edilaes tinhM sido publicados ; mas inter~ · 
peJlado por mim declarou que em tempos 
dos anteriores ; logo concede que não houve 
publicaçao de editaes. 

Em '2:' lugar disse que nã.o existia -pro
postas de outros capitalistas ; em 3º lugar, 
que prova com documentos; e com a lei que 
concedeu privilegios ao emprestimo, que elle · 
foi posterior ao contracto. Aceito plenamente 
a consideraçllo que fez o nobre deputado, qlie 
aggravou o crime do presidente. 

Uma lei provincial tinha aulorisado ao pre
sidente a contrahir o emprestimo. Quando 
passou essa lei, era presidente o Sr. Costa Pinto, 
que principiou a dar-lhe execução, publicando 
edilaes, escrevendo a algumas pessoas, e con
vidando copitalisias : em consequencia dous · 
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õ08 SESSÃO EM 21 DE JUNHO DE 1839 

~nnitalistas se aoresentárão ; oonho de parte 
~--r~~~;~f~ento das propostas·; e estando o 
Sr. Costa Pinto a contractar o emprestimo, 
sabe que estava demiUido : pmd·encia foi n1lo 
continuar tal contracto ; porque contrahir em
prestirno não é objecto de precipitaçao, essa 
homa só é para o presidente de Minas. 

Chega o Sr. Miranda Ribeiro, continua na 
mesma negociaçl\o : entretanto reune-se a as
sembléa, apresenta-se o projecto modificando 
a lei, de sorte que o emprestimo, offerecendo 
maiores garantias aos capitalistas, devia por 
isso mesmo excitar mais concurrentes. Qt1e fez 
o Sr. Miranda Ribeiro ? Vendo que se discutia 
o projecto na assembléa, parou com o con
tracto, fez o que devia, o que faz todo o homem 
consciencioso. 

Continúa a discu:;são da lei, o presidente 
era deputado, tinha assistido ú discussão, tinha 
ouvido dizer a um outro deputado, o Sr. Dr. 
AntM, que o emprestimo esteve a ser con
tractado, e que dous capitalistas ei·ao os con
cu rren tes ; portanto, ainda dado o caso que 
da secretaria não constasse essa concurrencia, 
nem por isso, moralmente fallando, justifica-se 
o presidente de ter-se entendido com um só 
dos contractantes. 

Para que a camarn conheça todo o odioso 
deste negocio permilta-me que venha de mais 
longe. A lei primaria que autorisou o em
prestimo dispunha que o juro e amortização 
se pagaria sómente na capital da província, 
e que o presidente só contractaria na raz110 
das precisões da estrada ; já a camara vê 
que estas disposições rcpelliao os capitalistas 
que, n:io tendo relações na capital de Minas,"" 
na.o se queria.o sujeitar a ter alli procura
dores para cobrarem o juro do emprestimo ; 
além disto, a maior vantagem dos contracta
dores de emprestimos consiste na venda das 
apolices, vantagem que desapparecia, v-isto que 
o governo, não podendo contrnctar o empres
timo senão em pequenas porções, ninguen:,. 
quereria comprar apolices a 701 v. g., quando 
estava certo que o governo as emilliria a 60 
dahi a um ou dous mezes. Revogárão-se pois 
estas disposições ; d~cretou-se que o juro e 
amortização poderia ser pago nesta côrte, e que 
o presidente poderia contraclar o emprestimo 
em .todo ou em parte, como j11lgasse conve
niente. Ora, eu pergunto aos homens impar- · 
ciaes : feitas estas modificações, o que faria um 

. bom administrador, e que attendesse aos inte
resses da provincia P Convidaria, sem duvida, 
novos concurrentes, mandaria publicar nova lei. 
Fêl-o o presidente ? Não. 

Dirigia-se a um unico capitalista, quando elle 
não 'ignorava que, mesmo na capital, um outro 
havia que pretendia o contracto ; esteve pela 
lei que lhe quiz impôr esse capitalista, e 
-como disse o nobre deputado · a quem com-

bato, matou o principio da concurrencia porque 
à capitalista essa coÕdição exigio ! 

Eu devo dizer que nao é minha inlençao of
fender nem levemente o credito dos empresta
doree ; eu os reconheço como negociantes probos 
e honrados, e tanto, que um delles, esc11evendo 
a seu socio em Ouro-Preto, lhe mandou dizer 

ra, ' ' '1 ,_ ----- ---- [' ___ _ que nzesse o contrncto ue sorrn que nao 10.sse 
lesivo a seus interesses, nem aos da província; 
mas elles negocia vão, ningnem mgoceia · para 
perder ; á elles cun1pria sustentar s.eus inte~ 
resse~, e ao presidente os da provincia .. Per
gunto agora: póde-se dizer que um adminis- · 
tradcr que assirn obra é um bom adn1inistrador? 
Vamos agora á lei que concedeu ao emprestirno 
provincial o mesmo privilegio que aos empres
timos geraes. 

Eu pensava, Sr. presidente, que essa lei 
tinha sido publicada antes de effectuado o con
tracto, e então menor seria sem duvida a culpa 
do presidente de Minas, porque pudera elle 
dizer: apezar desse privilegio, as circumstancias 
do paiz não me permittirão que eu pudesse 
effectuar o contracto com mais vantagem ; mas 
q1rnndo a lei tinha passado na augusta ca
mara dos Srs, deputados, quando todas as pro
babilidades havião de que ella µassaria no se
nado e seria sanceionada,_ apressar-se a co n
tractar o emprestimo, nllo esperar por essa 
vanlagem parn negociar_com ella, fazer que o 
privilegio se tornasse em beneficio das pessoas 
e não da provincia, é, Sr. presidente, mostrar 
ou um interesse material, ou ser im mensa
mente inepto. Escolha o nobre deputado uma 
de duas, eu recebo a que fôr de seu agrado. 

Eu disse, senhores, que o presidente tinha 
rejeitado uma proposta de um outro capita· 
lista, eu o repilo : esse capitalista é o cidadao 
José Peixoto de Souza, e se a sua proposta não 
existia na secretaria, é porque elle, · bem 
como o outro concurrente, a tinha de lá ti
rado quando virão ambos que uma modifi
caçilo se fazia na lei ; mas o que eu digo é· que 
se o presidente nilo póde dizer que ignorava a 
pretenção desse capilalista, na.o o consultando, 
como ao outrot desattendeu os interesses da 
provincia; e se eu. não digo que o presidente 

. para assim obrar, teve um interesse malerialt 
é sómente em attenção á honra e probidade 
que reconheço nos ·emprestadores. 

E em presença destes ·factos tem-se o anojo 
de dizer que um deputado que os censura é 
um cahmmiador? 

Dir-se-ha porém que o presidente tinha ne~ 
cessidade de contractar o emprestimo para 
acudir ás urgencias do serviço. Não ha tal, é 
uma razão capciosa. A lei do orçamento tinha 
consignado 40 contos para a continuação da es
kada, quantia que serve de garante ao -paga
mento do juro do emprestimo ; e quando ella 
se não arrecadasse, tinha o presidente autori
sação para emittir bilhetes de credito; · e neste 
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caso bem podia demorar o contracto, esperar 
que passasse . a lei da assembléa geral, e ne
gociar com vantagem para a provincia. 

E pretende-se que esse presidente seja uma 
gloria administrativa, que seja um bom admi
nistradór que cura da prosperidade da pro
vincia ? 

Tendo mostrado ás pessoas imparciaes que 
foi immensa a inaptidão do presidente de 
Minas neste contracto, passarei a . mostrar 
que continuou com a mesma em todos os 
seus actos. 

O SR. ·PRESIDENTE :- O Sr. deputado póde 
apenas fallar sobre o re4uerirnento. 

O SR. MARINHO :-Vou rectificar factos das es
tradas que o nobre deputado autor do requeri
mento refutou. 

Gontractado o emprestimo, e recolhidos aos 
cofres alguns contos, o presidente entendeu 
que os devia distribuir por certas mãos, e de
terminou fazer arrematar uma parle das es
tradas; este contrncto e~tava feito em segredo, 
quando um negociante, Narcizo TavarP.s, com
pa1·ece (eu menciono as pessoas para que não se 
accllsem de desleaes as palavras proferidas pelos 
deputados nesta casa, e mesmo pmque desejo 
que sr.jão lidas em minha provincia, e qne lá se 
diga ao menos : o deputado Marinho disse a 

verdade, denunciou um facto veridico ). 
O negociante Narcízo, achando-se na vespera 

. em palacio, ouvia ao presidente fallando á meia 
voz ao engenheiro, que a arrematação se faria 
no seguinte dia ; foi então que esse cidadao 
apresentou um requerimento que pedia ser con
templado, e para o que queria ver as condições. 

O presidente, assim apanhado em flagrante, 
demorou o requerimento por oito dias, depois 
poz-lhe o despacho de ..:... As condições estno na 
secretaria. 

Foi porque esse negociante e outros desman
cha1·110 a igrejinha, que a arrematação se fez 
depois com vantagem para o publico ; mas 
isto foi-malgré vous. 

O SR. HERCULANO : - O nobre deputado falia 
commigo? 

O SR. MARINHO : - Não me dirijo ao nobre 
deputado, que mi.o estava no üuro Preto, e nem 
que eslivesse lhe faria a injnstiça de crer que 
tomasse parte em taes trat'ílpolinas ; conheço-o 
de muito perto, na.o é capaz de commetter in
famias. Desejo muito ouvir o nobre deputado a 
respeito destes factos ; eu quero ser contestado. 

O caso é, Sr. presidente, que pedindo á as
sembléa provincial informações a este respeito. 
o presidente em um · officio assignado pelo 
nobre deputado remetteU dons annuncios, que 
elle dizia terem sido publicados nas folhas desta 

1 ·corte, nas da capital de Minas e na de S. João 
d'El-Rei, dos quaes se via que em um se tinha 

marcado o espaço de cinco dias~ e em outro o 

de sete 1 São documentos que existem na secre• 
taria da assembléa provincial, e que mando 
buscar para convencer aos incredulos. 

Ainda não parão aqui os despropositas e 
disperdicios commettidos pelo presiqente. Fez 
sahir dos cofres publicas não pequenas quantias, 
dando-as a esses arrematantes a titulo de 
adiantamento, sem exigir a menor cauçfiO e 

fiança ! Interrogado por isso, disse : E'_ verdade 
que dei essas quantias, mas fora.o afiançadas 
pP.1os bens dos at·rematantes ! Eis o grande ad
ministrador ! O nobre deputado por Minas 
disse - que elle é versado em legislação.-Será 
pot· esta maneira ? O presidente ignora que 
aquelle que recebe dinheiro só pelo facto de 
receber fica obt·igado po1· seus bens a responder 
por elle ? Que a fiança é condição que nunca foi 
dispensada quando se trata de tirai· dinheiros 
<los cofres publicas? Só o presidente de Minas 
veio dar mate a todos os jurisconsultos que 
assim o entendem. · 

Tratarei agora do cobre tirado da ~asa do 
troco da cidade do Serro, e mostrarei que o 
nobre deputado não teve tanta razão, quando 
pensou que eu devia. reclamar sobre a diffe
rença de preço que appareceu no meu discurso. 
Âlguns dos meus discursos têrn sahido com 
inexactidões na verd::ide ; mas sou inimigo de 
emendas, e não as pretendo fazer senão em 
materias muito graves. Nao culpo ao~ tachy
graphos, e aproveito esta occasiâo p:ira de
clarar que o Jornal do Commeroio tem satisfeito 
plenamente o contracto (apoiados) : é em 
muitas occasiões impossivel a() tachygrapho 
tomar notas á vista do barulho dentro da casa,_. 
e principalmente quando ha susurro, e se 
pas.seia e conversa ao pé delles, mórmente 
quando fallão certos oradores. 

Esquecia-me uma circumstancia muito grave, 
e é que o presidente portou-se no . em prestimo 
de tão boa fé, que pedind9 a comrriissão de 
fazenda da assembléa provincial informações a 
respeito, S. Ex. não se dignou dál-as ! O nobl'e 
deputado ( apontando para o Sr. Ferreim 
Penna) ha de saber disso ; e que os factos silo 
vet·dadeiros, não ha duvida nenhuma : serão 
explicados de dive1·so modo, não duvido. 

E a esse respeito contarei uma historia que 
juigo ser appiicavel ao facto. 

Um personagem bem conhecido tinha sido 
accusado por ter arrecadado uns 400:000$ do 
thesouro, e dizià elle : ora, ha gente muito estu
pida ! Pois eu havia tirar dinheiro em de
posito .... se elles nem sabem corno se furta com 
unhas minisleriaes i 

Vamos ao cobre da villa do Príncipe. r 

O SR. PRESIDENTE: - O nobre deputado vai 
então passar em revista todos os actos de ..... 

O Sa. MARINHO : - Não, senhor, respondo 
aos are:umentos do Sr. Ferreira Penna. · 

Esta questão é de muita transcendencia : co-
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um pequeno circulo de amigos, tenho neces
sidade rigorosa de me justificar plenamente. 

J\J~o !lPPi~o ::t ~n:lrr•h:id:i (pni-: qnP tnl Jif11ln 

merece) quando se disse qoe esse dinheiro nl!.o 
constituia parte da renda publica e que tinha de 
dormir no thesouro. Supponhamos nue exíst.em 
no thesouro 100 ou 200· contos em· notas que 
devem ser queimadas : deixará de ser cri
minoso o ministro que emprestar estes confos 
de réis? Não, certamente o facto nada. perde de 
sua força, por isso que se diz que esse cobre 
devia ser inutilisado. Não aceito a coarctada do 
nobre deputado, quando dísse que o presidente 
ignorava ( applico o caso que trou,ce ha pouco) : 
é cousa que se nílo póde provar materialmente, 
mas a prova 1noral não é de rectlsar-se em iaes 
casos. O facto era publico e tinha sidD publicado 
por um jornal que até fez um mappa dos ganhos 
que esse particular tinha lido! Chamando-se o 
presidente á t·esponsabilidade, de certo nào se lhe 
imporia pena, p1'rque não se prova que lenlta 
tido denuncia; mas a prova moral existe em 
toda a plenitude ; além disso, existia a con
fissão do inspector .. 

Vou agora tratar do facto mencionado pelo 
Tiobre deputado. Elle disse que o presidente de 
Minas é tão cuidadoso de suas· obrigações e t/lo 
exacto no desempenho de seus deveres, que até 
se alguma censura merece é por demasiadamente 
aclivo, etc. O nobre deput:1do, q:.ierendo alle
nuar o facto da villa do Príncipe, disse que o 
presidente até se portou em caso identico de 
uma maneira despotica pa.ra com um homem 
que até era tido por amigo do governo, etc. 
Contarei a historia do Sr. Carlos José de 
Aievedo. 

Na presença do Sr. José Cezario de Miranda 
Ribeiro agitou-se no paiz uma. questão de vida 
e morte para uma das nossas grandes nota
bilidades : já se sabe que se trata da l'eeleiçAo 
de S. Ex. o Sr. ex-ministro da justiça, questao 
em que o governo empenhou todos os seus 
esforços ... digo pouco, empenhou a sua propria 
autoridade .•... ainda não disse tudo: empenhou 
até as instituições do paiz, ao menos em Minas, 

. Procurava-se pois um campeão que fizesse tri
umpbar a S. EK. ; o mão fc1do (outros chamão 
fortuna) deparon o Sr. Azevedo: e porque ne
cessitasse elle de uma credencial pela qual 
fosse reçonhecido por influente perante os e lei• 
tores, deu-se-lhe a patenle de ch~fe de legião, 
apezar de não ser do municipio. AssiGill apre
sentado este~ homem, deu a sua entrada, en-

. tendeu-se com os eleitores, fez tudo (nao se 
pense que eu exagero). Reunido o collegio, 
porque alguns eleitol'es forão tão rebeldes que 
resistirão ás insinuações de sua eminentíssima. 
Ex., esse homem, que não era eleitor, tomou 
a palavra, descompoz solemnemente os elei
tores, tratou-os de homeo$ de sacco e mox.illa, 
etc. 

~.nn"ln. n~,._l"'IIJ r,.arJn,.,:rJn ~ n.n~:nr'ín. rl.n. n~n. f."lll.-,~ 
\,.A'Vl.U V Ç~\.\.,14.A, J.. V'-'Ul~LUV e\- pv.:i,yc;.1.-v U.'Ci UC\V 1a.11c;1,1 

sem apresentar prnvas, invoco o testemunho do 
Sl'. Dr. juiz de direito da comarca do Parahy
bnna. Dado este primeiro passo; que provava a 
preponderancia, que esse homem teria, tor
nou-se elle o dírector do municipioi illudindo . 
entao a boa fé daquelles homens que havião 
sido nomeados para· a operação do lÍ'oco, hon
rados, mas que estranhos a esse negocio, cui
dando nas suas lavouras e occupações do
mesticas, e que ignoravào todos os manejos que 
me parecem estar muito adiimtados. Apre
sentot1-se o Sr. Azevedo como. o Mecenas a 
respeito do troco de cobre. 

Eu nào quero dizer nada sem clncumentos ; 
existem documentos na secretaria do governo, 
que provãO que esse hornern veio aqui comprar 
nma porção não pequena de sizallia a Samuel 
Philips e qne condozio para a Pomba ; ora, 
q11ando vai sizalha de Minas para a Inglaterl'a, é 
q1iando vai daqui para a Pomba ! Procurei 
sabet' se havia alli casa de fundiçao que apro
veiittssse a sizalha, e o resultado foi que essa 
porçM de siz_alha tinha sido conduzida para en
cher certo vacuo que se tinha deixado na 
operar,:a.o do troco ! O governo sabia disso ; 
e den nlgumas providencias? Não~ é verdade 
qne alii vetn a ignorancia legal, mas existe oco
nliecimenlo moral, porque isto era publico, e 
tnnlo que o mesmo inspector recusou por muito 
tempo mandar notas para resgatar o numero 
imrnun5o de cautelas que se havia emittido nessa 
cns.11 de troco. E-ste homem foi nomeado por 
seus se1·viços eleitoraes ageate do recrutamento, 
onde exerceu as maiores perseguições e arbi
lrnriedades, prendendo a homens casados co
nhecidos no lugar. Tenho o testemunho do 
nobre depufado o Sr. Dr. Cerqueira. 

Fez mais (aqui repito a expressl'lo do meu 
nmigo deputado pela Bahia o Sr. Montezuma); 
direi que na província de Minas não appareceu 
~rande conflagraç1:'lo, foi pelo espirito de ordem 
que nella reina ; os incitamentos forão muitos ; 
e~se homem protegido pelo governo levou os 
seus despropositos á ponto de espancar um 
desgraçado preso dentro. da cadêa, porque 
linhi\ tido o desafôt·o de dizer que S. Es. não era 
uma das cousas qoas daquelle lugar! Houve 
queixa disto ao governo, mandou-se ouvir ao 
Sr. juiz de direito, que disse que se devia ins
tituir um pt'ocesso: e o que fez o nosso sapien
tissirno presidente? Mandou vir os dous accu
sados, como se tratasse de um crime de res
ponsabilidade, e sa_tifez-se com as suas razoes 
juri<licas. 

Forao, portanto, taes os despropositas desse 
homem, que se proclamava o braço direito do 
governo, e como é costume dizer-sei-susten
tador do throno e do altar-nomes com que 
muitos se apadrinhão, que o munic.ipio da fi.lla 
da Pomba se levantou contra elle. l Quarenta e 
hmlos otliciaes, chefes e guarda$ nacionae$ 
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vierão pedir ao presidente que os · livrasse 
daquelle flagello mais terrivel que o dos gafa
nhotos do Egyptõ : e forllo attendidos ? Des
prezou-se a sua supplica. Aqui devo dizer-en
tendi que nestas circumslancias não seria muito 
prudente o presidente acceder, posto que os 
supplicantes se .apresentassem desarmados e 
como verdadeiros peticionarias, dizendo : esse 
homem nos opprime, é um desordeiro ; se 
elle s~ não demitte ha uma desordem, etc. 
O nosso presidente a nada attendeu ! Vendo-se 
assim tratados e oppressos estes pacíficos habi-· 
tRnles, voltarão-se contra nquelle pP.rseguidor, e 
eue· se vio na pre,iisão de sahir do lugar : da 
noite para o dia, fugia~ . . 

A camara vai ouvir o mais engraçado da 
historia com que o meu collega quiz fazer o 
elogio do presidente. Constou no Ouro-Preto, 
e·eu lá estava, que ess~ homem tintm morrido, 
e a noticia era tão bem fundada, que elle 
depois de chegado á capital disse que chegou 
a ler prompto o caixão ! Constando qile tinha 
morrido, demittirão-n'o ! (Risadas.) E mandou
se sequestrar os bens, e porquP P Porque· se 
tinha compromeltid(! com a quantia de 20:000$ 
do tl'OCO, e não tendo cumprido a entrada pas
sados muitos mezes, e tendo fugido do lugHr, 
se deu ordem para pôr os bens em segu
rança, porém, isto foi depois de fugido e jülgado 
morto. 

Eis a propria· verdade, que não precisa de 
atavios. Agora direi ao nobre deputado, e a 
outro Sr. deputado que diz que aqui . só se 
avança.o expressões calurnniosas contra o· pre
sidente ·de Minas, que nos nega o direito de 
termos · uma consciencia, sem que se lembre 
qt1e igual direito nos dá. de duvidarmos de 
suas proposições, das quaes nunca duvidei, 
nem nunca duvidarei, porque eu considero 
indigno da estima, aintla do mais baixo ci
dadao, o deputado que, abusando da tribuna, 
vem denunciar aqui mentiras. N'a.o, Sr. presi
dente, não somos calumniadm·es : o que é certo 
é que existe nesta côrte uma especie de Santa
Alliança, a qual pretende arrogar-se ao direito de 
governar, influir na camara, e dirigir o governo. 
(.Apoiados.) E' da existencia dessa potencia, 
cujos effeitos já se experimenta.o na côrte, e se 
fazem sentir nas provincias, de que eu estou con-, 
vencido : sim, é essa potencia magica que quer 
governar sem responsabilidade," que cmbraçando 
como escudo o throno, se esconde por detraz 
delle (apoiados), e o apresenta aos tiros de 
seus adversarios, e nós que respeitamos esse 
:sagrado objecto, nós que nos curvamos diante 
~o throno, somos tidos, somos . tratados de re
vol ucionarfos ! ... (Apoiados.) Idéa que se tem 
pr~tendido insinuar na populaça.o : e aproveito 
esta occasião para pedir ao. meu amigo o 
Sr. Limpo, que apresente a moçãO que aqúi 
annunciou. Justifiquemos nós, senhores, á face 
do paiz, conheça elle que . Uln dominio illegal 

lhe pesa sobre os hombros, que nma potencia 
invisível pretende escravisal-o; potencia ter

. rivel, e tanto mais, quanto ella se àpltdrinha 
com o sagrado nome do objecto de nossas 

· mais sinceras sympathias (apoia.dos); polt:ncia 
que desejando conservar em mãos inabriveis 
todos os destinos do paiz, tem sêde de dominio. 

Senhores, talvez não esteja longe o tempo 
em que a ninguem será dado occupar uma das 
cadeiras na representação nacional, um só 
lugar no governo do paiz, sem que se curve pri
meiro diante da divindade orgulhosa. (Apoia
dos.) Mas um dia virá, talvez não tarde, em 
que todos os planos da malícia s,-j110 desco
bertos, em que a verdad~ appareça, e o sol 
nunca nasce mais beno do que quando rasga o 
bojo da escura nuvem! Supplente pela minha 
provinciu, sendo talvez esta a ultima vez, o nnico . 
anno em que lenha de fallar á fàce do paiz in
teiro, eu lhe direi :-Brazil, acorda, illudem-te; 
tu suspeitaste do fundador do imperio, e julgaste 
que quem le deu ~ liberdade te preparava 
ferros ! Desgostaste-o, desceu do fürono, dei~ 
xando-te -o valioso penhor de unia.o, de paz e 
de ventura (numerosos apo-iadoa) : e agora, 
agora um poder excentrico, illegilimo é que te 
ha de dominar P Uma potencia invisível, um 
poder emfim que a constituição desconhece ? 
Brazil, fizeste descer ão throno o filho dos reis 
para ser dominado por...... Acabe a phrase 
quem quizer. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Bravo, Sr. Ma
rinho; Muito bem, muito bem. 

O SR. MARINHO : - Obrigado, agradeço a 
V. Ex.· 

ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do voto de graças. 

O Sr. Andrada. Maohado·:-Sr. presidente; 
o meu estado ·morboso não me permitte dizer 
tndo quanto · desejava, pouco me demoro: mas 
eu devo alguma resposta, m6rmente ao illustre 

. deputado ex-ministro da guerra. Como tenho 
de fallar, fallarei na serie que vou apontar: farei 
algumas observações ao meu illustre amigo e 
collega pela provinda da Bahia ; trocarei al
gumas palavras com o nobre deputado pela 
provincia de Minas ; direi alguma cousa ao 
nobte ex-ministro da fazenda, que sinto não 
esteja presente, mas meu discurso chegar-lhe
ha ao depois; finalmente, demorar-me-hei 
pouco mais com o nobre ex-ministro da guerra, 
que me fez o favor de fazer allusões, a que devo 
por força resp•:mder. . _ · 

O meu nobre amigo pela provincia da Bahia. 
fallou aqui de uma olygarchia que elle jul- · 
gava formada em Pernambnco. Ou eu ou o 
meu nobre amigo estamos equivocados sobre 
a definição de olygarchia. Cuido que oly
garchia é o governo de poucos, · ôrmado em lei, 
ou ereado pela · autoridade a que o povo se. su-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 09:15 - PÃ¡gina 9 de 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ô12 SESSÃO EM 21 DE JUNHO DE l 830 
jeito,; talvez que o meu nobre amigo chamasse 1 
olygarchia a essas influencias que dão as ri- \ 
·quezas, a posiç.ao social, as allianças a um ou 
outro cidadão ; se é isto, peçQ-lhe perdão, é ir
remedia ve1 : na organisação social moderna é 
impossível destrufr essas· influencias: eu bem 
quizera que todos os brazi1eiros não tivessemos 
por norte cm nossas intenções senão sómente a 
justiça e a sua consciencia ; mas, emfim, é o 
·,1ue se não póde fazer; felizmente posso dizer 
nesta casa que essas influencias de Pernambuco 
estão nas mãos de um cidadão dos mais puros, 
·esta.o nas mãos de um cidadao, cuja amizade 
me honra, amizade principiada em tempos fe
lizes e estreitada pela communl1ão de desgraças ; 
em um cidada.o o mais conspicuo, em utn mo
narchista illustrado e muito liberal, em um 
.patriota preslat1te, em um homem energico. 
Sabeis qual é ? Eu digo o. seu nome - o 
Sr. F1·ancisco d~ Paula Cavalcanti de Albu
querque. Este meu testemunho ~a casa ás vir
tudes desse illusl re cidadão vá, ao mtinos, 
consolal·o da preterição que o governo tem feito 
deUe quandu tem sido nomeado para lugares 
a que o seu merito tinha maior direito. Aca
bado isto, passarei a ·uma outra observação a 
respeito do discurso do meu nobre amigo. 

O meu nobre amigo avan~ou na casa que 
uma camara conscienciosa nunca podia recusai• 
meios ao governo, embora não t.ivesse nelle 
confiança. Eu admitto a these em generalidade, 
mas cm universidade, declaro que não. Póde 
dar-se a hypolhese de um governo de tal fórma 
hostil ás liberdades do paiz, de tal fórma ini
migo do avanço da prosperidade do paiz, que 
uma cemara conscienciosa se veja obrigada a 
negar-lhe os meios; porque conceder-se esses 
meios para continuar uma carreira de loucuras, 
de desatinos, seria o mesmo que assassinar a 
nação~ E pergunto eu : sendo possive] que uma 
semelhante administração exista ; sendo pos
sivel que o poder irresponsavel esteja fascinado 
por tal man·eira que apezar dos clamores da 
nação inteira, apezar dos votos de censura, 
finalmente apezar de accusações que quasi
sempre não passa.o: sendo possível que apezar 
de tudo isto o poder irresponeavel continue a 
sustentar. uma tal administraça.o, o.que deve· 
fazer o deputado consciencioso? Na minha 

· opinião negar-lhe tudo : porque, digo eu,· se 
· mesmo o poder ir:responsavel não . está livre de 

uma resil:llencia, porque ninguem se persuada 
que na sociedade occupa o em prego para bem 
seu, occupa para um fim dado, para avançar a 
prosperidade nacional ; se o mesmo poder irres• 
ponsavel fôr tão desassisado e louco, que se 
opponha, que contrarie os fins de sua creaçllo, 
este poder irresponsavel está sujeito ao di'reito de 
resislencia que é consignado em todas as eon
stituições. Se nós pois podemos resistir a este 
poder quando chega a essa extremidade, como 
não podemo~ usar de meios mais doces, como 

forçal-o a fazer o bem, múo grado seu? Advirta
se que supponho .um caso extremo, e que se 
nesE"e extremo a resistl'ncia é permillida, muito 
mais é permillido o meio doce de obrigar o go
verno a voltar ás vias da lei ; nn.o se creia 
porém que quero justificar a opposiçno feita ao 
governo ·passado : não julgo de _modo algum 
qn~ os defeitos taes quaes do governo passado 
o tivessem tornado inteiramente hostiJ, mani
festamente inimigo da nação; neste caso a 
minha lheoda nã.o avança tanto. 
· Agora, Sr. presidente, direi duas palavras ao 
nobre deputado por Minas. Eu tinha dito no 
meu· d.1scurso anterior que se acaso as palavras 

· do· nobre deputado por S. Paulo pudessem ser 
taxadas de indiscretas, mais indiscreto, mais 
imprudente era o discurso do nobte deputado 
que desenvolveu estas palavras, que lhe deu 
um sentido odioso ; que guem as explicára era 
mais culpado que quem os pronunciára. Per
gunto eu, Sr. prei"=idente : supponhamos que 
esses rebeldes do Rio Grande lião (eu creio 
que elles nno se meltem muito a lêr o que nós 
aqui dizemos) ; supponhamos que esses re
beldes leião o discurso do nobre deputado pela 
minha provincia: o que ·acharia.o nelle? E' 
um deputado que nos elogia de coragem e de
nodo, mas nos esligmatisa d"l rebeldes: não 
podemos pois contar que esse deputado serã 
do nosso lado, mas quando muito podemos · 
crer que nas nossas desgraças nos nao esma
gará. O que dirão elles com a leitura do dis
curso do nobre deputado pelo Rio de Janeiro ? 
E' que ha na casa um lado intefro que sympa
thisa na.o só com as virtudes militares dos 
rebe,des, mas que. até tem inclinação para o. 
systema : o qne acoroçoaria mais os rebeldes, o 
primeiro, ou o segundo? Tenho respondido ao 
nobre deputado de Minas. 

Irei agora dizer alguma cousa, ainda que pre• 
sente nãO esteja, ao nobre ex-ministro da fa. 
zenda; querendo atacar o discurso pronunciado 
por meu nob1·e frmão, avançou um erro ..:om
pleto em. politica constitucional. Eu não respon
deria a factos apontados e comparados, porque 
deixo isto a meu nobre irmão, quando lhe chegar 
a vez ; mas não posso deixar passar uin principio 
erroneo. Meu nobre irmão julgou a ida do nobre 
ex-ministro da guerra ao Rio Grande, como 
desnecessaria, como iUegal, comu inutil. Como 
provou o nobre ex-ministro que ella era util ? 
Foi pelas inform!1çôes mais ex.actas que nos deu· 
o nobre ex·ministro da guerra. Mas, pergunto 
·eu, não as poderiam os ter de outro modo? Creio 
que sim. E pergunto mais, apezar de todo o res
peito que lenho ao nobre ex-ministro da guerra: 
poderia elle no breve espaço de tempo que se 
conservou naquella provincia ter informações 
mui cabaes? Permitta•me duvidar. Poderia elle 
ter essas informações cabaes, estando rodeado 
de satellítes daquelles que tinhão interesse 
em occultar a verc;lade? Não, permitt~·P\C 
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S1!:SSÃO EM 21 DE JUNHO DE 1839 â13 
que lhe digo, que suas informações ha.o de 
ser inexaclas por estas duas causas, a que 
e11e nãO podia resistir e que elle não podia 
evitar. 

Mas agora o que me admirou é o modo por 
que o nobre ex-ministro da fazenda provou a 
legalidude. desta viagem. Meu nobre irmão disse: 
-que é da rubrica do orçamento, por onde se 
fazem estas despezas, essas ajudas de custo ? -
O nobre ex-ministro respondeu :- esta.o na ru
brica d9s eventuaes. Ou eu ou o nobre ex
ministro nãO sabemos o que são despczas evcn
tuaes. Cuidava até agora que despezas eventuaes 
erao as consignadas para objeclos conhecidos 
pela lei, cuja existencia porém não era corto que 
se verificasse dentro do tempo comprehendido 
na lei do orçamento i mas na maneira de ver 
do nobre ex-ministro da fazenda, pa1·ece;que d~s
pezas evenluaes são todas as que lhe der na ca
beça tâ.zer, haja, 011 nllo, lf:i. Declal'o que não ha 
despeza que não seja mandada fazer por nós, e 
mandado fazer com conhecimento de cansa. Des
pez~s eventuaes, no meu modo de entender, sup
ponho, na repartiça.o do imperio, são ajudas de 
custo de ida e volta para os presidentes, porque 
não temos cel'leza se sel'âO nomeados novos 
presidentes, ou não ; mas é preciso que haja 
uma rubrica que consigne os mr.ios de fazer 
esta despeza : despezas eventuaes, por exemplo, 
D?- repartição dos estrangeiros, são as chamadas 
despezai; de ida quando um ministro vai, e de 
volta, qJando eHe sahe ; porqut: semelhantes 
despezas podem não succeder no anno do 01·çaw 
menlo, mas não se podem deixar de votar, 
visto poderem existir. 

Desde já digo : não admitto a definição do 
nobre ex•ministro da fazenda; não faJlarei em se
melhante materia, não fallarei mesmo nessas 
bandas de. musicas, uesse fasto, nesse estrondo, 
nesse espalhafato que acompanhou a viagem do 
nobre ex-ministro ; esse era o caracter distioctivo 
da administração de 19 de Setembro, que a- nada 
mirou senão á fazer effeito (permitt~-se-me esta 
phrase franceza). · Essa administração não se 
servio senão de illusões, rillo pôi em jogo senao 
os meios de fascinar-nos ; apresentou-nos aos 
labios sequiosos um cópo· · de esperanças cheio 
'até a borda, coroado de rosas e de lyrios, mas 
cópo que quando o empinámos, quando o. esgo
támos, não achámos no fundo deJle senão 
o amargor do desengano, o fel do desapon- · 
tamento, · permitta-se-rne esta palavra inglexa, 
que já está nacíonalisada em · França e 
lambem entre nós. Eis o que tenho a dizer 
ao nobre ex-ministro da fazenda a este res
peito. . 

O nobre ex-minis.tro da fazend!l,; com a sua li
geireza cavalheir~sca, avançou que os factos que 
eu tinha apontado de disperdicios se achavâo 
inteiramente respondidos. Na.o tenho outra res
posta a dar-lhe sena.o esta-sie dieere placet ;
agrada-lhe dizer assim; mas comparem-se os 

w~'º J 

· nossos discursos, e ver-se-ha que todos os factos 
que apontei estão inteiramente pro,·ados, que 
apenas em dous reconheci não haver disper
dício perfeitamente; mostrei, porém, que nelles 
havia irregularidade, ao menos não ba um só 
facto innocente de quantos apontei ; e como 
vem o nobre ex-ministro á · face do mundo, 
á minha face, dizer que eu reconheci que me 
tinha enganado ? 

Com a mesma ligeireza respondeu o nobre 
ex-ministro aos novos factos que lhe dil'igi sem 
tenção de hostilisal-o, porque, para mim, nada 
vale que o meu voto passasõe ; disse aquillo 
de que estava convencido cm minha conscienci a, 
o successo- nllo depeudia de mim; mas nno 

. posso passar em silencio u ligeireza do nobre 
ex-ministro. Eu tinha dito q11u o· nobre ex
ministro do imperio tinha dado 800$ uo ol'ticial 
do seu gabinete, que era encarregado clu con
tabilidade da secretaria, quando ua.o havia se· 
melhante quantia antes, porque outr101·a ape11as 
se davao 600$, que se suslárão por uma 
resolução, e a contabilidade linha-se feito muito 
bem. Mas o que eu critiquei não foi dar-lhe 
nem 600$, nem 800$, o que critiquei foi mandar
se-lhe pagar 800$ desde o tempo ern que tinha 
cessado a gratificgçâo de 600$, de maneira 
que teve oste nobre ministro a natureza de 
Deus, confundio o passado com o presente, 
não se contentou que os 800$ fossem contados 
do dia em que principiou a graça, mas de 
tempo muito ant~rior ; e . advirta-se, pal'a co
nhecer-se a economia do nobt·e ex-ministro 
do imperio, recebia çmlros 800$ como official 
do seu gabinete, e fez-nos ainda favor em 
não pl'incipiar a contar do tempo da inde
pendencia. 

Eu disse aqui igualmente qu~ l1avia outro 
facto escandaloso, que é que tendo sido cha
mado para aqui um inspector da thesouraria 
das Alagôas, derão-se propriamente dous orde
nados de um só lugar, embora o daqui com 
o nome de gratificaçao, e o de lá com o nome 
de ordenado. Disse o nobre ex-ministro que 
erão gratificações ; mas quem lhe lhe deu poder 
para isto ? Quem o autorisou para dar 1 :200$ 
de gt·aliticação ? E pergunto mais : ·porque na.o 
se fez is.to ao honrado inspector da thesouraria 
do Rio Grande, o Sr. Salas Pacheco e Pâ via, 
que nunca teve mais de 600$, e que ·só agora 
é quê o novo mínistt·o lhe deu a pequena 
gratificação de 209$ ! E' preciso que o nobre 
ex-ministro confesse que houve patronato, e pa-
tronato decidido. · · 

Sobre o descuido dos direitos dos vinhos, 
talvez o nobre ex-ministro diga que na.o estavão 
aind,a .as cousas promptas ; o que me admira 
porém é que estivessem logo promptas para 
o actual ministro. Em verdade, quando nós 
não queremos fazer as cousas, sempre · temos 
-desculpa. · 

Não desejo campar de litteratu~a com o nobre 
Gõ 
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ex-ministro da fazenda i mas permilta-me que 
lhe diga que o seu disc111·so não abona o que elle 
disse de novo. Elle disse mui claramente em 
seu discurso que o bill d'F.J,ltainde1' tinha ap· 
par·ecido pela· primeira vez em tempo de 
Carlos II : mostrei que se enganava redonda
mente, sem me demorar muito nisto; porque o 
nobre deputado que é tão litterato devia 
saber muito bem, e o sabia de certo, porque 
é impossivel que a historia ingleza escripta 
por esses Humes, Smoflets e outros, fosse 
ignorada pelo nobre ex-ministro, visto que essas 
e outras obras devem adornar sua escolhida 
bibHotheca. Mostrei-lhe que era da natureza 
da constiluiçà.o feudal que tinhão. trazido os 
Normandos para a Inglaterra. Ap1·esentei-lhe 
exemplos -anlel·\ol·es á Cal'los II i em tempo de 
Cados 11 upenus os l'egicidas mortos farão eon· 
demnados em virlude dcsle bill, e os seus bens 
couliscados, pois que os vivos gozát·D.O do privi- · 
legio clu utn juizo legal, como é de ver das de· 
feim;. pol' elles dadas. O que eu não compre· 
henrlo ó n zanguinha que o nobre ex-ministro 
tomou ao 1·einado de Carlos II ; cuidava eu 
qu~ a administi·açao de 19 de Setembi·o nao 
dtavia ser muito avessa a esse reinado, até 
por uma especie de s,emelhança que acho 
entre o ministerio que então governava a 
Inglaterra, ministerio de tn.o celebre caballa, 
e a transacta administração de 19 de Se
ter:n bro. 

Louv0 a p1·1.1dencia do nobre ex. -ministro 
da fazenda, em não querer continuar em suas 
pre1eçôes. Em verdade, nem a fórma das dis·
cussões da casa:, nem o lugar, nem os ac
cessol'ios dno a tranquiJ]iuade necessaria para 
se discutir materias scienlificas ; vem fejto do 
gabinete tudo o que aqui se diz. Mas o que 
admiro é que o nobre ex-ministro teime em 
querer metter-me na cabeça a ligação neces
sariat ou antes a identificação que elle quiz fazer 
do estado financeiro e da riqueza nacional ; 
outrosim a sua theoria de que muitas causas 
accessorias obra.o sobre a baixa e ·alta dos 
fundos sem obrarem sobre o credito, quando 
eu lhe mostrei que muitas dess ... s causas 
que elle julgava estranhas ao credito obra.o im~ 
mediatamente sobre elle, e só mediatamente 
sobre a alta ou baixa dos fundos. · 

Tambem digo ao nobre ex-ministro que se 
enganou muito quando julgou que lhe emprestei 
palavras que eHe ,não disse. AppeHo para o 
seu discurso ; por elltt clara.mente se vê que 
S. Ex. adoptava o systema dos en1prestimos 
como vantajoso á . nação. Agora S. Ex. leve 
a bondade de dizer que apenils era isto in
dift'erente ao estado de uma nação, quand~ ella 
se via obrigada a contrahir dividas, e que então 
semelhante estado não é favoravel nem des
favoravel. á prosperidade nacional. Torno a 
dizer a S. E:x... que respeito muito as sl:las luzes~ 
mais não sigo t!sta opinião, a priori ; nego que a 

rli~ida. publica, conserv.rndo nm,i quantidade 
de capitaes produclivos ein estereis, na.o faça 
resentir-se disto a pt'Qspet·id:ide nacional. Os 
exemplos tl'azidos por S. E1'. muito bem res
pondidos forão. Nao podem convencet· suas pro
posições á ouvintes pouco doceís, pouco cre· 
dulos e eu sou um <lelle:; ; persuado-me que 
as proposições que S. Ex. produzio são mui 
pouco abonadas pelos principias da sciencia 
economica. 

Aqui devo tambem dizer ao Sr. ex-ministro, 
elogiando sempre os seus talentos, que livros 

. mais modernos, quando a materia tem sido 
profundamente tratada, encarada por todos 
os lados, n~o fazem tnaís que repisar o que já 
estava dito, 1·epeth· o que já esluva refutado e 
debellado; não lhe quero negar porém o gosto 
de ouvit- cousas novas, eu já estou velho, e a no
vidade n1e estranhu, e colllo Vtllho gosto de ter 
em que estribar-me, poi· isso ás vezes cito as 
fontes ; um I ilttirato porém . tãO abalisado como 
S. Ex. na.o precisa de autoridade alheia. elle por 
si só tem peso. 

Tenho acabado aqui o que julgava preciso 
t.lizer uo nobre ex.- minislL'O da fazenda em res
posta ao seu discurso na parte em que me diz 
respeito. Passa1·ei agora l\ conversai· alguma 
cousa com o nobre ex-ministro da guerra, <Jue 
perdeu muito no meu conceito com o seu ul
timo disc1nso. Primeiro que tudo principiarei 
por lhe fazer co1·diaes felicitações por ter desco
bei·to um talento que lhe desconhecia, a vefa de 
ironia com que principiou o seu discurso; esta 
arma é perigosa, é pesada, pede muito exercicio, 
e quando não se é muito exercitada, mais fere 
quem a maneja do que aquelle conra quem é 
dirigida. Devo dizer ao nobre ex-ministro da 
guerra que 11i10 foi com o projecto de fazer 
realçar a adtninistrnção de 19 de Set_embro que 
ap1·esentei o meu volo separado, foi de certo 
pela convicção em que estava de que essa admi
nistração tinha mal servido á nação. 

Não alardêe tanto S. Ex. con1 53 votos: deve 
saber que 3 forão as secÇôes que votarão contra 
o meu voto separado,· ainda que convencidas da 
verdade deBe i rI1as não quizerão votar por eHe 
por motivos muito differentes daquelles· que 
julga o nobre ex-ministro da guerra : uma 
dessas secções ju1gou talvez insolito este prece
dente, sern se lembrar que no anno de 1880 
houve um precedente do mesmo genero, assig
nado pelo nobre ex.- ministro da justiça e por 4 
outl'Os respeitaveis cidadãos, dos quaes 2 
e::.t:t-0 no senado, o Sr. Feijó ~ o Sr. Paula 
e Souza, e 2 ainda nesta casa se acha.o, me11 
irmão e a Sr. Limpo de Abreu. Estes se
nhores se uao lembrárão lambem que a consti
tuiçao o autorisava. Outra secção dos Srs. depu
tados que votárão contra, o ~uto · separado foi 
daquelles que se deíxárão seduzil" por esses 
principios de generosidade, que desdeuhavao 
inquietar os mortos·; pareceu-lhes que não 
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existindo mais essa administração, era pouco 
cavalheiro perseguil-a. A generosidade é vir
tmle moral e apreciavel ; mas nos negocios pu
hlicos, justiça e só justiça é o QUf' só de nós 
homens publicas se deve exigir; mas ellrs 
assim julgát·M; o motivo era nobre, eu nilo os 
culpo. A terceira ramificaçtío é daquelles se-

. nhores, que, encantados pelas assucaradas ca
ricias dessa Lais fagucira, dessa Dali1a enga
nadora, emfim, da adrninislração de 19 de 
Setembro, julgârão desairoso censural-a, visto 
a terem apoiado ; mas eu desejára que esses 
senhores reparassem que, qua11do existem factos 
posteriores ás profissões primeiras, nenhum 
desar viria aos que a abandonassem ; elia não 
era mais a mesma. A administraçao que elles 
tinhão apoiado tinha desapp3:recido. Eu lambem 
lhe dei o meu apoio, retirei-Ih 'o, e segura
mente nM julgo que ficasse por isso desairoso ; 
mas emfim, esses senhores que pensárão deste 
modo Linha.o direito de obrar como obravão. 
Eis-aqui o que deu a maioria de que tanto 
blasona o nobre ex-ministro da guerra; porque 
no mais S. Ex. bem sabe que muitas cousas ha 
nesta casa que por um voto se perdem ou se 
ganhao, e que por emquanto não ha decidida 
maioria. 

Tambem devo dizm· que S. Ex. commeUeu 
outro erro. S. Ex. disse que eu mesmo tinha 
julgado os senhores que formárão a adminis
tração de 19 de Setembro como os mais pro· 
prios para dirigir o leme do estado : respondo : 
sim naquelle tempo, e emquanto os seus actos 
me não àesenganarao. Âqui pede a jt1stiça que 
diga que reconhecia e reconheço talentos nos 
ministros que form·átão a administração de 19 
de Setembro; reconheço probiàade, não em 
todos, francamente o digo, mas em alguns ; 
nao creio, porém, que elles tenhão mais capa
cidade que outros: julgnei que naquellas cir
cumstancias elles era.o os mais proprios para 
reger o estado, porque as capacidades que se 
sentavão deste lado tinhão contra si preven• 
ções talvez mal fundadas, tínhão prejuízos na-

. cio11aes que só o tempo podia desfazer. 
Tambem enganou-se o nobre e.'lC-ministro 

quando disse que só por causa da queslão dos 
estrangeiros retirei-me da adminis.tração de 19 
de Setembro. Principiou por ahi, mas leis ex
cepcionaes, suspensão de garantias, arbitrios 
pedidos f.l cada momento, e prodigalidades, 
confirmárão a minha apostasia. Aqui per• 
mitta-me o nobre ex-ministro dizer-lhe que na.o 
sei a que veio a comparação com o nobre de
putado que hoje vota commigo, e que foi quem 
propoz a medida àa admissão de estrangeiros: 
quero ou pretendo que algum Sr. deputado siga 
-minhas idéas politicas? Nao de certo ; eu sou 
individuo unico nesta casa, sou inteiramente 
independente; nesta casa sempre voto como 
a minha fraca razllo me ensina: dirilo-me nas 
questões por mim sómente ; se· tenbo a foliei-

· dade de~que outros senhores conéorrão coml11igo, 
glorio-me muito com isto: mas não me agasto 
se não VQtarem no sentido em que voto: cada 
nm segue sua consciencia ; apenas tenho um 
homem que ordinariamente segue a· minha 
opinião, e eu a delle, este é o meu honrado 
irmão: em regra conversamos, discutimos a 
materia antes de aqui virmos, e estamos con
cordes, 

Mas não sei porque devo recusar o voto de 
um :nobre deputado, e deputado instruido, só 
porque discordou de mim em um objecto, aliás 
importante; advida-se que este nohre deputado 
não vota por um ou por outro lado, costu
mamos a votar independentemente. Nno sei 
a que veio esta lembrança do nobre ex-mi
nistro. 

Vou seguindo os pontos a que puz asteris
ticos no di~curso do nobre ~deputado: não 
me faço cargo de desfazer algumas das respostas 
dadas ao nobre deputado por Santa Catharina, 
porque creio que elle o fez completamente ; 
nada me resta nesta parte. 

Disse o nobre ex-minislro da guerra que já 
se Linha defendido a administração provando
se a inexactida.o da censura de disperdicio:; 
quanto á compra de cavalhadas. Respondo que 
esta idéa ainda fica em pé ; eu disse que nas 
administrações passadas se Linha feilo dessas 
mesmas despezas com compras de cavalhadas. O 
nobre ex-ministro da fazenda di~se que as ca
valhadas se renovavão inteiramente todos os 
annos ; eu respondi a isto que as cavalhadas se 
conservava.o mais tempo : affirmou o nobre 
ex-ministro que as fortificações se fizerão de 
novo. Acredito o que diBse o nobre ex-mi
nistro da guerra a este respeito ; mas cum
pre-me dizer-lhe que reparar fortificações faz 
menos despeza do que fazel-as pela primeira 
vez; o que avançou o nobre ex-ministro di
minuio algum tanto a minha proposição ; na.o 
a pôde desfazer completamente. Demais, houve 
compra de biates e embarcações no tempo da 
administraçao anterior a 19 de Setembro, o 
que não consta que nella houvesse . 

Queixou-se o nobre ex-ministro de que eu 
tivtsse duvidado da existencia de 8,500 homens 
no sul. Eu disse 81500 soldados, e se não 
cresse, nisto tinha razão. O nobre ex.-ministro 
sabe que nos rnappas figurão muitas praças que 
nllo existem ; aqui está um commandante de 
reserva, o tenente-coronel Andrade, e por elle 
.sei que, figurando na reserva 500 praças, apenas 
havia cento e tantas em actividade. 

Eu disse que estes homens não erão soldados, 
erão homens, e talvez mesmo fardos; o nobre 
ex-ministro disse :-mas elles tinbão soldo e 
elape-sim, mas não terião gratificação addi
cional se ficassem no deposito. Demais,não sei 
para que se estabelecem depositas /õenll.o para 
disciplinar os recrutas, para depois poderem 
servir; não sei que ·necessidade ha· de em-
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bareal-os ~orno volumes e remettel-os para pe-
_ ..... ,..r\. .... --.cr hl"\..Ql"'\;t'!)o~ • rli<:!eoi'\ b nna ,u1 ni.o rr11P1vPÍ 
l"t;'\,:;-Cl- lJU:;;::t IJV~p.11--u.1..,..:;r 1 \.AIOJ'-'" ~ '-tu,._, '\,,ll,..a •1.•v '1""'..,.; .. ••V•i 

Não nego a veracidade do nobre ex-ministro 
em tudo quanto póde saber, mas tambem póde 
ser enganado pelos mappas. 

O nobre ex-ministro disse que a tropa da le
g:ilidade no sul achava-se bem armada, bem 
vestida e paga em dia. Não disputo isto, bem 
que pessoàs Ea que o disputão aié certo ponto. 
Bem armada e bem disciplinada ; o seu collega 
no senado disputoui duvidou. _ _ 

O nobre ex-ministro quiz destruir o facto que 
alleguei, facto comprovado e n~o negado, de 
que recebiã.o gratificações -de commaudantes 
de poslos pessoas que não esta vão comman
dando postos; veio com a coarctacta, que a fallar 
a verdade nllo achei digna <le cen'lura :-Eu 
proferi um nome por outro, disse por descuido 
110 meu discmso que era o brigadeiro Francisco 
Xavier da Cunha, quando devia dizer o briga
deiro Sebastia.o Xaviet· rle Carvalho ; isto porém 
c.leslróe o facto? N"meando cu os postos qne 
cornmandavno, na.o era facil desmanchar o en
gano dos nomes? 

O facto é que recebiao grafiílcações de com
mandantes de Viamllo e Camacu3.m officiaes 
que não estavM em commando algum. Isto é 
um fado que o nobre ex-ministro devia desfazer, 
mas qu1:; nilo podia. 

Outro facto que alleguei, e que me pareceu 
fóra rla lei> foi o melhoramento de reforma dada 
a officiaes generaes, nlguns delles já. de 70 
an?rns para cima. O nobre ex-ministro, para 
justificar-se1 pretendeu que o decreto de G de 
folho de 1812 era só para Portugal: mas isto 
11110 é o que se deprehende das palavras do dito 
decreto. Elle era uma lei geral para o reino 
unido, e devia ser observado ; nem a coarctada 
que deu me convence. Conheço que podem 
haver casos extraordinarios onde se pegue em 
um reformado, e se torne a pôr em actividade 
quando disse seja capaz; mas esses casos ex
traordinarios não devem ser tM repetidos como 
fez o nobre ex-ministro. O nobre ex-ministro 
quiz salvar-se com exemplos do governo velho, 
com o governo do Sr. D. Joã.o VI, onde o rei 
6:'a legislador, era absolnto, fazia quanto bem 
lhe aprazia. Eu sei de factos além dos que o 
nobre ex-ministro disse, tenho dous na minha 
provincia entre parentes, ou alliados commigo; 
tenho o exemplo do meu parente o tenente- · 
general Candido Xavier de Almeida e Souza, 
que, depois de reformado, passou outra vez a 
ter actividade, e foi reformado novamente, sendo 
marechal effectivo, em ten-ente-general : sei que 
o_ brigadeiro Arouche, pessoa de minha amiA 
sade e alliada com minha familia, que até nem 
era ofticial de linha, era advogado muito capaz, 
foi promovido, no tempo do Sr, D. João VI, 
.é.le coronel de milicias a brigadeiro, por graça do 
Sr. D. João VI; sendo reformado depois ent 
marechal, tornou a ter actividade· e passou a ser 

ref01·mn<fo entllo em tenente-general. Mas isto 
que podia l'azet· el-t·ei o Sr. D .. Joao VI, creio 
que na.o podia fazer o nobre ex-minislro da 
guerra. 

Aaui devo relevar um engano do nobre-ex
nistrÔ. Eu disse que um só brigadeiro refor
mado na.o foí contemplado, e disse que talvez 
por ser meu parente, não disse por ser An
drada, porque elle não é Andrada, é meu pa
rente por uma familia mui dit'ferente, pelos 
Silvas Borges, donde é minha avó, assim como 
o Sr. Tobias é meu parente pelos d'Aitt·os e 
Aguirres, e nM por ser Andrada, o Sr. Ca
rnargo é meu parente pelos Castras Carneiros. 
e nãô por ser Andrada. 

Tenho de agradecer ao nobre ex-ministro a 
scve!'idade que leve commigo, que até passou a 
,1 o n,1. ,,..::'."; n. , .:1 ;._~~n rt1'1 a C'lnrn nt•o nhnrl ot1A1•,'II /.a e:' t-n; n l, n C't 
\.-IVU.IClv'IU, , .. u;,~ç '-i.L,4\;,õ ~""'""t·ª\.,, vui.,.1,,11 ... vy,1 ~, f,A,..:;;l tUU.11-&,(Ã.~ 

ordens : ora, não era eu capuz de dar ordens 
ao nobre eic-minist1·0, nem elle de as t·eceber de 
ninp:uem ; mas creio que o nobre ex-ministro 
me fazia o favor de considerar·me1 e escutar 
alguma t·epresentação; ct·cio porém que não 
pui em prova a amizade do nobre ex-ministro 
senão uma vez. Lembra-me que vendo fazer 
uma injustiça, como a que queria o Sr. presi
dente de S. Paulo, querendo recrutar um homem 
isento do recrutamento, pm ser official do 
con·eio, o nobre ex-ministro fez justiça e a 
mim favor: quando vejo oITendida a justiça, t 
favor que se me faz quando a reparno , sei que 
este cidadão hoje é casadq e tem filhos, e 
tal vez a r-sta hora esta familia bemdiga ao 
Sr. ex-ministro da guerra. De outra cousa n~o 
me lembro. 

Creio que em outra. cousa ainda o nobre ex- · 
ministro se enganou, e foi na historia que 
fez desse brigadeiro. Esse brigadeiro de que 
falto nunca foi tenente-coronel de milicias ; esse 
brigadeiro servia na legião de S. Paulo, passou 
com ella para o sul, foi capitão, e sendo capitão 
requereu o posto de coronel commandante de 
um dos corpos de milícias. Advirta-se que re
quereu, e tal era a sua justiça, que a consulta 
do supremo conselho militar foi que elle ainda 
fazia favoi· em requerer. Neste comenos o Sr. 
D. Joao VI o despachou sargento-mór do seu 
mesmo corpo ; mas elle teimou em querer o 
corilmando, e foi despachado ·coronel com o 
soldo, nn.o de tenente-coronel de· milicias, mas 
de sargento-múr de linha: advirta o nobre ex
ministro que assim que este official chegou ao 
sul foi posto em actividade, e então recebeu o 
soldo de cororiel, até que cessando a necessi
dade do serviço, passou a ter só o soldo · de 
major de linha ; mas seguindo o presidente 
Braga, foi tornado a pôr em actividade, e assim 
continuou a receber em todo o tempo do ge- -
neral Elzeario. Está visto, pois, que o nobre 
ex-ministro nenhum favor lhe fazia dando-lhe 
o soldo que elle percebia, soldo · que se tinha 
dado a outros em iguaes circnmstancias; antes 
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SESSÃO EM 21 DE JUNHO DE 1830 ,517 

o p1·el_el'Ío, cleixnndo de o contemplar com 
melhoramento de reforma, quando tinha con
templado outros muitos, lendo elle tantas ou 
melhores razões para ser contempado, como re
conheceu já o conseiho supremo. 

O Sr. ex-ministro ainda se enganou quando 
dísse que o brigadeiro Filippe Nery não com
mandava uma brigada composta de trc,pa de 
infantaria. Sei que esta brigada que estava em 
Porto Alegre é composta de dous corpos: o 
terceiro batalhão da Bal1ia co1nmanda!}o pelo 
major Constantino, e o batalhão de Santa Ca
tharina cornmandado pelo meu sobrinho An
tnnin r.~1rlo1: rfo f'.mh1 Ag11i~r 11P. Anrlr~rl~ ~P 

o nobre ex-ministro quer certificar-se disto tem 
o tenente-coronel Andrade. E permitta-mc aqui 
S. Ex. at1e lhe diea uue foi reformado este te
nente-co'ronel nllo ;ei porque ; porque por obeso, 
nn.o, porque ao mesmo tempo o nobre ex·rni
nistro promoveu outros mais obesos q,,e elle, 
como o camarista Francisco de Castro Canto e 
MeHo, que foi promovido de cap1lt'\o a major, 
como o capita.o Patrício Corrêa da Gamara, 
igualmente promovido de capitão a major. 

O nobre ex-ministro quiz confundir tarnhem 
tudo quanto eu disse. Eu disse qne o batalhão 
que cham!lo de tamancos só foi creado em Se
tembro de 1838: o nobre ex-ministro confundia 
a creaçno das companhias francas par~ defeza das 
fortificações de Porto Alegt·e com a creaçt\.o deste 
batalha.o. Destas companhias ou grupos é qlle 
se formou o batalhão, mas ellas exislião antes, 
e tinhão cadí\ uma lº e 2.° cornmandantes, e 
todos erão st1jeitos ·ao commandante da praça; 
sua existencia como grupos data do principio 
rla reacçrto ; mas sua existPncia como batalhão 
só de 13 de Setembro de 1838. Aqui lenho a 
ordem do dia. 

Eu disse que se creou uma brigada para 
se dar o commando ao coronel Luiz Manoel 
de Jesus ; mas no meu primeiro discurso, por 
lapso de língua, disse -· legiãO - ; no segundo 
discurso declarei que era brigada, e declarei, 
respondendo ao Sr, ex-ministro da fazenda, 
·que fez um anachronismo. dizendo que foi 
para se contemplar, .como se contemplára o 
coronel Coelho. Tal contemplação nao se podia 
fazf,!r, po1·que a ordem do dia qlle creo,u esta 
brigada é de Setembro r!e 38; e a ordem do 
dia que creou a brigada do Sr. ·Coelho é de 
Fevereiro de 1839 : logo como podia servir 
de motivo para a creaçll.o desta brigada um 
facto que só depois se verificou ? Com isto 
não me refiro ao nobre ex-ministro da guerra, 
mas ao nobre ex-ministro da fa1,enda. 

Eu disse que se tinha creado essa brigada 
para contentar-se o Sr. Luiz Manoel de Jesus. 
Este senhor é um digno militar, mas tsm 
duas rupturas, é talvez incapaz de serv:ir ; 
como, porém, no Rio Grande ninguem se julga 
incapaz de servir quando tem de ganhar gra
tificaçaes avultadas, o Sr. ~ui~ Manoel não · 

goston na.cfa que o brigadeiro Filippe N ery 
fosse cornrnnndar, queixou-se, e o Sr·. Elzeario, 
que ningrrnrn póde negar que sabe viver se ní'io 
sabe hern combater, creou logo uma brigada ; 
e que brigada., jnsto Deus l brigada qu~ a 
mesma ordem do dia mostra que foi creada 
para favorecer. Crear uma brigada de 72 O 
homeas, quando um batalhãô deve ter 500 
a 600 homens! E advirta-se que destes 720 
homens que forma vão essa brigada de operações, 
duzentos e tantos não podião sahir á ·campo 
na fórma da ordem do dia. · 

Admira que o nobre ex-ministro da guerra 
ignorasse a idade dos filhos do Sr. Luiz Ma
noel de Jesus : cuido que elle deve sabet' mais 
do que eu 1 porque para isto é que ser-vem essas 
informacões semestraes. 

Sr. pÍ·esidente, na.o 'gosto de entrar cm i n
dividualidades, por isso nada agora clil'üi sobre 
esses Paivas; devo, porém, advertir que o nobre 
ex-ministro trouxe um facto para mitn inteira-

. mente desconhecido. Elle disse que 11111 dos 
Srs. Paivas commandou algum tempo de ,500 
a 600 homens. Ahi esU1o toJos os militat'C!S 
do Rio Grande, que dig:10 se isto é assim. 
NãÕ me consta que o Sr. Antonio Soare3 de 
Paiva apparecesse em campanha senao em 
S. Francisco de Paula, quando o in trepido 
coronel Albano foi batido, e depois baixamente 
assassinado; mas nessa occasill.o clle n~o com
mandava, era individuo particular : ntto me 
consta que elle tenha feito 01.!!ros serviços, 
senllo acompanhar o Sr. Elzeario ; ou então 
engana-rne toda a officialidade do Rio Grande, 
a quem dizendo eu o que S. Ex. tinha in
formado, disserao que o Sr. ex-ministro estava 
inteiramente enganado.· 

Como não quero imitar o exemplo do nobre 
ex-ministro da marinha, não quero fa1,er com- · 
mentarios sobre as palavras do nobre ex-mi
nistro da guerra, quando fallou s0bre a portaria 
do actual ministro da fazenda, que mandou 
repôr os pagamentos indevidamente feitos a 
Israel Soares de Paiva. Alguem poderia imputar 
que era principio de hostilidade aos actos da 
actual administraçllÓ ; eu não creio, apezar de 
que tenho de queixar-me dos S1·s. ex•ministros. 
_Na.o creio que seja um acto de independencia; 
o nobre ministro da fazenda conhece muito 
melhor a provincia do. Rio Grande do que 
S. Ex., do que eu ; n!lo é tão pouco brazileiro 
que arrisque o· interesse da nação, nem e Ue 
se arrisca, fazendo-sf! justiça. , 

Eu tinha dito no meu discurso que não 
sabia se a administração tinha dado ou não 
dinheiro a Fructuoso Rivera; a população dizia . 
que sim, mas eu não tinha provas, e não quero 
avançar nada do que não -tenha provas. Mas. 
succeden a coincidencia da missão de San
tiago Vasquez .... Não tenho provas se11ã.o as que 
um homem de honra não apresenta em pu -
bli~o ? seqão1 did~ que alguem tinha conver -



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 09:15 - PÃ¡gina 15 de 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

518 SESSÃO EM 21 DE JUNHO DE 1839 

sàdo e tratado com Sanlfogo Vasqnez ; mas o 
que sei é que Santiago Vosquez, esse ministro 
nllo sei de que, quatro mezes esteve aqui; talvez 
para tratar com a administraçilo passada ; mas 
chegou em muito má monção. Um diplomata me 
assegura que elle vai jurando roios e coriscos 
contra o Brazíl : Jogo, se foi ministro, foi só 
por momentos, e foi logo enviado talvez para 
continuar o tratado já encetado, e que não 
teve exilo nenhum porque a adminsttração 
caldo. Tambem outra coincidencia ntlo me 
agradou : foi ·a tomada de dinheiro e cavalhada 
das mllos de José Rodrigues ; mas eu não tire·i 
dahi commentarios. 

O nobre ex~ministro da guerra fez a injustiça 
notavel de suppôr que eu podia sympathisar com 
os rebeldes da Bahia, que quizersse escusar os 
seus horrores ; eu sympathisar com os re
belde$; eu sympatliisar com as doutrinas loucas 
de ambiciosos ridiculos alcunhados de republi
canos? Meu Deus ! a que miseriu tenho dw
gado, que devo ouvir tão grave insulto? O nobre 
ex-ministro nffirmon que na tribuna desta casa 
se tinha deseu lpadõ o incendio àa Buhia ; na 
trihuna desta casa nn.o se disse semelhante 
cousa ; o nobre ex-ministro não é tão noviço 
que nno saiba fazer differença do que é trihuna 
e do que é camara : chama-se uma palavra 
pronunciada na trihuna, quando é pronunciada 
pelo orador que tem a palovra, que ora. O que 
admira, e o que nno honra muito ao nobre 
ex-minist1·01 é que repizasse aquillo que já es
tava muito bem explicado. Sr. presidente; eu 
me assombro em v~rdade de ver como se quer 
tornar odioso um lado da camara, e a mim, 
embora eu não pertença a lado algum, eu na.o 
faço caso disto; mas seguramente se pensasse 
que havia intenção do nobre ex-ministro de se 
dirigir a mim, a minha respc:-ta era - trato 
isto com o mais profundo despreso - ; mas 
como creio que foi a1guma indiscriçno da sua 
parte, como creio que o ve-rdor de seus annos 
teve nisto parte, devo dizer-lhe que o que ouvio, 
nao da tribuna mas de um hanco da camat-a, 
foi que o incendio da Bahia foi plano de estra
tegia, porém máo plano ; plar10 de estrategia 
nao exclue horrores. Horroroso foi o incendio 
do Palatinado feito por Turenne por orrlem de 
Louvois ; horroroso foi o incendio dt;i Moscow 
por ordem do governador Rostopchin ; e elles 
farão em consequencía de planos de estrategia. ; 
n'um caso, até nobre, como este ultimo, e 
no outro, indesculpavel ; o mesmo podia ser 
na Bahia. Mas disserão alguns Srs. deputados 
9ue não podia ser plano de estrategia; porque 
houve casas queimadas até na cidade alta; e 
enl:i.o se este facto houve, se o i ncendio se 
generalisou, forçoso· é confessa~ que foi um 
ãclo horrivel, sem ao menos a misera desculpa 
de procurar com elle o que o fez a sua 
propria salvação. Demais, Sr. presidente, eu 
tenho sempre seguido este principio - não 

carregar de horror o cr1mmoso quB está de; 
baixo da espada da lei. Se Sabino deve pagar 
por seus crimes, para que tornai-o mais odioso 
do qne eJle póde ser talvez ? Senhores, é pre· 
ciso que eu diga. á camara - se a minha 
qualidade de homem publico me permittisse 
abaixar-me á paixões particulares. seria o re
sentimenio que eu senliôa contra esse r/Jo ; 
elle em um periouico que redigia afanava-se 
em enxovalhar-me e a minha familia, Mas 
sentimentos de vingança nunca entrárão nes;la 
alma tão pouco conhecida. por aíguns se-
nhores. · 

Agora outra cousa mais grave tenho a dízer. 
O nobre ex-ministro da guerra quiz achar não 
sei que ponto de contacto entre a minha 
opinião emittida no meu discurso, onde que
rendo formular a minha po!itica dizia : - que -
ao lado de uma força respeitavel podia segufr-se 
a politica da conciliaçno, autorisando-se o go
v1:rno a enviar commissarios a tratar com 
nossos irmãos desvairados do sul, o..ccresce11-
tando que o meu voto seria empre?;ar esta 
força quando se esgotassem "ft::! medidas de 
conciliação. Mas disse, e de novo o digo, nnnca 
pucluarei com os rebeldes com mingua da 
dignidade; prefiro então enterrar-me com esta 
cara palria, do que consentir em sua infamin, 
de que pt·esencial-a. Como pois vio o nobre ex
ministro da gnerra um ponto de conlnclo entre 
minha opinião e um papel que nos leu, cm 
que se fallava em agitaçõe:; de provincins que 
nunca se ngitárãc, e em commis,ml'ios que 
ellas devia.o mandar aos · rebeldes para se 
reunirem ? Papel sujo chamei en a essa-cnrla 
de que se leu apenas um trecho; sem uos 
serem communicados os seus antecedentes e 
consequentes, para virmos no conhecimento 
do seu contendo, para sabermos qual era a 
verdadeira intenção de quem a escreveu, uma 
carta que nãO sabemos por quem era esc~ipta, 
uma carta que o nobre ex-ministro devia apre
sentar sobre a mesa para nos inteirarmos de 
seu conteudo, se é que se apresentava corno . 
documento : uma carta emfim que nrto era 
homologada ? O que queria pois o nobre ex-mi
nistro que eu dissesse deste papel ? Se esta 
carta é de tal preponderancia que o nobre ex
ministro cresse nella, devia mandará autoridade 
competente para processar este teaidor, por 
que quem a escreveu é perfeito traidor, é 
homem que avança falsidades : diz que duas 
provincias começl'io a agitar-se quando essas 
provincias nisto não cuidão ; diz que ellas hão 
de mandar commissarios pal'a tratar com os 
rebeldes: finalmente ha causas para fazer um 
processo; logo, se alguem tem culpa nisto é o 
nobre ex-ministro da guerra. Agora passo a 
ultimar o meu discurso. 

Sinto o modo de proceder do nobre ex-mi
nistro da guerra: fez-me urn mal que não posso 
mais remediar i desencantou-me a vida; deixou• 
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itie solidaria e deserto no mundo ; arrancou
me uma illusD.o doce. Eu acreditava que ainda 
havia entre nós homens, e que elle era um 
dclles ; que pela sua educação, pela sua po
sição social,· pela sua nobreza de· sentimentos, 
erllo, como outr'ora o cavalheiro sans peiir et 
~anl1 1·eproehe, inaccessiveis á tudo quanto ainda 
de longe resumhrasse á deslealdade; mas o 
discurso do nob1·e ex-ministro fez esvaecer este 
sonho que só me consolava do horror da reali
dade que me rodêa; d'o~a em diante não po
derei mais crer em honra, em lealdade cava
lheiresca; não verei mais senão traições, sen1lo 
baixezas. Não perdôo ao nobre· ex-ministro o 
mat que me fez. · 

O Sr. Souza Martins pede a palavra, não só 
para fazer algumas observações em 1•esposta ao 
que se tem dito, mas para dizer alguma cousa a 
respeito das emendas que se mandárão a este 
topico. 

O Sr. deputado pehi Bahia, diz o orador, disse 
flllll havin no lopico duns p1·oposições que não 
pocJino passnr, apesar dns explicações que eu 
Un lin dado nus sessor.s nnleriorcs : o nobl'e de
pulutlo nine.ln insistio nu suu itléu e mandou 
1111m emenda á. mc:in, Ül'a 1 t•i;ta emenda nno 
1rnlisl'n1. do modo ulgum, nem mesmo lnlvez a 
so11 p1·011rio punsamcnlo; porque entendo que 
o pcmm1mmlo deve ser 1·cdigido de maneii·11 tul 
c1ue flquo c:lururnen!e expmsso confomie a opi
nião tJn pessou que o cmitlc; porém o nobre 
deputado que aprcscut.ou a emcnda~póz certas 
palavras de~locadus uma das outras, e depois 
com esta espccie de l'elulho, permilta-se-me a 
expressão, quiz compôr o pensamento ligado. 
Acho que neste caso era melhor redigir a emenda 
logo completamente, que exprimisse o seu pen
samento com palavras suas, e não aproveitar 
palavras alheias pa1·a exprimi1· esse pensa
mento ; por isso entendo que o periodo redi
gido com as· palav1·as do nobre deputado na.o 
satisfaz a minha. esperança, e mesmo creio 
que não satisfaz a esperança do nobre depu
tado, que era exprimir um pensamento claro e 
perfeito. 

A outra e1:nenda do nobre deputado é par~ 
que se accrescente a palavra-'--moderaçllo-de- · 
pois da palavra-esforços.-Já tive occasillo de 
dizer que votaria por esta emenda, por 
que não é ella contraria ao pensamento 
que leve a commissão quando redigia este 
período ; mas julgou ella que não era ne
cessaria, porque se deve entender que todas as 
vezes que o governo lenha de etnpregàr a força 
deve ser com prudencia e moderação,. e não 
imprudentemente, nem de uma maneira immo
derada e.com excesso.; por isso julgo desne
cessaria essa emenda, O nobre deputado porém 
insistio muito na necessidade della, e eu por 
deferencia com os seus desejos disse que vo
taria pot· ella, mas com a condição de que· o 
nobr~ deputado ha de votar pelo periodo. 

Outr~ emenda foi apresentada pelo Sr. de
putado por Santa Catharina. Este Sr. deputado 
redigio o seu pensamento com palavras suas, e 
qnir. substituir pela emenda o periodo da com· 
missM. Não me parece que esta emenda possa 
exprimir melhor, segundo o meu rnodo de en· 
tender, o pensamentQ da camara dos deputados, 
do que o periodo da commissa.o. Esta emenda 
entre outras cousas diz :-Convencida de que 
uessa luta se acha cornpromettida a h.onra e 
integridade do imperio, a ca mara assegura ao 
governo de V. M. Imperial, etc.- PrimeiL·a
mente aqui se diz que a camara está conven
cida de que nessa luta se acha corripromettida 
a bom-a e integridade do imperio. Creio que 
isto é uma cousa de facto, e é desnecessario 
dizer que a camara se convence disto ; porque 
só nos convencemos daquillo em que é pre
ciso alguma razão, algum motivo pat·a nos per
suadir; mas n'mna cousa de facto não se pre
cisa desta convieção. . Depois accrescenta a 
emenda :-conlinua1·á a auxiliai-o com os re
cursos indispensaveis-parece que se quer co
arclar neste pensamento o que nós podemos 
dar ao governo. Nós sem duvida devemos au
xiliar ao governc;i naquillo que elle julgar neces
snl'io, e não em recursos só indispensaveis ; pa
t·ece-me mesmo que neste ponto é melhor dar 
alguma cousa de mais, do que dam1os menos 
do que é necessal'io. 

Diz outra emenda : - A camara deplora tio 
funesto desvario de irmãos abysmados nessa vo
ragem dessa rebelliao, etc. Na.@ acho boa esta ma
neiL·a de exprimir: voragem é o mesmo que 
ubysmo, e substituído um por outro synonimo, fi
cará deste modo-irmãos abysmados no abysmo 
-que na verdade me nao parece muito boa ma
neira de enunciar a idéa. A emenda portanto 
não póde passar, nem satisfaz ás vistas da ca
mara. Votarei contra ella. 

Um Sr. deputado pela província de S. Paulo 
censurou as palavras -bandos rebeldes- que 
se achão no periodo da commissão, dizendo que 
esta expres:;ão iria de alguma sorte escandalisar 
os mesmos rebeldes, que pudessem querer con
ciliar-se. Declaro que não posso escogitar 
outra expressao para designar os homens a 
quem fazemos a guerra no Rio Grande do Sul, 

.senão chamando-os rebeldes ; nem creio que 
elles se possa.o escandalisar com isto, porque 
elles proclamárão contra o governo legal : e 
conforme os nossos codigos taes actos são crime 
da rebellião. Não podem tambem estranhar o 
termo -bandos- de que usa a· commissão, 
porque s110 individuas reunidos, que andão na
quelles campos. Na.o têm portanto motivo para 
se escandalisarem ; mas quando o tivessem, 
têm elles por ventura tido o menor escrupulo. 
de nos dar nomes indecorosos ? Creio, pois, 
que por este motivo não deve à camara deixar. 
de votar contra o periodo ; e creio .mesmo que 
tenho esperança de contar com o voto do nobre 
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deputado. ( O Sr. Alvares l,fachado faz signal 
nega#vo.) 

Censurando este periodo, o mesmo nobre de
putado ·a qnem me refiro notou que deviamos 
usar àa poiilica da moderação1 ou não sei se da 
convicçao. Eu desejára que se desse mais ex
plicação, maior dese_n~olvir~1e~to a esta polil_ica. 
A rnoderaça.o, an1n1st1as, 1ns1nuações part1cu
lares mesmo, tudo tem sido posto em pratica, 
mas sem proveito, porque não tem sido possi vel 
t'P<1p7Ír n<:: 1·PhPlrli>c:: • 1iPvn pnisl r'PPr qni> n ~rhi. 
trio que propõe o nobre deputado não é algum 
dos jã empregados, é inteiramente novo; mas 
aual é elle? Nem o Sr. deputado a auern me 
r·cfüo, nem os senhores que pertencein ao seu 
lado, o apontarão ainda. Dizem os Srs. depu· 
tados: queremos a política da convicção; é pre
ciso convencer os rebeldes ; mas como ? O que 
se ha de fozer mais do que jâ se tem feito ? Só 
se querem que mandemos missionarios para lhes 
pregar, para os persuadir : talvez seja esta n po
litica que os Srs. deputados mencionn.o; mas 
além de ser um pouco ridículo que, em lugai· 
de mandarmos forças para reduzir os rebeldes 
á obediencia, lhes ma11dassemos missio11arios 
parn os persuadir, na.o me lcmbl'I\ que re· 
belliao alguma fosse pacificada por missio
nados. 

O SR. NuNEs MACHADO :- A ue Pnnellas, em 
que o bispo fer. muitos serviços, nl'lo se pôde 
1iegar. 

O SR. SouzA MAR'l'JNS :- Convenho, mas não 
foi desacompanhado de ttopa, nem deixou de 
ter lugar o emprego da força. 

O SR. NuNES MACHADO ~ - O bispo fez seus 
serviços : baptisou, ele., etc. 

O SR. SouzA MARTINS:- Fallou-se na guerra 
eh Vendéc ; o nobre deputado que citou este 
exemplo sabe mui bem que eu poderia provar
lhe com faetos que o meio empregado para a 
pacificação não foi só o de convencer ou conci
liar os rebeldes, -mas que estes meios forão sus· 
tentados por um exercito, e um exercito victo
rioso, tendo á sua frente 11m dos maiores gene
raes que tinha a França. Por esta maneira 
lambem aceito a política da moderação, da 
convicção e da moderação ; organise-se no Rio 
. Grande do Sul um exercito forte e bem disci
plinado1 com · um bom general ( numerosos 
apoiados), e declaro que estou de accordo com 
essa política. · 

Dizem· os Srs. deputado':! : - porque não 
se emprega no Rio Grande do Sul a po
lítica de que se usou na. província de Minas 
Geraes ? --:- Esta politica justan1ente é que eu 
desejava que se empregasse ; porque. não 
se offereceu amnistia aos rebeldes em Minas 
Geraes emquanlo estavão em armas no' fa. 
moso campo de José Corrêa ; os rebeldes 
forn.o d<'rrotados, depois processados e sen-

tenciados; e, tendo já soffrido parte da pena, 
/, N1,.n. r-4n, lhr.r. nnYinri..-ll'.J.1, n IC'1.M-"\.\."\;rof:n y;,c-f.r.1, ....ln 
e; yu..::; ;:,v JU'C;;:) '\,.,VU\.,,Ç\,.ll,;:;U. a C\UHJJ;::,Llc:l. LJ;;tLVU uv 

accordo com esta politica-vencer os rebeldes, 
e amnistiai-os depois-mas offerecer amnistia 
q1rnnrln pc;fí'ln Pm ::irm:is, /:,_ tnrnnr-nm: rirliculos. 
Elles nos dirão :-quem lhes µedio amnistia? 
Pois nós que temos a força na mtto, que lemos 
tido successos vicloriosos, tambem lh'a offerc
cernos !-Se queremos que aproveite a amnistia, 
deve ser acompanhada de uma força tal, que 
os rebeldes não possll.o resistir, e sejao redu
zidos a recorrer á clemencia do governo. 

Citárão-se exemplos de individuas que, tendo 
sido rebP.ldes. hoie se acha.o no e:remio da 
legalidade, e óccupàndo · empregos. A~ceito esses 
Pxemplos, mas perguntD : esses indivíduos não 
forão derrotados, e nao soffrêrão a pena da lei? 
Sem duvida: fora.o depois disto amnistiados, e 
est.ando amnistiados, forão restabelecidos na 
sua antiga condiçllo e nos seus direitos, conse
quencia necessal'Ía. da amnistia. Eu queria que 
se pmticasse o mesmo com os rebeldes do Rio 
Gl'ande do Sul : nno sou sanguinario, mas por 
isso mesmo que nno sou sanguinario é que 
desejo que se em pregue uma força capaz de 
vencer uos rebeldes, evitando assim que elles 
possao obter victorias, e assim se prolongasse a 
guenu e a effüsM de sangue. Se desde o pri
meit·o arino se tivesse empregado esta política 
salutar, mandan_do para o Rio Grande do Sul 
forçi.l. em tudo superior á dos rebeldes, e não 
aos bocadinhos, a rebellia.o já estava vencida, 
os rebelde~ dispersos, lei -se-ino e\·itado des
pezas muito consideraveis que se estrto fazendo, 
r. provavelmente se farão ainda por algum tempo 
se nao se empregar esta politíca; e mais que 
tudo isto, teria cess;,1do o dert·amamentl) de 
sangue brazileiro. 

Limito-me a estas observações para nao· 
tomar mais tempo á camara, e para não pro
longar uma discussão que já enfastia á camara, 
e talvez já muito tenha escandalisado o paiz. 
(.Apoiados.) 

O Sr. Torres :-Eu tinha pedido a palavra 
para respondet· ao discurso do nobre deputado 

· pela provincia de S. Paulo, que hontem fallou 
em ultimo lugar, e mesmo tinha tençã.o de 
repelfü de alguma sorte a comparação, que me 
pareceu odiosa, que quiz estabelecer o mesmo 
Sr. deputado entre aquelles que levantára.o o 
gritQ da independencia do Brazil e os rebeldes 
de Piratinim : queria tambem mostrar ao nobre 
deputado que o gabinete de 19 de Setembro não 
teve uma politica de sangue; ·e igualmente que 
algumas das leis que moslravão tendencia para 
as idéas de perseguição e de !:ia.ngue não tiverllo 
origem na transacta administração,· nem forno 
apoiadas por seus amigos; isto é, se algumas 
leis se fizera.o para que cidadãos que tinhão 
entrado em uma ou outra rebeJlião,' tendo sido 

- julgados, - condenmados, e mesmo punidos ; se 
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algumas leis se fizerAo para que estes cidadãos, 
ainda depois de pel'doados, nã_o pudessem ser 
mais empregados, nestas }eis não teve parte 
nem o gabinete de 19 de Setembro, nem os 
cidadãas que sustentárão este gabinete. As 
reflexões, porém, que acaba de fazer· o nobre 
deputado que me precedeu, e a convicção em 
que estou de que a casa . está· enfastiada · desta 
discussão, ·e de que o paiz talvez tenha mais 
razão d~ estar enfastiado desta discussão (apoia-
dos) me obrigão a desistir deste projecto. 

Eu pois não tratarei de analysar o discurso. 
do nobre deputado que fallou hontem erri 
ultimo lugar, nem farei reflexões sobre pro
posições do Sr. deputado que fallou hoje em 
primeiro lugar: limitar-me-hei a dar algumas 
explicações ácerca ~e arguições que me forãc 
feitas nesia casa, que dizem particularmente 
respeito ao ministerio da marinha. . 

O nobre deputado de S. Paulo insistia 
ainda na inconveniencia .da lransfercncin da 
academia da marinha ptlra boL·do du náo 
Pedro II; mas por fim me pm·ccc que foi for
çado a reconhecer as vanlugcns deste t\clo, e os 
bons resultados que podem provir desta ll·11nsfe
rencia; acho•t-lhe porém o ddeilo de sct· l!Xlem
p01·anea, por n&o ter o governo dado ns provi
dencias com a necessaria nntecipaç!\o pa1·n que 
os alumnos da academia pudessem receber uma 
instrucça.o pratica pelo que diz respeito ao appa• 
relho, manobras e artilharia. Pelo que respeita 
á artilharia, direi_ que as provide11cias estavao 

. dadas, e que os discipulos, no estado em que se 
acha a náo, podem fazer a bordo o exercicio 
pratico desta arma, para que basta que estejao 
montadas algumas bocas de fogo, e nao é pre
ciso que esteja a náo completamente .armada; 
e quando ·não estivessem dadas toda~ as pro
videncias para isto necessarias no tempo em 
que sahi do ministerio, o que foi pouco dE>pois 
da transferencia da academia para bordo, tacs 
providencias podia.o dar-se em poucos dias. 

. Quanto ao exercicio de apparelbo e manobras, 
nada ha mais facil do qge appàrelhar uma pe
quena embarcação, onde estes.exercicios pra
tico~ tenhão lugar, como eu tencionava fazer, e 
não tinha feito antes da transferencia, porque 
urgia· remover-se pal'a bordo a academia, _por 
estar a principiar o anno lectivo, e a pequena 
ernbarcaçn.o podia ser apparelhada em 8 ou .10, 
e quando mUito em 15 dias. 

O nobre deputado affirmou que a náo onde 
se acha estabelecida em Brest a academia de 
marinba está completamente armada, appare-
1 hada e guarnecida. Declaro ao nobre deputado 
que está enganado, e que não examinou bém 
este negocio. Eu possuo a ordenança que trans
f erio a escola de Angoulême ·para esta náo; se 
o nobre_ deputado qnizer, eu lh'a mostrarei, e 
ficará convencido de qne está mal informado, 
e ficará mesmo convencido de que, para que os 
discipulos possa.o fazer todos os exercicios pra-

Toiro 1 

ticos, não é necessario que a náo esteja eom
pletamente apparelhada e armada, porque todos 
estes exercicios não são feitos a bordo _da náo ; 
mas os de apparelho e manobra se fazem em 
uma pequena embarcação 'fundeada junto á nà.o 
onde se acha estabelecida a academia. Não jn
sistirei mais neste negocio, porque me parece 
que terei occasiã.o de o discutir quando se tratar 
do orçamento e fixação de forças navaes, e até 
porque o nobre deputado que fez o favor de me 
responder deixou em pé todos os meus argu- . 
mentos, isto é, a parle do meu discurso em que 
tratava de fazer vêr as grandes vantagens que 
devem resultar da h'ansfe•·encia do estabele
cimento para bordo da náo Pedro II; de modo 
que não_ tenho mesmo que responder a obser
vações, que o nobre deputado fizesse a esse 
respeito. 

Na.o posso deixar de tocar em outro facto, 
qua fe-1. objecto das reflexões do nobre depu -
lado. Havia fallado na cnsa sobt·e umas an
tenas encemmendad·11s parn 11s Alugôas e Bahia, 
para armamento dn náo Pedro IL Quando o 
nobre deputado ll'ulot1 deste negocio, cuidei qne 
me fazia alguma censura pol' elt havei· feito 
esta encommend11, ou por não ter desistido 
della ; força foi pois que nlgu ma cousa eu d is
sesse, e communicasse o que se tinha puRsado, 
e por isso disse que um dos meus antecessores 
tinha encommendado estas antenas para fazer 
mash·os para a náo Pedro II; mas que en
trando para o ministerio, quando soube que 
essa encommenda estava feita, foi cm occasia.o 
em que os contractos já se tinha.o cel~bl'ado 
com os enwrezarios, e a madeira, ou qua~i 
toda, já eslava cortada, e por isso força foi 
mandai· pagar e conduzir essas antenas pará o 
arsenal; mas que, se não fosse esta circum
stancia, eu não teria feito esta despeza, que pelo 
menos me parece inopportuna. 

O nobre deputado, querendo sustentar ·a sua 
proposição, ou. querendo combater-me, disse 
que esta medida era um acto de previdencia e 
de patriotismo: previdericial, porque, devendo 
nós ter um certo fornecimento nos arsenaes 
para occorrer ás necessidad.es do serviço pu
blico, e tendendo estes_ mttstros a augmentar o 
fornecimento, a medida linha sido previdente : 
patrio~ica, porque, sendo as madeiras cortadas 
nas nossas mattas, ainda que ficassem mais 
oaras, erão madeiras <lo Brazil, e o dinheiro 
que. com ellas se despendia ficava entre nós. 

Quanto á previdencia, não a ~nxergo : póde 
ser que o meu antecessor tivesse em vista 
armar a náo ; teria motivo para isto ; e neste 
C!lSO era justo que fizesse· a encommenda; 
mas como eu entendia que· não se . devia 
armar a náo, não só porque absorveria a 
maior parte das guarnições das outras embat·
cações, 001110 porque com á náo se faria uma 
despeza muito superior á que se faz con1 8 
ou 10 embarcações q~e poderião servir co.-1:1 

66 
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muito mais vantagem pa·ra acudir ás necessi
dades do serviço pubiico, ciaro é que não podia 
julgar conveniente a eucommenda destas an
tenas. Nem julgue o nobre deputado que as 
antenas encõmmendadas vinhão augmentar o 
fornecimento dos arsenaes com vantagem do 
serviço, pois que taes antenas não servião senão 
paia n1astros da náo Pedro II; e se com el]as 
quizessemos mastrear alguma outra embarcação, 
não poderíão servir. Ora, como já disse, eu não 
PniPnili::i ni>céssario; e n1esmo praiicavel, armar 
esta náo ; como pois julgar conveniente este 
deposito inopportuno e inutil, que nos fazia 
e:aslar 20 contos ou mais para depositar nos 
irmazens do arsenal de mãrinha por longos 
annos, porque talvez daqui a 20 ou 30 annns é 
que teremos necessidade de armar uma náo? 

Nàü me parece tambem patriotíca a medida, 
Não entendo, corno o nobre deputado, que só 
porque o dinheiro fica no paiz ·devemos comprar 
mais caro, deixando de comprar ao estrangeiro 
por rnais barato. Estas idéas têm alguma re
laça.o com o systema mercantil, ou exclusivo, 
que e do seculo passado, e está banido hoje. 

Por accasino de fallar nesta encommeoda, 
disse eu que havia mais um inconveniente, e 
ern nno ter onde guardar as antenas. Disse o 
nobl'e deputado que se confundia com esta pro
posiçM, porque as antenas que se1·vem para 
m .. cistros sao guardadas nas praias, entenadas 
na arêa. E' uma vei·dade que as antenas de 
pinho rn1o s:'lo gual'dadas nos al'mazens, mas 
enlem\das na aréa, e mergulhadas 11'agua. Não 
é €sta a pratica sómente do nosso arsenaJ, mas 
de todas us nações> de cuja aJministraçao tenho 
conhecimento; mas note o nobre deputado 
que (ao menos é esta a opinião de todos os 
constructores do arsenal de marinha do Rio de 
Janeiro) as madeiras do Brazil enterradas na 
a rêa. ou mergulhadas n 'agua, se dcteriorào com · 
muita facilidade,· o que não acontece com o 
pinho: não sei bem qual é a razrto disto, mas 
o facto é que toda a mestrança do arsenal é 
desta opiniao. Talvez i3eja porque a nossa ma
deíi:'a de ordinario tem mais fendas, por onde 
se introduz a humidade, que é o agente mais 
poderoso da destruição da nossa madeira e 
vasos de guerra. · 

Digo ainda que a opinião ria necessidade do 
armamento da náo Pedro· II, pelo que i;ne 
_parece,. não era partilhada pelo gabinete de que 
faz_ia parte o meu antecessor, porque achei na 
secretaria da marinha um aviso de meu ante
cessor, que mandava fazer m11a encommenda á 
Inglaterra àe todos os cabos necessarios para 
essa náo. O Sr. ministro da fazenda de então 
(bem haja elle) 1.-i'ão quiz fazer a encommenda : 
recebeu o aviso, guardou-o, e nunca deu provi
dencias ·para que a encommendà se realisasse. 
·Ora, sem a chegada destes cabos, de que ser
verião os mastros P Não seria possível obter no 
mercado cabos com taes dimensões, por que 

pudessem . servir part a náo Pedro II. Os 
masíros erão portanto inuteis, até por este laào. 

Aqui parece ter lugar corrigir um engano que 
houve na redaeção do Jornal do Co1nmercio de 
hoje. Quando um Sr. deputado de S. Paulo 
avançava que .em Itapagipe se guardavao as 
madeiras nas praias, perguntei en :-expostas 
ao sol ?-Mas nao asseverei. Falto!1 o ponto de 
interrogação, o que poz na afünnativa o que 
era uma simples pergunta. 

Pareceu-me tflmbem aue e nobre dooutado 
nessa ;ccasião dissera q~1e tiRha eu avinçado 
que todas as madeires de construeção erão guar
dadas em armazens; mas o nobre deputado 
me explicou particularmente que não avançou 
esta proposição, e por isso não fal!arei nella. 
O cet'to é que o nobre deputado disse alguma 
cousa de passagem sohre os dinheiros pedidos 
para a construc~llo de annazens para deposito 
de madeiras : se me fez esta censura, eu dese
jaria aproveitar a· oceasiM de me justificar 
dei la. 

Passarei a outro facto arguido pelo nobre de· 
puta.do. Disse elle que estimava muito ter oc
casiào ds trazer para aqui uma arguiça.o que 
reputava muitissitno grave, que me fazia a po
pulação toda do Brazil, para me dar· lugar a 
justificar-me perante a represenlaçao nacional. 
Se a intençno do nobre deputado foi esta, eu lhe 
agradeço muito cordialrnente, porque se alguem 
ha que pensava que o facto allegado pelo nobre 
uepu tado era exacto, poderá agora rectificar as_ 
sua~ idéas a · este respeito, conhecer que não 
houve nessa accrnmção nem sombras de justiça. 

O nobre deputado asseverou que, tendo o 
meu antecessor tido autorisaçao sómente para 
1,800 homens, não obstante isso elle conservou 
no Rio Grnnde do Sul uma força naval com· 
posta de 500 e tantos homens; e que, entrando 
eu para o minislerio, e obtendo autorisação 
para ter uma força naval de 3 mil homens, em 
virtude da qual eu devia ter no Rio Grande 
900 e tantos, não obstante esta autorisação, 
apenas tinha 600 e tantos homens: e accres
centou o nobre deputado :-cc Isto se coHige 
até do mappa que está junto ao relatorió do 
Sr. ministro da marinha, apresentado no prin
cipio desta sessão. >i 

Primeiramente direi 3:0 nobre deputado que 
meu antecessor não teve autorisaçno para ter 
sómente 1,800 homens na força naval: teve 
autodsaçã.o para uma força naval com 1,800 
homens em circumstancias ordinarias, mas em 
circumstancias extraot·dinarias estava autorisado 
para elevar a força a quatro mil homens, autori
sação que foi a mesma que se me concedeu. Mas 
disse o nobre deputado que não se tinha dado 
dinhefro a~ meu antecessor para mais de 1,800 
praças, e que eu alguma culpa tive nisto. Pe1·dôe 
o nobre ·deputado, está enganado, está illudido. 
Votei pelo orçamento tal qual o ap.resentou a 
commissão , nào era obrigaçao minha, que nll.o 
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pertencia ao minislerio, nem, o. sustentava, 
fazer ver á camarn gue, dando-·se ao governo 
faculdade para 1er quatro mil homeus, ·devia;. 
se dar dinheiro correspondente a quatro mil, e 
rião a 1,800. Demais, bem sabe o nobre depu
tado que o meu antecessor em Setembro nâo 
podia ter ai_nda completos todos os quatro mil 
homens, e não podia lambem ter gasto todo o 
dinheiro que se lhe havia dado para os 1,800; 
e por isso a difficuldade, ou falta de dinheíro, 
só poderia apparecer nos mezes seguintes, e 
não no mez de Setembro. Não podia, portanto, 
nessa occasiâo a falta de meios -pecuniarios 
obstar para ler uma força maior de 1,800 

rinha fa1tão algumas embarcaçl'.!e; recordo-me 
ao menos de uma, e é a barca de vapor 
Cassiopeia, que se achava no Rio Grande, e 
que tem 40 praças de guarnição. Verá por
tanto, que quan o sahi- do ministerio havia 
naquella provincia mil praças, e não seil)centas. 
Peço-lh~ que não melta ern conta s6 as em
barcações que fora.o armadas naquella provincia 
porque lá estao muitas que forã~ armadas 
em outras provineias, e fazem parte da força 
alli estacionada como por exemplo a Leo-
poldina. · 

Não quero tomar mais tempo á camara: 
estou persnadido de que nem a camara nem 
o paiz ganhão com a prolongação desta dis
cussão, e não quero incorrer na censura de ter 
con~ribuido para ella. 

O Sr. Sot1!a. Martins (pela ordem): - Se 
ha casa, peço o encerramento da discussão. 

ConttLdos os senhores presentes, acha.o-se 
66. Consultada a camara, vence-se o encer
ramento da discussllo por· 42 votos. 

Votão a favor do periodo da commissão 
tal qual se acha 25 Srs. deputados ; fica por
lan to rejeitado. 

Approva-se por 35 votos o · mesmo periodo 
com a emenda do Sr. :Montezuma suppressiva 
das palavras desde - compunge ..... até - Rio 
Grande do Sul. 

· homens; o que se seguiria era que, se meu an
lecessor continuasse, se veria na necessidade 
ele pedir um credito exlraordinario, como eu 
fiz. O meu antecessor estava, portanto, auto
risado, e não tinha falta de meios pecuniarios 
para augmentar as forças navaes (peço á cn· 
mara que reflicta bem nisto) : e tanto não 
estava inhibido de augmentar as forças navaes, 
que quando entrei para o minislerio achei 
uma força_ maior de tres miJ praças. Não é, 
})ois, exacto que tivesse o meu antecessor só 
faculdade para ter ama força de 1,800 homens, 
ou porque a ]ei de fixação àe forças navaes 
não concedesse mais, ou porque na do or· 
çamento se não dessem meios para sustentar 
maior força, porque na verdade existia. 
· Mas será verdade que eu não tinha no Rio E' lambem approvada a emenda do mesmo 

Grande do Sul mais de 600 praças ? Que senhor para se accrescentar· a palavra - mo
outra pessoa menos instruída, e referindo-se deraça.o. 
a boatos, avançasse esfa proposição, não me O artigo substitutivo do Sr. Coelho fica pre· 
admiraria : mas qae seja o nobre deputado, judicado. 
causa-me tanto mais admiração, quanto do O Sa. PRESIDENTE dâ para ordem do dia : lei
mesmo docum~nto que ~ nobre deputado citou tura de p1·ojectos, indicações e continuação da 
consta que eu tmha no Rio Grand~ do Sul nove- discussão 1o voto de graças, e levanta a sessão 
centas e sessenta praças, e não seiscentas, como · · ás 2 horas e meia da tarde. 
elle affirmou ! Para o Sr. deputado· conhecer esta 
verdade, basta que consulte o mappa que vem 
junto ao -relatorio a que se referio. Eu passo 
a lêr o mappa. ( O orador U o mappa que vem 
junto ao relatorio do Sr. ministro -da marinha, 
apresentado este anno.) Estas praças sommadas 

. dão novecentas e sessenta. Cómo pois o nobre 
deputado, referindo-se a - um documento que 
tinha na mão commelteu um tão grande en.; 
gano ? ! Como pois quiz sustentar com sua 
voz podero.sa e eloquente, nesta casa, uma 
accusação tão grave, como elle disse, que me 
era feita pela população de todo o imperio, 
quando elle tinha na sua prbprfa mão do
·cumento que contrariava o que elle aflirmava? ! 
Se não tivesse ao menos citado este docu
mento,· poderia ter alguma desculpa em me 
fazer· uma accusação que ·elle chamou gra
vissima ; mas com o documento na ma.o, sa
bendo que continha o contrario, esta accm;ação 
é na verdade pouco razoa ve1. . 

Note ainda o nobre deputado qu~ neste 
mappa aprese-illado pelo Sr, ministro da ma-

8el!!!lsão em ~~ de Jnnbo 

PRESIDENCIA DO SR. ARAU.JO VIANNA 
. - . 

SuMMARio.-Expediente.-Jlequerimento do Sr . 
Perma.- Ordem do dia. -:,-:-- Apresentação de 

. varios projectos. - Projectn do Sr. Carneiro 
da, Otinlia. · UrgerJ,eia. - Discussão do ultimo 
topico do 'IJOto de grG9as. Di8tmr80 e em.enda 
do Sr. Montezuma. · 

A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
logo que se reune numeto legal de Srs. depu
tados, abré-se a _sessão, lê-se e approva-se a 
acta da antecedente. 

Faltão com causa participada os Sr.s. Ca
jueiro, Sucupira, Barreto Pedroso, Aureliano, 
Visgtieiro, Siqueira e Silva, Bustamante, Al
cibiades, Pinto Coelho e Gomes da Fonseca ; e 
sem ·ella os Srs, S~mza Frànco e Francisco do 
Rego. -
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52i SESSÃO EM 22 DE JUNHO DE 1~!30 
EXPEDIENTE 

O SR. l° SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo o:·srguinte officio: 

Do Sr. ministro da marinha, ein resposta 
aos· ofücios que por ordt:m desta camara 
lhe forll.o dirigidos em 1 e 3 do corrente 
mez, exigindo varias informações sobre o es~ 
tado actual das dividas do arsenal da ma
rinha, remettendo dous officios do contador da 
marinha desta côrle, de 18 deste me-z, e mais 
papeis a el1es juntos, concernentes a taes oh· 
jectos.-A quem fez a requisição. 

Remette-se á cornmissão de constituição e 
poderes um ofncio do Sr. deputado Antonio 
Joaquim Fortes. de Bustamante participando 
que em razão do seu estado de saude se vê na 
absoluta necessidade de se retirar da côrte, não 
}Jodendo por ísso ter a honra de continuar a as
sistir á presente sessão. 

Lê-se um officio do Sr. deputado Luiz Carlos 
Cardoso Cajueiro em que participa que por in
commodo de saude na.o -póde continuar a 
comparecer nas· sessões.-Fica a camara in-

• teirada. 
Vaiá commissno do orçamento da fazenda o 

req11erimento dos empregados da thesouraria da 
Bahia ; e á commissào de policia o da irmandade 
de S. José desta côrte .. 

E' lido o seguinte parecer da commissão de 
pensões e ordenados : 

(( A commiss&o de pensões e ord,cnados exa
ruinando os requel'imentos ~ mais documentos 
de Joao Dias Florence e Francisco José Meira, o 
prjmeiro, 2° escripturario da thesouraria da 
província da Bahia, com mais àe 38 annos de' 
bons serviços, e achando-se impossibilitado de 
continuar por molestias, como consta das cer
tidões dos professores ; e o segundo, official
maior da thesouraria. da provincia da Parahyba, 
com 25 unnos de serviços, tendo demais des
empenhado com zelo e actividade os importantes 
empregos de directo1·da assignatura e substituição 
das notas e de presidente do troco da moeda de 
cobre, corno tambem servido nor varias vezes 
o ca~go_ de vice-presidente d~ provincia, cori~ 
prudenc1a, moderação e desinteresse, achando
se igualmente velho e cheio de molestias, é. de 
parecer que sejao approvadas as aposentadorias 
concedidas pelo governo a estes dous em
pregados, em recompensa de sens longos ser• 
viços e hoo radez1 pal'a o que offerece a reso
lução seguinte: 

« A assembléa geral legislativa resolve; 
cc Artigo unico. Ficão approvad~s as aposen

tadorias concedidas pelo governo a João Dias 
~lor~nce, 2º esc~ipturario da th~souraria da pro
vmc1a da Babta, e a Francisco José Meira, 
official-maior. da thesouraria da provincia da. 
Parahyba, por decreto de 8 de Outubro de 
1838~ ~ d~ ª qe Outubro do _mesmo 3:llqc;>~ 

em conformidade da lei de 4 de Outubro de 
1831. , 

<< Paço da camara dos deputados, em 16 de 
Junho de 1839. - Joaauim, Manoel Canieiro 
da Cunha. - Manoel Ígnaaio Gavaleanti de 
Lacerda. ,1 

Julga-se o projecto objeeto de deliberação, 
e vai a· imprimir} não se approvando a dis
pensa da impressão, que fôra requerida pelo Sr. 
Coelho Bastos~ 

O Sr, Tosta pede a pa]avra pela ordem para 
mandar á mesa o officio do ministro da fa. 
zenda de 14 <lo corrente, contendo os escla
reci meatos que elle deputado tinha pedido 
ácercà de objectos relativos h. provincia da 
Bahia, e como elle orador não sabe a que 
commissão deva remetter taes esclarecimentos, 
se á do orçamento, se á terceira de fazendai 
deixa isso á bonJade do Sr. pl'esidente. 

E' remettida á commissã.O do orçamento. 
Continua n dfacussão adiada do requerimento 

do Sr. deputado Ferreira Penna. 
O Sn. PRESIDENTE : - Tem a paiavra o Sr. 

Penna, qne como autor do requerimento póde 
fallar duas veze,:;, 

O Sr. Ferreira Penna. : - Sr. presidente, 
sinto ter ainda de roubar tempo á camara com 
a explicação de diversos factos relativos á minha 
provinda, que aqui se tem referido, quando co# 
nheço que actualmente não se trata. de provi-· 
denciar a lal respeito, e que outros muitos ob
jec.tos de maior importancia e interesse para o 
pa1z recfomão toda a sua attenç110 ; mas confio 
que a mesma. camara não deixará de ser benigna 
para comm.igo, lembrando-se de que as minhns 
anteriores explicações forão fortemente contra
riadas por alguns de muitos coHegas, e que 
o meu silencio em taes ciccumstancias po· 
<leria indicar uma convicção que eu não 
tenho. 

Antes de tratar do objecto, tenho a de· 
clarar que na publicaçãO do meu discurso 
que se. 1ê no Jornal do Oommercio de 20 
do correntet escapárão algumas expressões, 
e mesmo periodos, cuja falta tornou incom
pleta e confusa a exposiç!1o de certos factos : 
n:as eu procurarei suppril-a por ~sta occa-
~ã~ . 

Um meu nobre collega (o Sr. Ottoní), cujo 
discurso appareceu no jornal de hontem, ob
servou que: talvez haja aiguem, que interpre
tando mal a minha imparcialidade e indepen- , 
dencia, entenda que eu ·exijo as informações 
constantes do meu requedmento com o fim de 
attenuar a$ censuras que na casa se têm -feito 
á admiriistraçã'o provincial de Minas. Ora, eu 
já declarei as i-azões que me movêrn.o á mandar 
á mesa o requerimento, e confesso qúe foi-me 
difficil comprehender o verdadeiro sentido 
desta observaça.o do nobre deputado ; mas 
se a cQi;nbino com as expressões de outro Ill:ªU: 1 •••• - ••• ., • ; •• • . ,. : • 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 10:44 - PÃ¡gina 3 de 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

SESSÃO EM 22 DE JUNHO DE 1~39 5Z5 
nobre collega (a cuja amizade tenho constan-
temente retribuido), que já aqui disse que o 
meu procedimento, quanto á este_ negocio, ex- -
plica-se pela minha posiç!to, vejo-me obrigado 
a declarar-lhes muito forrnalmente perante esta 
augusta camara que enganárão-se, que me 

· fazem mesmo injustiça, se presumem que an
teponho a meus deveres de · representante da 
naça.o o interesse que me possa provir do em
prego publico qne exerço em minha provincia. 
Não o devo á adminislraçàO de 19 de Setembro, 
nem mesmo ao gQverno geral, mas sim á es
pontanea e unanime deliberação do presidente 
em conselho, por quem fui nomeado em 1833 : 
segundo a legislação respectiva nllo é o secre
tario da presidencia aniovivel ud nutum ; mas 
ainda que o fosse, eu não consideraria como 
particular favor ou beneficio a minha conser
vação. 

Tenho sim explicado alguns factos, mas só
mente porque entendo que estando informado 
de circu mstancias, que aqui se emittirão, e 
vendo censurado por causa delles o actual pre
sidente, com quem já entretinha relações de 
amizade antes da sua nomeação, exigia a leal
dade; e o amor da justiça que eu o fizesse. 

Não tenho, Sr. presidente, o pueril desva
necimento de considerar-me uni muro de bronze 
entre os partidos, segundo a expressão de um 
nobre deputado, nem faço oslentaça.o de minha 
imparcialidade, mas. posso asseverar que es
forço-me quanto posso por dirigir-me pela 
minha consciencia, sem perscrutar: pem inter
pretar de t:m modo injusto as intenções alheias : 
sou sim muito parco nas censuras ; será is~o 
talvez uma prova de fraqueza na opinião de 
algumas pessoas, mas ilflo arrependo de o ser, 
porque presando sobretudo a minha reputação, 
e reêOnhecendo. que ser-me-ia muito sensivel 

. ver•me censurado por quem não estivesse in· 
formado das regras do meq procedimento, en
tendo que qualquer outra pessoa tem direito a 
nutrir iguaes sentimentos, e eu não farei a 
outrem .o que na.o quero que se me faça. 

Disse ainda o nobre deputado a quem res
pondo (o Sr. Marinho) que eu só transcendo 
a linha de neutralidade para fazer elogios, 
pretendendo assim evidenteffienle tornar-me 
suspeito, ou diminuir a força das razões que 
eu possa aqui produzir. Confesso ao nobre de
putado que terei sempre n"iais prazer em de
fender do que em accusar ; mas nem por isso 
entenda que levo este sentimento á ponto de 
admittir o principio de-não ser peccado jurar 
jalso em causa de defesa. 

Nunca dei provas de professar ui:n~ opinião,. 
e ainda ·mesm.o explicando. os factos a que 
me tenho referido, não me lembra de ter te
cido- á pessoa alguma elogios , exagerados. Se 
o nobre depqtadq quizer. passar em revista 
meus discui:":sos, convencel'-se-ha disto, e verá 
que nunca· dei aó presidenl~ ~~ !4inas o tjtu~o 

d.e-gloria adniinisírativa,-nem usei mesmo 
a seu respeito de qualquer expressão que se 
possa considerar filha da lisonja. Mais repe- · 
tidos. e mais pomposos elogios achar-se-hão 
certamente nos discursos do nobre deputado. 

Um ontro collega meu, a quem já me. referi. 
(o Sr. Ottoni), quando teve de responder-me 
citou ainda novos factos abusivos da admi
nistração da fazenda de Minas, como seja o de 
concederem-se letras para pagamer.to de certos 
bens que se arrematárãO como á vista, etc. Orn, 
este facto occorreu em 1835, e por elle intentou 
a assembléa provincial uma· accusação contra 
o inspector que então servia, e que é já fül
]ecido, mas eu nunca tive occasião de emittir 
minha opinião a respeito, nem o farei hoje : se 
quizesse fazei-o poderia talvez citar a opinião 
do nosso illuslre collega (o St·. Limpo), que 
sendo entllo presidente da provincia, se não 
me engano, nllo estava de accmdo com a us
sembléa. Limito-me porém a declarar ao nobre 
deputado que nllo tenho tornado a meu cargo 
a defesa de todos os actos que possãõ ser aqui 
referidos. 

No discurso do mesmo nobre deputado noto 
ainda duas inexactidões que convém corrigir por 
esta occasião: explicando o que me constava 
sobre a conducça.o do C'lbt·e existente na cidade 
do Serro, êU nllõ disse que este cobre não era 
bom, mas limitei-me a reproduzir fielmente as 
razões que ouvi allegar em defesa do inspector. 
Na parte do relatorio do presidente, que eu 
li, rião se attribue o máo estado da arrecadação 
das rendas a.o colleclores sómente, mas indica
se entre outras causas a. falta de zelo de alguns 
desses empregados. · 

Nada mais desejaria dizer sobre a capacidade 
intellectual do piesidente de .:Minas, porquê en
tendo que uma tal discussão nenhum interesse 
tem actualmente ; mas observando que os 
at::iques se têm renovado sobre este ponto, e 
que alguem poderá entender que eu me deixo 
possuir de um espirito de lisonja, n!lo tenho re
medio senllo invocar ainda um testemunhõ que 
não poderá ser recusado pelos nobres deputados. 

- No relatorio dirigido á assembléa provincial 
pelo nosso i!lustre collega o Sr. Costa Pínto· 
quando era presidente, e na parte reiativa á 
instrucção publica, vê-se um elogio feito ao de
legado do 11º circulo litterario, por se haver 
distinguidb por sua actividade, zelo e intelli
gencia. ( L~.) ( Apoia.dos de um lado, e signaeB 
negativos de alguns membros. ) · 

Este delegado, senhores, era o mesmo pre
sidente actual que aqui se nos tem dito que 
não entende o mais rasteiro portu6uez de 
escola! Nem se diga agora que nenhumas habi
litações se exigião para o e:ice_rcicio desse em
prego ; taes funccioaarios forão creados em 
Minas para pôrem em execuçã.o a. uova lei, que 
ref ortQo~ · e> -anti~_o- sy-stetna de instrucção · ele-
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520 SESSÃO EM 22 DE JUNHO DE 1830 
lll<mtar, e na escoJha delle emptegou sempre o 
governo o maior desvelo. 

O nobre deputado ( o Sr. Marinho) a~cusou 
tarn bem o presidente de Minas por ler autorisado 
o commandante gera] das divisões para con
tractar os serviços de alguns indios, quando esse 
negocio era da privativa compelencia do juiz de 
orphão~ . 

Estou certo de que a assembléa provincial 
e:x:igio tambem informações sobre este objecto, 
e segundo a minha lembrança remettêrão
se-lhe as podarias que aqui apresento. (Lê.) 

Destes d1Jcurnentos, pois, collige-se que de
pois de ter expedido a primeil'a ordem ao 
commandante das divisões ( que de facto tem 
sempre tido em Minas alguma ingerencia na 
administração das pessoas dos indios ) de
clarou-lhe o presidente em outra portaria que 
aquelles contractos devia.o ser feitos com a 
approvaçã.o do juiz de orphãos na fórma da 
lei de 27 de Outubro ele 1831, e o certo 
é que nenhum delles se tinha levado a effeito. 
quando a assembléa exigio as informações. ·
Onde pois _o grande abuso ? Confesso que o não 
descubro, e o mesmo nobre deputado, estou 
certo, que nao quererá mais insistir neste ponto 
da accu~ação_. (Apoiados.) 

Tambem é accüsado o presidente por ter con
servado no emprego de escrivão de orpha.os um 
estrangeiro. Ora, senhores, pelos documentos 
q~e aqui. apresento conhece~se que este escdv9.o 
foi provido não pelu actual presidente mas 
pelo nosso illustre collega o Sr.· Costa 'Pinto, 
que procedeu com o àeviào escrupulo, fa. 
zendo qu~ elle justificasse no juiz.o do civel do. 
Ouro Preto a sua qualidade de cidadãO brazi
leiro, Duvidando o juiz dar-lhe posse, dirigio
lhe o mesmo Sr. Costa Pinto esta portaria, 
fazendo ver que o escrivã.o esta,:a bem no
meado. ( Li. ) Novas duvidas se propuzerão, e 
o Sr. José Cezario sustentou o acto de seu an
tec~ssor, como se vê das terminantissimas ror· 
tar1as, de q_ue posso mostrar cópias. Se pois o 
actual presidente nno mandou demillir esse es
cl'ivao, nada mais fez que conformar-se com as 
anteriores deliberações, fundadas em muitos do
cumentos. Ouçc dizer que depois de tudo isto 
conheceu-se, por ~ma certidao da policia ,que o 
homem é estrangeiro ; mas · quem poderá sus- · 
tentar 9ue esse simples documento póde destruir 
os effe1tos de uma justificaça.o tão · bem docu
m~_ntada e julgada por sentença, e para o fim de 
pr1v~r-se o hofl?,em do goso de direitos tão 
prec!o~os? (Apoiados.) Pelo menos não é esta 
a· oprn1ão de muitos ju!·isconsultos (apoia<J:os)) 
que s~stentã.o que um simples aclo do governo 
não pod~ destruir ou _annullar. essajustificaçllo, 
por ser isso da exclus1vl'I. competcncia do pCJder ju<liciario. (Apoiados.) · 

Quanto ao. emprestimo, eu já dis:ae que só 
~e. propunha destruir algumàs .asserções do 
n.obre deputado, provando : 1º, ql1e elle foi 

conlrahido antes que fosse sanccionada a lei 
geral que lhe . concedeu o privilegio ; 2º, qne 
o presidente nãO rejeitou outra proposta mais 
vantajosa ; 3°, que só pelo facto de não se reno
varem os editaes não se podia affil'mar que o 
negocio fôra feito em segredo. Quanto ao pri
meiro ponto, já o nobre deputudo reconheceu 
que se havia equivocado; quuuto ao segundo, 
tambern creio que nno <Jonlinuará a sustentat· 
a existcncia dessa proposta na secretaria. Pa· 
l'eceu-me que hontern ouvi-lhe fallar ern uma 
oITeda de 60 º/.,, mas como o Jornal do Corn~ 
mereio, não traz estas expressões, e eu talvez 
?uyiss~ mal, pedirei ao nobre deputado que 
haja de explicar-se. 

o SR. MARINHO :-Dirija-se pelo jornaL 
o SR. FERREIRA PENNA : - Não me demo

rarei mais sobre este ponto, visto que o nobre 
deputado n:-io.insiste, e faltâo-nos documentos 
que possão esclarecer-nos ; mas observarei 
ainda que na presidencia do Sr. José Cesario, 
que segundo a opinião do nobre deputado con
duzio-se muito bem neste negocio, tambem 
não se expedirao novos editaes, se bem me 
~rubro. · 

Occorre-me ainda declarar ao nobre deputado 
que eu não disse que o contral!tador do em
prestimo impôz como co11dição o não admittir· 
se outro concurrente: 011 forâo mal ouvidas as 
minhas palavras, ou eu não me exprimi com 
clareza. Eu disse que, havendo-se já expedido 
editaes, e admittido a concurrencia sem refül· 
tado algum até certa época, podia acontecer 
·que rejeitada ou adiada- a proposta do unico 
capitalista que ultimamente se apresentou, po
dia acontecet· qu~ outra igual nãO se offerecesse, 
ou que o negocw soffresse ainda grande de
mora· com prej'frizo do serviço publico, pois que 
o presidente não se julgava autorisado pa1·a 
emittir bilhetes de credito, como ultimamente 
entendeu a ~ssernbléa. Se o emprestímo foi ou 
não o mais vantajoso, é questão em que ainda 
nM entrei, posto que pudesse produzir aqui as 
opiniões de a1gumas pessoas que não parecem 
suspeitas. Conheço lambem que a outra casa 
c0mrnercia1 do Ouro-Preto, a do Sr. Peixoto, 
de quem o nobre deputado fez mencão, achava
se muito habilitada· para tomar sob;e si a oµe
ràçno, sei mesmo dos passos que se derão pàra 
esse fim : mas eu trato sómente de fazer co~ 
nhecer, segundo as informações que tenho, que 
essa ca~a não entrou em concurrencia, porque 
não qmz apresentar de novo as prôpostas que 
havia retirado, pois que se o quizesse fazer, 
creio bastaria um simples reqi1êrimento feito 
com toda a antecipação que lhe conviesse. 

A respeito da arremataç~o, de· estradas, eu 
disse que parncia-me aàmiravel, e mesmo in
crível, que tal negocio se passasse como aqlli 
referio-se : eu não me achava ent:i.o na pro

. vinci11, mas lembrado de haver remettido 4 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 10:44 - PÃ¡gina 5 de 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO EM 22 DE JUNHO DE 1830 527 

i1ssembléa provincial alguns documentos rela
tivos a este objecto, affümei que algumas pes
soas que a principio pretendêrão lançar e que 
f'ormárão para isto uma companhia ésno as 
n1esn1as que o nobre deputado mencionou), 
depois; de haverem obtido prorogaçao do praso 
para a arrematação, e depois de terem feito os 
exames que julgúrtlo convenientes, declarárão 
que clesisliao da empre:za. Eis-aqui uma partici
pação feita em sen nome, que no.o admitte du-
vida. Lê.) · 

Eu lou~o ao nobre deputado o. desejo que 
tem de que em nossa provincia sejão lidos seus 
·discursos, para que se conheça que só refere 
factos veridicos, mas peço-lhe que faça justiça 
de acreditar que não os contesto pelo desejo de 
deprimir, nem de elogiar a pessoa alguma : 
quando tenho informações em contra1·io que se 
fundão em documentos, não devo certamente 
occultal-as. 

Pelas mesmas informações remettidas á as
sembléa, conheceria ellas que fianças se e:id
girão dos arrematantes : o nobre deputado 
con hC'ce alguns dos fiadores, escusado seria 
repetir aqui seus nome:;. Devo comtudo de
clarar que olTerecendo-se duvidas a respeito de 
um dos contractos, informou o inspector da 
lhesouraria que um termo se havia lavrado com 
a necessaria segurança. (Signaes negativos de 
alguns senlwre.s.) Ainda aqui refiro-me a nm 
documento que passou por muitas mãos: se 
eUe, porém, nao merece credito, nenhuma culpa 
tenho eu nisso. 

Lembra-me agora a observação do nobre de
putado sobre a circumstancia de haver o presi
dente negado á assembléa certas informações 
que_ pedio ácerca do emprestimo. Um tal pro
cedimento nem seria admissível, nem podia 

. mesmo convir ao presidente, que além de dar 
conta do emprestimo no relatorio, enviou á 
assembléa uma copia do contracto. A necessí
dade de examinar tudo quanto anteriormente se 
havia feito, e de se exlrahirem diversas cópias 
para completa satisfai;ão da exigencia foi que 
fez demorar essa remessa. ' 

Devo finalmen_te lem~rar ao nobre deputado, 
que eu não tratei dos diversos aclos praticados 
na villa da_ Pomba, que elle aqui referio, nem 
procurei justificai-os de man.eira alguma ; citei 
aper_ias, porque vinha a proposito,- o faclo . de 
havei· o governo da provincia pt'ocedido com 
summo rigor contra üm sujeito que se havia 
encarregado de fazer conduzir para a capital 
uma somma de cobre, qne afinal se achou em 

. d~pos~to judicial~. seg11ndo cuvi · a pessoa fide
digna quando vrnha para esta côrte. Minhas 
expressões forão, porém, sumrbamente am
P!iadas pelo nobre deputaçlo, porque eu nunca 
disse que o presidente só seria censuravel por 
dema~iadam~nte activo ; .. serão insignificantes 
estas mexactidões, mas quando me disserem 
respeito, nãO deixarei de notal-as sempre que 

puder, para responder por aquillo que real• 
mente eu tivêr dito. 

A parte_ da historia que o nobre deputado 
ach_o:.i mais ~ngraçada, é Justamente aquella que 
mais me emoaraça na resposta. Diz o nobre 
deputado que quando o presidente demittio o 
sujeito tle qnem tenho tratado, e mandou pro
ceder contrn elle, já constrtva que era fallecido 
(risadas); entret.mto, · o nobre deputado sabe 
como cu, que o homem apresentou-se vivo 
depois _(lisso 1 (Apoiados e risadas.) ComO pois 
poderei eu responde, -lhe ? Reconhecendo com. 
elle que é esta uma engraçada historieta, que 
poderá merecer !';e n!lo a atJf'nção1 ~o mPnos: o 
rio,;o da camara. (Apoiados.) -

Tendo dado á. cama.ta as 8xplicações que me 
parecerno necessarias, eu não deixarei de fazer 
algum reparo sobre a conclusão do discurso a 
que respondi. O seu nobre autor, mostrando-se 
possuido de excessivo enthusiasmo offe
receu-nos em brilhante apostrophe o p~ojecto 
de t!rna procl_amação que ~evemos dirigir ao 
Braz1!, e convidou mesmo o 1llustre deputado o 
St'. Limpo de Abreu, a que apl'esentasse quanto 
antes a moção que aqui nos anrnmciou sobre a 
existencia de partidos, etc. Se fosse nece!ilsario 
eu empenharia minhas rogalivas para que tal 
moção não apparecesse1 mas nem o faço porque 
estou certo que tendo annunciado essa moçao 
corno de passagem, e quando o jul[J'ou conve
niente, o nosso illuslrn col lega nao está comtudo 
resolvido a apresentai-a. Nao subscreverei se-· 
nh~res, de manei_ra alguma á proclamação, 'cujo 
pro,1ecto se nos ?ffereeeu ; eu entendo que em 
vez de dar realidade a esses phantasmas de-
potencia invisivel--de ~ma Santa Alliança, que 
da côrte pretende dominar tudo; em vez de 
espalhai· nas províncias infundadas suspeitas e 
temores, nós devernos attender incessante
men~e ao estado em que se acha o nosso paiz 
(apoiados); devemos empt·egar todos os meios 
a nosso alcance para que se termine a luta 
ensanguentada em que se acha compromettida 
urna das mais interessantes de nossas províncias· 
devemos irnitat· mesmo o sahio exemplo do con: 
gresso de urna mui distincta nação da America., 
que nos momentos críticos fazia publicar seus 
actos como approvados por unanimidade de 
votos1 para •que os inimigos da patria assim 
desoriéntados não divisassem o menor signal de 
desunião ou fraqueza (apoiadós}; devemos fi. 
nalmenle fazer conhecer aos brázileiros que os 
seus representantes, co~hecendo os tristes 
effeitos das dissensões, trabalhão de comm um 
accordo para que termine felizmente a difficil 
época em que nos achamos, e seja s,a.udado por 
todos os brazileiros unidos o dia em que findat· 
~ mio?ridade d? aug~sto penhor da segurança e 
mtegl'fdade do 1mper10. (Numer08os apoiado.~.) 
· ·O Sr. · Andra.da Macha.d.o pede a palavra 

pela ordem, e reclama do Sr. presidente que 
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.ô28 SESSÃO EM 22 DE JUNHO DE 1889 
nâO consinta mais nas discussões de requeri
mentos, increpações e defezas (interritpçõea que 
não percebe:,nos) : se. o nobre de pulado q1~e 
acaba de sentar-se tivesse obrado com mais 
prudencia, achã o orador que nao feria havido 
0 que a camara tem observado (interrupções), 
nem tanto tempo se teria gasto nAo sabe com 
""e 111 1·11·A.,rle '-fiU ,11. """'-4 • 

O Sr, l'enna, pela ordem, moslra que era 
de seu devei· insistir nas explicações que deu 
para que a camnra se nrto persuadisse que se 
dava por convencido. C_onsulte-se o _jornal, e 
ver·-se-ha que nao tem feito extensos discursos ; 
o nob.re deputado portanto injustamente qua~ 
lificou-o de imprudente .... 

O SR. ToRRES :-Apoiado. 
O SR. ANDRADA MACHADO : - Não apoiado, 

Sr. ex-mínigtro da marinha : nno ofl'endi, não 
offendi ao senhor. 

O Sa. PENNA: - Para rebater tão injusta 
arguição appello para a camara .... 

O SR. ToRRE:S E VARIAS vozEs :-Apoiado. 
O SR. AmmA.DA MACHADO :-Não apoiado 1 l 
O Sn. PENNA : - Sim, para a camara que 

tem testemunhado meu . comportamento. Só 
me admira que o nobre deputado que com 
tanto gosto ouvio o discurse, do Sr. Marinho, 
c;ue hontem cüm lar.tos bravos applaudio á 
sua concJusM (risadas e apoiados), .. 

O SR. ANDR./IDA MACHADO :-Na~ apoiado. 
O Sn .. PENNA :-••• não reconheça em mim 

o direito de responder a esse discurso. 
o SR. ÁNDRADA MACHADO explica que não 

foi hoje que notou a impmdencia, ruas quando 
o autor do requerimento tratou de mofrval-o. 

O SR. PENNA :-Muito mais fez o · Sr. Ma~ 
. rfoho, e achou V. Ex. que era.o razões de 

ordem. 
Julga-se discutido o requerimento, e posto 

a votos, é approvado em todas as suas partes. 

ORDEM DO DIA 

Leitura de projectos e indicações. 
O Sr. Monte.zuma, chamando a attenção da 

camara sobre os soffrimentos de que tem sido 
victima a província da Bahia, especialmente 
motivados pe]a rehelliao que alli houve, e n!lo 
ju1gando qu~ haja um meio mais efficaz para 
remediar estes males do que facilitar a in· 
dustria e o commercio, o que nunca melhor 
se· consegue do que facilitando ós meios àe 
communi<'açil.o, offerece ·o seguinte projecto: 

<e A assembléa geral legislativa decreta: 
<e O governo fica autorisado a -àespender a 

quantia de .õ0 contos annualmente cohl a 
abertura de duas estradas que couunuJ)iquem 
a provinda da Bahia com a de Minas Geraes e 

de Sergipe d'El-Rei, dando annualmente conta 
circ1,tmstanciada á assemhléa geral da despeza 
e estado dos trabalhos. 

,e Paço da camara dos deputados, 22 de 
Junho d1;1 1839.-.3fontezum.a. » 

Declara que quando se discutir o orçamento 
reclamar·á que se despenda algum dinheiro para 
se explorat· o estado da provinciR, e abrir outras 
estradas que comrnuniquem a Bahia com outras 
pl'Ovincias. Está pel'suadido de que o projecto 
está nos termos das leis, e q11e tratando de 
communicar províncias, a despeza deve ser pelo 
cofre geral. Tel'á. occasião, na lei do orçamento 
de mostrar que não é justo que, sendo a Bahia 
a provincia que mais produz, seja a que menos 
capitaes tenha para empregar ne~tas obras. 

O projecto é ju!gado objecto de àeliheração, 
e vai a imprimir. 

O Sr. Carneiro da Cunha. pede a palavra e 
mostra que cumpre que todos os brazileiros 
que julgão necessaria a existencia da monarchia 
foçao esforços para chamar a provincia do Rio 
Grande á união ; é preciso que os representantes 
rla nação e todos os brazíleiros imitem, para 
salvar a patria, o exemplo dos senadores e nia~ 
tl'onns romanos, sacrificando suas joias e seus 
patrimonios. Mostra o Brazil dividido, retalhado, 
e lastima essa ceguefra, esse fanatisn;io po1itico, 
em sua opiniao tàO fatal como o religioso, que 
arma o Rio Grttnde contra a patria, e pergunta : 
o que será feito dessa supposta liberdade que 
com as armas demandão: quando enfraque~ 
cidos, dí vidídos, se achal'em a braços com esses 
colossos d<J poder, a França ou a Ioglaterra ? 
Eslá por sua parte prompto a fazer _todo o sa
crificio agora de seu ordenado, e mesmo a dar 
de sua algibeira1 além do tributo que todos 
pagão, corno agricultores, artistas, etc., a con
tribuir pai·a uma derrama1 afim de se conseguir 
a pacificaçao do Rio Grande. Quer que os re
presentantes da nação mostrem que s110 os pri
meiros a concorrer para um sacrificio patriotico. 
Desenganado de patriofü;mo de boea, jã telll 
muita experiencia desses que tanto alardeião 
de patriotas ; quer ver obras. 

Ainda nM fa11on no acto addiciona1, ainda 
não mostrou que as assembléas provinciaes, 
creando empregos para· patrimonio de crea~ 
luras dos presidentes, poem as provincias á 
discriça.o delles; e perdoando-se-lhe a digressão, 
declara que sâo infundadas as queixas dos 
nobres deputados contra o presidente de Minas, 
pois for~o elles, os deputados p1·ovinciaes de 
Minas, que votárão pelo emprestimo, que derao 
esse desmesurado poder ao presidente, que 
se o presir!entp quizesse delle abusar nenhum 
delles seria mais deputado. (RiBadas.) Com 
o acto addicional acontece que · ·uma assem
biéa, quando tem um presidente de que gosta, 
arma-o de poderes itnmensos\ faz leis todas a 
seu favor ~ depois muàa-se · o presidente1 a . . . ' . 
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SESSÃO EM 22 -OE JUNHO DE 1830 .529· 

assemblea quer revogar todas as suas ]eis .... 
Dahi a confusão : eis o exemplo do Ceará. 
(Rüa_das, apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE chama o nobre deputado á 
questão. 

O SR. CARNEIRO DA· CUNHA :-V. Ex. tam bem 
é muito severo para commigo. Tanto se tem fal
]ado fóra da ordem sobre o acto addicional ! 
A todos consente, só a mi~1 não .... mas ·emfim 
calo-me. (.Apoiados e risadas.) 

Lê-se o seguinte projecto, que é jnlgado ob
jecto de de1iberaçflo, e vai a imprimir : 

« A assembléa geral ]egislativa decreta : 
« Art. l,11 Durante a guerra do Rio Grande 

do Sul, todos os empregados publicas, quer de 
nomeação do governo, quer de eleição popular, 
pagaráõ 5 por cento dos ordenados, gratificações, 
pensões e subsidios que receberem dos cofres 
publicos. 

« Art. 2.0 Sao exceptuados do ad. lº os mili
tares em serviço activo. Salva a redacção. 

<e Paço da camam dos deputados, 22 de Junho 
de 1839.-J. M. Carneiro da Oi.mlta. » 

O Sr. Ottoni pede a dispensa da iir. pressão 
por ser a matet·ia mui simples. Acha que 5 por 
cento é pouco, mas na discussão augme:ritat·
se-ha; entretanto a base ào projecto parece 
justa e necessaria, e deve elle ser declarado 
urgente. . 
. Dispensa-se, por volaylo, a. impressão, e a 

urgencia é apoiad3 e entra em di$c,.ussão. 

O Sr. Itenriq~es de Bezende, \lotando p~la 
rnatcria do proJecto, vota contra a urgenc:ia, 
porque não quer que medida desta natureza 
seja tomada precipitadamente, mas sim com 
meditação e madureza. 

O Sr. Marinho lambem se declara contra a 
urgencia, persuadido de que a materia não é 
ta.o simples como o seu nobre ,~oHega que 
propoz a urgencia · a encara. Pede á camara 
que . se não leve pelo enthusiasmo do mo
mento. 

Se por ventura os empregados de que trata 
-o projecto só fossem os deputados, bem podia 
a camara votar já sobre elle ; mas tratando-se 
de uma e.lasse inteira de cidadrtos, não convém 
preci"pitadamente dar-lhes um córle nos seus 
ordenados, tirando-se 5 por cento;Os orde1;1ados 
actuaes dos empregados geraes são muito mes
quinhos; apezar porém disto, elle-orador nào 
pretende votar para augmento delles; bem 
como não votará para a sua diminuiçao. Sem 
duvida a idéa do projecto dá popularidade a 
qt1em ""a abraçar, mas o orador rejeita ·taes po~ 
pularidades : o principio que segue ~ não 
votar _por nenhuma tença, nao votar por ne
nhuma pensão (salvo alguma. de rigorosa jus
tiça), não .votar por augmento de ordenados, 
nem por diminuição. 

O Sr~ Ottoni diz que se acaso o projecto fosse 

1'4)MO J 

àe reso]ução, que tem só uma disc'ussAo, de 
certo não proporia a urgencia ; mas como nãO 
é, a urgencia que requer não tem outro fim 
senão preterir outros negocios . ordinarios que 
devem ser dados para ordem do dia, en
trando desde já em primeira discussno; desta 
maneira a assembléa vota com madureza sobre 
a materia. Observa que se deve_ considerar as 
circumstancias dá paiz: que os ordenados em 
geral nllo sã.o tãO insignificantes como se pre
tende. O pretexto da depreciação da moeda 
tem servido para duplicar e triplicar os orde
nados em cada sessão. Notn que uma das ra· 
zões porque começou a combater a passada 
administração foi o ter-se · eJia opposto ao 
augmento do 2:400$ no ordenado ~o~ n~i
nislros \ e apenas tomou conta do mm1ster10, 
sanccionar essa mesma resolução. Já o anno 
passado teve d~ rogar á_ cam_a~a que arre
piasse da carreira dos d1sperd1c1os das pen
sões e das aposentadorias indevidas, e nesta 
parte concorda com o ~obr~ deputado por 
Piauhy, q11e ha poucos dias disse que a res
peito de dinheiros publicos a camara precisava. 
reformar•se. Não ha pretenção, diz o orador, 
nno ha preíenção (perdôe-me a camara esta 
franqueza)"individual que appareça no corpo 
legislativo, que immediatamente a força ma
gica do patronato não faça prevalecer sobre 
todas as questaes mais importantes, majs vi· 
taes para o paiz. Um empregado qualquer em
prehende que se lhe augmente, que se lhe 
triplique o ordenado, e se este augme11to nM 
passa na sessão de mil anno, na seguinte ou 
na 3ª, ou na 4ª (se é que algum ha que tenha 
precisado requerer ainda na terceira ou na 
quarta sessão), os deputados são circumdados 
de todas as parles, não ha meio senão cede~, 
e pór fim o patronato passa. Mas, ~r .. presi
dente, quando se trata de fazer sacrific1os, de 
augmentar o.s impostos; quando o governo, 
prevalecendo-se da autorisaçao que lhe foi 
dada o anno passado, acaba _ de lançat· _um 
imposto de perto de 2,000:000$ sobre a 1m· 
portação dos vinhos, imposto que tem de 
ser pago pelos consumidores ; quando a as
sembléa geral, digo, se vê forçada a re
correr a novos impostos, talvez por nno adoptar 
em toda a sua extensão as theorias do nobre 
ex-ministro da fazenda, que nos fez ver que 
·os emprestimos são um beneficio, que. com 
eJles nós tinhamos descoberto um meio de 
fazer a: prosperidade do. paiz1 querend~ t~lvez 
com isto que· elevassemos a nossa drnda á 
cifra immensa da da Gra-Bretanba: quando 
a assembléa parece não ann~ir a e~tas th_eo
rias, antes as rejeita para recorrer ·aos . 1m-
po&tos, aggravando o~ c0ntri~ui~tc;:; ; ___ .nn.o _é 
justo que todas_ as_ c1a5:ie_s_ do pa1z conco~~ª? 
com sua .. quota de sa~r1~c1os? , E ~~ a .. c~as~_e 
dos empregados pubhcos desde que h3: podet· .. _ 
legislativo tem sido tão favorecida, -pois qmi _ 

67 
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õ30 Sll!sslo EM 22 _DE. JUNHO DE 183(J 

nRS nossas coJlecções aburÍdão as res·oJtições 
augmonlnndo ordenados, concedendo pensões. 
l! llposr.nlndoril\s indevidas, não é justo que se 
ulJl'iguc 1, esllt alnsse a que, no menos durante · 
ait d 1·u1111u1huwlns cxtruordinarias do nosso 
tmiz t\ bruçoa com Utnl.\ guerra civil demorada · 
u tttnlos annos. oonaorm lllAl'a 11s urgencias do 
cslut.lo ? .... 

O S11. Pm:sroEN'l'E :-O Sr. deputado está 
fora da ordem, l1•ala·se da m-gencia. 

O SR. ÜTTONI diz que é para motivat· a ur
gencia que tem fallado neste sentido, que é para 
que este projecto de necessidade indispensavel 
não seja preterido por outros1 que pedia a 
urgencia. 

O Sr. Nunes MtohMo vota contra a urgencia. 
Na.o quer que se intercale a discussA.o deste 
projecto n,outras materias· de que a camara se 
occupa ha muito tempo. Se o projecto não 
passar hoje em · primeira discussão, como 
suppõe, se ainda ficar adiado na sessao se
guinte, vai-se a camara esquecendo de ma· 
terias que já estão adiantadas .. Reconhece que 
o paiz luta com mil difficuldades, que para 
chegar ao seu e::;tado normal precisa fazer sa
crificios extl'aordinarios; mas lambem reconhece 
que o projecto (permilla seu nobre autor que o 
diga) tem imperfeições, sendo uma das mais 
salientes o não dar destino a esses dinheiros. 
Talvez que na discussão sua roateria se desen· 
volva, se applique o producto que o projecto 
crea á amol'lisação do papel ·moeda, ao paga
mento da divida, etc.; mas isto mostra que elle 
nao-é tão simples como se inculca. Na discussão 
se verá que elle não guai·da a devida prop0rção, 
que vai ser muito pesado a respeito de certos 
empregados; que além deste outro defeito tem 
que é não abraoger todos os empregados, pois 
que a disposiça.o do projecto não póde ser 
applicada aos empregados provinciaes. Por 
todas estas considerações, e porque confia no 
patriotismv do Sr. presidente, que não ha de 
deixar este projecto ser preterido por · outros 
insignificantes, não vota pela urgencia. 
" O Sr. Limpo de Abnu tambem se oppõe á 
irürgencia ; mas reconhecendo a importancia d~ 
projecto, requer que seja remettido á commissão 
do orçamento, ·afim de o examinar, e dar um 
parecer que satisfaça a camara.-Um dos funda~ 
mentos do projecto foi a guerra do Rio Grande 

· que consome grande parte das rendas ; parece 
supp6r o nobre autor do projecto que essa 
guerra continua po1· falta de recursos. O orador 
ju]ga que o nobre deputado nesta parte se 
engana, pois que nao houve medida legislativa 
que não se desse· ao governo, nào houve l'e· 
cursos pecuniarios que o governo não tivesse ; 
elle nadou em ouro. Essa razão pois, que tal vez 
pudesse influir no espírito da camara á favor da 
urgencia, crê que não deve ser attendida. 
Demais, tendo elle orador constantemente sus~ 

tentado na camà.ra que uma vez que haja um 
ministerio que pratique os principios de eco· 
nomia, que fücalise bem as rendas publicas, 
estas bastão para as despezas ordinarias, e 
mesmo para uma grande parte das extraordi
Iiarias, se por ventura votasse agora pela ur· 
gencia, talvez alguem pudesse suppôr que elle 
orador entendia que era necessario ministrar 
no governo meios extrao1•dinarios. 

Demais, é facto incontestavel que o actual 
S1·. ministro da fazenda em um mez ou pouco 
mais de administraçao, tem feito maiores ser
viços ao paiz do que a passada administração 
no espaço de 19 mezes (refere-se ao decreto 
pelo qual o Sr. ministro elevou uma parcella da 
renda publica por um calculo approximad'o de 
1,000 a 2,000:000$); além disto, tendo-se dado 
em 1836 um credito de 2,500:000$, em 1837 
outro de 4,559:000$, em 1838 outro de 3, 700 
e tantos contos, recursos que o governo julgou 
'dever applicar ás despezas da pacificação do Rio 
Grande; se a isto tudo se ajuntar o augmento 
que annua)tJ1ente têm as nossas rendas, aug
mento que se póde calcular em 15 por cento 
para mais, póde-se bem dispensar a resolução 
apresentada pelo nobre deputado da Parahyba. 
Oppõe-se pois á ui·gencia, sem todavia oppôr-se 
completamente á tnateria do projecto, que é sua 
opinião que vá remettido a uma comrnissão 
para dizer se julga aecessaria uma ·medida que 
nllo lhe parece reclamada pelas urgencias pu· 
blicas, e que por ventura vai offender direitos 
adquiridos. 

Quanto ao que se tem dito sobre pensões e 
aposentadorias mal concedidas, etc., responde 
que i~to serve para que a camara se acautele 
para o __ fütnro. 

O Sr. Andre.da, Machado, sendo prevenido 
pelo antecedente orador, apenas accrescenta 
que, havendo projectos de maior importancia 
como os de fixação de força de mar e terrá, de
vendo·se mesmo acabar a negregada resposta á 
falla do lhrono, apoia a idéa de se remetter o 
projecto do Sr. Carneiro da Cunha á commissão 
do orçamento. 

O Sr. Carneiro da. Cunha mostra que se lem 
combatido a urgencia entrando-se DEI discussa.o 
do projecto. Na.o app·rova que vá á commissão 
do orçamento por lhe parecer isto o enterro do 
projecto. Prescinde da questão se novos im
postos são preferi veis a emprestimos, se a admi
nistração passada foi ou não disperdiçada1 e 
limitando-se á vantagem do projecto, faz ver 
que havendo todos os annos um deficit, devendo
se lançar mão de novos impostos, póde-se 
bem impôr sobre umà classa de cidadãos, sem 
que dahi se offendão direitos adquiridos. A' 
observação que fizera o Sr. Nunes Machado 
de se n:to applicar o producto deste imposto a 
um fim, lembra que ha a amortisação do papel · 
a que se pó<le applicar · esta icnposiçllo, medida 
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esta que reverte em favor dos empregados pu· 
bJicos, avgroentando o valor da moeda. Final
mente, quanto ao que disse o Sr. Limpo, 
observa que apezar desse augmenlo de renda, 
os recursos do paiz não podem chegar para o 
estado extraordinario ·em que se elle acha. 

O Sr, Oliveira não vota pela Uigencia, porque 
ainda que possa ser conveniente que os func
cionarios publicos fa~no esse sacrificio-á favor 
da ordem, entende que a passar a resolução 
ella não satisfaz os desejos do seu nobre autor. 

O orador indo continuar no seu discurso, 
desenvolvendo sua opinião sobre a materia do 
projecto, é advertido pelo Sr. presidente a se 
circumscrever á questão de ordem. 

Dá-se por discutida a urgencia, e é rejeitada. 
E' julgado objecto de deliberação, e vai a im

primir, o seguinte projecto do Sr. Danlas: 

1r A assernbléa geral resolve: 

« Art. 1.0 Os membros das relações do im
perio serão tirados d'entre os juizes de direito por 
sua antiguidade e serviços, a saber: lres por 
anUgnidade e um por serviços relevantes. 

« Art. 2.0 Esta antiguidade será contada na 
razão dupla do tempo do exercício a respeito 
dos juízes de direito das provincias de Goyaz e 
Matto Grosso, e os juizes de .direito do alto e 
baixo Amazonas. 

1r Art. 3.º Na disposição do artigo antece
àente não se compL·ehendem os juizes de direito, 
que forem presidentes de provincias, ou esti
verem na assembléa geral; e nestes casos occor
rerá a antiguidade pelo modo ordinario. 

« Art. 4." A falta de exercicio motivada por 
suppressão de comnrca). ou por facto que inde
penda da vontade do juiz de direito, não pre· 
judica_ a sua antiguidade.. . . 

cc F1cao revogadas as d1spos1ções em contrario. 
(< Camara dos deputados, 16 de Maio de 

1839. )) 
Entra em discussão o seguinte ultimo pe

ríodo da resposta a falla do throno : 
(r A camara entende ser um dos seus mais 

solicitivos deveres mílitar com todo o esmero 
cada um dos relevantes objectos que V. M. Im
perial recommenda na ultima.. parte do dis
curso do . thror.o: eHa attenderá particular· 
mente áquelles que não for.ao discutidos na 
ultima sessão; e lhes consagrará grande parte 
das suas fadigas. Mas em tão ponderosas dis
cussões reconhece a necessidade de ser ajudada 
pelas luzes e experíencia do governo, que, pela 
elevada posição que oecupa, e . pratica inces~ 
s:ante dos negocios, deve, com razãO, ser justo 
apreciador de quantos bens e males envolvem 
as medidas legislativas que se propuzerem. A 
camara, senhor, deseja empenhar-se con1 todo 
o ardor e. esmero no. exame dos negocios pu· 
blicos, de que pende a prosperidade do estado ; 
e espera que os ministros de V. M. Imperial 
tomaráõ a peito auJülial-a com todos os nieios 

e esclarecimentós necessarios ao desempenho 
d é tào ardua como gloriosa tarefa. » · 

O Sr. Montezuma (depois de algumas pa-. 
lavras que não ouitimos) :-Eu peço perdao á 
illustre commissllo por nl:'lo coneordar na re
{:lacção deste periodo. Não será estranhado pela 
camara, que eu me anime nesta occasia.o a of* 
ferecer tar.Qbem algumas observações ácerca 
desta redacça.o ; a camara já teve a bondade de 
tomar em consideração a emenda que offereci 
na sessão passada, tornando mais facil a re
dacção do periodo, e ao mesmo tempo in• 
cluindo uma idéa que formula na minha opi
niãO a politica que se deve seguir na pacificaçno 
do Rio Grande. 

Disse-se, Sr. presidente, que me nllo satis
fazia a reàacção do pcriodo, porque me pa· 
rece que nelle existem palavras, proposições 
redundantes. Eu declarei já que minhas ob
servações deveráõ ser tomadas pela ill_ustre 
commissão; não como des~jo de emendar o 
trabalho da illnstre commiss~o, mas apenas 
como desejo de declarar nesta casa a minha 
opinião sempre com franqueza: a illustre com
missllo portanto terá a bondade de relevar este 
passo que dou. 

Diz a illustre commissão :-A carnara en
tende, etc., etc., etc. » 

Duas proposições se achão aqui, que se nfio 
s;llo identícas, silo ao menos tão analogas que 
justificão a proposiçrto que avancei-no pe· 
riodo se achàO proposições redundantes.
Além disto, a palavra -particularmente- me 
parece que foi posta ligeiramente. nest~ ~~
riodo, porque a darmos a verdadeira s1gmf1-
cação que devemos dar á tai palavra, po· 
deriamos concluir que a camara ainda tem de . 
tratar daquellas proposições que já forão dis
cutidas na casa, e mesmo êomprehender aquelles 
objectos que já forão sanccionados, que se tor
nárão leis e resoluções do corpo legislativo. 
Estou intimamente convencido que tal não 
podia ser o pensamento da illustre commissão ; 
mas como a illustre cornrnissão não se ex
prime para ser ella a unica que entenda as suas 
palavras, mas deve ter em vista tambem a 
naçilo, é evidente que pelo menos este adverbio 
- particularmente - deve ser tirado da re· 
dacção. 
· Continúa · a commissno~« em tão ponde-
rosas discussões, etc. » 

Eis a commissão tornan.do outra vez a· re· 
petir a m~sm~ proposiçM que ~avia enun· 
ciãdo na pr1me1ra parte deste periodo, e por 
consequen'Cia temos nova redundancia; que 
deve merecer a atténção da camara, para, com 
a devida venia da commissã.o, consentir que se 
melhore, . que se castigue mais o estylo do 
periodo. Além disto, me parece que não é só 
esta.proposiçllo que envolve redundancia, mas 
mesmo as palavras empregadas pela illustre 
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commissão sãb. •referidas a sentidos analogos, 
identicos ; em consequencia · do que a illustre 
commissão permiltirá qnê se redija o período 
melhor. 

u A camara, senhor, deseja empenhar-se, etc., 
ele. )) 

Nova repetíçao, e a meu vêr inteiramente 
índesculpavel, em consequeacia: do que tomei 
a liberdade de offerecer á camara· uma emenda. 
Não tomei o trabalho de redigir o periodo in
teiramente novo para substituir a este, porque 
não me considero com as forças necessarias 
para, concebendo bem o pensamento da ca
mara, redigir um período de fórma que pudesse 
merecer sua approvação ; quiz antes guiar-me 
pelo pharol apresentado· pela illustre com· 
missão, quiz inteira.mente aproveitar-me de 
suas idéas para redigir de differente maneira, 
offerecer á camara o mesmo pensamento da 
illuslre commissão. Em consequencia peço a 
suppressão das palavras desde-a camara en
tenderá-até as palavras-que propuzerem---; 
porque julgo que o que se pretende exprimir por 
estas palavras já se ach:1 na primeira pa1·te 
do periotlo, ou na ultima. Peço pois que 
se supprimno as palavras -desde, etc.- e 
que se substitua a palavra -esmero- por 
patriotismó-, por isso que já no principio 
do periodo a illustre commissa.o empregou 
esta, palavra ; e pobreza de termos nãô se admítte 
nem em laes estylos, nem geralmente em todos 
aquelles escriptos que devem levar sempre mn 
certo estudo, que devem ser feitos com tal soli· 
citude que mostrem que .fora,o bem castigados ; 
além de que a palavra - patriotismo - na.o é 
necessado que recorde á camara que envolve 
em si importantes e sublimes pensamentos. 
Em lugar de - exame dos negocios publicas, 
de que pende a prosperidade do estado-diga-se 
- em promover, 11uanto em si cabe, a prospe
ridade do estado. - Finalmente, depois das 
palavras - V. M. Imperial - diga-se - guiados 
por uma política bem combinada-: assim fica 
me] hor redigido o artigo, exprime-se o pensa
mento da commissão com os mesmQs termos, 
porém arranjados por differente maneira. Creio 
que a illustre commissão terá a bondade de 
prestar-me o seu apoio annuindo á emenda que 
tenho a honra de ofierecer. 

Estou persuadido tambem, Sr. presidente, 
que não estranhará a camara a ultima emenda 
que fiz ao periodC\· da commissão, quando digo 
que os ministros de.S. M. Imperial, guiados por 
uma política bem combinada,etc. Talvez algumas 
pessoas encontrem nestas palavras algum~ cen
sul'a feita ã. administração passada, II.!ªs etipero 
que essas pessoas, reflectin4o melhor, acharáõ 
que, pensando assim ellas, não dão senão uma 
latitude maior do que aquella que eu poderia 
ter, se algum sentimento de despeito' me 
guiasse.·Mas·tilesmo quando, Sr. presidenteJ as 
palavras a que me refiro envolvessem em · si 

alguma censura, esla censura é lão doce, tão 
branda, tão digna do corpo legislativo, do pu· 
blico, e da illuslre commissão, que merece a 
sna approvação. 

A camara, Sr. presidente, já de alguma ma
neira concordou em que a administraÇão pas
sada não seguio a melhor pólitica na pacifi
cação do Rio Grande ; que era indispensavel que 
alguma cousa se dissesse na resposta á falia do 
throno; que formulasse a politica que deve sei· 
novamente empregacla, que declarasse mais 
positivamente qual era o pensamento da ca
mal·a nas criticas eircumstanciru; em que se 
acha a . província do Rio Grande. Refiro-me á 
palavra- moderação - que a camara na ul
tima sessão teve a· sab4ildoria de incluir na res
posta· á falla do throno. Neste caso se nós 
attendermos a torlos os discursos que se fize1·ão, 
já pelo lado opposlo, já pelo lado a que tenho 
a honra de pertencer, ver-se-ha qL1e esta pa
lavra envolvia um grande pensamentc·1 ella só 
per si explicava um_ genero de política differente 
daquelle adaptado pela administração de 19 de 
Setembro. Se pois a carnara já approvou a po
lítica da moderação ; se ella em sua sabedoria 
entendeu que, quaesquer que seja.o os meios 
que devao empregar-se na pacHicação do Rio 
Grande, a prudencia e moderação devem ser 
bases de taes meios, é evidente que alguma 
censura a camara fez á administração de 19 de 
Setembro. Não é muito, portanto, que nesta 
occasião, quando se trata de dizer ao throno 
que a camara se empenhará qllanto em si 
couber para cuidar dos importantes objectos 
recordados na fülla do throno, se diga que ella 
o fará auxiliada com os esforços, com a sabe
doria pratica do governo, guiado por uma poli
tica bem combinada. Logo, parece,me qae 
tenho provado a necessidade de se accrescentar 
ao artigo a palavra que vem na minha emenda. 

Sr. presidente, tanto mais é indispensavel 
esta emenda, quanto vejo que a adminis· 
traçao actual em parte vai. alterando a politica. 
seguida pelo gabinete de 19 de Setembro, não 
só pelo que diz respeito a medidas, mas 
mesmo pelo que diz respeito aos delegados 
mais importantes, aquelles que- mais confiança 
merecião da administração pa~sada. Se nós, por
tanto, nesta occasião nllo fizermos alguma cousa 
que diga ao throno que a camara toma em 
sua sabedori~ auxilial-o n'uma politica difierente, 
modificada, na.o digo alheia intei.ramente, mas 
não exactamente,. tal qual a administração de 
Setembro seguia, acreditar-se-ha talvez que a 
camara dos Srs: deputados é hostil á . actual 
administração. 

Eu avancei, Sr. presidente: a proposição de 
que a administração actual tinha já modificado 
em grande parte ·os actos da passad~, ilão só 
pelo que diz respeito á base de· suas medidas, 
como pelo que diz respeito aos delegados da 
actual administração. Sr. presidente, não can· 
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sarei a camara com a enumeração de todas 
· essas medidas1 mas lembrarei sómente alguns 

factos para que na camara se nao creia que. 
avanço uma proposição sem provai-a de alguma 
fórrna. Pelo ']Ue diz respeito á arrecadaçito e 
boa fiscalisaçn.o, e augmento de renda publica, 
sem se ter em vista o meio dos empreslimos, 
base da politica da administração de 19 de Se
tembro, me parece que a administração actual 
já deo uma prova bastante convincente de que 
ella não pretende seguir essa vereda honrosa 
e precipitadora dos emprestimos. O decreto que 
augmenta os direitos dos vinhos é urna prova 
do que avanço. V. Ex. nesta casa ouvio ao 
nobre ex-ministro da fazenda dizet· que taes 
trabalhos se achavQo já preparados no thcsotwo, 
e que ao actual ministro da fazenda apenas com
petia a gloria descripta pelo poeta.: 

Hos ego versículos feci, tulit alter lwnoi·es ; 
Sio 1108, no,n 'Vobis ..... 
Se assim é on não, nno sei com exactidão, 

mas parece-me que a voi publica não sustenta 
a proposição emittida pt!lo nobre ex-ministro 
da fazenda. Se acaso o nobre deputado que 
tem parte nos trabalhos do thesouro como 
contador delle, quizesse ter lambem a bon
dade de nos explicar alguma cousa áce~ca deste 
importantissimo assumpto, me persuado que a 
camna ficaria tão completamente conhecedora 
da maleria, que veria o que acabo de avançar, 
isto é, que a proposição do nobre ex-ministro 
não foi tão exacta como elle pareceu querer 
que a camara entendesse. Um ruge-ruge. corre 
por toda a parte, de que não só taes tra
balhos se nao achavão preparados, mas que 
mesmo o governo nenhuma intenção tinha de 
se aproveitar da autorisação que lhe dera o 
corpo legislativo. O co1·po diplomatico, dizem, 
recebêra promessas da administraçAo de 19 de 
Setembro de ·que não se lançaria mão desta 
autorisação : nova difficuldade não pequena, 
legada· pela administração de 19 de Setembro á 
actual. V. Ex., Sr. presidente, concebe muito 

- bem que, em pontos desta natureza, o depu
tado que tem a· franqueza de exprimir-~e 
ácerca delles, nllo póde immediatamente provar 
com documentos a sua proposição: a camara, 
portanto desculpará que eu me Jimite apenas 
a emittir a proposição : aquelles que devem 
conhecer a veracidade daqt1illo que exprimo, 
e aquelles que a não conhecem, procmraráõ 
os meios que estiverem ao seu alcance para 
verificar ·o facto: 

Eu quizera, Sr. presidente, que nesta occa
~ia.o . tivessem assento na camara os nobres 
actuaes ministros; eu quizera que o meu p1·ojecto 
tivesse já pas~ado, e pudesse nesta occasiã(? 
dirigir-me a_o Sr: ministro --aâ fazenda, inte.l."
pellal-o sobre assumpt-:, d~ tanta magnitude, 
afim de que a carµara ficasse convencida do 
facto. Nerfhuq.111 gl9ri~ tenh<J em que s~ ~{le 

verifique da maneira por que affirmo, para mim 
é absolutamente inaifl'erente que seja ou não 
verdadeiro o facto ; nenht1m desejo tenl10 de 
deslustrar a administração do meu paiz, ne
nhum desejo tenho de combater um fantasma 
que não existe, tomar uma posição mais dolo~ 
rosa, do que aqnella que remorsos verdadeira• 
mente pungentes.deyem fazer que seja a posiç!lo 
di administração de 19 de Setembro. Mas é 
importante .que a camara conheça até que 
ponto deve avaliar os serviços prestados pelo 
actual ministerio; é muito importante que a 
camara saiba que a administraçno actual não 
desejava lançar m!lo dos mesmos meios da 
passada, para chamar ao thesou ro capilaes 
importantes. Talvez que no fim da sessão, a 
administraçno passada nos viesse pedit· novos 
emprestimos1 novos creditas, e por esta ma
neira continuar 110 despenhadeiro que nos ia, se 
continuasse aquella adminish'açao, sepultar em 
um abysmo insondavel. O nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro que tem um dos cargos do the
souro, me acena que não, que a administraçllo 
de 19 de Setemht·o não pretendia pedir novos 
creditos. Então, Sr. presidente, se essa admi
nistração não pretendia pedir novos creditas, 
se ella pretendia continuar na sua vereda de 
força e só de força, de terror e só de terror, se 

_ ella ainda continuava nas mesmas ídéas ,em que 
estava de que a legislação financeira não offe
rece senão confusão e desordem, e portamo 
torna impossivel a arrecadação e boa fiscali• 
sação ; se tudo isto é ex.acto, se já na sessão 
passada nos tinha dito 9ue emprestimos e~ão 
meio uecessario de enriquecer as nações, per
mitta-me o nobre deputado que pergunte quaes 
podião ser os meios de que uma administração 
com laes precedentes poderia lançar mão para -
fazer o serviço pllblico? Eis, senhores, uma 
prova de uma proposição;pronunciada por mim 
em um dos meus primeiros discursos, quando 
disse que a administração de 19 de Setembro 
foi a primeira que condemnou sua politica, que 
declarou ao Brazil que ella não se achava em 
estado de promover a prosperidade do paiz, nem 
fazer a pacificaça.odo Rio Grande. 

Pelo que respeita ao pessoal, Sr. pt·esidente, 
não lembrarei todas as mudanças feitas pela 
administração actual, mas . bastará recordar á 
camara que um dos primeiros actos da aà.mi, 
oistração actnal foi a demissão da gloda militar, 
que era presidente e general na província do 
Rio Grande do Sul. Eu queria acreditar, Sr. 
presidente, que ·a administração .de 19 de Se
tembro, convencida pelos factos, havia já sahido 
dessa contumacia e tenacidade criminosa em _ 
que s~ achava, e que as infor_maçõe-; dadas pelo 
nobre ex-ministro da guerra, em consequencia 
da sua viagem áquella provincia, houvessem 
convencido a administrnção de 19 de Setembro 
que a continuação daqueile presidente, o Sr. 
-mtzeario? empeioraVI;\ Q~ negocios, e difficultava 
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a pacificação daquella provincia: mas ·qt1ando 
et1 assim queria pensar em honra dia adminis
tração de 19 de Setembro, c,uvi os nobres ex
ministros continuarem ainda a fazer extraor
dinarios elogios áquelle ex-presidente, e es~ 
merar-se até em fazer crer que a continuação 
daqµelle presidente era importantíssima, e 
muito vantajosa ao melhoramento dos negocios 
daquella provincia. Por isso nenhuma razão 
tenho pãra acreditar que, se a administração de 
19 de Setembro tivesse continuado no poder, 
ella pretendia dar a demissão ao Sr. Elzeario ; 
logo, a conclusão é que a demissão do Sr. · 
Elzearío foj sem dnvida acto da administração 
actual. Observo, na verdade, que 110 reJatorio 
do Sr. ex-ministro da. guerra pouco, ou quasi 
nada appa1ece de elogio áquelle ex-presidente; 
n1as os discursos do nobre ex-ministro p1·ofe
ridos na casa me convencem do contrario,· e 110 

meu fraco juizo estão em completa contradicçllo 
com o que se )ê, e se póde colher do seu rela
torio. Verdade é qu~ o nobre cx•minislro da 
guerm, como me parece jâ diFse um nobre de
putado pela provincia de S. Paulo, men digno 
amigo, é infeliz nns suas defesns. O discurso do 
nobre ex-ministro, se fôr lido com toda a at .. 
tenção, dá prova de que é o mesmo ex-ministro 
quem mais condemna o ex-presidente Elzeario. 
E' S. Ex. que, notando as faltas em que cahio 
o 1•ebelde Bento Manoel, e querendo provar a 
ineptidão daqnelle caudiJho, mostra a insuffi. 
·ciencin e incapacidade do ex-presidente Elzeario, 
collocando-se em posiçM arriscada, e · só po-
dendo salvar-se pela ignorancia e ineptidão de 
seu inimjgo. Ha mais outro facto, Sr. presi• 
dente, qne demonstra a infelicidade do nobre 
ex-ministro quando defende. Na mesma occasia.o 
em que S. Ex. defendia o official Cunha, ~ _ 
dizia que sobre élle não devia recahir a censura 
que nesta casa e fóra dêBa se lhe havia feito, 
notou que fô1·a má a disposição que aqúelle offi
cial fizera dos barcos do seu commando ; o 
que em outros termos quer dizer que aquelle 
official não dispoz bem os barcos do seu com
mando ; o que prova que, se aquelle militar não 
foi traidor, não foi covarde, na opinião do Sr. 
ex-ministro da guerra, elle foi criminoso de 
ineptidão; e como este é um dos crimes punidos 
nas o_rdena11Ças militares, permitta-me S. Ex~ 
que eu diga que foi elle quem mais accusou 
aquelle mesmo offlcial, a quem qaeria àefender. 
Por isso não é de admirarf não é de pasmar 
que o nobre ex-ministro da guerra, defendendo 
o ex-presidente Elzeario, não produzisse na 
defeza que fez senão a convicção de que 
o Sr. Elzeario . não podia continuar a ser 
presidente com vantagem e utilidade publica. 

Outro facto, Sr. presidente, digno de re· 
cordar-se a camara, entre os de destituiç0es · 
importantes feitas pela administraçlo actual, 
foi a mudança do encarregado de negocios 
residente em Montevidéo.· Estou persuadido 

de que a nomeação do individuo que lá ~e 
achava era a menina dos olhos da adminis: 
tração . de 19 de Setembro, por ser aquelle 
que a administração de 19 de Setembro julgava 
revestido de todas as qualidades indispensaveis 
para bem dirigir os negocios exter110s do estado 
nas relações do Brazil com a republica de 
Montevidéo. A administração actual, porém, 
poz de parte semelhante consideração, e na.o 
entendeu que aquelle encarregado de negocios, 
ts.o elogiado pela administração de 19 de 
Setembt·o devesse am continuar. Portanto a 
administraçM actual, por .estes e outros muitos 
factos que eu pudera lembrar a camara, tem. 
rlemonstrado que a sua politica não se basêa 
nos principios em que a poJitica do gabinete 
de 19 de Setembro foi baseada. Eis, Sr. presi
dente, o fundamento com que peço á camara 
que adopte a emenda que proponho, isto é, 
que se diga que a camara eFpera que o gabinete 
dos ministros de S. M. Imperial guiado por 
uma politicn bem combinada, tomará a peito 
auxilial' a camara nas discussões, ou no exàme 
das malerias importantíssimas de que tern de 
occupar-se. . 

Tendo, Sr. presidente, justificado assim a 
emenda que offereço á camara, eu passo á 
segunda parte, que é tratar de fazer algumas 
observações ácerca dos differentes objectos 
lembt·ados na falia do lhrono. 

Diz a fa1la do throno - fixar a inteUigencia 
da lei de 12 de Agosto de 1834, que reformou 
a constituição do irnperio. Sr. prei;idente~ .eu 
estou· bem convencido de que o throno1 quando 
assim se exprimio na falla d!f' abertura, pão 
teve intenção de chamar o corpo legislativo · a 
uma reforma das reformas da constituição: 
a sua intenção ~oi apenas convidar · o corpo 
legislativo a tomar em consideração as duvidas 
até hoje suscitadas sobre a intelligencia que 
se deve dar a um ou oulro artigo das reformas 

- constitucionaes. Existo nesta convicção, Sr. 
presidente, porque entendo que o throno 
não desconhecerá quanto era inconstitucional 
lembrar á camara o fazer uma reforma das 
reformas, sem que seja pelos tramites marcados 
na mesma constituiçao. Tambem me parece 
que o fürono não deixaria de conhecer a 
inopportunidade de se fazer uma tal reforma 
nas circumstancias difficeis em que se acha . 
o imperio, que, posto não sejao taes cQmo 
nos indicou o Sr. ex-ministro da marinha, 
não podem de modo algum apadrinhar uma 
rt!forma. 

Se em 1881, 1882 e 1833, na minha opinião 
e de muitas pessoas, muita gente intelligente, 
não se devêrlo fazer reformas a constituição,. 
.como, nas act~aes circumstancias, · depois de 
se haverem feito as reformas, ainda outras se . 
poderáõ fazer ? O throno portanto não teve 
em vista convidar o corpo legislativo a fazer 
a· reforma ; o que teve eJD vista s9 foi acabar 
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toni as duvidas, que têm occorrido, sobre a in
telligencia de alguns artigos, ou de seu;; corol
larios, do acto addicional. 

Mas, perguntarei eu, teria o Lhrnno em vista 
dar o seu apoi0 antecipadamente ao pt·ojecto de 
reformas, ao projecto de íntelligencia1 como lhe 
chamào alguns Srs. deputados, do acto addi
cional, que existe na casa, e cuja redacça.o 
ternos discutido ? Quereria o throno desde já 
declarar ao corµo legislativo que a sua sancçM 
estava preparada para este projecto de inlelii
gencia ao aclo addicional? Eu lambem me per
suado, Sr. presidente, que não : eu chamaria 
um tal procedimento anti-constitucional ; ellc 
il'ia desde já prevenir o voto da outra. camara 
da assembléa gei·al, declarando que, pas
sando nesta casa aquelle projecto, e tendo 
o alto apoio do throno, o consentimento 
elo lhrono, no senado seria temeridade re
jeitai-o. 

Portanto, Sl'. presidente, eu creio que não se 
deve apaddnhar a redacça.o dessa intelligencia 
do a.elo addicional com este paragrapho da falia 
do throno. Eu negat·ei o meu voto a esse pt·o
jecto, porque entendo que elle é mais uma re
forma do que um desenvolvimento, uma íntelli
gencia dada aos artigos do acto a<ldicional. Nao 
me embaraço com o que se tem suslenlado na 
casa ácerca da necessidade dessa intelligencia, 
das difficuldades em que se acha o pai1. por falta 
della, e o receio de c_onflagraç:10 mesmo, que se 
tem manifestado na casa para demonstrar a ne
cessidade de se votar já e já por semelhante in
telligencia. Neg~rei o meu voto emquanto uão 
puder ter cabal cvnhecimento dessa necessidade 
do estado ; e tet·min:rndo esia parte de minhas 
observações, repetirei o que jú. disse em outra 
occasíão : - Sou conservador da constituição 
do estado ; nao quero que se altere cousa 
alguma daquillo que constitue a lei funda
mental, sem que a experiencia me guie, 
e por tal fórma me convença de sua ne
cessidade, que não possa existir a respeito 
della o menor escrupulo, a menor du
vida; 

Se acaso, Sr. presi<lente, eu quizesse descobrir 
neste paragrapho ainda alguma allíança entre a 
política da administração pa~sada, e a política 
que parece que prescreveu esta parte da falia 
·cto lhrono, eu a encontrada com facilidade. Eu 
me recordo do que se disse na falia da aberturn 

.do anno passado ; é por isso que sinto tanto que 
os nobtes ex-rninislros da corôa dessem a sua 
demissão em Abril. do anno que corre, antes 
·de .se abrirem as camaras. Eu desejái·a que 
elles continuassem ainda por algum tempo, e 
na.o puzessem o corpo legislativo nesta du
vida, nesta incerteza, nesta confusa.o, procu
rando saber se o pensamento que constitue n 
falla do throno é da administração passada ou 
da actual. 

Nao ha composição, Sr. presidente, entre o 

q,µe eu disse a respeito da alteração da politica 
da adminisfraçao actual, e aquillo que acabo de 
dizer a respeito da alliança, que julgo descobrir 
ne:;te paragrapho com a política da adminis
tração passada; porque, nllo tendo nós ainda visto 
verdadeiramente o programrna da administraçs.o 
actual :icercil. da sua politica, não poderrios di
rigic-nos senão pelos factos, que chegá.o ao 
nosso conhecimento, que explicào alteraçilo na 
polilica. Mas entrn em duvida se devo ainda 
crer a falla da abertura da sessão presente 
como pensamento da administraça.o de 19 de 
Setembro, e se devo entendel' que este periodo 
da mesma fülla do throno é essencialmente filho 
desta politica. 

Recommenda lambem o tl1rono que tratemos 
do melhoramento da circulaça.o. Sr. pl'esidente; é 
este um dos mais importantes objectos, de que 
trata a falia do thL·ono ;•nanhuma necessidade 
ha mais urgente, e mais reclamada pela pros
peridade do paiz. Nem a nossa industria agl'i
cola e com mercial póde dar um· passo em. 
quanto o meio cir·culante não obtiver os me
lhoramentos indispensaveis, reconhecidos in
dispensaveis no juizo de lodos. E11 1 Sr. presi
d~nte, receio poré1n que na actual posição dos 

· negocios pu blicos se possa fazer a menor al
teração a respeito do meio circulante. t admi
nistração de 19 de Setembt·o empeiorou com
pletamente o estado do nosso paiz a este res
peito, e aggL·avou as circumstancias, que até 
hoje tornava.o difficil esta grande reforma. Não 
farei na casa uma dissertaçao a respeito de eco~ 
nomia politica, ou sobre principias monetarios, 
para justificar esta difficuldade ; lembt·arei só á 
camara que em um paiz, onde tanto se tem 
contrahído dividas, onde exísle tão pouca fisca
lisaçi.'l.o na arrecadação, e distribuição das rendas 
publicas como aqui; nM é possivel que se me
lhore o meio circulante. Para que este melho
ramento pudesse effeitnar-se, necess::i,.rio seria 
que houvesse completa reforma em todos os 
ramos do· serviço publico, seria mesmo neces
sario que a camara deixasse a marcha seguida 
a respeito de pensões e despezas publicas, e 
seria mesmo indispensavel um sacrificio geral 
feito por todas as classes do estado. Sem lodos 
estes meios na.o creio facil, e pelo contrario 
difficultosissimo qualquer meihoramento a. res
peito do meio circulante. 

Esta minha opinião, porém, Sr. presidente, 
não parecerá á camara um desacôroçoamento a 
respeito deste topico da falia do throno. Eu 
na.o creio que, nem porque as circumstancias 
em que nos achamos sM difficeis, a camara 
deva pôr de parte o tornar em consideraça.o 
esta grande necessigade publica. Felizmente 
para o Brazil a administração de 19 de Se
tembro deixou de existir : felizmente o systema 
do disperdicio na.o existe mai_s : felizmente os 
emprestimos publicos1 na opinião do governo, 

já nao promovem a. riqueza do paiz, já não 
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augmentão a industria fabril, já não protegem, ceiros das administrações, e nós conseguiremos 
já não promovem lambem a agricultura, prin- dar ao paii a verdadeira .liberdade, o verdadeiro . 
'cipios estes que fazião n base e fundamento da systema representativo capaz de o felicitar. Não 
economia politica dos nobres ex-ministros de- nos occupemos com idealidades , não exa-
mittidos em Abril do anno corrente. E' lastima, minemos aqui ( permitta-se que o diga, e de-
Sr. presidente, é }asth~1a que as administrações sejo ser bem_ inter·pretado ) as utopias poJiticas; 
nos témpos absolutos legassem ás adminis- n~o petcotramos as diversas escalas de liberdade 
trações depois da independencia uma divida in:- para a encontrarmos em gráo mais alto, e pro-
comparavclmente pequena, quando se trata de mettermos á nação o seu beneficio ; não pro
confrontar o seu montante com o que existe curemos dar ao paiz uma administraçno econo-

. hoje e o que existia mesmo em 1827. Os dis- mico.; procuremos fazer com que o governo 
perdicios da côrte do rei D. João VI não derão · seja o mais que fOr possível parco em suas 
á nação uma divida talvez maior de 17 mi- despezas; por outros termos, procuremos o 
lhões. Durante esse governo houv~ tambem. re- mais bar.ato, e o povo sympathisará com os 
vo1uções e rebelliOes a suffocar, e havia uma nossos trabalhos, o povo sympathisará com as 
luta moral entre os habitantes do Brazil, um nossas instituições; e as nossas instituições se 
espirito · insurreccional que dominava todos os consolidaràõ com o respeito, com o amor, 
espiritos amigos do paiz. As industdas por con- com a duração dos povos. Entretanto, se 
sequencia não tinha.o ainda tomado a dil'ecçtto quizermos obrar diff'erentemente, ninguem se 
que lhes devia dar a liberdade de commercio espar1le que o Brazil deixe de ler este es
tornado effectiva pelos tratados. Depois da pirito de. ordem tao necessal'io á sua feli
nossa independencia nada disto existio. Ao . cidade ; ninguem se espante de que o povo 
mesmo tempo exisHão as diJapidaçôes dos Tar- deixe imbair o seu pensamento com insti
ginis e de uma côrte sem freio, e uma admi- tuições diversas daquellas que lemos jurado. 
nistraçã.o que não tinha a receiar o voto de Sr. presidente, r1:;firci-me nesta occasilo á 
censura dos representantes da nação. minha provincia, e perguntarei ás diversas le-

Com essa divida passou a administraçno, gisJaturas que se têm reunido no Brazil, quaes 
q-oe cuidou da independencia do paiz nessa im- os beneficios recebidos pela provincia da Bahia 
portantissima época: então nem se ve~derAo dos seus trabalhos? Como tem a assembléa 
diamantes, nem se lançou mao de outros re• geral mostrado á provincia da Bahia que tam
cursos, de que têm Eido tao prodigas as admi- bem procura felicitar aquelle povo, promover a 
nistrações que a seguirao. A receita da pro- sua industria e dar direcçãO aos sentimentos 
vincia do Rio de Janeiro bastou para sustentar de pilotriotismo que tanto abraia o . coraçlo ba
a guerra da independencia : o zelo, a solicitude, biano P Pelo contrario, Sr. presidente, vejo que 
o espírito de economia, a illastraçao daquelles a provincia da Bahia, que é a segunda na renda, 
que estavão á-testa da repartição da fazenda no a~nas tem para poder satisfaier as suas des
nosso paiz, fizerão prodígios ; operaráo o i:t9_· pezas m~is urgentes! Nenhum melhoramento 
portantissimo milagre de firmal' a independencia material, nenhuma industria se promove;. as 
do estado sem os sacrifi.cios que nós hoje temos estradas estão em completo abandono, e a 

. feito para satisfazer as paixões e caprichos de provincia da Bahia, permilta-s~ que o diga, 
uma adm~nistraçà.o tal qual aquella que ac::ihou e~tá ainda 30 ou 50 atrazada do estado de 
de dirigir os negocios do estado. Continuando · outras provincias mais favoraveis. Nesta casa 
assim, qual será o conceito que merecerá aos . têm sido conslantes os clamores e reclamações 
povos, que se dirigem só pelas realidades, o dos dignos representantes da provineia da Bahia 

. systema constitucional rep1·esentativo, se todos em todas as occasiões ; mas .nada se tem feito: 
os dias augmentamos a divida, e nos fallecem apenas 160 contos se dlio para aquella -pro, 
recursos ? Se procurarmos arredar o abysmo da vincia promover os seus melhorament.os ; e 
banca-rota, e perscrutarmos as necessidades do quem sabe se os 150 contos são effecfrvamente 
pafa, e ape1.ar disto nada fazemos, nada con- dados, ou se essa mesma promessa, essa. 
seguimos P Dirão por ventura os povos que o disposição da lei do orçamento é cumprida· 
systema constitucional. representativo é justa- religiosamente P Entretanto, q11ando alguns 
mente aquelle do qual podem resultar os deputados se exprimem por esta ·fórma, iro
maiores heneficios ao povo ? Que o systema con- medialamente se diz - é bàirrismo· - qúiz 
stitucional representativo é justamente aquelle ganhar a aft'eição de· sem-1 conc'idadãos; -e se 
que é mais consentaneo com os interesses do é em época de eleições,.· dizem immediata-
p~iz, com os direitos_ i~p~escriptiveis· da huma- mente -eil-o, illude o po\'o com taes discursos, 
mdade, e com os prmc1p10s de segurança, pro~ para por esta fórma poder obler .delle a· re-
priedade e liberdade pessoal e politiéa P Não eleição. · · 
certamente, emquanfo :não .houver ,ordem n~s . _Eu_ espe~o, S_r. presidente, qtie tal juizo não 
finanças, na.o póde haver liberdade no pa1z. se faça das mmhas exp·ressoes ; mas eu me 
Principiemos portanto, Sr.· presidente, por pór -·guardo para a discussão da lei· do orçament9 ; 
u-ma comporta de bronze aos desvarios. fi11an"'._. ·_ nessa occasião terei a honra de exprimir co~ 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 10:44 - PÃ¡gina 15 de 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 
SESSÃO EM 22 DE JUNI-10 -DE 1839 537 

franqueza os meus sentimentos a respeito da 
provincia que tenho a honra de representar. 
A província da B.1hia, Sr. presidente, que foi 
a primeira durante muitos annos, e foi a segunda 
depois que a cõrte se estabeleceu no Rio de 
Janeiro, hoje me parece que será talvez a 
quarla. Talvez seja exageraça.o da minha parte, 
mas é gt·ande o profundo sentimenlo que 
tenbo do estado em que_ se acha a provincia da 
Bahia. 

Eu não quero por esta· fórma legitimar, 
nem favorecer, nem desculpar as rebelliões ; 
mas trago estas considerações ao conhecimento 
da camara, para que a mesma camara cuide 
em curar uma ferida bastantemente profunda, 
para .que a camara procure por todos os meios 
melhorar a industria e a situação daquelle povo; 
é este o meio mais .efficaz de acabar com as se
dições e rebelliões. 

Portanto, Sr. presidente, na situação das 
cousas persuado-me de que para melhoramento 
do meio circulanle, nada sé poderá faze1·.sc 
acaso a administração actual não pt·ocurar :u
redar de si a maxima seguida pela administração 
de 19 de Setembro. 

Revisão das leis penaes.-Nesta easa, Sr. pre
sidente, tem-se por vezes procut·ado fazer crer 
que as nossas leis penaes são mui fracas, e que 
as desor_dens apparecem em consequencia da 
falta de pun_ição, ou pela. impunidade geral no 
Brazil. Na profissão que exer·ço tenho tido 
occasiões repetidas de poder en_trar no conhe
cimento destà materia, e formar ácerca della 
uma opinião. Creio que é mui pequena a parte 
que tem nas desordens publicas e na fa{ta de 
segurança individual a fraqueza da nossa legis-

· )~ção criminal. Um ou outro artigo do C<Jdigo 
criminal merecerá reforma, porém a maior 
parte -delles nece::;sitão mais de harmonia do 
que de reforma, emquanto á severidade. A falta 
de execução, Sr. presidente, é no meu conceito 
a primei'l"a e primordial causa.de todos os males 
que soffre o Brazil a este respeito. Se os execu
tores procurarem por todos os meios cumprir 
religiosamente os seus deveres ... 

O SR. NuNES MACHADO: -Apoiado. 
·o SR. MoNTEZUMA :-••• a legislação não me-

1·ecerá ào povo a censura, que -dizem merece. 
Ha deleixo grande. 

O SR. NuNEs MACHADO: - Apoiado. 
O SR. MoNTEZUMA :- Ha: deleixo grande, de

leixo extraórdinario que depende on tem con
nexão com causas que me não ·é licito talvez 
pronunciar nesta casa. O systema eleitoral, 

.senhores, necessita uma grande reforma; a 
autoridade publica nno deve depender de ma- -
_ neira alguma dos votos do p_ovo. . . basta ... 
-Sr. p1·esidente, esta simples eJJUociaçAo de prin-
cipio senirá para que a - com missão .encar-_ 
regada de aprc:senlar á camara uma 1ci sob_re ~ _ 

T0ll10 I 

reforma, tomando-a em consideração, nos dê 
alguma disposição a tal respeito. 

E' pois, Sr. presidente, mais a falta de exe
cução das leis,· do que a fraqueza dellas. E' 
muito faci1 declamaL; contra a fraqueza das leis, 
particularmente a espiritos ou melancolicos, ou 
uma severidade insocial : mas peço áquelles 
senhores, que se unem ás vozes d aqui:lles a 
quem me retiro, que examinem melhor o estado 
do nosso paiz, que procurem mais ver as causas 
que produzem os damnos e males a que me 
refiro, e então talvez sigão a opini~o em que 
estou. 

E' demais prndente que o corpo legislativo 
nflo esteja refom1ando amiudadamenle a legis
lação criminal, e que na.o estejamos aqui a de
clamar contra a falta de severidade das "leis. 
Corno é que o povo ha de respeitar a legisla.\:no 
do paiz, como se ha de acreditar protegido pelas 
leis, se ouve os representlmtes do paiz fazet·em 
dial'ias declamações contra a legislaçfio cri
minal? Seria melhot· qne o governo p1·ocu1"asse 
fazet· com que as leis fossem bem executadas ; 
seria melhor que o governo p1·ocu rasse bons 
delegados, e que na.o pretendesse reduzi!' os 
executores das leis da servil dependencia de 
seus caprichos e de seus desejos. A adminis
tração de 19 de Setembro é, Sr. presidente, 
ainda nesta parte muito e muito cl'iminosa. Eu 
já tive occasião de declarar aqui á camara um 
facto estrondoso, uma manife2ta violação da 
nossa constituição, no artigo em que roconhece 
a -perpetuidade dos juízes de direito. Pasmei 
sem. duvida vendo trcs illuslres jmisconimi!os 
assignarem um parecer absolutamente illegal, 
e fóra das idéas pl'e-criptas ua legislnçào em 
vigm, e contra a constituição, contra a pro
pria. constituição do estado, tudo, Sr. p1·e
sidente, para se passar urna esponja sobre 
actos da administrac;ão passada ! Reset·vo-m.e 
para. a discussão desse parecer : entiio emít
tirei com franqueza . a minha opinia.o. Nno 

· occuparei agora a camara com o desenvolvi
mento deste ol,jecto, tanto mais, quando. estou 
convencido de que terei em apoio de mi,,ha 
opinino jurisconsultos illuslradós, que têm as
sento nesta casa, e terei a meu favor lodos 
aqueHes que, existindo na carreira, não dese
jarão pôr os seus d1reitos adquiridos á mercê, 
cortezia, de um mifüstro despota e arbitraria. 

Um systema regular de iastruc~ão pu
blica reclama o - thro·no da · assembléa gerat 
Não ha duvida de que ainda não temos um 

·systema adaptado ao estado do paiz, · nem 
pelo que respeita á instrucçno elementar, 
nem pelo que respeita á instrucção superior. 
Na.o· se conhece ainda bem, Sr. -presidente, 
até que ponto o ~stado material do nosso 
paiz influe, ou· deve influir sobre o ~ystema 
de educação. Tem se _procurado fazer um 
systerna de educação para o interior do Brazil 
ce>mo - existe nas grandes povoações: é um 

os 
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crlv manifesto. ~~u portanto esper9 pela ap· 
pariçAo de qualquer projecto, que n~st:3- . casa 
ou na outra camara haja de ser rn1ciado, 
n::i.ra fambem com a humilda-de, que me é 

. p~~pri~;- -~ffe;ecer as minhas 1·eflexões a tal 
respeito. . . 
· Tenho feito as observações que me pare
cêra.o adaptadas ao período da falla do throno, 
a ~iue se refere o periodo da resposta, _que 
se acha em discuss~o. Mostrei qne o periodo 
da comrnisslio nào póde passar dfl. maneira 
por que se acha redigido, e que! ní'lO se ~c
crescentando as palavras que dese.10 que seJi'lO 

• , . 1 -- ' - - - - .l - - -- -·. - - .. -- - ..... - 1 : accrescencaaas, uecwranuo-se que uwi:l. puw 

tica mais bem combinada é indíspensavel para 
que o throno, auxilie os trabalhos ~a ca-
........... _.... --.1,r..,.,,JM..nur'l.n,,,...~ r111n lo'"lrJC! €".ll~~llf':J.OC f'llt"Í'"llrrl .. 
tihur:t 1 u,u~tL1.1.Lç.aav;;, \.{UV uov q,v1..uuv..;;:J v1Lvu;Lu 

stnncias somos hostis á administraçao; que 
ainda de fórma alguma se declarou : mostrei 
mais que a politicu do gabinete de 19 de 
Setembro tinha já sido julgada pela carnaru, 
condemnada pela camara;- assim como foi con
demnada pelo paiz. 

O SR. VEmA PESSOA :-NàO apoiado. 
O SR. MoNT!!:ZUMA :-Julgo portanto, haver 

bem justificado a emenda, qne tomo a li
berdade de offerecer á consideração <la ca
mara. Peço a V. Ex. que tenha a bondude 
de a mandar buscar. 

Indo á mesa, o Sr. lº secretario lê a se
guinte emenda : 

[( Supprimão·se as palavras desde~ ella 
attenderá-até- que se propuzerem. - Sup
prima-se a palavra-deseja. - Substitua-se a 
palavra-. esmero - p0r- patriotismo--:- e em 
vez das paiavras-no exame dos negocios pu
blicos de que pende a prosperidade do es
tado-diga-se-em promover quanto em si cabe 
a prosperidade do estado.-Em vez de-e ?spera 
-diga·se-espern.- E finalmente depois das 
palavras-V. :M. Imperial-diga-se-guiados por 
urna pQlitica combinada-fican_do assim redigido· 
o artigo: 

« A camara. entende ser um dos seus mais 
solícitos deveres meditar com todo o esmero 
cada um dos relevantes obejectos que V. M. 
Imperial reeommenda na ultima parte do rlis
curso do throno. A camara, senhor, empe
nhada com todo o ardor e patriotismo em 
promover quanto em ·si cabe a prosperidade 
do estado, espera que os ministros de V. M. 
Imperial, guiados por uma polilica bem com
binada, tomaráõ á peito. auxilial-a com todos 
os meios, e esclarecimentos necessarios ao 
desempenho de tão ardua1 como gloriosa ta•. 
refa.-Montezttma. » 

Esta emenda é apoiada. 
Já têm a pahwra sobre este ultimo topico os 

Srs. Sebastião do Rego, · Gonçalve:;; Martins, 
Marinho, Souza Martins, Limpo, Paula Candido 
e Ribeiro de Andrada. 
" 

O SR. PRESIDENn, dá oara ordem do di:i 
25 a· mesma de hoje. L~vanta a sessão ás 
2 horas e meia. 

A.ct.a de ~3 de Junho 

PRESIDENCIA DO ~R. ARAUJO VIANNA 

A 's dez horas faz-se a rhamada e não se 
acha presente numero legal de Srs. deputados. 
Sendo onze horast verifica-se achar-se Ulo só
rnenle presentes os Srs. Angelo Custodio, An
dréa, Costa Miranda, Carneil'o da Cunha, 
Oliveira, Fen·eira de Castro, Coelho, Busta
mante, Nünes Machado, Rezende, Ãlvares do 
Amaral, Gonçalves Martins, Marcellino de Brito, 
Pedreira, Souto, José Gonçalves Martins, .Maria 
do Amarai, Silva Pontes, Gornes de Campo:=;, 
Vianna, Torres, b'reítas, Costa Pinto, Limpo 
de Abrnu, Belísario 1 Araujo Vi:rnna, Cerqt1eirn 
Leite, Mendes dos Santos, Miranda Ribeiro, 
Lçiunmço José Ribeiro, Pedro de Alcantara, 
Santos Azevedo, Naval'ro, Alvares Machado, 
Sebastião do Rego, Maciel Monteirn 1 Carneiro 
Leão, Penna, Marinho, Montezuma, Floriano 
de Toledo, Castro e Silva, em numero de qua~ 
renta e dous ; e fa1t1lo sem causa pal'ticipada os 
Srs. Souza Franco, Encarnaç!lo, Belleza, Souza 
Martins, Lima e Silva, André Bastos, Alencar, 
Bandeira ce Mello1 ,José Marianno, Torrel\o, 
Veiga Pessoa, Rego Monteiro, Francisco do 
Rego, Vieira de Mello, Luiz Car1o~, Carvalho 
de Mendonça, Monte, Urbano, Cintra, Me!lo 
e Mattos1 Ramiro, Moura Magalhães, Rocha 
Galvão, Tosta, Calmon, Dantas, Gomes Ribeiro, 
Visgueiro, Casado, Ribeiro Duarte, Aureliano, 

. Siqueir;:1, e Silva, Clemente Pereira, Vaz Vieita, 
Paulino, Paula Candido, Lemos, Pinto Coelho, 
Ottoni, Quadros Aranha, Assis Mascarenhas, 
Andrada. Machado, bispo de Cuyabá, Carneiro 
de Campos, Toledo, Pacheco, Ribeiro de An
drada e :Monteíro de Barros ; e corn causa par
ticipada os Srs. Cajueiro, Sucupira, Cavalcanti 
de Lacerda, Barreto Pedroso, Alcibiades e Bus
tamante. 

Na.o havendo portanto numero legal, o Sr. 
presidente declara não haver sessão. -~-

!!ie!lJsão em ~6 de Junho 
PR'ESIDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SuMMARio.-. Ex.pedien te. - Parecer da comrnissão 
especial sobre as eleições de Sergipe.-Reque
rimentos.-Ordem do dia,-Bedac9ão da lei 
qiie interpreta o acto addíciona.l. Discwrao8 dos 
Srs. Nunes ltfac.Jiado, Silva Pontes e Hen:ri
q_ite.:t de Rezende. Encerrarnento dá disCU88áo. 
Votação nominal. A.dopção da .redacção. -
.Df,scusaão do ultimo topico do voto de graças. 
Di8eurso do Sr. Sebastião do Rego. Encer
ramento da díBcussão. Adopção do prqfecto. · 

· A's 10 horas da manhã faz-se a chamada, e 
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SESSÃO EM 26 DE JUNHO DE 1839 539 
logo que se reune numero legal de Srs. depu • 
tados, abre-se a sessão, lê-s;e ~ approva-se a ac_ta 
da antecedente, e bem assim a d9 dia em que 
não houve sessão. 

Fallão com causa participada os Srs. Cajueiro, 
Urbano, Cintra, Barreto Pedroso, Siqueira e 
Silva, Bustamante, Alcibiades, Pinto Coelho 
e Gomes àa Fonseca ; e sem elia os Srs. Franco 
e Francisco do Rego. 

O SR. 1º SECRETARIO dá conta do expediente, 
fazendo menção do requerimento de .José Ma
noel Fernandes Pereira e ontros, que é rcmet
tido á commiss9.o do orçamento. 

Remette-se á commissflo de marinha e 
guerra o requerimenlo de Theodora Maria de 
Macedo. 1 

E' lido o seguinte parecei· da commíssllü es
pecial, encanegada das eleições de Sergipe : 

(( A com·missão especial eqcarregada de dar 
o seu parecer sobre a eleiçao dos deputados da 
legislatura actual pela província de Sergipe, 
depois de ter madnramenle reflectido sobre tão 
melindroso assumplo, tem a houra de submelter 
á consideraçao da éamara o resultado de suas 
'lucubtações. . 

<e Duas· commissões forão successivamente 
ouvidas na sessao do anno passado sobre este 
emmaranhado negocio, e taes embaraços ambas 
eacontrárno, que duas vezes se verificou na 
ca;:;a o phenomeno -de não se poder obter 
um parecer assignado ao menos pela maioria 
da commissão, e o de apparecerem 6 votos em 
:-;eparado. 

(( A commissão crê dever commemorar, que 
os 3 votos dos dignos membros da commissM 
de poderes do anno passado forão todos re
jeitados ; ora, nestes 3 votos em separado havia: 
l", a idéa de se annullar absolutamente a pri
meira eleição ; 2º, a de se apurarem os votos 
rle varios collegios, não contemplando os que 
houvessem falsificado actas, ou commettido 
outros abusos. A camara rejeitou decididamente 
o primeiro expediente, declarando-se contra a 
annullação absoluta da eleição, e ao -mesmo 
tempo negou tambem sua approvação ás duas 
combinações apuratorias propostas por 2 dignos 
membros da mencionada commissllo. A com
missao especial nomeada immediatamente de
pois desta votação apresentou tambem 3 votos 
em separado, indicando : 1 º, uma nova combi
nação apuratoria ; 21\ a. annullação absoluta ; 
3°, o adiamento. A camara recusando'-se a 
discutir estes expedientes, e nomt!ando· uma 
nova commissão especial, pareceu exigir della 
a proposição de algum meio termo diffe
:rente, ou nova idéa, que pudesse preencher as 

· suas vistas. . · 
« Firmado, como se acha, o principio consti

tucjçnal de ~ue sq ás camaras le~isfativa~ nQ 

~xerci~io das attri!:mições de veri~car os po
aeres cte seus membros, compete declarar va-

. lidas, ou annulhir as respectivas eleições, julga 
a commissao ocioso encetar discussa.o sobre a 
________ _]_ ,_~ ... r ----- -- i ... 

segunua e1e1çao a que se proceoeu naqueHa. 
provincia. por ordem do governo, visto estar ella. 
prejudicada pelos precedentes da casa. 

<{ Outro expediente indicão de commum ac ... 
cordo, por uma só voz, e em uma mesma 
phrase e allegando os mesmos motivos, varias 
representações da província de Sergipe, nas 
quaes se pretende que esta augusta camara 
mande proceder á eléição dos deputados pelos 
mesmos eleitores. uue acabào de nomear nm 
senador por aqu'en; provinda.· A -~o;;-~-is;ã-~ 
examinará esta questM. Perguntou o senado 
ao governo se havia expedido ol'dens para a 
eleição de um senadór, que faltavà pela 
província ele Sergipe : respondeu o governo em 
officio de 2 de Outubro de 1838, que occorrendo 
d11vidas sobre as duas eleições primarias da
quella provincia para a quarta· legislatura, e 
estando finda ·a tel'ceira, aguqrd.1va resolução 
da camara dos Srs. dt>putados, esperando, 
porém, que a senado resolvesse a quBsta.o da 
maneira mais convenieiite, visto que a camara 
quatriennal não tinha aihda deliberndo sobre 
as primeiras, limitando-se á annullar as se
gundas eleições. Em consequencia disto a ca
mara dos Srs. senadores, em ofticio de 15 de 
Outubro, declarou ao governo, que entendendo 
o senado serem evidentemente nullas aquellas 
eleições pelos excessos comrnetlidos na maior 
parte dos collegios, e que absurda, in tolera vel e 
de pessimas consequencias seria a approvação 
de quaesquer dos collegios1 que abusárM, resol
v ra mandar proceder á novi:\ eleição para 
eleger o senador ; para o que devia o governo 
dar as instrucções necessarias. Foi em resultado 
desta deliberaçao, que se procedeu á eleição 

· primaria na província de Sergipe, e pelos 
respectivos eleitores á nomeação de um se
nador, cujos poderes forão já verificados pelo 
senado . 

. << A constituição no art. 21 dá ao senado o 
direitô de conhecer da validade a·a e1eiçao de 
seus membros ; mas dizendo tambem o art 43 
que a nomeação dos: senadores se fará pela 
mesma fórma, pela qual se fizer a dos deputados, 
parece consequencia, que a attribuíção mar-

. cada. pe~o art. 21 deve ser regulada pela. 
lei eleitoral. A resolução ãe 9 de Agosto· de 
1827 -determina, que em qualquer legislatura 
as elei~.ões dos senadores serãq feitas pelos 
eleitores, que houverem eleito· os deputados · 
dessa legislatura. A commiss!lo especial res
peitando sobremaneira as deliberações· da ca
mara dos S1·s. senadores, desejaria estar con
vencida de qu-e tudo quanto se fez· por occ.asião 
da ultima· eleição de· Sergipe, está comprehen• 
<lido na faculdade da verificação dos poder.es. 
A consequencia · porém que não póde a COJll.· 

. . -· .. 
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5-10 SESSÃO EM 26 DE JUNHO DE 1839 

missão . omittir, {-. que . a eompetencia dos 
eleitores do senador para a nomeação dos 
deputados, envolve uma grave offensa dos 
pdncipios. No entender da commissão veri
_ficar poderes é examinar se os podet·es que 
se verificilO Corão conferidos na fórma das 
leis, e se as pessoas que os recebêrno . têm 
as condições de. idoneid~de exigidas pela con· 
stituição : nesta definiça.o não póde a com
missão cornprehender a faculdade de tnl:1-ndar 
a camara fazer a eleição por um corpo elei
toral, que as leis não reconhecem, ao menos 
para o fim de no1near deputa.dos. A prerogaliva 
de mandar-se fazer eleições primarias para 
a nomeaçllo dos senadores não poderia ser 
controvertida na bypolhese de estar hoje sem 
vígol' a citada resolução de 1827, e de não estar 
por conseguinte designado por lei o corpo elei
to1·a], que deve fazer a nomeaçio dos se
nadores ; neste caso porém, não precisava o 
governo de autorisação dn senado para mandar 
fazei· a eleição ; nllo ·tinha o senado · que 
motivar a sua resolução sob o fundamento 
de esta,rem evidentemente nullas as eleições 
dos deputados, e nem se poria na coHisão de 

· deliberar sobre eleições, quando.não trritava da 
,·el'ificação dos poderes dos seus· membros. Su
pondo não existente aqne11a resolução,. tudo 
fria em regra quanto á nomeação dos senadores 
(mas só quanto á nomeação dos senadores), 
mandando o governo proceder á eleições pl'i~ 
.marias e secundarias para essa noll)caça.o, e o 
senado verificando os poderes conferidos pelas 
mesmas eleít;ões, Mas neste caso (unico em 
que póde a commissão considerar o corpo elei
toral que nomeou ultimamente o senador por 
Sergipe) cumpre observar que taes eleitores só 
recebêrão de seus commilentes a missão de 
nomear um senAdor: e não a de eleger depu
tados ; e á vista do deduzido acima, e ainda 
não eJt.istindo a di.fficuldade insuperavel que se 
acaba de mencionar, sómente poderia ter lugar . 
a medida que neste tqpico a commissão discutio 
mediante o consentimento dos outros ramos do 
poder Jegislativo. 

« Além nestas considerações geraes relativas 
á legalidade do corpo eleitoral, que escolheu . 
ultimamente o senador por Sergipe, e á facul
dade que sé lhe queira oonf e rir para a eleição 
dos deputados, não póde a commissão omittir 
os eserupulos de que tal eleição suggerfo no 
espiríto dos membrps da commissão especial. 
A. com missão dirá algu~a cousa ácerca 
deste objecto,-abstendo-se de mencionar boatos 
á que não quer ella dar· vulto. Em primeiro 
lug~r notou a commissa.o que Q ex-ministro do 
imperio, o mesmo que havia censurado o ga· 
binete de 12 de Outubro, porque mandando 

· proceder á novas eleiçoes na Parahyba em 
1836, nem ao menos dera instrucções, agora 
cahisse na mesma falta que out.r'ora repre
hendêra, e que apesar da expressa recommen-

dação do senado commellesse simplesmente 
ao presidente da provincia. a expedição das 
medidas convenientes em aviso de· 2 de ·De
zembro de 1888. 

« O presidente assim munido de carta· branca 
mandou p1·oceder ás eleições primarias e secun
darias. Nesta sob o pretexto de suspeitar falsiffoa
ção de actas em 3 collegios, supprimio-os contra 
expressa determinação da iei de 28 de ,Julho de 
1828, que assírn se exprime: - O governo na 
côrte, e nas provincias os pr~sidenles em 
conselho poderáõ estreitar os círculos elei
toraes, multiplicando-os. - Entretanto, o pre
sidente de Sei-gipe amplia os ·cfrculos eleitoraes 
restringindo o seu numero ; e é de notar que· 
recahisse esta medida sobre ·2 collegios accu-

. sados de abusos, mas que votáràO de certo 
modo na ultima eleição, subsistindo porém o 
collegio que então com mais escandalo se 
conduzio, apresentando 8,600 eleitores, mas 
que tinha votado de outro modo. O terceiro 
collegio ~upprimido é insignificante. Outra vio
lação manifesta do § 3° capitulo 4~ das ·ins~ 
trucções de 26 de Março de 1824, explicado 
pelo decreto de 8 de Janeiro de 1883, foi 
a prohibiça.o que fez o presidente da província 
de poderem os eleitores de um collegio votar 
em outro. Estes 2 factos são ( é' certo) rela-
ti vos á eleiçãO secundaria, mas elles fi,zerão 
nascer no animo_ da com missa.o escrupulos sobre . 
o que occor.reria na eleiÇã.o primaria, maxime 
porque o mesmo presidente em seus officios 
de Fevereiro e Março informa ao governo,· que • 
a acta da e!eição prim~ria da villa do Soccorro 

. contém um protesto da mesa, declarando-_se 
coacta ; accrescenta o presidente que tal de
claração é filha d~- suggestões menos patrío
ticas; todavia a· commissão leu na acla que 
corre impressa, o protesto da mesa articulando 
varias motivos de n'ullidade bem ponderosos, 
como, v. g., · a eleição de menores, de crimi· 
nosos, etc. Crescêrão ainda. os escrupulos da 
commissào com as accusa~ões mencionadas 
pelo mesmo . presidente, de que. na. villa · de 
Larangeiras a guarda nacional debaixo de 
fórma soffrêra uma revista nas listas na hora 
da eleição. Declara o presidente qDe houve a 
revista, e mesmo que fora.o presos 3 guardas, 
mas accrescenta, qtte segundo á parHcipação 
do commandante nem a reunião da guarda ~a
cional, nem as prisões outro fim ou motivo 
tiverão, que não fos~e os do serviço. Entre
tanto, a coruinissao não· dissimula que estes 
factos vierão ainda 'Corroboral' os princípios.já 
desenvolvidos, e pelos quaes julga a · com
missão não . sei· admissivel fazer-se a no· 
meação do~ deputados para. a qllarta legis~ 
~atura pelos eleitores espeeiaes que escolhêrão 
1=lltimamente o senador de Sergipe. 

« Tem, pois, a commi'ssa.o de considerar 
· novamente . as primeiras eleiçt1es,. e antes de o 
fazer não passará ·em silencio a phrase menos 
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SESSÃO EM 26 DE JUNHO DE 1839 541 

constitucional de algumas das representações 
que ·sobre o objecto forão dirigidas á e!:;ta 
augusta camara. Não serão por certo os men1-
bros da commissão especial, que hão de ter a 
prelençn.o de impôr limites ao direito de pe-

. tição, ou que desapprovaráõ a energfa e a 
Jínguagem da franqueza mesmo para significar 
aos poderes supremos suas aberrações, ·e pre
munil-os das consequencias tristes que ellas 
costum~o acai-retur i mas deve a commissAo 
lamentar que muitas; representações da pro
víncia· de Sergipe tomando por pretexto ex
presso noticias particulares, quiçá communi
cadas po1· individuos suspeitos, ostentassem 
uma linguagem ameaçadora e pouco cortez. 
O collegio de Larangeiras, por exemplo, reti
nido para a eleição de senador, e requerendo 
a facuJdaâe de nomear os deplltados, declara 
categoricamente á. camara que-commoções se 
devem esperar em Sergipe, julgando-se va
lidas as primeiras eleições contra a vontade da 
maioria; em quem reside a força. A assembléa 
legislativa provincial pedindo remedio para os 
males de Sergipe faz á camara <los deputados 
a honra de am·editar que della não partirá um 
acto iníquo, mas declara que - a provincia não 
tomando parte na confecção das leis ( note-se que 
aassembléa entende que approva.das as primeiras 
eleições, · como se indicou o anno passado, não 
fica a provincia representada) pareceria assás 
paciente e desprezivel. - Desculpando estas 
expressões, filhas sem duvida do zelo pela 

· causa publica, mas originadas em decepções 
arteiras, a commissão !i!e limita a declarar que 
taes ameaças nada influ"irllo em suas delibe
rações, e que entretanto muito servira.o para o 
descobrimento da verdade, documentos que 
acompanhárão essas representações, onde a lin
guagem das paixões aliás predominava. 

« Os abusos da primeira _eleição e particular
mente a vici~ção das actas dos collegios de Santo 
Amaro das Brotas, e do Lagarto hnvião sido 
plenamente reconhecidos e· demonstrados na, 
sessão do anno passatlo. Novos documentos 
enviados por diversas camaras parecem prnvar, 
que tambem forAo viciadas as actas dos collegios 
do Rozario doCattete e da Capella. Demais appa
recem accusa,ções de que n 'outros lugares forão 
admittidos a votar todos os indivíduos qne 
tinhão sido· votados na assembléa · parochial, 
e se declara que assim· lambem se augmentárão 
os eleitores da proviocia. Nota a commissão 
que todos estes vícios affecta.o exclusivamente 
a ·eleição secundaria, e nao a primaria. E' certo, 
que á respeito desta se allega, que os parochos 
em gera.l_ exagerárllo a população ; apparece 
mesmo o atlestado de µm declarando . que ha·. 
vendo fixado por um edital o numero de elei
tores da parochia fôra este augmentado em 
outro edital do juiz de paz, que prevaleceu. 
Quanto á primeira allegaçno v·ê-se, que dedu
zidos cerca de quatro mil votos de excessof.i nas 

quatro· collegios, cujas actas farão viciadas, ficão 
oitocentas votantes pouco mais ou menos·; 
deste numero ha a derluzir- o excesso de 
votos resultante da participação illegal, que as 
camaras denuncião ter tido em varias collegios 
todos os votados ; com esta deducçào talvez 
o numero de volantes ou pouco exeeda, o_u 
seja ainda inferior á 500, e essa ex.orbitancia não 
julga a commissao motivo bastante para an
nullar-se a e] eição primaria, porquanto, se
gundo o quadro estatístico apresentado pela 
assembléa provincial o accrescimo é pequeno, 
e todos os partidos recorrêrão á esse expe
diente. Quanto ao altestado do parocho não ne
gando este haver tom-ado parte na eleição 
parochial sem a menor impugnaçãa, fica o seu 
documento destitu ido de. vigor e com o caracler 
de gracioso. 

« Em vista de .todas estas considerações, 
e attendendo á que na eleição primaria de 
1836, parecem os diversos partidos achar
se representados com as suas vei·dadeiras 
forças, além de outros motivos, que appa
rece!'ão na discussão, é a commissão de pa
recer: 

. cc 1º. Que julgando-se nullas as eleições 
dos collegios eleitoraes de Sergipe em 1836, 
se reconheçiio legaes as eleições primarias, 
e se récommendc ao · governo, que faça con
vocar os respectivos eleitores para fazerem 
de novo a escolha dos deputados para a quarta 
legislatura. 

cc 2º. Que igualmente se recommende ao 
govel'no, que exija do seu delegado na pre
sidencia daquella provinda á par de escla
recido zelo e énergia, a mais escrupulosa im-
parcialidade. . . 

cc 3º. Que se exija dos collegios e!eitoraes, 
além das actas da eleição que têm de ser rc
mettidas á camara uma copia authentica de UPla 
acta parochial de cada freguezia, cujos eleitores 
se ·reunirem no collegio. . 

cc Paço da camara dos deputados, aos 26 de 
Junho de 1889. - A. P. Limpo de .Ab1·e·u.
T. Benedieto Ottoní. - M. F. Ribeiro de An
drada, vencido. » 

O Sr. Henriques de Rezend.e requer a im
ptessao do parecer que. se acaba .de ler. 
. Consultada a càmara, decir.le que se im-_ 
prima. 

O Sr. Monte.zuma. pede que se imprima com 
urgencia: · 

O parecer vai a imprimir com urgencia. 
Lêm-se e approvão-se· os -segairites reque1{

mentos: 
<e Requeiro_ que se peça ao · governo que se 

remettãO todos os docunientos existet1tes na 
respectiva secretaria de estado, que comprovem 
ter o bacharel Paschoal Domingues de Miranda 

· abandom,t.do o lugar _de juiz de direito da co
marca de Cuyabá. ; segundp, informe o destino 
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542 SESSÃO EM 26 DE JUNHO DE 1~39 

que se deu ao mes~o juiz de direito, em con
seqnencia da nomençllo do bacharel Antonio 
Navarro de Abreu para o mencionado lugar de 
juiz de dit·eilo. 

« Paço da camara dos deputados, 21 de Junho 
de 1889.- U. J. PeBBoa de Mello. » 

,< Requeiro que se peça ao governo copia da 
resolução de consulta, decreto, ou qualquer 
despacho, pelo qual foi reformado com um 
posto de accesso o major Emiliano Ffüppe 
Benicio Mundurucú, declarando a lei em 
que para isso se fundüll. -· Hent·iq:ues · de Re· 
iende. » · 

,e Requeiro que se peça ao governo uma 
relação nominal das · comarcas de 'loyaz, e 
copia do decreto que removeu o bacharel 
Firmino Antonio de Souza, da comarca do 
Penedo pua uma das comarcas da referida 
provineia. 

« Rio, 20 de Junho de 1839.-Dantas. » 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continna a discussão sobre a redacçãó do 
projecto de interpretação do acto addicional. 

O Sr. Nunes Machado :-Sr. presidente, é 
com constrangimenlo que vou ainda roubar 
alguns momentos á cnmara nesta questão de 
interp1:etação do acto addicional i mas a camara 
relevará este meu proceder, attendendo que 
devo responder a p1·opo&içaes que se emittirão 
nesta casa, offensivas de meu caracter e do 
decoro da camara ; e lhe promello não abusar 
de st1a paciencia, 

Um nobre deputado por Pernambuco (o Sr. 
Rego Monteiro) em urna das sessões passadas, 
fallando de seu constitucionalismo, disse que 
queria resguardar a constituiçl\o das impurezas 
dos especuladores. Ora, parece-me que seme
lhante proposiçn.o avançada pelo nobre depu
tado, quando se p1·onunciava contra ·a· inter
pretação, envolve uma grave offensa a ·maioria 
da casa. Eu decifrarei a ,pt·oposição. · O úohre 
deputado atlirma que é muito constitucional, e 
que não quer que a constituição seja alterada 
á vontade dos partidos; mas a interpretação 
na linguagem do mesmo nobre deputado é 
offensiva e reformadora da consliluiça.o i logo, 
quem vota por ella é partidista, é especulador. 
Or::i; não ha injustiça mais clamorosa! Não 
contesto o constitucionalismo do nobre depu
t~do; .e antes lhe don os parabens por ter tão 
bom eosejo para dar um desm1mtiao solem11e 
áquelles que em outro tempo duvitiarão de sua 
adhesa.o á constituição ; mas peço ao nobre 
deputado, que nao faça desse sentimento um 
privilegio seu ; conceda que outros tambem -o 
possuão : eu entendo que a cnmara dos depu
tados, o senado, o BrHil todo ama a consli
tuiçao, e a hão de sustentar a todo o custo·;- e 
q~ando se tem votado a 'favor da interpretação, 
nao 6 por especulaçao. mas sim amor_ do paiz ; 

quem procu1·a fixar idéas, e pôt· as cousas sobre 
seus devidos eixos, não é especulador ; pelo 
contrario, quer acabar com as especulações que 
se fazem, com a confusão em que se achão 
todas as nossas cousas. . 

Seria. mais justo que o nobre deputado cha
masse especuladores a esses que outr'ora não 
querião saber de constituição, que appellidavão 
de trambolho, e por differentes vezes, e em di
versas partes, tentárão hastear o estandarte do 
absolutismo; esses, sim, é que erão especula
dores, que não os deputados consciencio::os que 
votão pela interpretação. 

Disse tam bem o nobre deputado que eu 
havia irl'ogado uma injuria aos · membros da 
assembléa provincial de Pernambuco, quando 
disse-q-tte temia. nã.o tivesse sido illaqueada sua 
boa jé.-Ora, eu peço ao nobre deputado que 
estude melhor a significação dos termos de nossa 
lingua, para lhes não ligar sentido diverso ; a 
proposição que avancei nada tem de injurioso, 
é muito decente e parlamentar, e nAo exclua 
nem a sabedoria, nem a independencia ; póde 
qualquer individuo ser muito sabio e muito inde
pendente, ~ entretanto ser alguma vei illudido 
e enganado, sobretuçlo se · elle é de boa fé ; e 
observe o nobre deputado que eu não affirmei 
que isso tivesse acontecido, sómente avancei 
que muito me arreceiava. Portanto, nAo in
juriei a ninguem, como entendeu o nobre de-
putado. . 

Nada mais, Sr. presidente, tenho a res
ponder ao nobre deputado, pois que, quanto á 
lei de 14 de Abril, eu, a não discuti, uem dis
cuto ; reservo-me para occasião mais propria 
em que mostrarei seus extraordinarios defeitos ; 
até aqui tenho. muito de proposito guardado 
silencio sobre semelhante lei, para que alguem 
me não julgasse despeitoso e movido por consi
derações mesquinhas ; demais, não ha quem 
não conheça que a lei é exorbitante das attri-. 
buições provinciaes, que é manca e muito cara. 

E- pois, Sr. presidente, que tenho a palavra, 
consinta V. Ex. que eu, 1·atíficando alguns argu-

. mentos meus que fora.o no meu primeiro dis· 
curso mal apanhados pelo lachygrapho, offereça 
algumas considerações a um nobre deputado 
pela província do Ceará, meu digno e especial 
amigo. 

Fallando do art. 1° da interpretação, esse 
nobre deputado disse que o achava obscuro 
nas palavras e obscuro nas idéas. Provou o 
ptimefro defeito com dizer qut: as palavras -

-policia judiciaria·-· estavão contrapostas a -
policia administrativa--:-, mas referidas á pa
lavra- municipa.l -, o que dava a entender 
que havia lambem policia municipal judiciaria .• · 
Eu porém não posso 'concordar com o nobre 
deputado·; porquanto, não admitto que a com·· 
missão confundisije aquillo que ella procni-ou 
extremar, e entendo que o artigo. está esc1·ipto 
em re~ra, con.i muita çlare~, e que -~or ell~ ~e . 
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SESSÃO EM 26 DE JUNHO DE 1839 _543 

vê que o que se refere á palavra~municipal
é policia administrativa, pois é a palavra mu
nicipal de que usa o acto addicional quem au
torisà a distincção que fez a commissão entre 
policia administrativa e policia judiciaria, que 
são cousas inteiramente diversas que se não 
podem confundir. . 

Quanto ao segundo defeito de obscuridade 
nas idéas, disse o nobre deputado que nenhuma 
lei designa o que seja policia administrativa e o 
que seja policia judiciaria, que são palavras 
"agas que dão lugar a düvidas e incertezas. Ora, 
eu concordo com o nobre deputado, que nenhuma 
lei define o verdadeiro sentido dessas palavl'as; 
mas estou que se o nobre deputado attender 
pat·a a nossa organisaç!ko politica, se consultar 
os diversos objectos relativos á parte adminis
trativa, se indagar sua natureza e maneira de 
obrar, conhecerá que ha uma grande diffe
rença entre o qlle é administrativo e o que é 
judiciario ; conhecerá que o administrativo obra 
organisando, regulando, prevenindo, emquanto 
que o judiciario obra coerdtivamente: um, o 
adaiinistrativo, é a causa, o outro, o judiciaria, 
é o effeito ; e me servfrei do mesmo argumento 
do nobre deputado: o facto de uma camara 
municipal fazer uma postura prohibindo que 
se corra pelas mas a cavallo sob certa pena ; · 
aq,.ii lemos uma acção inteiramente adminis
trativa, um preceito todo preventivo; porquanto, 
se a postura se viola e ha uma morte, então 
começa dahi a acção judiciaria. Deve mais 
reparar o· nobre deputado que a acção admi
nistrativa recahe sobre muitos ohjectos, P. de 
differente natnreza, quando a judiciaria abraça 
objectos muito especiaes. Portanto, não era 
preciso que uma lei definisse essas idéas para 
se conhecer sua differença, bastante é consultar 
as funcções e objectos relativos a cada uma 
das duas cousas, e lêa o nobre deputado o 
diccionario de direito administrativo de Della, 
mare, que nelle encontrará um grande catalogo 
desses objeclos. 

Nada tenho que dizer, Sr. presidente, sobre 
o art. 2º da interpretação, porquanto em pé 
estão todos os argumentos apresentados em seu 
favor; e sómente accrescentarei que nem sempre 
a faculdade de legislar sobre a divisão civil e 
ecclesiastica está ligada á de legislar sobre 
creação e suppressão de empregos, porquanto 
muitas vezes as funcções e objectos relativos a 
esses empregos é que designa.o o seu numero: 
darei por exemplo a dh•isão de uma provincia 
em comarcas: supponha-se que é dividida em 
9 comarcas, não se segue que sejão só ij os 
juizes de direito, pois póde ler 18, ans para o 
crime, e outros para o civel, como realmente 
succede ;-conseguintemente não serve o argu
mento tirado do § lº do artigo do acto addi
cional para provar que o § 7º- fica reduzido a 
uma inutilidade com a interpretaça.o. 

Passarei ao art, 3" do projecto.- O nobre 

dep11tado a quem me fiz cargo de r~sponder
oppõe-se a este artigo por transcender em 
sua opinião os limites de uma interpretação, 
e disse que todo o mundo sabe o que seja no
mear, suspender e demittir, assim como o que 
sejão empregados provinciaes, e por conse
guinte não ha razão que justifique a interpre
tação. Ot·a, parece-me que o nobre deputado 
não compt·ehendeu bem a questão. . 

Não se trata de explicar o que seja nomear, 
suspender e demittir empregados, mas sim de 
saber-se sobre que qualidades de empregados 
provinciaes podem as respectivas assembléas 
legislar no sentido do acto addicional, e é sobre 
isto que têm apparecido difl'erentes duvidas. 

Se procedente fosse o argumento do nobre 
deputado, então elle set·ia applicavel ao art. 2<· 
da interpretação porque vota o. nobre deputado, 
pois lambem todo o mundo sabe que cousa 
seja crcar e supprimir emp1·egos. E não sei se 
o nobre deputado, votando e sustentando o art, 
2º, póde sem conlradicça.o impugnar o art. 8"; 

· é uma consequencia da distincça.o que fez o ar
tigo entre empregados provinciaes propriamente 
ditos, e empt·egados provinciaes encarregados 
da execução de leis geraes, relativas a objectos 
sobre que as assembléas não podem legislar. 

O art. 2° evita o absurdo que se seguiria de 
as assembléas provinciaes influirem sobre a 
creação de empregados provinciaes encarregados 
da execução de leis geraes ; e o art. 3º, como 
corollario, sana outro igual absurdo, de as 
mesmas assembléas legislarem sobre a no
meação, suspensllo e demissão desses mesmos 
empregados, que o art. 2° põe fóra de sua in
fluencia. E nem se diga que não ha inconve
nientes na doutrina contraria, pQrqué não são 
só inconvenientes que autorisao a interpre
tação ; são os palpaveis 11bsurdos que contém 
essa dou trina ; e vem a set· tornar a acção do 
poder geral dependente da vontade das as
sembléa s - provinciaes; tornar os empregados 
encarregados da execução das leis geraes intei
ramente independentes, e emancipados da in
fluencia do mesmo poder gt1ral, que os não póde 
nomear, nem suspender, nem dernittir. Quizera 
que o nobre deputado me dissesse como é pos
sível que o poder geral possa obrar proficua
mente, como póde este ·obter o resultado . de 
seus planos, se elle não póde nomear, suspender 
e demittir os empregados que têm de executar 
esses planos? Note .o nobre deputado que nos 
calculos da boa execução de uma lei geral, 
entra o modo da nomeação, suspensão e de
missão dos empregados que a hão de executa~; 
mas .como contar com isso, se esses emp1·e
gados têm de ser nomeados, suspensos e ~e
n:~ittidos, segundo o diverso modo de pensar de 
tantas assembléas provinciaes? Parece-me . que 
um semelhante sy.stema de governo seria um 
monstro. E -se as assembléas p1·ovinciaes negli
genciarem esses negocios, não ficaráõ as l~is 

. . . 
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SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1839 
... 

gera.es s.em execução ? E se o nobre deputado 
não 1·econheceu que confliclos ptll'igosos podem 
ainda originar-se du doulrinn do at'l. 2º que 
commelle ás ussemb)éus a faculdade de marcur 
ordenados aos empl'egados pt'Ovinciaes encut·1·e
·gados da execução das leis geraes, maiores con
flictos devem recahir da doutrina contraria ao 
·art. 3" da interpretação ; a ·materia sobre que 
elle· versa é mais importante. 

O nobre deputado insistio contra o argu
mento tirado da nlto reformabilidade do § 3º 
do art. 102 da constituiçAo, af'firmando que elle 

·fôra batido victoriosamente; eu pl)rém penso 
pelo contrario, e estou que victoriosamente foi 
rebatida a impt1gnaçao que se fez áquelle argu
mento. Um nobre deputado por Minas argu-

. mentot1 com o § 4º do mesmo adigo e arls. 13 
e 36 da constituição, di2endo que lambem estes 
artigos não fo~ão julgados reformaveis, e que no 
emtanto a faculdade que elles oonf'erião ao 
podet· geral era igualmente hoje exercida pelos 
poderes provinciaes: ora, eu respondi a isso 
que esses artigos da constituição eslavAo em in
teira harmonia com o acto addicional, por
quanto conlinuava o podei· geral a pro:vêr os 
empregos civis de sua con1petencia1 emquanto 
que o poder provincial provia os que lhe per
tencillo; e que do mesmo modo uma parle do 
poder legislativo passou para as provincias, não 
obstante não ter sido julgado reformavel o 
art. 13 da constituição, que n~o era preciso i 
pois sendo o fim principal do acto addicional 
conferir ás provincias uma porção do poder 
legislativo, virtualmente estava comprehendida 
na lei que _autorisou as reformas a desse art. 13. 

· E é nc entretanto isso que não se póde en
tender a respeito do § 9º do art. 102, pois não 
se descobre nenhuma razão, nem necessidade 
para se entender que o poder geral foi de~pido 
da p1·erogativa de nomear magistrado; e con
seguintemente forçoso é confessar que o § 11 
do art. 10 do acto addicional não impJíca ·a 
reforma do § 3º, at·t. 102, e deve-se entendel-o 
como o entendeu a commissão. 

Sr. presidente, a doutrina do § 3° da inter
pretação torna-se ainda mais sentida e palpavel 

· se se comparar o§ 11 do art. 10 do acto addi
cional COiii'O § 7° do art. 11 do mesmo acto. 
Aqui se- diz : --- Decretar a suspensão, e ainda 
mesmo demissão do maóistrado, etc. - Ora, se 
na disposição · do controvertido § 11 do art. 10 
se . pudesse considerar incluido o magistrado, 

: isto é, fallando claro, .o juiz de direito, que é só 
a quem aproveita à doutrina do arl. .8º da in
terpretação,- entAO teriamas que o § 7° do art. 11 

· seria ocioso, pois que para suspender e demittir 
· esse empregado provincial já têm as assembléas 

provinciaes a .facnldade do § 11 do art. 10. . 
D.e tudo isto, Sr. presidente, concluo que a 

doutrina do art. 3º da interpretação é muito 
· ·verdadeira, e que não transcende as raias de 
' uma inter·pretação. Passarei pelo art. 4°1 que 

nl\o l'oi combalido, e dit·ei alguma cousa sobre 
o url. óº. 

Achou o nobl'e deputado pelo Ceará que este 
nrl. Õ" era ocioso e doutrinal'io: doutrinario, 
porque ~slabelece regra e tira consequencia, o 
que entende o nobre deputado ser mais propdo 
de um. escriptor didactivo,. que na.o de um le
gislador. Eu porém, Sr.- presidente, entendo 
que, dizendo o art. 5" respeito ao processo que 
devem seguiL- as assembléas no julgamento do 
magistrado, forçoso é estabelecer regras. por
quanto não se póde conceber uma lei de pro- . 
cesso sem estabelecer as regras que se devem 
guardat· nesse processo. E' de mais ocioso o 
artigo, porque não contém idéa alguma que 
nno esteja contida no ~elo addicional. Ora, 
Sr. presidente, se é ~erdadeiro o que affüma o . 
nobre deputado, julgo que nenhum artigo e8tá 
mais em cit·cmnslancias de merecer seu assenso 
do que este, que na.o póde ser taxado de ex
cessivo e reformatorio das reformas. Porém, 
Sr. pt·esidente, o nob1•c deputado esqL1eceu-sc 
de principias aventados e sustentados por elle , 
o nobre deputado não admitte intet·pretaçã.o 1oe
nrto . <laquelles artigos, cujas palavras lfün sus
citado duvidas : ora, se é isso o _qlle succede 
com o § 7º art. 11 do aeto addicional, por 
coherencia deve o nobre deputado concordar 
em que necessaria é a interpretação, e não 
ocioso o art. 5°. Ha quem entenda que as as
sembléas provinciaes obrão administrativa
mente quando suspendem e demittem o ma
gistrado, e nós já tivemos de annullar o :mno 
passado uma lei de Sergipe que demittia um 
juiz de direito. Nem se diga, como o nobre de
putado, que é indifferente explicar-se que em 
tal caso as assen1bléas obrão con10 tribnnaes 
judiciarios, porque de qualquer modo que ellas 
procedAo são obrigadas a cumprir o a,;:to ad
dicional que diz-por queixa de responsabili
dade-o que mostra bem que ellas na.o ·podem 
impôr a deiilissão e suspensão sena.o em vir
tude de lei anterior. Eu entendo que essa de
claração é impor-tantissima, porque do con
trario poderia.o as assembléas provinciaes 
considerarem-se autor.isadas· para legislar 
tambem sobre os casos em que ellas devAo 
fulminar as penas de demissão e suspensão, e 
assim entenderem cumprido o acto addi
cional •. 

Emquanto ao art. 6º, posto que reparasse o 
nobre deputado que elle se nao refere clm·a.
mente a artigo algum do acto addicional, todavia 
reconheceu que implicitamente se referia ao . § . 
7" do art. 11, e tanto basta. 

Vamos ao. art. 7''. Acha o nobre deputado 
que este artigo é igualmente excessivo e. exor
bitante, porquanto entende · o nobre. deputado 
que o acto addicional nn.o permitte ao:; presi
dentes negar a sancção aos aclos· legislativos 
provinciaes ofl'ensivos da constituição. Eu já 
tive occasião rle observar que não compre-
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SESSÂO EM 26 DE JUNHO DE 1839 Ô45 
]1eridia como se podia suppôi· que o legislador 
teve em maior conta offensas feitas a inte
resses particula1·es das provincias, do que os 
feitos á consliluição. Mas o nobre deputado 
entende que isso seria pôr á mercê dos presi
dentes os actos legislativos provinciaes, sem 
nenlium correçtivo, quando pelos abusos das 
assembléas havia o correctivo do art. 20 do 
acto addicionaL Parece-me que o ·nobre depu
tado não reparou bem para o acto addicional; 
senao encontraria nelle lambem o correctivo 
para os abusos dos presidentes, que está no 
art. 16, que ordena que elles remellão ao go
verno geral, para as apresentar á assembléa 
geral, as leis pt'ovinciaes a que negarem sua 
sancçllo. Portanto n!lo é exacto o que afürmou 
o nobre deputado : e se nós considerarmos 
da parte de quem está a maior probabilidade 
de abllsar, eu me inclino a crer que está do 
lado das assernbléas, nn.o só pela natureza de 
cor·pos delibemntes, cómo porqne esse co1·
rectivo do art. 20, que o nobre deputado 
achou tllo forte, é no meu vêr impotente. 
Elle seria valioso se por ventura vedado 
fosse aos membros das assembléas provin
ciaes serem deput~dos geraes : mas como 
tem succedido, o co1·rectivo é um:.. burla 
completa, porquanto commellem os . abusos 
nas assem biéas provinciaes, e vem para a geral 
sustentar sua obra , e disto lemos exemplos: 
muitas leis provinciaes abusivas exislen1, que 
na.o têm se podido revogar, porque seus llut:ll·es, 
com assento na assembléa geral, têm obstado 
a isso. · 

Passemos ao art. 8°. Sr. presidente, nno farei 
muita bulha sobre este artigo; o _absurdo 
que elle encerra é visivel, e sómente direi ao 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro, membro 
da cornmissào, que me admira que, reconhe
cendo elle que a lei interpretativa traz o seu 
effeito da data da lei que se interpreta, quizesse 
estabelecer uma excepçB.o com o presente pro
jecto, adroittindo o art. 8° que determina que 
só tenha effeito para o futm·o I Sr. pres_idente, · 
se ao menos com o art. 8º o projecto estabele
cesse uma regra para o futuro, eu estaria con
tente; porém nem isso succede, porque em
quanto nno são revogadas singularmente as leis 
provinciaes, as assembléas va.o continuando na 
carreira · dos abusos, e apenas a inlerprelaçllo 
serve só parn facilitar a discussão : ora, p.!3-ra isto 
11110 era preciso urna lei, porquanto na discuss!lo 
de qualquer aclo prov'íncial nós expenderiamos 
os princípios qt1e o projecto consagt·a. Na.o 
obstante, Sr. presidente, voto pelo projecto, 
appellando P.ara o bom senso do senado. 

O Sr. Silva. Pontes; - Sr. presidente, eu 
não tomarei um longo espaço de tempo á ca
mara : a minha . intençao nao é entrar propria
mente na discussão.da materia que se debate, 
porque nada mais poderia fazer do que repetir 
alguns dos a1,gumentos já expendidos na tiasa 

.'l'O,DlO l 

a favor ou contra as diversas opiniões nella 
emiltidas ·; a minha intenção é responder a um 
nobre deputado pela pt·ovincia de Pernambuco 
(o Sr. Rezende), que me parece haver-me feito 
uma grave accusação. O nobre deputado a que 
me refiro disse que na sessào do anno proximo 
passado af1irmára eu que, duranle a minha 
ultima t·esidencia na província das Alagôas, á 
muitas pessoas vindas de Pernambuco ouvira 
que a lei denominada de 14 de Abril tinha 

. produzido os melh01·es effeilos, pelo que respeita 
ao socego e lranquillidade publica : o nobre de
putado accrescentou que me pergunlára quaes 
as pessoas a que me tinha eu referido : e omit
tindo a resposta, claramente deu a entP-nder, 
ou que minhas asserções não tinhão sido vertla
deiras, ou que tinha.o por base informações 
dadas por pessoas indignas de serem acreditadas 
pela camara. 

Se o nobre deputado qniz dizei· que minhas 
informações fora.o nJenos verdadeiras, impot'la 
isso Ullltl injuria, e nesse caso nada responderei, 
porque ás 'injurias lançad,1s nesta casu a melhor 
resposta é a nenhuma resposta. Se o nobre de~ 
pulado quiz ~izel' que as· minhas asse1·çaes ti-

. verAo por base informações menos dignas de 
· credito, eu lhe rogo que traga á lembrança o 
testemunho prestado nesta casa pelo nosso 
illustre collega, aclual presidente de Pernam
buco, testem unho reiterado. ulteriormente, pelo 
mesmo nosso iHustre collega, na presença da 
assembléa legislativa da sua provincia, teste
munho corroborado pelos Srs. ex-presidente e 
presidente do Maranhão, por um Sr.· ex-presi
dente da Parahyba, e pelo Sr. presidente da 
Bahia. Se o nobre deputado pretende moslral' 
que a lei de 14 de Abril teve effeitos pemi
ciósos, não se deve contentar com affirmal-o; 
cumpre que o demonstre. Metta escalpello da 
critica nas diversas disposições da .lei, e mostre 
que ellas são insufiicientes, ou conh·arias ao 
fim a que se dirigem, isto é, para prevenir os 
delictos, e a facilitar a apprehens!lo dos crimi
nosos, e a acquisiça.o das provas dos crimes. 

Verdade é que o nobre deputado pretendeu 
produzir alguns argumentos em favor da sua 
opinião, e para isso leu UI~ periodo de um 
relatorio do p1·efeilo da policia da comarca do 
Recife. Nesse periodo assignão-se algumas 
causas geraes de crinies, por exemplo, a 
immoralidade e a falta de inslrucção; e o 
nobre deputado argumentou dahi conll·a a ]ei, 
porque eUa não offerece os meios de .. mora
lispr e de instruir o povo. Eu · creio que 
niaguem pretende achar n'uma lei de policia 
medidas positivas e directas áce1·ca da ins
trucç!lO e moral_isação do paiz. As leis de 
policia, porém, assim como lodas as leis penaes, 
concorrem, posto que indireclai:nente, para 
instruir e moralisar ; pois que ellas facilitão a 
punição, e a punição moralisa pelo receio da 
pena, e instrue o povo nos seu;:) Jev1::res e obri-

09 --~--- .. 
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gaçôes, principalment~ quando a puniç!lo é pre· 
cedida de debates, taes quaes os que têm 
5empre lugar no julgamento por jurados. 

Eroquanto, pois, o illustl·e deputado a quem 
me refiro esfribar suas asserções sómente na 
SI.la autoridade, eu entendo que, sem· lhe faltar 
ao respeito devido, posso ler por mais val!os_a a 
autoridade daquelles que, na censura de direito, 
são mais habilitados para julgar de bom ou 
máo effeito das leis, como encarregados de sua 
execução. 

O Sr. Henriques de Rezende :-O nobre de
putado que acaba de sentar-se mostrou-se offen
dido do men ultimo discurso a respeito desta 
redacção, e pareceu entender que lhe h~via ir
rogado uma injuria, quando lhe perg11ntei que 
pessôi-.is errto essas que elogiavão a lei d·e 14 de 
Abl'il de Ptlrnambuco, e quaes erào os factos 
que em nbono dessa lei apresentavào , declaro 
que nenhuma intenção tive de o offendee; o 
facto se passou assjm : O anno passado, com
batendo eu este .art. 8°, que havia cahido na 
segunda discussao, disse que me n!\o admirava 
de que o uobrn deputado o upresentasse em 
terceira, visto que como pre,;:idente das Alagôas 
acabava de sanccionar uma lei igual á de 14 de 
Abril ue Pernambuco : então disse o nobre de
putado que, estando de pt·esidente na,, Alagôas, 
ouvio a todos que vinhílO de Pernambuco ap
plaudirem os bens que esta iei produzido !ta via. 
Perguntei-lhe que pessoas erão essas, e que 
factos allegavrto em abono de tal lei. O que é 
que nisi.o ha àe offonsivo? Essa lei tem muitos 
abonadores em todos aquelles qn~ em virtude 
della ganharão, ou em poder, ou em proveito: 
êsses, ou aquelles que os houvessein ouvido, 
poderia dizer mil louvores a essa lei. Ha nisto 
nada ele· offensivo? Se o ha, torno a declarar 
que não foi minha intenção, e estou prompto a 
dar ao nobre deputado toda a sorte de satis~ 
fações. 

Porém o actual presidente de Pernambuco, 
disse o nobre deplltado, que aqui disse mil bens 
da lei dos prefeitos; o que disse esse presidente 
foi : (< Eu nao sei se a lei de 14 de Abril é boa 
ou má; o que porém sei, é que o Sr. Camargo, 
apenas chegou ao Maranhão, a propôz á as
sembléa daquella provincia. ,1 A isso respondo: 
Nào sei se essa lei proposta pelo Sr. Camargo 
é boa ou rriá : o que porém sei, é que o Ma
ra nhãO está em conflagração. Que muito é, 
senhores, que os presidentes todos gostem de 
uma lei que tende. a acabar com o elemento 
eleitoral, que lhes mette na mão a vára de ferro, 
e lhes fecha na ml\o toda a .influencia? Que 
muito é que o actual presidente da Bahia a pro
puzesse áquella assembléa provincial? ... Des
prezou-a assembléa a proposta!. .. Bem; aben· 
çoada ella seja ! E com effeito, o que na.o seria 
essa lei nas mão$ do Sr. Thomaz Xavier Garcia 
de Almeida!... 

Senhores, e1J produzi na CtBa o at'lÍBo pri
meiro do rclatorio que no autuai p1·esidenle de 
Pemnmbuco apresentou o pl'd'eito da comarca 
do Recife: o que diz cite'? Nno sou eu, se· 
nhores; é o p1·1!feito d;1 comarca ilo Recife, cuja 
autoridade não seri recusada por aquelles que 
o conhecem. Elle diz que a immoralidade actual, 
e situação do µosso paiz, cheio de mattas e rara
mente povoado, fazia que nenhuns fossem os 
effeitos da lei dos prefeitos: diz que emquanto 
houverem homens de bem, ou que o pretender· 
ser, que acreditem que é nobre e generoso 
abrigar e prc,teger ladrões e assassinos, a lei nao 
produzirá os effeitos desejados. Orn, senhores, 
é isso exactamente o que eu disse ó an no pas
sado, em cuja confirmação veio esse relatorio do 
prefeito do Recife. E se~ isso assim, se nenhum 
bem tem prodnzido, ~ que é que resta daquella 
lei? Unicamente a falta dos recursos que o 
codigo geral concede aos .cidadãos, a invasão dos 
poderes, e o descosimento do systema organico 
do poder judiciaria; o desmantelamento desse 
eclificio desde suas bases, porque a organisaçno 
judiciaria devia começar, e começou de baixo 
para cima, dessas primeiras autoridades de 
juizes de puz, rn nnicipaes, etc. Eu disse que 
havia deixado sem l'ecursos os cidadãos, porque 
em rnuitos casos, dos juizes de paz se recorria 
para as juntas de paz, e essas forno abolidas pot· 
essa lei ; e quando hoje se recorre ern v.irtude 
das leis provinciaes para a relaçrlo, esta diz, 
que em virtude das leis existentes não torna 
conhecimenlo, porque ella n!lo reconhece as 
leis provinciaes contrarias ao codigo geral. Se 
um deputadü de Pemam buco visse que essa 
lei havia feito bens, comprehendo facilmente 
que elle foehasse os olhos a essas in'1asúes em 
razão das vantagens: . compr~hendo bem que 
diga:- que me importa com os poderes gcraes, 
donde nenhum bem nos chega? Mas eu estou e 
sempre estive persuadido das nenhumas van
tagens publicas da lei de 14 de Abril, tenho 
desde annos trabalhado para sua derogação. 

· Tendo assim respondido ao i10bre deputado, 
irei á redacção da .lei e por esta occasilto res
ponderei a outro nobre deputado por Pernam
buco, meu illustre amigo. 

· Diz elle que o art. 3º está regular e em pe1·· 
feita harmonia com o 2.º Ora, eu o acho muito 
irregular e em antimania com o art. 2.º Outros 
senhores o têm achado, e talvez com muita 
apparencia de razão, contrario ao acto · addi
cional ; eu me contento com achal-o antino
rni(.'O. Que a demissão como acto administrativo 
não comprehende os juizes de direito; é para 
mim ciaro, e nem mesmo os poderes geraes os 
podem deste modo demittir, porque pela ·con
stituição são elles vitalicios, e só por .sentença 
pudem perder seus lugares ; mas como o art. 
2º djz qne a faculdade de crear e supprimir 
empregos municipaes, e marcar-lhes ordenado~, 
só diz respeito, quando.esses empregos forem 
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creaclos por ] eis ger,H:s parn objeclos sobre os 
quaes não podem legislar as assembléãs pro
vinciaes, ao seu numero, e não allen.1ndo e 
supprírnindo as suas attribuições1 resulta que 
l"\.llri.c- nnrlarn c,,n...-,,..-,irn;'t. nnrr-.~rnnc nn n,,.o,o,,-. l'HYt1~ci 
CiJJ.Cl.~ P'-JU\..I..LJ ..:icL1,t1_tJ.JJA...1..1.1J.. '--Vl..l.JQL\..ct.::J, uµ VLV'CAL ,,v~uo, 

como se fez em Pernambuco, supprimindo a 
do Bonito ; e neste caso temos um juiz de 
direito supprirnido e demittido; se se julgar 
conveniente deixar em uma camara um juiz de 
direito para o crime e para o cível, temos um 
iuiz de direito demittido; e das duas uma; ou 
;s assembléas provinciaes não podem contra o 
disposto no art. 2º supprimir comarcas, ou 
entM preciso é que contra o art. 3º possão ellas 
suspender e remover juizes de direito, quero 
dizer, a respeito; aliás ficaráõ esses juizes no 
ar. Entendo pois que este art. 3º é antinomico 
co'm o 2''. 

O mesmo nobre deputado por Pemambuco 
diz que, a respeito da sancção das leis provin
ciaes e sua publicaçno, os presidentes das pro
vincias offeré'cião maior garantin do que as 
assembléas provinciaes, porqu2 sendo íllguns 
mern hros destas igualmente deputados geraes, 
vinhM para aqui sustentar as leis de sua'3 pro
vincias com todos os seus absurdos e invasões, e 
que atrapàlhavão de maneira que taes leis 
nunca era derogad:.1s, vindo por este modo o 
art. 20 do acto addicional a ser um phantasma, 
uma illusa.o. Desgraçadamente o facto está forte 
contra o direito, porque ha annos que existe 

· a lei de 14 de Abl'il nesta casa, sem que ne
nhuma medida se tenha tomado a respeito. To
davia, nl1o estou muito por estas garantias do 
presidente em toda a extensão que lhes dá o 
nobre deputado. Se elle entende o direito que 
pelo actô addicional têm os presidentes de negar 
sancção aos actos provinciaes offensivos da 
constituição, dos tratados ·e dús interesses de 
outras provincías, estou perfeilamenle de ac
cordo, emquanto a remetter á assembléa geral 
seus aCtos para serem tomados em consideração; 
emquanto a. poderem os presidentes suspender 
leis já sanccionadas, que já têm tido execução e 
estão em andamento, isso não. E' porque eu dizia 
e01 outra occasião, que se certo membro da pas
sada administraçflo continuasse no poder,pol'ia o 
BrazH todo em geral conflagraçãO. E_sses avisos 
ou portarias que mandavão os presidentes sus
pender as leis provinciaes já sanccionadas ·e em 
execução punhão os presidentes em guerra aberta 
com as asstmbléas provinciaes. Debaixo de taes 
circumstancias não presta.o os presidentes tantas 
garantias como suppõe o nobre deputado vor 
Pernambuco. 

Insisto, Sr. presidente, em votar contra o 
art. 811, porqne o julgo um contra-senso, um 
absurdo, e conlrario aos eslylós até agora se
guidos em nossa legislação ; todas as nossas 

. leis têm sempre levado este artigo final:-_ Ficão 
derogadas todas as leis e disposições em coutra
rio.-E qual é agora a grande razão, a grande 

conveniencia de apartarmos boje ~e nossos 
· usos, e aàopt,armos nesía lei um prmcipio ex
cepcionario ? 

Dizem que sem este artigo qualquer juiz de 
paz terá a seu arbitiio entender que tal ou tal 
lei provincial é contraria á constituição, e nllo 
executa1-a. Se este principio, torno a repetir, é 
forte; elle o é lambem para as outras leis. Já 
aqui derogámos uma lei de Sergipe que demittio 
um juiz de direito, e essa derogação levou esse 
artigo final : e cómauanto se entendesse nuê 
os áctos do juiz de pa~ que o substituio fi~a;ã~ 
validos em razão do principio de direito de -
erro commurn e titulo colorado,- comtudo por 
abundancia se cleclaron na lei u validade des-ses 
actos do juiz intruso. Declare-se, pois, corno é 
de costn me, de rogadas todas a::; leis e disposições 
em contrario ; e qmrndo fôr esta lei pura o se
nado, leve comsigo a lista das leis prnvinciaes 
que a camaru julgar no caso de deverem ser 
de!'ogadas. De outra maneira acreditar-se-ha 
que as leis provinciaes s:10 revogadas, nl-'\o em 
virtude do acto uddicional, cujo genuino sentido 
é declarado por esta lei, mas em virtude desta 
mesma lei ; então terá ella o caracter consti
tutivo de direito novo, de uma verdadeira re
forma do acto addicional, uma derogaça.o delle, 
e não um a simples interprctaçno e decla
rnça.o dü pensamento do legislador consti
tuinte. 

O SR. COELHO BASTOS pergunta quantos dis
cursos lêm havido flobre esta questão. 

O SR. PRESIDENTE responde que seis contra e 
oito a favor. 

O Sr. Coelho Bastos pede o encerramento da 
discussão. 

O Sr. Rego Monteiro chama a attenção do 
Sr. presidente sobre a n~tureza dos discursos 
que iêm appan~cido pró e contra, e lembra que 
nem todos os discursos estao neste caso, pois 
que alguns Srs. deputados que parecêrão fallar 
contra, o não fizerão, porque fallando contra 
alguns artigos, concluirão votando pela re
dacção : e taes discursos se devem considerar 
como sobre a materia. Tendo o regimento em 
seu apoio, porque este exige 6 discursos pró e 
1 contra, o que elle orador nllo julga terem 
havido; reclama por isso a palavra que 
pedio. 

O Sa. PRESIDENTE consulta á camara se se 
acha esclarecida sobre a materia. 

Decide-se que sim, e por consequencia fica 
encerrada a discussão. 

-O Sr. Alvares Machado : -· . Como. o acto 
addicional foi adoi:,tado por votação nomina], 
e eu entenda (não digo que seja) que esta 

· lei vai reformar, alterar o mesmo acto 
addicional, peço que a votação sobre esJe 
objecto seja tambem nominal.. (Muitos apoia
d08.) 

1 
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Decide-se que a votação seja nominal. 
Põe-se a votos se na lei interpretativa ha in

r.oherencia. 
Vot!l.O pela affirmativa os Srs. : Angclo Cus

todio Corrêa, Castro e Silva, Marinho, Quadros 
Aranha, Cerqueira Leite, Pedro de A1cantara, 
Ottoni, Dias de Toledo, Costa Pinto, Limpo de 
Ãbreu, Floriano de Toledo, Alvares Machado, 

~ Coelho, Assis Coelho, Ferreira Penna, Albu
querque Cavalcanti, Coelho . Bastos, Sucupira, 
Oliveira, Rezende, Rego Monteiro, Vieira de 
Mello, Aureliano, Ferreira de Castro, Alencar, 
Ribeiro Duarte, Montezuma, Ribeiro de An
drada, Andrada Machado e Vergneiro : 30. 

Votão pela negativa os Srs.: Calmon, Alvares 
do Amaral, Costa Miranda, Lima e Silva, Souza 
Martins, Silva Pontes, Mendes dos Santos, 
Monte, bispo de Cuyabá, Tosta, Vianna, Souto, 
fosé Gonçalves Martins, Toneão, PacJie·co, 
Lemos, Navarro, Carneiro de Campos1 Maria do 
Amaral, Sebastin.o do Rego, Francisco Gon• 
çalves Martins, Pedreira, Bastos e Oliveirn, 
Veiga Pessoa, Gomes Ribeiro, D::intas, Carvalho 
de Mendonça. Lniz Carlos, Carneiro da Cunha, 
Bandeira de Mello, Galvão, Casado, Monteiro de 
Barros, Mello Mattos, Belleza, Encarnação e 
Si! va, Clemente Pereira, Ferreira da Costa, 
Maciel Monteiro, Pnulino, Santos Azevec\01 Vaz 
Vieira, Paula Candido, Freitas, Andréa, Gomes 
de Campos, Carneiro Leno, Cavalcanti de La
cerdtt, Rodrigues Torres, Belizario, Miranda Ri
beiro, Lourenço José Ribeiro, Nunes Machado, 
Mourn Magalhlles, Marcellino de BritQ e Assis 
Mascarenhas : 56. 

Consulta-se a camara se ha contradicção. 
Decide pela negativa, pelo mesmo numero de 
votos acima. 

Consulta-se se ha absurdo : decide-se igual
mente pela negativa. 

A redacçllO é adoptada para ser dirigida á 
outra camara. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Discussão do ultimo período do voto de graças 
com n emenda do Sr. Montezuma, apoiada na 
sessão antecedente. 

O Sr. Sebastião d.o Rego :-Antes de prin
cipiar o meu discurso, permitta-me V. Ex. 
dirigfr-lhe uma breve reflexão. V. Ex. estará 
lembrado de que eu pedi a palavra logo de
pois que fallou o nobre deputado por S. Paulo: 
queria aproveitar a occasiAo para responder 
ao nobre deputado, bem como ao nobre depu-

. tado por Santa Catharina, e outros que tocárllo 
em algumas cousas relativas á repartiça.o da 
guerra em tempo da minha . administração ; 
infelizmente, porém, para o ministerio de 19 
de Setembro, votou.se pelo· -encerramento da 
discuss!l.o, e eu vi-me assim obrigado a na.o 
responder aos illustres deputados. Mas o il
Justre deputado pela provineia da Bahia, <lue 

fnllou s('lbre o topico etn discuss!l.o, fez reviver 
as me::;mas qucstocs, e no seu llisciirso com• 
bateu opiniões que emitli no meu primeiro 
discnrso ; por consequencia, julgo en que V. Ex. 
deverá permitlir que eu responda aos nobt·es 
deputados que me combatêrão nn discussão do 
topico anteriormente votado. Peço a V. Ex. 
que me não chame á ordem, assim como não 
chamou ao nobre deputado pela Bahia. Se
gurn da bondade de V. Ex., entrarei em ma-
teria. -

Sr. presidente, no meu discurso fiz real
mente algumas observações, que sem duvida 
deveria.o ser respondidas pelos illustres .depu
tados; porém, ntlo esperava que tão fürtemente 
me respondessem, e muito menos o esperava da 
parte de um nobre deputado, que não imitan~o 
o leno. generoso, mas o lobo esfaimaào e cheio 
de vingnnçi\ que lança as gari·as sobre o eles, 
graçndo cordeiro, se esquecesse de sua força, 
de sua alta capacidade, para me tratar com 
tão pouca genernsidade: esperava mais gene
rosidade; mas infclízmenle enganei-me. Res
pondnrci a esse nobre deputado ; mas princi
piarei pelo nobre deputado de Santa Catha
rina. 

O nobre deputado por Santa Catharina in
sistio em alguns pontos do seu primeiro dis
curso, e um delles foi que o movimento de Lages 
é devido á arbitrariedade de Alano, de Loureiro, 
e do p1·esidente da província. Mas o mesmo 
nohre deputado no seu segundo discurso con
corda com migo, dizendo que a camara de 
Lages obrou mal, foi um pouco preci pit.ada. 
Eu, Sr. presidente, vou ler a infot·mação dada 
por um individuo mandado para aquelJa villa 

p pelo governo provincial, e por ella se verá que 
realmenf.e não forão as arbitrariedades o que 
deu causa á rebellião dessa villa. (Lt o seguinte 
t?'echo do officio dirigido ao presidente de Santa . 
Oatharina por Leandro da Costa.) · . 

,< E' sem duvida haver eu tido a honra de 
ser por V. Ex. e~carregado da xeunitlo de 
homens naquelle lugar, para manter a ordem, 
segurar DS pontos de communicação com a 
provincia de S. Pedro, fazer respeitar as fron
teiras, e muito principalmente impedir a pfls
sagem de homens, munições de guerra, arma
mentos, animaes, fazendas para fardamentos e 
quaesquer outros objectos que se pudessem . 
destinar aos facciosos daquella província, como 
tudo co_nsta do officio que V. Ex. se dignou 
dirigir-me em data de 10 àe Dezembro do anno 
proximo findo, ao qual acompanharão . na 
mesma data as instrucções que me devi~o 
servir de regulamento. Em _consequencia disto 
puz logo em pratica a ordem de V; Ex., procu
rando primeiro que tudo a communicaçM . a 
este respeito com o juiz de paz João Bãptista 
de Barros, e com o capitão commandante do 
esquadrão de guardas nacionaes Serafim Muniz 
11.Kou-- c--o u E- m- ~ec-~m ...... dan". m0s 
1vi .rt11 UUJ ".. ~· .. \:: ~ ~l-p .. l;,L~ '!ª. 1,,CLa , 
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inrelhmrnnle minhns rliligoncins forno bald3das; 
porque frnquissimos l'esultndo~ produr.irno, e a 
stm condjnvtlí:Ao nenhumas esperanças me offe
recil'lo. 

e< Tomei a mim sómente fazer a reuni~o, e 
com effeito cheguei a conseguir juntar o nu
mero de 90 a 100 homens, com os quaes entrei 
no cumprimento dos rne.ns deveres; porém, 
Exm. Sr., a falta de constancia, de subordi
nação, e o descostume do aperto e respeito 
miiitar, fazia com que pouco confiasse neiles, 
vendo que, apenas alli chegavão, logo procu~ 
ravão pretextos para se retirarem. A'quelle 
juiz de paz substituio João Rodrigues âe An
drade, no qual encontrei bastantes desejo·s de 
se prestar;. ~a~ entãO sem meios d~ o fazer, 
porque o 1n1n11go rebelde se appiOXimou en1 
numero de 400 a 500 homens, além da mais 
força que procurav::i para diversos pontos. A 
povoação em sobresalto, o que produz effeitos 
que V. Ex. n~o desconhece, e além de ttido isto, 
contando a parte Jeg~l commigo parn lhe servir 
de arrimo e cobril-os do perigo quanto em 
minhas forças coubesse, foi ella a primeirn a 
ver-me espezinhado pela camara daquella villa, 
porque vendo-me eu só, sem qnem me aju
dasse em cousa alguma, me vi obrigado a 
passar algumas portarias, fazendo rennír alguns 
moradores, e recolher toda a animalada da
que!las immediações, afim de tanto me servit· 
em alguma operação, como de no.o achar logo 
o inimigo de que lançar mão de prompto. 

« Este meu procedimento, que en t~o se fazia 
absolutamente indispensavel, inflammou a parte 
de homens máos, entre os quaes tem o pri
meiro lugar o dito juiz de paz João Baplista 
de Barros, o qual me consta com bastante cer
teza tivera maneiras para fazer reunir tuna 
camara extraordinaria (supposto que com verea
dores supp]enles, por não quererem os acluaes 
annuir) e chamarem-me para responder sobre 
os arbítrios que praticava, passando portarias 
illegaes e como- não devia, o que tudo consta 
do officio da mesma camara, que foi remettido 
a V. Ex. pelo coronel Manoel dos Santos Lou
reiro, que então se achava naquelle município 
em soccorro. 

1< O procedimento da camara motivou que o 
pequeno numero de homens do meu com
~flndo, vendo-me assim tolhido de proseguir 
em guarda de suas familias e bens princi
piarão a disper;:;ar-se, e entãó. me vi obrigado 
a entregar ó commando ao dito coronel, o 
resto dos _mesmos homens, armamento e o 
mais que a meu cargo tinha~ e dispôr-mé 
a retirar-me como me retirei, _escoltando o 
cofre da collectoria e o proprio collector, que 
temendo sP.r assaltado e roubado, se pôz em 
marcha com a moeda em ser. Ficou a guarda . 
daquelle municipio ao referido coronel Lou
reiro, a quem se. havia.o reunido o sargento., 
u1.ÇÍr Paulo pereira ·da Silva Alano, tenente-

coroní!l ,José dos Santos Loureiro 1 capitão Can
dido Pereirn da Silva Alano e outros. >> 

Ora, vê ª. camara, co~o j~ ?isse, que nll.o. f?i 
sena.o depois da oppos1c.~ao feita pela mun1c1= 
palidacle de Lages, que esta villa se sublevou. 
O nobl'e deputado quiz de algum modo apoiar 
o procedimento da camara; dizendo que a lei 
do l° de Outubro manda que ellas informem. 
ao governo sobre os abusos praticados pelas 
autoridades. O nobre deputado ha de concordar 
commigo cm que inforrnar não é ordenar que 
uma autoridade faça ou deixe de fazer certos 
actos, não é pôr obices ao exercicio dessa auto
ridade, e prohibir que essa autoridade reuna 
gente para defesa da villa. 

O nobre <le11utado disse aue cu commelli um 
anachronism~ quando eu disse que o juiz ele paz 
que tinha rer-.ebido uma carta Lle rigradecimenlo 
de Bento Manoel nM podia deixar (fo pronunciar 
um official zeloso da camm cJu tmillo; porque, 
disse o nobre c.leputado, esse juiz do pnz cutno 
em legalista. Pel'dôe-me o noht·e dcpulndo, isso 
n!lo pl'ova cousa nlgunrn ; porque subido é quu 
individuos havia qne se íingino legalistas, e no 
emlanlo procedirto de maneira tnl que mt•recino, 
como esse jllil'. de pa1.1 uma cal'ta de ngrader·i
menlo do chefe dos rebeldes. No.o vale lambem 
dizer que esse individuo deu alguma cousa parn 
a trnpa dl\ legalidade ; suas faiendas fot·ao res
peitadas pelas forças rebeldes, e isso tarnl>em 
denot;i que rebeldes lambem por elle forllo ob
sequiadus. 

Disse mais que esse mesmo individuo se acha 
em S. Paulo com sua familia. A isto ta.o só
mente direi que o chefe da revolta em Lages foi 
um individuo que sahio do Rio Grande, 
veio á Santa Catharina, dizendo qne se queria 
aproYeitar da amnistia e vível" tranquillo. 

Em onlro anachronismo pretendeu lambem o 
nobre deputado achar-me, dizendo que a depu
tação que se dizia ter sido mandada de Lages 
a Bento Manoe] era muito posterior á no
meação de Alano em 1837. Eu disse que a no-

. meação de Alnno em 1838 tinha sido pos~ 
terior a essa deputação : e disse-o para provar 
que já havia premeditação para esse movi
mento revolucionaria. 

Disse ainda o nobre deputado que a ida ele 
Alano para Lages fizera apparecer a revolt1ção. 
O n~bre deputado esqueceu-se de uma cousa 
muito essencial, que foi que quando Alano ap
pareceu em L:.tges a revohiçã.o estava para arre
bentar nesse dia ; que com a sua prnsença, e 

· por se espalhar que levav-a força consideravel 
fêl-a abortar. E o nobre deputado pareceu con
cordar commigo, quando disse que· no dia se
guinte ao da chegada de Alano, grupos armados, 
mal combinàdos, e talvez precipitados, · querião 
fazet· representações aos juizes de paz: estas pa_. 
lavras - mal. combinados, e talvez precipi
tados - _parecem dar a entender que a coul?a 
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n~o estava arranjada para enUi.o, que era- para 
mais vagar. 

Fallando sobre o procedimento do presidente 
quando pedio suspensl'i.o de gamnUas e outras 
}JrO videncia~, disse o nobre deputado que eu não 
tinha entendido bem estn questão, que elle 
tinha fallado não da primeira mensagem, mas 
rla segunda, em que o presidente; para apoiar a 
medida que impetrava, dizia que os rebeldes 
estavílo áqutm das Torres ; notou ainda que 
eu, para apoiar o procedimento do presidente, 
me tinha firmado em uma parte dada de auto
ridade rebelde. E' facto que ú grosso desta força 
estava além da~ Torres ; mas as guardas avan
çadas esta vão áquern, e disso veio participação 
ao chefe rebelde (Bento Manoel). Ma~, disse o 
nobre deputado, o ex-ministro não tlevêra dar 
tanto peso ao documento de um rebelde. Mas, 
se este documento concordava com um de uma 
autoridade legal que era a do presidente, por 
que nao se rlevêra dar peso nesta parte ? 

Disse ainda o nobre deputado que eu estive 
como prisioneil'o dentro do palacio em Santa 
Catlrnrinu, que llAo fallei senno com uquellt1s 
pessoas que bem ~prnuvera ao presidente, e 
outro deputado, que o mesmo me aconteceu no 
Rio Grande. O nobre deputado 1::sla complela· 
mente enganado ; eu estive muito em minha 
liberdade, ouvi a todo o mundo, a todas as 
pessoas que me quizerllo honrat· ; o mesmo pra• 
tiquei no Rio Grande, ouvi a individuas que ti
verão a coragem de se queixar de algumas au
toridades, não estive tão prisioneiro como pa
recem estar os nobres deputados que seguem 

unicamente e ouvem o pequeno circulo a que 
estão ligados. 

Fallarei agora da nomeação de certos offi
eiaes para os depositas t)e recrutas em Santa 
Ca.tharina e desla.côrte. O nobre deputado por 
aquelia provincia disse que o decreto de1823 não 

- está em execução sentlo naquella parte que diz 
respeito á disciplina e vendmen tos dos re
crutas, mas não emquanto á nomeaçãO do 
pessoal, por isso que o decreto do governo 
0 · revogou. O nobre deputado não atlendeu 
bem ao decreto do governo : este decreto 
manda crear depositas, não só na côrte como 
em mais provincias ; alterou nesta parte o 
decreto qoe determinava oue houvesse depo
sito só na côrle. Demais; se o decreto · de 
1823 está revogado emquanto ao pessoal, o 
que se segue é que o· governo podia nomear 
o official da patente que lhe aprouvesse. O 
governo nomeou, para o deposíto da côrle, a. 
um capitão ; mas como o deposito de Santa 
Catharina eslava em ponto maior, o governo 
da provincia sem infringir a lei, podia nomear 
um official superior. Tambem quanto á gra
tificação que ~e dá aos commandantes de 
depositos, o nobre deputado combateu que 
tivesse havido economia, dizendo que, perce
bendo tanto o official superior corno o capita.o 

o soldo de sua patente, e sendo a gratificação 
a mesma, e que a diffcrença sendo na grali· 
fic:ar;:10 addicionul, qnc vinha a nomeaç:io do 
capitão a ser mais dispendiosa ; poi·ém es
queceu o nobre deputado o dizer que o_ ca
pitão tem de mais uma fotTagem e uma etape, 
e o tenente-coronel duas, e então saberá à 
camara que ha uma economia de 18 a 19$000. 

o mesmo nobre' deputado pôz em duvida 
a legalidade do governo em apres·entar o rn
gulamento que· marca os vencimentos que 
devião competir aos officiaes da guarda na
cional. A lei da guat·da nacional de 1830 dá 
ao governo o poder de destacar a guarda na· 
cional em tempo de guen-a, e de organisal-a~ 
como lhe parecer, en1 batalhões, esquadrões 
ou legiões, e autorisa-o a nomeur os officiaes. 
Podia, portanto, _multo bom o gove·rno nomem· 
para commandantc da fogillo ao mesmo ofliciul 
da guarda nucionul ; rnus nl\o sabendo quo 
vencimentos podil\O Let· esses oniciue1::1, ouvio 
ao conselho supremo tnililut•, u fez o 1·1Jgula· 
mcnto, onde detel'll1i11ou que o com11mntla11le 
de legi!\o; que tem n gn\llw,çno de co1·onel 1 

pela rnes1na lei St!ja considurudo cornu coronel 
com mandante dli hl'igad11 1 o commn11etau te 
superinr, como coronel com urnndnnto, de di-
vi::;ao; e nisto mesmo lambem houve economin ; 
porque hem sabe o nobrn tfoputndo qull o 
coronel cornmandante de briga1fa lcm u gra
tificação deste commnndo, mas o soldo de 
coronel ; se fosse, porém, considerado official
general, brigadefro, por exemplo, tel'ia o soldo 
desta patente, que é maior. Havcnào em Santa 
Catharina um com mandante superior da, guarda 
nacional, deviil elle, segundo o L·egulamcnto, 
ter a gratificaçllo de commanuante de divisão. 
Disse o nobre deputado que elle tinha a 
mesma gratificação quando commandava a 
columna e depois que a largou. Estou per
suadido que não, eslon persuadido que elle 

· tinha 01.1tras gratificaçces ; não posso dizer 
positivamente, porque o ministerio da guet-ra 
nesta parte está muito mal montado ; as 
contas vão directamente ao thesouro, quando 
na repartição devêra haver uma secção para 
examinar a legalidade de suas contas : algumas 
providencias dei pal'a que as contas viessem 
á secrela_ria por segundas vias ; porém isso 
leva tempo, e as cousas não vão com a presteza 
que se deseja. 

O nobre deputado ainda insistio na sua 
opiniao de taxar de arbitraria o recrutamento 
de um individuo. Eu disse que esse individuo 
não estava isento, por isso f!Ue na.o era filho 
unico ; e o nobre depuiado pateceu annuir a 
isto, mas foi se escapal' por uina tangente, di
zendo que havia um artigo nas instrucções de 
1822i que isentava do recrutamento ac1uelles 
que sustentavão irmãos orphãos- O nobre de
putado não se explicou bem a este respeito ; 
o artigo falla de orphãos de pai e. mãi, e esse 
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individuo não estando incluido neste artigo, 

sendo só orphão ue pai, segundo disse o nobre 

deputado, estava nas circumstancias de ser 

recl'Utado. 
li'aJlou tambem o nobre deputado sobre o eu 

ter notado de se ter apresentado na casa copia 

de um officio reservado, e pensou que eu diri

gira directamenle alguma censma por isso a 

individuo algum. Nao, não. me quiz dirigir, nem 

aos que sahit·ão e nem aos que ficárão ; eu · 

tão sómente quiz fazer sentir que o presidente 

tinha alguma razão em desconfiar dos indi

viduos que o cercavão. 
Tambem não podia generalisar o nome de 

anarchistas a todos os catlurinenses, e nem 

isso se pócle concluir das minhas expressões. 

Conheço o nobi·e deputado de pct'lo, honro- me 

com a sua amizade, e pol' consequencia nno 

podi1-1. frrogar-Jhe semelhante injuria, qne é 

cntluwinense. 
Agora procurarei 1·esponder ao nobre depu

tado pot· S. Paulo, que olliciosamente quiz fazer 

autopsia cadiwel'ica no ministerio de 19 de 

Sutomhl'O; sinto que o nob1·e deputado não 

se servisse do escalpello H'lo dextramente, como 

cm outrns circumstancias, em qne deste instrn~ 

• mento se serve. 
O nobre deputado ainda insiste na opinião 

de que o gabinete de HJ de Setembro no Rio 

Grande só quiz usar da fol'ça, e unicarn~nte da 

ÍOt'ça. Tem-se provado que esse gabinete lançou 

ma.o da moderação por todos os seus actos, 

e isso ainda se deprehenàe do relatorio do 

actual ministi·o da justiça. 
O nobre deputado que conhece quaes s1.lo 

os meus prineipios bem podia fazer-me justiça, 

não me julgando cnpaz de mudar tão facilmente, 

apezar mesmo de existirem essas ligações 

perigosas. E lamentou o nobre deputado .que se 

as tivesse feito com homens que elle julga que 

forão meus inimigos politicos. Não está o nobre 

deputadQ nas mesmas circumstancias ? NãO o 

vemos hoje ligado com os seus inimigos poli

ticos, e alguns inimigos pessoaes pelos mesmos 

motivos po!iticos, e desde o tempo em qüe o 

nobre deputado era rebelde, como disse, isto é, 

desde o tempo da independencia? ... Desta 

alliança devo perslh\dir_-me que ha um fim justo 

e mesmo patriotico: mas que, entretanto, ella 

nao influe sobre a capacidade, sobre os prin-

. cipios do nobre deputado: faça-me ellé a mesma 

justiça- que eu lhe faço, i:ião julgando as suas 

ligações perigosas. 
O nobre deputado não enxerga nos actos do 

ministerio de 19 de Setembro senão corrupçtw, 

e só corrupçílo. Parece-me que o nobre depu

tado está assombrado. S.e o ministerio de Se

tembr~. dern.itte algum presidente por não 

cumprir bem com seus deveres, e nomêa 

outro de sua confiança, é corrupçM: se o mi

nisterio dé 19 de Setembro reintegra no seu 

lugar o homem que o soube desempenhar, e 

que talvez pot· inimiiades fôra demittído1 é 

corrupç!\o: se o ministerio preenche o numet'o 

de d11sembarg.idores, segundo as leis e as 

ner'.essidades de uma l'elac;no, é corrupção : se 

nm mrnistro escreve uma carb,1 a um outro 

eleitor seu amig0 (o qne já foi louvado em um 

membro do governo de 12 de Outubro que 

se apoiou na opinião de Royer Collat'd), é 

corrupção: se o ministerio pede dinheiro para 

cobrir despezas 4ue seu antecessor fez, para 

evitar a banc,\-rota, pagando perto de 3,000 

contos para que a honra nacional não perigue, 

grita-se logo-pede-se dinheiro para empregar 

na corrupça.o ! Sr. presidente, com effeit.o o 

nobre deputado está assombrado ! Ligou-se a 

um nohrn deputado qu3 julga que a cor·rupça.o 

está nu ordem do dia: gne as baix,~zas, as 

tr::dções e a corrupção o cet·cno po1· toda a 

parte ; por isso quero lhe prova·r qu!! ha mais 

quem o acompanhe neste mundo, que no.o 

merece tão afronlo!la opinia.o de sua parte, e 

mesmo pal't1 qLte não se julgue o unico homem 

virtuoso e prnbo. 
O nob1·e deputado lambem lnnçon sobre uma 

minha proposição certa odiosidade que eu não 

merecia. Eu nllO quiz fazer conhecer ao publico 

que um lado da camarn ei•a contrado ao paiz, e 

nem f,uer odioso a nenhum Sr. deputado.· Eu 

disse qtíe era necessario que alguns senhores 

fossem mais prudentes, mais comedidos em Sllas 

expressões ; po1·que ha quem daqui escreva aos 

rebeldes, aconselhando-lhes que não recuem, 

que esperem pelo resultado desta sessão ; e 

a.pparecendo expressões como aquellas que 

analysou o meu illuslre collegn o Sr. ex-ministro 

da marinha, os rebeldes pofiião inferir dessas 

exp1·essões que havia um lado da cas~, que os 

apoiava. Eu na.o digo de modo algum que islo 

se infira das palavras do nobl'e deputado ; mas 

ê possivel que 03 rebeldes assim pensem; e muito 

mais quando vemos, ainda depois, um nobre 

deputado que pretende modular uma politica · 

romantica para o Brazil, comparar os rebeldes 

do Rio Grande com os rebeldes da. Vendée, 

com a Irlanda relativamente á Iuglaterra, e com 

os americauos do norte nú tempo de sua índe= 

pendencia. Estas paridades fazem com que os 

rebeldes se nutrao das riiesm,iS idéas e espe

ranças. 
Disse um· deputado de S. Paulo, a quem 

combato, que não se len1hra que na casa se 

dissesse que era necessario nomear commis~ 

sarios para tratar COtll os rebeldes ; e disse que 

sim se lembra que o nobre deputado o Sr. 

Ferreira França disse o anuo passado, que 

julgava isso ser um meio de acabar mais de

pt'essa corri aquella guerra. Não me quiz referir 

a este senho1·, mas a um nobre deputado de S. 

Paulo, · que o disse, e que não o negou e nem 

o· podia fazer, pois que o disse na casa ; este 

nobre deputado, esquecendo-se da alta sociedad~ 

em que sern.i:>re vivêra, e dos grandes c~1·culos1 
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usou de uma espresslio, que, confesso, muito 
me revoltou. De certo a exp1·essao de papel sujo 
na.o foi muito polida ; e se ao nobre deputado, 
apezar do regeJo dji idade, apenas enxeJ"ga de 
longe a injuria, o sangue se lhe l'Cvolta ~ ferve 
em cachoes, o que na.o me aconteceria a mim 
no verdor dos meus annos, quando enxerguei 
naquella expressão o desejo de injuriar-me? 
Porém prometto ao nobre deputado, que daqui 
em diante fugirei de responder-lhe, porque de
sejo respeilar suas cans, suas virtudes ; porque 
assim 1·espeito-n1e a mim mesmo. · 

Accusou-me tambem o mesmo nobre de-
putado de eu não ter entregado essa carta (que 

· eu não apresentei como documento para provar 
cousa alguma.). ás autoridades para responsa
bilisar o seu autor. Sem ser um jurisconsulto, 
ju]go que nno podia servir de base para pro
CP.sso algum. 

O nobre deputado por S. Paulo, que tem 
querido fazer a autopsia cadaverica á admi
nislrnçao de 19 de Setembl'o, continuou dizendo 
que eu asse·,e1·ára c1uc as circmuslancias do Rio 
Ga·ande o nnno passado erào taes, que só por 
cobardia ou po1· traiça.o podia a legalklade soffi·er 
~lgum t·evei, Nao disse tal, o que disse foi, que 
nem pot· cobardia, nem por traição soffl'erião 
as armas da legalidadê ; foi inteiramente o con
trario do que disse o nobre deputado. 

Continuou o 11obre deputado, dizendo que eu 
afiirmára que só com infantaria se podia acabar 
com os rebeldes. Tambem se enganou o nobre 
deputado nesta parle. Eu disse que não era só 
a cavallaria a arma necessaria, que ~om a infan· 
taria e com aJguma ca,·allaria, poder-se-ia muito . 
bem acabar com a guerra do suJ. Admira que 
o nobre deputado torcesse assim minhas ex
pressões, elle que disse que era pobreza de 
razões pôr na boca de seu adversr:rio palavras 
que este não disse. --

Gostei summamente da historia das bexigas 
que aqui nos fez o nobre depulado. No seu pri
meiro discurso, atiribuio o nobre deputado o 
nào, $e terem reunido os coritibanos, porque 
tirárãO-lhes o seu predileclo presidente. Foi 
apauhado em contradicção, porque mostrou
se-lhe que elle mésmo dissera em outra occasião 
que era devido a niio eslnrem organisadas as 
guardas nacionaes ; agora, porém, veio o nobre 
deputado com a sua historia de bexigas, e disse 
que os corili}?anos nno warchavao para o Rio 
Grande porque daqui foi para S. Paulo um 
presidente tão máo, que mandou bexigas para 
Coritiha, bexigas que matárão tudo ; nao ficou 
ninguem 1 E sendo assim, como queria o nobre 
deputado que ficasse alli armamento para os 
coritibanos defenderem-se da invasão dos re
beldes P Quem se serviria desse armamento, se 
tudo mon·eu? Senhores, mát, é quando se 
avançllo proposições de que na.o se está conven
cido, porque então nunca se diz bem. 

Quando eu ~~sse que em Lages, os Ma-

cbados, os Seraphins, etc., forão · os autores 
da revolução, nãO quiz com isto offender o 
nobre deputado : não sou desse tempo do des
potismo, em CJUe se pensava que o crime do 
pai passava para. o filho, para o neto, etc. : o 
nobre deputado sabe muito bem que nas 
guerras civis vê-se irinãos contra irmãos, e 
disso no Rio Grande lemos exemplos : não 
podfo. pois injuriar o· nobre deputado,_ e nem o 
quiz, por ser primo de um rebe]de de Lages, e 
nem ao autor de uma correspondencia por ser 
seu irmão. 

Aproveito & occasião para responder a um 
cidadão que foi presidente de Santa Catharina, 
e que quiz combater as minhas opiniões em 
uma correspondencia. Diz e1le que a provincia. 
uão se achava em estado de agitaçn.o, por isso 
que tres dias depcis elle fizt!ra un1a circular ás 
autoridades da provincia, dizendo que ella se 
achava tranquiUa, e que o mesmo dissera o pre
sidente na sun fülla de abertUL·a. Porém quanto 
a mim, isso nada prova, porque tres dias depois 
elle nno podia estar inteirado do estado da pt·o· 
vincia ; e caso mesmo estivesse, nn.o podia 
obrar de outra fórma para não inquietar ,os ha
bitantes da província, e mesmo porque as pro· 
videm:ias não podia.o ser dadas senão pelo • 
governo geral ; o que elle fez participando, 
como a camara pódc coHigir do seguinte offi.cio. 
(L2.) . 

O autor da correspondencia · foi injusto para 
commigo quando pensou que eu queria apu
nhalar a sua reputação e escurecer · os serviços 
por tille feitos ao Brazil, po_rque nAo são· as 
minhas voz~es que fação com que o Brazil altere 
a opinião i:iue tem füitQ sobre elle qua!'do presi, 
dente do Pa1·á e do Rio Grande do Sul. E se 
o quizesse censurar, francamente o diria na 
camara; mas esta·nao foi a minha intenção. 

Com um documento vou ainda responder 
aqui ao que disse a respeito do movimento de 
Lages e de seus autores : diz o presidente de 
Santa Catharina em seu officio :·:.... « Hoje. 
chegou a esta cidade o alferes...... diz mais 
que todas as autoridades da villa, como o juiz 
de paz, camal'a muncipal, etc., se lhe p1·es
tário, mórmente o presidente Antonio Caetuno 
Machado, e que lodos os que tinbto negado 
cavallos ás forças de Loureiro estavao de bom 
·grado pr·estaq.:lo-os aos rebeldes : que as guardas 
nacionaes ( qué jámais· se quizerllo reunir, hmdo 
eu trabalhado ha quatro rnezes para esse fim 
por diflerentes fórn;ias, e ulti1Uamenle organi
sando um esquadrão, como foi pela côrle deter
minado) todas em fracções se forlo · apresentar 
aos ditos t'ebeldes, sendo o maio1· dos traidores 
ao seu juramento o respectivo commandante .do 
esquadrão, Seraphim Muniz de Moura. » 

Isto tudo prova. o que eu já disse que este. 
Seraphim, este Machado e outros fora.o os au
lol'es da 1·ebellião. Não quiz irrogar injuria al-
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SESSÃO EM 2fi DE .JUNHO DE 1839 
gutna a esse cidada.o quando apresentei esses 
nomes, nem quiz escurecer os seus serviços. 

Feitas estas reflexões, passarei agora a outro 
nobre deputado pela província de S. Paulo. 
Lastimo, com effeito, que eu tenha perdido no 
conceito desse nobre deputado aquella estima . 
que elle me tinha: paciencia. Enganei-me pen~ 
sando que u voto do nobre deputado foi . para 
reaiçar · a administração de que fiz parte : o 
discurso ultimo do nobre deputado prova então 
a minha suspeita ; suppondo-me tão capaz que 
só eu o poderia imiiar, não era possivei que eu 
julgasse que elle quizesse me inculpar de uma 
maneira tão severa diante do Brazil e diante do 
throno. Farei lodo o possivel para rehaver a 
estima e o conceito que perdi, não sei por que 
fatn !idade .... 

O Sn. ANDRADA MAmJADo: - Seja com migo 
mais leal. 

O SR. SEBAS'l'1Ão no HEoo : - A lealdade? 
Cada um n toma corno bem lhe parece; nt\o sei 
se ó m n ito !eul füllur do um indi vid 110 em par· 
ticulnr de um modo, o ctn publico de outro 
mui diITer·enle: nad., ml\i:, direi a este 1·es-

. peito. 
Agradeço ao nobre deputado o ter defendido 

uma opini110 minhn emittida nesta casa. Eu 
disse que quando não tivesse confiança em um 
governo, negava-lhe tudo, negava-lhe pão e 
agua ; isto tem sel'vido de materia ~ grandes 
digressões e accusações ; e eu pouco poderia 
accrcscentar ás judiciosas reflexões do nobre de
putado ; entretanto accrnscentarci alguma cousa. 
Ainda estou na opinião de que ao rnlnisterio 
que se tem mostrado hostil e incapaz deve-se
lhe negar tudo, pao e agua ; ao ministerio, por 
exemplo, que nos diz por um de seus orgaos 
que se a maioria da camara nãci concedesse 
ao governo as medidas que elle propunha, elle 
as tomaria ; ao ministerio que, tendo -auto· 
risação para ter uma força de 10,000 homens, 
nM a completava ; a um ministerio que para 
ostentar economia deixava perigar o credito e 
dignidade dos brazileiros ; a um ministerio tal, 
-tudo se deve negar : ainda digo mais, não é só 
depois dos ac~os do ministerio que se deve 
negar todas as medidas ; porque julgo que é 
melhor, conheéendo-se por qualquer motivo a 
incapacidade de uma administração, negar-lhe 
tudo, do que deixai-a entrar na carreira dos 
desvatios ; porque nao é só o individuo que 
soffre, mas sim a causa publica ; e nno é mais 
genervSo que o deputado previna o mal, pre· 
viria mesmo o castigo de um homem que julga 
inepto para governar, do que depois castigal-o, 
e remediar os seus erros, se de remedio fôrem 
susceptiveis ? Por todos os lados que se encare 
Cfila questao1 na.o se póde chamar esta uma opi
nião anarchica, mais sim uma opinião conforme 
a indole do governo representativo, e mais pro· 
pria para impedir os desvarios de uma má ad
ministraçao. 

TOllO l 

Um nobre deputado que ma'is tem insistido 
em uma minha opini!to de negar pa'> e agua a · 
uma administração incapaz de promover com 
vantagem os. interesses da naçllO, apresentou 
uma emenda que tem por fim sómente in
cluir na resposta á falla do throno a idéa da 
necessidade de se adaptar uma politica niais 
bem combinada para ir conforme com a do 
senado ; elle não deseja magoar a administração 
de 19 de Setembro, não deseja adaptar meios 
que a ponha em torlul'a, mas bem semelhante ao 
aigoz que tem de immolar a victirna apezar de 
ter compaxào della, e mesmo esU1r convencido 
de sua innocencia, ·vai fazendo com ludo o dever 
que ·se lhe impõe. Logo anaiysarei essa ernenda. 

· Agora me farei cargo de responder a algumas de 
suas proposições. · 

Disse o nobre deputado que o ministerío 
actual tem dado provas exuberantes de que 
a sua polilica ê co·ntraria á do gabinete de 
19 de Setembro; uma das provas que o nobre 
depntado apresenta é a execuçao da dispo
siçno que manda elevar o dit-eito sobre os 
vinhos ; encarando o nobre deputado esta me
dida como um desejo de parar na carreira dos 
disperdicios e dos emprestimos. Posto pertença 
ao meu nobre collega ex-ministro da fazenda 
responder ao nobre deputado, para o que j~ 
pedia a palavra, direi desde já que o miuisterio 
de 19 de Setembro observou e entendeu bem a 
letra e espirita dg artigo., preparou os trabalhos, 
e tencionava executar esta disposiç~o con
forme a letra do artigo e tratados existentes, • 
e conforme os conhecimentos que tem sobre 
a materia, e de que trata o direito das 
gentes. 

Outro facto apresentado pelo nobre depu
tado foi a mudança de um delegado da ad
ministração de 19 de Setembro em Monte
vidéo, A camara permiltirá que eu não trate 
desta materia, para que nào haja occasião de . 
dizer que o ex-ministro da guerra está faze_ndo 
opposição ao ex-ministro dos negocios estt·an
geiros7 como já dissera.o que elle tinha feito ao 
ex-ministro da fazenda. Tratarei pois da-gloria 
militar. 

Disse o nobre dr!pulado que suppunha que a 
mudança do general Elzeario fôra resultado das 
informações do ex-ministro da guerra, mas que, 
pelos diicursos por mim proferidos e I elos dos 
meus collegas via que estava enganado ; e 
quando .o nobre deputado quiz provar que o ex
p1·esiàente Elzeario na.o tinha cumprido bem o 
seu dever, disse que no relatorio do ex-ministro 
da guerra na.o encontrou urna palavra que 
parecesse abonar o p.roêedimento deste ex-pre
sidente. Eu deixo á camara o exame da con
tradicção, que envolvem estas proposições. 

Mas disse o nobre deputado que o ex-mini~tro 
da guerra é tão infeliz-que, quando quer elogiar, 
deprime. Se o nobre deput~do soubes~c das 
raiões que obrigárao a sortida feita pel(J ex· 

70 
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p_residente Elzeario, se o nobre deputado co
nhecesse a planta topogr_aphica do Rio Grnnde 
do Sul, ve1·ia que o ex-ministro da guerra não 
criminou a Elzeario. Nem creia o nobre depu
tado que o que eu disse· a respeito das operações 
militares possa de modo algum accusar ou cen
surar o .general Elzeario. Este general_ sabendo 
rb PYi~tP.n~ia de Canaval'ro . na nroximidade das 
~~s;;~-f~;ç;;, -·;ahio a cornbatel-o juntamente -
para fazer a juncção com 400 serranos ; mi'ls 
nl:10 sem a necessaria cautela, porque sabia que 
Bento Manoel não se achava mui· &,;tante. Disse 
mais que, se Bento Manoel quizesse encontrar a 
Elzeario, deveria de alguma maneira evitar que a 
juncção dos serranos se fizesse i mas não o fez, 
e em lugar disto quiz por torça atravessar no 
passo de Cahy, talvez com o louco projecto de 
cortar a retaguarda, e entrar na cidade. Isto 
prova bastante a ineptidão do caudilho rebelde, 
que devia saber que o general Elzeario não 
eslava distante1 que linha gua:r:dado a sua re
tirada, e que elle devia passar tres rios, um dos 
quaes era o Cahy, onde se achav&o as canho
neiras. O general Elzeario, que jâ se tinha reu
nido com os semrnos, sabendo que Bento Ma
noel tinha passado o Cahy, entrou em Porto 
Alegre com mais esta fot·ça, e trouxe de 
mais gado vaccum e cavalhada. Eis como o 
nobre deputado, se :ooube_;;se dos verdadeiros 
motivos dessa sortida, nil.o a teria censu
rado. 

• O nobre deputado, sabe muito bem que quern 
foge nllO anda lentamente, nem vem condn
zindo cavalhada e ga<lo ; mas faz como os re
beldes, que subira.o de carreira por uma serra, 
dei_xando carretas, peças e munições d.e guerra, 
ou enterrnJas na arêa ou espulhadus aµós si, 
como fez essa gloria militar dos rebelJes no 
primeiro levantamento do cerco de Port9 

. Alegre. 
- Outra defeza ·infeliz, na opinit'ío do nobre de· 
putado, foi a do official de marinha Cunha) que 
se disse aqui que era cobarde, · e que t1nha 
chorado, etc. Eu disse que aquelle official 
não era digno de censura, e o provei então, 
e quando muito, se· poderia dizer que elle 

· podetia ter collocado melhor as canho
neiras, por isso que estavão parallelarnente 
ás duas margens do rio, quando talvez pu
dessem estar mais distantes e por perpendi
,eulare:s. 

Ora, bem se· yê que não tive em vista 
censurar aquelle official, mas pelo contrario 
fazer-lhe os elogios que bem meL·ece. 

O nobre deputado, porém, que me achou tào 
infeliz nas minhas defezas, não reparou que 
tambem era pouco feliz nos seus raciocinios. 
Disse elle que estava certo de. que a adminis
tração actual tinha seguido uma vereda diffe
rente ; mas concluio o seu discurso, pedindo, 
supplicando 6. camara que approvasse a sua 
~roenda, para que ·não parecesse que se queria. 

hostilisar a administração actual, que ainda de 
fór1na algurna se tinha declarado .. No ficn_da 
sua supplica accrescentou lambem que a cá
marn já tinha censurado o g'lbinete dP, Sdembro, 
.H pprov~ n rlri 1n1Ht f•mPnd~1 s:1rn., inP.I n i nrlo no 

topico passado a palavra -modernção.- Se o 
nobre depulado radocinasse melhor1 ficaria 
convencido: de une a admissão dessa emenda. 
longe de~ lhe ser favoravel, a seu modo d~ 
vêr, é~Ihe contraria ; sendo c!arn que a admi
nistração de 19 de Setembro na.o usou sómente 
de rigor, mas lambe1n de moderaçllo ; e a ca
mara approvando a emenda que incluiu esta 
idéá, por isso que a com missa.o não se exprimia 
ciararnente a este respeito, longe de querer 
censurar a administraçM passada, quiz que a 
aclual continuasse a seguir a mesma mar
cha, e não ficasse duvidosa ern sua marcha. 
A camara, portanto, apprnvando esta emenda, 
não teve em vista hosti1isar o gabinete de 19 
de Setembro. Deixarei porém o nobre depu
tado envolvido em suas t'epdidas con tradicções, 
e tocarei em outros pontos. 

Tendo-se dito na camura que as desordens 
no Maranhão tinha.o origem na lei dos pre· 
feitos, eu disse que nllo entrava na legalidade, 
ou illegalidade dessa lei ; e que só aos Ray
mt1 ndos em perrriittido o lançar mao das armas 
para combatel-a; e pesando-se bem essas 
minhas palavras com a:, que então disse no 
meu primeiro discurso, conhecer-se-ha qual foi 
a minha maneira de raciocinar, e que ·não .feri 
a pessoa alguma <lesta casa, que a elle se tem 
opposto. Nem tãü pouco quiz tirar a gloria ao 
nobre deputado, que estranhou que eu attri · 
buísse a traoquillidade da provincia de Per
nambuco á lei dos peefeitos. Eu não. lhe quiz 
roubar a gloria, pois que muito sei quanto elle 
tem contribuído parn a tranqu1llidade publica 
da 111itrha provincia quando elle foi chefe de 
policia ; nem eu afüibui a tranquillidade da 
provincia de Pernambuco tllo sómente a esta 
lei, posto reconheça nella a vantagem de dar 
ao go'.ierno da provincia autoridade sufficiente 
para reprimir os faccinorosos e malvados. 

Disse mais outro nobre deputado pela Bahia, 
que esta lei dos p1·efeitos só é conveniente e fa. 
voravel a uma familia poderosa, que domina. 
a provincia. Ora, Sr. presidente, muitos Srs. 
deputados, sem ~er aquelle a quem me refiro, 
particularmente um nobrn deputado de S. 
Paulo, e .os de Pemambuco, sabem que quasi 
todos os membros desta familia são agricul· 
tores, e poucos, ou quasi neuhum é empregado 
publico, ou militar, vida cujas vantagens con
sistem talvez em sacrificio da propria vida. Não 
se póde dizer portanto que em uma familia tal 
haja desejo de viver de empregos publicos. A 
palavra chefe de que usou esse nobre deputado 
de S. Paulo, me parece pelo menos inexacta, 
senão mal soante. O que pos!So dizer ao nobre 
deputado é que cada um dos rriembros desta 

.• 
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familia, no circu,lo de suas ohrign.ções, pro-. 
cmà concorrer quanto pôde para a felici
dade do paíz, assim como todos o~ pernam
bucanos. 

Eu queria toc~r em oull'o ponto do discurso 
do nobre deputado pela provincia de S. Paulo 
que fallou na minha viagem ao Rio jrande do 
Sul; assento, porém, que nada uevo dizer 
sobre esta viagem : se nella fiz sel'viços ao paiz, 
a camara e o Brazil o julgará ; e quanlo ás 
despezas que se figurao enormes, direi sómente 
que esta icléa, á vista da importancia do objecto 
a que se dirigio a viagem, é tão mesqllinha, 
que julgo tambem não dever tocar nella. Sinto 
que o nobre deputado trouxesse aqui expres
sões que andárão pelas folhas, que mandiárl'!o 
a prensa brazi,lefra; como, por exemplo; o Ci
dadão e outros. 

Disse o nobre deputado q11e estav~ persuadido 
de que no Hio Grande não thihamcs 8,500 sol· 
dados, rnas sim 8,500 homens, querendo dizer 
com isto que nem todos erão soldados ; nws 
accrescenlou que eu poderia ter sido enganado, 
acreditando existir este nnmero de praças que 
realmente não existia. Se o nobl'e deputado 
soubesse bem como estas com~as se fazem, se 
soubesse o· crime em que incorre o·comman
dante que dá mappas inexactos, nno teria apre· 
sentado esta idéa. Eu vi a tropa que consta dos 
mappas, não toda r,eunida ao mesmo tempo, 
porque não era possível, mas parcialmente ; e 
posso affirmar que não houve o abuso que o 
nobre deputado ,suspeita, porque se a força 
existente era menor do que constava dos 
mappas, não podia deixar de ser manifestado 
pelos commanc!antes; pois que, para dar-se o 
con trarío, fôra necessario snppôr a connivencia 
de mui la officiali<lade. e ent;;'lo nt:10 só o facto 
criminoso nt\o poderi"a coni,ervar-se occnlto, 
como os commandantes não praticariào um 
acto tão indecente e degradante da honra e 
brio militar, e daquelles que <lesse nome se 
ufanão. Por isso não duvido affirmar que 
existia a força constante dos mappas ; e se 
o coronel Andrada, commandante da reserva, 
em lugar de 500 homens, que consiavão do 
mappa, tinha apenas 150> não sei se este facto 
depõe muito a favor delle. 

Disse mais o nobre deputado que. esse co
ronel fôra reformado. Esteja o nobre deputado 
persuadido de que nenhum l'eceio tenho de 
me justificar do procedimento que tive du-. 
rante o meu rnínisteóo, nllO só quanto a 
reformas, como a promoções, e em toda e 
qualquer outra medida por mim mandada 
fazer. Castro, por e:xemplo, fez serviços. no 
Rio Grande ; e requerer1do, o governo mandou 
informar. ao presidente, e . depois remetteu 
todos os papeis . ao conselho supremo militar, 
o qual, vendo todos ·os doGumentos, declarou 
ser justa a petiçllo, e que o govei:no o devia 
incluir i1a 1'' promoção que. houvesse. NM 

foi ccmprehendido ·na 1' promoção, porque 
então ainda não tinha chegado a consuita ; 
mas logo que veio, o governo seguio o pa· 
recer dO' conselho. Patricio é official .que tem 
feito muitos serviços> iem muita antiguidade, 
e sabido todas .as vezes que houve sortidas. 

Diz o nobre deputRdo qne foi r·eformado -
por_ obeso. O nobre deputado sabe que elle 
era de cavallaria, e se jâ o vio, diga em sua 
consciencia se elle podia ser apto para aquella 
arma : permitta que eu nada .mais diga a 
respeilo desse militar. 

Julgou o nobre deputado ter-me ··comba.
tido vicloriosamente, tratando-se do brigadeiro 
Olinlo, dizendo qne não tinha sido de milícias, 
mas capitão de dragões de S. Paulo, que depois 
passou pura o Rio Grande do Sul, onde chegou 
até coronel reformado em brigadeiro, e que 
todas as vezes que entrava em serviço, tinha 
soldo de coronel : logo, todas as vezes que 
não estivesse em serviço havia de ter soldo 
de ma,ior, ou tenente-coronel ; logo, z:efor
mando-o o governo com o soldo de coronel, 
parece que melhorou de sorte. Nrto duvido 
de sua pericia : eu o conheço pessoalmente. 

Disse o nobre deputado que Filippe Nery 
commandava uma brigada : eu provei-lhe que 
não : retorquio que· commanda agot·a, e que 
o 3º batalhão da Bahia della fazia parte : nno 
sei ; mas o que assevero ao nobre deputado 
é que esse hatalhl'¼o fazia parte da brigada do 
coronel José Joaquim Coelho : disse mais que 
o coronel Manoel de Jesus, ficando zangado 
pela nomeação de Filippe Nery para com
mandante da brigada, o presidente creára outra 
para dar .ao corollt'I Manoel de Jesus; o que 
não é exacto,. porque quando lá estive já 
commandava uma hrígada o coronel Manoel de 
Jesus, e nenhuma Filíppe Nery. · 

Disse o nobre deputado que tinha eu con
fundido dizendo que a lei de 1812 nllo era 
só para Portugal: isto sabia eu, por isso que 
então o Brazil estava a elle unido : o que eu 
dis.se foi que não estava em execuçllo; porque 
em todos os tenipos se tem melhorado re
formas, segundo serviços prestados depois dellas. 

Mas· disse o nobre deputado que-isto se fazia 
no governo despotico, quando a lei dependia 
da vontade· do soberano: a isto lhe respondi 
que estava enganado, pois qu~ o actual· ministro 
da guerra melhorou a reforma do brigadeiro 
Cunha ; além de que, como já disse em outra 
occasiM, sendo ouvido o conselho supremo 
militar, consultou que o governo tem feito 
melhoramentos de reformas quando serviços 
novos se accu mula.o a serviços antigos, e demais 
que ao governo cümpre decidir sobre a me-
1horia que se deve dar. A consulta a que 
me refiro é de 1837. 

Fallou o nobre deputado sobre a rennião das 
forças que guarnecem as trincheiras, e que 
antigamente, como eHe disse, esiavão àividiàa~ 
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em pequenos grupos : isto· s~bia en ; porém o 
qué disse foi que, para bem do serviço e eco
no 1nia, era necessario que estas forças fossem 
reunidas em um ba.Làlhão, debaixo do com-
1nando de um s·ó individuo :_ é o que fez o pre-: 
sidente. Tornou a repetir, dizendo que Vasques 
fôra ipandado pelo governo em commissão, e 
que isto lhe dissera um individuo em confi
dencia, Disse tambem · que, voltando para o Rio 
de Janeiro o mesmo Vasques, e achando hoje o 
roinisterio mudado, se· eetir~ra zangado. Eu 
nM sei se elle foi mandado entM, e se hoje foi 
zangado, ou se foi zangado então, e hoje man
dado em commissão; eu nào sei destas cousas~ 
o que me parece é que se elle foi zangado, não 
sei se o governo ganhat·á muito, nem se tem 
rnarchndo coro tento diplomotico : o que quero 
provar ao nobre d~putado, e o que digo só é 
que o governo nào pt·otegeu a Frncto Rivera ; e 
quauto-á. cavalhada e dinheiro que se diz que 
lhe fôra fornecido, eu já lhe expliquei tudo 
quanto se podia dizer a este respeito. 

Sr. presidente, eu fina1isarei aqui o meu 
discurso : antes porém de me sentar, ousarei 
dar um cons_elho ao nobre deputado pela pro· 
vincia de S. Paulo. Tah1ez pareça temeridade1 

que um moço no verdor dos annós ouse dar 
comselho a um aneis.o coberto de cans ; mas· o 
conselho que vou dar nilo é meu, rn·as foi lido 
11or mim em um autor, cujo nome rne nAo 
Jembra agora, mas que me tem servido de 
muito : diz este autor que a moderaçllo, a mo
destia e a affahilidade são dotes e mesmo vir
tudes sociaes mui apreciaveis ; porém, que a 
vaidade, o amor proprio e o orgulh-0 demasiado 
s~o pomo de discordia espalhadó na -sociedade, 
e que aql.lelle que possué estes sentimentos, 
apezar de· todo o seu merecimento, acaba por 
ser aborrecido e despresadô. 

O Sa. ANoRAPA MACHAVO: - En lhe respon-
derei : peço a palavra em len1po. · 

0 SR. ALVARES MACHADO E ALGUNS OU'fROS SE

NHORES : -Votos, votos. 
Dando o Sr. presidenl€ a palavra a cada um 

dos s·rs. deputados que a havjão pedido, cedem 
della para votar os Srs.: Gonçalves' Martins, 
Marinho, Limpo de Abreu, Paula Candido, 
Ribeiro de Andrada e Maciei Monteiro. Os Srs. 

· Souza Martins e C~lmon n~o estão presentes na 
sala. 

Mu1Tos SENHORES :-Votos, votos. 

Consultada a camara, decide-se que a ma
teria está· discutida : é approvado o período da 
commissn.o tal qual se acha, por 30 vÕtos contra 
24 ; e adaptada a respastà com as emendas ap
provadas1 por 32 vetos. 

0 Sr. Andra.da Macha.do (pela ordem) : -
Eu devo lembrar· a V. Ex. que eu tinha a pa
lavra .... mas emtim n:i.o quero reclamar o meu 
direito. · 

O SR. PaBsJDENTE:-Creio qne o Sr. deputada 
está enganado ; ao menos na caderneta do Sr. 
secretario não está o seu nome. 

O SR. ANDR!\.DA MACHADO :-Quando o Sr. 
ex-ministro da guerra aca.bou de ·rauar eu pedi 
a palavra. 

O SR. PRÉSIPENTE :-Se o Sr. deputado qui -
zesse ft1llar~ estava em tempo de reclamar a 
palavra quando eu fui nomeando os outros Srs. 
successivatnente. 

O SR. REZENDE lembra ao Sr. presidente a 
necessidade de se discutir o parecer da com
missn.o sobre as contas da camara municipal. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do ·dia 
parecer da commissao de conslit1.1içno :.1. res
peito dos juizes de direito do Pará e Malta 
Grosso, e fixaçao de forças de terra. 

Levanta a sesstta ás 2 horas e meia. 

Sell!l!!tãO e1n ~7' de Junho 

PRF.SfDENCJA DO SR, ARAUJO VIANNA 

Su!IIMARIO.- Expediente. - Parecer de eom-
1ni'ssão.-Ordem do dia.- Discussão do pa
recer l!ob1·e o decreto p.te arr.nullou a nonwação 
do jwiz de dit·eito de Belém, o Sr. Agostinho 
Morei-'>·ct Gue·r1·a.-Resposta da f:k. Andrada 
.Machado ao Sr. Sebastião do Rego.-Dia
cussão daji.xação de força8 de terra. O Sr. 
presidente e o Si·. Limpo dp Abreii ; disc·ur10 
do Sr. mini8tm da guerra,· o Sr. Andréa e o 
Sr, Ângelo Custodio ; questão calorosa ; dis
·cursos dos Sta. 1lune;; Maehado, Ottoni, ete. 

A's 10 horas da m~nha. faz-se a chamada, e 
logo que se reune numero legal de Srs. depu
tados, abre-se a · sessa.o, lê-se e approva-se a 
arta da antecedente. 

Faltão com causa participada os Srs. Cajueiro, 
Bustamante, Siqueit·a e Silva, Alcibíades, Pinto 
Coelho, Calmon e Barreto Pedroso; e sem ella 
os Srs. Souza Franco> Francisco do Rego, Luiz 
Carlos e Silva Pontes. · 

6iXPEDIEN'l:E 

O SR. 1° SEceu:TARro dá conta do e.x:peditmte, 
lendo os seguintes officios : 

Do ministro do impedo,-participando que n.:t 
data de 21 do correllte se expedio portaria á 
camara municipal desta cidade,· ordenando· lhe 
que com a possi vel brevidade preste as info r· 
mações indicadas no requerimento, que por 
copia aeompan_hou .um officio desta camaL·a.-
Fica -a camara inteirada. · . 

Do mesmo rninistro, em que participa que 
naquella data de 21 do corrente se expedio 
aviso, afi01 de que ao deputado pela · provinda 

. cie S. Paulo Joaquim Floriano de Toledo, se 
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pague por inteh·o no thesoure publico o subsidio 
do primeiro mez da presente sess:Ao.-Fica a 
camara inteirada. 

Do mesmo. ministro, remettendo o officio e 
os documentos que o aconipi;mhão, do presi
dente <la proviricia de Goyaz, eln data de 3 de 
Md.io proximo findo, -solicitando. um socco1-ro 
pecuniario, tanto para a reedifica.ção das obras 
~H,1blicas,arruinadas pelo transbo1 :lamento do rio 
Verroelho1 com para os habitantes prejudicados 
por essa catastrophe.-A' commissão do orça-
mento do imperio. · 

Do ministro da fazenda, enviando o 1·equeri
mento em que o carto, ario do tribunal do lhe
souro e seu ajudante pedem se lhes continue 
a abonar, como,fazendo parte de seus orde· 
nades, as gratificações, qne lhes for!io concc• 
didas em attenção aos diminutos ordenados es
tabelecidos pela lei de 4 de Outubro de 1831, 
que juntos aos poucos emolumentos que per
cebem em ·cada anno, não lhes dão meios ainda 
pat·a mui parca su bsist~ncia.- A' com missão 
do orçamento da fazenda. 

Do ministl'O dos negocios estrangeiros, re
mettendo as cópiàs das instrucções, plenos po
deres e despachos expedidos por esta repar
tição dos negocios estr~ngeirõs á legação do 
Bra:zil na republica do Chile, sobre a nego
ciação do tratado.· de commercio, navegaçno ·e 
amisade entre o imperio e aquella republica.
A quem fez a requisição. 

Remette-se á commissno do orçamento da 
fazenda nma representação da associação do 
instituto historico geographico brazi)eiro. 

Vai á mesa o requerimento de José Mariá da 
Gama Souzae Mello. 

Lê-se e app1·ova-se o seguinte: 
« A com missão de marinha e guerra, tendo 

examinado com á devida attenção o requeri
mento de Manoel José Leão, 1 ° sargento de 
caçadores de 2• linha n. 28 da provincia do 
Maranhão, em que pede uma gratificaçao como 
boticario -no desta"camtnto de Caxias em o 
anno de 1831, como paga deste serviço feito, 

-é de parecer· que o s~1pplicante requeira ao 
governo, a quem co~pete proceder com elle 
como achar de justiça e de conformidade com 
a lei. 

« Paço da camara dos deputados, 22 de Junho 
de 1889.-Carvalho de .JJendonça.-IÂma e 
Silva.-Rodrígues Torres. n · 

_Lê-se, julga-se· objecto de deliberação, e vai a 
imprimir a seguinte resoluçAo da 3" conimissão 
de fazenda: 

« O provedor e mesa da santa casa de mi
sericordia desta côrte expo~m á esta camara . 
o_ deploravel estado em ·que se acha seu hos
pital,· não só quanto á estreiteza do edificio, 
incapaz de recolher· o grande numero de· en
fermos, que para alli acodem, perseguidos da 
miseria, mas . tàmbem quanto á estar elle 
construido · contra · todàs as regra~ da hyaiene, 

e por isso com vérdade demonstra a necessidade 
de melhoral-o; para o que a actual administração 
da santa casa pedira á. impeda! academia de 
medicina desta côrte, que forrn ulasse as, bases 
hygienicas para conslrucção de um novo hos·
pital no lugar do existente, e tendo já isto 
obtido, encarregára . um babil engenheiro do· 
levantamento da competente planta. Os meios 
porém que tem a administração da santa casa á 
sua disposição, na.o são taes, q\le com seu uníco 
auxilio possa ella, occorrendo ás ordinarias 
precisões, levar a effeito tllo util e indispen· 
savel plano, e por isso pede ao corpo le
gislativo a concessão de mais uma loteria 
annual, especialmente applicada ao hospital, 
fazendo ver, que das d nas loterias annuaes .iá 
concedidas, apenas deJlas percebe o hospital o 
pequeno remnnescente de 6:000$ ; porquanto 
do seu protlucto revel'le 8:000$ para os ex· 
postos ; 4:000$ para o l"ecvlhimento . das or
phaas ; 4:000$ para o semioario de S. Joaquim, 
hoje coJlegio de Pedro II, e 1:200$ para o semi
nario de S. ,José. 

« A 811 commi!?são de faienda, comquanto 
tenha em regra geral opinado contra o meio das 
loterias, pelas razoes que nno são desconhecidas 
á camara, desvanecendo-se por isso de ter por 
mais de uma vez coopel'ado com o seu voto para 
a denegação de muitos peditorios semelhantes, 
não tem todavia deixado· de 1·econhece1· a àUl'a 
necessidade de algumas vezes modificar o rigor 
de seus princípios, qllando sem esse auxilio ella 
vê que póde definhar urn estabelecimento util 
e piedoso, como o de que se trata, não podendo 
ó estado por outros modos dar sua mãO prote
dora a taes estabelecimentos, e po1· isso nãO lhe 
é possível deixar de ser favoravel ao implorado 
beneficio, maxime quando e)le tem de reverter 
todo a prol do mesmo publico, que com a 
compra dos bilhetes concorre para o melho
mento de um hospital, que do 1° de Janeiro 
a 31 de Dezembro de 1838 acolheu ern si 4,378 
enfermos. alliviando as dores, e os padecimentos 
de 3,340, que sahirão curados l ! Ao mesmo 
tempo que os theatros e par-ticulares goza.o do 
favor das loterias, duro e barbal'O se1ia de
negal·o á santa casa d.e misericordia, cujo estado 
deploravel a commissa.o examinou com seus 
proprios olhos, dirigindo-se ao hospital, que 
certamente peleis beneficios que prodigalisa á 
humanidade -desvalida, é digno da mais ampla 
protecção do corpo legislativo, que emquauto 
não fizer nma prohibição geral ácerca. de lo
terias, jámais deve ~scasseal-as ao hospital da 
santa casa. . 

· cc A commissão nà · inspecção ocular que fez 
sobre o dito estabelecimento, achou ser veridica 
a dolorosa exposição, qae ~ esta camara fez o 
provedm· e mesa de santa casa da ni~sericordia, 
pois que em verdade compünge o estado em . 
que se achão os infelizes existentes -naquell_e ·_ 
hospital, pela estreiteza do edificio, e por · outros 
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i rw u mt:n1du:,, serza 
· innumerar. 

<< Sendo pois vivamente s~nti.da. a necessi dade 
de se melhornr o hospitai, para que no fu tmo 
se minorem os males, que aggrnv!l.o a parte 111 i
seravel da populaçllo, que demanda os soccorros 

. de Hlo pio estabelecimento, entende a com
missao justo, que' se auxilie com o m~io pedido 
á administração da santa casa, e por isso tem a 
hon_ra de offerecer ~ seg1.1inle resolução : 

<< A assernbléa geral 1egis1ativa resolve: 

<r Ai-ligo unico. Fica concedida á santa casa da 
misericvrdía desta côrte, mais uma loteria an
mml, pelo plano e maneira por que forão con_ce
didas as de que actualmente goza, sendo especial
mente applicado o seu pro dueto para as àespE'zas 
do seu hospital. Ficão revogadas as disposições 
em contrario. 

<< Paço da camara dos deputados, 21 de Junho 
1839.-J. J. Pacheco.- S. Ma'ftins, com res
tricções. ,, 

n .Approvamos o parecer acima 1 com a 1i
mitaçno de serem as loterias concedidas pelo 
espaço de 10 annos.-Spuza Martin.~. - M. do 
Amaral. » 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DiA 

Entra em discussão o parecer da commissllo 
de constituição sohre o decreto de 23 de 
Outubro de 1837, declaranrlo sem effeito a carta 
expedida em 14 de Sct~rnbro des~e ~esmo 
anno ao bacharel Agostinho Moreira Guen·u, 
para o lugar de juiz <le direito do civel da cidade 
de Belém, provincia do Pará, 

O Sr. Andra.da. Machado :- Sr. presidente, 
se eu quizesse annuir ao conselho que honlem 
me deu o nobre deputado ex-ministro da guerra, 
devêra observàr pt·ofondo silencio para nl\o 
deslustrar no meu occaso esse brilho que lhe 
aprouve conceder-me. Permilla-me, porém, o 
nobre ex-mínistro, pagando-lhe em boa m_oeda 
o falsificado metal que me avançou, declarar
lhe que esse sol, ·como se dignou cbarna~-rne, 
se rodeado de esplendor chegou ao· zemlh e 
desceu com igual gloria ao occaso, como affirma, 
na.o arrisca nada perder de suà. antiga gloria 
continuando sua cart·eira ; n·o seu supposto oc
caso ainda · conserva e ·conservará por longo 
tempo sufficiente ardor para crestar e a~é 
queimar a .mão imprudente que se lhe av1-
sinl1ar sem cautela; ainda conserva e con
servará por longo tempo lnz de sobejo para 
ill uminar o campo opaco sobre ella cáia, e 
até para deslumbrar o olho temerario que ousar 
fital-o aturadamente com o fim de descohrir-)he 

. fà lhas. ( Apoiados repetidos.) 

querer disputar ao nobre .. cx-mini~tio conhe.
cirnentos em outras matenns, de mister é re
conhecer que na rnetaphysica das p~i~ões é 
fraco adepto. Como casar no mesmo S'.!Je!to or
gulho e vaidade, custa a conceber. Orgnlho, 
versa snbrn qnalidades nobt'es e suppõe-se sua 
exbtencia na pessoa do orgulhoso, embGra não 
seja no gráo que pretende ; vaidade porém as
senta sobre qualidades futeis, que hem vezes 
na.o existem senão na imaginação do vai~oso ; 
orgulho, póde chamar, e ás vezes chama real
mente o odio dos Ollfros, mas nunca o des
prezo : a vaidade porérn é q_uasi .. sempre des
presivel · por suscitar o ridicul? contra o 
vaidoso._ 

Em verdade, qne ha de mais ridit:ulo do 
que a iuexpedencia pt·etend~r g~i~r a ex
periencia ? Que ha de mais rid,culo do 
que pretender, aquclle que apenas vê com 
um só olho meio aberto, dirigir a marcha 
do que vê com ambos os o1hos? (Apoiados.) . 

Passarei agora ás duas observações cn
licas. 1 ", a cxistencia da immoderação, do 
orgulho, da vaidade, emfim de quaesqnei
outros defeitos, é muito duvidosa e pouco 
acreditavel pelo homem imparcia1, quando 
quem o pretende enxerggr e . o vesgo olho 
da inveja, o olho tcn·vo do despeito, ou o en ne
voado da iucapacídade. (Apoiado8.) 

20.. Manchas que poem-se sobre o sol podem
lhe escurecer um ou outro ponto insignificante ; 
mas o astro do dia fica sempre tora. de luz pe
renne para o mundo maravilhado; quando 
porém, el1es invadem urna mérn_ nebulosa, pr
dendo cobrir-lhe o só ponto 1ummoso, que pw 
ventu1·a ellicl tenha, nM podem menos de es-

~ curecêl-a de todo e assemelhai-a a um corpo 
ópaco. (Apoiados.) Depois destas poucas pa
laveas, que devia ao nobee ex-mínistro, com~ 
commentario ás suas caridosas allusões, entrarei 
na discussão da maleria) apezar da sua dcsap· 
provaçno. · 

.'.': · · · Pê'rinilta~me mais V. Ex. fazer uma obs~r
yação psychologica e duns criticas sobre o que · 
disse. o. nobre e~-ministro da suerra. Sem 

O bacharel Agostinho Moreira Guerra, sendo 
despachado juiz de direito da cidade de Belém, 
e se lhe tendo expedido sua .carta, foi ella 
declarada sem · effeilu por decreto de 23 
de Outubro de 1837, mandando-se conti- . 
nuar no exercício do mesmo lugar o bacharel 
fü~rnardo de Sou~a Franco. Este procedimento 
do governo declara o parecer da conuniss!\o ser 
legal, e estar nas attribuições do governo, visto 
não ter .ainda o bacharel Guerra tomado posse 
para ser contempla.do como juiz;de direíto1 e 
aproveitar-lhe a perpetuidade. Se um parecer 
tal, tão inconstitucional, passar, legitimaremos 
o mais horroroso a~bitrario nas mãos dos mi
nistros da corôa, veremos o patronato escanda.;. 
loso fücilltar aos corrompidos rios de dinheiro, 
e torna1·emos impossivel a escolha de magis-
tràdos independentes e. dignos.· Na minha opi
nião a nomeação, muito mais sendo roboi·ada 
com a expedição da carta, basta para q1wlificar 
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~ m1gistrndo; confesso, porém, que esta qua
lidade se não consolida senão com a posse, da 
qual só se conta a antiguidade ; e assim, no 
conlracto de compra e venda lia só convenção 
sobre a cousa e preço da existencia ao contracto, 
embora a tradição depois o aperfeiçôe. 

Digo que sú a posge consolida a Qualidade 
de magistra<lo, porque esta qnalidade póde ca
ducai· uma vez que,se não tome a devida posse 
nos termos tia lei de 1818, qne concede o 
espaço de seis mezes para esse fim nos casos 
ot·dínarios, quando não haja impossibilidade. 
Mas porqne uma qualidade póde caducai', póde 
dizer-se que eHa nào existe? Â sua caducidade 
mesma comprova a sua exislencia anterior; é 
pois clam a violação do art. 153 da constituição 
pelo decl'eto de 23 àe Outubro, que atacou ~ 
perpeluidade de um magistrado, sem o re
rn over nos casos em que a lei permilte a re
moçno. 

Sr. presidenle, adrniltir o contrario seria 
convm·ter o reino da ]ei em o reino do arbitrio, 
seria consagrar a violaçao dos direitos adqui
ridos. E' certo que me uilo admira que isto 
fizesse uma administraça.o, que com o maior 
ardimento saltava l:\S tranqueiras de nossa 
constituição, como outr'ora Remo os muros 
da nascente Roma, talvez por nno achar Ro
mutos, que com a vida lhe embargassem os 
s~~s. -

Que ~ra de esperar de uma administração, 
cuja vida política não consistia senão n 'uma 
enfiada de ataques á lei, de violações de di
reitos individuaes, e de escarneo e zombaria 
de quanto havia de constituido? (.Apoiado8.) 
O que pasma, porém, é que uma commissão 
séria e grave justifique semelhantes violencias, 
e ponha á discripção dos minis_tros a digni
dade e fodependencia do poder judiciaria, e 
os direitos adqu'iridos dos individuos. Tempos 
crtteis, ~m que o espírito de partid9 tinge de 
sua côr _tudo quanto toca ! Voto contra o 
parecer. da commíssílo. 

O · Sr. Nunes Macha.do. aproveitando um 
dilo judicioso de um nobl'e deputado por 
Piauhy, vai combatei· esse parecer que fere 
de morte a classe a que pertence, e que 
acha surnmamente inconstitucional. Enienàe 

-que não é a posse do lugar para que é no
meado o ·individuo, o que lhe dá a quali
dade de magistrado, e o revêste das garantias 
que a constituiç~o lhe confere ; e em apoio 
desta sua opinião, chama a legislação em 
vigor. a lei da creaçllo do supremo tribunal 
de justiça,. mirndando que o . magistrado, logo 
que tenha tomado posse mande certidões dessa 
posse, para varias estações; prova que se é ma
g!strado antes da posse e que esta não é neces
saria senão para graduar a antiguidade. Ti~ 
rada sua carta, tem o bacharel nomeado juiz 
de direito alcançado um despacho completo; 

_C?nfirma _sn~ opinião com a do proprio 
ministro da Ju1,tiça que, consultado sobre ma· 
tet·ia identica, respondeu, apoiado no decreto 
de 18181 que o magistrado não deixava de 
como tai ser considerado por n!\o ter tomado 
poase, sendo preciso que se prove ler elle 
cah'.?º _?_º ~ommisso dn lei para perder essa 
qual1uaae. v:a, não se prova que o Sr. Agos
trnnho Moi-eira Guerra tenha cabido nesse 
commisso, em que tenha elle incorrido em 
crime que tenha por pena perdimento do em
prego. Declara que consultou pessoas enteu
didas na materia, e achou-as todas de accordo 
de qne _ o acto ~e posse na.o :ierve senao para 
determrnar antiguidade, e nllO para conferir a 
qualidade de magistrado. E que absurdo se 
nao segue da opinia.o contrnria ! 

Q'.ieixa-se que o nobre deputado que, sendo 
magistrado, nao altenden que seu parecer ia 
pôr a cl~sse a que pertence á mercê e capricho 
do poder. Despachava, por exemplo, o governo, 
um hom~tn para juiz de direito de uma co
marca fóra Ja cÔL'le: este homem tirava sua 
carta, punha-se em viagem, estava no meio 
dellc1, e o ministro aqui creava-lhe inimisade: 
podia deslitnil-o ? Póde 5er tolera.vel seme
lhant~ principio? Tii;ha por ventura Agostinho 
Moreira Guerra cah1do no commisso da lei"> 
Tinha-se-lhe feito o processo? Se isso não sue: 
cedeu, cocno dizer-se que foi destituído ? 

O orador decl~ra que quizera ver o illustre 
~1embro ,da_ commissão refutar o principio emit
t1do na 1eg1slaçã0 de 1818; quizera ver con
ciliar suas disposições com o parecer que 
firmou. Entretanlo nota que nunca o magis
trado pôde verificar sua posse, uma vez que o 
~overno •:ão queira: Tende pois este parecer a 
tirar a umca garantia que resta ao 1nagislrado 

. pondo-o á discriçao do podei-. Vota portanl~ 
contra elle. 

O SR. PREsmi,;N'rE interrompe a discussão 
por se achar na sala immediata o Sr. ministro 
da guerra, que_ vern discutir a lei de fixação de 
forças, e convida os Srs. secretarias a intra -
duzírem-o com as formalidades do t:stylo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Introduzido o Sr. ministro, entra. em dis
cussão o seguinte : 

<e Ar_t. l.º As forças de terra para o anno 
financeiro de 1840 a 1841 constaráõ : 

cc § 1. º Dos officiaes génet·aes, dos do es
tado-_m~ior do exercito, praças e . arsenaes; 
corpo de engenheiros, e os officiªes dos 
corpos. 

e<·§ 2.~ De treze mil praças de pret de linha. 
-, cc ~ 3.º De duas mil praças de pL·et fóra da 
lmha. ·· ·. 

\< § 4." De 8 companhias de artifices. ;; . 

O SR. CoEtHo manda á mesa a seguinte 
emenda, que é apoiada : · · · 
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« Emenda ao § 2" art 1°.- Em lugar de 13 
mil praças de pret-diga•se- § 2º, De 10 mil 
pruç.is de pret, podendo o governo elevar alé 
13 mil pr~ças em circumslaucias exlraordi
nnrfrts_-S, a R.- Coellw. " 

O Sr. Alvares Machado cstã resolvido n con
feri,· ao governo as for~~as que elle aclrnr neces
sarias p1na manter a ordem no paiz, e clrnrnai· á 
obediencia os povos ; lalvl:'z lenha de perguntar 
a S. Ex, se o governo julga indií,per1savel tanta 
força como a que pede i mas assim inesmo 
consignal-as-ha se o Sr. ministro Bffirmar qne 
nno póde o governo preencher os altos fins a 
que é destinado senão com essa forças ; como 
porém determina a constituição que se fixem as 
forças de mar e terra ordinat·ias ou extraor
dinarias, quer saber se a lei que se discute é 
para os casos ordinarios ou extraor<linarios, para 
que tempo e para que fim são destinadas essas 
praças que se pedem. Deseja igualmente qne 
S. Ex. declare o fim a que destina os 2 corpos 
de mineiros e sapadores, cuja necessidade n~o 
vê por na.o termos praças que sitiar ; lodavia se 
querem-se esses corpos como para uma · escola, 
afim de haver gente habilitad.a e preparada 
para quando fôr preciso, tarnbem votará para 
essa creação. Termina asseverando qne, se S. 
Ex. declarar que nao póde o governo manter 
a ordem nas provincias, nem chamar a do Rio 
Grande aos seus deveres sem estas forças, bem 
que lhe pareção demasiadas, votará por ellas, 
pol'que não quer que ao poder legislativo se 
inculpe e se lance a nodoa de causador de 
qualquer desgraça que por fatalidade possa 
acontecer. 

O SR. PRESIDENTE: - Tem a paiavra o Sr. 
Veiga Pessoa. 

O Sr. Andrad.a Maohado ( pela ordem) 
pede a S. Ex. para maior brevidade e ordem 
na discus~ão, que convide o Exm. ministro a 
declarar se a proposta é fillia de sua con
vicção, se 3. adopta, e a teunir esta ás ex
plicações que tem de dar .a seu nobre · 
collega. 

O Sr. Conde d.e Lages ( ministro da guei-ra ) 
responde que se frvesse elie organisado esta 
proposta, tel•a-hia feito como manda a consti
tuição, separando a força ordinaria da extraor
dinarla. ( Apuiados. ) Todavia elle adopta esta 
proposta, e acha claro . que ella fixa as forças 
extraordi1wrias, porque é innegave! que nos 
achamos em círcumstancias extraordiriarias. 
Quanto aos corpos de sapadores e mineiros, o 
nobre deontado mesmo leve a bondade de an
tecipar a~ explicações; declarando que é para 
formar uma escola : e na ve1·dade as· fron leiras 
do Brazil vM-se povoando, e em breve seremos· 
obrigados a lotnàl' contas de quaesquer usur
pações ; é preciso ir formando uma escola 
de homens intelligentes e apropriados para 
tal fim, · · 

O Sr. Veiga, Pessoa : - Sr. presidente, pedi 
fl. palana não para me oppôr ao projecto 
que se discule ; o meu fim é outro, é dar
lhe o meu apoio ; porém para isto, permittindo
me o act.ual nobre ministro da guerra, lenho 
de pedir primeiramente ao meu nobre amigo · 
o Sr. ex-minh;tro da guerra, que medê algumas 
explicações a respeito ·da nova organisação tio 
exercito feita este anno pelo governo, como o 
autor do seu pensamento nesta organisaçãu, 
Porque tendo este projecto por base esta orga
nisaçao, supponho, que fixadas por lei as forças 
que nelle se contém, fica confirmada esta 
ll nua O''"<>Dl."""'50 í'"mO ,.,, trnfn d~ ~rt 10 ..., • . •t,,u ~uyu. • ...._.v, .:1'-" , aLQ- V t:2 • .1.. ' 

em que está ioclnido o ·numero do pessoal do 
exercito e os seus differentes corpos, vou dizer 
quaes s~o as minas observações ; e conforme 
forem as explicações do meu nobre amigo, eu 
mandarei, ou deixarei de mandar algumas 
emendas. 

Principiarei pelos officiaes generaes. Diz a 
organisação que havera.o 6 brigadeiros, 6 ma
rechaes dl.! campo, 6 · tenentes generaes e 3 
marechaes de exercito. Ora, este numero de 
officiaes generaes deve ser relativo á forÇ'.l do 
nlesmo exercito; porque esta mesma força 
é a que deve servir 4e base, como principio 
geral, para se deêerminar não só a respeito de 
cada uma das armast como a respeito das 
classf.s de sua officialidade. Eu vou me explicar. 
Um corp?, por exemplo, é para ser comman
dado por um coronel, tenente-coronel, ou 
major, conforme a sua força. Note-se que eu 
charao corpo, não aos corpos de exercito, que se 
compoem das differentes at·mas, como brigadas, 

· divisões, ou columnas, mas relativamente a 
uma só arma, por exemplo, um batalha.o, um . 
r<.'gimento, etc. Dous corpos ou tres da mesma 
arma, ou de differentes, a que se chama brí-. 
gada, é para ser commandada por um briga• 
deiro, por exemplo, ou em sua falta por. um 
coronel mais antigo, Duas brigadas sao para 
serem commandadas por um marechal e assim 
por diante. Ora, tomando por base os 12 ba
talhões de caçadores, que dá a organisaç.~o, eu 
vejo que, ou se póde dividir em 4 brigadas sem 
o contingente de outras aymas, ou em 6,. con
tAndo com as outras armas : no primefro apenas 
sobrão · 2 brigaàeiros; mas ficão outros muitos 
corpos; e no segundo, nã.o sobra, quando o 
exercito de uma tal força· tem outros muitos 
eropregos, que d~vení ser occupados por otü
daes generaes, como quartel-mestre-general, 
Portanto acho o numero dos brigadeiros muito 
pequeno para esta força; e pela . mesma razãO 
cuido que são poucos os marechaes d~ campo. E 
quererei então, se me fôr permittido, mandar 
uma emenda para que seja um maior numero, 

.co_mquanto o .governo algumas vezes por cir
cumstuncias exceda ao que se tem marcado; 
mas nós tratamos aqui de fazer a lei com 
exactid:10. · 
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· Direi al?;uma ·cousa a respeito do numero de 
officiaes do corpo àe engenheiros1 porque tam
bem não me parece esto.r muíto em relação 
entre as diversas classes de sua graduaçllo. São 
9 coroneis e 18 tenente-coroneis, sào 36 majores, 
36 capitães, 36 primeiros tenentes, e 36 se
gundos t!3nentes.: parece-me que deveria ser 
um numero maior nestas tres ultimas classes. 

Passarei muito ligeiramerite a dizer alguma 
cousa a respeito dos corpo~ de cavalla1·ia, que 
:.\Cho um pouco excessivo; principalménte a 
1·espeilo do numero de soldados que ftàzém o 
estado completo dos corpos, e julgo assim 
pol'que todas as provincias do Brazil1 á excepçao 
da ~io Rio Grande, que pelo seu terreno, e 
muitas circumstancias, requer esses corpos de 
cavallaria, na.o admittem esta arma em grandes 
massas pela irregularidade do seu terreno, falta 
de estradas, de proximas villas, de planicies ; 
antes é cheio de frequerites montanhas e muito 
inculto. Mesmo nas cidades ou povoações as 
massas de cavallat'ia nllo podem tirar vantagem 
contra os caçadores ou tropas ligeiras que se 
abrigão de. qualquer maneira, etc., e se dis
persa.o. Mas cmfim esta força de cavallaria de 
472 soldados, que eu acho muito para cada 
um regimento, nao será por ella que eu nã.o 
vote pelo projecto. . 

Emquanto aos corpos "de artilharia, vejo que 
ficárao os cinco corpos de artilharia de posição 
que exístião com as oito companhias, e que se 
Cl'ea um corpo de artilharia a ca vallo que deve 
ficar naturalmente nesta côrle, como o ponto 
central, para marchar pai:a outra qualquer parte. 

E vejo que se determü1a que duas destas 
companhias seja.o exercitadas em exercicios de 
artilharia ligeira, para serem montadas quando 
a necessidade o pedir. Mas note-se que nllo ha 
de ser com esta presteza que ellas hão de ser 
montadas, porque o soldado artilheiro de , po
sição· ou de praça, como lhe quízerém ·chamar, 
díffere alguma cousa do soldado de artilharia 
ligeira ou montada ; este não tem só d,e saber · 
dos exercicios praticas de artilharia de posiçao, 
entra lambem o de manejar alguma cousa o 
sabre, o de montar a \;avalio, pelo que per
tence aos conductores, porque entra este ele
mento ; um soldado conductor é um boleeiro: 
depende de saber tratar dos arreios, e outros 
exercícios que se não aprendem com tanta fa. 
cilidade i quando se queira ter artilharia mon
tada repentinamente ; . portanto, esta prevenção 
na organisação quasi que nada vale, e como 
raras vezes t..eremos occasia.o de uma precisão 
de artilharia montada,· fallareí muito ligeira· 
mente sobre este ohjecto, em que se poderia 
dizer alguma ~ousa· se fosse de muita. ne, 
cessidade que el1a fizesse_parte·do exercito, prin
cipalmente vendo eu que já se reclama·. contra 
esta grande força que vamos conceder ; · porque, 
em ver~ade, a artilharia montada depende de 
mais algu~a àespeza que as. nossas circum· 

T!)DIO ·1 

stancias não permHtem ; e por isto desisto de 
mais fa.llar a este respeito. 

. Eis, Sr. presidente, as poucas reflexões . que 
me propuz a fazer por agora a respeito deste 
projeclo, porque não só o quero apoiar, como 
mandar alguma emenda a respeito do numero 
dos officíaes generaes, e mesmo de engenheiros, 
desistindo do mais por agora ; se o meu nobre 
amigo ex•ministro da guerra me quizer satis
fazer com as suas explicnções, porque á vista 
dellas, ou eu te1·ei de me guiur per el!e, ou me 
concederá que mande estas emendas. Se este 
projeclo, como já disse, fôi· appl'Ovado no co1·po 
legislativo, fica o.pprovada a nova or'ganisaçn.o. 

Não me dirigi ao actual nobre ministl'o, por 
que em verdade sabemos que essa organisação 
nl\o é sua. Depoi::i de ou vir ao nobre ex-mi
nistro, entao direi mais alguma cousa que me 
parecer sobre a materia, e procurarei apoiar ao 
nobre ministro. 

O Sr. Limpo de Abreu :-Eu tenho de dar o 
meu volo sobre a lei que fixa as forças de terra 
para o anno de 40 a 41, e desejaria antes dislo 
obter algumas informações de S. Ex. o S1·. mi
nistro da guerra, e por isso farei algumas 
observações afim de o dar conscienciosamente. 
Eu quízera que S; Ex. o Sr. ministro da guerra 
declarasse se. por ventura a díssolução do ga· 

· binele de 19 de Setembro teve alguma signi-
ficação politica. -

Sr. presidente, - no pl'incipio desta sessuo eu 
adiei esta questão importante sobre os motivos 
conslitucionaes que podião jl.lstificar, na pre
sença das camaras e do paiz, a retirada daquelle 
gabinete. E' hoje a occasião opportuna de ven
tilar-se esta questão. Um dos Srs. ex-mi
nistros declarou fraQcamente que logo que na. 
camara se apresentasse um dos actuaes ministros 
da corôa, nião poria duvida em dãr essa expli· 
cação. Eu eston muito convencido de que essa 

· dissolução não podia deixar de ter por funda
mento motivos politicos de alta importancia, 
quaesquer que elles sejM.~Eu entendo que o mí
nisterio de 19 de Setembro, depois de ter levado 
até aos extremos as offensas contra as Hbe1·
dades publicas, pretendeu tambem fovadir as 
attribuições da corôa, impôr-lhe um jugo incon
stitucional, qual é o de veda1·-lhe a faculdade 
de formar sua opinino ácerca da orgapisa~M de 
um ministerio qualquer, não sobre o juizo da 
vontade irtesponsavel, o qual deve ser inteira
mente livre segundo a constiluiçao, ruas sim 
sobre o juizo e idéas da vontade u1inisterial. E' 
agora por consequencia a· occasill.o em que 

· convém discutir-se este principio, e eu espero 
que S. Ex. o Sr. ex-ministro da Im)rinha, na 

· presença de S. Ex. o Sr. ministro da guerra, 
não àuvida1·á dar as explicações que eu solicilo, 
e que podem talvez obrigar-me a formar um 
juizo muito diverso do que por ora tenho a ,res
--e·1t~ Aes•,,. 0W0 "to f V U \<, :.1'-''-' , 

71 
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A outra observação que tenho a fazer~ é que 
eu· lambem entendo o que o Exm. Sr. ministro 
entende, e jã o anno passado defendi, .isto é, que 
na fórma da <':onstituiçM ~umpre fixar não só 
as forças ·ordinarias, mas tambem as ex:traor
dinarias. Isto porém foi combatido, pelo gabi
nete de 19 de Setembro, e sustentado nesta 
casa. po,; membt·os que o defendiào; mas come 
seja para mim em extremo satisfactorio que 
S. Ex. o Sr. ministro da guerra convenha nesta 
parle com a minha opinião, pedia licença para 
11este sentido offerecer uma emenda. 

Não sei se por ventura as forças que se 
pedem, e que se pedem para casos e:xtraor
dinarios, são bastantes para occorrer a todas as 
necessidades do serviço publico nas cit·cnm· 
stancias em que está o imperio. Se por venturn 
o fim do governo, na fix::ição das forças de letra 
que propõe, é sómente pacificat' a provincía do 
Rio Grande, então as forças sa.o de sobra. Eu 
entendia comtudo que nós ternos outras consi
derações a fazer, e são ellas o nos::;o efl{ado 
depois que se verificou' a invasao do Oyapock, e 
as nossas relações a respeito àe Montevidéo e 
Buenos-Ayres, onde o governo de cada um 
destes estados a11gmenta sob diver.sos motivos 
considern-velmenle as suas forças. Eu não sei 
se estas considerações deveráõ influir para que 
a camara vote, no caso de convir o Sr. mi
nistro da guena, mais alguma força para oc
correr á. estas circumstancias, que eu reputaria 
extraordinarias, não só pelo que respeita ás re
lações interiores, como principalniente ás ex,. 
teriores. 

O gabinete de 19 de Setembro sustentou o 
anno oassado aue as circumstancias do Brazil 
erão ~xtraordin~rias ; mas parece- me que errou 
manifestamente quando entendeu que este es
tado extraordinario ou excepcional do paiz 
nascia unicamente da existencia da rebellião no 
Rio Gl'ande do Sul. Creio que isto concorreu 
muito directamente para que a administraç.ão de 
19 de Setembro fosse tratada com menos respeito 
e consideração do que deveria ser por alguns 
gabinetes estrangeiros; menos respeito e consi
deração que ellê têria evitado se por ventu1·a) em 
lugar de urna divisiio naval que mandou apo~ 
drecer nas aguas do Rio da Prata, tivesse ao 
contrario recorrido francamente ao corpo le
gislativo, pedindo autoiisação para augmentar, 
segundo as circumstan~ias reclama vão, as forças 
de mar e terra. Mas como é oossivel. Sr. 
presidente, . que estas cil'cumstanc1ias -m~dem 
no periodo que tem de decorrer de 1840 a 
1841, creio que será indispensavel urua emenda 
que mande reduzir esta força q oe s.e conéeder 
ao governo, ficando sómente aquella de que 
nao possa prescindir-se para manter a ordem 
e tranquillidade publica do imperio, logo que 
essas circumstancias desappareça.o, como talvez 
seja provaveJ. · 

A outra observação que tenho a. fazer 3. 

S. Ex. · o Sr. ministro da guerra, ê se por 
ventura elle julga necessal'ias e uteis ao serviço 
publico todas essas leis excepcionaes que forl:1.o 
reclamadas e defendidiis pela administraç1!.o de 
19 de Setembro, e que na minha humilde 
o"pini&o só set·virão para intt·ouu:úr a indisciplina 
e a insubordinação em alguns .corpos do nosso 
exet·cito. 

Sr. presidente, eu refiro-me principalmente a 
dna~ leis: l"', áquella que autorisou o governo 
a remunerar os serviços feitos em qualquet· 
parte do imperio em favot· da ordem e tran
quillida.d<.:! publica ; 2º, áqnella que autorisou 
o goverqo a applicar á guarda nucional 1 quando 
estivesse em sel'viço, os artigos de guerra. 
Nao sei exactarnente se por ,•entum o· Sr. 
ex-rnini~tro da guerra nas suas pt·omoções e 
nos po:ilos que conferío, atlendeu sempre ao 
merecimento e aos serviços feitos ao icnpedo : 
estou persuadido que attendeu sempre aos 
serviços e merecimentos ; 11H1s na.o posso dar 
desculpa quando vejo qu·e S. Ex. deixou sem 
remuneraçilo alguma a muitos officiaes que 
têm feito relevantes se1·viços á ot·dem publica, 
e cujo merecimento nilo póde sel' contestado ! 
Sr. presidente, tem-se arguido á opposiçào de 
que e!la nM tem tecido. elogios â ninguem 
senllo a officiaes rebeldes (apoiados) ; que tem 
deixado em esquecimento os officiaes da le
galidade que tanto se têm distinguido nessa 
luta entre a ordem e a anarchia, entre a legali
dade e a rebeUia.o. Não ha maior iojustiça : não 
ha Ufl.la arl!:uição que se tenha feito com menos 
fµndamentõ ! ·Eu não citarei muitos factos para 
refutar esta arguição; mas a camara ha de per
mittir qne eu lhe lembre que as prilneiras-vozes 
que elogiárão o bravo coronel Lisboa que perdeu 
a vida no Rio Pardo, · e que as primeiras 
vozes que lecêra.o encomios ao coronel Loureiro, 
todas e!las sahirão da opposição. E-porque não 
nos den o govemo occasião de elogiar outrns. 
muitos officiaes da legalidade? Queria por ven· 
tura a admioistraçao · de 19 de Setembro que 
nós elogiasse1nos esse presidente, esse marechal 
Elzeario, só porque um. nobre ex- ministro se 
lembrou de dar-lhe o titulo de gloria militar? 
Queria por. ventura o gabinete de 19 de Se
tembro que elogiassemos a um general que não 
se distinguio senãO pelas derrotas que soffrião 
as armas · do impet·ioi e de que elle era a ver
dadeira causa, ou · pelas retiradas . que. fazia 

-apenas na sua frente lhe appareciao alguns 
rebeldes? . 

Não, Sr. presidente, a opposição ente~deu 
que devia elogiar unicamente a quem tinha 
feito importantes serviços à causa da legali
dade ; a opposiçM desejava eelirar do Rio Grande 
a um general, a um presidente que não linha 
feito serviços alguns. A opposição desejava que 
o governo menos obstinado conhe\;esse que 
aquelle presidente, ou por falta da necessaria 
capacidade, ou elnfün p_or infelicidade que elle 
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SESSÃO EM 27- Di: jUNHO DE 1839 ·563 

não podia vencer,· se retirasse,· fosse quanfo 
antes substiluido por quem melhor dirigis::=e as 
ai-mas imperiaes, que durante toda essa longa e 
desgraçada administração não soffrêrão senão 
revezes ... 

O SR. PnESIDENTE :-Devo lembrar ao nobre 
deputado · que agora trata-se da fixação das 
forças p.e terra. . . . 

O Sa. LIMPO DE ABREU:- Sempre ·v. Ex. 
me está chamando á ordem. 

O Sa. PRE::iIDENTE : - Chamo o nobre depu
tado á questão. 

O Sa. LIMPO DE ABREU:- Na discussno das 
forças de terra e mar, na do orçamento, nunca 
se chamou á ordem depuh1.do algum, ainda 
quando divague da maleria> porque é permit
tido fazer considerações geraes sobl·e a politica. 
(Apoiados.) 

O SR. PRESlDENTE ~- Devo cumprir os ar
tigos do regimento interno. 

O SR. LIMPO DE ABREU :-E no em tanto, 
V. Ex. não chnmou á ordem o Sr. ex-ministro 
da guerra quando ainda honlem se distrahio 
da discussão. (Muitos apoiados.) 
- U:llIA Voz:...:...Nem uma palavra-disse sobre o to· 

pico que estava em discussão! (Muitos apoiadoB.) 
O SR. PRESIDENTE: - Tratava-se da resposta 

á falia do throno, e consenti que todos os se-
nhores divagassem. · 

O SR, L1111Po DE ABREU :- Estou prompto a 
obedecer a V. Ex.; mas não sei como V. Ex. 
me chama ·á ordem toda a vez que dou a essa 
administraça.JJ, a quem · censuro, occasião de 
defender-se. (Apoiados.) Não sei se faz maior 
des~erviço do que serviço a essa administração. 
(Apoiados.) 
. O SP.. PRESIDENTE: - .Não faço serviços a 

ninguem ; cumpro . com o meu dever. (Nume
rosos e repetidos apoiados.) 

. O SR. Lmro. DE ABREU :....,.. Sr. presidente, eu 
disse que se a adminis_tração de 19 de Setembro 
tinha premiado o merecimento e os serviços 
ele alguns officiaes da. legalidaâe, desejava que 
S. Ex. o Sr. ministro da guerra me infor
masse se- nessa administração não forllo esque
cidos -militares distinctos por seus serviços e 
merecimentos na provincia do Rio· Grande P 
Ea referirei os nomes de· alguns militares 
que me parece que não forão attendidos nas 
promoções feitas pela àdministração _de 19 de 
Setemb,·o, e que entendo que o devia.o ser, 
-o coronel Loureiro, por exemplo, -o coronel 
Silva ·Tavares, o coronel Medeiros e outros, 
cujos nomes me . nao occorrem agora. Estes 
homens têm· servido e conlribuido muito para 
a sustentaçlo da or9em publica no Rio Grande, 
e não me consta que em. nenhuma promoçno 
fossem attendidos pela administração· de 19 
f.\e Setembro ; entretanto foi despachado bri· 

gadefro o coronel Filippe Nery, deu-se-lhe o 
commandv de uma divisão;., e posto que eu 
não possa qualificar de injusta esta promoção, 
entendo que se fez injustiça relativa, premiando
se . este coronel pela promoção que obteve, · 
cujos serviços não são superiores aos daquelles, 
cujos nomes tenho mencionado. 

Outra lei excepcional de que fiz menção, e 
que me parece não ter trazido vantagem alguma 
ao serviço publico, e sobre a qual, para eu 
fundamentai· o meu voto, desejo que o Sr. mi
nistro me informe, é a que mandou applicar á 
guarda nacional do Rio Grande os artigos de 
guerra. Consta-me pelas noticias que tenho lido 
em alguns papeis publicos, que esta disposição 
legislDtiva, á qual eu tive a hom·a de me oppôr, 
produzio um descontentamento fal na Jeguli
dade, e alvoroçou p01· tal maneira o espirito da 
guarda nacional no Rio Grande, que o governo 
vio-se forçado a retirar do commando ao bri
gadeiro Filippe Nery, cohoncstando esta me
dirla por meio de uma commissão de que o 
incumbio no es:tado de Montevidéo. 

Consta-me igualmente pela leitura de varios 
papeis publicos que cori·ião, e imprimirão-se 
no. côrte, que representações muito energical:i 
fo1·ão dirigidas, não só reclamando contra a 
conservaçno daquelle brigarleiro Filippe Nery 
no cornm-ando, mas lambem representando 
contra a injustiça da medida legislativa de que 
já tenho fallado. 

Não cuide V. Ex., Sr. presidente, que eu estou 
f6ra da ordem, tenho de offerecer a esta lei 
muitos e differentes artigos additivos, revogando 
todas essas leis de excepção, todas essàs me
didas que me parecem menos justas, se por 
ventura S. Ex. o Sr. ministro concordar com 
a minha opinião. Convença-se portanto V. Ex. 
quanto é difficil chamar ã ordem um depu
tado quando se trata de objecto tão vasto 
como é aquelle que tem por fim fixar as 
forças de mar ou terra, e fixar a receita e des
peza do estado. 

Farei ainda, Sr. presidente, algumas observa- · 
ções sobre o relatol'io do nobre ex-ministro da 
guerra ácerca do estado em que se acha a 
provincia do Rio Grande do Sul; porquanto, 
se por vcntnra todas as suas asserções forem 
exactas, se com ellas combinar a actual admi
nistraça.o, é possivel tambern que eu mande 
emendas tendentes a diminuir a força que o 
governo nos pede. A parte mais importante do 
relataria -do· nobre ex-ministro da, guerra é 
sem duvida a parte descriptiva de sua. viagem 
desta côrte até a occasião em que S. Ex. se · 
recolhea. Eu deixarei de fallar sobre alguns 
dos . pormenores desta viagem para reflectir 
sobre o que S. Ex. nos disse ácerca do estado 
em que se aeha a provinda do Rio Grande do 
Sul. O ijm da· viagem do 'Sr.· ex-ministro di
rigindo-se áquella província, foi C0'1JO nos elle 
disse,· examinar as ver!ladeiras .-iecessidac;le$ 
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da guerl'a, provel' as mais urgentes, averiguar 
as causas que empeciàa o prompto restabeleci

. mento da ordem publica. 
Quanto ao primeiru fim da viagem de S. 

· Ex. elle comrmmíca á camara que não póde 

~r melhor o estado da provinda do Rio 

Grande, ou seja considerada quanto uo espírito 

que anima ~eüs habitantes, ou seja conside

rada quanto ás circumstancías em que se ach~o 

.as forças da legalidade, ou seja quanto á dis

tribuição dessas forças, ou seja finalmente 
considerada quanto ao estado deploravel, mi

seravel, á que se achao reduzidas as forças 

rebeldes. · 

Quanto porém ás cat,sas qne podem manter 
110 Rio Grande a rebellia.o, nãO obstante. tudo 

quanto S. Ex. nos refere em seu reialorio, 
S. Ex. foi inteiramente omisso ; entretanto 

acredito que este deveria ser o ponto prin

cipal da sua viagem ; porquanto, ácerca de 

todos os outros, eu estou convencido que, ainda 
nno sendo mí1ila1· como é S. Ex., eBe podia 

formar nm juizo muito approximado á verdade, 
tendo diante de si o mappa. da pl'ovincia, e 
sabendo pelas communicações do presidente 
os lng;ires que erao occnpados pelas forças i 

fa1tou-nos S. Ex. com o mais essencial, faltou-nos 
com aquiUo que nos poderia ministrae mais 

alguma luz afim de que pudessemos não só fixar 
a força para o · anno de 1840 a 1841, mas 

tambem applicar outras quaesquer medidas, 

que pudessem concorrer. e concorrer effic.:z

merite, para o restabelecimento da ordem pu

blica na província do Rio Grande. 
E' certo que em um dos seus discursos 

S. Ex. pareceu querer revelar,nos essas causas. 
S. E:x:·.) depois de ter nesse discul'so reproduzido 

todas as idéas, todo o pensamento que se acha 
escripto no seu relatorio, disse que uma força 

occulta entretinha a rebellião na província do 

Rio Grande, e pretendeu demonstrar a to:x.is
tencia dessa força oeculta pela leitura de uma 

carta q,ue fôra encontrada na carteira do re
belde Netto, em um dos cujos artigos se diz 

que as províncias de Minas e· de S. Paulo 

brevemente mandaria.o <.:ommissarios á repu
blica de Píratínim ; que a opposição em furor 

contra a adminis.tração de 19 de Setembro 

tinha tocado a extrêmidade, e que naqueJles 
tres mezes, quem escrevia a carta talvez ti:
vesse de dar noticias_ muito lisongeiras a quem 
se dirigia. Orá, Sr, presidente, o valor que 

J)Óde. ter essa carta é _facil de conhecer-se, 

attendendo-se a que sua data era, creio eu, 
de 18 de Outubro de 1838, época em que as 
provincias de Minas e ele S. 'Paulo estavão 

na _ mais perfeito, no mais ·completo socego1 

t • . ' ' . 
como se em conservauo ate noJe ; e que na 

côl"te do Rio de Janeiro não havia o menor 
symptoma de desordem, e muito menos rle 

dêsõrdem t~ que pudesse causar sustos ao 

gabinete de 19-de Setembro. Ora, será na ver-

dade esta a c:msa que mantém na provinda 
do Rio Grande a rebelliào, · qne nâo tem con
sentido qlle a legalidade dé3se um passo 

para diante desde 19 de Setembro de 1837 

até 13 de Ahríl de 1839, antes pelo contrario 

recuasse . até o ponto em que suas cit·cum
stancias erão as mais deplora.veis ? Eu n1io 
posso crêr em . tal. Desejaria tambem que 
S. Ex. o Sr. rninistro da guerm nos dissesse 

se por ventura - existe essa força occulta ; se 

por ventura, contra as asserções do throno, 
existe um espirito de desordem ta1, um desejo 

tal de anarchia, .uma vontade talvez tao ar

dente de mudar a fórma de governo, que 

nao se tenha por isso podido pacificat· a pro
vincia do Hio Grande, Segundo as respostas 

que obtiver de S Ex. o Sr. ex-ministro da 

guerm, poderei l'esolver-me talvez a mandar, 
ou retirar uma moção de que em outra occasião 

já fiz menção na canrnra. Se por ventura existe 

essa força occulta que não póde ser outra senão 

esta : se pot· ventura é tal que a legalidade 

nao póde dar um passo na província do Rio 
Grande, contra o que nos assevera o throno, 

quando nos diz que o espírito de ordem e 
dedícaçã.o aos principios de uma bem enten

dida liberdade se observa em todas as pro~ 

vinci~ do ímperio, eu então desejarei ministrar 
ao governo todos os meios que el_le julgar 

indispensaveis para fazer <lesapparecer essa 

força occulta, essa potencia invisivel que tanto 

assustou, que tanto assombrou o nobre ex.
ministro da guerra depois que leu a carta 

que encontrou na carteira do rebelde Netto .... 
Estou persuadido, St·. pt·esidente, que se a 

legaiidade não tem dado um passo no Rio 
Grande e se as desordens apparecem e se 

reproduzem em diversas provincías do ímperio, 

é principalmente por que essa administração, 
e talvez outras, não têm tido o necessario 

escrupulo, · não têm tido toda a circumspecção 
que devem ter·_ na escolha de seus delegados 

nas províncias. Eu aproveitarei esta occasillo 

para pedir a S. Ex. o Sr. ministro da guerra 

que influa no espírito de seus collegas, prin~ 

cipalmente no do nobre ministro do imperio, 

para que retíre das provineías presidentes que, 

na phrase de um dos meus nobres · amigos, 

nM podem acompanhar o vôo; o desenvol

vimento rapido da illustraç!l.o des~as provincias, 

nem eonco1·rer de· maneira alguma com as 
assembléas provinciaes no zelo· patriotico de 

promover . a segur..1,nça. publica e prosperidade 

dellas. · 
S . .J t ., ..J' • 

r. pres1uen e, eu Jti. uisse em ontra occasia.o, 
e permitta-se-me que o repita: como é pos
sivel que as províncias se conservem contentes 

e tr,:\nquillas, se não se emprega ·meio algum 
para se lhes dar os beneficios materiaes e mo· 
raes que soas circumstancias reclamn.o ? Eu de
sejãra que os nobres dep11tados que houverem 

de impugnar o meu discurso me apontem a 
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obr,i publica de consideraçl1o, o beneficio feito 
á lígricnltura ou ao commercio, o beneficio 
feito á navegaç!lO interna das provincias, que 
devM sua ~xistencia a qualquer dos presidentes 
nomeados pela administração de 19 de Se
tembro, mesmo por outras anteriores : podem 
os nobres deputados a quero me dil'ijo con
vencer-se · que, continuando este estado de 
cousas, as pro\fincias hM de sujeitar-se 1-ivre
mente a um governo que nllo cure realmente 
do seu bem-estar, de sna prosperidade ; a um 
governo. que só quer fazer-se sentir nas pro· 
vincias pelas lei$ excepcionaes, pelas medidas 
de força e violencio, empregadas para con
servai-as na unin.o ? Parece-me que se pre
tende um impossível; que nl:io silo estes os 
meios a que o governo geral deve recoerer para 
fazer sentir sua influenci~ nas províncias, para 
exigir dellas f:ssa obediencia, á qual ·sem du
vida tem · direito, mas para a qual deve con
COl're1· pela maneirn que tenho expendido: 

Estas, Sr. presidente, sã.o na minha opiniri.o 
as causas que man lém com força na provincia 
do Rio Grande do Sul a rebellia.o ; e é neces
sario por conseqnencia, rernove1-as, para que 
se possa abrir caminho ó. actua! administração; 
para que el1a consiga, como eu múito desejo, o 
que não conseguio a. administração passada, 
isto é, restitilir aquella província á união do 
imperio. Neste empenho, que deve ser um 
dos maiores da adminislraça.o actual, muita 
parte póde ter sem duvida a nossa diplomacia, 
se por ventura fôr dirigida habilmente. E' isto 
mesmo o que ponderei em a sessão passada, e 
que tive a· honra de submetter á consideraçi\o 
do nobre deputado que então era ministro dos 
negocios estra!1geiros; todavia me par1:ce que 
S. Ex. erron em seus calculos, foi illudido em 
seus juizos, e por isso não· póde fazer resul
tado algum favoravel á cansa da legaHdade na 
provincia do Rio Grande do Sul. S. Ex. deixou
se dominar na sua reparti.ção por influencias 
que deveria repellit-. 

Sr. presidente, o relatorio de S. Ex, o Sr. ex.
ministro da guerra ain<la me dá occasião a fazer 
algumas observações antes que possa emittir 
um voto consci,mcioso. Pelo mappa n. 12 que 
vem annexo ao relatorio de S. Ex. consta que 
existem no Rio Grande ·do Sul 8,366 praças ; 
se nós· deduzirmos deste nur.11 ero as praças 
pertencentes· á guarda · nacional, devem existir 
de lª linha 4,811 praças. Ora, pelo mappa 
n. 14 ann~xo ao relatorio do anno p·ls~ado 
consta que o governo anterior á. 19 de Se
tembro fizerá marchar para a provincia do Rio 
Grande, de pt·aças de 1" linha de diversas 
provincias, 1,944 praças ; que o gabinete de 19 
d.a Sete1nhro fez marchar desde_ 19 de .Se
tembro de 1837 até Março de 1838 1,142 
praças ; desde Maio .de 1838 até Ahrii 
de 1839 marcharãO 2,228 praças; total das 
praças que mandou o gabinete de 19 · de 

Setembro . para o Rio Grande; 3,370 pra
ças, isto é, no espaço de 19 mezes mandou 
o gabinete de 19 de Setembro .mais que 
o gabinete de 12 de Outubro, l,400 praças 
pouco _mais ou menos. Eu acho que o ga
binete de 19 de Setembro, attendendo-se aos 
meios extraordinarios que teve, concedidos pelo 
corpo legislativo, não só elevando as forças que 
lhe focM concedidas pelas· respectivas leis de· 
fixação, como franqueando-lhe extraordinarios 
meios pecuniarios, fez mui peqneno serviço ao 
paiz, mandando sómente mais 1,400 praças do 
que tinha mandado o gabinete de Outubro 
em muito Jnenor espaço àe tempo, iendo de 
lnta1·, de vencer difficuld,i.des muito maiores. E1 

esta a primeira observação que tenho de of
ferecer ao nobre ex-ministro ; i, segunda me 
pa1·ece um pouco mais importante. 

A' vista das forças de 1" linha que se tem 
mandado de divet·s,as provincias para o Rio 
Gt·ande do Snl, deverião · existir al!i 5,314 
praças ; entretanto, pelo mappa apresentado 
pelo nobre ex-ministro da guerra existern 4>811 
por consequencia ha u1na. diminuição que se 
rednz á 503 praças. Ora: durante o longo es
paço de tempo que 111edeia do começo da rebel
lião até Maio deste anno, houve a perda tle 
Caçapava, houve a derrota do Rio Pardo, que 
foi sern dnvida muito consideravel, e necessa· 
ria/l}ente ha ·de ter havido outras perdas, posto 
que mais insignificantes sejr10 : parece-me por 
consequencia muito diminuto esse numero de 
praças que temos perdido tanto por. mortes, 
como pot· deserções, como ainda por differentes 
outros motivos: desejarei pol·lanto que S. Ex. 
me diga se esses rnappas são exactissimos, ou 
se ha algum .íntet·medio que não este,ia cheio; . 
pois que me parece_ muito pouca a perda que 
se diz haver na tropa de 1" linha, atteutas as 
circumstancias que tenho ponderado. 

Ora, este mesmo mappa 8-presentado por S, 
Ex. o Sr. ex.-mini:,;tro da gnerra me dá occa
siâ11 para fazer ainda algumas observações que 
me parecem de·importancia. Por este mr:tppa 
consta que no Pará temos uma força de 1,830' 
praças; eu não entrarei na queslao se por ven
tura a provincia do Pará se deve hoje consi· 
derar n'um perfeito estado de segurança interna; 
espero que S. EJ{. o Sr. ex-presidente dessa 
provincia no& ministre sobre isto os precisos .. 
esclarecimentos ; pois que lendo eu o bem de
duzido relatorio que S. Eic. fez no acto de en· 
lreg;1r a presidencia ao seu successor, parece
me que ahi se diz que é necessário conservar. 
a tranquilliàade publica, ao menos em um ou 
outro lugar, com as armas na miko, e que este 
estado de cousas ainda continuará por algum 
tempo. Nestas circumstancias, por consequencia, 
considerando qnanto ao seu estado interno a . 
provincia do Pará, considerando-a larnbein nas . 
relações ern que ella· se acha hoje depois da; 

, occupaçao de -~1n ou inais pontos pelas arma~ 
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francezns na margem· ·direita ,..do Oya_pock, eu 
. acredito que S. Ex. o Sr. ex-ministro da guerra 
foi um pou~o imprevidente em conservar alli 
tão pequeno numero de praças; porquanto me 
parece que 1,830 pr€iças não é uma força suf· 
ficiente. · 

Esta írripre"idencia em S. Ex. o Sr. ex-mi
nistro da guerra me parece taHto menos de.s· 
cu1pave1, quanto por esse mesmo mappa consta 
que, na provincia de Pernambuco, existem 
1,010 praç\\s de tropa de primeira .linha; Ora, 
a provinda de Pernambuco_ ~, sem duvida, hoje 
uma daque1Jas que,_ segundo o que se rios 
tem asseverado nesta casa, gozâo de mais 
socego e tranquillidade, e .que tem menos 
a receiar de commoções intestinas: para que 
pois S. Ex. conservou um numero trio con
sideravel de forças em. Pernambuco? Para 
que não as fez marchar para a provincia do 
Rio Grande, 011, como . entendo mnis ra· 
zoavel, para a provincia do Pnrá, afim de que 
tinssemos esta provincia em um estado res
peilavel, tanto mais, quanto pendião negociações 
entre o ·gabinete im periai e o gabinete das 
'fuille1·ias ácerca da occupação da margem 
direita do Oyapock? 

No relalorio de S. Ex. õ Sr. ex-ministro da 
guerra, observei uma faJta que aliás nao vejo no 
relatorio antecedente. N~o me parece que venha 
annexo a seu relatorio deste anno mappa algum 
que nos pudesse informar do estado de nossas 
fortificações ; entretanto eu julgo que este mappa 
era nece~sario, porque o governo exigio de nós 
subsídios para reparar essas fortificações ; este 
anno, pois, S. Ex. estava no rigoroso dever de 
nos communicar o estado -dellus. os beneficios 

. que tinhão recebido. Esta é a p~imeira raz~o; 
a segunda razão é qtie eu ~ntendo que um dos 
cuidados !]Ue principalmente deve ter a admi
nistração da g11erra é o das nossas fronteiras ; 
e · nas circumstancias em que nos achamos, 
ta]vez mereça.o algum cuidado- especial as fron
teiras do Pará, as fronteiras de Matto-Grosso ; 
e se minha-memoria não me é infiel, S. Ex. 
fundou sobre este argumento_ a necessidade dos 
subsidios que ó anno passaào nos- pedia. Ti
verão por ventura algum melhort1rnento R.s for
tificações destas duas fronteiras? Na.o me consta; 
desejal'ei porém que os subsidias otÍ fossem ou 
tenhão de ser bem empregados. · · 

Quanto á guarnição que se acha na província 
de Matto-Grosso, sobre a qual desde o anno 
passado tenho chamado a attençao do governo, 
me parece muito diminuta. Nilo estou certo do 
numero de praças de que se compõe a legi~o 
de Matto·Grosso, mas creio que · excede de 
1,000 ; entretanto, pelo mappa do Sr. ex-mi
nistr~ da ~uerra consta que .. naquella ·província 
apenas existem 617 praças; por consequencia 
devo concluir; quanto a esta parte, que o Sl'. 
ex-ministro . da guer·ra não àttendeu. para a 
provincia de Matto-Grosso como· devia attender, 

• 
porqi.Je a considerar uma-das mais importantes 
dq imperio, uma das que reclama.o mais as 
vistas heneficas do govt-rno, não só para con -
stituil-a em estado de defesa, como lambem para 
promover o seu desenvolvimento moral e- -ma: 
teria!. 

Existe lambem anne:xo ao reJatorio do nobre 
ex-ministro da guerra o mappa n. 9, sobre o 
qual tenbo tambem de fazer algumas observa
ções. · Consta por es_te mappa, que é demonstra-

. tivo do numero de eslr&ngeiros que existem ser
vindo nos corpos do imperio na província do Rio 
Grande e de Santa Catharina, que nas gnar<las 
nacionaes. existem servindo 509 estrangeiros. 
Ora, eu recordo-me que a lei de fixação de 
forças de terra que foi concedida ao nobre 
ex-ministro da gt1errn autorisava-o para poder 
chamar ao se1·viço do imperio 3,000 estrangeiros: 
é claro que, tratando-se de fixar ás foa·ças de 
terra, isto é, as forças de l" linha e ás fo1·ças 
fóra ela linhn, mas contempladas na me~ma 1tii, 
S. Ex. o Sr. ex-ministro da guerra nno recebeu 
aulorisação para inco1 porar estrarigeiros na 
guarda nacional. Esta razAo que1 quanto a mim, 
~e deduz evidentemente da lei onde S. Ex. re
cebeu antorisaçllo para chamar ao serviço certo 
uumero àe estrangeiros, ainda se torna mais 
patente, se· attender á incompatibilidade que ha 
em que estrangeiros pertençao á guarda na
cional; se ella portanio não póde admitlir sena.o 
nacionaes, como é que se diz que na guarda 
nacional da província do Rio Grande ha 509 
estrangeiros ? 

Sr; presidente, estas são as observações que 
eu tinha a fazer não só a S. Ex. o Sr. ex-ministro 
da guerra, como mesmo á camara, Eu espero 
que V. Ex., Sr. presidente, se terá· convencido 
de que não tenho fallado fóra da ordem ; eu 
espero que V. Ex. se convença de que- quando 
se trata de discussões tão importantes como 
esta sobre fixaçAo de forças, e como o é a dis· 
cussãO sobre orçamentos, não deve chamar :.\. 
ordem um deputado, e um deputado que não 
tem tomado o tempo á ca-mara em -outras dis
cussões aliás muito importantes, que sobre o 
voto de graças nao fallou mais que duas vezes 
em todos os seus artigos, que sobre a interpre
laçlio do. acto addicional não fallou uma unica 
vez. 

O SR. MouRA MAGALHÃES : - Não tinha que 
dizer. , 

O SR. LIMPO DE ABREU : - Um deputaào 
contra o qual parece que se chama alguma 
odiosidade, fazendo-se a respeito deUe. uma 
excepçlio, que V. Ex. nao costuma fazer:: a res
peito de meus illustres collegàs, que aliás têm 
tomado muito mais tempo,do que eu; do que eu_, 
Sr. presidente,· que não averiguo factos par
ticulares, qu~ não faço censuras pessoaes aos 
nobres ex-ministros, nem a nenhum dos meus 
collegas, e que me contento de cumprir .coru Q 
meu dever •. 
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O orador termina com mais a1gumas obset·
vações neste sentiào. 

O SR. PRJ~SIDENTE : - Seja a camara tes
tem unha se o nobre deputado é o unico que 
tem sido chamado á ordem. (Muitos apoiados.) 
Ha um artigo do regimento que diz : << Se o 
deputado que estiver fallando divagar da questllo, 
ou quizer introduzir r.naterias novas, o presi
dente lhe apontará o objecto que se discllte. >, 

Basta até aqui. Como quem-entende se o depu
tado divaga ou não da ·questão é o· presidente, 
conforme a minha intelligencia é qúe tenho 
chamado á ordem os SrB. deputados que me 
parecem divagar da queslM: eis-aqui o que tenho 
sempt·e feito. Eu enlendo que nesta discussão, 
hem como na do orçamento, póde-se fallar em 
geral em outras malerias, mas matcrias que 
têm relaça.o com as propostas que· se discutem. 
'l'enho tido a honra de ser nomeado depntado 
pela provincia onde nasci desde que ha no 
Brazil representação nacional, e é sempre ·assim 
que lenho visto entender-se o regimento da casa. 

O SR. LrnPo DE ABREU : - A camara me fará 
justiça. 

O Sr. Conde de L~es (rnini.-;tro da guerra, 
depois de álgumas palavras que não 01.ivi?nos) : 
·- Quanto á fixação de Corças em ordinarias e 
extraordinarias, eu disse que as forças se podia.o 
classificar conforme diz a constituição ; mas o 
na.o estarem as:.im, póde-:::e attribuir ás cir~ 
cumstancias extraordinnrias em que estamos :_ 
e portanto não fica equivoco se as forças são 
fixadas para circumstancias ex~raordinarias. 

Ao nobre qeputado pareceu talvez mesquinho 
o numero de praças que se pede, e lrouxe á 
consideração as nossas relações com os estados 
visinhos. Eu µosso asseverar ao nobre deputado 
que, por ora, o estado de nossas relações de ga
binete na.o me autorisa neste momento a apre
sentar-me ao corpo legislativo pedindo forças 
pura habilitar o governo para o bom resultado 
das negociações. Póde o nobre· deputado estar 
muito seguro que se chegar este caso (o que 
Deus na.o permitta !), en serei o primeiro a apre
sentar-me com franqueza ante o corpo legis
lativo, ped~ndo-lhe · força para sustentat' a di
gnidade da nação (apoiados), ou sem ella um 
lugar para a sepultura. (Apoiados.) 

Parec~r::ío menos convenientes ao nobre de
putado as leis que chama excepcionaes, com 
que o corpo legislativo armou · o governo o 
anno passado. · Devo confessar que nada tão. 
patriotico ha como a lei que manda remunel'Ur 
serviços exlraordinarios ; mas devo confessar 
tambem que nada ha Üto arriscado para o 
executor da lei ; apezar porém das difficuldarles 
nas habilitações, conheço que é ella grande in
cen~i vo · para os servidores do estado. Demais 
é preciso que o nobre deputado - reflieta que 
annullando o corpo legislativo esta sua previ
dente lei, poder-se-ha crêr que o ministerio 

aclual não mereceu do corpo legisiaHvo a mesma 
confiança que o passado. E' por isso lambem 
que me parece, na minha humilde opinião, que 
não se de.ve retirar essa arma poderosa· que com 
confiança foi dada ao governo, quando elle não 
tem dado motivo de desconfiança. 

Emquanto aos artigos militares applicados á 
gllal'da nacional, com effeito parece á primeira 
vista bastante rigoroso tri}lar com a severidade 
necessaria na profissão militar a homens cuja 
prnfissão.é defender· os seus lares, é auxiliar a 
tropa de linha na manutenção da ordem pu
blica.:: :Porém, senhores, é necessario atten
dermos ás circumstancias peculiares em que 
está a guarda nacional no Rio G.randE'. 

Esta força entra µa linha do exercito, tem as 
mesmas obrigações, tem as mesmas· vantagens ; 
e isto 4uer àizer que àeve ter a mesma dis
ciplina; e como será possível que nas mesmas 
fileiras, debaixo da mesma voz eslejão corpos 
que obedeçno a uma disciplina, e corpos que 
obedeça.o a oulra? (Apoiados.) A disciplina 
conserva-se não só pelos habitas militares, mas 
tambem pela applicaçao das penas, e esta 
applicaçao deve ser muito igual, principal
f!lente quando os corpos se acha.o em igual 
categoria, O nobre deputado sabe que a guat·da 
nacional no Rio Grande se acha incorporada ao 
ex.ercito, é considerada tropa .de linha na sua 
formatura, na sua manobra, no seu emprego, 
nos seus vencimentos; por consequencia, como 
obedecer a um codigo á parte? E' um mal, eu 
o conheço, mas um mal neces;;ario. 

Disse o nobre deputado q~e, nas remune
rações que se têm feito, alguns officíaeE: · dis
tinctos têm ficado esquecidos. Possivel seria 
isto ; mas os nomes que o nobre deputado 
apresentou nilo têm sido completamente esque
cidos ; tenho idéa de que elles forão lembrados 
com remunerações pecuniarias, com pensúes 
que o governo lhes tem dado, além da conside
ração que sempre têm conservado, e conti
nuaráõ a,. conservar emquanto se votarem com 
zelo á causa publica. __ 

Chegamos ao ponto mais importante do dis
curso do nobre deputado :-Qual o motivo da 
continuação da guerra do Rio Grande ? Qual o 
motivo pot· que os esforços do corpo legislativo, 
do governo não têm trazido ainda em resultado a 
pacificação da província ?-Dirá a]g:,em-uma 
for_ça occulta :-não ; as causas silo bem conhe
cidas, são apontadas pela histoda. Sabemos que 
um dia pói:le trazer a desgraça ou o bem de uma 
naça.o, sabem os que os dias de Marengo .e 
Waterloo puzerão a um homem no throno e 
nelle o ·derribarão; do fatal dia de urna perda 

· se pót.le contar uma época, esses fataes dias 
trazem sempre sua cauda ; dahi vem a deserça.o 
de um lado e o enthusiasmo do outro. 
· Aqui faz o oradm· algumas observaçõ_es que 

mal pudemos ouvir. Parece-nos. que Já corno 
causas do retardamento da ·pacjfü:açao do Rio 
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GÍ·anâe o desconceito el'!} que tem ·cabido o 
general na opinião dos militares naquella pro

vincia, os rev~zes qlle tem soffrido a legalidade, 

. a qualidade das tropas que para lá se tem man

. dado, tropas bisonhas, sabidas de climas mui 

differentes do do Rio Grande, onde lhes é pre• 
·ciso tempo para SE' aguerrirem e acclimalarem. 

Quanto á direcção que se deli aos meios que 

o corpo legislativo votou pa1·a -melhoramento 

das fortificações, diz que esses meios se têm 

·applicado para reparos na: pr~uja de Macapã e 

outras. Sua opiniao nesta parle diversifica um 

pouco da do nobre ex-presidente do Pará; mas 

como o corpo legislativo votou meios para este 

fim, tem-lhes dado essa direcçn.o. 
Finalmente ácel'ca da observação feita pelo 

S1·. Limpo, de vir no mappa estrangeiros in

cluído~ na guarda nacional, diz que sendo esses· 

estrangeiros vo)untarios, póde talvez acontecer 

que afl'eições por um command11nle da guarda 

nacional os decidllo a ·servir neste corpo com 

p1•eferencin aos de 1" linha. 
O Sr, Coelho :-Já uu1 nobre deputado que 

mo precedeu mostrou que o numero de 

praças de prct concC'didas para o anno de 

1840 a 1841 devia ser dislinguido em duus 
especies : fot·ça ordinaria, e força extraordinaria. 

Muilo folguei ouvindo ao nobre ministro da 

guerra dizer que~ se fôra elle que apresentasse 

esta proposta, o fari;i de um modo mais consti
tucional ; porque na verdade a conslituiça.o 
manda que· o corpo legislativo decrete a força 

de mãr e _terra sobre informações do governo. 

Vejo que o proje<'to actual tem de servir para 

o anno d·e 1840 a 41; pede-se 18,000 praças 

de pret; isto é1 o numero que se deu para a 

época actua} em que consideramos o paiz em 

estado extraordinario, e á vista disto o governo 

prova que o paiz continuará ainda no mesmo 

estado. 
Na lei actual de fixação de forças fez-se 

a conveniente distincção, determinou-se que o 

numero de . praças de pret no estado ~xtraordi
nario fosse de 10,000 praças, podendo o. go

verno elevar este numero a 18,000 engajando 

tropas ~strangeiras. Eu. tenho de fazer uma 

emenda_ para que bo paragrapho em vez de-
13,000 hc,mens-se diga-10,000 horn,ens, po
dendo o governo elevar até 13,000, etc. 

No . § 4;\ do art. 1 º p_ede-se 8 companhias 

de a~tifiées. Tenho de · observar que o que 

está actualrncnte autorisad_o por lei sM 4 com-. 

panhias, e que. J?º ~rçámenlo da repartição da 
guerra, apr·esentado pelo nob_re ex-ministro, 

p-ede-se quantia unicamente pa(a 4 companhias; 

põrtantu, -é preciso que S. Ex. o Sr._ ministro 

declare se é indispensavel este augmenlo; esta 
explicação de!S"ejo ter como membro da c:om
missa.o do orçamento da Dlarinha P guerra. 

Comporando· a distrihuiçno das forças com o 

decreto do governo deste anno, -vejo ·que esla 

.. ~istribuiçlC> é igual á que ellb decrelà~ Como. 

os outros artigos· desta lei não estão em dis• 

cussao, não farei maiores observações; entre
tanto nãó .me parece que seja mais conveniente 

pa1·a o anno de 1840 a 41 esta organisação. Na . 

disposiçao do al't: 2" inclue-se um corpo de 

pontoneíros, sapadores e. bombeiros : li o re)a

torio que apresentou o Sr. ex-ministro; e ahi 

se diz que. uma das companhias foi mandada 
engajar , na Europa : crei!) que nao podia o go• 

verno lançar ma.o desta medida se~ao em vir

tud_e da autorisaçtto que teve para engajar 
estrangeiros ; desejava pois saber se estes es- · 

tr·angeit·os. engajados para a companhia de pon
to~eiros, sapadores e mineiros, forão contra
clados pelo modo por· que a lei autorisa, ou se 

ha alguma condição difl'erenle daquella que se 

deu ao governo. Na.o concordo muito com a 

opinião do Sr. ministro que julga necessal"io 

este corpo de sapadores e mineiros : estou 

que os pontoneiros sã.o necessarios no nosso 

pafa ; . mas sapadores e mineiros, não sei para 

que nos sirvão, nem sei d~ que modo darão 

instrucção aos outros soldados se não tiverem 

de praticar na campanha em serviço pro

prio. 
FaJJou-se âqui na lei que autorisou o governo 

para mandar applicar o regulnmento do témpo 

de g1:1erra. Por ora, a este respeito, limitar-me-· 

hei a perguntar ao -nobre ministro se a lei tem 

sido executada, e em que lugar. Sei que o 
governo por. um decreto definio quaes erào os 

pontos que se devião eonsidel'ar em estado de 
guerra,· mas definio em geral , por isso desejo 
saber se a lei tem-se cumprido em alguma. 

parte, quantas execuções se têm feito em conse

queneia della, ou se não foi executada. No Rio 

Grande e em Santa Catharina, onde a lei foi 

mandada executar, parece-me impossivel que 

não ·se tivesse commettido crimes para se 

punir conforme esta lei : e daqui concluo que 

ella é inexequivel, não é necessaria ; e se é 
inexequível, não estou longe de offerecer um 

artigo additivo revogimdo-a. . 
O Sr. Condé de Lages. (ministro da guerra) 

responde~do ao precedente m·ador, mostra a 

necessidade de se augme,;itar as companhias de 

artífices, principalmente no grande arsenal 

central da côrte. Quanto ás companhias de 
sapadores e mineiros, entende conveniente que 

tambem existão ; podendo praticar como os 

militares das mais armas em tempo de paz, 

para servir no de guerra. A'cerca da appli

. cação da lei penal militar á guarda nacional, 
diz que se até agora não se tem applicado esta 

• legislação, isso reverte em elogio da nossa 

guarda nacional, que tem sido tlo disciplinada, 

tão aft'eita aos seus deveres, que não deu occa

sião ninda a appliéar.-se esta lei -rigorosa ; en

tretanto a· revogação desta lei traria uma des· 
igualdade, que na.o convém que -haja entre. as 

mesmas forç~s em frente do inimigo, como já 
fez. ver. 
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O Sr. Andréa :-Fallarei em geral. Ou que
remos, ou na.o queremos exercito : se não que
remos, continuemos com as leis que temos, 
que são magnificas para i_sto ; com ~ll?s . n!lo 
poderemos ler nem exercito, nem d1sc1plma; 
mas se queremos exercito, é preciso constituil-o 
de duas fórmas : exercito para o tempo de paz, 
e exercito para o tempo de guerra: o exercito 
para o tempo de paz deve ser, embora pequeno, 
organisado com? se estive_sse em . tempo de 
guerra ; é preciso que seJa orga~11sado com 

· todas as armas, com lotfas as rnmificações de 
armas; por consequencia com todo.s esses corpos 
de arlilhada, de sapadores, ele. ; isto em ponto 
-equh~o ,nns l'""pa1·a•1n de ,,, l ar10 que l"nm l' t:.IJ J lllCI lJl \:. \AV U-\1 '1.'-"J ""'...., 

um augmento l'apido de recrutas possamos 
organisar o exercito no tempo de guet·ra. 
Nao tratarei do estado de paz, porque nllo 
a temos, nem a te1·emos por muitos annos, 
emquanto leis mais rigorosas nno ac~barem 
com tanta insurreição, tanta in$ubordmaçao, 
tanta rebeldia ... 

Os SRs. MARINHO, Ü'1'1'0N1 E ANGELO Cus• 
Tomo pedem a palavra. 

O SR. ANDRÉA :-No estado presente é pl'e
ciso que consideremos qnaes são as circum
stancias das dive1·sas pl'Ovincias, para poàerrnos 
fixar o exercito. Principiemos pelo Pará : o 
Parâ por alguns annos não poderá dispensar a 
força· r1ue actualmenle tem. E respondendo ao 
nobre deputado o Sr. _Limpo, dir_ei que aclual
menle o mappa que foi remell1do de 1,800 
praças foi do. momento em que ac~bava de 
embarcar é> primeiro batalhão da brigada de 
Pernambuco para o sul ; as ordens estavão 
dadas, e a provincia do Pará principiava a re
cebt:r recrutas de outras provincias : largando 
a presidencia deixei 2,000 e tantas praças, e é 

. lahez perto de 3,000 praças que se deve ter no 
Pará para manter aquella provinci.a em soc~go, 
para ·occorrer a quaesquer acontec1menlos un
previslos, O Pará precisa de 2 a 3,000 homens. 
Passemos ao Maranha.o (e é assim que se 
devem fixar as forças) : . o Maeanhão está em 
principio de se_diçao que se póde tornar .gei-a~; 
hoje deve ter 1,000 praças ; mas não sm·á este 
o numero de forças que deve Ler; o Maranhão 
nao póde dispensar de 1,500 a 2,000 praças. O 
Piauhy está ameaçatlo do mesmo mal, deve ler 
a mesma força. Vamos a Matto-Grosso ~ a~a~a
se de dizer que é importapte aquella provmcia, 
e com effeito é; é preciso fjUe haja alli _urna 
fm·ça que faça respeitai· as .nossas fronteiras : 

· talvez 1,500 praças nAo sejão baslaules. O 
Ceará está no estado ordinario, Pernambuco 

· está tambem, Alagôas da mesma fórma, Ser• 
· gipe está no estado ordiaario, mas a Bahia nno 
· está ; é um moribundo que póde ganhar fo~ças 
e reviver (apoiados), se <? .governo nao tiver 
meios para -o subjugar se. de novo tentar le
_vanl~r-se. A impunidade dos fautores da ul-

TOMO l 

lima rebellião póde chamar novas sedições, e 
o exilo serâ mais funesto. 

Na provincia do Espirita Santo n!lo vale a 
pena fallar : o Rio de Janeiro deve ter sempr_e 
prompta uma força nunca menor de 4 a 5 m1l 
homens para acudir a qualquer ponto onde se 
levante a hydra da anarchia : sem isto nunca o 
governo poderá ser respeitado. S. Paulo, Santa 
Catharina e Rio Grande do Sul carecem de força 
exlraordinaria. Eu desejava que o Rio Grande 
do Sul fosse contemplado com uma força capaY. 
de deslruit· o equiiibrio da campanha, e que 
fizessemos lodos os esforços para acabar aquella 
guerra. E' muito um.is ec?nomico ga~l~r em u.m 
anno muitos contos de t'éis,e concluir imrnedia
lamente a guet·ra (numerosos apoiados), do que 
gastar o mesn10, ou ainda mais, em parcella::1 
annuaes. (Nurnerosos apoiados.) -Para isso deve 
o governo ser aulorisado pat'a acabar corn a 
campanha do Rio Grande do Sul em uma só 
campanha, sendo-lhe pel'[niltido tirar dos di
versos pontos do imperio todos os recrutas pas
siveis para constranger os rebeldes por todos os 
meios de que puder dispôr a ~ere_m mais maci~s 
(numerosos apoiados), e mais .dispostos ª. dei
xarem-se mover por estes me10s de conv1cçno 
que nesta casa tanto se recommenda. · (N·unie
roBoB apoiados.) E' com forças superiores que 
se obterá a convicçllo dos rebeldes ; o mais 
é pedir misericordia. (Risadas.) 

Acho acanhado o que se tem pedido, e voto 
que se dêm ao governo todos os ~cios para 
sustentar a honra da nação no exter10r, e a paz 
no interior; e que, para acabar a guerra do Rio 
Grande do Sul em uma só campanha, se dêrn 
ao governo todos os meios quaesquer que sej,10. 
Cáia sobre o governo a eulpa de nao ter canse~ 
guido a pacificação do Rio Grande do Sul, mas 
não sobre esta camara . 

O SR. MARINHO cede a palavra por õrã .. 

O Sn. 0TTONI cede por ora, porque deseja 
ouvir primeiro o Sr. deputado pelo Pará, que 
pedia a palavra. 

O Sr. Angelo Custodio: - Apezar dos nu
merosos apoiados com que acaba de ser cor?ado 
o eloquente discm·so do nobre d~putado ; amd~ 
que a presença do nobre ex-pres1denLe do Para 
e o extraordinario realce de seu nome pareça 
acanhar as minhas idéas; ainda que o brilhan
tismo de suas viclorias pareça offuscat· a razão de 
minha intelligencia, todavia circumstancias me 
obriga.o a tomár parte em uma discussão des
agradavel para mim. 

Sinto que . o nobre ex-p1·esidente na.o e_xpi_t
zesse os actos de sua administração na provmcta 
do Pará, e que apenas tratasse de ... 

O SR. ANDRÉA : - Peço a palavra para re3-
~n~~ . 

O SR. ANGELO CusTomô': -Muito estimo que 
o' nobre deputado_ pedis1te a palavra para me 

72 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 10:54 - PÃ¡gina 15 de 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . .. 

ô70 SESSÃO EM 27 DE JUN(ÍO DE-18;!!-j 

responder : terei sem duvida occasião de re
pellir talvez alguns ataques que haja de me di
rigir, porque conheço que o nobre deputado é 
verdadeiramente um bom militar... · 

Mas, como dizia, sinto, é sint~ bastante, que o 
nobre ex-presidente não se aproveitasse da oc- . 
casião para fazer uma exposição singela dos actos 
do sua administração, porque realmente se o 
nobl'e deputado viesse á. camara expôr com 
"franqueza tudo q~anto fez no Pará, e sàlicilasse 
a benevolencia da camara, eu· por minha parte 
estava prompto a cobrir com o véo da indul
gencia alguns erros commettidos pelo nobre de
putado. Eu supponho que nenhum heróe, por 
·maior que seja, se abaixa vindo. ao seio da 
representação nacional fazer ucná franca ex-
posição dos actos de sua administração i mas 
o nobre depulado não o enten4eu assim. E 
já que não quiz declarar tudo quanto havia 
feito, tomarei para topico do meu díscurso o re
latorio do nobre deputado, feito ao actual presi
dente do Pa1·á ••• 

O SR. PRESIDENTE : -Perdôe-me o nobre de· 
.·_pllt~do, não posso consentir nisto ; a materia em 

· discussão é fix.açao de forças de t~rra, que é 
sobre o q11e fallou o illustre deputado pela pro

. . vincia do Pará. 
· . ,.. O Sk. A.NGELO C~-r:oDio: -Não poderei expôr 

em poucas palavras:só~riente a administràçtt_o do 
· - Sr. ex-presidente do Pará?_. 

<· o SR.- PRESIDENTÉ~: -··Na:o posso consentir de 

modo algum que o nobre deputado se affaste do 
obj~cto em discussa.o. 

o Sa. Pae::HDEl.l(l'E : - Na.o lenho . remi~Hcj;_ 
sena.o lembrar de novo ao nobre deputado' 
que rião está em discussão esta materia. · 

_ O SR. ANGELO CusTODto ~- Eu quero mostrar 
· ·o ests..do ~o'. );>ará para concluir que não é alli · 
· necessaria a força de 3 mil homens. 

'O Sa. PRESIDEN1'E: - Rogo ào Sr. deputado 
que se limite ao· objecto em discussão, que é 
fixação de forças de terra. · 

o sa~ ANGELO CusTOD:O : - Pois bem, li
mitar·rn·e~bei a dizer que o estado do Pará· não 
exige 3 mil homens, e que duas mil praças, 
como acabei de dizer·, sa.o Corça sufliciente para 
conter o Pará. Quanto ao Maranhão, supponho 
que aHi maior força é necessaria. para sutiocar 
a rebelli~o. 

Não posso deixar de estranhar a pouca consi
deraçao com que o nobL·e deputado ex-presi
dente do Pará i'allou na provincia do Espirito
Sanlo ; supponho que não guardou muito os es
tylos parlamentares. 

Como V. Ex. n::to consente que eu exponha o 
estado do Pará, eu na.o possa tratar de ma
ledas 111ilita1·es, por que na.o são da minha 
profissão, 1·eservo-me para fallar em outra 
occasião . • 

O Su. PRESIDENTE: - O Sr. Andréa tem a 
palana pa1·a responder. 

O Sa. ANDRÉA. : - Esperava que o nobre de· 
pulado apL·esentasse factos , mas, como nada 
disse, nada tenho a responder. 

· O SR. ANGELO CusTODio : -.O Sr. deputado 
ex-presidente do ·Pa1·á disse que são neces
sarios 3 mil homens para aquella pL·ovincia. 

~Eu não supponho que o Pará esteja em es- -· 
tado ta.o melindt·oso que exija força ta.o grande ; 
supponho · que 1,500 a 2 1J.1il homens serão 
suffi.cientes para manter a provincia na maior 
tranquillidade, porque o espirito dos para.enses 

O Sr. Dua.rte Bibeiro : - Sou pouco amigo 
de fallar; porém, como o ·rnustre deplltado ex
presidente do Pará parece ... _. .. 

O Sa. NUNES MACHADO :- Peço a palavra. 

O Sa. DUARTE RIBEIRO : -- Parece que fallou 
na minha provincia como de- pouca consi:de
ração ...... 

O Sa. ANDRÉA : - Consideração militar, e 
como não sendo preciso contemplai-a para aug
mento da forc;a, é neste sentido que fallei ; não 
insulto a província. 

é todo de ordem ; elles só querern paz e 
socego : isto se prova pela mansidão com que 
supportárAo . o sceptro, por assim dizer, do 
despotismo do nobre deputàdo ex-presidente 
do Pará. ( Apoiados. ) O nobre· deputado não 
quiz entrar, sem duvida, na exposição exacta de 
sua administração para _ não excitar a animo
sidade· e adio da câmara, porque 1·ealmente 
o Pará sofireu a maior · ·tyrarmia que se 
póde· dar. ( Apoiados.) O nob1e deputado no 
s~u discurso ufana-se dos bellos resultados do 
systema por elle. in_veotado ·à pai· de sua nova 

·Jegislação. Eu sinto ·i:ealmente que o . nobi·e de
putado fizesse'tantô ~lar~le de manifestar factos, 
que eu desejára-que ·não· sahissem do estreito 
ci-rculo em que boje se achão, poL·que. tenho 
em muito ,a sua gloria militar, e no.o. desejára 
ouvi.1-o ufanar-se, nã'l: .dos louros que:: ·eó
.lbeu, mas da éoragem COlll. que impôz siiê'iicio 
·ás leis... · · · 

O Sa. DUARTE RIBEIRO : -. A' vistá da expli· 
caçãó que acabei de ouvir, estou satisfeito. 

O Sr. Nunes Machado: - Sr. presidente, 
antes ue analysar .:a · proposição do nobre ex· 
preside·nte do Pará, de que a força de 2 a 3 mil 
homens é naquella provincia indispensável para 
· a conservação da ordem ; antes de exa_minar se 
esta proposição é justa. e se com efi'Éüto a con
.se1·vação da. ordem na pL'ovincia do Pará . de-

. pende ainda desta força de 2 a 3 ·mil. homens, 
consinta V. Ex. que eu censure ao nobre de
putado pela maneira por que lratóu ao seu col
lega. Nà."o se trata un1 depµlado, nao se t~ata un1 
representante da.nação como pot ventura.tratou 
o nobre deputado ao nicu amigo pela. pl~~incia 
_d_o Pa.rá •. (Apoiados.) Le.mhre-se o nobr.~ de
putado de que está. nó seio da ·representação. 
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nacfonal (n1imerosós ap<Jiad,o.~).: lem_bre-se q, 
nob'r~ deputa do de que não.. slio _bayonetas (ni(~ 
,nerosos apoiados, grande. movimetlto na. sala), 
que hão de impôr· _si1encio aos representan_tes 
da nação. (Apoiados.) Lembre-se o nobre de
putado de que não está tratando com· re· , 
beldes. (Numerosos apoiados.).Se por ventura o 
nobre deputado meu digno amigo avançou pro· 
posições menos discretas ; se elle ·offendeu de 
qualquer modo o melindre cio nobre deputado, 
outros são os meios, outras as maneiras porque 
poderá repellir de si. qualquer·otrensa que lhe 
tivesse feito._ Mas, Sr. presiden!e, nã_o. seria 
certa111enle d~ estranhar que o nobre depu
tado, acostumado, sPm duvida por uma neces
sidade forte, a preterir as regras do comme
dimento ; acostumado, pela _sua posição, a 
conter rebeldes .... 

O $a. PRESIDENTE :- Rogo ao nobre depu
tado que se limite ao objecto em discussão. 

O Sa. NUNES MACHADO (com força) :-Mas 
porque não chamou V. Ex. á ordem ao 
nobre deputado do Pará, quando..... (Apoia
dos.) . · . 

O SR. PRESIDENTE :-Mas o que disse ellé? 
Que nada tinha que responder. Não descllbro 
nesta proposição offensa alguma. (Apoiados.) 
E' necessario que os Srs .. dcputados se limitem 
ao objecto em discussão, do contrario teremos 
discussão indefinida. · 

O SR. NUNES MACHADO :-Eu não tenho an· 
tecedentes pessoaes a respeito do nob1·e ex·pre· 
sidente do Pará; todavia tenho escrupulos sobre 
alguns actos de sua administração: respeito o 
individuo, respeito a sua pessoa ; mas como de
putado, como representante da naçno, não _sou 
obrig&do a endeosar todos os seus actos, e pelo 
contrario hei de sempre censurar com todas . as 
minhas forças aquelles q11e no meu entender 
forem offensivos das leis (apoiados), em que 
não ti.ver guardado o respeito divido_ ás leis no 
lugar que occupava, ·Mas pareceu-me pelo modo 
e ar de des~em com que se exprimio, que o uobre 
deputado ex-presidente queria lançar o despreso 
sobre o meu nobre amigo pela província do 
Pará, e não pude portanto guardar o silencio, 
e suffocar a minha indignação. Parece que o 
Sr. presidente entende bastante a intelligencia 
das palavras para ju]gar pelo modo e gesto por 
que forão exprimidas aquellas a q'ue me refiro, 
que devia te.r chamado á ordem o Sr. ~x-pre
sidente da provincia do Pará. 

. o SR. PRESIDENTE:- o Sr. deputado tinha 
direito a pedir· explicações.... . 

O Sa. NuNÉs MACHADO :-Eu entro em ma
teria. l'lão posso combinar proposições oppostas: 
quando. se fallava na ~ccupação do Oyapock 
dizia-se nesta cà~a por um. lado que alguma 
razão tinhão os francezes para occu·par esta 
par.te do territorio· ~razileiro; porque ainda 

existi11 a rebe]]jão em pé ; e por outro lado 
ouvia . dizer que o· Pará, estava inteiramente· 
tranq1Jillo, e que os francezes não linhão razão 
pará se conservarem no ponto militar que oc
cnpão, porque os bandos rebeldes estavão in-

. teiramente baliilos e venc~dos ; e não sei mesmo 
se esta propor:.ição vem,. em algum acto. da ad-

. ministração do nobre ex~presidente. Se pÓis o 
Pará está reduzido á ordem ; se a lei a:lli im
pera ; se os dous ou tres. mil homens, que quer 
o nobre deputado, nllo são porque tema a]gur:ri" 
sinistro dos invasores estrangeiros, não acho 
necessidade alguma de distrahir para aque)]a 
provincia umu força tão grande, que póde 
sei· melhor applicada no Rio Grande do Sul, 
onde existe realmente a reb1::ldia. Ou ainda 
existem rebeldes, para conter .os quaes são 
necessarios os 2 a 3 mil homens, ou ~sta 
fo1·ça é destinada para conter a continuação da 
invasAo das forças francezas ; eu peço licença 
para exigir do nobre ex-presidente uma expli· 
cação a este respeito. 

Aproveito o ensejo para interpellar lambem 
·ao nobre ex-presidente sobre outro objecto · im
portante. Ouvi dizer que. na província do Pará 
a ocm1pação militar estrangeira tem sido sobre- · 
maneira animada por uma forte emigra~o 
que alli tem apparecido ; qu izera portanto 
que o nobre deputado me fizesse o favor de · 
explicar que causas houverão para esta emi-

. ~ração; se ellE!·., é verdadeira, e se o nobre 
deputaQo, qua(do- .. , administrou a província,· 
nao achou meiôs'.'\le. conter està emigração; 
porquanto realmente:_ tenho ouvido dizer que 
até os ft·ancezes se ·arrojárão a fazei· procla
mações e convites aos habitantes do Pará 
para emigrarem para .,o ponto por elles occu
pado, offerecendo até ~ma paga. Não affirmo 
o facto, mas peço explicações a respeito . 
delle. · 

Inclino-me a crêr que realmente a paz está 
restabelecida no Pará, e que não eYistem mais 
rebeldes naquella provincia. Inclino-me a crêr · 
que rebeldes não existem ; existirá no Pará re
senti men to legitimo (apoiados); e talvez a força 
de 2 a 3 mil homens -fosse alli precisa para 
suffocar os grilos da humanidade oppri
m ida. (4poiados.) Talvez os 2 a 3 mil 
homens sejão allt - precisos para intimidar 
aquelles que tiverem de reclamar contra a 
mais flagrante violação de seus direitos. 
(Apoiados.) 

O SR. MARINHO : - Apoiado ; muito .bem, 
muito bem ... 

-O Sa. NUNES MACHADO:- Explique portanto 
o nobre ex-presidente . a necessidade destes 3 
mil homens de modo que não se contradiga com 
as asserções officiaes. - .. · · 

Q. Sr .. And.réa : - Sr .. presidente: que eu 
sal.vei a provincia dó Pará.; que a salvei com 
me~o~ -~eios do que eu mesmo tinha pedido ; 
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que.a salvei sem mass:\Cres· e sem revezes, é uma 
cotlsa que ninguem com justiça ll}e poderá. dis
putar: que usei na conquista _ do Pará dessa 
moderação tão recommentjada na casa, porque. 
foi ma.is por estrategia do que combate que 
venci, tambem é outra vàntagem que com jus; 
tiça ninguem me poderá negar ; que conservei 
a_provincia em paz ; que durante a minha ad
ministraç!i.o, o commercio, a agricultura e as 
artes se desenvo1 vêrão, animárão e prospe
rárão, é facto que lambem ninguem me poderá 
negar (numerosos apoiados) ; nem qqe, durante 
a minha adrninistraçM, se navegav:l.o os rios 
todo~- s:em aue os nave1?antes tivessem neces, 
dad;d; arm;s pi,;ra se a";;fenderem. Mas talvez 
se me faça disto um crime.; embora deste 
modo seja eú sempre criminoso. (Numerosos 
apoiados.) 

Sr. presidente, é preciso ter o sangue muito 
frio para ouvir um deputado, qlle foi Leslemunha 
destes actos, levantar a voz nesta casa para me 
chamar despota, para dizer que meus actos sao 
arbitrados, para dizer que a provincía do Pará 
geme com o meu despotismo.· Eu não sou mi
nistro de estado, e não tenho portanto obrigação 
de dar ;aqui conta dos aclos de minha adminis- _ 
trayM, (Númerosos opoiados.) A minha conta 
deve ser dada ao governo ; elle me fará justiça. 
Se os meus accusadores sabem de faelos meus 
criminosos, não peço mised~ordia; assim como 
quero justiça para os outros_) assim tarnbem a 
quero para tnim ; accusem-me perante o go
verno e perante o tribunal compet1;;nte, e eu res
ponderei. Mas aqni não me julgo obrigado a 
responder pelos actós que ·pratiquei como pre- · 
sidente do Pará ; poderei explicar algumas 
cousas ; mas responder como réo, de modo 
nenhum. (Numerosos apoia.elos.) Se o nobre de
putado é d~putado, e como tal deve ser respei
ta_do, eu lambem sou deputado (num.erosos 
apoiados), estou no meu direito ; nao é justo 
que um homem que sabe que· está faltando á 
verdade (ordem! ordem) .... 

_ O Ss. PRESIDENTE ~ - Ordem ! Sr. deputado. 

( Gritos de ordem ! ordem, ! de todos os lados 
da camara.) 

o SR. ANDRÉA: - Eu r.r~e reporto...... (À l 
. , , d , ) oraem.. a or mn . ... _ 
O SR. NAVARRO : - E' preciso desculpar al

guma cousa ; o nobre deputado pela primeira · 
vez se acha nesta Gasa, não póde estar tã.o ver
sado nos estylos parlamentares. 

O Sa. ANDRÉA :-Eu me reporto ; na.o é justo 
que um. homem, t~stemunha do socego de que 
goza a província do .Pará, testemunha das van· 
tagens que resultárão da minha administração, 
testemunha do quanto fiz florescer a agricui
tura) as artes e o commercio, a ponto de os 
negociant~s do .Maranha.o mandarem retirar do 
fará to~os Qs se~s fundos lo~o qne souberão 

que eu me· retirava ; não é justo, digo, qne um 
homem esquecido _destês factos venha ãqui 
tratar-me de despota. (Apoiados.) 

Passal'oi a r~sponder a algnmas perguntas 
_ que me fez out1·0 nobre deputado. 

O.s _francezes ·nunca fiierrio outril aggressão 
qu_e a de occuparem do -lado do Macapá U(!la 

ilha, onde se fortificarão em força de 800 
homens, com uma embarcaçliO de guerra p~ra 
os proteger: quatro soldados J>Orém que allí 

. tivessém deverião ser respeitados, porque qual· 
quer tentativa contra elles . importaria a guerra 
com a França. A emigração que se disse que se 

· dirige p3:_ra lá1 já não existe ; ella teve lugar no 
· principio da conquista; então todos os rebeldes 

que linhão bat·cos passarão para a banda do 
MacaDá; mas depois o numero dos emígrados 
dimi~uio muito. ·um ou outro rebelde cÕberto 
de crimes atrozes, quando póde safar-se na sua 
canôa, para lá. emigra, e é alli aceito ; mas na.o 
existe a emigraçao que suppôz o nobre de-
putado. · 

Perguntou o nobre· deputa.do se a provincia 
do P~rá está ou na.o quieta: eu ainda não disse 
que estava inteiramente quieta : resta.o bandos 
de rebeldes na cabeceira do rio Tapajós, con
finando com a provincia de Maltõ-Grosso, onde 
têm tido apoio, porque se tem julgado que 
tenentes coroneis, com pés descalços1 não 
podião deixar de ser homens perseguidos; resta 
ainda o rio Madeira, onde os indigenas se têm 
rebellado : o índio Ct)t'Oado foi batido, e tomou 
outra direcça.o, mas póde reapparecer. A ten
dencia para a rebelliao é grande na província do 
Pará: homens que ha pouco tempo acabarão de 
matar e roubai- sem castigo algum, homens 
que impunemente calcarão aos pés todas as 
leis, têm desejos de tornar a praticar o que já 
fizerao, e se lhes deixarem, h110 de voltar. Por 
isso en julgo que deve haver na provincia uma 
força sufficiente para acudir a qualquer ponto 
que seja necessario. Quando porém sustentei 
que erao necessarios dous a lres mil homens, 
declarei que et·a em attenção ás nações com 
que confina o Pará. · 

Quanto · á fortaleza de Macapá, discordo da 
opinião de S. Ex. o Sr. ministro da guerra, e 
acho aque]le ponto muito importante, por ser 
lugar onde podem fundear as embarçaçaes, e 
conservar-se alli o deposito que mandei estabe· 
lecer com um destacamento para fornecer 
outros pontos. · 

. O Sr. Oliveira.:---, Julgo antecipada a c~eaça.o 
do corpo de sepal'adores, não estando ainda 
feitas as fortificações : creio que este· coipO se 
poderia ·orgánisar quando se começasse a cons
trucça.o de praças fortes. 

Âproveitarei a occasião para responder . tarn
bem ao nobre deputado eY-presidente dn pt·o
vincia · do . Pará. Posto seja mui grande a_ 
consideraylio e respeito· que lhe tributo? mais 

~ 
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respeito, mais consideração e11 devo ao cum
. · primento de meus de~eres. 

Disse o nobre deputado qne o governo não 
tinha bastante força para suffocar a rebeldia, e 
pelo modo porque se exprimio parece que con· 
sidera rel5eldes a lodos os brazileiros (apoiados); 
por exemplo, quando fallou da Bahia, tratou 
de rebelde a provincia inteira. · Sr. presidente, 
se commoções têm apparecido nas provincias, 
não é porque os brazileiros seja.o rebeldes ; e se 
os.brazileit·os silo rebeldes, isto é effeito de uma 
causa que será necessario remover para que 
elles sejão felizes. Esta causa, no meu entender, 
provém de que a administração e seus agenfos 
curão mais dos seus interesses do . que· dos 
interesses 1io Brazil. (Apoiados.) Eu entendo 
que não podemos ser felizes emquanto a 
administração escolher agentes que substitua.o 
ás leis do paiz a sua despeitosa vontade ; en
tendo que não podemos ser felizes emquanto 
a administração_ escolher agentes avidos de om·o, 
avidos de sangue. (Apoiados.) 

O Sr. Andrad.a Ma.ohaclo (pela ordem) se 
oppõe á idéa de que se não possa discutir na 
casa a vida publica dos agentes do poder~ 

O Sr. Ottoni :-Sr. presidente·, eu pedi · a 
palavra quando estava fallando o Sr.· ex-presi
dente do Pará para responder a um~ propo.:;içao 
por elle emitlida, que me soou muito mal 

· aos ouvidos, e foi que - muitos annos se 
haviãü de .passar antes qu~ _ o Bra'zil pu
desse aquietar-se, por causa das leis fracas que 
temos.-Nesta mesma occasião pedio a palavra 
o nobre deputado pelo Pará ; e como ha muito 
tempo estou ancioso por ouvir nesta casa uma 
discussão relativamente á desgraçada admi-nis
tração· do nobre ex-presideme do Pará, vendo 
que o nobrn collega representante da nação por 
aquella prf;)vincia pedia a palavra, cedi imme
diatamente._ V. Ex. · não pet·mittio que o nobre 
deputado entrasse nos detalhes da adminis
tração do nobre ex-presidente. 

O nob1·e deputado pretendia talvez citar. factos 
c1ue o publico tem ouvido e lido em muitos 
jornaes, acompanhados de documentos que 
fazem .erriçar os cabellos do homem o menos 
hu1"?ano,. e mesmo <le hl)mens que _não sej'ão 
mmto avessos ao derramamento de sangue. 
Mas posto V. Ex. não consentisse que o 
nobre deputado entrasse neste desenvolvimento, 
elle di::;se bastante para que o nobre ex-presi
dente devesse responder-lhe categoricatnenle. 
O nobre :deputado, . o Sr. Angelo Custodio, 
di~se que o ·ex-presidente do Pará tinha com
meltido viol~ção dàs -leis; havia. atropeHado 
a constituição e ferido os_ direitos dos ci
dadãos daquella provincia .(riumerosos apo'Ía· 
dos), e que era talvez esta-'' a:'_razão por que o 
~x-presidente da provincia do :Pa.rá vinha agora 

· exigir para aquella província a força de dous a · 
lres mH p.omens! E como ·replicou o nol)re ei·· 

presidente a umn accusação · tão séria, bem 
·que generica, hell) que sem factos especifi~ 
cados? Como replicou elle a esta .proposição? 
Dizendo em ar· de de:3prezo :-Pc?nsei que dis
sesse alguma cousa, mas como nada disse não 
respondo.-Como se violar a constituição, es
carnecei· dos direitos h1dividuaes1 atropellar 
todas as leil), seja cousa nenhuma para o ex
presidente da província do Pará! ... (Apoiados.) 
Já foi repellida com a energia que merecia-uma 
proposiçllo desta natureza. · 

Mas continuou dizendo o nobre ex-presi
dente : nllo me defendo nesta casa como réo : 
poderei dar nella algumas explicações ; mas 
chamem-me o que quizerem, nunca poderáõ 
deixar de reconhecer que salvei a província _ 
do Pará. Pat·ece que nestas palavras se cifra a _ 
defesa do nobre ex-presidente de tudo quanto 
se lhe póde imputar. Sr. presidente, quando 
Scipião, depois de ter salvado Roma das armas 
"tantas vezes victoriosas dos carthaginezes ; 
depois de haver-se comportado com a mode
ração a mais exemplar que é passivei ; depois 
de ter apre~entado ao mundo ad.mirado o cara
cter de um general conquistador humano, 
resumo · de todas as virtudes ; quando este 
homem dislincto de seu seculo foi chaénado 
por. um tribuno invejoso á presença de seus 
concidadãos para justificar a sua conducta, 
e defender-se do crime de o accusava este 
tribuno invejoso, exclamou :-Neste dia, oh ! · 
romanos, venci Annibal, subjuguei o rival do 
povo romano ; subamos ao Capitolio para ,dar 
graças aos deuses. - Comprehendo perfeita· 
mente a eloquencia das palavras de Scipião; 
mas quando o ex •presidel)te do Pará, cujos 
precedentes na vida publica nno são de modo 
algum apregoados de sorte que possão ter o 
mais pequeno vislumbre de semelhança com 
virtudes pllhlicns do gene1·al romano; quando 
a provincia de Pernambuco talvez ainda hoje 
conte victimas infelizes opprimidas no tempo 
de Luiz do Rego, em cujos despotismos geral
mente se diz que participava .o nobre ex-presi
dente do Pará; quando estes precedentes da 
sua vida publica são aggravados · pe]o clamor 

· que tem surgido por tantas bocas daquella 
provincia ; quando sn.o aggravados por accu
sações ta.o serias como as que o venernvel 
metropolitano do Brazil no anno passado, desta 
tdbuna denunciou ao paiz ; quando o ex
presidente do Pará, a quem da tribuna uacional" 

· são lançados em rosto milhares de assassi· 
natos jurídicos, se é qu~ mesmo jurídicos 
se podem denominar : quando se diz que em 
uma prisão maritima se conservou constante
mente um certo numero de .infelizes, que não 
augmentav11, apczar de ser diariamente aug
mentado o numero das victimas, porqne se por 
~1m lado enlravAo mRis infülizes, por outro lado 
erão pelo portnló lançados.ao mar os cadaveres 
dos qne diariamente pereciAo ; accusaçoes estas _ 
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todas tão graves-que, emquanlo nn.o se justificnr 
del1as, ha de permiltir que ihe diga: fazem com 
que os· honiens que são humanos o olhem com. 
horror e o supporihão coberto de sangue ...... 
( Grito~ de ordem, ordem; grande movi·rne·nio 'iUJ, 
sala.) · . . 

o SR.' PRESIDENTE:- o Sr. deputado está fora 
~a ordem ; faiia com um seu collega .. 

O SR. ÚTTONI: - Não me dirijo ao Sr. 
deputado, a quem muito respeito ; mas não 
poss'h dizer o mesmo ácerca do ex-presidente 
do Pará. · 

o SR. PRESIDENTE : - Pelo í:ee:imenlo não 
é permiltido que um Sr. deputado dirija cen
suras pessoalmente a outro membro da Cl:lsa. 

O SR. ÜTTONI : - Perdôe V. Ex., eu ri110 
havia censurado positivamente ; mas quando 
um presidente, dizia eu, se vê coberto de accu
sações dessa natureza, apresehtadas por vozes 
tào eloquentes e tão respeitaveis, não sómente 
nos. periodicoi::, pela imprensa, mas nesta tri
buna, àccusações que fazião olhar para elle como 
nin hámem coberto de sangue, emquanto elle 
se não justificasse ( e queria concluir), não posso 
deixar de estranhar que um ta] presidente 
quizesse comparar-se â Scipilio (11.poiados), e 
viesse aqui dizer simplesmente - eu salvei o 
Pará. - E' o que eu queria dizer a este res-
peito. · · ·. 

O nobre deputado nos disse que está no seu 
direito, e que nllo dará aqui senão explicações; 
que nM responderá á~ accusações que se lhe di
rigirem. Pois bem, eu na.o contesto. ao ex
presiâ~nte deputado pela província do Pará o 
direito de calar-se ; mas ha de me permittir 
que lhe diga que o seu silencio ganccionará pe
rante o Brazil e perante a opinião publica todas 
quantas accusações lhe têm. sido dirigidas desta 
tribuna que o nobre deputado deixar sem 
resposta. Sei que os maiores criminosos podem 
achar mil desculpas, e procurando a commi· 
seraçao dos juizes, ou talvez por falta de 
provas· legues, escapar á puniçrto, á condem
naÇão de seu crime ; mas ha um tribunal 
muito respeitavel, diante dçi qual todos os. 
empregados . pub1icos têm obrigação de res
ponder ; este tribunal é o da opinião publica do 
paiz. 

Quando um deputado, usando de seu direito, 
accusa, censura actos de autoridades que esti
verão encarregadas de funcções publicas, e estas 
autoridaâes, · estando presentes, recusão justi
ficar a sua conducta e dar·explicàções·a respeito 
delfa, sanccionao todas as accusações que lhe 
sM dirigidas. Mas, Sr. presidente, ha de per
doar-_me o nobre deputado do Pará, eu tudo isto· 

·.·esperava delfo depois que li o seu relatorio na 
ab_ertura da assembléa provincial do Pará etn um 
dós annos · anteriores -; depois que li o desprezo 
çom que o nobre deputado· tratava a consli-

. . 

tuição ; depois que vi as celebres divisões 
._ • • • '11 . . e - • 1 ·- " •1 • 1 . - . -cerntorrnes. ae commanaancias mrnrnres, que 
aconselhou á assernbléa provincial qne decre
tasse, e :q_ne parece. que d~cretou de seu 
motu-propr10, e deporn que h a phrase .... 
não sei como a qualifique . . . . de escarneo 
com que tratava dos objectos os 'mais sa-
01·.,,. rln<:! e··-~~~ .... 

O SR. PRESIDENTE : - Tudo quanto o nobre 
deputado tem dito tem sido fóra da ordem ; 
não disse uma palavra sobre a fixaçao de forças 
de- terra. · · 

O SR. ÜTTONI: .-:... .Uma . véz que Y,: Ex. per
qittio ao· nobre deputado ex=presid~nt~ ·do Pará 
o dizer que o Brazil. nno se havia de aq1lÍetar 
emquanto tivesse leis ta.o brandas, deve set· li-
tiitn rPi::pnntl.Pr-lhP · 

o SR. PRESmENTE :-Rogo ao Sr. deputado 
que se limite ao objcclo em discussão. 

·•o SR. ÜTTONI: - Tenho dito sufficiente· 
mente. V. Ex. esla muito rispido a certo 
tempo para esta parte, particularmente para 
o lado a que pertenço. Ell me submetto ao 
que exige; já tenho dito sufficientemente para 
desabafar a indignàção de que estava pos
suído. 

O Sr. Andrada Macha.do pronuncia-se contra 
o novo principio que parece quel'er estabelecer
se na casa de que a inviolabilidade que é'-só 
relatiya ás opiniões abranja tambern os actos 
praticados por qualquer deputado como homem, 
ou como empregado publico. 

O SR. PRESIDENTE responde que tem chamado 
os Srs. depubdos á ordem quando sahem fóra 
da materia em discuss~o. 

Dá para Ol'dem do dia a mesma de hoje, e 
levanta a sessa.o ás 2 horas e meia da tarde. 

----~3>-----
Sessão e01 ~8 de Junho 

f>RESlDENCIA DO SR. ARAUJO VIANNA 

SoMMARIO,- Expediente.- Ordem do dia. -
Continuação da discussão sobre o pm·eee1· a 

. respeito do decreto que annullou a nomeação 
do Sr. Agostinho Morefra. Guerr11,,- Di-~
cu~sã,o da fac ação. das forças de terra. Dü
c'ursos dos Brs. Ca1·neiro Leão, ministro da 
guena e A ngelo Custodio ; o Pa'rá ; o vadre 
A nto-nio Sanches de Brito ; accmsações diri
gidaa ao ex-pre8idente do Pará ; diséursos 
do~ Srs. Nune{f Machado e Ottoni: · ~. 

A's 10 ~oras da manh!Í faz~se a chamada, e 
logo que se reune numer_o legal de Srs. depu
tados, abre-se.·~ ses§ã.9, lê-se e apprqva-se a 
acta da antecedente/:-< 

Faltão, com·',tiâu~a'-' participada os Srs._-Ca-
. jueiro, Gomes·;d:i.F'onsêca, Alcibiades, Pinto·.' 
Ooelho, Calmon, Barreto Pedróso, Freitas, Pau-·· 
···.. . . . . · .. 
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Uno e BL1stamante; e. sein · ella os Srs. Souza . 
· ~. Frauco e Francisco do Rego. 

EXPEDIENTE 

. o Sa; 1°· SECRETARIO dá conta do expediente, 
lendo _os seguintes officios : · . 

· Do ministro da justiça, remetterido o officio· 
do presidente de S. Paulo de 14 do · corrente, 
cobt·indo · o do coronel chefe de legião da 

.guarda nacional da capital da dita província, e 
.a 1·epresentação dos officiaes daqueJla legião, 
pedindo._àlgumas reformas nas leis relativas á 
organisaçto da v;uarda nacional. -A' com
missão de marinha e guerra. 

Do min.istro-do imperio, enviando uma copia 
do officio do presidente de S. Paulo data~o de 
11 do corrente, o requerimento ·a elle · jurito, 
que á assembléa geral legislativa dirigem D. 
Mal'ia Ca1·olina Jusliniana e Cunha e alguns 
officiaes da exlincta 2a. linha da dita província, 
que vencem soldo, pedindo que a seu füvor se 

· amplie o beneficio concedido aos officiaes de 
la. linha pela lei de 6 de Novembro de 1827 e 
decrnto de 6 de Junho de 1831.-A' commissão 
de marinha e guerra. 

Do secretario do senado, participando que o 
senado adaptou e vai dirigir á sancção imperial 
tres resoluções desta camara, aulorisando o go
verno para conceder carta de naturalisaça.o de 
cidadão brazileiro ao padre Benigno José de 
Carvalho, e privilegio exclusivo ao pad1·e An
tonio José Pinto para importar abelhas, e a 
Paulo Fernandes Vianna para estabelecer cor
reios urbanos.-Fica acamara inteit-ada. 

. Do mesmo secretario, remettendo seis propo
sições do senado, approvando a tença concedida 
ao <;oronel João Eduardo Pereira Collaço Amado, 
e as pensões concedidas :io visconde da Praia 
Grande, D. Maria José de Mendonça Barrozo, 
D. Maria lgnez de Souza Barrozo, o soldado 
Pedro da Silva e outras praças que prestârão 

· bons serviços á causa. da legalidade na provincia 
da Bahia. -A imprimir. 

Do mesmo secretario, enviando tres proposi
ções do senado, a primeira autorisando a fabrica. 
~a igreja matriz de Sant'Anna da villa do 
Principe da provincia do Rio Grande do Norte 
a possuir o terreno que lhe fôt·a doado em 
17 85 : a segunda dispensando do lapso de 
tempo, para que possão transitar pelas reparti
çõõs competentes,. as cartas de confirmação de 

· s~marias concedidas a Manoel Innocencio Pires · 
. Cãmargo, sua 1riulher, e 3 filhos; a terceira au

tol'isando q governo a··conceder carta de natu
ralis~ção ao pad·re Joaquim Alves · da Nobrega. 

. :.-A imprimir. · .. · . .:. · .. 

. .· . .Oo . mesmo secretar,i<J,~ -~p;viando a Pl'.Opo
. ·. siçao dó ~enado approvànilc:ÜA ·.tença conce-

dida a D . . Anna Cecilia,:da·.~osta Pereira. - .. A 
t: jinprimir. · 

· va.o á mesá os requerimentos : de Franci~co 

. '. 
: :. -~-.r~·_; _-

Fernandes d~ .. Costa, .J~ão Rih.eiro deJ)liveira, . 
. José Ferreira Baplista, Francisco Joaquim da 

Silv~., Vai:gas, Francisco_ Jacintho Férnandes, 
Ja.sé Joaquim da Silva, José Francisco Xavier de 

· Castro e José d'Almeida Saldanha, pedindo-. o 
lugar ,.de porteiro desta camara, que s~ acha 
vago. ,, . 
. Remetle-se mais á mesa os requerimentos 

-de José Joaquim de Magalhães; do coronel 
reformado Joaquim Filippe Lampreia Mi
moso;. e a petição de D. Maria da Silva 
Rodarte. 

Vai a impl'imir, para entrar na ordem dos 
trab,llhos, o parecet· da commissa.o do orça
mento du fazenda sob1·e a fixaçao das despezas 
daquelJe ministerio, e é o seguinte : 

cr A commi3sAo do orçamento· da fazenda,· 
enc:m·eguda de examinar a proposta do go
verno pam a fixação da receita e despeza do 
imperio pal'a o anno financeiro de 1840 a 1841, 
na parte relativa ás despezas do rninisterio da 
fazenda, e á receita geral, vem apresentar o re
sultado do sen exame, pelo que respeita á fi. 

. xaçllo da Jespeza, reservando-se para apresentar 
em separado a parte relativa á receita geral ; 
e pensa que essa parte da proposta do governo 
póde ser approvada com as emendas, que lhe 
offe1·ece. Destas emenda:; as que dizem respeito 
aos paragraphos 5° e 6º são cot·1·~cçOes de erros 
de som ma para menos, que se notão nas tabellas 
do orçamento impresso, ao qual se refere a 
proposta ; no § 2° supprimio a commissa.o 
112:000$ lambem pela mesma razio, por isso 
que o juro e amortisaçAo correspondente á 
massa total da divida interna fundada de juro de 
5 e 6 por cento, importa em 2,086:736$, como 
se vê do qL1adro · que o ·governo remetteu á esta 
camara para corrigir. o engano que houvera no 
outro annexo ao orçamento em o qual vinha 
esta despeza calculada em 2,198:896$. Sup• 
primió a commiss!l.o no§ 8° a quantia de 7:492$ 
na totalidade da somma orçada pelas thesou
rarias para despezas do expediente, por isso que 
em algumas parece-lhe excessivo o ee.dido ; pela 
mesma razão supprimio 16:104$ no§ 9º e 6:032$ 
no § 10, posto que a conceder-se o que pede o 
governo para ,o serviço das alfandegas deverwse
lhe-ia dar a qnantia de 700:097$, e não a de · 
696:104$, que por engano de soruma se Jê no 
orçamento impresso, a que se referio a proposta. 
Parece á commissAo que com 1~0:000$ se po
derá fazer o se1·viço das mesas de diversas 
rendas, recebedol'ias e collectorias, e atfentas as 
circumstancias do paiz reduzia tambcm 10:000$ 
na som ma pedida para construcção de obras, e 
reparo de etlificios. E posto que entenda que na 
quota do § 16 se pudesse fazer algu_ma reducça.o 
na quantia · pedida para pagamento d·e bens 
de defuntos e a,usentes, restituiç~es .e. outr~s, 
porque ao menos . em alguns annos, ~no tem 
ella chegado a esse computõ, comtudo ne.:. 

· nhuma reducção.quiz fazer,. por entender que 
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570 SESSÃO EM 28 DE JtJ:Ni:-10 DE 1 ~3~ 

ao .i;ovct·n·o deve dar-se alguma cousa mais do 
que pedio parn a compra do páo-brazíl, englo
bad1:1 nessa mesma rubrica, afim de que possa 
elevar ainda mais o preço, por que actualmente 
0 pa~a nas provindas productoras desse _ge
nero, e evitar o contrabando por essa maneira, 
que na sua opiníllo é uma das mais efflcazes, 
que se poderá empregar. · 

(< Taes são as unícas alterações, que no en_
tender da cornmissrto se podem fazer na parte 
da proposta reialiva ao min_isi.erio àa iazenàa, 
cuja despeza ficará reduzida á somma de 
6,642:086$201. 

PROPOSTA 

Parte relativa ao ministerio dafazenda 

{< Arl. 7°. O ministro e secretario de estado 
dos negocios da fozenda é autorisado para des
pender com os objeclos designados nos se· 
guintes paragraphos a quantia de 6,796:934$021. 

A saber: 
§ 1º. Divida externá fundada 

! 3901414 ao cambio par 
de 43 1/5 . 2,168:966$666 

§ 2º. Divida interna fundada . 2,282:000$000 

· § 3º. Caixa da amortisaça.o e 
filial na Bahia, e empre• 
gados no resgate e substi
tuiçM do papel-moeda . . 

§ 4''. Pensionistas do estado . 
§ 5". Aposentados . . . _. 
§ 6º. Empregados de reparti-

ções extinctas . 
§ 7º. Tribunal do thesouro 
§ bº. Tbesourarias filiaes nas 

provincias . 
§ 9º. Alfandegas . 
§ 10. Consulados. . . . . 
§ 11. Mesas de rendas, recebe-

dorías e col lectorias . . 
§ 12. Casa da moeda 
§ 18. Fundição de. typas . 
§ 14. Almoxarifados existentes 
§ lõ. · Administração de pro-

prios naéionaes . . . 
§ 16. Córte e conducçno de· 

páo-braiil, desconto de bi-
lhetes da alfandega, ·paga-
mento de bens de defunlo:ii 
e ausentes; e de depositos, 
restituições de · direitos e 
outras. . • . . . 

·-§ 17. Cqnstrucçno de obras e · 
reparos de edificíos_a ca1·go 
deste ministerio . . . ·. 

§ 18. Gràtificações em todo o 
imperio· . ,f • • • · 

§ 19 .. Despezas eventuaes . . 

38:620$000 

380:809$801 
HH:389$288 

77:788$266 
65:363$000·· 

251:492$000 
696: 104$000 · 
131:032$000 

158:324$000 
31:400$000 

5:972$000 
2:221$000 

5:452$000 

150:000$000 . 

100:000$000 

· 10:000$000 

50:000$000 

Emendas á propo~ta do go·vernó no tit·ulo I 

DESPEZA GERAL 

cr Art. 7º. 
n n T'. • • 1 • j' 1 l () "1 '7(\.{){)()tltflJ){) 
l\. .. _,o 11ru1, n ... "'~n't'ln"- 11'1""'\nc-,,rn ,.,.,v.vvv11uvvv· !:)" ~ • ~)Vl\A~l J1J.L~I.J.JU LV.l.lUC'l,\AÇ'- • - -.. -r-

§ 5º. A posen lados . . . . 193:889$288 
§ 6º. Em pregados de reparti-

çfii,s 1-rxtin0.l:u:; • 
§ 8G. Thesourarias filiaes nas 

províncias . 
§ 9°. Alfandegas . 
§ 10. Consulados . , . . . 
§ 11. Mesas de rendas, rece-

80:R92$2n6 

244:000$000 
680:000$000 
125:000$000 

bedorias e collectol'Ías 150:000$000 
§ 17. Construcç!lo de obras, etc. 90:000$000 

rc Paço da camara dos deputados., aos 27 
de Junho de 183!1. - J. F. Vtanna. 
M. N. Oasfro e Silva. - C~ Carnefro de 
Oa.mpoa, » 

Lê-se e approva-se o seguinte : 
u Reqlleiro que se peçno informações ao go

verno ácet·ca do numero dos estudantes que 
frequentão a aula do commercio. ·- Carneiro 
da Cunha.» 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão adiada do parecel' da 
commissllO de constituição ácerca· do decreto 
que declarou de nenhum effeito o ?ª nomeaç;M 
de juiz de direito ao bacharel Agostrnho Morell'a 
Guerra. 

O Sr. Henriques de Bezend.e concorda com 
a conclusno do parecer da illustre commíssM, 
emquanto diz que nada houve de illegal ·no 
decreto do governo, que suston o da nomeaçao do 
bacharel de que se trala ; o que acha irregular é 
o decreto que nomeou a esse individuo para juiz 
de direito, pois que elle orador nã.o reconhece. 
competencia no governo geral par& .nomear 
juir:es de direito. 

Nào entende porém o orador que pela pas
sagem da carta de. juiz de direito etle ~eja 
logo considerado como tàl, sem que primeira
mente tome posse do lugar para que fôra · 
nomeado, e preste o competente juramento ; . 
e nesta parte diverge da opinião dos iilustres 
deputados que combatêrao o parecer. Mostra 
o inconveniente e "bsurdo que se poderia 
seguir, se acaso se adoptasse o pl'Íncipio 
emittido pelos nobres deputados, . porque pO· 
deria acontecer nomear-se um juiz de direito· 
para qualquer comarca de uma· provincia, e_ a 
assembléa pl'ovincial haver já supprimido essa 
comarca para onde era nomeado o juiz ~e 
dir·eito ; e este, f,em ler tomado posse, fica1·1a 
juiz. de direito in pdrtibus, juiz sem jurisdicção; 
Respondendo. ao nobre deputado que comba
tendo o parecer, pareceu provar q11e o ~cto 
da posse e1·a um acto secundario, mostra que é 
contraproducente seu aI"gumento1 pois que como. 
elle reco~hece que a posse .serve para. rµ:,.rcar · 
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SESSÃO EM:· 28· DE JtJNB.O DE 18M 577 

magistrado : e · o qn~ é a 
a idade do magistrado ? Do 
data pois seu nascimento 

a antiguidade <lo 
antiguidade senão 
dia de sua posse 
como magistrado. 

O orador nota que nllo sabe até que ponto 
querem alguns senhores levar a independencía 
do poder judiciario .... 

O Sn. NuNES MACHADO : - Até os limites que 
-lhe marca a constituição. 

O SR. HENRIQUES DE REzENDE : - A consti
tuição não quer que os magistrados sejão tão 
independentes, e Deus nos livre que assim 
fosse. O poder judiciario, na opinião de muita 
gente boa, é apenas um ramificação do poder 
exer.utivo l 

Ul\1A·,;Voz: - Ave Maria 1 

O SH. HENR1QuEs DE RE?.ENDE :- Pois que os 
membros de um e de outro ttim•de executar ns 
leis : por isso a constituição revestio o chefe do 
poder executivo do direito de remover o ma
gistrado para onde achar conveniente, ainda 
mais, do direitu de suspendêl-o. Se isto 
é exercer influencia sobre o poder jt1diciario, 
es~a influencil?- é autorisada peln consti
tmça.o. 

O oradot· lembra de passagem,' e justifica o 
acto_d? presi~e~te do _Pará quando removeu 
um JUlz de· d1re1to ; pois está persuad!do que 
um presidente, encarregado de manter a ordem, 
é apto para ir ás mãos de quem quer que 
seja que a queit·a perturbar. Acha o orador 
que se o Sr. Guerra se julga offendido 
em seus dit,eitos, tem recursos, aprompte os 
documentos e queixe-se- em f6rma ·do go

verno. 
Pelo que ac!lba de expender, iem de votar 

pela conclusão do parecer· do com missão, mas 
contra as promessas que elle estabelece. Ter
minando, declara que em sua opinito, e á vista 
dC? artigo dá constituição, consiste a indepen- · 
dencia do poder judiciaria em não haver poder 
algum que possa revogar uma sentença, chamar 
a si os- processos, etc., isfo é1 não ha mais no 
Brazil quem tenha autoridade desembargatorial 
do-Sr. D. João VI, qu& declarou innocente mn 
homem legalmente condemnado, declarado cri-
minoso. . 

Faz mais a1gumás reflexões, mostrando factos 
lastimosos, provenientes de se não_ dar á inde
pendencia do. poder judiciario a unica intelli
gencia que se lhe de'!e dar, e conclue votando 
pelo parecer dà commíssão. 

: O Sa. PRESIDENTE declara· adiada a dis
cussão, por se achar na sala immediata o 
Sr. ministro .. :da guerra,. e convida os · Srs. 
secretarios a íntroduiil-o· com ·as formalidades 
do estylo. 

SEG.UNDA PARTE DA ORDEM :o·o DIA 

. Continua. a discussio da fixaçn.o de. forças, 

'tOllQ 1· 

com a s~uinte emenda substitutiva ao § 2., 'do 
art. 1º : . 

« De 18,000 praças de pret de linha, po
dendo desde já este numero ser elevado a 
16,000 pra,ças em circumstancfas extraordina~ 
rias.-Coelho. » 

O Sr.· Carneiro Leão : - Julgo, segundo o 
regulamento da casa, que nesta lei, por isso 
que não tem a primeira discussao geral sobre · 
sua vantagem ou inconveniencia, é permittido 
fazer agora quaesquer considerações geraes a 

seu respeito. Pl'imeira.menle, pois, direi que 
neste projecto de lei os dous artigos 2º e 3" 
contém inconvenientes que mister é expender, 
e até são contl'arios nos direitos do poder exe· 
cutivo, Contra o 2º, poderia deixar de subsistir · 
esses inconvenientes, se o actual min isb'o 
dn guerra julgasse que a 01·gnnisaçD.o desses 
corpos deve convir no a.uno íiuanceiro dessa 
lei, e que nenhuma cil·cumstancia ha de 
apparecer que torne de utilidade ou de 
necessidade dar outra organisa~no a esses 
corpos. 

Eu não supponho de utilidade que nós nessa 
lei especifiquemos quantos corpos de cavallada, 
de infantaria e de al'tilharia deva.o compôr a 
força de terra ; parecia-me melhor fixar o nu
mero de praças, e deixar ao arbitrio do governo 
i:1- organisação e o _numero de corpos. Circum
stancias podem occorrer em que convenhão 

outras armas1 e não as mencionadas nesta lei : 
pôde haver circumstancias em que convenha 

ao serviço que haja, v. g., infantaria pesada, 
granadeiros, ou mesmo maior força de artilharia 
ou de cavallaria, e menor de caçadores; e o go
verno não poderá dar essa organisaçllo, atal-o a 

esse at'ligo da. lei. Parece, pois, que se devêra de
ci·etar as praças, e que ao governo ficasse a fa. 
culda~e de organisar os corpos das armas que 
forem precisas, para que se não veja coagido 

quando tiver mais necessidade desta ou da
quella arma para evitar-lhe esse inconve
niente com que terá de lutai·, votarei contra 
esse artigo. 

Emquanto ao 8", que quer privar o go
verno· de um direito que a constituiçllo lhe· 
confere, porque diz expressll.mente - ao go
\'erno compete ~ organisar as forças de mar 
e terra, e é elle ceL'tamente opposto a este· 
artigo da constituição, e confere ao corpo 
legislativo o direito de dispôr da 'força nrmada. · 

Entendo que o governo póde dispôr que taes 
ou taes corpos fiquem estacionados em taes 
províncias; mas para isso fará um regulamento, 
e disporá. 4essas forças estacionadas por meio 
de um novo regulamento, quando a necessidade 
o obrigar. Mas se estivesse fixado por uma lei 
o_ lugar em que deve ser empregada e$sa força, 

· o governo a não poderá distrahir,. nem mandar 
p~ritJ>nde a necessidade publica a exigir. Se ... • 

. C!:lSé: artigo tivesse SÓ ·em . Vista dee)arai' .. O lugar . :-: 

·.-,#?". . . ·7Q 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 10:53 - PÃ¡gina 5 de 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

578 SESSÃó EM 28 DE JUNHO DE 1839 -onde essas p1•aças deveria.o receber o contingente, 
onde eslacionat• para recebet· os recrutas que 
s11bstiluissem aquelles que morressem, assim, 
aceitaria o artigo ; mas -como não declara elle 
este fim, como não vejo r::.izllo ulguma qne o 

· justifique, parece-me que o nobre ministro da 
guerrá n:to se opporá a que o eliminemos deste 
projecto. · 

São estas as reflexões que julguei dever fazer · 
sobre o todo da lei. Agora, discutindo parti
cularmente o al't. 1 º, direi que não se pretere 
a constituição quando se fixa uma força sem 
declarar qUe ella é ordinuria, ou· ex.lraordi
naria. Poderia chamar em apoio algumas leis 
em que temos decretado for ~:as ordinari~s, 
sem fixarmos as forças extraordinarias. (.Apoia
dos.) A constituiçao deu á assembléa gernl 
o direito de decretar forças ordinarias e 
extraordinarias : e assim decretaremos só
mente forças ol'Clinarias quando as cfrcum
slancias do paiz não. nos offerecerem eventna
lidades de guet·L·a; dect·etal'emos forças exlraor
dinarias quando razoavelmente se provm· que 
cfrcumstancias extraordinarias podem dat·-se 
no anno dessa lei. Nno disculo se nas ciL·cum
stancias acluaes podemos prever alguma even
tualidade que aulot·ise o governo para pedir 
maior numero de forças extraordinal'ias; argu
mento em these. Se não se p1·evissem essas 
ci:.-cumstancias ameaçadoras, nenhuma neces
sidade teriamos de ser previdentes de mais ; 
devemos sim ~et· previdemtes, nilo porém in
convenientemente : quando as circumstancias 
do paiz forem taes que necessario seja investir 
o poder dessa força extraordinaria, fal-o-bemos, 
nào pm·ém e-m todo o caso: porque o governo, 
certo da existencia dessa força, poderia envol
ver-se inconsideradamente em uma guerra -
imprevista. Sabemos que ao corpo legislativo 
no systema representativo compete decretar as · 
forças com · que se deve fazer a guerra ; entre
tanto que ao governo com pele o direito de de
clarar a guerra (não ao actual, porque, este di
reito está cerceiado na lei da regencia emquanto 
durar a minoridade do irnperador) ; mas com
pete ao poder executivo,· quando o imperador 
chegar á maioridade. Tem, pois, o poder le
gislativo uma especie de contrapeso para de 
alguma maneira regular as determinações do 
póder executivo, quando quer declarar guel'ra, 
e consiste esse contrapeso no ·direito de decretar 
forças extrl:!,ordinarias, e no. or_çamento os fundos 
necessarios. Assim, quando, sem que as cir
cumstancias do paíz nos provem a eventualidade 
da guerra, estabelecermos ó que teria lugar em 
caso de guerra, decretando ·20 ou 80 mil homens 
de força extraordinaria, segue-se que o governo, 
já investido de poder declarar a gu_erra, não ca
recerá m~is da acquiescencia do poder legislativo. 

A mesma razão se daria para que no orça
mento · da· guerra estipulassemos que os di
nheiros consignados no caso ordinario fossem 

tantos contos, e tantos contos mai3 no extra· 
ordinario. Seria levar mui longe a previdencia, 
seria uma previdencia bem i!Uprevidente; o 
corpo legii:1lativo despir-se-ia dessa attribuição 
que lhe foi conferida p~ra contrabalançar o 
poder executivo dt:! declarat· a guerra, e o 
governo poderia contra a vontade do paiz en
volvêl-o em qualque1· guerra. Quá.ndo de
baixo das informações do governo puder o 
corpo legislativo receiar que, durante esse anno 
financeiro, venhão a apparecer circumstancias 
extraordinarias, decreta,·á forças extraordi· 
narias ; do contrario podem sómente decretar-se 
forças ol'dinarias. Com essa decretação de forças 
extraoràinarias póde o governo inopporluna
mente declai·ar guerra a potencias estl·angeiras, 
comprometter o paiz; e em tal caso, uma vez em
penhado o governo, forçosa será a adopção do. 
poder legislativo, estabelecendo forças extra
ordinarias para sustentar a guerra, recorrendo 
aos impostos, aos emprnslimos a que dão occa• 
sião todas as guerras. 

Sr. presidente, em these julgo que o corpo 
legislativo não deve tomar como obrigação o 
decretar forças Ol'dinarias e extraordinarias, que 
temos dit·eito de o fazer, mas devemos pro
ceder com discernimento. Fixemos as fot·ças 
extrao1·dinarfas quando se provem commoçoes 
intestinas, ou imminencia de guerra ; mas só 
nesses casos será prudente a11torisar-se o aug
mento de forças. 

Applicando pois o que acabo de e:xpender ás 
circumstancias actuaes, e deixando de fallar em 
these, ni'lo me opponho, ou seja para a desoc
cupação · do Oyapock, ou seja por causa das 
discordias em que se aehão todos os povos 
nossos visinhos, ou seja mesmo pelo estado de 
commoção em que se acha a provincia do Rio 
Grande do Sul, · ou por essas dissenções que 
apparecê1·ão no Maranhão ~ resto da rebellião 
do Pará, acho mes1.no que 13 mil homens não 
bastão, que será ~e necessidad~ elevar a 16 
mil hornens a nossa força : não me opponho a 
que s~ fixe em_ 13,000 homens a força ordinaria, 

· podendo elevar-se a 16,000 em circumstancias 
extraordinarias, como quer a emenda do nobre 
deputado de Santa Calharina. 

O es_tado existente na.o é ordinario, não julgo 
. normal' este estado; todavia, no anno da lei, não 
posso prever que saiamos deste estado, que não 

· reputo not·mâl : · e posto que esteja persuadido 
qu~ o estado actual tem muito de extraordinario, 
sempre concot·do que se fixem 18,000 homens 
para eUe, e desejarei para úm estado a que 
chamarei mais· extraonlinario, 16,000 homens. 
Concor3arei pol'lanto na emenda do· nobre de
putado, que fixa 18,000 homens para o estado 
actual, e pat·a o mais extraordinario 16,000 
homens. · · · 

Sr. presidente,_ tenho que fazeL· algumas. re· 
flexões sobre o que honteru aqui se ~disse. Um 
nobre deputado pedio explicações ao Sr. 1µ1· 
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SESSÃO EM 28 DE JUNHO DE 1839 679 

nislL·o -da guerra a respeito de certas leis que 
elle lev_e ·a bondade de chamar-excepcionaes. 
-Sinto muito, Sr. presidente, que as expli
cações dadas pe1o Sr. ministro não sej:10· de na
tureza a assegurar a favor da administração 
actual o voto que o nobre deputado promelteu 
no começo do seu discurso ; elle parecia attri
huir grande parle dos males que sofü·emos a 
essas leis ; promettia o seu apoio ao ministerio 
actual, sob a c.ondição de exigir a revogação 
dessas leis, ele. Sinto que o ministerio actual 
(ao menos nas apparencias, que é no sentido 
em que fallo) não possa contar com o fortíssimo 
apoio do nobre deputado, visto que começa pci1· 
declarar que não está resolvido a desistir da revo- · 
gação dessas leis, considerando-as como innteis 
e pet·niciosas. Sr. presidente, eu desejo rntinm.u· 
o que o nobre deputado disse a este respeito, 
porque me persuaclo que todas essas idéas 
fa1sas por el1e emittidas podem produzit· algum 
ma1. 

Em primeiro lugar fallou o nobre deputado 
da lei que autorisou o governo a conferir postos 
a quem fizesse no imperio serviços relevantes 
em prol da ordPm pub1ica, etc. O nobre depu
tado considera isto como - excepcional, - cu 
não o creio assim; creio que esta lei se apartou 

. da regra commum da Jegislaçao que tivemos; 
mas nem tudo que se aparta de uma regra que 
depende do nosso arbítrio conservar ou nno, 
merece o epitheto de - excepciona1. - Em 
1831 foi dissolvido o exercito, e se prohibirllo 
as promoções. Ora, permiltindo-se o anno pas
sado que se promovessem os que fizessem ser
viços re]evantes, afastámo-nos alguma cousa 
desse estado que se estabeleceu como normal ; 
mas pergunto se por ventura esse estado 
normal é aquelle que deverá ser? Certamente 
não. · Ao contrario~ parece mais · conveniente 

· que quando tratamos de organisar o exercito 
estabeleçamos de novo o direito de promover 
pelos serviços feitos. R,econbeço que este direito 
de promoção deve ter duas bases - merito e 
antigui~ade - assim o julgao os homens en
tendidos ; permittir estes accessos sob a base 
sómente do merito, sem attenção mesmo á 
antiguidade, em uma época em ·que viamos os 
militares desanimados, éntregando~se a outras 
occupações ; fazei-os encarar a possibilidade 
de ter recompensas extraordinarias, quando em 
prol da ordem fizessem serviços rele,,antes, n!io 
sei que ·seja excepção, porque não me parece 
regra in'alteravel a que ou prohibisse as pro
moções, o~ as estabelecesse sómente a favor da 
antiguidade. Creio, portanto, que a lei do -anno 
passado não merece o apodo de - excepcional. 
Lei excepcional deve chamar-se a que se separa, 
ou das regras da· justiça, ou da . constituição do 
estado. Mas se a noss11 constituiçllo estabelece 
como base, para qualquer ser provido em em
prego civil ou milita·r, o merito e a virtude, 
~arece-n1e que ri.ão Je~isla exce~cionalme11te 

aquelle que confere ao governo essa altribuição 
de premiar com postos de accessos esses ser
viços · que nascem do merito, esses serviços a 
que nós chamamos relevantes. Tudo está na 
maneit-a de entender e executar. 

A outra lei é aquella que sujeita a guarda 
nacional á disciplina do exercito da 1"' linha. 
Não é exacta tambem a expressão do nobre de
putado; ao contrario, este é o estado normal da 
nossa legis]aça.o. A lei de 18 de Agosto de 1831 
ordena que quando a guarda nacional auxiliar 
o exercito de linha fique sujeita inteiramente 
ao regulamento de linha. O que fizemos nós? 
Julgámos que a guarda nacional estava no caso 
de ser chari1ada para coadjuvar o exercito de 
1" linha na lula do Hio G1·ande, porque ahi 
Unhamos guc1'l'a. Ora, que uús temos a guerra 
na p1·ovincia do Rio Grande, 111\0 ha duvida, 
e nccessadamente a gnardn nacional chamada 
a essa guerra deve, segundo a legislnçãO normal 
do paiz, estai• sujeita ao regulamento militar ; 
isto é o qne estâ estabelecido pelo nosso direito 
commüm, e é o que reconhece o S1·. ministro 
como conveniente. Querer que a guat·da na
cional, estando unida ao (?xcrcito, tivesse uma 
disciplina diversa, estivesse sujeita a menores 
pen~s pelos mesmos e idcnticos delicto!:i, seria 
querer o transtorno de toda a disciplina. Para a 
disciplina ser efficaz não deve haver no exercito 
chamado a fazer o mesmo serviço pessoas pri
vilegiadas. Portanto, houve ab1Jso em se cha
mar a esta applicação que fizemos da lei normal 
do paiz - excepcional. - Nós não fi1.emos 
senão declarar que a provincia do Rio Grande 
estava em guerra; e isto é indubitavel. As con
sequencias dessa declaração constituem nosso 
direito commum. 

Desejaria fazer algumas reflexões ã.cerca do 
que aqui se passoú na_ discussão de l10ntem ; 
mus sómente genericas, porque não é minha 
intenção offender nem ju]gar alguem. Eu não 
quero de maneira alguma ser quem trate de 
coarctar as attribuiçoes dos Srs. deputados pelo 
que toca ás censuras dos agentes da administração 
pub1ica; mas parece-me que este direito de cen
surar tem limites traçados pe]a conve11iencia, · 
pelo dec6ro, e : por muitas outras regras que 
todos sabemos. · Ora, eu. entendo que directa
mente não· podemos fazer .interpellações senão 
aos Srs. ministros ; mas alguns senhores pa-
. recem entender que desde que um agente se-
cundario da administração publica se ass_enta 
nesta casa corno deputado, nos achamos logo 

· autorisados a pedir-lhe contas, a dirigir-lhe in
terpellações direclas. Se assim fosse não te
riamos outra cousa a fazer, porque eu me di
rigiria ao que foi juiz de paz, outro ao fiscal,. 

· outro ao inspector, etc. ; pergunlariamos a cada 
um como exerceu cada uma dessas funcções, 
etc., e não nos pod_eriamos e.mpr.egar · naquillo -
para que somos principalmente postos aqui. 
ijas nós temos o direitó de censural'? érei0 
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580 SESSÃO EM 28 DE JUNHO DE 1830 

mesmo que o dil'eilo do pt·ovocar uma accu
saçllo contra lt\Cs ou f!lll\eS ngentes da auto

ridade publica, que sl\o prevm•ica<lol'es : se eu 

Yisse que um ugantc era altamente 1n·otegidoi 
e que circu mstnncins cxlraord inarins füzir&o 
calar os tribunaes de justiça, de certo que com 

a minha debil voz denunciaria o que se pas

sava; mas essas provocações directas estão-4m 

outro ca!o; e parece-me que o decóro e a . uli-

1 idade commum lhes assigna limites. _ 

O regimento nos conc.ede · a palavra duas 
vezes em cada questM ; se alguem se levanta 

para fallar sobre a materia, e um nobre depu

tado· entende que não devia fallar a respeito 

dá lei, rnas para se justificar d,J que fez em 

tal e tal época fóra da casa, onde iremos ter? 

Onde irão os negocios que temos a tratar P O Sr. 

presidente seria o primeiro a chamará ordem ao 
deputado que em vez de discutir a materia 
suggesta passasse a justificar-se de actos com

mettidos em empregos exercidos fóra da casa ; 

portanto nno me pareceu razoavel exigir-se do 
Sr. depntudo que foi presidente do Pará que se 

justificasse. Se elie tt·a.lasse disso~ corno poderia 

discutir a lei cm quesH\o ? Na.o seria elle dis

trahido dessa dlRct1ssao, e n&o perderiamos nós 

muitõ Mm isso? Se essa distracçi'l.O fosse minha, 

pouco importava i mas sendo o distrahido um 
militar encaneddo, e em quem todos reco

nhecem capacidade e habilidade, não é cousa 

indifferente. Assim eu creio que o nobre depu

tado fez hem em não se occupar de ilUa defeza 

como presidente. 
Este Sr. deputado tinha pedido a palavra para 

responder a outro senhor da mesma provincia; · 

porém, vendo que V. Ex. tinha chamado á 

questão esse senhor, que se limitou a· fazer im

putações - geraes, desistio da palavra. Tenho 

ouvido criminar o gesto do Sr. d8putado quando 

desistio da palavra. Eu convenho que o seu 

1e?lo nllo fosse confot·me com os usos parlamen

tares ; . mas eu peço aos Srs. deputados que 

considerem as circamstancias. Cada um que 

se vê taxado de desposta, é difficil que não diga 

em seu abono alguma cousa. Parece-me que 

cada um de nós deve ter mais tolerancia, e 

creio que os nobres deputados que se indignára.o, 

e declarárão mesmo-que estavM indignados, 

devem ser os primeiros a desculpar a indi

gnação de quem se-reputa pessoalmente oft'en

dido. Se elles nessa indignaçn.o puderão dizer que 

o Sr. deputado rlo Pará queria tratar-nos como 

a rebeldes, porque exigem tanta moderaçao 

· nesse deputado de que criminao mesmo os 
~estos? 
- Sr. presidente, nll-g queria senao fazer con

.. siderações geraes, e direi que honlem o nobre 

·' deputado pelo Pará não se comparou á ScipiâO : 

lêa-se o que vem no Jornal do Oomm.ereio, que 

e exacto. Dizer que elle quiz fazer de si · a de

fez.a que fez. Scipino é iniquidade. ;Nós não 

somos o tribunal perante o qual o nobre· de~ 

putndo terin de responder se crimes commelleu• 

Ou esses dclictas cmpt·e~tndos ao nobre de· 

pulado são militnres, ou ndminisfrntivos; se mi· 

lHares, tem de responder em conselho de 
guet·1·a ; ~e como presidente, no supremo tri

bunal de justiça. Se portanto ellc usasse aqui 
da lingaguem de Scipião, não seria lao cen

suravel como pareceu a quem disso o arguio, 

visto que aqui elle nao devia fallat' senão como . 

orador politico, e não como accusado que tem 

de fazer perante um tribunal sua defeza regular 

e concludente. A resposta de Scipião que_ re

ferio o Sr. ·deputado de Minas é assás eloquente ; 

mas conviria menos na boea de Scipião que 

fallava perante um tribunal competente para 

o julgar, do que ao nobre deputado, que não 

se deve considerar nesta casa como accusado, 

senão como deputado com iguaes direitos aos 

de seus collegas. 
Pelo que diz respeito ás expressoes coh~rto 

de sangue, de qlle o mesmo Sr. deputado de 

Minas usou fallando do Sr. deputado do Pará, 

eu tamhem as 1·eprovo. Eu teria duvida de 

usar dellas a . respeito desse réo ha pouco 

condemnado pelos tribunaes, e que acaba de 

morrer : portanto, muito maior teria em usar 

a respeito de quem tivesse feito serviços re

levante·s ao paiz. Em .um paiz tão pobre de 

glorias militares ( como os nobres deputados 

têm dito), dizer, a respeito de quem chamou 

á ordem uma provincia reheHada, que esiá 

coberto de sangue, quando nãO ha ainda o 

juizo de um tribunal, e quando as imputações 

que se fazem podem ainda ser·destruidas, é 

inteiramente inconveniente, e póde arrastar-nos 

a excessos contra o decôro e dignidade da 

casa. Se fôr licito dizer que um deputado 
- está. salpicado de sangue, será tambem licito a 

esse ou outro deputado dizer de outrem que 

está salpicado de lama ou de outra cout'a., 

E até onde seremos nós arrastados se nos 

permittirmos taes excessos. 
S1·. presidente, passando a outro objecto da 

discussão de honlem, direi que estou concorde 

com o Sr. deputado que disse qu~ se quizes

semos ter exercito deveriamos tratar de estabe

lecer uma fegíslaçM _ apropriada á manutenção 

da disciplina. Eu tambem reco~heço que a 

legislação actual, -especial mente a que esta

belece o processo militar, está em um verda-_ 

deiro cáhos. Não só no tempo_ ,-em qne o 

nosso exercito esteve disso.lvida;·<:_e alguns 

militares se mettêrão em rusgas, intrõduzirão-se 

max.imas contrarias á disciplina, mas tambem 

por fim o codigo do processo veio dar occasião 
a muitos embaraços. Este codigo, estabelecendo 

regras a respeito da formaç~o · d~ culpa dos 

empregados pub1ieos, disse que com1,etia aos 

conselhos de investigaçrio a formação da culpa 

nos crimes de responsabilidade dos empregados 

militares. Daqui têm alguns eoncluido que o 

cod~ revogou as leis· que regulavlo nesta 
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parte o processo militar ; mas eu não sou 

desta opinitto. O nosso codigo do processo não 

podia de certo, nem tinha em vista. legislar 

sobre a maneira de se fazer conselhos de 

guerra 1 nem sobre a maneira de punir os 

delictos militares. Ora, o objecto do codigo 

nã.o era reformar certamente as leis militares, 

reformar a maneira de processar, estabelecida 

nessas leis que regnlão os conselhos de guerra; 

seu objecto era unicamente regular as leis 

. civis ; entreianto ficou alguem entend~ndo que 

o codigo qu[z estabelecer a necessidade desses 

conselhos de investigação. No meu entender 

acho que o_ codigo não legislou a respeito dos 

delictos milita1·es. Mas, diz-se, determinou que 

os conselhos de in vesligaçllo fossem os forma

dores da culpa nos crimes militares ; e se é 

assim, segue-se que nno ha conselho de disci

plinn ; e como conselho de invcstigaçno nno 

é conselho do disciplina, segue-se que as regrns 

do conselho do disciplina nfio se1·vom pn1·n 

o conselho tio investigaçllo, Agora conside1·e 

a camura a desol'dem, o cáhos que se tem 

introduzido. Um militar commetlc mn crime 

de ins1:1bo,·dinuçtlo, ou c1·ime de deserção no 

Rio Grande : segundo uns, deve haver um 

conselho de investigaçao ; segundo õtitros, deve 

haver um conselho de disciplina, e nM de 

invei:itigaçllo ; e ainrla segundo outros não é 

preciso couse1ho de investigaçao: emfün fórma

se um conselho de guerra de opiniões ~odas . 

vagas : do conselho de guerra vem para o 

conselho supremo militar, que, conhecendo a 

necessidade de· disciplina, julga segundo as. 

regras que tem fixado : mas o réo depois 

de sentenciado ainda tem dit·eito de requerer 

uma revista; e nós, os desembargadores, nós, 

os .togados que não estamos muito certos nessas' 

cousas· de disciplina militar, que nos queremos 

regular pelas regras de rigorosa justiça, diz um 

de nós : pelas nossas leis ha conselho de in

vestigação ; neste conselho de investigação não 

houve juramento : as testemunhas nao forão 

inquiridas em um só dia,. e por essas haga

tellas concede-se a revista : diz outro : o que fez 

o homem ? Fugioi não quiz ir para a guérra : 

e quem quer espectar-se na ponta de uma 

bayoneta? (Risadas.) Senhores, por conve

niencia publica os militares devem ser os 

privativos para julgar os crimes militares, e 

não nós, que não podemos julgar de toda a 

enormidade do,,delicto. 

o SR. NUNES.MACHADO:.:_ Eu não sabia que 

os Srs. desembargadores raciocinava.o assim. 

O SR. CARNEIRO LEÃO : - 6 Sr. députado 

pensa assim1 porque tem creado certa ·norma 

pela qual se dirige, coroo fazem todos os homens 

de certa profissão ; por exemplo, o homem do 

mar, ainda que se falle em negocios reli

giosos, emprega termos marítimos, e assim por 

diante. O que o nobre deputado tem de neces-

sidade é de provar que os _desembargadores são 

os mais aptos parn jlllgar os crimes mili

tares ; llfSe puder provar isto, ter-me-ha derrotado 

completamente. Reeonheço que ha desembar

gadores que bem podião trazer seu bigode, sua 

espada, etc. ; mas não é isto regra que se póde 

estender a todos. Depois disto, nós temos de 

julgar um militar por causa de uma batalha, a 

um almirante, por exemplo, por causa da con-

. veniencia de uma manobra, da pontualidade 

della, etc. ; e podemos fazer um bom juizo 

com conhecimento de causa a respeito disto? 

Necessariamente havemos de estar pelo juiz.o 

dos outros, e o juir. deve ter conhecimento da 

causa que deve julgar, e é o que eu não dou 

n'um juiz cível quando tiver de julgar um mi

litnr cm taes casos. 
A' vista do exposto, concluo que n!lo temos a 

conveniente legislaçno militat· pura que o nosso 

exet·cito possn lel' disciplina ; e bem disse o 

nobrn deplltado qne, se quizermos tel' exercito, 

convém que t.cnhumos outras leis ; o defeito 

nno nasce da execução das leis, nasce dos 

i,1convenientes que tenho exposto, e é neces

sario que cor-temos todos esses inconvenientes 

conlrarios á disciplina, e g11e se têm introduzido 

na nossa !egislnçao militar, principalmente 

de 1831 para cá. Nao ha naçllo· alguma 

qnc tenha exercito que não tenha conhe

cido que ·a promptidão nõ julgamento é 

essencial para. a conservação da disciplina, 

que o exercito não deve estar em circum

stancias de procurar a· justiça a muitas le

guas de distancia, e em tribunaes não mi

litares. 
Votarei pela emenda do Sr. Coelho debaixo 

dos dous_ pontos de vista que apontei. 

·E' apoiada á. séguinte emenda do Sr, Coelho 

Bastos : 

t< Sub-emenda á do Sr. Coelho. - Em lugar 

de 13,000 praças diga·se-10,000. O mais como 

na emenda. » 

O Sr. Oond.e de Lages (ministro da gue;rra) : 

- Uma lei de fixação de forças importa con

fiança no governo; sempre que o corpo legis

Iati vo fixa a força no estado maximo, deixa~ ao 

mesmo governo o reduzir esta força quando as 

circumstancias do paiz se tornarem em estado 

ordinario : portanto, não acho inconveniente em 

que se fixe a força extraordinaria, porque nella 

vai envolvida a irléa de confiança no governo 

para reduzil-a a estado orginario, quando co

nhecet· que o estado do paiz isto cómpo'rta. • 

Eu já disse que pelas correspondencias de ga
binete o governo não podia ainda apresent.ar 

suas idéas a respeito da necessidade de: .u rria 

força ainda mais extraor.dinaria ; mas não dis· 

simulei que esta necessidade se podia dar1 e 

então o governo se apresentaria ao corpo legis- . 

lativo. Se tJorém o governo não julga ainda ne

cessario .exigir essa fo1·ç~ mais extraordinaria, 
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julga comtudõ prudente aceitar a emenda do 
nobre deputado ; com ena ficará habiHtado 
para o estado ac.tual das' cousas, e de1la usará 
com a discrição necessaria para não ir contra 
a confiança que o corpo legislativo ne11e de
posita. 

Emquanto aos arts. 2º e 8º, contra os quaes 
se pronunciou o nobre deputado, eu lhe pe
direi licença para seguir diversa opinião. O 
artigo ·2" fórma o quadro do exercito, isto é, 
prefixa o numero dos corpos que deve haver 
no exercito. Se a lei quizess& prefixar o numero 
de praças de cada uma das armas, facil seria 
mostrar a conveniencia dessa disposição ; e 
nem deixa de ter o meu voto quando fixa o 
numero de corpos, porque é necessario deixar 
isso á arbitrio do governo. Nilo convém estar 
alterando o numero dos corpos do exercito ; 
esta alteraçno pa·odnz sempre ou ofílcialidacle 
de mais, ou oficialidade de menos i e estns diffe-
1·enças ll·nzem comsigo inconvunientes graves. 
E quanto no numero dl:' prnçns de cndn uma 
das armas, o soverno pódo determmnl·o ; li 
vista do numero total concedido pelo corpo lo· 
gislativo, o govet•no accomrnod11 esto numero 
aos corpos areados conrorme o estado de paz, 
ou de guerra, ou das locatidodes que quer 
guarnecer, 

Quanto no _terceiro artigo, disse o nobre 
deputado muito bem, que é da allribuição 
do governo col1"ca1· os corpos nas locali
dadtts q•·, .,· julgar convenientes ; mas eu peço 
ao nobre deputado que attendn que esses corpos 
do artigo 8º silo os que se chamão de ligeiros de 
Ma~to-~rosso, do. Maranhão, etc.· Ora, o corpo 
leg1slabvo quando decreta essa força, ajunta 
logo a idéa da localidade ; .Por um artigo diz : 
- crea-se uma companhia, é duas na província 
tal. - Esta força não devfo fazer parte da 
linha, ella é uma força provincial, e se o 
governo quizer tiral-a da respectiva localidade, 
está tirado o mo'tivo porque foi cre11da, que é 
para guarnecer certos pontos. Mas o corpo le
gislativo tem assim legislado, quiz carn effeito 
que essa força fizesse parte do exercito, e a tem 
fixado annualmenle1 designando as localidades 
onde . devem servir. Podia o corpo legislativo 
em: sua sabedoria entender que não devia de· 
signar o lugar, deixando isto á disposição- do · 
governo·; mas nenhum inconveniente vem da 
marclia contraria. · · 

Passando a fallar da disciplina do exer
.. , cito, · depois de fazer algumas observações que 

·nlló'· pudemos· bem ouvir, o orador continúa. 
assim: 

A camar~ sabe quaes as diversas causas que 
, ·l~m .infüiido.na indisciplina do exercito; uma 

dellas;-_ .com franqueza direi1 é .· a origem, o 
· principio.: da. formatura do exercito; os recrutas. 
· A guar:dã.:r.iaeional absorve quasi toda a popu
lação, .:e 'si.o · recruta.dos os que ficão fóra da. 
gu11rdª pJcion~l ; mas quael!? são aquêJJes que 

não podem ser chamados para a guarda na• 
cional P Quaes são aquelles que nao têm a pe~ 
quena renda de 100$. ou 200$? QJalquer, a 
não ser mendigo, no Brazil tem milito mais do 
que isto~ daqui nasce que a poplllação menos 
favorecida de educação é que vem a fazer parte 
do exercito. Depois o julgamento no fôro civil 
tambem concorre para isso : por exemplo, uma 
revista concedida, um julgamento por um tri
bunal a todos os respeitos dignos da minha: 
veneração, mas que por sua instituiçãot não 
póde conhecer de crimes puramente militares, 
saber quando uma brecha seja praticada, etc ; 
dahi o que se segue? E' que muitas vezes 
são absolvidos homens qae as leis militares 
não absolverillo. E' nm mal qne se deve re• 

· mediar : a rigidei dns leis miiilares no.o é 
possível que se afrouxe, porque se ellas se 
nfronxno, afrouxa-se a disciplina, e afrouxada 
a disciplina ntl.o ha eKel·cilo 1·egular. Eu rle
sejo que hajl\ cidadãos miHt11rca; mas mili· 
tnres cidlldllos nl\o uonvém muito. 

O Sr. Ângelo Custodio :-Sinto que hontem 
o meu discurl'lo tiveuse dado lugar 11 uma tão 
triste scena : minha intCJnção não erll provocar 
umn disc11ssl\o tão calorosa nem tão desagra
dnvcl; meu fito era unicatnente provat· que 
81000 homens que se exigia para conservar a 
ordem e tranquillidade no Parã era força su
perab1mdaote ; para isso era de mister que 
enlt·asse na analyse da administração meu 
nobre collega pelo Pará, e que eu fizesse vêr 
os defeitos e os abusos do systema ·por elle 
adoptado : V. Ex. não compreltenden. bem a 
relaÇão que tinha esta parte dó meu discurso 
com o objecto que se discutia; chamou-me á 
ordem, e éu obedeci ; e circumscripto no cir
culo da moderação e · do laconismo, ·cumpre 
agora tratàr tão sómente de. responder a al
gumas proposições emittidas pelo meu . nobre 
collega, e que se achão consignadas no Jornal 
do Oo1nniemio. 

· O meu nobre collega disse em resposta, não 
a mim, a quem não se dignou responder, mas 
disse no seu dis1.mrso :-« Eu salvei a provincia 
do Pará, eu a salvei com menos meios de que 
.eu mesmo tinha pedido, eu a salvei sem mas· 
sacre e sem revezes, é uma cousa que ninguem 
com justiça me poderá disputar. » De certo, 
senhore~, eu não disputo no nobre deputado toda 
a gloria que lhe cabe : como chefe da força 
expedicionaria, como primeira: áutoridade da 
província, sobre elle reverte à. gloria da paei
ficação do Pará; mas permitta-me a camara 
dizer que esta gloria deve ser igualmente par· 
fühada pelos paraenses, _ que tantos esforços fi. 
zerão para cingir os louros da· vicforia na ca-

. beça. do meu nobre collega ; igualmente deve 
partilhar essa gloria <>'muito digno antecessor 
(o Sr. Manoel Jorge Rodrigues) do illustre ex
presi~ente. (Numaoàoa apoiados.) A elle s~ 
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deve em grande parle a pacificação do Pará; 
"'sua conslancia, a moderaç~o com que se 

portou nessa crise melindrosa, forão de certo 
os meios que facilitára.o o restabelecimento dá 
ordem no Par{\. 

O nobre deputado sabe o estado em que se 
achava aquella provincia quando alli chegou; 
sabe que muitos pontos tinh~o sido batidos e 
occupados pelas fmças legaes; sabe as provi
dencias que se tinhão dado ; sabe das forças 
que se reunião pat·a marchar contra lugares 
ainda rehellados; sabe finalmente dos esforços 
que fazia o digno e. honrado cidadão o padre 
Antonio Sanches de Brito, para plantar o estan
darte da legalidade no Amazonas : a elle se 
deve a tomada do forte de Cuipiranga, e a pa
cifü.:açl:\o de todas as povoações do graode rio. 
Tantos esfot·ços forllo esquecidos, e por premio 
dos seus serviços acha-se na presiganga con
fundido com os faccinorosos. Lamento a sorte 
do meu amigo, sinto amargamente que elle ti
vesse ta.o hjste recompensa de seus patrioticos 
e generosos sacrificios. 

Aqui não fuço mais que expender os votos 
da amizade: nao sei quaes forão seus crimes ; 
mas supponho que estava innocente; conheço-o 
de muito pet·Lo, e sef que elle não era capaz, 
depois de ter derramado o seu sangue, ex
posto a sua vida pela causa da legalidade, de 
levantar o estandarte da revolução na pro
vincia, em cuja salvação elle teve tào grande 
parte. O nobre ex-presidente sem duvida al
guma, permitta-me de lhe dizer, procedeu na 
prisílo do padre Antonio com alguma preci-
p,itação. . 

Passarei a outro topico. Diz o nobre ex
presidente : « Usei na conquista do Pará dessa 
modet·ação tao recommendada na casa, por 
que foi_ mais por estrategia do que por com
bate· que venci.» Não nego ao nobre deputado 
isso ; poré1n a humanidade reclama os seus 
direitos, o sangue derramado no Pará clama. 
(Apoiados.) · 

O SR. ANDRÉA :-Aponte alguns factos. 

O SR. ANGELo CusToD10 :-Pois bem, vou sa
tisfazer aos desejos de V. Ex. Eu vi (ah!. tt~iste 
espectaculo !) eu vi homeus cobertos de sangue, 
curvatlos sob o peso das cadêas, e ex,halando 
os ullimos suspiros dehaixo do chicote !. .... 

. (Sensação.) 

Mu1TAs vozEs :...:..oh I Oh 1 ..... 

O SR. A"NDRADA MACHADO: -Do chicote?!. 

· O SR. ANGELO CusTODIÓ ; - Sim, do chi
cote ... 

ALGllNS SENHORES :-Que horror l que horror l 

O Sa, MARINHO:- E assim tratao-se bra
zileiros ? ! 

O Sa. ANDRÉA: -Erao solda,dos castigados .. · 

O S&. ÀNGELO CusToÍ:>10: -Perdôe-me V. Ex. 

Lembra-me de um filho de linià. distincta fa
ú1ilia braziieira, que por não ter impedido que 
a rapaziada em sabbado da alleluia insul
tasse a um judeu, foi por ordem de V. Ex. re
ceber a praça em um dos batalhões, e levar 
diante da porta do judeu 200 chibatadas !. .. 
( Sensação. ) Outro moço, filho de negociante 
riquíssimo e bem conceituado, e a quem os 
laços do sangue ainda me prendem, só por 
um dito imprudente foi preso na guarda da 
cadêa, coberto de ferros, e levado para bordo de 
uma embarcaça.o. Eu peço ao nobre deputado 
que diga se nn.o está. lembrado do massacre hor
rível que se fez na villa de Muana: eu pergunto 
ao nobre deputado quaes fllrM as providencias 
que deu nessa occasião 1. •• 

O Sn. ANDRÉA : - Tirar o commandante. 
O SR. ANoELo Cus·1·on10: - Pois sómente 

tirai· o comm1,rndnnte ó salisraçllo bastante a 
tanto sangue derramado? A voz de. humanidade 
exighi mais ulgll ma cousa .. , ( Apoiados. ) Se
nhores, não me demoro na t·ela9l\o de fuclos que 
tanto horrol'isão, e perdôe-me o nobre deputado 
se me vejo convulso nesta occasin.o ; porém se 
o nobre depuli\do o quize1·, se a camara exigir 
mais factos1 estou prompto a clàl-os : como re
pi·esenle.nte da provincia do Pat·á parece-me que 
tenho direito a expôl-os. 

MmTAs VozEs: - Apoiados, sim, sirn. 

O Sn. ANGELO CusTODIO ( lendo ) : - 1c Con• 
servei a província em paz durante a minha ad
ministração. » Senhores, se paz é o E'.: 1ncit)I· do 
sepulchro, então eu concedo que houvesse paz 
no Pará, mas se considero paz como effeito de 
boa administração, eu nego qne houvesse essa 
paz, porque ri!lo posso comprehenàer que possa 
reinar a paz onde não ha estabHidade de prin
cipias, oode a constituição é calcada aos pés> 
onde os âireitos dos cidadaos são menoseabados, 
onde tudo se despreza •. (Apoiados.) Finalmente, 
senhore'3, não posso suppôr que- haja paz no 
paiz onde a vontade e só a vontade impera, 
onde · a justiça distributiva está entregue aos 
caprichos do arbitrio de um delegado do po<ler. 

· E poderá haver paz onde não ha segurança 
individual ? Onde se ·não respeita direito de 
propriedc1de? Não, de certo. No Pará na.o 
havia nem garantia individual, nem respeito 
á propriedade ; apontarei 'factos, se exigirem i 
na.o entrarei porém agora ne~ses det.alhes. 

« Durante a minha administração, o _com
rnercio, a agricultura e as artes se desenvoivera.o, 
animar!\o e prospera1·ão, é facto·que ningu~m · 
me poderá ·negar.» De~ejaria que_ estivç!!lse
debaixo de meus oihos este quadro brilhantej 
mas elle mostra um lado mui negro. e:·som~rio. 
Não sei se anima a agricullura quando se ªr
ranca á lavoura brãços que U1e sa.o ~ecessa~ 
rios : o nobre ex-presidente sabe muitQ,;bem ,.que 
a provineia estava toda militarisada, 0iabe. ~uito. 
bem que todos, desde a idade de lij :annQ~ .~t~ 
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60, erãó guardas_ policiaes ; que' a disciplina 
dada a ·estes corpos era a mesma que a dos 
corpos de Unha; .que o serviço po1·-elles prestado 
era o mesmo que se exigia dos corpos de pri-

. m-eirà linha : · e por ventura o paiz que se !1,Cha 
nestas circuinstancias póde prosperar- em agri~ 
cultura ? Senhores, a_ enunciaça:o deste facto me 
parece sufficiente para provar qne a agricuJtura 
nã·o recebeu DE1rihuma a~imaçào àa parle do 
nobre ex-presidente. Quanto ao commercio, não 

. seLse o · con10;1ercio podia receber tambem a 
protecção de que falia o riobre deputado : o 
commercio que se acha monopolisado em cedas · 
e · determinadas mãos·. -póde' progredir? Poderia 
elle receber . o desenvolvimento necessario, · 
quando o nobre ex-presidente bem saba das 
reclamações que havia contra os -vexames qqe 
se soffrião no interior, vexames praticados pelos 
commandantes militares? E se .o nobre ex-pre
sidente não soube desses vexames, foi por 
culpa sua, porqJe havia vedado todo o direito 
de petição, foi P..Orque havia ag1·ilhoado a liber• 
dade do pensamento. E por este só motivo não 
terei eu razão, senhores, de vir ao corpo legis
lativo apresentar os factos praticados em minba 
provincin P Expõr o miseravel estado em que 
eUa se achava ? Serei eu criminoso por · isso, 
senl-.'lres ? ... Ah! o meu nobre co!Jega honlem 
teve um completo triumpho sobre mim (não, 
não, não); mas eu bem annunciei 110 exordio 
do meµ primeiro discurso que r'ne achava per
turbado pe]a sua presença, que o brilhantismo 
de sua glor:ia me offuscava. Porém hoje maís a 
sangue frio, animado pelo patriotismo, continuo 
em minhas observaçoes. 

te Nem -tambem ninguem me poderá. negar 
que.durante a ~inha admini~traçao se nat.r~;. 
gavão os rios todos, sem que ,()S navega~tes 
tivessem necessidade «le armas para se defen
derem. » -Isto é muit-o bello dizer-se ; porém de 
que rios falla o nobre deputado? Sei o que se 
praticava, não se navegava nos rios co_m esta 
facilidade que diz o nobre deputado, En .. sup.· 
ponho que se poderia navegar na província do 

. Par~ sem· armas, se por ventura a administração 
tivesse trilhado outra vereda, se tivesse_ seguido 
esse systema de moderação de que se tem fal
lado, se não se tivesse perseguido aquelles quet 
fiando-se -na palavra do. governo, vinl1ão arre-

- - pendidos dos s~µs ~rimes entregar. suas armas. 
O .nobre deputado ~osia que eu- .refira factos. 
Eu vou, senhores, relatar -Ulll~ horroroso sir:n., 
mas forçoso é trazei-o. ao córibecimento da ca- . 

- maia .. Eu vi, medonho qu,adro'f-homens, e ·o-· 
·que mais · é, innocente~, sentados nas margens 
. dos rios com os ·pulsos roxeados, cobertos de 
cadêas, á espera do momento de serem condu- · 

_ · zid~s para o seu destino, s~melhantes á ... essas. 
, so~bras errantes qu~-no Ache.roo.te~ na _Estyge 
. esperavãoJ.~!a fatal barca do-desaphidàdó ·cha.

·. ronte; pára'sere,n levados ás s.omhJ:?.ias moradas 
. ·~e Plutao; Outró facto (já ·que o nóbre dep11-

, .. ·, .. '. -·-- .-;· ... "".':"'::·:. 
'·:----·· ,· :;:~:?;/~;· 

. ' , ·., ··,· - . ,r -

:;_ ~: '.!".-.-:.- : 

· putadQ quer que c~te factos), outro · facto, h;iste 
e doloroso. espectaculo para mim, foi ver, como · 
nos .p1ercados de Constantinopla, pôrem-se em 
hasta publica os serviços de homens livres, pelo 
unico crime de .. terem sabido das mãos da 
natureza com .. ; 
. AtauNs SRS. -DEPUTADOS :- Que horror r ·que 
horror!... . · 

O Sa. MARINHO (eom 'Delunnencia) :-Eis as 
leis fortes l . · 

O SR. ANDRADÁ MACHADO :- Homem de côr, 
livre P · · 

O Sa. ANGEto CusTODIO :- Sim, · livres·. Se
nhores, eu .pão entro nos detalhes desses hor

. rores, eu todo estremeço. 
,e E' preciso ter o sangue muito frio para ouvir 

um deputado que foi testemunha de'3les crntos 
levantar a voz nesta casa para me chamar 
despota, para dizer que meus actos sao arbi
lrarios, para dizer que a província do Pará 
geme com o meu despotismo. Eu nao sou mi• 
nistro de estado, e não tenho portanto obri· 
gaçao de dar aqui conta dos actos da minha 
administração. » Senhores, eu quizera ter men· 
tido nesta occasin.o, se acaso a mentira póde seL· 
proficua i porém quando vi esses factos que 
acabo de relatar, poderia dizer que exi,ste p11z 
no Pará-; que alli se respeitava a conslituiçao P 
Serei eu criminoso por ter denunciado esEes 
fact9i; á camara? Como queria o nobre depu
tàdQ:iQUe eu guardasse silencio a este respeito ? 
· .«)1~ minha conta deve ser dada ao governo, 

elle ·~e fará justiça .. Se os meus -accu$adores 
sabem de factos meus criminosos, nllo peço mi
sericordia ; assim como quero a justiça para os 
oulros; .assirri tambem a quer9 para. -mim; · 
accu~m-me perante o gov.erno, e perante tri- . 
banal competente~ e eu responderei. » Eu na.o · 
.aecusei o nobre ex-presidente como réo ·; apenal::i 
lhe_ pedi que désse_ alguma explicaçn.o a respeito 
das g1·aves impu~ações que pesa.o so};lfe sua ca
beça ;niato pa-rece-me que fiz nã<>._pe'queno ser
viço ao~meu .nobre co11ega, qtiero,.q.ue· élle se lave . 
dessas imputações, desejo que suás roupàs appa- ··_ 
reção tão alv.as como a Juz do ~ia ; para que pois 
me crimina o nobre deputado por eu lhe ter dado 
tão opportu~a óccasião dej11stificàr-sé dos crimes 
horrorosos de .que é_accusado ? Nio desejo que 
o nobre deputado suba ao patíbulo ; pelo con· 
trario nessa occasiao pediria á palavra, e o de~ 
fenderia, porque sei que alguns serviços prestou 
á minha provinda ; mas quero que elle se 

justifique perante a representação nacional 
(apoiados); é d~ meu dev~r; é dever do cidadão · 
livre IÍão pactuar com m_~lvado, não querer que 
eUe fique imp~ne : todo o cõraça.o que palpita 
pela liberdade deve desejar que· ó crime •seja 

, castiga.do ; mas não quero que ·o sangue _inno
. cente cree proselytos (apo-_iadó8), que o sangue 
._derramado çree defensores: _seja o crim!noSQ 
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SESSÃO EM 2ti DE. JUNHO DE 1830 

punido, mas punido lega lmenle, afim · de o 
effeilo moral ficar imprt:gnado em todos ·~s espi
rilos-

Finalmente, senhores, nao posso extasiar-me 
sobre o· quadro l isongeiro que em seu discurso 
nos pintou o nobre deputado ; lisongeiro para 
elle, porque elle· soube no remanso da paz, e á 
sombra dõs cyprestes gozar de todas as van
tagens de sua conquista; mas melancolico para 
o paraense, que com o coração. dilacerado 
antolha um futuro desastroso para sua pro
vincia. 

Parece-me que tenho preenchido o meu 
devei·: se a camara necessitar de mais alguns 
factos, estou prornpto a dál-os, bem que com 
summa dôr e bastante constragimento meu. 

O Sr. Nunes Machado :-Posto que peàissc 
a palavra para responder particularmente ao 
nobre deputado por Minas, todavia, pnl'a que 
V. Ex não me chame a ordem, ou eu não 
transgrida a ordem, principiarei dizendo que 
estou disposto a votar pela ,~mendn do illustre 
deputado por Santa Catharina. A minha con
vicça.o e guiada pelos factos que se têm apre
sentado ; mais ou menos se tem aqui afigurado 
que as províncias carecem mais ou menos de 
força. Posto que não considere todas as pro
vincias em estado extraordinarlo, todavia 
conheço que cada uma dellas precisa, mais ou 
menos, de um pé de exercito, e por isso estou 
resolvido a votar pela emenda que el.~ya a 
força. , · 

Peço licença a V.-Ex. para fazer. uma cor
. recção no Jornal do Commerdo, porque não ha 
outro meio de tornar effectivo o contracto que 
fizemos com os seus editores, sena.o as recia
máções na tribuna. O J!>rnal do Commercio 

- nãO foi exacto com o facto .. que hontem aqui se 
passou .. Eu recordo-me, Sr. presidente, que 
quando o nobre deputado pelo Pará estava fal
lando, o nobre ex-presidente daqtiella província 
se servio (appello pal'a a 1'!ua.palàvra de h~çira) 
das palavtas :-Peço a palavra para responder 
áquellé senhor,-e no Jornal do Commereio 
vem :-Peço a palavra para responder.-Depois 
que o nobt'e deputado pelo Pará acabou de 
fa'llar, o nobre ex-presidente levantou-se, e com 
ar bastante desdenhoso, disse. que cedia da 
palavra, porque n'ão tinha · o~vido nada, que 
nada tinha a responder;· forn.o · estas exacta
mente os ell.pressões do nobre deputado, acom
panhadas de um gesto que con1 effeito exprimia 
mais do que as palavras soão ; e não é isto o 
que vem no Jorn<ll do Oo1nmercio. · A meu res
peito também nlio foi exacto o jornal : quando 
V. Ex .. me quiz chamar á ordem, en disse que 
v_. Ex. pretendia dar ás paJ~vras seu verdadeiro 
sentido, conforme o modo por que erão ex
pressas ; e não disse· como vem no jornal, que. 
V. Ex. entendia a intelligencia das palavras. 

Sr. presidente, reconheço, como os nobres 

TOMO 1 

deputados, que com effeito h~ · uma ab$oluta 
necessidade de reformar a legislação militar; 
mas esta minha observação não vem d~s razões 
allegadas pelos nobres deputados. 

Eu entendo, Sr. presidente, que a legislação 
militar deve ser reformada, porque não- está a 
par elas instituições do paiz; entendo que a 
legislação do conde de Lippe não deve te~mlar 
um paiz que felizmente gosa de instituições tão 
livres como nós gosarnos : conheço que esta 
legislação não póde actualmente concol'rer para 
que haja disciplina no exercito, no e:;tado de des
moralisaçüo a que infelizmente chegou : porém, 
Sr. presidente, eu desejaria que quando por 
ventura se tivesse de ciarnar contra defeitos de 
um~ ou outra lei, isto se fizesse de modo que 
na.o trouxesse menospreço ás instituições do 
paiz. Qunntlo me dirigi de minha cadeira ao 
nobre deputado por Minas, na.o quiz dizet· que 
os desembargadores erl.\o aptos para julgar dos 
defeitos que um militar houl'esse tido ; nao 
quiz dizei· que os desembargadores estavao ha
bilitados pura conhecer da cslt·ategia. ; ,,,quiz 
repellir a base que o nobre deputado por Minas 
lomou para o julga1nenlo dos desembargadores. 
O nobre deputado apresentou aqui como typo, 
como b_ase que dirigia os desembargadores nos 
seus julgamentos, na falta de conhecir1~<?ntos 
proprios, o recorrer ao meio de dizer - é 
homem ; todo o homem tem medo de morrer ; 
deve fugir: - isto dito pelo nobre deputado 
que é desembargador foi o que eu quiz re
pellir. 

Consinta aqui o nobre de pulado · que lhe eu 
observe que sua p1·oposição admittida em toda 
a extensão da palavra deslróe o principio da 
iegislação militar. A legisiaçllo militar ·não co
nheceu os beccas como inteiranrnnte inhabili
tados para conhecer dos crimes miJitares : pelo 
contrario, a legislação militar julgou necessaria 
a existencia de um ouvidor de guerra formado, 
sem duvida porque entendeu que os homens 
formados tinhão mais habilitação para appli
carem a lei ao facto, do que os prop'rios 
militares. · 

Sr. presidente, uma outra proposiça.o do nobre 
deputado espantou-me inteiramente. O nobre 
deputado avançou a prop9siçào de que o corpo 

· legislativo nM podia dirigir censuras áquelles 
membros do poder que por ventura tenhão 
assento nestü. casa. SegundO!meús :fracos prin• 
cípios, me parece que a proposição . do nobre 
deputado é a,;iti-politica, é anti-padameniat·. 
Entendo que os agentes do poder, quer tenha.o 
assento na casa, quer não, estão sujeitos~ c~n
sura que lhes possa dil'igir alassemhléa geral; 
de outra maneira, como poderemos avaliar se 
uma administração tem bem servido o paiz/ · 
senão avaliando os actos d.e seus lugar-te~ 
nertles? Se por ventur~ se pudesse pr<;rvar que 
um presidente de provincia calcav~ a lei, 
opprimia os cidadãos; se a despeito dê todas 

74 
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SÉS$ÃO ~M ~g. DE 'JÚ:NHO DE· 1sân·· 

a~ _consfder_açô_e$ era conser~ad_o pelo governo ; 
. se por v.entura se pu_desse provar que um presi

i. > dente, por infelicidade.- ou fohabilidade tinha 
-. · -concortido p;fra ,'que a guerra do Rio Grande 
·. continuasse_; ,n~o poderia º··corpo. iegisiativo1 
. . accusando os acto.s desse pt'esídente, concluir 

p()J:' accusm· a·_,administração? Como se diz 
pois que no seio do corpo legislatirn na.o se. 

. podem censurar os actos de utn agente do 
poder só pelo facto de- ter elle assento nesta 
casa? 

Sr. p.residente, quando no seio da represen
taçllo nacional se dirigem proposições que 
atacã.o actos de agentes do po:\er; ou da adminis
traça.o, nem por isso o cot·po legislativo ~e erige 
em ll'ibunal de justiça ; na.o se confundã.o idéas ; 
nem porque uma acção póde ser conhecida e 
d_eeidida nos tribunaes está o corpo legislativo 
impedido de conhecer della por meio de cen-. 
sura; porlanto, quando se dirige a qualquer 
agente do poder uma censura; quando se pro• 
cura examinar um facto seu praticado como 
administrador, nao é porque se quer accusar, 
não é porque se quer impôr uma pena ; mas 
é para que o corpo legislativo forme o seu 
juizo sobre -esse administrado1·, sobL-e a ad
:ministraçao a quem deve dar ou retirar o seu 
apóio. · . . 

O SR. ANDRÉA :-Peço a palavra. 

P''Sa. --~~N~s MACHADO : - Sr. presidente, 
eu ~eq.ho ·.mmto medo em algumas occasiões · 
dy : enl~aJ·_ em _,certas discussõe.s, porque vejo 

-_ qne s~mpri:! :que s? .e~t4-. ~a:ldo de razões para 
re~ellir_ ~-- ad_versar10, Jan~a-se mll.o de princípio~ 
odlo:;os,-,1Q-vertem-se as proposições alheias. Eu· 
disse hontem tã \.sómente que t_inha muito di
reito de conhecer da vida pública do nobre ex-

. présidente do Pará como administrador; que 
este c<mhe.cimeuto não offendia de maneira al
gum-a sua pessoa e seus direitos. O nobre ex
pr~si-dente do Pará vai conliecendo a necessi
.dade, e habilitando-se pai-a isso, deveria mesmo 
ser Jranco,' deveria ser o primeiro qt1e provo
casse quàlquer discussão sobre sua aclminis
tração ; porqu~ estou que eile terá certamente 
tranquíllidade- de consciencía paí·a não tem.er · 
esta. µiscussl\o~ Parece que. me nao engano; 

. eu y1, con-i:gosto, elle pedir factos ao nobre de
putad? q~f :O ··co_rn~at~, e eH peço licença ao 

-. nobr~ :.-e;;,Rt~sidé,-.te· para füe pedir a expli-. 
. ,.,,,,.;-i.o· ~. c;.:C·"'.1.~---•. ~ ... -Yi,::cfc-,ntnÇ! . . 

VU'(C\ ,_Uv 'ilA~IJh . ..1-.;, .. r'-'111 .... ....-. • · 

Eu· t~ribo''ur·~·-documento (que me esqu~ceu. 
trazer} qu_e, corre poL' ahi impresso:. são as ins- · 

· trucç~es ~a~as pelo nobre ex•pr.esidente do Pará 
aos d1ffe~enles commandantes militare3 que alli 
creou. _ Entre essas disposições, uma mandou 
cl'ear uma milicia ·civil, mandou format· uma 
guarda policilJ.l, e deu por base desta guarda 
sómente . a idade de 15 a 50 annos ,i ;nào fez 
nenhu~a' excepção ; -_ de _modo qut ó:'ê~~mari
dante do dislricto podia aiislar nessa guar~~ a 

todos. os individuos, uma. vez que;Ji\tessem de 
15 a .50 annos, qua'Jsquér que fossem. outras 
ciL"cu mstancias qt.te os pudessem isentar do ser
viçq. Reparei mais que o nolire dep.utado 
mandou que esta guat·da ciyica estivesse sujeita 
ao. regulamento. milítar, e dispô~ mais desta 
rnaneü·a: ~ toda a insubm·dinaçao. e desobe-
d1eüc1a for111al ... ,. · 

O Ss. ANDR6:A :-lnsubordinaç~o ~ltiya. 

O SR. Nmrns MACH,\Do :-Tod~ .a insubor· 
dinaçao altiva será punida r·igo;osamtnte, P, 

nenhum ca;;tigo se reputará ex.cessivo.-Sobre 
isto é que desejo expli_caçlfo. Os -hõmens me· 
drosos como eu, os homens suscêpiiveis, en
xergat'iâo aqui que·os coznmandàrites. militares 
podiào impôr toda qQanta pená quizessern, 

• "" 4, 1 • ' ' . . ".'·--~ . 

prisao stm pies, pr1s!lo com -trlfbalho, : _e até a 
morte. Na.o creio que estas fossem as intenções 
do · nobre deputado ; mas me parece que um 
com mandante militar que . impuzesse, no caso 
de de&obedie_ncia al~iva, a pena de morte, podia· 
salvat·-se com as mstrucções do nobre depu
t~do: ~ facto espanta-me, e emquq.nto não o 
vu· explicado pelo nobre deputado, -dá-me di
reito a a.creditar alguma cousa nos texcessos de 
que o accusão. . ; ·,. -. 

· ~ao contesto que o nobre deputado - com 
effe1to restabeleceu a ordem e a paz no Pará i 
na.o contesto _que o nobre deputado , levou soe• 
corros ás familias pers~guidas pelos rebeldes ; 
ml1'.~,;;~0 pa1·ece-me que o nobre deputado não 
l?aro·~;-na vict_oria, q1rn o nobre deputàdo depois 
-~e er1:tra~ tríumphante no Pará, quando rião 
trnha mais reht~ldes _ que pelejar-· 1:1os ._J;eus arre
dor~s, pelejou os homens paéificós,· pelejou sem 
, d 1 1· . ,... l' l • . - ' . 

. auv1 a 1ega istas. \..t1i.ar- ne-ue1 üm ·facto. Não 
. respond? nada pelo in_dividuo __ ,-de _quem _ vou 
fa!lar, affirmo o que. se diz, e mesmo r~porto·me 
a informações que desse individuo deu o nobre · 
deputado ao governo. Soou aos o\1vidos do 
nobre deputado que o inspector d~:alfandega do 
Par.i, o Sr. Tenreiro Aranha, tioha~:feito- uns 
versos, e queno ar~~ubo da poesia· tib,ha·aven
tado um~ idéa· não muito politica, rfüis qufa{o . 
pobre hm:nern ·contentar o seu e:enio·:.: metteu · 

. dentro da. gaveta a sua poesiã; ~e s~rri con~tar· . 
que o Sr. Te~reiro Aranha quiiesse p,ublicar <>s 
seu$ versosr o -no,bre depnta~o que agora_ ÍUt'! 
negou que :na.o era _só a acção. 1-pilítar que im
pérava no Pârâ;· o que f~z? Mandou âgilrrar o 
Sr. Tenre1ró" Aranha; cidadão. legalista, como 
o nobre deputado mesmo reconiieca11 _na in -
f~L·mação -que delle. déra ao govern~, preci
p1to~-o no p0t?o de um. n.a!ío~ m~ndóu~o para 
aqm sem nennum _processo. . 

O nobre deputado 'acoberta-se, eseucia"~se com 
o facto de ter salvado · o pará f Irias i:;~ · ,as -itn· 
putações que se fazem ao. nobre depulade. ·sao 
tão grandes como os serviços do . · nol:,re de· 
putado... . · · . ·. · 

.,,.. V • • . . , . :, . 
1,.1.UtT.:\S ozEs :--:- ,V1a1ores, ma1üres. . 
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SESSÃO. EI\l 28 DE JUNiIO'DÊ' lb:39 . .1 -587 

O S:a.-Nu;tf M'.A'CHADO :-•• ~ ine parece queo 
crii:ne do SrJ Tenreh·o Aranha pelo menos 
devia eslâr igu~l lambem aos serviços por elle . 
prestados no Ifará. Se a lei era alli obedecida ; 
se . os cídadãOsi riao perdião · a liberdade senão 
pel@s meios ordinarios que a lei disri~e, me· 
parece que o. pobre deputado violou â lei, pois 
qne o nobre deputado mandou prender o --Sr. 
Tenreiro- Ar~nha sem fórma de p1·ocesso; 
julgou-o por um acto que só o nobre deputado 
achou cri.mino,so no seu codigo especiàl. 

Não tinha: pedi.do a palavra para aecusar ou 
· censurar o Sr~ ex--pl'esidente do Pará, mas para 
. tomat· a defez~ d~. um Sr. deputado meu amigo, 
que me pareceu ter sido tratado com desprezo : 

. desculpo facíl,mente qualquer proposição menos 
pensada qu~ Sie possa; soltar a meu respeito ; 
mas quando vejo lrátado com desprezo" µm 
amigo, não me póde sofft·er o anii:no que .1:1110 
tome immedialamente a sua defeza ~ é meu 
fraco: cada ~m tem o seu. 

Mas poslo,: corno dis,e, me não faça cargo de 
accusor o !]Obre deputado, muito desejo que 
elle aproveite a occasião e o lugar para expli· 
car-se, porque do contrario a gloria que o 
nobre deputado adquirio no Pará muito terá 
de offuscar á: vista dos factos de que é accusado. 
Qua-nto ás jdéas do nobre deputado pela r1·0-
vincia -de Minas, me parecerão pelo menos 
extra vagantes. 

-O Sa. PRESIDENTE:- Devo notar á camai:a· os 
. in9opvenie~~es . da não observancia do. _ regi

mento ; s;~ mm tos Srs .. deputados a censuràr. o 
nopre deplJfa{Jo ex-presidente do Pará, outros 
lhé têrÚ' ·pe~~~o'.-.expJicaçOês e exigem resposta, 
entretant~ gue o _.nobre deputado ex-presidente 
não se pódi:::defender, nem dar as explicações 
que se. P,ed~~, porque já faJlou as d11a& \tezes 
que· o re_gimenfo permittt!'., e apenas tem ·um_a 
vez para se élpJicar sobre Os factos . de que foi 
accusado~ · · . .' ,: · · · · · 

. ·º·' Sa. :J.Â~DRADA MACHADO:- Podia· dis: 
· p~~i~r~se p~rà este fim do regimento. 

-,. --ô~:sa:. ·PR~SJDENTE :- Só havendo reforma no 
regi:rnento, p~ra o que·deve haver indicação. 
. . .;·... •. ~ . 

,.-,_Q S~. Souza Martins (pela ordem):-· Creio 
que 'íião hà necessidade ·.de corrigir q regimento 
da· casa deste defeito, e nem ·m~smô .que a. casa 
possa tinir utilidadê'algum& dos epis_odjo~ alheios 
do objecto ~m discus~Ao, que tem apparecido 
nesta disc,issão. A camara mandou. é:onvidar ao 
Sr. m·inistrQ da guerra para assistir á discussão 
da fixação de forç.as de terra, e não para ouvir 
criminações ao Sr. ex-presidente do Pará: ora, 
não nos ocqupando nós ._do, objecto pua que S. 
Ex. foicoritidado, eHe :poderá coin razão dar~se 
por offenui~o · da poueà . delicadeza com que o 
trat_amos; porque não foi convidado p~ra · ouvir 
crlminaçõe$ ao Sr. ex-presidente do Pará. . 
. -~ Na.o duvi,do de,que ,se poSEão censurar dele-

gados do governo, porqu~- são máos, e''--. aó · ·;, 
mesmo governo porque· os conserva· delegados ; 
mas é quando o governo·~- esses delega~os estão· 
no poder, estão no exerc1Qio de suas funcções·; 
mas censurar um delegado que está ·demiltido; · 
quando já não está no ·poder nem a a~minis~ · 
tração que o nomeou, nem aqt1_el~a que· · o co·n- .. 
servou no em prego! ! ! não me parece que po~a · ... 
ter lugar. Ora, para. que se quer chamar A.casa,· . · 
a verificaçãO destes factos? Será· para accu.sar·. o-- . · 
ex-presidente do Pará? A camara não póde· 
tomar conhecimento de taes (actos, porque não 
é tribunal competente. Ess~s nobres deputados 
que julgao que a nação interessa muito em re-

. viver estes factos, se é que eJles existem, devem 
· iritental' em tribunal competente acção contra. 
o ex-presidente do Pará. · ·· . .. :. 

O SR. PRESIDENTE :- Devo observat· ao nobre · 
deputado que na.o está. na ordem. Na fó1·ma do 
regimento, quem pede a palavra pela ordem é 
pBra reclamar a observancia de algum artigo 
do regimento, ou para propór urgencia de alguma· · 
maleria. · 

O Sr. Reiende faz hrevissima reflexão sobre 
a. conven,iencia de os Srs. deputados poderem 
fallar com a necessaria ampl(dãO,· levando os . 
seus · discursos o tempo que quizerem, s~~ 
qlle isto possa ser objecto de observação ou cen: ··• 
w~ . ~ 

O Sr. :M'arinho_(pela ordem) : ---: Eu sijµ de 
opinião que sé nao infringe o. ·regimento 
dando~se a palavra: ao nobre deputado ·eli:-pre~ . 
sidenle do Pará para ql.ie elle, se· qúizert<Sé· 
defenda dos factos verdadeiramente 'Jiórrorosos · 
(apoiado8), de que foi accusado. Eu ·nào dese
java que o nobre deputado sahisse hoje desta 
casa fovando sobre a sua cabeça imprecações 
horriveis desta ordem. Verdade é que poderá. 
defender-se quando fallar sobre o artigo sé
guinte da proposta ; · mas eu desejava qu~; .o 
nobre deputado quando sahisse hoje daqui fosse . 
já purificado.... ·· · . 

O Sa. PRESlDENTE :-0 Sr. . depul ado: · ainda 
· póde explicar-se sobre cada um dos factos de 

que foi arguido. A; minha primeira observação 
se dirigio unicaménte a mostrar os inconve ~ ; 
nientes. q~e resullão de s~ · não observar ó ' 
rregimento, e de se sahir. fóra da ordem; càmQ ; 
me pàrece que se tem· sabido_; .-e a'dvêrtif aó'· 
mesmo tempo o nobre deputi1dô ex7presiµe1.1te 
de;> Pará de que podia falhu:··~i. •na y~i\ pârà · 'se: ... 
explicar.· . . rt. . . · . 

O Sr, Ottoni : - Sr. presidente, á;0tes. (Je 
entrar em materia, farei breve observação li!Ohre 
o que disse o no};)re deputado pela provincia 

· de Piauhy, isto _é, qút não parecia muito deli_. 
cado, que· tendo-nós convidado . o Exm. Sr. 
ministr~ :-d~ gnerra para discutir a fixaçãq de 
foi-ças dei,c:Ú:ra, .p~ssemos ·a.gora a· intromeUer · 
nesta ~iséussàô ·épisodios .: q~e- lhe erao intei-
ramente alheios, .- · . : ·· 
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.588 SESSÃO EM 28 DE JUNHO DE 1839 

Sr. presidente, eu creio que a discussão desta 
episodio rebtivamente á administração do Sr. 
ex-presidente do Pará não podia vir em occasião 
mais opportuna do que a actual. (Apoiados.) 
E' a primeira vez que nestã sessão se apresenta 
na casa ministro da corôa para dar informações 
ao corpo legislativo; e nao será esta uma 
occasill.o muito opportuna para a carnara ma
nifestar a sua· opinião a respeito de a.etos aqui 
apre::;entados corno inteiramente offensivos da 
constituição e dos direitos do cidadão? 

O SR. SouzA MARTD!S :-Na discussão appa
rece a opinião Je um ou outro . deputado. 

O SR. ÜTTONI :-}Ias da opinião desses depu
tados não se collige a opiniao da camara ? A 
consirleração que acabei de apresentar tem 
uinda 1.iais força quando se attende á maneira 
l.lOr aue foi trazido eEte eoisodio. Ha de o Sr. 
deputado ex-presidente d~ Pará ter o direito 
de vir dizer que é preciso acabar com as leis 
fracas, e que são ellas a causa de tantas sedi<;ões, 
tantas rebellioes, tantas revoluções que appa
recem em differentes pontos do imµerio; e 
não teremos nós o direito àe perguntar-lhe se 
as causas de tantas sedições, tantas rebelliões, 
tanta:; revoluções, não silo a pessima condtwta 
dos agentes do poder ? Não poderemos nesta 
occasião pedir-lhe lambem que se justifique de 
tantas atrocidades de que é accusad~ ? ... 

O Sn. SoczA MARTINS :-Ko tribunal supremo: 
a camara dos deputados não é tribunal compe
tente. 

O SR. ÜTTONI :-Eu já disse hontem que 
ba um tribunal acima do tribunal supremo, 
um tribunal diante do qual todos os agentes 
da administração publica têm obrigação de ju.s
tificar a sua _ conducta ; este tribunal é o da 
opinião publica. 

Um dos direitos mais sagrados do represen
iante àa nação é sem duvida o de velar na 
guarda' da constituiçàO e das leis : e como 
havemos de exercitar este di.reito que nos com
pete, este dever que nos é incumbido, senão 
censurando todos os [lbusos, todas as arbi
trariedades, qne no exercicio- de sn;is funcções 
tenha.o praticado os agentes do poder ? Julgo, 
pois, que a discussão não é inopportuna, sobre
tudo quando noto qual foi a origem desta 
discussão. 

Feitas estas observações, entro em materia. 
Sr. ·presidente, não estou resolvido a votar 

pelo al"t. 1 º do projecto que se discute ; e quem 
fez nascer em meu espirito eserupulos, ou 
antes veio augmentar os escrupulos que eu já 
tinha contra o artigo, foi o Sr. ministro da 
guerra com a proposição que hontem emittio 
logo que começou o seu discurso. S. Ex. nos 
disse que, se tivesse organisado esta nroposta, 
tel-a-ia feito como manda a constituição, ·sepa~ 
rando a força ordinaria da força extraordinaria. 

Se pois. na intelligencia do Sr. minisfro. como 
em minha opinia.o, ::i. constituição manda que na 
proposta da fixação de forças de terra se espe
cifique se esta fixação é para circurnstancias or
dinarias ou extra ordinarias, como hei de eu 
prestar o meu voto para se faltar ao cumpri
mento de um preceito constitucional ? Na 
opinião de S. Ex., e lambem na minha opiniao, 
a constituição manda que se fixem as forças para 
circumstancias ordinarias e extraordinarias ; 
logo, devemos fazer o que a constituiça.o manda. 
Verdade é que o St'. ministro procurou depois 
dar a r:izão por que, apezar desta sua convicção, 
aceitava a proposta; e esta razão foi porque o 
seu antecessor disse qlle, como é obvío, estamos 
em circumstancias extraordinarias. 

Mas, Sr. presidente, eu desejava saber se 
S. Ex., aceitando a proposta, aceita lambem 
todas as informações, todas as opiniões de seu 
illustre antecessor, consignadas no relatorio, por 
que então creio que deve contar com o restabe
lecimento da ordem na província do Rio 
Grande do Sul em muito pouco tempo, dentro 
de muitu poucos mezes; e neste caso estaremos 
dentro de poucos mezes em circurnstancias or
dinarias. S. Ex. diz que o governo em tal caso 
reduzirá a força ao que fôr necessario em cir
cumstancias ordinarias; mas, Sr. presidente, 
eu creio que o nosso direito de fixar a força 
para circnrnstancias ordinarias viria assim a ser 
devolvido ao governo; era elle que fixava as 
forças em circumstancias ordit1arias. Se, pois, o 
Sr. ministro da guerra aceita as convicções de 
seu antecessor, e os factos que elle consignou 
no seu relatorio, deve esperar que dentro de 
poucos mezes as . nossas circumstancias se 
tornem ordinar!as ; e, não podendo S. Ex. 
querer o direito que a constituição ihe não dá, 
o de fixar a força em circumstaucias ordinarias, 
claro fica que o art. 1° da proposta não póde 
passar como se acha. Fui sempre inimigÕ de 
dar arbitrio ao governo, qualquer que seja, por 
mais confiança que individualmente mereç!!.o os 
individuas de que se componha a administraça.o. 
Ora, sendo 4ssim inimigo de dar"arbitrio, muito 
mais o que devo ser quando se trata de offensa 
a um artigo da constituição. ?_or isso não vo
tarei pelo artigo, se não apparecer uma emenda 
que decl-are quaes são as forças em circum-

. stancias extraordinari::is, e qual o numero a que 
devem ficar reduzidas quando estas circum
stancias se tornem ordinarias. A respeito do 
numero não disputarei ; o que desejo é que se 
cumpra a preceito constitucional. 

O SR. A:-,enRADA MACHADO: - Ha na tnesa 
emenda a este respeito. 

O Sa. ÜTTONI :- O meu nobre amigo fez 
hontem varias interpellações ao Sr. ministro da 
guerra, cujas respostas erão sem duvida muito 
necessarias para orientar a camara e o paiz, e 
para que a opposição, que concorreu para a 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 10:53 - PÃ¡gina 16 de 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. L -··· 

sE:;slo EM ~8 DE JUNHO DE 1839 589 
quéda do ministerio transacto, houvesse de 
saber qual a posição q,1e devia occupat·. 

Eu sinto sobremaneira que as respostas dadas 
por S. Ex. não fossem ta.o satisfactorias como 
cu desejára. E' verdade que o nobre mi
nistro, adherindo sem duvida ao voto respei
tavel da camara dos Srs. senadores, de que faz 
parte, nos declarou, ou nos deu a entender, 
com a delicadeza propria da posição em que 
se acha, que com effeito as desgraças do Rio 
Grande do Su!, e o prolongamento da guerra 
naquella provincia originllo-se nessa fatal es
colha, e na ainda mais fatal conservação do 
presidente Elzeario. Ora, nesta parte as res
postas de -S. Ex. Mo podião ser mais satisfa
ctorias, porque com esta declaração justifica 
peraute o paiz a opposiçllo de qne tive a honra 
de fazer parte no anno passado, que não cessou 
de clamar e fazer representaçõt.'S ao ministerio 
para que na.o continuasse a eomprometter a 
paz publica e a integridade do imperio, con
servando aquelle homem, que tão más provas 
tinha dado da sua capacidade. Por este lado foi 
portanto lisongeira para a opposição a com m u. 
nicação de S. Ex.., dando a entender que a 
administração actual tinha abandonado nesta 
parte a politica do rninisterio transacto. Não 
forão, porém, ta.o satisfactorias as outras res
postas, quanto ás leis, que nao questionarei se 
são ou não excepcionaes ; as leis· que decla
rar::i.o o paiz em estado de guerra, e a outra que 
autorisa·va o governo para premiar serviços re
levantes. S. Ex. pareceu convir nas opiniões 
manifestadas contra esta lei no anno passado, 
ou pelo menos a respeito de uma dellas ; mas 
procurou escapar por uma tangente pouco feliz, 
a meu ver, e vem a ser que-seria prova de 
falta de confiança do corpo legislativo para com 
a administração actual o revogar estas leis que 
o corpo legislalivo tinha dado como prova de 
confiança á adcµinistraçao passada. 

Ora, eu não creio esta resposta de bastante 
peso. Se acaso o nobre ministro com toda a 
franqueza nos declarasse que administrução · 
póde governar o paiz sem esta lei que~auto1·isou 
o governo para declarar o Brazil em estado de 
guerra, e a camara, em consequencia desta 
declaração, revogasse a lei, na.o me parece que 
esta revogação pudesse ser tomada como prova 
de falta de confiança. Por issu queria que 
S. Ex. fosse qiais explicito a este respeito. 

O Sr. ministro tambem se esqueceu de res
ponder a algumas outras. inlerpellações que lhe 
forão dirigidas pelo meu nobre amigo, parti
cularmente a respeito dos administradores que 
forão mandados para diversas provincias pela 
administração passada. Perguntou o meu ·nobre 
amigo se o governo pretendia conservar ainda 
ho~ens contra os quaee pesá vão accusações mui 
sena~, e que estavão co~promettendo a paz 
pubhca,.como o ·p~sidente de Santa Catharina, 
cujas a~rocidades Corão longamente desenvol-

vidas e demonstradas por documentos pelo 
digno representante daquella província. ; se 
pretendia conservar outros presidentes que têm 
dado sobejas provas de ineptidão ; e mani
festou, finalmente, o desejo de que o Sr. mi
nislro nos diss<::sse se o gabinete actual trata 
de mudar os administradores provinciaes, contra 
os quaes se têm levantado estes clamores. Eu 
esperava que S. Ex. houvesse de satisfazer a 
estas interpellações do meu nobre amigo. 

Por · esta occasião tenho de protestar por 
minha parte, que a ruudançã do pessoal da 
aaministração de maneira alguma poderá já
mais influir no meu voto. A opp0sição for
mulou terminantemente os seus principios. Na 
sessão do anno passado, eu tive occasião de 
expender os meus, que são ainda os mesmos ; 
e se tiver a fortuna de vêr que um gabinete 
qualquer. tem opiniões iguaes ás minhas, terei 
muita honra de sustentar este gabinete (apoia
dos); mas, compromettendo um só de meus 
princípios, certamente não o farei. Por con
sequencia, desejo que o nobrtl ministro, na pri
meira occasião compareça perante a camara, 
procure manifestar a politicado novo gabinete, 
apresentando o programma da sua adminis
tração e de seus collegtls. Hontem p_odia 
S. Ex. ter certa reserva a respeito de inter
pellações que lhe fora.o feitas, por vir talvez 
só preparado para a discussão da proposta de 
fixação de forças de terra ; mas como natural-. 
mente se deve ter entendido com seus nobres 
collegas, julgo que hoje na.o lhe póde ser neces
saria reserva algurna, e que deve expôr com 
toda a franqueza o seu pl'ogram ma, e declarar 
se elle é conforme ao programma da admi
nistração passada, ou se, além da differença 
qu.e já notei a respeito da direcção da guerra do 
Rio Grande do Sul, e que faz talvez uma linha 
de separação entre a adroioistração actual e 
a transacta ; se, como disse, além desta diffe
rença hã outra. Pela minha parte, com esta 
differença não me contento. 

O meu nobre amigo dirigio hontem lambem 
alguma:; interpellações ao nobre ex-ministro_ da 
marinha, para que satisfizesse á promessa que S. 
Ex. teve a bondade de nos fazer no principio da 
discussão do voto de graças, relativamente ás 
causas que motivára.o a dissolução do gabinete 
passado. Então disse S. Ex. que, podendo estas 
causas nascer de relações dos ex-ministros com 
a corôa, justo era que um representante . da 
corôa estivesse presente para· rectifir.:ar o que 
pude:;se escapar de ínexacto. Ora, creio que 
estando presente o nobre miuistro da guerra, a 
occasião é opportuna para o Sr. ex-nunistro da 
marinha satisfazer a esta promessa. Eq uno 
minhas fracas instancias ás de meu nobre 
amigo, para que S. Ex. diga alguma cousa a 
este respeito •. (.À.poiados.). 

Tendo apresentado estas considerações geraes, 
relativamente á lei qne se discute, não ~osso 
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590 SESSÃO El\l. 28 UE 1UNHO DE 18;39 
deixar de dirigir algumas palavras ao nobre de
putado pela minha provincia, que hoje fallou 
primeiramente a respeito desta questão. O 
nobre deputado achou que tinha sidÓ menos 
exacta a comparação que eu enxergei na de
fesa do nobre ex-presidente do Pará, -quando 
quiz salvar-se ,de todas as increpações que se 
lhe havia.o -dirigido da tribuna, dizendo:
-Salvei o Pará.-Achei eu que este modo de 
defender-se, sendo muito eloquente em um 
homem como Scipião, não podia bem quadrar 
ao nobre ex-presidente do Pará. Mas o nobre 
deputado achou inexactidão nesta minha com
paração, porque Scipia.o tinha sido competente
mente accusado perante o tribunal, diante do 
qual, segundo as leis do paiz, tinha de res
ponder pela sua conducta, e o nobre ex-presi
dente não póde ser julgado nesta casa. E' ver
dade que o nobre ex-presidente nn.o tem de 
ser julgado por nós, mas nós temos direito de 
censurar seus aclos, e de o chamar perante o 
tribunal da opinião publica. Por consequencia, 
sendo elle denuncia.do por nós diante desse 
tribunal, parece que ~tava nas circnmstancias 
de réo; não digo convicto, mas indiciado de 
crime e de abusos de poder, diante do trihunal 
da opinião publica, e por pessoas que têm di
reito de o denunciar perante o paiz. Ora, creio 
que estes accusadores são competentes; e que 
tambem seja competente o tribunal, julgo dif
ficil de ·se negar. O nobre ex-presidente do 
Pará estava pois nas circums::tancias de Scipião 
quando era a~cusado perante o tribunal, diante 
do qual tinha obrigação de defender-se ; mas, 
como fiz ver hontem, as palavras de Scipião 
não podião caber na boca do nobre ex-presi
dente. E com effeito, o nobre ex-presidente es
tava em circumstancias inteiramente oppostas. 
Scipião nào foi accusado de ter commettid'o atro
cidades, de ler opprimido a humanidade, mas 
apenas de um crime secundario, isto é, de se ter 
havido mal na repartição dos despojos; mas 
os crimes de que é accusado o nobre deputado, 
s;ão da natureza a mais transcendente. Devo de
mais observar que Scipião, apezar de ter re
corrido á eloquente defeza- venci Carthago, 
salvei Roma,- expatriou-se em consequencia 
da accusaçao_ que contra elle fôra inte_pb1da; 
entretanto que o nobre deputado ex-presi
dente, que recorre á defesa eloquente de Sei
pião contra a accusação de crimes muito mais 
horrorosos, em vez ae expatriar-se, vem sentar
se no capitolio dos padres conscriptos. Por con
sequencia, a sua posição é muito differente, e 
esta circumstancia faz com que a sua obrigação 
seja mais rigorosa ainda de defender-se, de 
justificar-se. 

Não posso deixar de protestar contra uma 
expressa.o do nobre ex-presidente do Pará, 
aliás hoje repetida pelo outro senhor deputado 
por aquella provinda ; e é, a expressão de 
- conquista - applicada á pacificação do ' . ' . 

Pará. O nobre deputa~o não foi encarregado 
de conquistar o Pará, mas de vencer os 
rebeldes, e de es:tabelecer naquella provincia 
o imperio da lei. Talvez que-desta idéa que 
supponho falsa, que levou o nobre deputado, 
relativa á sua missão, nascessem os abusos; 
ou muitos dos abusos de que é accusada 
a sua admhiistração. Em um paiz conquistado 
os vencidos erão antigamente sujeitos á_ vontade 
do vencedor , passados ao fio da espada, 
vendidos, seus bens confisca.dos e repartidos 
pelos vencedores, etc. ; mas; isto mesmo se 
fazia em outro tempo, já não se pratica hoje. 

Espero que o nobre ex-presidente haja de 
responder ás accusações, particularmenl.e aos 
factos especificados pelo outro nobre deputado 
pela provincia do Pará. Pela minha parte 
declaro que fiquei horrorisado com a pri
meira declaração que de seu banco fez o 
nobre ex-presidente quando o Si-. Angelo 
Custodio desafiava a compaixão da camara 
pelas victimas do Pará, e apontava horrores 
que a minha convicção parecia querer suppÔL' 
que não estava.o bem demonstrados : horro
risei-me, digo, com a expressão do nobre 
ex.-presidt:n te. 

Dizia o Sr. Angelo Custodio , que tinha 
visto com seus proprios olhos cidada.os brazi
leiros exhalaudo o ultimo suspiro debaixo do 
chicote, vertendo sangue ... 

O SR. ANDRÉ.1. :- E' falso. 
O SR. ÜTTONI :-Quando o nobre ex-presi

dente disse de seu banco - cidadãos brazi
leiros, não, mas soldados !- Pois então póde-se 
fazer expirar soldados debaixo do chicote ? 

O SR. ÂNDRÉA :- E' falso : os soldados são 
os unicos castigados corporalmente ; mas 
nenhum morreu em castigo ; fuzilados, sim, 
alguns morrêrno.· 

O SR. ÜTTONI :-0 nobre ex-presidente disse 
que alguns soldados morrêrão fuzilados, outros 
forão castigados corporalmente. 

O Sa. ANDRÉA :- SegundQ as leis militares. 
O SR. ÜTTONI :-Mas que nenhum morreu 

debaixo do chicote. Emquanto não apparecem 
documentos eu me vejo forçado a acreditar 
na palavra do nobre deputado : entretanto 
direi que não tenho conhecimento das leis 
militares, mas não sei se é um pouc:o abusiva 
a pratica do sipó, e não sei se a lei a autorisa, 
ou se diz que um soldado póde ser castigado 
até cincoenta pranchad~s. Entretanto achou-se 
que era menos nobre dar com a espada, e 
substituiQ-se o sipó, que se achou mais nobl'e 
( 'l'isadas ), ha certo tempo a esta parte, e 

_ parece-me que não é só no Pará. Aprovei
tarei esta occasiao para pedir ao senhor_ mi
nistro que intj:lrponha a sua opinião, e declare 
qual a legislaça.o a respeito dos castigos dos 
militares, e se os. soldados estão com effçito 
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sujeitos ao sipó, instrumento a\·iltanle,_ ou se 
esta praticã nasce d~ abuso da3 auLoridade:). 

O SR. ANDRADA MACHADO :- E' abuso : não 
ha lei que tal m::tnde. 

O SR. Orro:,;r :- Se é abuso, o nobre ex
presidente do Pará responderá por elle. 

Emfim. este fac:to veio ainda despertar em 
minha r~emoria a Jembl'::tnça de algumas p,1-
lavras do rebtorio com que o Sr. ex-presidente 
do Pará abrio a sessão da assembléa provincial 
em um dos annos .anlerioreo:'. S. Ex. disse 
(palâvras forrnaes, de que bein me recordo: 
posto· lesse o relatorio só uma vez) que os 
crimes tinhão sido rigorosamente pullidos, 
porque todos os indivíduos que os haviao cor:i
mettido ou erao militares, ou pudião ser con
siderados taes. Parece que S. Ex. gostava de, 
como dizia, fazer pagar á boca do cofre a todos 
os que S. Ex. julgava criminosos. 

O SR. ANDRÉA :- A lei. 

O SR. Orro::-;r :- Parece que o nobre ex· 
nresidente era wiz. e aue no Pará nll.o havia 
Íei; quem o pro;a é o ~elebre e horrível docu
mento a que me referi! Eu desejo que o nobre 
ex=presidente_ com111ente as palavras do seu 
rE::latorio - que os crimes tinhão sido rigoro
samente punidos, porque todos os individuas 
indiciados ou erão militares, ou podíão ser con
siderados taes. Eu vejo que o nobre ex-pre
sidente responde com um sorriso, talvez de 
compaixão da minha ignorancia; mas não posso 
deixar de horrorisar-me com esta jurispru
dencia Eu vi no anno passado o nobre ex
miriist~o ela gllerra pedi'r autorisaç1!.0 para ap· 
plicar esta jurisprudencia, que já estava cm 
exercicio de facto no Pará, no F..io Grande do 
Sul, em parte, e uão no todo: o nobre ex
ministro veio pedir autorisação para que se 
declarasse o Rio Grande do Sul em estado de 
guerra: julgou-se necessaria esta autori~ação 
e;;pecial da camara para que certos cmnes, 
note-se, crímes, não de paizanos, como dizia o 
nobre ex-ministro, mas militares! pudessem 
ser qualificados como crimes commettidos em 
tempo de guerra. 

Ó nobre ex-ministro da guerrn, nesta oc
casião, justificando ô ,seu projecto, nos disse 
que em nenhum caso os paizanos teriào de ser 
considerados militares por aquelle projecto para 
St!rem sujeitos ás leis de guerra. Entretanto, 
vejo no relatório do Sr. ex·presidente do Pará 
dizer-se, independente desta lei, que se podem 
considerar paizanos como militares, e que 
quasi todos os individuas ou era.o militares, ou 
podia.o ser considerados taes, e por isso os tinha 
feito punir com o rigor das leis milit:wes, sem 
jury, sem fórma de processo, ou de· modo o mais 
expedito, para que pagassem· á boca do cofre, 
como S. Ex. desejava. 

P~ejava lambem ouvír o commentario a 

algumas outras p:davras de S. Ex., posto talvez 
delie nao careção~ e são - as bascas dorniciõr 
liarias, e outras rnedid11s tomadas a despeito 
d,l::; lei::;_, que garantem a libeniade, e segurarn,:a 
iudiviciuaJ, produzirão taes e taes effeitos. 

O SR. AxDRÉA :- Esta vão SUS?ensas as ga
r::inti:Jc;_ 

O SR. OrroNI: - Eu desejava que o nobre 
deputado me explicasse lambem estas horrí
veis palavras, e que me dis5esse se por ven
tura podem ellas ser o mais levemente atte
nuitdas com a lei da suspensão de garantias, 
que marcou especialmente quaes· erã.o as for~ 
mali1lades qne ficav;'l.o suspensas, o qne não 
podia deixar de ser, p,Jrque a constituiç~o não 
autorisa o poder legislativo para suspender todas 
as garantias dos cidadãos, mas simplesmente 
para suspender algumas das formalidades que 
garantem a segurança individual. (.Apoiados.) 

Deseiava mesmo ane o nobre deputado nos 
explica;se em que direito fundou ·(se nlio é 
apocrypha) uma peça, que appareceu aqui ha 
nf>nr>nc- rl;-ic: lntit11l-irl'l r. c-011 tt:l~t-:imCl-n f-n nn.li_ 
l-'VUVV.J L.t.l(."0' .lJ....l.l.~<.U.l~\.Á(Ao \.1 .:,'l..,\A <.VVl.U4~.l.'-'&.J \.V J--'~·.L-

tico (o Sr. Andréa jaz qesto de que não 
tem conhecimento desta peça) em que o nobre 
deputado, talvez por direito de conquista, legava 
ao tenente-coronel Bricio a província do Pará. 

Terminando o meu discurso, não posso 
deixar de defender-me de uma accusaçao que 
me foi dirigida pelo nobre deputado que hoje 
fallou, dizendo que eu havia dito ane o 
nobre· deputado ex-presidente do Pará ·eslava. 
salpicado de sangue. Appello para o meu 
discurso transeripto exactan1ente no Jornal do 
Commercio ; delle se vê que eu fallei em hy
pothese, dizendo que se acaso o nobre ex-1,re
sidente se nãu lavasse das imputações, que se 
lhe fazião, imputações que nada menos impor
tavão do que o derramamento de tanto sangue, 
e o sacrificio de tantas victímas, os hc>imens 
ainda os menos humanos o poderia.o considerar 

· coberto de sangue. Entretanto o nob~ de
putado, que parã criminar costuma inverter as 
proposições de seus adversarias, converteu em 
proposição affirn1ativa o que não passava de 
urna hypothese; e accrescentou que se acaso 
se podia dizer qti'e um deputado estava salplcado 
de sangue, se podia tambem dizer que ttntro 
estava salpicado de lama, ou de outra co!Ba r.., 
Farão palavras formaes. (Apoiados.) Sr. presi• 
dente, eu tremo ... 

O SR. ToRRES: -O Sr. deputado nao se ex
primia assim. 

O Sa.,, ÜTTONI : - Eu na.o sei se o nobre 
deputado está na casa, mas se se;.não acha, rogo 
ao Jornal do Commercio que transcreva as 
minhas palavras com toda a exactidAo, como 
deve transcrever tambem exactamente· as do 
nobre deputado. 

Sr. presidente, eu treino todas·as vezes que 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 12/01/2015 10:53 - PÃ¡gina 19 de 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..... L 

592 SESSÃO EM 28: DE JUNHO DE 1839 

este ncibr-e deputado toma a palavra para me 
responder, purque, talvez contra a sua intenção, 
s~mpre transpira dos seus discursos na.ç sei que 
fél, qlie póde transtornar o sangue frio do 
homem o mais calmo,-o mais h:anquiilo. Não 
sei que fataiidade é esta, mas entretanto por 
causa deste fa-cto, que tenho presenciado muitas 
vezes, desde que tive a de:;graça de as . minhas 
opiniõe.s não merecerem a approvaçao do nobre 
deputado, r.ecnso-me a entrar em discussão com 
ette, ainda ·que elJe emitta, quando falla,. pro
pasiçpes que desejo r.ombater, espero que sejão 
reproduzidas por outra boca para que as possa 
combater srm que algum cnoqqe se trave entre 
nós ; . mas o nob~e deputado nao se porta des
graçadamente a meu respeito com a generosi
dade que devia. 

Póde ser que alguem appareça salpicado 

de lama, e mesmo de outra cousa ~ mas é 
quando esse alguem; ou essa outra pessoa tem 
a desgraça de achar-se em frente ele boec:ts, 
qtre não sabem fallar sem. salpicar làma, .-ou 
01Itra cousa .... 
· O SR. PRESIDENTE-<: - Lembro ao nobre de· 

pulado que o regimento nao perrnitte que 
os membros desta casa fação allusões uns aos 
outros. 

O Sa. ÜTTONí: -Eu não fiz ãllusão, se o nobre 
deputado a nã'O fez. 

A discussao fica adiada. 
O Sn.. PRESIDENTE dá para ordem do dia : 

resoluçno não impressa sobre o requeriménto 
de Franci~co Ezequiel Meira, resoluça.o n. 49 de 
1838, e ns. 1 e 4 deste arino, continuaç~o da dis
cussa.o da fixação d:;i.s forças de· térra, e levanta 
a sessão ás 2 horas e um quarto. 




